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Streikuoja Chicagos 
moterų rūbų siuvėjai
10,000 siuvėjų sustreikavo vakar, reikalai! 

darni trumpesnių darbo valandų 
ir pakėlimo algų

CHICAGO.—Vakar Chicagoje 
sustreikavo apie 10,000 moterų 
rūbų siuvėjų, kurių apie 90 
nuoš. yra moterys. Streikas ta
po paskelbtas International La- 
dies Garment Workers unijos, 
kai unija jokiu budu neįstengė 
prieiti prie susitarimo su sam
dytojais, samdytojams visai at
sisakant tartis su Unija.

Streikas palietė apie 187 mo
terų rūbų siuvyklas, kurių di
džiuma randasi vidurmiestyje, 
Market ir Jackson gatvėse.

Streikieriai reikalauja trum
pesnių darbo valandų ir pakėli
mo algos, taipgi pripažinimo uni
jos. Kirpėjams reikalaujama 
minimum $44 savaitėje, fini
še riams $18 savaitėje ir prosy- 
tojams $1 į vai., taipgi priėmi
mo tinkamo kodekso.

Beveik visos streiko paliestos

siuvyklos yra pasirašiusios 
NRA. kodeksą, bet jo nepildė 
ir po senovei mokėjo savo dar
bininkėms ubagiškas algas, kar
tais tik po $4 savaitėj už nery- 
botai ilgas darbo valandas.

Siuvyklų asociacija kreipėsi į 
Washingtoną, prašydama in
dustrinę administraciją priruoš
ti tinkamą kodeksą, 
sas bus svarstomas 
trečiadienį.

Siuvyklos tvirtina, 
streiko nebojančios,
siančios užtektinai moterų rū
bų iš New Yorko. Taip kalba 
dabar, kitaip kalbės už kelių 
dienų, nes ir New Yorko siuvė
jai streiką laimėjo ir vakar pra
dėjo gryšti į darbą naujomis są
lygomis, kurios ir moterų rūbų 
pramonėje panaikins baisiąsias 
“prakaitines”.

Jų kodek- 
ateinantį

kad jos 
nes gau-

■

Naujasis

■

Suėmė troko vežėją, 
kuris užmušė 

6 žmones

MINIA SUDEGINO KUBOS 
POLICIJOS VIRŠININ

KO KŪNĄ

Korespondentai ne 
galės lankyti Rusi

jos provincijų
MASKVA, r. 21. — Užsienio 

reikalų komisariatas pranešė 
užsienio korespondėtltamš, kad 
jie be specialio leidimo negali 
lankyti Rusijos provincijų.

Nors bolševikai skelbia, kad 
derlius šiemet buvo labai geras, 
bet neleidžia korespondentams 
lankyti žemdirbystės centrus ir 
patiems pamatyti tą “derlių”.

Duonos kaina Maskvoj val
džios kooperatyvų sankrovose 
urnai ir be jokio pranešimo pa
kilo 100 nuoš. Juoda duona pa
kilo nuo 6 iki 12 kapeikų už 
400 gramų (arti 1 sv.) kepaliu
ką. O balta duona pakilo nuo 
16 iki 32 kapeikų.

Mano iškelti 250,000 
Vokietijos žydų

PRAGA, čechoslovakijoj, r. 
21.—čia laikomas Zionistų kon
gresas priruošė pienus iškėli
mui iš Vokietijos 250,000 žydų. 
Apie 100,(XX) tų žydų galės apsi
gyventi Palestinoje.

Apie 100,000 Vokietijos žydų 
jau neteko visų pragyvenimo 
šaltinių ir jiems gręsia badas.

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI 
TRAUKINIUI UŽGAVUS 

AUTOMOBILĮ

Septyni žmonės žuvo 
staigioj audroj New 

Jersey valstijoje
ATLANTIC CITY, N. J., r. 

21.—Vakar New Jersey pakraš
čiuose staigiai bžėjo netikėta 
audra. Vėjas vietomis pasiekė 
uragano smarkumo, vilnys ju
roje staigiai pakilo.

Audrai perėjus vanduo iš
plovė daugelį apverstų mažų 
valčių, kurias prieš audrą buvo 
išplūkusios jūron. Pajūrio sar
gyba ir gelbėtojai turėjo daug 
darbo, kad išgelbėti nublokštus 
jūron, taipgi bangų pastvertus 
besimaudančius pliažuose žmo
nes. Nežiūrint visų pastangų 
visgi žuvo i 
žmonės.

FORT WAYNE, Ind., r. 21. 
—Keturi žmonės iš Toledo, O., 
kurie važiavo atostogoms į 
Kentucky valstiją, liko užmuš
ti pasažieriniam traukiniui už
gavus jų automobilių. Du gi 
liko sunkiai sužeisti.

Užmuštieji yra James Gray, 
jo žmona, duktė ir Mrs. Tho- 
mas, sužeistieji yra —dvi Gray 
dukterys.

ORHte

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

Apsipiaukę, galbūt lietus, ma
ža pehnaina temperatūroje.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 7> 
42.

CHICAGO.—Harold Schaab, 
33 m., 7643 Woodlawn Avė., ku
ris valdė didelį troką, šeš
tadienio naktį ties 'South Bend, 
Ind., užkabino troką, kuriuo 30 
žmonių gryžo iš Chicagos pa
saulinės parodos, vakar tapo 
Chicagoje suimtas ir išvežtas į 
South Bend, kur bus atiduotas 
teismui. Suimtas ir jo posūnis 
George Schaab, kuris kartu bu
vo, kaipo pagelbininkas prie 
troko.

I #Didelis Schaab trokas gryžo 
iš Clevelando ir greitai važiuo
damas užkabino gryštantį iš 
Chicagos troką, nuplėšdamas 
visą jo šoną. Pastarą j ame tro
ke šeši žmonės liko užmušti ir 
12 sužeista. Tečiaus Schaab 
nesustojo ir nesuteikė pagelbos, 

I bet k negreičiausia nudumė lin
Kubos prezidentas Carlos Manuel t>es Cespedes ir jo kui Chicagos.

zmo^________ j ___________ _ Nelaimėje niekas nepastebėjo
; ’ troko, tik buvo rastas atplėštas

nrlminic šmotas troko tairo. Iš to 
UlUUdU 11113 auilllllla- Schaab liko susektas ir suirn- 

tratenus ruošia an- “ likū
^lllį kodekse trokas, kaipo įrodymas teismui. 

Kasyklos yni padavusios 29 at- AlldOl*<i pFOtCStllOJR 
skirus kodeksus, iš kurių bus DVicŠ frRllCllZll 
paruoštas vienas, privalomas • ••
visoms kasykloms UlVftZlJ^į

HAVANA, r. 21. — Minia pa
ėmė iš lavoninės kūną gen. Ani- 
cart, buvusio policijos viršinin
ko prez. Machado laikais ir la
ibiausia nekenčiamo žmogaus vi 
soje Kuboje, nunešė prie uni- 
versitetoa pakorė ant lempos 
stulpo, o paskui viešai sudegino.

Gen. Ahicart pats nusižudė, 
kai buvo susektas ir pamatė, 
kad neištrūks iš minios ran
kų. Jo giminaitis, kuris jį sau
gojo, vėliau taipjau nusižudė, 
pirmiau nušaudamas vieną re
voliucionierių. Jo kūnas buvo 
ilgai valkiojamas gatvėmis.

Gandhi silpnėja: 
žmona paliuosuota, 

kad jį prižiūrėtų

Hitleris padavęs ui 
timatumą Vokieti
jos industrijoms

Jos turi sutrumpinti darbo va
landas ir pakelti algas, tai 
jis paleisiąs savo smogiamuo
sius burius

Reakcionieriai ban
do atšaukti Milwau- 

kee merą Hoan
Padavė teismui peticiją, prašan

čią atšaukti socialistų merą ir 
paskelbti naujus mero rinki
mus

MILWAUKEE, Wis., r. 21.- 
Reakcionieriai iŠ abiejų., senųjų 
partijų per kelte pastaruosius 
mėnesius rinko parašus po pe
ticija, kad atšaukti Milwaukee 
merą, socialistą Daniel W. Hoan, 
kuris mero pareigas eina jau 
keliolika metų ir praeituose rin
kimuos gavo tokią didžiumą bal
sų, kokios ikišiol dar nebuvo 
gavęs.

Pereitą šeštadienį tie reakcio
nieriai įteikė teisėjui Sheridan 
peticiją, po kuria jie sakosi šu

nį visų paoiangŲ i . . . z
mažiausia septyni M® .46’.]00 J,araa?- Te,Ts$as 

paskyrė iki trečiadienio Hoan 
advokatams atsakyti į peticiją. 
Teismo nuosprendis dėl naujų

Nužudė savo gimi-rinkim? * Y • /A J *
J I nrvio otoinnnniii 1 ii rimmi

naitę ir pats pasikorė gyje ateinančių 10 dienų.
Socialistai dabar tikrina pa-

CHICAGO— Pereitą penkta-1 raš,ua Peticija; Pa'ikri,m‘s 
dieni prapuolė Mary Petshak, ’?edldel« da) parašų rasta keli 
19 m., kuri buvo pasilikusi vie- šlmta\ netikusių parašų kū
ną namuose su savo brolio uoš- nuos telsmas tirres atmest1' 
viu Charles Denges, 49 m., Prie patikrinimo parašų da- 
2549 W. Monroe St. Nors visur ly vau j a teismo atstovas, reak- 
ieškota ir policijai pranešta, bet cionierių advokatas ir reakcio 
mergaitė neatsirado. Tuo tarpu nierių kandidatas į merus, jei 
Denges vaikščiojo nusiminęs, | butų paskelbti nauji rinkimai, 
susirūpinęs. Manyta, kad rūpi
nasi giminaitės prapuolimu.

Pereitą sekmadienį jis nuėjo 
į rūsį ir užsirakino, šeimyna 
nujausdama ką nors blogo, įsi
laužė į rūsį ir rado Denges pa
sikorusį. Beieškant po rūsį, po 
malkomis rasta ir nužudyta Ma
ry Petshak. Jos galva buvo su
daužyta, kūnas nuogas.

Spėjama, kad Denges savo gi
minaitę išgėdino ir paskui ją 
nužudė. Pamatęs, kad piktadar 
rybė išeis aikštėn, tai ir pats pa
sikorė. Denges buvo silpnapro
tis.

Fortney Stark, kuris ir vado
vavo atšaukimo kampanijai.

RYMAS, r. 21.—Oficialia pra
nešimas sako, kad Italijos ir 
Rusijos derybos dėl nepuolimo 
sutarties eina palankiai ir 
kad galbūt dar šį mėnesį bus 
pasirašyta sutartis.

RIO JANEIRO, Brazilijoj, r. 
21.—122 Brazilijos turistai išvy
ko į Chicagos pasaulinę parodą. 
Jie taipjau aplankys Washing- 
toną ir Californiją

k

badavimo 
kad tapo 
kur' gali- 
priežitfrą.

WASHINGTON, r. 21. — In- BARCELONA, Ispanijoj, r. 
dustrinis adnftinistratoriu's Hugh 21.—Iš Andoros gautą žinių, 
S. Johnson didžiausiu paskubu-1 kad prfezidentas Pala atsišaukė 
mu ruošia kodeksą anglių ka- Į į gyventojus susirinkti į sostinę 
sykloms.

Kasyklos 
tarp savęs ir kiekviena grupė Į namYe? FYancužai
padavė savo’ kodeksą. Tokių at- 
skirų kodeksų yra paduoti net 
29. Iš tų kodeksų dabar turės 
juti paruoštas vienas kodeksas, 
kuris bus privalomas visos ša- 
Jes kasykloms. Kasykloms ne- 
susitaikaųt, tą kodeksą pasiėmė 
ruošti pat Johnson. Ir jis ruo
šia jį didžiausiu paskubumu. 
Kad niekas netrukdytų jo dar
bo, prie jo kabineto durų tapo 
pastatyta specialč sargyba. Ne
žiūrint didelio skubinimosi, ko
deksą priruošti ir jį patvirtinti 
ims kelias dienas.

Automobilių kodeksas irgi 
baigiamas ruošti.

neįstengė susitarti

La Vieja ir užprotestuoti prieš 
50 francuzų žandarų įsibriovi 
mą į Andorą ir joje šeiminin-

paskelbė naujus rinkimus rugp. 
31 d.

Pasak laikraščių, visi kivir 
čai kilo dėl buvusio Franci jos 
premjero Tardieu, kuris yra 
vienas savininkų elektros sto
ties, kuri tapo pastatyta Ando
roj ir kuri susikivirčijo su An- 
doros valdžia.

Žandarai jokių susirinkimų 
neprileidžia, bando nuginkluoti 
Andoros gyventojus ir visuose 
miesteliuose pastatė savo sar
gybas, taipgi pašalino valsčių 
valdžia.

POONA, Indijoj, r. 21.— Ma
hatma Gandhi žmona Kastur- 
bai be jokių sąlygų tapo paliuc- 
suota iš kalėjimo, kad galėtų 
prižiūrėti savo badaujantį vy
rą.

Pats Gandhi nuo 
yra tiek nusilpnėjęs, 
išgabentas į ligoninę, 
ma suteikti geresnę
negu kalėjime. Į ligoninę atvy
ko ir jo žmona.

Gandhi dar nebuvo pilnai at
sigavęs nUo pereito badavimo 
ir naujas badavimas jį visai 
nusilpnino. Jis yra pasiryžęs 
badauti iki mirties, reikalauda
mas « paliuosavimo iš kalėj ižno 
be jokių sąlygų, arba kad jam 
butų /leista vesti iš kalėjimo 
kampaniją už panaikinimą ne
paliečiamųjų kastos taip kaip 
jis nori, jokių trukdymų ir 
suvaržymų iš valdžios pusėse.

Samda Illinois valst 
padidėjo

CHICAGO.—Valstijos darbo 
departamentas paskelbė, kad lie
pos mėn. samda Illinois valsti
joje padidėjo 4.7 nuoš., o algos 
5.2 nuoš., paylginus su birže
lio mėn.

Chicagoje samda padidėjo 6.1 
nuoš. ir algos—9.2 nuoš.

PARYŽIUS, r. 21. — Kancle
ris Hitleris įteikė Vokietijos in- 
dustrialistams ultimatumą, duo
dantį jiems “paskutinę progą” 
“savanoriai” priimti nazių na- 
cionalį atsteigimo programą su
trumpinant darbo valandas ir 
pakeliant algas. Jis už tą pa
leisiąs nazių ginkluotas gaujas 
—smogiamuosius burius.

Jei fabrikantai to neišpildy- 
sią, tai jis vykinsiąs savo ori- 
ginalį “nacionalio socializmo” 
programą, kurio jis atsižadėjo 
spiriamas prezidento Hinden- 
burgo. Hitleris net ir su Fran- 
cija norėtų taikintis, kad tik pa
taisyti Vokietijos ekonominę 
būklę, kuriai labai pakenkė Vo
kietijos politinė izoliacija.

Pasak “Le Capital”, Hitleris 
yra prižadėjęs aibes gerovių 
Vokietjos žmonėms. Jis net ke
tino įvesti “nacionalį socializ
mą”—paimti valstybės kontro- 
lėn trustus, išnaikiinti departa- 
mentines sankrovas ir išdalinti 
žemes, o visiems Vokietijos gy
ventojams prižadėjo darbą su 
augšta alga ir augštu gyvenime 
standardu. Tečiaus Hindenbur- 
ga& privertė jį atsižadėti “sočia- 

i“: 
dus trijų. Ekonomine Žmonių 
būklė gi vieton gerėti, eina blo
gyn. Kila nepasitenkinimas 
tarp pačių nazių, buvo jau ir 
maistų, prisiėjo maištingiems 
naziams įsteigti atskirą kon
centracijos stovyklą, o už prie
šinimąsi valdžiai nustatyti mir
ties bausmę. Bet kad ir tai 
negelbsti, tai priseina grūmoti 
industrialistams ir reikalauti iš 
jų reformų,—kad sutrumpinant 
darbo valandas galėtų gauti 
darbo didesnis skaičius žmonių.

DRAUDŽIA ALINĖMS DALIN
TI UŽKANDŽIUS

NUŠOVĖ CHICAGOS BUTLE-
GERĮ

4 žmonės žuvo de 
gančiame troke

$49,000,000 Illinois 
bedarbių šelpimui
CHICAGO.—Illinois Emmer 

gency Relief komisija savo me
tinėj atskaitoj sako, kad įme- 
tus laiko, nuo vas. 6 d., 1932 
m. iki sausio 31 d., 1933, komi
sija bedarbių šelpimui išleido 
$49,119,898. Iš tų pinigų/91.59 
nuoš. nuėjo tiesioginiai šelpi
mui, 6.76 nuoš. algoms ir 1.65 
nuoš. kitoms komisijos išlai
doms.

šelpimo darbas tęsiasi jau 
trečius metus ir turės tęstis 
dar ilgą laiką, sako komisija.

WILMINGTON, Del., r. 21.- 
Keturi žmonės liko 
21 sužeistas vienam trokui įva
žiavus į kitą troką, kuriuo bu- 
rys žmonių važiavo į pikniką.

Įvažiavęs trokas buvo pri
krautas nitro-cellulozo, kuris 
užsidegė. Liepsna greitai ap
sėmė visą troką ir važiavę pir
muoju troku žmonės neturėjo 
progos pabėgti, kadangi pabė
gimo kelias, per troko užpakalį, 
buvo uždarytas degančio troko. 
šeši kiti automobiliai, kurie 
važiavo paskui troką, irgi ap
degė.

užmušti ii

RIO DE JANEIRO, r. 21.— 
Dr. Gertulio Vargas, kuris li
ko Brazilijos prezidentu po 
1930 m. sukilimo, paskelbė dek* 
retą, šaukiantį steigiamąjį sei
mą susirinkti lapkr. 15 d. Stei
giamasis seimas turės išrinkti 
konstitucinį prezidentą ir pa
skelbti naują Brazilijos konsti
tuciją. Seimas tapo išrinktas 
geg. 3 d.

SWANSEA, Vali jo j, Angli
joj, r. 21. — 20,000 antracito 
angliakasių, kurie sustreikavo 
rugp. 14 d., šiandie sugryžo į 
darbą.

WYLAANDVILLE, Pa., r. 21. 
—Kadangi neatsirado žmogaus, 
kuris butų sutikęs būti šio mies
telio pašto viršininku, valdžia 

[buvo priversta paštą uždaryti.

CHICAGO, Leo Mule, 55 m., 
1448 Cleveland Avė., nepriklau
somas butlegeris, veikiantis 
Hudson Avė. apielinkėj, vakar 
tapo nušautas savo automobi
lyje prie 526 Division St.

Prie 526 Division St., kai 
Mule automobilius sumažino 
greitumą, pasigirdo šūvis, auto
mobilis sustojo ir Mule sukri
to negyvas. Iš automobilio iš
šoko vienas vyras, įšoko į pas
kui važiavusį automobilį ir sku
biai pabėgo.

Užmuštojo brolis, Sam. Mule, į 
taipgi nepriklausomas butlege- Į 
ris, netoli šios vietos buvo nu
šautas pernai.

Vakar rastas nušautas taip
jau butlegeris Sam Scribano, 29 
m., 5437 S .Laflin St. Jis ras
tas negyvas elėj užpakaly 4734 
S. Bishop St.

Policija mano, kad ir Albert 
Bregar, 34 m., draugas užmuš
tojo gangtserio Ted Newberry, 
irgi yra paimtas “raidui’V Jį 
iš namų, 2784 Pine Grove Avė. 
išsivedė du žmonės, kurie jam 

.........prisistatėpolicistais.

r

MILWAUKEE, Wis., r. 21.— 
Pritardami gubernatoriaus pro
klamacijai, keturi teisėjai nuta
rė nedaryti nuosavybių foreklo- 
zinimų per ateinančias 90 dienų.

ST. LOUIS, Mo., r. 20. — 
Dar trys žmonės mirė nuo mie
gamosios ligos. Nuo liepos 30 
d. nuo tos ligos šiame mieste 
mirė jau 12 žmonių.

WILMINGTON, Del,, r. 21.— 
Delaware įlankoj pajūrio sar
gybos laivas šūviais pAskandi 
no degtinės šmugelninkų valtį. 
Trys žmonės suimti.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
r. 21*.—Smarkioj lietaus audroj 
žuvo;7 žmonės ir 15 žmonių su
žeista. Nuostoliai yra dideli.

v'

SPRINGFIELD, III., r. 21. — 
Gavęs valgyklų skundą, valst. 
finansų direktoriaus pagelb. 
Braude išleido įspėjimą alinėms, 
kad jos negali dykai dalinti už
kandžius, kad tuo paakstinti 
pirkimą alaus. Braude sako, 
kad alinės maistą turi pardavi
nėti ir kad maisto pardavimas 
turi sudaryti žymią jų pajamų 
dalį. Valgyklos gi skundžiasi, 
kad alinių dalinimas užkandžių 
labai kenkia valgyklų bizniui.

t

Pietų Amerika pirks Lietuvos 
mišką

Klaipėdos miškų sindikato 
valdyba gavo iš Pietų Amerikos 
firmų pasiūlymą, kad joms par
duotų miško medžiagos. Sindi
katas veda derybas su firmo
mis apie eksporto galimybes. 
Miško medžiagą sindikatas pirks 
iš valdžios ir eksportuos Pietų 
Amerikon per Klaipėdos uostą.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST TeL Canal 8500
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Stebuklingas Slyvos Medis Vertė Ar. Vilk

Angliakasiai leidžiasi dirbti kasykloj

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMOn,is

kad kaip

sode

visų Tyr-

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

vos

1739 South Halsted Street,

Vizitines Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

teismas, 
kirvio

dangų ir saule ir kuriam juoš 
sugyąžino stebuglingas slyvos 
medis.

kairėj — 
įžėlusio

. s Eliyer.
Helper joja jširdųsią Brąh- 

senjorita 
Meksikos 
. Rodeo

I I ■ H d- I ■ II

i K.. . I limpi')1

Jis iŠ- 
Pože- 

rteužė

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Projgramus 
Tikietus

mą; apačioj — 
Feresita * Jayme, 
čempionė “cowgirl’ 
bus rugp; £5 iki rūgs. 10 Ka 

AiĮfįStęj, ę^cagpj.

Dreba ir leidžia kibirkštis 
kanklių stygos ! iš po pirštų 
minezingerių, apsisiautusių 
žydrios spalvos apsiaustais ir 
užsidėjusių ant galvų rožinės

liemene, 
raitojusį

Kunigaikščio landsknech- 
tai*) sumušė štremerio burį 
ir jį patį, suraišiotą virvėmis, 
j u badytą iešmais, varė bota
gais visą mylią kelio nuo mu-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Musų Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su špecialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

spalvos beretus.
Dainuoja minezingeriai 

apie apie užburtą slyvos, me
dį, išvirtusį gyvate ir iškasusį 
iš požemio platų išėjimą nu
teistam amžinai kalėti nusi
žengėliui.

Ir dainuoja pakelių arbati-! 
nėse liaudies dainiai...

ne žinojo
žio paslaptį. Slyvos medis ne
numirė požemyje, nenudžius 
vo, nenuvyto... Raudojo, csku 
lio medžio fleitos:

Kaip naktinės lakštingalos 
raudoja jų fleitos apie kuni
gaikštienę su krišpolinc siela, 
apie slyvos medį, išaugusį iš 
angelo ašaros, ir apie nelai
mingą kalinį, kuriam atėmė

tarė kunigai
kštis atsistojęs. O, kad jis bu
tų žinojęs...

Bet minezingerių 
stygos ir liaudies 
tos dar nebuvo 
apie slyvos medį.

“Taip, jis nenuvyto, 
augo iš angelo ašaros, 
myje buvo tylu, vėjas 
bet slyvos medžio lapt 
jo ir juose skambėjo dangaus 
arfos. Kruvinas mėnulis ne 
žiurėjo pro langelį ir nežibė
jo alebarda... Kiekvieną vaka
rą virš dantuotų pilies sienų 
išplaukdavo kruvinas mėnulis 
ir, kildamas augštyn, vis blyš
ko ir virto šviesiu sidabriniu 
mėnuliu... Dangaus arfos dai
navo apie sidabrinį mėnulį, 
drebantį Reino vandenyse, 
apie skaisčias rytines ir vaka
rines aušras... Jos dainavo a- 
pie žydrą dangų, apie auksi
nius laukus, apie bažnyčių 
kryžius ir bokštų smaigalius 
saulės spinduliuose.

“Ir jų garsuose, kurie lėkė

Kunigaikštis buvo piktas ir 
žiaurus.

Tik buvo žinoma, kad kuni
gaikštienė išmaldavo Štreme- 
rio gyvybę, štremerį uždarė 
požemyje. Ten jis turėjo pasi
likti visam gyvenimui.

Visą gyvenimą pro mažą 
langelį už geležinių pinučių 
spindės jam į akis sargo land- 
sknecto alebardą ir naktimis 
žiūrės mėnulis tai išblyškęs, 
kaipo negyvėlis, tai raudonas, 
kaip kraujas.

Bet kartą, vaikštinėdama 
po sodną, kunigaikštienė su
žeidė ranką į slyvos' medžio 
sausą šakelę.

Daug paskui buvo kalbų 
apie tą slyvą... Dainavo apie

Garsenybės prisiruoš usios 
dėl World,’s Fair Rodeo. Vir
šuj —, Diek Shelton, Texas 
čempionas, gatava* perblokš
ti jautį; centre 
Harry Knjght s 
arklio;, dešinėj

burtai.
bintas, 
šaknis
vate.

Ir jis ėmė žegnotis ir kąlbė 
ti maldas.

do jo tampiame kalkime. 
Siena, kurį taivo. iš, tanko pu- 
sės, buvo, pakasta iš. apačios; 
Šalyiųąi* gugėjo pamesto* ge
ležinės lazdos, gal būt, išlau
žto* iš Įaugo pimpių-. Ant smė
lio iŠ lauko pusės buvo mato
mi žmogaus kojų pėdsakai...

Per visas požemio grindis, 
nuo vienos sienos prie kitos, 
tysojo plona ilga atžala, pana
ši į šaknį... Atžala ėjo iš že
mes toje vietoje, kur kadaise 
buvo pasodintas slyvos me-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

ją minezingeriai***), žydrios 
spalvos apsiaustais apsisiautę 
ir rėžinės, spalvos bere- 
tu*****> aut galvų užsidėję. 
Drebėjo ir leido pykčio ki
birkštis jų kanklių stygos. Jie 
dainavo apie piktą burtinin
kę^ kmi švento Jono naktį už

tarė 
prokuroras, — kad jį reikėjo 
nukirsti. Taip ir turėjo atsiti
kti. Vienas iš jo šaknų vįs tik
tai išėjo į lauką ir, žinoma, 
Štremeris pamatęs, kad šak- 

nuėjusi lig sienos, įlindo, 
į žemę, suprato, kad ir jis ga
li tat padaryti.

Bet kunigaikštis tuo. laiku 
buvo jau senas ir nukaršęs. 
Jis palingavo galva ir tarė 
bedantę burna:

aš manau, kad čia 
Ir dabar, kai dega ži- 
man trodo, kad tai ne 
o išvirtusi šaknimi gy-

*) Kareiviai.
♦ *) Ginklas panašus j ieimį. gale 

turi kirvi-
***) V a tuščio j 4 dainiai, dainininkai
♦ Tam tikros kepuraitės.

kanklių . 
dainų flei- 
dainavusios .

Kunigaikštis davė Štreinc- 
riui bičiulį—slyvos medį, bet 
užtat atėmė jam dangų... Jis 
liepė darbininkams aklinai 
užmūryti vienintelį mažą lan
gelį, kuris ėjo iš požemio į 
pilies kiemą.

—Jis pamatys dangų tik nu
miręs!

.—Amen! — tarė kunigaikš
tienė, kryžium sudėjus rankas 
ant krutinės ir nulenkus gai
vą.

Liaudies dainiai, pilkais mi
liuko švarkais apsivilkę, tvir
tino paskui, kad kunigaikštie- 

s 1 v v o s medi-

štremeris žiurėjo į aukštąjį 
dangų ir buvo ramus, kaip 
bažnyčioje. Jis kalbėjo su 
Dievu ir žinojo, kad, ištaręs 
paskutinį maldos žodį, jis pa
matys Dievą. Baugiai ir nejau
kiai skambėjo budelio ir pro
kuroro ausyse jo žodžiai.

Ir nors jie net patys sau 
neprisipažino, bet tą valandė
lę jiems atrodė, kad nuo pa
saulio įkūrimo nė vienas ku
nigas taip karštai nesimeldė 
prie altoriaus, kaip meldėsi 
dabar Julius štremeris.

Ant pilies sienosj pasirodė 
kunigaikštienė. Balta juosta 
plevėsavo ore. Ji ištiesė ran
kas ir sušuko...

Budeliui ir prokurorui pasi
rodė, tartum skambus brangus 
krišpolas susikūlė, ir gailiai 
suskambėjo ore. Kunigaikšty
stėje vadino kunigaikštienę 
krišpoline siela.

Tą valandėlę sudužo jos sie
la. Ji šaukė:

—Sustokite! Tiktai šventas 
žmogus arba nežinąs nusižen
gimo gali taip melstis.

Kaž kodėl jai prireikė būti 
užpakaliniame kieme kaip 
tiktai tą baisią Štremeriui va
landėlę. Ji sulaikė mirties 
sprendimo įvykinimą.

Gal būti ji šliaužiojo prieš 
kunigaikštį ant kelių, bučiavo 
jo rankas... Tat niekas nežino-

valandėlių tu
Aukščiausiojo sostą 
“Tėve musų!”

Budelis, raudona 
stovėdamas šalia, 
rankoves.

štremeris žinojo, 
jis baigs kalbėti “Tėve musų” 
ir ištars “amen”, budelis '•nu
kirs jam galvą, ir jis, kaip pa
sakė jam kunigaikščio proku
roras, atsistos prieš Aukščiau
siojo sostą...

Jis jau pradėjo:
—Tėve musų, kursai esi 

danguje...
Ir budeliui ir prokurorui pa 

sirodė, kad pilyje ir visur ap
linkui pasidarė nepaprasta įy-

Tat atsitiko senai. Pietų Vo
kietijoje, valstiečių karo lai
kotarpiu... /
Julius štremeris klūpojo ku

nigaikščio pilies kieme.
Jo rankos buvo sukruvinta 

virve surištos už nugaros. 
Kraujas ant virvės buvo jo kasė kunigaikščio sodne savo 
kraujas... I dantį. Įš burtininkės danties

išaugo tas alyvos medis... Ir 
jame gyveno žmoniška išųiiir
ti* Kiekviename vaisiuje bu
vo po lašą šilto žmogiško 
kraujo; jis buvo taip pat jo 
žieduose ir lapuose,..

Iš pilies į pilį ėjo minezin
geriai ir dainavo. « Dainavo 
apie medį ir liaudies .dainiai 
fleitininkai pilkais miliuko 
švarkais apsivilkę, nędidelio- 
mis kurpėmis su varinėmis 
sagtimis apsiavę... Skambiai, 
kaip, lakštingalos čiulbėjimas, 
vamzdžiovo jų fleitos arbati
nėse. Bet jie dainavo visai ką 
kitą... Jie dainavo:

—Lėkė angelas ir verkė...Ir 
viena jo ašarų nukrito į ku
nigaikščio sodną. Iš angelo 
ašarų išaugo tas slyvos medis. 
Jo lapai gyvi ir, kai jie ošė, 
jų ošime buvo girdėti verkiau 
čio angelo baisa* Pats Dievas 
panorėjo, kad kunigaikštienė 
įsidurtų pirštą į jo. sausą ša-

sigyveno 
medžių... 
dainiai...

Kai buvo užiųurytas pože
mio langelis,,, kunigaikštis ta
rė kunigaikštienėj:

—Jis pamatys dangų jei 
bent po savo mirties.

Bet &tremerisz)ųjęnuimirę po
žemyje. Kai jį kankino ilge
sys ir nusiminimas, nešvarus 
šiaudai, kurie buvo pamesti 
ant požemio grindų, išvirsdą- 
vo žalia pieva, o1 drėgni, tamr 
sus lubų skliautai pasidengdar 
vo žydriu raku... Rožinės spal
vos aušra žibėjo pro rūką...

Jie gyveno trys požemyje: 
jis, kunigaikštienės slyvos me
dis ir jo lapuose virpanti dai
gaus svajonė.

Ir kartą štremerio lieberą-

KNYGĄ 
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta 
Prisiunčiame paštu.

Štremeris visą naktį išbuvo 
pilies požemyje... pro mažą, 
surūdijusiais geležiniais pinu
čiais užtaisytą langelį žibėjo 
sargybinio alebarda*♦), pas
kui įspindo didžiulis raudo
nas mėnulis. Štremeriui atro
dė, kad jis sukruvintas. Ilgai 
jis žiurėjo į požemį.

Rytą štremeriui atrišo kojas 
ir išvedė į užpakalinį pilies 
kiemą.

Čia jam perskaitė sprendi
mą ir liepė atsiklaupti. Kuni
gaikščio prokuroras tarė:

—Juliau širemeri, po kelių 
atsistosi prieš 

Kalbėk

KIEKVIENAI 
MOTEREI
reikalinga

—Pasiimk — tarė jis 
ninku,! visų blogiausią 
bukinusią kirvį ir nukirsk sly
vos medį!

Bet kai buvo atneštas kir
vis, kunigaikštienė ėmė verk
ti. Ji neverkė, kai įsidūrė pir
štą... Ji verkė* ir jos ašaros 
krito, kaip grynas krišpolas 
ant jos sidabrinio mašasto rū
bų. Ji kalbėjo:

—Medis nekaltas, kad aš į 
jį įsidūriau pirštą... Bet vis 
tiktai aš nenoriu, kad jis aug
tų musų sode. Aš girdėjau, 
kad Štremeris sodininkas. Į- 
sakyk persodinti medį į pože
mį pas štremerį. Tesėdi ten 
jie abu.

Taip, tat buvo senai... Tuo 
laiku buvo daromi teismai net 
šeškams ir pelėms, kurie nai
kino laukus... Pelėms ir šeš
kams buvo skiriami gynėjai, 
ir teisėjai skelbdavo jiems 
sprendimus. Yra net istoriškų 
įrodymų apie tai.

Kunigaikštis dar nežinojo, 
kad jo slyvos medis išaugo iš 
burtininkės danties. Apie ją 
dar nedainavo minezingeriai, 
žydrios spalvos apsiaustais 
apsisiautę ir rožinės spalvos 
beretus ant galvų užsidėję. -

Ir jis liepė iškasti ir perneš
ti medį į požemį pas štreme
rį. Jis taip pat padarė teismą 
slyvos medžiui ir pats buvo 
teisėju. Puikią kalbą pasako 
prokuroras. Jis kreipėsi į sly- 

medį kaip į gyvą... Prie 
slyvos medžio šaknies padėjo 
kirvį ir kastuvą. Ir nors jąu 
iš anksto buvo nuteista slyvos 
medžiui amžinai kalėti, pro
kuroras baigdamas savo kal
bą dar sušuko:

—Tesprendžia 
tu ^ąbjąu verta 
kastuvo.

—Kastuvo! —

Apžiūrėję skylę sienoje, ra
do po siena kitą renovišką 
sieną sudėtą iš rąstų. Nuo pa- 
spyrimo koja rąstai subyrėjo 
į dulkes. Jie buvo visai supu
vę. Kiek toliau nuo skylės, 
sienoje tarpe rąstų, buvo pla
tus plyšys.

Per visą požemį išsitiesė rai
tydamas!, kaip gyvatė, plona, 
ilga atžala, kuri šliaužė per 
plyšį toliau po akmenine sie
na, prie pat pilies griovio, pri
pildyto vandens.

-^•Prakeiktas slyvos medis, 
sušuko kunigaikštis.

Atžala buvo pasilenkusi 
prie vandens. Jos gale žalia
vo gražus, žybą slyvos lapai.

—Ar aš nesakiau

prie požemio skliautų, užsi
degdavo žydras dangus, ir 
dangaus arfų stygos skambė
jo jau ten augštai, prie pačios 
saulės.”

“Bet — koks žiedelis, bet 
kokia žolelė sickiasi saulės... 
Bet kunigaikštienės slyvos me
dis išaugo iš angelo ašaros. Jo 
lapuose pasiliko dangaus arfų 
garsai... Ir garsuose skambėjo, 
angelo siela... Ir tai, ko ilgė
josi slyvos medis: žydras dan
gus, saulė, saulėje degantys 
bokštų smaigaliai, auksiniai, 
laukai — darėsi gyvi jo gar
suose, kurie skrido prie pože
mio skliautų.

“Trysc kankinosi jie pože
myje: štremeris, stebuklingas 
kunigaikštienes slyvos medis 
ir pasitikusio už požemio sie
nų gyvenimo šešėlis.

“Spindįs ir skaistus, jis ap- 
požemyje su slyvos 
“dainavo liaudies

Skambiai* kaip naktinė lak
štingala, raudojo eskulio med
žio fleita; raudojo ji apie an
gelą ir apie kunigaikštienę, 
apsivilkusią baltais kaip snie
gas rūbais su gražaus raudo
no kraujo lašais ant brangus 
mašasto.

Kada kunigaikštienė įsidūrė 
pirštą, ji atėjo pas kunigaik
štį ir tarė:

—Aš .nenoriu, kad tą* sly
vos medis žydėtų musų 
pukirak jj.

Kunigaikštis pašaukė
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Texas valstija savo 
“Dienoje” stato ope
rą “Aidą” Parodoje

dėkojame
Daktarų

DYKAI 
KNYGELI

Dr. G. L Bložis gavo 
laišką nuo Lietuvos 
Gydytojų Sąjungos

Delegacijai vado 
-buvutsi guberna

Merhs vėreM©, bc»

“Ar karai turi būti” 
-propagandinis tai
kos filmas Parodoje

l Got it!
i Got it!
I GOT IT'.

Full Pack w 
No Slack Fili

ma- 
kad

*•* Ktu*

mes ne i
Mėgino- 

argumen- 
negera ir

Atvyksta didelė Texas valdinin
kų ir žymių piliečių delega
cija; 1,500 dalyvaus operoje

Jeigu kiti ne- 
uni gali padaryti* 
Jonių. Patarimai

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Pacifistines organizacijos ro
do filmą publikai veltui Hali 

of Religion rūmuose.

Ekskursija Lašų f ar 
moję, Michigan 

City, Ind.

Svečias iš Bingham 
tono, N. Y.

Jeigu pirksite Budriko Krautuvėj, nes čia yra pripirkta 
daug prekių dar kainoms nepakilus. Tad Budriko krau
tuvėje dar galite įsigyti sau namų reikmenų, rakandų, 
parlor setų, matrasų, radijų ir tt. labai prieinamomis 
kainomis ir lengvais išmokėjimais. «

šiomis dienomis iš Bingham 
tono, N. Y., atvyko į Chicago 
inž. čižauskas pasisvečiuoti pas 
savo gimines, apžiūrėti pasau
linę parodą bei šiaip miesto į- 
domybes. Prie progos jis buvo

užėjęs į “Nuj ienas”. Jo tėvai 
per ilgus metus dalyvavo socia
listų judėjime ir yra seni nau- 
jieniečiai. “Naujieų” redakto
riui su jais teko gerai pasipa
žinti. čižauskienė, kuri pasižy
mėjo nepaprastu veiklumu1, prieš 
porą metų pasimirė.

Inž. čižauskas 1931 m. baigė 
Cornell universitetą, kuris yra 
vienas geriausių Amerikoje. Bū
damas universitete, jis per tre
jus metus redagavo inžinierys- 
tės studentų leidžiamą žurnalą.

Inž. čižauskas Chicagoj e ža
da pabūti vieną kitą savaitę, o 
paskui dar sustoti kuriam lai
kui Detroite pas savo gimines.

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

karą, 8 vai. Jis yra garsinis ir 
nušviečia žymesnius momen
tus iš pasaulio istorijos, pa
žangą, kurią taikos judėjimas 
padarė nuo Pasaulinio Karo 
iki dabar, taipgi, niekuomet 
nesiliaujantį prisirengimą 
naujiems karams. Filmas įdo
mus ir vertas pamatyti.

ŠAME PRICE&4? 
AS42YEARSAGO 

25ounees fbr25i

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS -g-——r 

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos. vB 
swimming pool.

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

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

43-A Se<nrlty garines A C««amer<Jal 
Bank BolMIng

(Dtrectiy acraa* Oreet from Patent Offlce) 

WASHINGTON. D. C.

Mat, Amerikos Lietuvių Dak
taru Draugija, gelbėjo Darių- 
Gireną transatlantinei kelionei 
pinigiškai ir dar davė nuvešti 
laišką su pasveikinimu Lietuvos 
Gydytojų Sąjungai.

Metropolitan opera dainininkei. 
Kitas roles dainuos Martino 
Rossi, Leode Hierpolis, Amund 
Sjovik, Maria Pallaria. Orkest
rą ves Giacomo Spadoni, o be- 
letą Serge Oukrainsky, Viso į 
operos pastatymą jeis 1,500 as
menų.—(Sp.)

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

zacija, Peace Films Founda
tion, Ine.

Komitetui, kuris filmo rody
mą padarė galimu ir rūpinasi 
lėšų padengimu, vadovauja 
pasauliniai žinoma taikos ša
lininkė Jane Addams.

Filmas demonstruojamas 
publikai veltui kiekvieną va-

Texas valstija trečiadienį pa
sirodys Pasaulinėje Parodoje 
pastatydama Verdi operą “Ai
da” atvirame ore, SoldierField 
stadione.

Trečiadienis yra paskirtas 
Texas Day parodoje ir į ją su
važiuos visos valstijos žymes- 
nybės, gubernatoriai, senatoriai, 
majorai, etc. 
vaus moteris 
tore “Ma” Ferguson.

Mrs. John v Wesley Graham 
šiomis dienomis paskelbė sąrašą 
artistų, kurie dalyvaus operoje. 
Pažymėtina tas, kad visi gimė 
arba gyveno Texas valstijoje, 
bet tuo pačiu laiku yra. žinomi 
plačiąjai Amerikos publikai.

Della Samoiloff, dainavusi Gi- 
vic operoje, Chicagoje, dainuos 
Aidos rolę, p. Joseph Wetzel, 
Philadelphia ir St. LoUis operų 
narys—dainuos Rhadames; Am- 
neris rolė tenka Dreda Avis,

Iš Kubos revoliucijos: minia plėšia prezidento Machado 
rumus ir naikina rakandus, Machadai pasitraukus iš preziden
to vietos ir pabėgus iš Kubos.

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

Nuo šio mėnesio pradžios 
iki lapkr. 1 d., Chicagos Pą- 
saulinėje Parodoje, Hali of 
Religion pavilione rodomas 
propagandinis taikos filmas 
“Ar Karai Turi Būti?”, kurį 
pagamino labdaringa organi-

oM ©im»’- how J 
perfectly 3weet 
OF YOOt ______

Lietuvos Gydytojų Sąjunga 
Kaunas, 1933 m 

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijai.

Chicago, III.
Gerbiamieji Kolegos:

Iš gilios širdies 
Amerikos Lietuvių 
Draugijai už nuoširdžius svei
kinimus, kuriuos Tamstos tei- 
kėtės musų Sąjungai atsiųsti 
per “Lituanicą” VII. 15. 1933 
—istorišku Lietuvai keliu New 
York-Kaunas.

Ta pačia proga pareiškiame, 
kad mes drauge su visa Lietuva 
ir Amerikos lietuviais neišpasa
kytai liūdime dėl tragiško nar
sių transatlantinių lakūnų kap. 
St. Dariaus ir St. Girėno žuvi
mo. Lai šitų musų didvyrių 
didžįo žygio ir karžygiškos mir
ties atmintis mus dar glaudžiau 
riša.

Pirm. Dr. Pr. Gudavičius
Sekret. Dr. V. Vaičiūnas.

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

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

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

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

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

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

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

Pereitą nedėldienį K. Chepu- 
kas suorganizavo keturių auto
mobilių ekskursiją j P. Lašų 
farmą, prie Michigan City, Ind.

Buvo nutarta 7-tą valandą 
ryto suvažiuoti pas p. Chepu- 
ką, kad iš ten pradėti kelionę.

Bet iki visi susirinkome jau 
buvo arti 9 vai/ ir pradėjome 
kelionę. Dr. Montvidas pasi
ėmė kelių rodyklę, o mes ne
labai tikėdami į planus nutarė
me traukti nito akies. Važiuo
jame Westem avė., Chepukas 
pirma, V. Mankus antras, aš 3, 
o Dr. Montvidas su mapom pas
kui. Pervaživaus Stager, 111., 
išgirdau, kad Dr. triubija ir le
kia į priekį lenkdamas kitas 
mus ekskursijos mašinas ir už
lėkęs į priešakį visus sustabdo 
ir ima aiškinti, kad 
tą pusę važiuojame, 
me jam priešytis ir 
tuoti, kad gal mapa 
tam panašiai, bet pagaliau visgi 
sutikome, kad reikia važiuoti 
pagal mapą. Prisėjo grįžti at
gal j South Chicago ir ieškoti 
kito kelio į Michigan City.

Nors dar keletą kartų pakly
dome, bet visgi į 4 valandas lai
ko ir padarę suvirš 100 mylių 
pasiekėm Lašų ūkį. čia mus la
bai gražiai ir nuoširdžiai pri
ėmė, vaišino visokiais skanu
mynais, kad net nepasijutome 
kaip atėjo 9 vai. ir prisiėjo 
grįžti Chicagon.

Išvažiavę iš P. P. Lašų far- 
mos ir privažiavus didelį kelią 
212 pirmutiniai suko po kaire. 
Alums pasirodė, kad jie 
klysta važiuodami į atbulą 
sę. Prie to P. Galskis sale 
nęs sėdėdamas užtikrino.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Bėre reikalo eoiSU 60c ai 
daugiau. kad gsutl 
kolel«. Ustertoe Tooth Pasta, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
S6e. JI valo ir apsaugo daa- 
*ls Be to raute sutaupiau 
98, ui kuriuos galite auslpirk- 
-1 plrltlnaltas ar k« kito 
^ambert Pbanaacal Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

Laikas daug reliktą 
K e patentu. Neriai- 

oklt vilkindami ra 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
delį dėl Inetrukei'u, 
arba raly kitę dei 
NEMOKAMOS kny* 
gutla "How to Ob- 
tain a Patent" ir "Reeord of la- 
ventton" formos. Nieko aelmana 
■1 Informacijas kf» daryti. MnsL 
railnljimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

WISSIG,
Specialistai ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligu pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligai, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tūkstančius 
dykai. OFISO* VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė._______ Tel. Cravrford 5573

ELEKTRIKINĖS 
LEDAUNES 

arba refrigeratoriai, 
tiktai nuo 

59.00
SOLDIER FIELD

STARTS
Frlday Afternoon and 
Twlce Daily to Sept* 1O

55,000 EEC
S E AT S

Čempionai raiteliai iš visų Suv. Val
stijų ir Kanados bus kiekvienam pro- 
grame kontestui už $50,000 prizus. 
Visi keliai veda į Kareivių Aaikštę, 
Rugpiučio 25tą iki Rugsėjo 

10-tos

Grynas, prilmnas Žemo sustabdo nle- 
Ifijimą odos j penkine sekundas — 
ir pagelbingas prie Eczemos, pučki], 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai pralallna visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
•—88c, 60c, gi. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai 91.86

reikia sukti po dešinei. Aš taip 
ir padariau. Bevažiuojant pra
dėjome diskusuoti ir abejoti, ir 
nutarėme grįžti. Kaip tik pra
dėjau stoti, kad geriau apsižiū
rėti kelią, nugi atvažiavus iš 
užpakalio kita mašina, kad 
duos mums į užpakalį, kad net 
mums ausyse suskambėjo viso
kie garsai. Pasukęs į šalį ir 
išlipęs žiuriu užpakalyj manęs 
stovi mašina su išsižergusiais 
priešakiniais ratais. Abiejose 
mašinose moterys rėkia. Atro
dė tikras kačių koncertas.

Apžiūrėjęs savo Flintą sura
dau, kad “spare” ratas numuš
tas, vienas bumperis tik kabo, 
ir gaselino tankas įlenktas, bet 
aš dar galiu važiuoti, o mano 
draugui jau reikalinga pagelba.

Susirašę vienas kito pavardes 
ir laisnių numerius jau rengiau
si tęsti kelionę. Bet žmonės iš 
Kalamazoo, Mieli., pareikalavo, 
kad palauktumėm pakol atva
žiuos policija. Nenorėjom jų 
klausyti, bet pasirodė, kad jie 
pastvėrė nuo mašinos raktus, 
tad ir nenorom reikėjo laukti 
Michigan policijos. Apie už va
landos laiko pribuvo policija. 
Abiejus išklausinėjus paliepė 
sugrąžinti musų raktus, išbarė 
už jų šaukimą ir mums liepė 
važiuoti namo. Taip palikę sa
vo sankeleivius nuvažiavom Chi
cagos link ir tik 2 valandą ryto 
užbaigėme ekskursiją.

—A. Rypkevičia.

PATENTS

Skili
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MIILIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT
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by

TUR BŪT, PASIGENDA HOOVERIO

šeši

6000 šovinių į mi-

jau

JUOKAI

iš aukštybių

RE-

HITLERIS BARASI SU KAPITALISTAIS

ministe- 
baisius 

bebuda- 
gynimo

apskaitliuo- 
reikalinga du-

lie-
Pit-

SOCIALISTAI PASITRAUKĖ 
Iš NEPRIKLAUSOMO POL. 

VEIKIMO SĄJUNGOS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Caaal 8500.

8c 
18c 
75c

aiš- 
bol-

“N.” 
davė 
jėgos 
negu

lėk-
Oke- 
kare

“VALOSI”

koje pastaruoju laiku žymiai 
sustiprėjo ir ji gali po savo 
vėliava suvienyti visas kon- 
struktyves darbininkų judėjimo 
jėgas.

250 vokiškų orlaivių vienu už- 
skridimu gali išnuodyti visą 

Paryžių.

torius prof. Simitcu pagamino 
nepaprastai greit šaudančių 
patranką. Patranka paleidžia
nti 1000
nutę. Bandymai su patranka
davę gerus rezultatus.

Patranka nereikalinga para
ko ir neduodanti detonacijos.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

KODĖL “VIENINTELIAI 
VOLIUCIONIERIAI” PASIDA

VĖ’ HITLERIZMUI

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879,

Antradienis, Rtigp. 22, 1933

560 įSv *•**'

GESINA UGNJ
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Francijos kapitalistų spaudoje pasirodė žinių iš 
Vokietijos, kad Hitleris pastatęs ultimatumą Vokieti
jos kapitalistams: jie turį tuo jaus eiti prie pagerinimo 
darbininkų būklės, o kad ne, tai valdžia imsianti juos 
už pakarpos. Hitleris sakąs, kad badaujančias darbi
ninkų mases reikią pavalgydinti. Jeigu kapitalistai ge
ruoju pakelsią darbininkams algas ir sutrumpinsią 
darbo valandas, idant didesnis skaičius darbininkų gau
tų uždarbį, tai Hitleris paliepsiąs savo “smogikams” ne
sikišti į biznio reikalus ir net visai panaikinsiąs karin
gųjų “nacių” skyrius. Bet jeigu ne, tai jisai imsiąs vy
kinti savo “socialistinį” programą, kurį jisai neseniai, 
Hindenburgui pareikalavus, padžiovė ant tvoros.

Gal būt, kad tos žinios teisingos. Yra faktas, 
paskui Hitlerį sekė minios beturčių, kurioms jisai ža
dėjo išganymą. Ne be reikalo jisai ir savo partijai da
vė vardą “socialistinės darbininkų partijos”. Bet kai į

Viename stalincų organe 
kinama, kodėl Vokietijos 
ševikai nepasipriešino Hitlerio 
diktatūrai. Pasirodo, yra daug 
priežasčių, būtent:

“...Komunistų Partija ne
galėjo skelbti ginkluotą su
kilimą. Komunistų Partija 
dar neturėjo didžiumos dar
bininkų masių užkariavus 
savo įtakai.” 
Paskui dar partija turėjusi 

visokių silpnybių, iš kurių blo
giausia buvusi —

“Pamatingiausia Kompar
tijos silpnybe tai — neganė
tinas jos subolševikėjimas. 
Dažnai Partija priimdavo 
teisingas rezoliucijas, bet 
jas neįvykindavo gyvenime. 
Partijos iniciatyva amatinių 
unijų kovose nebuvo ganėti
nai aštri, akyla ir sugestin- 
ga (ką tai reiškia? — 
Red.). Tas atsilikimas 
pamato, kad fašistų 
galėjo greičiau iškilti 
komunistų.

“Kovoje prieš Young ir 
Davės planą Komunistų Par
tija neišvystė įtinkamą vei
kimo programą. Referendu
mą padavė ne Komunistų, 
bet Vokietijos nacionalistų 
(monarchistų. — “N.” Red.) 
partija. Komunistų Partijos 
agitacija neišnaudojo Vokie
tijos išmetimą iš tautų na
rystės (vadinasi, nepakanka
mai šukavo apie vokiečių 
“tautos pažeminimą”.—“N.” 
Red.).
Pagaliaus, dar nurodoma, kad 

partijoje buvo susidariusi “kai
rioji opozicija” Neumanno ir 
Herzeno, kuri partiją susilpni
no. ,

Iš šitų išvadžiojimų galima 
padaryti keletą išvadų. Pir
miausia tą išvadą, kad komu
nistai/ būdami mažumoje, ne
galėjo vadovauti Vokietijos 
darbininkų kovai prieš fašiz-s 
mą. Taigi patys komunistai ne
turėjo jėgų išgelbėti Vokietiją 
nuo fašizmo, bet jie dėjo visas 
pastangas susilpninti socialde
mokratus, kad ir jie nestengtų 
atsilaikyti prieš fašistus. Tuo 
budu komunistai faktinai padė
jo Hitleriui.

UŽ darbininkų reikalus kovo
ti komunistai pasirodė visai ne-

i f.

* (

Per keletą metų Amerikos 
socialistų panti j a dalyvavo pa
žangioje organizacijoje, kurios 
vardas yra Nepriklausomo Po
litinio Veikimo Sąjunga 
(League for Independent Poli- 
tical Action). šitos organizaci
jos tikslas buvo sujungti pa
žangaus elemento jėgas nepri
klausomam nuo kapitalistiškų 
partijų veikimui politikoje. Bu
vo manoma, kad iš to judėji
mo gali laikui bėgant išsivysity- 
ti nauja masinė darbininkų 
partija, panaši j Anglijos dar
bo partiją. Bet dabar socialis
tų atstovai iš jos pasitraukė, 
kadangi Nepriklausomo Politi
nio Veikimo Sąjunga sumanė 
brganizuoti naują liberalų par
tiją — “United People’s Par- 
ty”.

Socialistai mano, kad organi
zuot) liberalus; j naują ..partiją, 
kuomet, S yral Rdb^evelto vado
vaujama demokratų partija, nė
ra prasmės. Kas pasitenkina 
liberalizmu, tas eis paskiri 
Rooseveltą, o darbininkų klasei 
reikia grynai socialistinės par
tijos. Socialistųjpartija Ameri-

t - ' »» • • 8*’’- - \ •> '■
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Editor P. GRIGAITIS

Grynai darbininkiškų reikalų atžvilgiu, tie “doros 
kompeticijos” kodeksai, kuriuos prezidentas Roosevel- 
tas pasirašo su atskirais bizniais ir pramonininkų gru
pėmis, anaiptol nėra tobuli. Jie nustato nepakankamai 
trumpas darbo valandas ir nepakankamai aukštas dar
bininkų algas pagrindinėse pramonėse. Vietoje 30 va
landų darbo savaitės, kaip buvo žadėta pradžioje, val
džia sutiko, kad audimo ir verpimo dirbtuvėse, plieno 
liejyklose ir daugumoje kitų stambiosios pramonės ša
kų butų dirbama po 40 valandų savaitėje. Kaipo mini- 
mum atlyginimas už darbą tose pramonėse nustatoma 
tik apie 30 arba 40 centų už valandą.

Tačiau jeigu tie kodeksai nėra pakankamai geri, 
tai anaiptol negalima sakyti, kad jie neduoda darbinin
kams jokios naudos. Pirmiausia, jie veda prie pašalini
mo didelės blogybės Amerikos pramonėje — vaikų dab- 
bo fabrikuose. Amerikos dirbtuvėse, ypač audinyčiose 
ir verpimo fabrikuose, dar neseniai dirbo daugiau kaip 
milionas vaikų, pradedant 5 metais amžiaus. Visos pa
stangos įstatymišku budu sustabdyti tą vaikų išnaudo
jimą pramonėje iki šiol būdavo nesėkmingos, bet su pa- 
gelba NRA (National Recovery Act — Krašto Gaivini
mo Įstatymo) valdžia ir visuomenės opinija privertė 
kapitalistus atsisakyti samdyti vaikus į dirbtuves.

Didelis laimėjimas- darbininkams toliaus yra tas 
faktas, kad kodeksai, kuriuos kapitalistai pasirašo su 
valdžia, priverčia darbdavius sutrumpinti darbo valan
das ir pakelti algas tiems darbininkams, kurie gaudavo 
mažiausią atlyginamą. Plieno pramonėje, sakysime, 
daugelis darbininkų iki šiol dar dirbdavo po 10 ir po 
12 valandų per dieną, septynias dienas savaitėje, t. y. 

> neturėdami pasilsio net sekmadieniais; ir didelis jų 
skaičius už tą sunkų darbą gaudavo tik nuo 15 iki 25 
centų per valandą. Dabar gi susyk darbo laikas turės 
būt sutrumpintas iki 40 valandų savaitėje (vietoje 60 
arba 72!) ir minimum atlyginimas turės būt pakeltas 
dvigubai.

Valdžios atstovams reikėjo ilgai ginčytis su stam
biųjų korporacijų vadais ir net grasinti jiems, iki jie 
privertė juos tuos kodeksus pasirašyti.

Tačiau akivaizdoje šitų faktų komunistai skelbia 
prieš NRA “kovą”. Viename Stalino garbintojų laikraš
tyje mes pastebėjome įdėtą piešinį, kuriame sakoma, 
kad “melinasis arelis” (NRA emblema) tai — draskan
tis paukštis, kuris neša vergijos pančius darbininkams!

Atrodo, kad musų vadinamieji “komunistai” pasi
genda Hooverio laikų.

.Prie Hooverio, iš tiesų, buvo daugiau laisvės dar
bininkams. Dabar darbo laikas sumažinama tik iki 40 
valandų savaitėje, ir tūkstančiai darbininkų, kurie bu
vo be darbo, yra grąžinami j dirbtuves. O kai buvo 
“Hooverio prosperity”, tai kasdien vis didėjo ir didėjo 
skaičius žmonių, kurie visai netekdavo darbo. Jeigu to
kia “prosperity” butų prasi tęsusi ilgesnį laiką, tai galų 
gale visa darbininkų klasė gal butų buvusi “paliuosuo- 
ta” nuo darbo.

Komunistams, matyt, labai pikta, kad tai neįvyko, 
ir dėlto jie, kaipo dideli kovotojai už darbininkų “lais
vę”, smerkia “vergiją”, kurią pramonės gaivinimas ne
ša Amerikos darbininkams.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama ••••••••••••♦••••••••a*••«•••••« 
Pusei metą ...... «...............
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ............
Vienam mfinesiui ....____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ------------- -
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __________ .....____  $7.00
Pusei metų ...... —...........   8.50
Trims mėnesiams .... .............. 1.75
Dviem mėnesiams.... ......... «... 1.25
Vienam mėnesiui . ........ «.............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................. «««.......... $8.00
Pusei metų ...............  4.00
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Hitlerio rankas pateko valdžia, tai nė vienos socialis
tinės reformos jisai ir nebandė vykinti, o tiktai žudė 
socialistus, persekiojo žydus ir pažangiuosius inteligen
tus ir ardė darbininkų organizacijas. Sutriuškinęs so
cialistus ir laisvas darbininkų sąjungas, jisai atėmė 
darbininkams jėgas gintis nuo išnaudotojų. Todėl dar
bininkų padėtis pasidarė dabar daug blogesnė, negu 
kad buvo pirma. Vietoje žadėtojo “socializmo”, Vokieti
jos darbininkai susilaukė vergijos ir bado.

Tos “nacių” apmulkintos masės, per kurių nugaras 
Hitleris įlipo į valdžią, šiandie jaučiasi apgautos. Jos 
jau ėmė kelti maištus prieš savo “vadą”, ir buvo atsi
tikimų, kad , Hitlerio “specialiai policijai” tekdavo gink
luota jėga malšinti jo sekėjus. Sako, kad nemažas skai
čius hitlerininkų jau esąs koncentracijos stovyklose. 
Matyt, tų maištą keliančių “nacių” suvaldymui Hitleris 
neseniai išleido dekretą, kuriuo grasinama mirties 
bausmė už atvirą pasipriešinimą valdžiai.

Taigi Hitleris dabar reikalauja, kad kapitalistai 
numestų kiek trupinių nuo savo stalo, idant tie nera
mus elementai jo partijoje nutiltų.

Sena ir kebli mįslė: kaip padaryti, kad ir vilkas 
butų sotus, ir avis čiela.

-

Apžvalga

Komunistų partija, kuri 
beveik nebeturi narių, tarpe tų 
savo likučių yra priversta nuo
latos daryti “valymą”, nes jie 
vis išvirsta tai “oportunistais”, 
tai “baltais šovinistais”, tai 
kokiais kitais iškrypėliais. Da
bar jos centro komitetas pra
neša, kad tapo išbrauktas 
tuvis Wm. A. Kairis, iš 
caim, Pa.

gabus. Jie, anot to rašytojo, 
priimdavo “teisingavS rezoliuci
jas”, bet jų neįvykindavo gy
venime. Kokia nauda darbinin
kams iš tokios partijos, kuri 
moka tik rezoliucijas rašyti, 
bet gyvenime jų neįvykina? O 
darbininkų unijose komunistai 
ne tik neparodydavo iniciaty
vos, bet tikrumoje jie neturė
jo jokios reikšmės.

Bet įdomiausias dalykas tai 
— komunistų prisipažinimas, 
kad Vokietijos kom-partija 
lenktyniavo su nacionalistais 
(monarchistais) patriotizmo agi
tacija ir tas lenktynes pralai
mėjo. Minėtas stalincų organo 
rašytojas sako, jogei referen
dumą (kad Vokietija nevykin
tų Youngo plano sąlygų) pada
vė ne komunistai, bet naciona
listai. Tą referendumą komu
nistai norėjo panaudoti savo 
partijos tikslams, bet naciona
listai užbėgo jiems už akių.

Dabar galite, spręsti, ko ver
tas buvo Vokiętijos komunistų 
veikimas. Jie norėjo kad ir čia 
dar taip patraukti į savo pusę 
darbininkų daugumą, ir kokias 
priemones jie vartojo šitam 
tikslui? Viena, jie pasiučiau
siai atakuodavo socialdemokra
tus, kurie vedė nuosakią kovą 
prieš fašizmą; antra, jie steng
davosi paskleisti nacionalizmo 
sentimentą masėse, agituodami 
prieš Versalės taiką ir Dawes’o 
bei Youngo planus ir norėdami 
tuo budu paveržti nacionalis
tams “patriotišką” smulkiąją 
buržuaziją ir nesusipratusius 
darbininkus.

Bet nei darbininkų daugu
mos jie nepalenkė į sąvo pusę, 
nei nacionalistų “nesubytino”. 
Priešingai, savo nacionalistiš
ka propaganda komunistai pa
ruošė dirvą hitlerininkams.

buvę Illinois gubernatoriai, jų atsilankymo pasaulinėj parodoj proga. Iš kairės į dešinę: 
dabartinis gubernatorius Henry Horner; Edward Dunne, gubernatoriavęs 1912 iki 1916 m.; 
Joseph W. Fifer, 95 m., 1888—1892; Len Small, 1920—1928; Charles S. Deneen, 1904—1912 ir 

Louis L. Emmerson, 1928—1932.

Baisus Belgijos karo 
ministerio pranaša

vimai

Iš Briuselio rašo: Ministeris 
Crokaert, nesenai buvęs Belgi
jos krašto apsaugos 
riti, patiekė spaudai 
vaizdus, kokių įsigijo 
mas Belgijos krašto 
priešakyje.

Jis rašo: 1918 metais labai 
retai kad visų stipriausias 
vokiečių lėktuvas būt galėjęs 
paimti su savim ligi 400 kilo
gramų bombų, tačiau žinome 
kokios ir tuomet baisios buvo 
jų orlaivių [bombardavimo 
pasėkos. Tuo tarpu gi, man 
esant karo ministeriu, tie 
“vargšai, nuginkluotieji” vo
kiečiai jau turėjo Junkerio ti
po G38 lėktuvus, kurių kiek
vienas galėjo paimti po 5,000 
kilogramų bombų.

Didžiojo karo metu žinojo
me, kokias baisias pasėkas 
padaro vieno kilogramo bom-

bos, kurių karštis siekdavo li
gi 2,000 ir 3,000 laipsnių,
šiandien dvidešimts Jnkerių
pajSgs 
100,000 
visiškai 
deliam

ir 3,000 
dvidešimts 

pasiimti su savim 
tokių bombų, kurių 
pakaks sudeginti di- 

miestui. Bet ką šian
dien reiškia 20 lėktuvų.

Generolas Balbo su 24 
tuvų eskadrile perskrido 
aną, ir todėl busimame 
bus vartojama puolimams po 
200 ir daugiau lėktuvų. Tai 
bus mirties skridimas, nes pa
naši eskadra gali pasiimti su 
savim milijoną gaisrinių bom
bų ir paleisti 
tikrąjį pragarą.

Matematiškai 
jaut, kiek yra 
jų išnuodyti visokiai gyvybei 
vieno ketvirtainio kilometro 
plote, randama, kad reikalin
ga yra nuo 9 ligi 40 tonų arba 
vidutiniai po 25 tonas. Todėl 
norint išnuodyti visokią gy
vybę tokiame Paryžiuje, tu
rinčiame 100 ketvirtainių kilo
metrų, reiks 500 vokiškų Jun- 
kerso tipo G38 lėktuvų arba 
250 D. O. X. tipo lėktuvų iš 
kurių kiekvienas galės paimti 
su savim po 10,000 kilogramų 
dujinių bombų.
Išrastas baisus pabūklas žmo

nėms naikinti.
Japonų telegrafo agentūra 

praneša, kad Tokio fizikos 
chemijos laboratorijos direk-

Ponas profesorius.
Viename baliuje profesorius 

klausia poniutę kiek ji turi 
vaikų.

—Tris, — atsako poniutė.
Po kai kurio laiko išsiblaš

kėlis profesorius vėl pakarto
ja tą patį klausimą.

— Nuo to laiko, kai p. profe
sorius manęs paskutinį kartą 
klausėte, nesusilaukiau dar 
nė vieno.

V



fflįįįffįb

ŠHHįįg

KĄ ŽMONES MANO
Pasakykit teisybę!

pro

popsų

Graboriai

Lietuves Akušeres

RADIO
Šiandie Kad i o Programas Advokatai

Dr. StrikoHs

Pbone Canal 6122

Ofiso

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Čekai ir Ukrainiečiai 
atžymėjo savo “Die
nas” Pas. Parodoje

Nurodo kokiom sąly
gom duos federales 
paskolas ant namų

Vai.: 10—1 
Nedėliomis

Cook
Building and Loan 

ekzekutyvis komitetas, 
lietuvių jame yra adv.

800 šokėjų 
Vasile Avre-

100 narių
G. Benetzkio

Daug jaunų lietuvių 
ir lietuvaičių dirba 

Pas. Parodoje

ŠIUO 
10 vai. 

pusės 
apskrity 
miestely, 

me- 
Paliko dideliame nuliudime 

į — Bro- 
Barborą. sūnų Jo- 
— E. Majevskj ir

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
TeL Boulevard 2800 

' Re<. 6515 So. Rockivell St. 
T* Republic 9723

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

suteikia 
barzdaskutyklos 
M komfortą 
■■ skutimos 

namie

DR. T. DUNDULIS
_____Telefonas Virginia 0036

K. P. G U GIS
advokatas 

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tat Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:3Q vai. kiek

viena vakaru išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Du šimtai dirba kai kuriuose 
pavilionuose, bet didžiumoje 

koncesijose.

Pastangomis Peoples Furni- 
ture Co., krautuvių šiandie, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro, iš 
stoties WGES, 1360 kilocyc- 
les, įvyks nuolatinis antradie
nio radio programas.

atlieka darbus, o du trečdaliu 
nebereikalingi. Užėjus blog- 
mečiui, daugelis visai apleido 
ukes, kiti pasiima porai mė
nesių dirbt už valgį; tokių 
“laimingų” mažas nuošimtis 
randas ką gauna vasarvydžiui 
ant ūkių padirbėt.

Viešiančių Lietuvoj pagyrų 
paskalai, apie Amerikos gerų 
būklę, veikia į Lietuvos pilie
čius, rašyt į amerikonus-gimi- 
nes pagelbos, o daugelis tų a- 
merikonų skursta vos gyvastis 
išlaikydami. Ir sunku įtikinti, 
kad bloga bedarbiui, mat grį
žę išgyrė Ameriką.

Prasitrynusio asmens priva
lumas matyt daugiau ir pasa
kyt teisybę. — Arimantas.

Kalbėtojai nurodė, kad kor 
poracija finansuos tik 10% 
dabar esančių mortgičių, bei

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1 - .
Seredomis ir nedėliomis pagal e sutartį 
Rezidencija 6631 So. Califomia Avė. 

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Laidotuvėse patarnauja 
rius J. F. Eudeikis, tel 
1741.

viršuj) kartu su 
rado pas du gangste 

— jo nušautasis gangs

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Sulaukė mažiau publikos 
g u Lietuvių Diena, liep 

16, Pas. Parodoje

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukit. Mana 

2506 West 63rd St.
< Tel. REPUBLIC 3100

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4 
vai. pq pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
Vakaro? Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų 

Phone Midway 2880

Amerikon lietuviai, nuvažia
vę Lietuvon vasarot, paviešėt, 
tarp daugelio besiaukštinimų 
bęsigirimų savo būkle, ir A- 
mei’ika, nemini visai blogo
sios pusės: stoką darbo, be
darbių būklę, ir vargingąsias 
bedarbių skurdžių sąlygas. 
Jie daugiausiai piešia tą, kas 
senai išgarsinta, tą kad Ame
rika turtingiausia ir laimin
giausia pasauly šalis, kurioj 
žėdnas kurpius gali pralobt ir 
tūkstančius dolerių banke, ar 
namie po pagalve turėti.

a\otve
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Lachavich 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, IIL 
Tel. Cicero 5927

ir tie bus parinkti. Jokios 
paskolos nebus duodamos sa
vininkams, kurie pajėgia atmo
kėti dabartines

P-s Schlager 
paskolos bus 
namu, kurios

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

. (Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

ONA RICHKIENĖ 
po tėvais Kiboraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 20 d., 10 vai. ryto
193 3 m.. sulaukusi pusės am
žiaus. gimusi Šiaulių 
Tryžkių parapijoj ii 
Amerikoj išgyveno apie 28 
tus 
vyrą Petrą, tris dukteris 
nislavą, Oną i 
ną. du žentus 
K. Szatan, ir du anuku — Sil
viją ir Bernardą. Kūnas pašarvo
tas randasi 4304 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugpiučio 23 d., 2 vai. popiet iŠ 
J. F. Eudeikio koplyčios į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Richkienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir \ suteikti jai.'pa.skuę- 
tiriį patarnavimą ir' atsisveikinimą/

Nuliūdę liekame

Vyras, Dukterys, Sūnūs, Žentai 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja t grabo
rius J. F. Eudeikis, tel.' Yards 
1741.

MAŽUTIS
šiuo pasauliu
J0:30 vai. va- 

sulaukęs 22 mė
ginus Chicagoj. Pa-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius
'• Kreivas Akis

Ištaiso. -

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 1 

Nędėliomis pagal sutartį.

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI

Ret. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JUOZAPAS

Persiskyrė si 
rugpiučio 19 d., 
kare, 1933 
tų amžiaus 
liko dideliame nuliudime motiną 
Oną. po tėvais Tamošaitę, dvi se
seris Antaniną ir Oną ir brolį An
taną, du švogeriu Joną Samošką 
ir C. Rinderer, dvi anūkes Mari
joną ir Helen ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 1442 South 
49th Ct.. Cicero. III.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugpiučio 23 d., 8 vai. ryto iŠ 
namų į Švento Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Mažučio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Motina, Seserys, Brolis, Svogeriai, 
Anūkės ie Giminės.

tabo- 
Yards

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th St. TeL Canal 617 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Petnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke. Ketverge ir 

Sukatoj 9 iki 8.

JOHN B. BORDEN 
VETWl& ADVOKATAS

22 St. (Cęrmąk Rd)

nias, kuriame gerai pasižy
mėjo tūlas čekų choras. Die
nos iškilmėse kalbėjo Franti- 
sek Soukup, Čekoslovakijos 
senato pirmininkas, Roosevcl- 
to atstovas, Otto Kerner, Illi
nois valstijos prokuroras ir 
kiti.

Dalyvaus, Peoples radio 
kvartetas, duetus ir solistai, 
taipgi bus naujos ir gražios 
inužikęs1. Prie to, I>r. Jovaišas 
pateiks kalbą apie sveikatą, o 
juokdarys čalis Kepurę pasa
kys gražų rinkinį naujų juo
kų. Bus ir kitokių įdomybių, 
kurias kiek vienam bus nau
dinga girdeli, todėl nepamirš-, 
kitę užsjstatyti savo radio.

:ot of 35* .«
O valandos: nuo. 2vL 7 9
Nedšldlenbb lotarti.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

v . . art* 47tb Street 
Valandoi nuo 9 iki 8 vakare

_______  Seredoj pagal sutartį.

šeštadienį, tuo tarpu, Coli 
senine įvyko Ukrainiečių iš 
kilmės, kuriose 
grupę vadovavo 
menko, dainavo 
choras vedamas 
(pereitais metais choras dai
navo “N.” piknike), dūdų or- 
kesrtąs, etc. Kalbėjo Luke 
Mushuha, buvęs. Ukrainos at
stovas Washingtojae ir Vladi- 
mir Levitsky, iš Pennsylvani- 
jos, tūlos ukrainiečių organi
zacijos vadas.

Publikos neperdaugiausiai.
Pažymėtina tas, kad nors 

čekų ir slavų kolonija Chica
goj e yra labai didelė, lietuviai 
turėjo kur kas daugiau publi
kos savo Dienoje, liepos 16, 
negu jie. Taipgi daugiau ir už 
ukrainiečius.

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb 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 as Central 7464

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.

Apie 20,000 žmonių sekma
dienį atsilankė į Soldiers 
Field ir Pasaulinę Parodą, 
kur įvyko Čekoslovakų Die
nos iškilmes.

Soldiers Field įvyko platus 
gimnastikos, liaudies- šokių, 
gyvų paveikslų ir kalbų pro
gramas, kuriame čckoslovakai 
atidavė pagarbą savo tautie
čiui, žuvusiam majorui'Anton 
J. Ccrmakui.

Vakare Court of the Hali of 
Science įvyko trumpas liau
dies dainų ir kalbų progra-

Victor L. Schlaeger, Home 
Owners Loan Corporation Illi
nois skyriaus vedėjo asisten
tas ir Samuel K. Markinau, 
korporacijos vyriausias advo
katas kalbėjo į Building and 
Loan — spulkų, kurios pri
klauso prie Federal Home 
Loan Bank, Evanstone, narių 
susirinkimą, kuris įvyko pe
reitą antradienį Sokol Chica
go Hali, 21th ir Kedzie avė. 
Kalbų klausėsi apie šimtas de
legatų.

Finansuos tik 10 nuoš. morl- 
(jičių.

VALANDOS: K<nwood 5^7

nnn 2 •!? J1 Valandal ^<1 
opart IventatT valandai vakare. J ioentadiemo tt ketvirtadienio.

Boulevard 7042

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard^ 1401

I. J. ZOIP
GRABORIUS

1646 Węst 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Mrs. ANĘLIA K. JARUSH
Physįęal Therapy 

a y Midvvife
6109 South Albany 

Avenue 
Fhone

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. SSth St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Nors toks manymas niekad 
nebuvo teisingas, bet kada 
dažnas galėjo gaut darbą, pra
gyveno, ir jei čėdė skaisčiai 
dienai pasidėjo. Tik ne dabar, 
kada keliolika milijonų be
darbių, ir be pinigų pašelpa 
gyvendami skursta pusbadžiai 
nereikalingo žmogaus gyveni
mą ir vos ne vos gyvybę-kau- 
lus kūne palaiko.

Tūli parvažiavę save išsigi- 
rę, į klausimus apie abelną A- 
merikos būklę, sako, kad A- 
merikoj gęrai; jei girdi mies- 
kios nesą darbo, — galima cit 
pas ūkininkus už pigiau dirbt.

Kuo tokį pasakymą galima 
pavadint? Ar pagira? Ar ne- 
žine? Ar trumparegyste? Vi
sais.

Tikrybėj, Amerikos ūkio 
technika-mašinas tiek išlobun 
lino, kad trečdaliu darbininkų

A.A, SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Roon» 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai^: Utun. ir K«v.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Ape. Tel. Lafayette 7337,

Namų TeL Hyde Park 3395

Ofiso tel, Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Home Oivners Loan Corpora 
tion atstovi} pareiškimai 

spulkų mitinge.

skolas.
pareiškė, kad 

duodamos ant 
neturi jokių 

skolų mokesčių, special ases- 
mentų apmokėjimui, taipgi į- 
vairiems pagerinimams, ir tai 
lik tame atvejyje, jeigu namo 
savininkas negali gauti pasko
los kitur.

Šį mitingą surengė 
County Building and 
grupes 
Nuo 
Jonas Kučinskas. Sekamas ek 
zekutyvio komiteto susirinki 
mas įvyks penktadienį, rugp 
25 dieną.

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

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuns 
turi įrengęs gnąbų dirbtuvę..

Puikiausios, moderniška^ įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų*

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 6 7th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų i: 

nedėliomis pagal susitąrimą.

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciihų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
šventadieniais į0—-12

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

Nekalbant apie įvairias ki
tas Chicagos Pasaulinės fazes, 
ji pasirodė lietuviams naudin
ga tuo, kad daugelis jaunųjų 
joje gavo darbus. Nors tikrų 
skaitlinių negalima paduoti, 
numanoma, kad įvairiuose 
pavilionuose ir koncesijo' e 
dirba apie 200 lietuvių. K xtos 
lietuvaites dirba Hali of 
Science rūmuose, dešimts Ge
neral Exibit rūmuose, viena 
Time and Fortune pavilione, 
ir taip toliau.

Bet didžiuma mergaičių dir
ba įvairiose koncesijose ir 
kioskuose. Kai kurios dirba 
apelsinų sunkos kioskuose, le- 

kur tu lietu
vaičių nerasi! Neapsiėjo be jų 
garsiojoje “Streets of Paris” 
ir “Belgian Village” koncesi
jose. Kelios dirba “Old Hei- 
delbcrg Inn”. Suvirš dešimts 
lietuvaičių dirba kaipo kasier- 
kos prie vartų ir koncesijose.

Keliolika jaunų lietuvių dir
ba pavilionuose, bet didžiumą 
teko surasti tarp Parodos sar
gų ir “raudonšvarkių” — poli- 
cistų, tarp tų, kurie dirba prie 
taip vadinamų “wheelcahirs” 
ir Greyhound busų linijoje 
Parodos žemėse. Trys dirba 
Grey Tours autobusų bendro
vei.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITA6B AVĖ. 
Visi Telefonai YARDS 1741—2742 ' ČHięĄGO,. ILL.

Kansas City, Mo., šerifas (dešinėj, 
kuroru apžiūrinėja ginklus, kuriuos jis 
rius, kuriuos jis nušovė. Apačioj kairėj 
teris Gus Fasone, šerifas du gansterius nušovė ir vieną suė
mė kai juos užtiko žudant kitą gangsterį Ferris Anton (apačioj 
dešinėj).

“d

DR- c. K. KLIAUGA
Dentistas

94 On tirt0’ nao 9—.02420 II' Marųuette Rd.
Phon. HĖMLOCK^ZS

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

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

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

Td. Seeley 7330
(lamų telefonas Brunswtck 0597

DRe c. KASPUTIS 
dentistas ,

Grišo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais « ketvirta- 
drtAsssn* 

“ Ti SOUUVAM) .U.

.z > .... . - -J ■III- ■ - 11 rr

rd 5914
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Antradienis, Rugp. 22, 1933 NAUJIENOS, CHcago, JH.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Daug jauną lietuvių 
ir lietuvaičių dirba 

Pas. Parodoje
Du šimtai dirba kai kuriuose

koncesijose.

Nekalbant apie įvairias ki
tas Chicagos Pasaulinės fazes, 
ji pasirodė lietuviams naudin
ga tuo, kad daugelis jaunųjų 
joje gavo darbus, 
skaitlinių negalima 
numanoma, kad 
pavilionuose ir
dirba apie 200 lietuvių. Kelios 
lietuvaitės dirba Hali of 
Science rūmuose, dešimts Ge
neral Exibit rūmuose, viena 
Time and Fortune pavilione, 
ir taip toliau.

Bet didžiuma mergaičių dir
ba įvairiose koncesijose ir 
kioskuose. Kai kurios dirba 
apelsinų sunkos kioskuose, le
dų, “popsų”. Ir kur tų lietu
vaičių nerasi! Neapsiėjo be jų 
garsiojoje “Streets of Paris” 
ir “Belgian Vilingu” koncesi
jose. Kelios dirba “Old Hei- 
delberg Inn”. Suvirs dešimts 
lietuvaičių dirba kaipo kasicr- 
kos prie vartų ir koncesijose.

Keliolika jaunų lietuvių dir
ba pavilionuose, bet didžiumą 
teko surasti tarp Parodos sar
gų ir “raudonšvarkių” — poli- 
cistų, tarp tų, kurie dirba prie 
taip vadinamų “wheelcahirs” 
ir Greyholind busų linijoje 
Parodos žemėse. Trys dirba 
Grey Tours autobusų bendro
vei.

Nors tikrų 
paduoti, 

įvairiuose 
koncesijose

Dalyvaus, Peoples radio 
kvartetas, duetas ir solistai, 
taipgi bus naujos ir gražios 
inųzikor. Prie to, Dr. Jovaišas 
pateiks kalbą apie sveikatą, o 
juokdarys Calis Kepurė pasa
kys gražų rinkinį naujų juor 
kų. Bus ir kitokių įdoinybių, 
kurias kiekvienam bus nau
dinga girdėti, todėl nepamirš
kite užsistatyti savo radio.

~~~~ .lųr.

■

viršuj) kartu su 
rado pas du gangste-

pro-

KĄ ŽMONES MANO
Pasakykit teisybę!

Nurodo kokiom sąly
gom duos federales 
paskolas ant namų

Home Oumers Loan Corpora
tion atstovų pareiškimai

Victor L. Schlaeger, Home 
Owners Loan Corporation Illi
nois skyriaus vedėjo asisten
tas ir Samuel K. Markman, 
korporacijos vyriausias advo
katas kalbėjo į Building and 
Loan — spulkų, kurios pri
klauso prie Federal Home 
Loan Bank, Evanstone, narių 
susirinkimą, kuris įvyko pe
reitą antradienį Sokol Chica
go Hali, 24th ir Kedzie avė. 
Kalbų klausėsi apie šimtas de
legatų.
Finansuos tik 10 nuoš. morl- 

gičių.

Kalbėtojai nurodė, kad kor
poracija finansuos tik 10% 
dabar esančių mortgičių, bet

Kansas City, Mo., šerifas (dešinėj, 
kuroru apžiūrinėja ginklus, kuriuos jis 
rius, kuriuos jis nušovė. Apačioj kairėj — jo nušautasis gangs
teris Gus Fasone, šerifas du gansterius nušovė ir vieną suė
mė kai juos užtiko žudant kitą gangsterį Ferris Anton (apačioj 
dešinėj).

ir tie bus parinkti. Jokios 
paskolos nebus duodamos sa
vininkams, kurie pajėgia atmo
kėti dabartines skolas.

P-s Schlagcr pareiškė, kad 
paskolos bus duodamos ant 
namų, kurios neturi jokių 
skolų mokesčių, special ases- 
mentų apmokėjimui, taipgi į- 
vairiems pagerinimams, ir tai 
tik tame atvejyje, jeigu namo

ilias, kuriame gerai pasižy
mėjo lutas čekų choras. Die
nos iškilmėse kalbėjo Franti- 
sek Soukup, Čekoslovakijos 
senato pirmininkas, Roosevel- 
to atstovas, Otto Kerner, Illi
nois valstijos prokuroras ir 
kiti.

los kitur.
Cook
Loan

Šį mitingą surengė 
County Building and 
grupės ekzekutyvis komitetas. 
Nuo lietuvių jame yra adv. 
Jonas Kučinskas. Sekamas ek- 
zekutyvio komiteto susirinki
mas įvyks penktadienį, rugp. 
25 dieną.

800 šokėjų 
Vasile Avre-

100 narių
G. Benetzkio

Čekai ir Ukrainiečiai 
atžymėjo savo “Die
nas” Pas. Parodoje

Sulaukė mažiau publikos ne
gu Lietuvių Diena, liepos 

1(>, Pas. Parodoje

Apie 20,000 žmonių sekma
dienį atsilankė į Soldiers 
Field ir Pasaulinę Parodą, 
kur įvyko Čekoslovakų Die
nos iškilmės.

Soldiers Field įvyko platus 
gimnastikos, liaudies šokių, 
gyvų paveikslų ir kalbų pro
gramas, kuriame čekoslovakai 
atidavė pagarbą savo tautie
čiui, žuvusiam majorui'Anton 
J. Cermakui.

Vakare Court of the Hali of 
Science įvyko trumpas liau
dies dainų ir kalbų progra-

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
rugpiučio 19 d., 
kare. 193 3 m., 
tų amžiaus; gimęs Chicagoj. Pa
liko dideliame nubudime motinų 
Oną. po tėvais Tamošaitę. dvi se
seris Antaniną ir Oną ir brolį An
taną. du švogeriu Joną Samošką 
ir C. Rinderer, dvi anūkes Mari
joną ir Helen ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 1442 South 
49th Ct.. Cicero. III.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugpiučio 23 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Švento Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Mažučio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame

Motina, Seserye, Brolie, Svogetiai, 
Anukie ir Giminee.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis, tel. Yards 
1741.

šeštadienį, tuo tarpu, Coli- 
seume įvyko Ukrainiečių iš
kilmės, kuriose 
grupę vadovavo 
menko, dainavo 
choras vedamas
(pereitais metais choras dai
navo “N.” piknike), dūdų or- 
kesrtas, ctc. Kalbėjo Luke 
Mushuha, buvęs Ukrainos at
stovas Washingtone ir Vladi- 
mir Levitsky, iš Pennsylvani- 
jos, tūlos ukrainiečių organi
zacijos vadas.

Publikos neperdaugiausiai.
Pažymėtina tas, kad nors 

čekų ir slavų kolonija Ghica- 
goje yra labai didelė, lietuviai 
turėjo kur kas daugiau publi
kos savo Dienoje, liepos 16, 
negu jie. Taipgi daugiau ir už 
ukrainiečius.

Amerikos lietuviai, nųvažia^ 
vę Lietuvon vasaroj, paviešėt, 
tarp daugelio besiaukšHųimų 
besiginiau savo būkle, ir A- 
inerika, nemini visai blogo
sios pusės: stoką darbo, be
darbių būklę, ir vargingąsias 
bedarbių skurdžių sąlygas. 
Jie daugiausiai piešia tą, kas 
senai išgarsinta, tą kad Ame
rika turtingiausia ir laimin
giausia pasauly šalis, kurioj 
žėdnas kurpius gali pralobt ir 
tūkstančius dolerių banke, ar 
namie po pagalve turėti.

Nors toks manymas niekad 
nebuvo teisingas, bet kada 
dažnas galėjo gaut darbą, pra
gyveno, ir jei čėdė skaisčiai 
dienai pasidėjo. Tik ne dabar, 
kada keliolika milijonų be
darbių, ir be pinigų pašelpa 
gyvendami skursta pusbadžiai 
nereikalingo žmogaus gyveni
mą ir vos ne vos gyvybę-kau- 
lus kūne palaiko.

Tūli parvažiavę save išsigi- 
rę, į klausimus apie abelną A- 
merikos būklę, sako, kad A- 
inerikoj gęrai; jei girdi mies- 
kios nesą darbo, — galima eit 
pas ūkininkus už pigiau dirbt.

Kuo tokį pasakymą galima 
pavadint? Ar pagira? Ar ne- 
žine? Ar trumparegyste? Vi
sais.

atlieka darbus, o du trečdaliu 
nebereikalingi. Užėjus blog- 
mečiui, daugelis visai apleido 
likęs, kiti pasiima porai mė
nesių dirbt už valgį; tokių 
“laimingų” mažas nuošimtis 
randas ką gauna vasarvydžiui 
ant ūkių padirbėt.

Viešiančių Lietuvoj pagyrų 
paskalai, apie Amerikos gerų 
įųklę, veikia į Lietuvos pilie
čius, rašyt į amerikonus-gimi- 
nca pagalbos, o daugelis tų a- 
merikonų skursta vos gyvastis 
išlaikydami. Ir sunku įtikinti, 
kad bloga bedarbiui, mat grį
žę išgyrė Ameriką.

PruUtrynusio asmens priva
lumas matyt daugiau ir pasa
kyt teisybę. — Arimantas.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos 
mhmm komfortą 

skutimos 
namie

(PROBAK BLADE)

Tikrybėj, Amerikos ūkio 
technika-maŠinas tiek ištobu
lino, kad trečdaliu darbininkų

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaikę Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
»

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos , nuo 10-r-4, nuo 6 iki 
Nędėliomis pagal sutartį.A1 v

8

Lietuves Akušeres

RADIO
šiandie Radio Programas

Pastangomis Peoples Furni- 
ture Co., krautuvių šiandie, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro, iš 
stoties WGES, 1360 kilocyc- 
les, įvyks nuolatinis antradie
nio radio programas.

Mrs. ANELIA R. JARUSH
Pbysical Therapy 

Midwife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

Hetnlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu mą- 
ssage, eleetrie neat
meni; ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 
vąųaL--

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

\ a*’0*

Lietuviaį Daktarai
Amerikos Lkm^' ~'<*tKtUrai __  Dungijo.

Dentistas 
949A lir ndT?i nao 9—9 2420 Marquette Rd

PhoM HBMLock"”28

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietų

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

Ofuo Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cot. of 35th 8 HaUtcd Su.) 
Ofiso valandos nao 1-3, nao 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal satartj

Ofiso tel. Lafayettc 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayettc 4146
VALANDOS: 

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

Įvairus Gydytojai 
e/WVWV***W**H**A***<*«****«**^***'***' 

Pbone Armitage 2822

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00
Pavlavičia Undertaking 

Company 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
. (Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

33}9 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

A. L Davidonis, M.D. 
4910 S®-. Michigan Avenue 
VALANDOS: K,,,w<,o<1 5>07

nūn « -v-* J I valandai ryte; 
apart Iventari;, ? valandai vakare. 
P iv,ntad^o te ketvirtadienio.

Pį£nc boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS 
a^.K „Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

v i j att* ^^th Street Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
_________Seredoj pagal sutartį.

DR? T. DUNDŪLIS
G4?aXT<iJ£LlR chirurgas 

4i4? r ARCHE& AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

------- - .. -. _ -. . 
' w ■ 1 4-'

DR. HERZMAN
— IS HUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todus X-Ray ir kitokias elektros prie
taisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb 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

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marguette 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 i: 

nedėliomis pagal susitarimų.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
Vakaro.1 Nedči.nao 10 iki 12 v. dienų 

Pbone Midway 2880

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Kės. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South* Ashland Avenue 

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

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

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.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. BoulevarcĮ 1401

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistai odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—-12

Advokatai

Tel. Ląfayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 W<?st 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofirtu: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospere 1930

8

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

• Telefonai Central 4410-44 H
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:3Q vai. kiek

vieną vakaru išskyras ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Pbone Canal 6122
A. A, SLAKIS

Advokatas
Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Roona 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 vyto iki 4 po pietų

Vakarai*: Uttrn. ir Ketv,—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337<

Namų TcL Hyde Park 3195

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal _ sutartį 
Rezidencija 6631 So, California Avė.

Telefonas Republic 7868 
\ ........ ...........

Lietuviai Daktarai

T-T

MAŽUTIS
Šiuo pasauliu
J0:30 vai. va- 

sulaukęs 22 me

(Co.T of 35d. .»
(iro ▼eli.Soet o*®- JJS

NcdadUoUU (»»»> •«“*

Ofiso ir Be* T«L

DR. N

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA cbicagoje

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

J. F. EUDEIKIS yra vienątinis lietuvių graborius, kuns 
turi {rengęs grąbų dirbtuvę.

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS ofisas 
AVĖ.

CHICAGO, ILL.

'4a ■Ij’j'rfj

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4031 South Aehland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

* Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
T* Republic 9723

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandoi: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Paa<dėlyx Vųarauske. Ketverge k 

Sųbaroj 9 iki 8.
.    " 111 »F.W"Rlll,W —■! Ulinis ...   imi—

4605-07 SO.
Viri Telefonri YARDS 1741—174J

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganidinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St. 
Tel. REPUBLIC 3100

*..V'1"... ■I". 11..... .. ..... ""V ""F!...f..... .........."Il" |llrv',",
Tel, Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 Wt 15th i 
CICERO, ILL.

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

2400 W. Madieon St.
VaL 1 iki 3 po Piet*L * Jkl 8 vak’ 

TeL Seeley 7330
Namų telęfonaa frrųnswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gelio U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOSi 10-12 A. M- J’į į “• 
7-9 P. M. Sekmadieniais H ketvirta

dieniai. pagal *“«įLun51\,i 
3335 So. Halsted St.

BOULBVARP
.m ..........................

atd 5914 us
JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS 
onroe SL, prie Clark 
IaU vaao: Valandos 0—6



mmjiENus, m Antradienis, Rugp. 22, 1983

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Koroneris atidėjo 
lietuvio J. Mažučio 
mirties tyrinėjimą

Bus ieškoma daugiau liudininkų 
kurie bešališkai aiškins mir
ties priežastį

CICERO.— Vakar įvyko ko
ronerio tyrinėjimas dėlei tra- 
gingos mirties J. Mažučio, kurį 
lietuvis George Lemont, 1340 
So. 48th Court savo kumščio 
smūgi u atskyrė iš gyvųjų tar
po.

Tačiau tyrinėjimas buvo ati
dėtas, arba bus tęsiamas ru-gp.- 
aug. 29 d., 12 vai. County Mor
gus, nes pradžia tyrinėjimo pa
sirodė vienpusiška iš liudinin
kų pusės, kurie didžiumoje bu
vo Mažučio draugai. Nors liu
dininkai J. Poška, J. Andriaus- 
kas, M. Samaška, J. Morose ir 
C. Kaminskas buvo to įvykio 
vietoje ir matė, kaip staiga Ma
žutis mirė nuo Lemont smū
gio, bet jų liudijimai, tačiau 
nesudarė bylai pagrindo.

Priežastis mirties
Ankščiau minėtų dienų apie 

10:30 vai. vakare Mažutis susi
tiko Lemont ir nuėjo į aludę po 
adresu 1442 South 49 Court, kur 
Mažutis gyveno. Jie ten kiek 
laiko praleidę nutarė lošti bi
liardų. Sudėjo rutulius (boles) 
ant biliardo ir Lemont pradėjo, 
suvarydamas tris boles į maišiu
kus. Tuomet tęsė Mažutis 
ir suvarė 4, bet per neatsargu
mą, jis sumaišė boles ir dėl to 
kilo ginčas. Bolių negalėdami 
atrinkt, toliau nelošė, bet išėjo 
lauko pusėn ir toliau argumen
tą tęsė ant šalygatvio. Bet, ma
tomai negalėjo susitaikyt, ir G. 
Lemont smogė kumščiu Mažu
čiui į žandą. Mažutis puolė 
kniūpsčias, o Lemont nuėjo sa 
vais keliais.

Puolė būrys žmonių Mažirtį 
gelbėti, bet jau buvo vėlu. &au- 
kė daktarų, policijų, jie atva
žiavę surado, kad Mažutis mi
rė. Šaukia graborių F. J. Eu- 
deikį. Tas atvažiavęs nusivežė 
kimų į lavoninę. Policija sura
do kaltininkų p. Kaminsko na
muose.

Po trumpo tyrinėjimo liudi
ninkų ir kaltininko, Lemontą 
nuvežė į policijos stotį ir už
darė kalėjime.

Tą šiurpulinga žinia apie mir
tį Mažučio perlėkė per miestu
ką žaibo greitumu ir visi rin
kosi į nelaimės vietų. Vieni

kitus klausinėjo kaipo buvo, bet 
atsakymas tas pats, Lemontas 
užmušė savo kumščio?

Specialia mitingas
Kadangi Mažutis buvo narys 

Red Rose klubo, tai klubo vai 
dyba sekmadienį sušaukė spe
ciali susirinkimų ir nutarė ne
pirkti gėlių, be to, paskyrė 6 
grabnešius.—F. Bulaw.

Nepiliečiai gali gauti 
leidimus pardavinėti 

alų ir vyną
Pataisymas prie Illinois alaus 

ir vyno įsiūlymo prašalina 
suvaržymus. 

___ i. -
Nepiliečiai ir asmenys, ku

rie turi “pirmus popierius,” 
gali gauti alaus leidimus Illi
nois vai., kaip praneša J. M. 
Brande, J. J. Rice, Illinois val
stijos finansų direktoriaus 
asistentas. Prie valstijos 
“Malt and Vinus Bevcrage 
Law” buvo pridurtas pataisy
mas, kuris prašalina suvar
žymus, apribojusius alaus par 
davinėjimo leidimus vien pi
liečiams.

J. M. Brande toliau pridūrė, 
kad aplikantai pirm kreipda- 
mies į valstijų leidimo parda
vinėti alų, turi gauti leidimų 
iš vietinės, miesto, apskričio, 
miestelio ar kaimo valdybos. 
Kitaip valstija leidimų neiš
duos. Kvitas, kurį vietine val
džia išduodama pridavus ap
likaciją, nereiškia dar, kad 
leidimas yra duotas. Reikalau
jant leidimo iš valstijos, tik
rasis vietinės valdžios leidi
mas turi būti priduotas valsti
jai.

Kuomet moteris rei
kalauja alimonijos - 
tai niekis, bet kai 

vyras...
Štai ką pergyveno barzdasku

tys Paulauskas, nuėjęs iš
gauti alimonijos nuo žmo
nos.

Žmonos paprastai turi daug 
vargo iki iškolektuoja alimo- 
niją nuo divorsuotų vyrų, bet 
tai menkniekis palyginus su 
tuo, ką Kazimieras Paulaus
kas, barzdaskutys, turėjo per
gyventi, kuomet mėgino iš
gauti alimoniją nuo savo bu
vusios žmonos, Clara P. Diel, 
6355 South Central avė.

Teismas įsakė jai mokėti 
buvusiam vyrui, Paulauskui, 
alimoniją. Jis nuėjo į jos na
mus savo dalį iškolektuoti.

Gen. Alberto Herrera, buvęs Kubos karo ministeris ir Ge
rardo Machado, buvęs prezidentas, prieš pat jų pabėgimų iš 
Kubos. Juos nuvertė sukilę Kubos gyventojai.

PRIE KANSAS BONŲ SUKLASTAVIMO SKANDALO

Kansas valstijos iždininko vaultab kurie dabar yra saugo
mi milicijos, suradus, kad juose yra daug suklastuotų miestų 
ir mokyklų bonų. Valstijos iždininkas Thomas B. Boyd, kurio 
rezignavimo gubernatorius Landon reikalauja, grūmodamas 
suimti jį už pinigų pasisavinimą. Ir brokeris Ronald Finney, 
kuris užsiėmė klastuotų bonų pardavinėjimu. Trys jo giminių 
kontroliuojami bankai užsidarė. Jis paskleidęs suklastuotų bo-
jų už apie $1,000,000, bet yra paliuosuotas už visai mažą kau
ciją.

Bet kai]) nustebo Paulaus
kas, kuomet, vos spėjus perei
ti pro duris, jį sutiko spie
čius alaus butelių, paleistų, 
matomai, labai taikių rankų, 
nes Paulausko pakaušis nu
kentėjo ne nuo vienos. Buvu
siai žmonai padėjo jos vyras 
Edward Diel, kurio paleisti 
buteliai ypatingai skaudžiai 
atžymėjo pakaušį.
Turėjo gauti $10 alimonijos.
Nepasitenkinusi tuo, Clara 

Diel pašaukė pdlibiją ir reika
lavo, kad Paulauskų areštuo
tų už triukšmo kėlimų. Kelio
lika dienų atgal Paulauskas 
atsidūrė teisme.
“Kuomet atėjau į jos namus, 

pasakojo Paualauskas, “pasa
kiau, kad noriu pamatyti sa
vo vaikus ir gauti $10, kuriuos 
ji turėjo man sumokėti, pagal 
teismo įsakymų. Bet jie man 
atšovė, ‘ką tu ieškai triubelio? 
Ir jeigu jo nori, tai gausi už
tektinai.’ Ir paleido ji bon- 
kas”.

Kaip sako, smarkioji p. Diel 
turės atsakyti teismui, o tuo 
tarpu vyrui mokėti alimonijų.

M a r q u ette, Cicero, 
etc. rengia savo die
nas Pas. Parodoje

Marąuette Park švęs su South 
West Side rūgs. 8 d., Cicero 
—Berivyn — rugsėjo 22 d...

Rugsėjo mėnesį eilė. Chica
gos apielinkių surengs savo 
“Dienas” Chicagos Pasaulinė
je Parodoje ir jau dabar ruo
šiasi su įvairiais programais, 
kiekviena apielinkė mėginda
ma pralenkti kitų, kaip pra
neša Parodos spaudos biuras.

Pirmoji iš tų dienų, bus 
“North Side Diena”, kurioje 
dalyvaus Portage Park, Jef- 
ferson Park, Mayfair, Edison, 
Norwood apielinkės. “South- 
west Diena” įvyks rugsėjo 8 
d., ir joje dalyvaus Marąuette 
Park, West Lawn, Chicago 
Lawn, Marąuette Manor, Ar
cher Limits, Gage Park ir 
Clearing.

Rūgs. 15 d., į?yks “South 
Side Community Diena”. Joje 
dalyvaus Hyde Park, Wood- 
lawn, South Shore distriktų 
gyventojai. s

O rūgs. 22 d., Cicero ir Ber- 
wyn apielinkės, susideda į 
vienų, kad suruošti sąvo iškil
mes, tikėdamos pralenkti Fo- 
rest Park apielinkę, kuri šven
čia rūgs. 21 d., Oak Park, ku

ris ruošia dienų rūgs. 27 d., ir 
Albany Parkų — rūgs. 12 d.

Apielinkės tiki laike savo 
dienų sutraukti daug publikos 
į Parodų ir ruošia programus, 
kurie tikrai pasižymi įvairu
mu ir kai kuriais atvejais, ori
ginalumu.
.... -................ .......... ....... .

MADOS: MADOS

Armija pirks tik iš N. 
R. A. kodeksą pasira

šiusių ištaigų
Major General Frank Par

ker, kuris yra vyriausiu ka
riuomenės vadu Illinois, Mi
chigan ir Wisconsin valstijo
se, „išleido atsišaukimą į ka
reivius ir karininkus raginda
mas juos remti Roosevelto N. 
R. A. planų ir pirkti tik tose 
įstaigose, kurios yra pasirašiu
sios N. R. A. kodeksus.

Pataria kaip geriau 
plauti langus.

Štai patarimas šeiminin
kėms nuo Public Service Co. 
of Northern Illinois. Kuomet 
plaunate langus, veidrodžius 
ar šiaip stiklus, įpilkite į van
denį truputį krakmolo. Jis pa
deda nuplauti purvų ir pada
ro stiklų daugiau blizgančiu.
* .................—

Šaldytuvo operavlmas 
j dieną — 7 centai

Public Service Čompany of 
Northern Illinois statistikai 
apskaitė, kiek kainuoja elek
tros jėga reikalinga operuoti 
elektros šaldytuvų—“refrige- 
rator” vienų dienų, šaldytų

PRANEŠIMAI
Depositors State Bank, 4701 So. 

Ashland Avė., bonų savininkų komite
tas šaukia mitingą tų, kurie yra pirkę 
bonų Siegel-Węller Pkg,. Co., 453 5-49 
Gross Avė. Mitingas įvyks adresu 4758 
So. Marshfield Avė. trečiadienį, rugpiu- 
čio 23 d., 8 vai. vakaro. —Komitetas.

Lietuvos Beno ekstra susirinkimas 
įvyks šį vakarą 8 valandą Woodmano 
svet. Visi nariai būtinai dalyvaukit, nes 
turim išrinkti darbininkus ateinančiam 
piknikui, kurs bus rugpiučio 27 d. 
Liepos Darže. Atsineškit ir instrumen
tus. —J. Balakas, sekr.

vas sunaudoja jėgos už septy- 
nius centus. » «

i

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingumo

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priiiralykite į musų įpulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

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

REPUBLIC 8402

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

CLASSIFIED ADS

Educational

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, High 
School ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

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

Atsičaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

MILLER U 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 afrre kokiems 
instrumentams. Kreipkitės adresu: J. 
Petraitis, 2510 West 47th St., Chica
go, III., tel. Lafayette 7684. Koncer
tinų gaidų kaina 30c.; kitų — 20c.

Furniture & Fixtures
Rakantį 

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

6955 So. Talman Avė.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba stadijoj 
<023 S. Halsted St.

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

CLASSIFIED ADS ]
II ............................ ■■■■■. . ............  /

______ Automobiles_______
PATYRĘS autoAiobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamų kainą.P. WALTERAITIS,

Telefonas Lafayette 1329

ATIDAVIAU savo namą resyveriams; 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, Įtampas, vacuum valytoją, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenas. šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau. 5842 So. Claremont Avė. 
tuoj į rytus nuo Western Avė.

Help Wanted—Female
' Darbin^^^ 

REIKALINGA moteris partnerka 
maisto produktų išdirbystėj; nereikalin
gas investavimas; atsišaukite tiktai laiš
ku. Acmę Distributing Co., 1 12 W. 
Ontario St., Chicago.

For Rent

Chrysler ir Plymouth

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

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

Business Service 
Biznio Ųatarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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.

Adresas:
727 West 18th Street.

Agentas ten pat.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

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

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 vbeeling. Atsišaukite 
į Naujienas, Box 16.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago.

PARDAVMUI pigiai aptieka. Senas 
išdirbtas biznis. Daug stako patentuo
tų vaistų. Patentas atnaujintas neseniai. 
Buvęs savininkas darė puikų biznį. Ren- 
da labai pigi. 4 kamb. gyvenimui. Sa
vininkui mirus, aptieka su patentu ir 
staku parsiduoda pigiai už cash. Vieta 
21st ir Wood; kampas. V. Miszeika, 
1739 S. Halsted St., Canal 8500.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

III. TIK $1800 EKSTRA BARGENAS

2744 — Augesnei moterei išėjimui 
suknelė. Suknelė gali būt pasiūta iš 
margos, lengvos materijos, o kalnierius 
iš daug lengvesnės baltos materijos. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 40 colių per krutinę.

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

Naujieną Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III, 

------------------------- >--------- y-------------
NAUJIENOS Pattern Dspt

1789 S. Halsted St., Chicago. 
čia idedu 15 centą ir prašau

atsiusti man pavyzdi No. —
Mieros ............... ....... per krutinę

(Vardas h* pavardl)

lAdrisai)
rv ' ’• '' J ' !•> <

(Miestas ir valstija)
..................... — .!,*!■.................... ■ ... —

Garsinkites “N-nose”
■į ;V><- ' - A

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

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

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

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

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

Joseph Yushkewitz
3647 Archer Aveu Chicago, III.

l—u.......... .............— .........  1

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
Visi gatavi išgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosornflm, mšsinCm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvam, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budeles, stalai, krislai, 
zaslanai.

Vartoti ir nauji. Užmoksimas dalimis.
CHAS. BENDER CO., 

008—614 N. Wells St. Phone Superior 2301

40 akerių ūkis su krapu, gyvuliais, 
visais įrankiais; yra kas tik reikalinga 
ūkio darbui; 5 kamb. namas, bamė, 2 
arkliai, 3 karvės, 1 kiaulė, daugybe viš
tų ir ančių; iš abiejų pusių bėgantis 
vanduo; 2% bloko į Koster m [estą, 
Michigan valstijoj Sužinojimo adresas:

K. G. URNEZIS,
j 1537 So. 58 Avė., Cicero, III., 

2 aukštas iš užpakalio

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

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

W. S. B. C.
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

PASAULINĮ! PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIĮJ IŠ KITŲ MIESTU!!!

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. z
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevertoj ate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

CANAL 8500
.. .......................... ' ' .1..........'i u' , ' ' -......—




