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4.000.000 žmonių 
mirę badu Rusijoj
Atvykę iš Rusijos žmonės pasakoja apie 

baisias bado sąlygas pietinėj Rusijoj. 
Vietomis pasireiškia kanibalizmas

BERLYNAS, r. 25. — Keli 
atvykę iš Rusijos žmonės, jų 
tarpe ir amerikietis Walter Be- 
cherer iš Milwaukee, Wis., pa
sakoja baisių dalykų apie padėtį 
Rusijoj. Jie sako, kad dabar 
Rusijoj badas yra nė kiek nema
žesnis i?ž tą, kuris buvo 1921 
m., kada išmirė milionai žmo
nių.

Iš jų pasakojimų yra aišku, 
kad pirmesnės žinios, kurios 
skelbė, kad Rusijoj šiemet ba
du mirė 4,000,000 žmonių ne tik 
nėra perdėtos, bet dar skaičius 
mirusių yra sumažintas.

Tiems keleiviams teko lanky
tis pietinėj Rusijoj iki Odessos. 
Visur jie matė ištinusius nuo 
bado vaikins, žmonės maistui 
gaudė laukines peles. Tūkstan
čiai žmonių, kurie yra tiek nuo 
bado nusilpnėję, kad nebegali 
dirbti, neteko maisto porcijų, 
nes valdžia 
niais.

Dviejuose 
liuose pietų
ventojų išmirė badu.

Becherer Odessoj buvo vadų 
vedžiojamas visuofhet tomis pa
čiomis gavtėmis. Kai*-jis pra
dėjo delei to skustis, tai vadai 
prisipažino, kad turistams, drau
džiama eiti į šonines gatves, kad 
nepamatytų ten esančių baise
nybių. Jam teko būti vaikų Ii-

juos skaito tingi-

vokiečių mieste- 
Rusijoj pusė gy-

goninėj; visi vaikai joje buvo 
išbadėję.

Jis tankiai girdėjęs kalbant 
apie kanibalizmą ir mano, kad 
kanibalizmas Rusijoj yra. Bif- 
nant Odessoje viena motina bu
vo teisiama už nužudymą ir su
valgymą keturių savo vaikų. 
Del 
nes, 
ko. 
kad
už poros dienų.

Visi jie prisipažino, kad su
rinkti statistikas negalima, ne
galima ir sužinoti kas ištikrųjų 
dedasi Rusijoje, nes šnipai yra 
ant kiekvieno žingsnio. Lau
kiuose grudus renkančius ūki
ninkus daboja kareiviai, kad 
kartais grudų saujos nepavogtų. 
Taipgi virš laukų skraido lėk
tuvai, irgi ieškodami tų “prie
šų’, kurie badaudami bando pa
sivogti nuo laukų nors kiek gru
dų maistui, ar nors tik pasi
likusias laukuose varpas pasi
rinkti.

šiemet derlius buvo neblogas 
ir gal badas nors kiek suma
žės. Bet ir neišnyks, nes visus 
grudus valdžia pasiima sauH o 
ūkininkams nieko' nepalieka.

Nežiūrint geresnio derliaus, 
duonos kaina Maskvoj pakilo 
100 nuoš.

Kaina 3c

trijų vaikų nebuvo abejo- 
byla ėjosi dėl ketvirto vai- 
Moteris tik tuo teisinosi, 
vaikas vistiek butų miręs

Chicago, DU šeštadienis, Rugpiučio-August 26, 1933
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Nauji neramumai 
Kuboje; puolė cuk

raus dirbtuves

Meksikos preziden 
tas ragina įvesti mi 

nimum algas

Nustatė tarptautinę 
kviečių kainą—87c 

už bušelį
MEXIC0 CITY, r. 25.—Pre

zidentas Rodrigutez išsiuntinėjo 
pareiškimą visų valstijų guber
natoriams, nurodydamas reika
lą pjigerinti darbininkų būk
lę, pakeliant darbininkų algas. 
Jis ragino visur įvesti minimum 
algas.

LONDONĄ, r. 25. — Kvie
čius eksportuojančių šalių kon
ferencija nustatė tarptautinę 
kviečių kainą—87c už bušelį, 
dabartine Jungt. Valstijų valiu-

Atkasė 7 kaukuoles

Jeigu kviečiai pabrangtų ir 
taip pabrangę kviečiai išsilaiky
tų keturius mėnesius, tai im
portuojančios šalys turi atitin
kamai sumažinti įvežamuosius 
muitus.

CHICAGO.— Kasant pama
tus namui tuščiame lote prie 67 
ir Euclid gatvių liko atkastos 
septynios kaukuolės. Policija 
nežino ką ir manyti apie jas. 
Vieni spėja, tai galbūt galvos 
gangsterių aukų, kurių ktfnai li
ko kitokiu budu sunaikinti. Ki
ti manytų, kad tai galbūt kokio 
kolektoriaus surinktos kaukuo
lės. Bet kam tada jas slėpti, 
užkasant jas žemėj?

Dviem rytų valstijom 
gręsia potvyniai

Padidėjo statyba rytinėse 
ti jose

vals-

NEW YORK, r. 25. — Viso
kios rųšies namų statyba 37 
rytinėse valstijose rugpjūčio 
mėn. padidėjo 30 nuoš., palygi
nus su liepos mėn.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:- 
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Vėl reikalauja išduoti 
Samuel Insull
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HAVANA, Kuboj, r. 25. — 
Visiškas ramumas Kuboje bu
vo visai trumpas. Vakar pra
sidėjo nauji neramumai ir jau 
įvyko dvejos riaušės, nedidelis 
streikas Havanoje ir buvo pa
darytas puolimas ant dviejų 
amerikiečiams priklausančių cu
kraus dirbuvių šalies gilumoje.

Vieną cukraus dirbtuvę Ca- 
maguey provincijoj užėmė mi
nia, kuri suėmė visus jos dar
bininkus, jų žmonas ir vaikus. 
Oficialio patvirtinimo tai žiniai 
stokuoja.

Trys vežimai kareivių su kul
kosvaidžiais išsiųsti į Hirschey, 
kad apginti kitą amerikiečių 
cukraus dirbtuvę, kurai buvę 
grumojama jau daugiaus sa
vaitės laiko.

Oriente provincijai gręsia ra
sinės riaušės. Jų ikišiol neįvy-i 
ko tik didelėmis ABC slaptos 
revoliucinės organizacijos pa-Į 
stangomis.
Paleido kongresą, paskelbė nau

jus rinkimus
Kad panaikinti paskutinius 

likučius senosios Machado val
džios, naujasis prezidentas de 
Cespedes šiandie išleido dekre
tą, kuriuo dabartinis kongresas, 
išrinktas Machado laikais, tapo 
paleistas. Nauji rinkimai įvyks 
vasario 24 d., 1934 m. Visi Ma- 
chado valdžios aktai, išleisti po 
gegužės 20 d., 1929 m., kada 
Machado buvo inauguruotas, an
tram terminui, liko pripažinti 
nekonstituciniais ir neveikian- 
čais. Tečiaus tarptautinės ob
ligacijos, nors priimtos ir po 
tos dienos, bus pildomos ir, nau
josios valdžios.

Pasislėpęs Graikijoj chicagietis Samuel In 
sull apkaltintas federalinės valdžios, 

kuri ir prašo jį išduoti
.. .....................................

ATHENAI, Graikijoj, r. 25. 
—Jungt. Valstijų legacija krei
pėsi j Graikijos valdžią, prašy
dama sąlyginiai areštuoti ir su
laikyti buvusį Chicagos visuo
menės aptarnavimo įmonių 
magnatą Samuel Insull, kuris 
yra nuo teismo pasislėpęs Grai
kijoj. Vėliaus bus kreiptųsi į 
Graikijos teismą, kad teismas 
išduotų Samuel Insullą Jungt. 
Valstijoms.

Graikijos valdžia, išrodo, da
bar palankiau žiuri į išdavimą 
ir Insullas galbūt bus areštuo
tos bėgyje ateinančių 24 va
landų.

Šį naują bandymą išgauti In
sullą daro federalinė valdžia. 
Tuo tikslu Insullas tapo apkal
tintas federalinio grand jury 
už suktybes sąryšy su bankru- 
tijimu jo kompanijų.

Jeigu ir dabar nepavyktų jį 
išgauti, tai galbūt jis bus pa
liktas ramybėje.

Pirmiaus jį išgauti bandė 
Chicagos teismas, bet Graikijos 
teismas atsisakė jį išduoti; nes 
jis nėra nusidėjęs einant Grai
kijos krimmaliniaTs įstatymai^

CHICAGO ,111.— federalinis 
grand jury apkaltino Samuel 
Insull ir 10 kitų Corporation 
Securities Co. viršininkų už 
peržengimą federalinių bankno
to įstatymų.

Samuel Insull buvo tos kom
panijos direktorių pirmininkas. 
Tarp kitų apkaltintųjų yra jo 
sūnūs Samuel, Jr., kompanijos 
prezidentas ir Martin Insull, vi- 
ce-prezidentas, Samuel brolis. 
Kiti apkaltintieji yra kompani
jos direktoriai, ^iditorius, sek- 
retorius-iždininkas ir jo pagel- 
bininkas. Visi jie yra žymus 
Chicagos biznieriai, o vienas yra 
ir Commonwealth Edison Co. 
prezidentas .

Jie visi buvo apkaltinti keli 
mėnesiai atgal už vartojimą 
pašte prigavingiems tikslams. 
Bet kad jų byla valdžiai išrodė 
neužtektįnai stipri, tai dabar 
tapo apkaltinti už peržengimą 
bankrutijimo įstatymų, perve
dant kitiems kompanijos turtą.

Samuel Insull yra pasislėpęs 
Graikijoj, kuri jau vieną kartą 
atsisakė jį išduoti. Jo brolis 
Martin yra pasislėpęs Kanadoj 
ir jo išdavimas Kanados teismų

Lietuvos Naujienos

Getas derlius šiaurės Lietuvoje

JAUNI PLĖŠIKAI

Penki užmušti

Juos gali turėti

1739 SO. HALSTED STpo pusę cento ant galiono
• v .• * 'r ’ i .'

■1-.

ALBANNY, r. 25. —• Legis- 
latura priėmė bilių, kuris drau
džia laikyti ir pardavinėti kul
kosvaidžius 
tik policija

T

R

šie du francuzų lakūnai, Jean Assolant (kairėj) ir Rene 
Lefevre ruošiasi bandyti sumušti kitų dviejų francuzų lakūnų, 
Rosi ir Codos, nustatytą tolumo rekordą, kai jie nuskrido iš 
New Yorko į Syriją, padarydami be sustojimo 5,600 mylių. 
Assolant ir Lefevre gi nori nuskristi be sustojimo 6,000 my
lių. Jie ruošiasi skristi iš Paryžiaus.

Dar vienas Chicagos 
politikierius sumo

kėjo taksus
Turėjo atsiskaitytu su valdžia 

dėl nuslėptų pajamų ir pre
kybos komisijos pirmininkas 
Lindheimer

NEW YORK, r. 25.— Po tri
jų dienų didelių audrų, kurio3 
rytinėse valstijose pasiėmė 47 
gyvastis, dabar smarkiai kih 
vandu’o Delaware upėj, užlieda- 
mas visą klonį nuo Easton, Pa. 
iki Camden ir Philadelphijos. 
Čia vanduo yra beveik pasiekęs 
baisųjį 1903 m. potvynį.

Trenton, N. J., per naktį van
duo pakilo 9l/2 pėdas ir vis dar 
nepaliauja kilęs. Daug žmonių 
liko be pastogės.

Vienas jaunuolis prigėrė ap
sivertus valčiai.

Nuostoliai nuo audrų ir pot
vynių siekia jau $10,000,000.

Irinfluenza

Visoje šalyj paskelb
tas kojinių darbinin

kių streikas |
Taipgi paskelbtas ir Philadelp

hijos moterų rūbų siuvėjų 
streikas

CIĮIC AG$.—Prię?yvisos gailės 
žymiausių Chicagos politikierių, 
kurie bandė nuslėpti savo dide
lius pelnus, kad mažiau reikėtų 
mokėti valdžiai pajamų taksų, 
prisidėjo Benjamin F. Lindhei 
mer, pirmininkas Illinois Com- 
merce Commission ir narys pie
tinės miesto dalies parkų tary
bos. Jis irgi turėjo sumokėti 
valdžiai priedinių pajamų tak
sų už nuslėptą pelną.

Pirmiausia tuos priedinių s 
taksus ir pabaudas turėjo su
mokėti meras Kelly. Paskui prie 
pajamų slepikų prisidėjo alder- 
manas Arvey ir buvęs alder- 
manas Hpdes, dabar valstijos 
taksų komisijos narys. Po jų 
sekė viso Cook pavieto vyriau1- 
sias demokratų bosas Patrick 
A. Nash, kuris ir Kelly įstatė 
mėru. Visi jie yra demokra
tai.

Be to vienas žymus demokra
tų vadas, Moe Rosenberg yra 
apkaltintas teismo dėl slėpimo 
pajamų ir nesumokėjimo paja
mų taksų. Kelly ir Nash esą 
bandę jį gelbėti, kaipo gerą 
demokratą, bet Washingtono 
valdžia -atsisakė jį pasigailėti.

RUSHVILLE, I1L, r. 25. — 
Kuomet St. Louis 
gamoj i liga, nuo 
jau 30 žmonių, 
siausti influenzą,
pastaromis dienomis mirė jau 
septyni žmonės.

siaučia mie- 
kurios mirė 
tai čia ėmė 
nuo kurios

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
ž^.r- Vąšo j e, ę šalyj e ? paskelbtas 
ąt?rįika|4 dadgiau kaip 30,000 
darbininkių, kurios dirba prie 
nerimo “full-fashioned” kojinių, 
taipgi kitų nertinių daiktų ga
minimo. Vietomis streikas pra
sidėjo šiandie.

Streikas paskelbtas 38-niose 
kojinių dirbtuvėse visoje šalyje.

Taipjau tapo paskelbtas strei
kas 8,000 moterų rūbų siuvėjų 
Philadelphijoj.

Streikįeriai reikalauja pa
kelti algas 20 nuoŠ.

LANCESTER, Pa., r. 25. — 
Penki žmonės liko užmušti ir 
vienas gal mirtinai sužeistas, 
specialiam Pennsylvania trau
kiniui užvažiavus ant jų auto
mobilio ties Brooms Landing, 
palei Susųuehanna upę.

Du užmušti automo 
bilių nelaimėse

Austrija, Italija ir 
Vengrija padarė eko

nominę sutarti

Mažiau stoja j univer
sitetą.

Gimnazistas peršovė 
du savo broliu

RYMAS, r. 25. — Mussolini 
ir Dollfuso pasitarimuose tarp 
Italijos ir Austrijos tapo pada
ryta ekonominė sutartis, prie 
kurios prisidėjo ir Vengrija. 
Ta sutartis gali turėti ir labai 
svarbių politinių pasėkų, kadan
gi ji pastoja kelią Vokietijos 
pasigrobimui Austrijos.

M—,|NužudėJir^t,l rado
22 m 4444 S Noman Avė., Ii- ZAGREB, Jugoslavijoj, r. 25. 
ko užmuštas kai greit bėgantis! Jo Heg dvare tfes z,atar 
automobilius apvirto ir atsimu-L. jo žmQnai matant> du jftun. 
še l stulpų prie Kean ir Ar- . nužu(j. kroat Vad jr 
cher gatvių, Justice Park. Du b^ugj J lavijos fi ir 
kiti kartu važiavę jaunuoliai h-1 .kulturos minigterį Mjrko
ko sužeisti. Valdęs automobi- N f 
lių Jos. Kovalick, 19 m., 59461 
W. 55 St., prisipažino ,kad jie 
gryžo iš “parėš” ir apsivertė
kai jis automobiliui greitai bė-i CHICAGO.—Hyde Park poli- 
gant bandė pasuk i į i ų ga _|cjja suėme keturius jaunus plė

šikus, kurie prisipažino padarę 
50 plėšimų. Taipjau tapo at
gauti 7 automobiliai, kuriuos jie 
Buvo pasivogę. Tarp suimtųjų 

' I plėšikų yra ir Stanley MucenskL

PORTLAND, Ore.,' r. 25. — 
Galutinai pavargę nuo nuolati
nio sunkaus darbo veik be jo
kio poilsio, 2,000 žmonių at
kakliai kovoja didžiausj valsti
jos istorijoj girių gaisrą. Gais
ras persimetė per Wilson upę* 
ir prie mažiauiso vėjo pasisu- 

sunaikintikimo | rytus gali 
Tillamook miestelį.'

KAUNAS.—Universiteto raš
tinėj kol kas tėra gauti tik 104 
naujai stojančių studentų pra
šymai į visus fakultetus. Kitais 
metais tufo pačiu laiku būdavo 
kur kas daugiau prašymų. Ypa
tingai mažai šiemet yra norin
čių stoti į teisių fakultetą. Ma
noma, kad iš viso šiemet į uni
versitetą stos pusė studentų, 
kiek kasmet. Studentų skai
čiaus mažėjimui prisideda ir tas 
faktas, kad šiemet brandos eg
zaminai gimnazijoje buvo la
bai sunkus, ir šiemet mažiau 
yra baigusių aukštesniąsias mo
kyklas.

ŽEMAITKIEMIS, Brazgių 
dvare rugpiučio m. 1 d. Ukmer
gės gimnazijos V kl. mokinys 
Matėikonis susikivirčijęs sužei
dė revolverio šūviais du savo 
brolius. Vienam kulka pataikė 
į vidurius, o antram išilgai ran 
kos. Pirmasis nugabentas Kau
no ligoninėn, nes jo gyvybė pa
vojuj, antras paguldytas Uk
mergės ligoninėn. Gimnazistas 
areštuotas.

vę.
John Moželewski iš Gary, au<- 

tomobiliu užkabino du dvira
čiais važiavusius vaikus ir vie
ną jų užmušė, 6 kitą sužeidė. 
Pats Mozelewski įvažiavo j plin? Į Franci‘ZeSferke’ 
vandens; 6 pėdų gilunlo griovį, L. pl6šikai yra tik 18 taetl} 
bet išsigelbSjo. John Kalina, vaikišaai.
9 m., liko užmuštas, o jo bro
lis John, 16 m., gal mirtinai su^ 
žeistas. Abu yra iŠ Indiana 
Harbo, našlės vaikai, ir abu anks
ti rytą dviračiais važiavo j Chi
cagos pasaulinę parodą.

.   ■■ —i'.. ihįim   iiįnip

GASOLINAS PABRANGS I, LERVVICK, Shetland, r. 25.— 
■. Lakūnas Lindbergh ir jo žmo-

CHICAGO.—Prasta žinia au- na, kurie tyrinėja šiaurini ke- 
tomobilistams: pradedant nuo|lią oro paštui, vakar atskrido 
šiandie pakilo gasolino kaina j Shetland salas, i šiaurę nuo 
po pusę cento ant galiono. Anglijos.

šiurpi nelaimė
Tauragės apskrit., Laukuvos 

valsč., Treigių kaimo gyventoja 
Domicėlė Donilienė, 80 metų am
žiaus, grįždama iš pieninės per 
Laukuvos miestelį netikėtai iš
krito per vežimo priešakį po 
arklio kojomis ir smarkiai bė
gančio pakalnėn grindiniu arklio 
buvo velkama ir mindžįpjama, 
kol pravažiuojantis šoferis ark
lį sulaikė. Nukentėjusiai išner
tas žandas, sutriuškinta galvos 
kaulas ir sužalota koja. Šutei 
kus pirmą pagalbą, nukentėjusi 
nuvežta Tauragės apskrities sa
vivaldybės ligoninėn.

Žeimelio, Linkuvos, Vaškų, 
Kriukų ir kituose valsčiuose 
šiais metais, nežiūrint blogo ir 
nepalankaus pavasario, užderė
ję javai, dobilai, bulvės ir ki
ti. Visur labai gerai atrodo 
žiemkinčiai javai: kviečiai ir 
rugiai, 

t

Svarbiausia, kad gerai bręsta 
-noksta rugių ir kviečių grudai. 
Antroje eilėje bulvės ir daržo
vės. šienas ir dobilai jau pu
siau suvežti. Dalis šieno ir do
bilų pasiliko laukuose, nes pas
kutinės savaitės blogas oras 
trukdė šienatfti. Kai kurie vi
dutiniai ūkininkai suvežė jau 
iki 80-100 vežimų sausų dobi
lų ir tikis dar tiek suvežti.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

N A UJ IENOS
Td. Canal S500
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.

^Dariau&Girėna. liūdesio 
iškilmės.

Philadelphijoj Dariaus-Girė
no liūdesio iškilmės bus. labai 
įspūdingos. Svetainė bus labai 
gražiai liūdnai išpuošta. Be 
“Dainos” choro ir “Komietoą” 
orkestro, p-lė Emilija Mickū
nai tė, Lietuvos operos artistė, 
laike liūdesio iškilmių., padai
nuot solų,. — keletą momentui 
tinkamų liūdesiui išroikšti ku
rinių.

Artiste dailįmpkė p-lė Smąį- 
lytė, baigus Millane, Italijoje, 
dailės akademiją, tepa alieji
niais. dažais didelį, specialiai 
kombinuotą paveikslą “Da-

DO OUR PAftT .

FROfiRESS
FURNITURE CO.

S i ui y ją. Mažiausias 
Kainas ant Visokiu. 
Namams Reikmenų.
PIRKITE ČIA DA
BAR- IR TAURINKI

TE PINIGUS!

riąus-Girėno atsisveikinimas 
Amerikoje? ir. “Tragjągą Mir
tis’’ Soldin, Vokietijoj. Paveiks
las bus labai simbolmgaš, tik
ros artistės kūrinys, išraiška 
to baisaus tragingo įvykio. 
Bus verta jį pamatyti kiekvie-, 
nam laikę, iškilmių ant estrą-. 
dos Lipįuvių, Niuzik^je Sve
tainėje, nedėlioję, 16 d. rugsė
jo (Septęmber) nuo 2:30 po; 
Pietų.,

Baigiant šią liūdesio šventę,, 
visuomenė pareikš savo norą, 
kur statyti,pąmipklą.žuYų^ęm^l 
musų didvyriams,, o teįpgi su
darys kpnptetą. paminklo sta
tyme darbui. Reikalas yra di-, 
dėlės svarbos, todėl atvykite, 
visi,, kas tik galite, į šią liūde
sio šventę.. Atįduąkime. pagarbą, 
musų žuvųsjems didvyriams 
na, ir pagelbėkime sutvarkyti 
tą taip, svarbų darbąpąmipk-( 
lostatymui, kad, tas darbas ei
tų . pasekmingą!. ir sklandžią^ 
Tepamato pasaulis,, kad lietu-* 
viaį moka įvertinti, savo tautos 
didžius žmones^-
1 Kviečįa visus Liūdesio Iškilu 
mių Rengimo Komitetas:

J. V. Griniuj, Mapkęlęvi-į 
čius, Juliuj Majauskas.,

>r
l od^j vt3i sųfnjungk^ J, 
op^ve..

W’m«krPt- 
kalauti, kad darbdaviai pildytų 
įstatymu . v ‘

Aukas, pusę dolerio ar dole
rį, siųskite šiuo adresu: Na
tional Secretary, Co-operative 
Gommonwealth Federation, 204 
Lougheed Building, Calgary, 
Alberta. —George J. Yurk.

šeštadienis,, rugp. 26, 1933
—.mr.-

daijgjOM 
iW8ia,,nw 
ipĄoa^, ify,.tw . 
net šmeižti lakūnus, 
nęr^ reikto, M.‘iW
Lenino ir Stalino garbintojai.

Toronto,, mieste^ yW leidžia
mas lapelis, kuris pavadinta 
“PayMpinU „ Apjft, jį 
spiečiasi karštagalviai,, kurie 
daži>aj..ir..P9jys^ne«no, ko no
ri. ląpgljrj^ r«^,, jeft
Dappfls Ui VW
tik* U’-'

•j esm Ul gms^pm^,P»l4‘te 
riar> dąSe,'Midi,

nę čia. TuometĘąnados.lięjuYįąi, sąvp disty tam< v*ct9fie. bet
ją. daiM(tw»flįe . g$ai., a.tjąi$ą juą, ppilaąKiiąą (bl^ų^Mhir

■ • į nąl^Įną.: ViąteĮfa ajįjį, paą^jerm^.k^ną,- kią^įai 
ku^ bAn^l^- s^., pą$s.„. Jick^as 

gazolino galionas jiems esąs 
n£® H gaji? raikšti 

Viso jų žygio pasisekimą ar 
neiwisekimą.. (Mat, jų ne- 
pėrdidžiausias lėktuvas, netu
rėjo pakankamai vietos, kad 
gatima,. butų,, jis, apkrauti ir 
apsunkinti ne pat butiniau- 
ste^skri$M^i^u^^uvs) Ga- 

cs<? s v a r I
ir< užir už

Pęlj parąM^tili i j 1 wnonė 
lijUYp-.tęklą:

Jię1; nesitikęjp nelaimėj per- 
lękęf? Atląptik^ Saųsžemyj jie, 
kąAP9 *. . lakūnai, tikėjosi
vięuęiųet galęąią nusileist^, net 
irt mpteruį, sugedus (kąįp iš- 
tįkĮrp jię ir,nuąiįęicLę. kokięj tad 

taisyti, lėktuvą, lėkda
mi išT Chieagos , New. Yorkan, 
kuomęįi jlę, sųąįvėlino atvykti 
Ne^.Yęjękan^ęt apie devynias 
valandas). Visos jų miętįys ir 
pastapgoą buvo , sukonęeptruo- 
tos antį Atlantikb perskridimo. 
Ir jie-nę be, logikos galvojo, 
kad jejgu virš Atlantiko pasi
taikys. nelaimė, tai parašiutai 
visvien jiems nieko negelbėtų. 
Ar jų galvojimas buvo teisin
gas — tą gal galėsim patirti 
tikį, pilnai paaiškėjus jų nelai
mei prie Soldino.

Be viršminėto man duoto pa
aiškinimo, lakūnai davė prieš 
išlėksiant, dar h’ kitą prięžąstį 
mųsų Generaliniam Konsului 
New Yorke, p. žadeikiui. Jis 
tą viešai atpasakojo lakūnų pa
minėjime Chicagoje, Lietuvių 
Auditorijoj;

“Lituanica” esanti ne jų — 
Dariaus ir Girėno — bet Ame
rikos, lietuvių aukomis skridi
mui prirengta. Jie esą pasiža
dėję už tas. aukas su “Lituani- 
ca” Kaune nusileisti. Ir kaip 
jurų laivo, kąpitopas neaplei
džia kad ir skęstančio laivo, 
'taip,,ir. jię nęąjįilęįęįą7‘Mtuanį- 
ęos”. Jie nųą/lęisįą sų Ja .Kau
ne,', aębą draiigę,k žusią.^. Tai 
kam esą jiems parąšįutąį?„.

inoma,

Sulig savo išgalės aš noriu 
j j duoti,, siųsdamas drauge Dar 
riaus-Gireno paminklo Fondui 
savo auką — čekį $100.00.

B. K. Balutis,
Lietuvos Ministeris Amerikoje, 

(Galas),

Europoje, 
turėsųn laiko ir pamato ir kal
bininkus kaltinti, čia ir dabar 
— man rodosi, męs turime ki
tų užduočių. Prądėtąs tinkamo 
didvyriams paminklo pastaty
mo darbas Chięagoję, iš kur 
jie Trafląa.tlaųt.iuękeįionęprae 
dėjo. Tektų pagalvoti ir apie 
tinkamą pažymėjimą tos kelio
nes galo Soldine, Vokietijoj. 
Tas gal geriausia tiktų Ame- 
i ikos lietuviams kuogreičiausiai 
atlįkti.

štai naujos ir artimiausios 
šiuo laiku musų amerikiečių 
paręigps. Ar mokėsime mes jas 
dabar tinkamai ir laiku atlik
ti? Į tai kiekvienas musų te- 
duędat atsakymą!

Reguliariški Išplaukimai, — 
Patogi Kelionė, — 
Žemos Kainos
Del informacijų kreipkitėi 
į Vietiniui Agentui arba, į

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

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

Winnįup«»Kaaęda
Keli•- žodžiui t apie - musų tragin- 

gai žuvusius lakūnus
• • ■ --

šiandien vargu butų galima, 
surasti lietuvį, kuris nebūtų 
girdėjęs apie musų lakūnų did
vyrišką žy^j ir apie tai, kaipį 
jie visai netoli nuo savo tėvy
nės tragiškai žuvo. Savo drą
siu žygiu jie pastatę sau am
žiną paminklą. - Jie parode, 
mums, kaip reikia savo tčvy-* 
nę. mylėti. Jie paaukavo ne tik( 
savp turtą, bet ir gyvybę. Dau
giau duoti j okįs žmogus nebe
gali. Štai kodėl visi lietuviai ją 
apgailestauja.

Taip, Darius ir Giręnas iš
garsino Lietuvą, daugiau nei 
kas kitas. Visi pasaulio laikraš
čiai plačiai aprašė jų žygį.) 
Daugelis žmonių, kurie pirmą, 
kartą patyrė apie lietuvius, pa-| 
norėjo sužinoti, kur randasi tas 
Lietuvos kraštas.

ninku, žodlę” bę, niekur, 
nieko,, jogu, lakamai^ SW#4 i 
KajMįu vi'!
sa .tąjį;
bėtjįj, y . ž»-i
nomft,, pa»Jak«ffĮw..taj>p. swM-f. 
■ta ė vos tik-. $2&į Nwč|tųsi žino
ti, . kaip,.ilffii,to< lapellft. rerfak-. 
tokius gąlėt»Jn“bali,ayoti’,’, ture , 
(hunas tięk. pilW8tų?'

Bęt. pakaks, apje taį. Fanąti. 
kaj visuomet, pągilipka fąpątii 
kais, — j ij j au. , niękes nębepa- 
taįęys.

Prie progos čia turiu pri
minti, jog Winnipego lietuvių 
būrelis , nutarę viešai išreikšti 
sayp užuojągtą,; Džiaus moti
nai ir GįrėlįP gįminęms.

V.' NovOgorodskis

r-rt'
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DROVERS BANKAS
Viena priežastis kodėl taip daug žmo
nių ir biznio įstaigų labiau mėgsta tu
rėti, reikalą su Drovers, yra, ta, kad 
Drovers turį nepppyastą skabių liuos- 
pinigų.

Bet tai nėra vienintelė priežastis. 
Musų kostumeriaį. sako, kad Drovers

Patarnavimas yra toks draugingas ir tikrai pagelbingas 
daugely atvejų, kad jie skaito j| taip pat svarbiu, kaip ir 
nepaprastą skaičių liuospinigų.

Musą IŽ’/z Milijonų Dolerių Dręvers turto. yra 
Gash pinigais ir U. S. Valdžios. Bonais. Mes J 
užkviečiame JŪSŲ BANKO SĄSKAITĄ.Thet Co-operative 

Commonwealth Fė 
deratinn^Kanadęij, 
Šiomis dienomis turėjau gar

bės apturėti asmenišką laišką 
ir visas informacijas nuo Ka
nados parlamento nario, The 
Co-operative Commomvęalthi 
Federation. prezidento drg. J. 
S. Woodsworth, Mn P. Viąąč, 
informacijas čia aprašyti užim-į 
tų daug vietos, todėl aš skai v 
tau sau už garbę prašyti jusų,( 
kurie esate nusistatę per atei
nančius rinkimus paremti The 

Commonwealth| 
Federation, kuri Kanadoje ėmė-t 
si garbingo darbo — ginti dar-, 
bo žmonių teises, išsirašyti. tas, 
informacijas iš tos organizacL 
jos cen<tro: Office of National) 
Secretary, Co-opęrative Com-, 
monwealth 
Lougheed 
Alberta; nusiųskite ten tiktaį 
25 centus, prašydami atsiųsti 
jums šias knygeles:

1) “The Co-operative Com-, 
monwealth Federation”; kny
gelėje yra tos partijos progrą-, 
mas ir prezidento biografija; 
t 2); “A Plea for Sočiai Jus- 
tice”; šioje, knygelėje yra visa 
drg. J. S. Woodsworth, M* P., 
kalba, pasakyta Kanados parla-, 
mente per 1930r33. Jeigu tikė
ti, kad iš darbų galima, atspė
ti kas žmogus yra, tai turėda
mi šią knygelę įsitikinsite, 
kaip energingai tas garbingas 
vyras Kanados parlamente gi
na musų beteisių darbininkų 
reikalus;
, 3) “Socialiam In.the. Housę; 
ęf Commons” ; •

4) “Co-operatięn, or Catą- 
sĮtrophe”;
* 5) “PolįticaA, Servante of Ca- 
pitalįsm.”;
I 6) “Co-operative Gęvęrn- 
ment”, 24ę, pusl„ kainą dėl šips 
knygos yrą, atskira, būtent 75 
centai; pątartįnMįą gnygą,vi
siems Kanados lietuvių, knygy
nais įsigyti* nęs payiępiąips 
aąĮnenipis gal bus neprieinąpi,ą.

Aš pate POT> pastaru šešįs 
ęųyiršum me^ų.; buvau dąrMa? 
vių piktaį iWy.4qjaw^: 
vyzdžiui, aš paskutiniu laikų 
puęaptru metų dięHft. PAs. f*rT 
merj, turėjau labai ilgas darbo 
valandos, sunkų darbą ir men
ką atlyginimą ir dar mano al
ga buvo, užvilkta net už vienus 
metus! Daljar. pareikalavau 
man užvilktą algą išmoksti* 

.Darbdavis išmoka tą menką 
mano algą ir paliuosuoja ii 
darbo. Dabar esu be darbo SU 
pienkaJ( sveikata ir labai mažai .

Įsptaupų. Perskaitęs Kapądos. (s? galbą.‘ Vizos, le 
*tatymus, radau juos teisingu^ '

■J

Gražus Seklyčiom SETAI
nuo $24.50 iki $98.00,

Miegamų ir Valgomų Kam
barių SETAI
nuo $19.50. iki $95.00

Refrižeratoriai ir Ledaunės
nuo $9.50 iki $99.00

Naujausi 9x12 Kaurai
nuo $12.50 iki $58.00

Drabužių Plovyklos
nuo $35.00 iki $125.00

Puikus Matrasai
nuo $3.95 iki

Plieninės

$30,00

LovosGražios
nuo $2.95 iki $15.00

šildomi ir Gesiniai Pečiai
nuo $19.75 iki $97,50

Naujos Mados Radios
nuo $7.95 iki $10Q.0Q

Tai yra patogiausia ir did
žiausia krautuve Bęidgepor- 
te.

PROGRESS
FURNITURE Cft

3222-24-26 South 
Halsted Street 

Chicago,. HL
J. Kaledinskas, J. Romanas, 

Vedėjai.

įduodame gražius . ir įdo- 
’niiiis Lietuviškas rądib pro- 
gramus kas ketvergą, 9:30 
vakare iš stoties W.S.B.C., 
1210 kilocyclęs.į- ' ė '

Federation, 204
Building, Calgary,

Darius-GirenasitLietuvos 
FaaMnybl

(Tąsą)
Wireless, parašiutai, etc.
Dabar keletas detalių dėl į- 

vairių priekaištų.
1. Lietuvos Vyriausybė. —Ji 

esą nesusirupinusi lakūnų žy
giu. Kuo toks priekaištas re
miamas? Niekuo! Lietuvos 
Vyriausybė buvo tinkamai pa-, 
informuota apie rengiamąjį 
Transatlantinį žygį ir ji padą-, 
rė viską, ko nuo jos reikalau
ta ir kas jai reikėjo padaryti., 
Neaprųpino finansais? To pą^ 
tys lakūnai nereikalavo. Jiedu 
nesikreipė dėl to ir. nereikala
vo iš Lietuvos Vyriausybės 
jokios piniginės pagalbos*. Jie
du savo locnais pinjgais buvo 
įsigiję lėktuvą. Jiems pritruko 
pinigų lik jo perdirbimui ir 
prįtaikįnį.mui Transatlanti-, 
niam skrįdimuL Ir dėl šips 
trukstančięs surnęs, jie krei
pėsi į Amerikos lietuvių vi- 
su.omępę — nę į. L,ię.tuvą ar 
jos Vyriausybę — nes tai tu
rėjo būti Amerikos lietuvių 
vardu dalomas zygi^,. kaip tai 
man pačiam lakūnai yra pa
reiškę. Kuomet jiems bęvier 
šint Washington’e. aš iškėliau 
finansinį klausimą, kap. Da
rius man atsakė: “Mes patys 
Amerikos lietuviai, tą turime 
padaryti... Mes lėksim Lietu
von į svečius, tai ar dęra 
mums kelpinigių prašyti?”... 
Iš šio matosi, kaip šiedu kar
žygiu turėjo netik daug drą
sos ir pasiryžimo, bet taipgi 
ir senso, ir džentehnoniško 
takto, ir mandagumo...

Dar, niekam nielųir nęątęjo 
galvon dėl panašių nelaįiųių 
ką^iųtį vyrįauhybę, net taįs 
atsHįkjuną'i^ kaį skuįdį^ąi 
buyo. kąikųrįų pačĮų.it vyrįę,uBy-. 
biųT ręngįąmi — ir nors?i ne 
vienas lakūnas jau , yrą..nu*, 
grimzdęs Atlantiko1 bangose. ,

2. Lietas ^ą^untipypė ir. 
Xw'8«W-'-fH.vMos.šįos.j 
fe® vi®? A Pa- 
Raibą,, kokios lakūnai prtf* 
ir nepYaŠe. Visų šią t įstaigų 
vedėjai, kiek man Žinoma, yrę 
psterH'pM hkiuiteiš 
kreipės . prie jų sp bet;kp* 
Haįs, Bui^iiipęię, bėt'/ lįurjais 
ręiltająis ir užtjkrjno nuoširį- 
žią parąųią ir visą gaŲmą pa-

. ^idlmąC'nebu- 
vo parūpinti? Visas r’eikalihr

- ir norsf ne

gas vi^ąs jie tupėję. Tą parų-, 
pino jiems Lietuvos Generali-j 
nis Konsulatas New York e, 
(nepaisant; to,Jką laikraščiaį 
apie tai rašė). Dėl specialaus 
leidimo, apie ' kųrįo reįkąlĮę,-t 
gumą, Pasiuntinybė, iškabo, 
juos perspėjo, lakūnai^ kąipo( 
Amerikos piliečiai, visai nesi-j 
krę.ipė į, Pasiunti uytię, b.ęį t ie-> 
siog į savo šalies įstaigas. Pa-t 
siųntinybė. ner* iš. jų, nei iš ko 
kilo nei žodžio apie jų daro
mus žygius dėl leidimo neži-j 
nojo., Butų žinpjus — be abe
jonės, but^ų privačiai pašalinai 
si ir tuos nesusipratimus dėl 
$lQ0.t

Bet virštilpęs Dariaus lai^ 
kas iš birželio 22 d., kad “pa-j 
rengiamieji \ darbai i baigti,, esaq 
me pasirengę išskristi, Lietu-] 
von bet kurią valandą’’ neda
vė Pasįuntinybeit nek progos 
manyti, kąd.,k° tai; dart truks: 
ta, kad yra kokia, tai istorija 
dęk$WQ,.

3. Bevielio telegrafo apara-^ 
tas, pąra^kutąL Kpdęį j ų. k lak ti
nai neturėjo? Kodėl jais laku- 
nų neaprupmta? j

čia. galima Pad lipti, ka.ipp 
istprįpes. medžįagps; žiupępjį 
sekančią žinią :
i Viešint* lakūnams - Washing; 
ton’e, buvo laike pasikalbėji
mų iškelta, ir apkalbėta daug 
įvairių, surištų su skridimu, 
klausimų. Man, skraidant r su 
jais viršum > Washington’o, 
teko patėmyti, kad jie netiu’į 
bevielio t telegrafu Vėliaus aš 
j U. klausia u, ar jie žada turėti 
bevielį telegrafą, parašiutus1 
ir kitus įtaisus, kurie prisidėk 
tų. prie saugumo, štai Dariaus 
atsakymas;

Jie vąrgiai “wireless” apą? 
ratą i ar parašiutus turėsią, 

? dvigubus. “vvireless”

Aš norėčiau tikėti, kad visos 
viršminėtos žinios, paremtos ne, 
gandais, betr autentiškais šalti
niais, prisidės prie tikresnio 
dalyko , nušvietimo. Aš norė
čiau tikėti, kad tas gal pagel
bės išvengti bereikalingų įtari
mų, barnių, polemikų ir visuo
menės demoralizavimo. Butų 
liūdni, jeigu didis ir karžygiš
kas žygis, kurį Lietuvos vardu 
sumanė ir tokia kaina atliko, 
musų nemirtinos atminties la- 
kųnąį butų ergelių ir piovynių 
pi;įežąętįmi. Tai butų, pats ar- 
|jąwsi^> būdas jiepąs atsidėkoti.

Geriau tebūna jis visiems be 
išimties lietuviams, kiekvieno 
mųsų atskilai, vidujiniu kpn- 
troliięjriųm; ar kiekvienas mu
sų padarėme viską, ką galėjome 
parytų ar dabar darome yis-j 
ką, kas mums derėtų daryti.?

Tikėkimės, kad tikras neląi- 
męst- prįežąętis,; pasiseks išaiš- 
kįntį. Jas gąljma bus išaiškinti 
(jeigu lik galima bus) tenai

aparatas, (priimtuvas, ir siun
tėjas); brąngiai kainuojąs ir 
jie; tuo. laiku dar> nežjną, kaip 
eisią.jsu,aukn rinkimu,. a*.ant- 
ra — ir taį.esą.svarbįte^ia 
jęįgp.jie irJurėsiąr pąkąnknr 
mai pinigų* tąjį.vįąevięn nega
lėtų j iibtį. m;.aparatų.( Kodėl? 
Ktokyj^j f lįkt^pl; ;
colis, kiekvienas sunkumų 
svaras^ kurį jų lėlctuvM.galį 
pakelti, eęą jiems svarbu su-
Čėdyti •— gažolfriįį; Todęi ga
zoliną ir alyvą jie turėsią ner

■ •

tik tepamuose Jfjgiiose įpras-

B? SJveDŲ

Įd Linija,
“BALTASIS 'ŠVEDŲ ! 
Greita' keliesi j Lietuvą

Laivai išplaukia iš N'
per Švediją.

-: -įy; ’įįt. 57th

M:

M.L. “DRPTTNINGHOLM ’ Rūgs. 30 
M. L. “KUNGSRČUM” Spalių 19.

Dięlpli,,..baltį it gplbęs ; laivai, Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. KMionęk: 
MujU, paveikslai,, koncąrt/i _ir;Sok’»įv

Mvr"

KteiMėą. i viętinį agĄp\ą. arba;.
S^I>i^;ĄORięAN.. LINE 
181 N,t Mjįįbiąa^Ąvf.t Chicago, III.

•!

JL>TMJST<5*SAVINGSHANK
Halsted at 42nd St.

[/BANKINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto .iki 4 vai. po piet. 
šeštadieiais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai, po piet.

PASKUTINE PROGA;
' i , i . i l • - > T , < *-***i ' '

r įsigyti naują “TI10B” skalbiamą mašiną tokia žema 
kaina.

T1Į< PASKAITYKITE:
i “THOR” Skalbiama Mašina 

a *
“THOR” Prosas (Mcngclis)

J, NUOLAIDA. ....

99.00
49.00

1 t

148.00 
70.00

•j

Tad abįdvi mąšinpD tiktai ^78 00 
Mokant tiktai po vieną $1 į savaitę.

PASISKUBINKITE prie ŠIO bąrgkno i1 
y;

Jos. F. Sudrik, Ino
3417-21 So. Halsted St,,
Telefonai; Bpųlevard 470^ Boųlęvard 8167

— ...........  m,........ ...........m ......... ĮgWĮ» ■ i.................. .

LĘU>IUĄI\ LIĘTUVIŠKŲ; RĄDIO.PBPGĘAMU; ?
$ Nedėliomis: 8 vai. ryte W. C. F. L. 970 k.,
! 1 vai. po pięt W. C. F. L. 970 k.

1:30 vai. po piet W.^ A. A. Ę. 92(Xk.
a Ketyčrgaįę; 7:30t.val. vakare W. H. F. C. 1.420 k.

v Kąg^ięp,; , 4;J5.yab, po piet M. A., Ai F. 920.k.
k -

pa%25c4%258d%25c4%25ae%25c5%25b3.it


šeštadienis, rugp. 26, 1933 •**

jiems

SKANUS ŠALTAS ALUS

KELIUS DIENUS BELIKOneapsivyleme.

yra vaišingi ir gana

REFRIGERATORIU

me

pirkti Laivakortes

J. J. SEDEMKA

67.50
DULKIŲ VALYTOJAI po

LACHAWICZ IR SUNAI

MATYKITE TUOJAUS!

PEOPLES
FUflNITUBE CO

METALINĖS 
LEDAUNĖS

Pasisekė SL A. 63 kp 
antras išvažiavimas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

39.50 
'49.50 
39.50 
’12.50

Chicagoje lankėsi 
lakūnas Feliksas 

Vitkus-Witkus

Kad jus dar galite nusipirkti 
rakandus senomis kainomis,

Iki pusės 
Sumažintos!

atžvilgiu 
tautietis

—ne- 
beno

nes trumpoj ateityje turėsite 
mokėti daug brangiau.

Viso- 
Gonkų 

Va- 
Nau- 

Stogąln, 
Plumbin- 

Apmušimui 
Skindeliais

Rockwell 4320;
Cicero 265,5

negalbėjo 
nežinomos 
Aero Klu- 

t lietuvių

Organizuojama Liet 
Jaunuolių Choras

šaltas Alus—Užkandžiai 2 šmotų PARLOR SETAS padarytas i
gero tapestry ...........................................
3 ŠMOTŲ BEDROOM SETAS riešuto
medžio ............................................. ........
SKALBIMUI MAŠINOS po ...................

negu išvažiuosite 
’ korespondentas 

Ką tamsta bendrai 
apie Chicagos

Progress Furniture 
Co. programas 

iš WSBC
Praeitas ketvirtadienis ir vėl 

suteikė daug malonumo kaip

Vienintelis lietuviu 
dūdų orkestras Chi

cagoje rengia 
pikniką

ir baigėsi pasikalbe- 
Skyrėmės pasižadėję 
kitą vasarą Lietuvoj.

—F. Bulatu.

Užvakar Chicagoje lankėsi J. 
V. armijos aviacijos atsargos 
leitenantas Feliksas Vitkus- 
Witkus iš. Muckwamago, Wis., 
kur jo tėvas turi ūkį. Jis bu ve 
apsistojęs pas savo giminaitį J. 
Kalinauską, 6946 South Camp
bell avenue. Ketina vėliau Chi
cagoje vėl atsilankyti. Jo bazė 
yra Milwaukee County Airport, 
netoli Wilwaukee, Wis.

gauti daugiau 
statymui gyvo 
Dariui ir Girėnui

Už Vį Kainos

9.50
ir aukščiau.

man tai gal ir visiems Progress 
Radio valandos klausytojams.

žinomi Progress akordinistai 
galėjo patikti, nes tai ištikro 
gerai sugrojo keletą kurinių. O 
apie vokalį duetą, netenka daug 
kas sakyti. Išėjo gerai. Pats 
programo vedėjas irgi gerai iš-

Čia pažymėtos nekuriu pre 
kių specialės kainos:

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

išgydė tūkstančius ligonių
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki

' ... : i.
kampai Kecler Avė. Tel. Čravrford 5573

Vieta visiems gerai žinoma, 
todėl nereikės duoti nuordy 
mus. Jeigu oras bus palankus 
—tai nėra abejonės, kad susi
rinks daug žmonių. Taip ir tu
ri būti, nes muzikantai visuo
met turi daug draugų; o prie to 
tarnauja visuomenei. Pati vi
suomenė turėtų juos atjausti ii 
paremti atsilankant į išvažiavi

Paskutiniame “Naujienų” pik
nike skaitlinga minia gėrėjosi 
“Lietuva” beno muzika, bet jis 
grojo tik trumpą laiką. O šia
me piknike galėsite jų kiaušy 
tis tiek tik norėsite, gros be
veik be paliovos.

Chicago turėtų didžiuotis šiuo 
benu, nes jis yra beveik vienin
telis musų kolonijoje. Pirmiau 
turėjome kelius, bet dabar liko 
tik tas vienas. Jeigu ne ke
lių vyrų pasišventimas 
butų ir to. Dabartinis 
vedėjas J. Keturakis iš Cicero, 
gerai sugeba beną tvarkyti, o jo 
sekretorium yra taipgi cicerie- 
tis iš Lietuvos atvykęs muzi
kantas p. Balakas.

P. S. Jeigu nesate susipažinę 
su “Lietuva” benu ir jo nariais, 
bukite piknike ir susipažinki
te—jie ir jų muzika jums pa
tiks.—Muzikantas.

rakandus, autom

Benas “Lietuva” pasirodys pub
likai sekmadienį, A.iepos darže

BURNSIDE.-— SLA. 63 kp. 
antras piknikas įvykęs Aug. 20 
d. Dambrausko darže, Willow 
Spring, III., buvo gana sėkmin
gas.

Iš pat ryto oras buvo malo
nus, saulutė švietė skaisčiai, ga
lima buvo tikėtis daug draugų 
piknike.

Taip ir buvo
Apie vidurdienį pripildė Dam
brausko daržą gražus būrys na
rių ir draugų, kurie per visą 
dieną linksminosi.

Buvo ir bėgtinės, kurių su
rengimui darbavosi Juzė Klo- 
nienė ir ji viena visas dovanas 
parūpino, išimant rankšluostį, 
kurį dovanojo M. Bertulienė ir 
V. Vitkauskienė davė 50 centų. 
Už bėgtinės dovanas laimėjo: 
Sadunas—sūrį, J. Ručinskienė 
—suknelę, M. Atkus—kaklaraiš
tį, K. Misevich—abrusą, Simo^ 
neliutė—karolius, A. Specius—

cinkus. Sekamas susirinkimas 
atsibus pirmadienį, rugpiučio 28 
d., 1933 m. Universal Klube, 
812 W. 33 St., 6-tą vai. vakare.

Tėvai, kurie turi jaunų vaiku
čių ir domisi, jųjų lavinimu, 
kviečiami į šį susirinkimą pri
būti. Jaunuolių choras orga
nizuojamas iniciatyva tėvų, ku
rių vaikai šoka lietuvių bale
tą, kuriam vadovauja Vytautas 
Beliajus. Taigi choro nariai tu
rės progos mokytis ir šokių.

—Komitetas.

VICTORY TAVERN 
Iškilmingas Atidarymas įvyksta 

ŠEŠTADIENY, RUGPIUČIO 26, 1933
Prašome visus pažinties draugus ir drauges į musų iškilmingų atidarymų. 

Bus skanaus'šalto alaus, užkandžių veltui ir prie geros muzikos šoksime 
iki vėlyvos nakties. KVIEČIA SAVININKAI 

J. PAURAZAS IR J. WALENTON 

4644 So. Western Avė.

Standard padarymo Šaldy
tuvai, verti $125.00. Čionai 
parsiduoda tik po—

orkestras — 
Lietuva” rengia pik

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YK S 
Speciališkai gydo lig.u pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai 
4200 Wegt 26 St.

NORGE Refrigeratoriai po
$99.50

SPARTON Refrigeratoriai

4179-85 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171 

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.

Pirmadienį, rugpiučio-Aug.
21 d., 1933 m. Universal Klube 
atsibuvo Tėvų susirinkimas. Po 
pasikalbėjimo prieita prie išva
dos, kad reikalinga organizuoti 
pažangių lietuvių tėvų vaikų 
choras. Mokytoja numatoma 
p-ia Stella Staniuliutė-Voight. 
Vaikai, mergaitės bus priimami 
nuo 6 iki 15 metų amžaius.'Su
sirinkime dalyvavo ponios Kar
tonas, Dikshis, Keserauskas, 
Katkus, Dulinskas, Šimkus, 
Marcinkus, Kungis, Pankaus 
kas, Kemėšis, Bružas, Rypkevi- 
čia, Kirkščiunas ir Mačiukas.

Draugams.,ir pažįstamiems, kad Juozapas J. 
yra susivienijęs su VACEK and CO., 
įstaiga ant Town of Lake, uždėta 1905 

atarnavimo sekančiuose reikaluose ma- 
> busite užganė- 

l. 
lotus, farmas ir

pildė solo, “Karvelėlį”.
Taipgi buvo suteikta labai 

įdomių žinių kaslink biznio ir 
kitų svarbių pranešimų.—L. K.

Naujiems Bolsmentam 
Naujiem Medžio ir 

Plytų Frontam 
prie senų Namų.

Statymui įvairių pa
ramsčių.

Konkryto Plytų Pa
matams.

Pertaisymam 
kių Rūšių 
Apdengimui 
sarnamiam, 
jiem 
Naujam 
gui. 
Gonkų

Statybai Medžio
Visokio Didžio. Kainos Pagal Sutartį 

Apskaičiavimas Dykai.
Darbas Nepralenkiamas.
1 iki 10 Metų Išmokėjimas.

J. PONDELIK, Jr. 
CONSTRUCTION CO.

Vyriausias Ofisas — 

5213 West 22nd St.
Telefonai

dėžę saldainių ir keli maži vai
kai—Cracker Jack.

O. Jasaitienė dovanojo 2 ka- 
narkas, ku’rias laimėjo P. Ster- 
neckienė.

Rengimo komisija, P. Kučins
kas, A. Teličėnas ir J. Klonie- 
nė gerai darbavosi ir viską tvar
kė pavyzdingai. Taip pat dar
bininkai: M. Bertulenė, B. Bar- 
niškis, J. Kuiheta, M. Atkus ir 
J. Labzentis gerai darbavosi. 
Priklauso padėkos žodis rengi
mo komisijai, taip ir visiems 
darbiriinkams, kurie darbavosi 
Šitame piknike. Kuopa dėkin
ga O. Jasaitienei už dovaną— 
2 gražiu paukštuku* ir kitiems 
prisidėjusiems kuom nors prie 
surengimo šito išvažiavimo.

—Narys.

$99.00
GIBSON Refrigeratoriai po

$93.50
APEX Refrigeratoriai

$79.00
MAJESTIC Refrigeratoriai

$69.50

Permodeliuokit Dabar!
NIEKAS NEPADARYS PIGIAU 

Mes Specializuojamės:
Vario ir Bronzos 

Krautuvių Frontam 
Naujiem Fronto ir 

užpakalio Gonkam

Narni) Iškėlimui ir 
Perkėlimui įtaisymui 
stoglangių, kamba
rių ar Pilnų Apart- 
,mentų Namų Pasto
gėse Gazolino ir Te
palo Station Takam 
ir Keliam Asbestu, 
Asfalto Plytomis ar 
Skindeliais apmuši
mui Senų Sienų.

r Plytų Garažų

Buvo atvykęs į Chicago pa
matyti Pasaulio Parodą ir 

medžiagos 
paminklo

“Aviacijos Aero Klubas ir 
visi valstiečiai pirmiausiai iš* 
nešė idėją, kad jų atminčiai 
pastatyti “gyvą paminklą” — 
kas reiškia — išleisti knygą.

Kad tas darbas butų sėk
mingas, pirmiausia reikėjo 
gauti visi raštai iš tų ypatų, 
kurie turėjo artimiausius san
tykius su lakūnais. Taip, vie
nas iš tų, tai yra “Naujienų” 
redakcijos vietinių žinių ve
dėjas Antanas Vaivada, kuris 
daugiausiai turėjo įdomių ra* 
štų apie Darių ir Girėną ir 
bene visus man pridavė per
vežti Aviacijos Aero Klubui. 
Aš nuo savęs p. Vaivadai ir vi
sų lietuvių vardu tariu šir
dingą ačiū, kad jis supranta 
ir įvertina tą kilnų darbą, ku
rį mes Lietuvos lietuviai esa
me užsibrėžę atlikti pagerbi
mui ir atminčiai Dariaus ir 
Girėno.

“Tiesiog skaudu darosi pri
siminus, kad Chicagoj randa
si ir tokių, kurie darė įvairias 
kliūtis.

“Daugiausiai tuo 
pasitarnavo musų 
kapitonas P. Jurgėla. Gal jis 
negalėjo suprasti, kas yra Ae
ro Klubas? Tačiau buvo aiš
kinama, kad Aero Klubas tai 
yra vienintėlė Lietuvoj be- 
partyvė organizacija, kurios 
tikslas yra kultūrinti lietuvius

“Stengiausi atvažiuoti į A- 
meriką, kad pamatyti Pasau
lio parodą, šimtmečio progre
so įdomybes. Mane įdomavo, 
kiekvienas iš tų eksponatų, 
taipgi ir Parodos vieta, kuri 
atsižymi nepaprastu puošnu
mu grožiu,” pasakojo “N.” 
korespondentui aviacijos lei
tenantas Paulius Nakrošis, 
kuris užvakar išvažiavo iš 
Chicagos. “Aš tikrai esu paten
kintas savo kelione, nes galė
jau matyti tą, ką žmonija pa
darė per paskutinį šimtmetį.

“Užteks kalbėti apie tai, nes 
aš buvau įgaliotas Aero Klu
bo ne vien tiktai parvežti lie
tuviams tuos įspūdžius, ku
riuos patyriau parodoje, bet 
svarbausiai parvežti Lietuvos 
Aero Klubui vėliausias žinias 
apie Darių ir Girėną: surink
ti visus Amerikos lietuvių 
spaudos raštus, ypatingai tuos 
raštus, ir paties Dariaus pa
rašytą žodyną, kuris randasi 
pas Dariaus motiną Degutie-

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE
Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

baigsiu” pa- 
Nakrošis, “nes aš 
netrukus apleisti

Gardus namie gaminti užkandžiai.
Svetingas ir draugiškas patarnavimas.
Subatos ir Nedėlios vakarais muzika ir šokiai.
Musų užeigoj jus jausitės geriau, kaip namie.

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

Apleido Chicago Liet 
Karo Aviacijos Įeit,

• P. NakrošisLEDAUNIU

Kainos

Lietuvių dūdų 
“benas
niką-koncertą, sekmadienį rugp.
27 d., Liepos Darže, Justice 
Park, III. Įžanga į piftniką — 
25 centai porai, o prie to su 
kiekvienu bilietu eina ir “štei
ne” alaus.

ir juos auklėti aviacijos dva-| Komitetas išrinktas iš šių po 
šioje, šis Aero Klubas bene nių: Kemėšis, Dulinskas ir Mąr 
pirmas stojo į pagalbą Da 
riui ir Girėnui rengiantis skri 
sti į Lietuvą.

“Klubas prisiuntė
‘Paukščių Keliai*, knygą, kuri 
kaštuoja apie $100.00 su vi
soms informacijomis ir oro 
signalais, kaip pasekmingiau 
atskristi į Lietuvą.

“Deja, tas jiems 
ir jie žuvo dėl 1 
priežasties. Tuomet 
bas išjudino visus 
tautos žmones eit į jų gedulo 
apeigas ir atiduoti pagarbą 
žuvusiems didvyriams.

“Tad, dabar, Aero Klubas 
paėmė sau už pareigą išleisti 
knygą jų pagerbimui.

“Tuoin gid 
reiškė Įeit, 
rengiuosi i 
Chicagą.”

“Pirmiau 
iš Chicagos 
užklausė 
gali pasakyti 
lietuvius?”

“Man atrodo, kad jie nenu 
stojo gerų lietuvių budo ypa 
tybių — 
draugiški

“O apie Chicagos miestą?”
“Atrodo gana klaikus. Gat

ves automobiliais užkimštos, 
žmonių susigrūdimas didžiau
sias. Miesto ribų negalima 
matyti net ir aukštai pakilus į 
orą. Žinoma, ilgiau pagyvenus 
galima butų geriau prie to vi
sko priprasti.”

Tuom 
j imas, 
susitikti

S. C. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

Cicero, III.
1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kate

VACEK AND CO.
REAL ESTATE LOANS AND INSURANCE 

1751 WEST 47th STREET 
PRIE WOOD STREET 
Tel. Yards 3895.

WISSIG
Specialistai ii 

Ruiijoi

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT R O A D tf
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzit 8902

Vanos lietaus u druskos 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis <not«cim« 
jeredomis iki 7 v. v.

demka
niausią 
tuose.

Norėdami
lonėkite atsilankyti į musų ofisą
dinti musų dpugišku ir rūpestingu patarnavimu

Parduoti arba mainyti naųius 
biznius. 1 ■ 1 >» •'

Apdrausti filio ugnies namus, 
bilius ir kitas nuosavybes.

Siųsti pinigus į Lietuvą arba

Parendavotį apsaugos dėžutes, i
Peržiūrėti jtrba išpildyti visokius raštus pirkimę 

ir pardavime visokio turto.
Išmainyti, čekius arba pinigus.
Padaryti, paskolas ant namų, arba kitais reikalais 

kreipkitės į

Pakelkit namo vertę ir patogumą moder- 
niSka KARSTO VANDENS ar GARO Ap
šildymo Sistema — aukščiausios rųšies 
boileriai, geriausias materiolas, tobulas 
įtaisymo darbas ir pilnas našumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO!

Lengvi UmpMJĮimai.^ J_ei_^_Norlma

' 2118-32 S. STATE ST. 
Vic|O|r.24B4_

Gaukite Mušt) Apskaičiavimą Šiandie.

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

'NE DO OUR PaRT

GALUTINAS DIDIS
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Staiga mirė mokytojas

LSS. ŽINIOS

Užsibrėžta platus darbo planas

DEPOZITŲ GARANTAVIMAS JUOKAI

JĖGOS GARBINTOJAS

LIETUVOS ŽINIOS
WE DO OUR PA R T

dėltoElek

Apžvalga

tamsta 
niekuo-

$7.00
8.50
1.75
1.25

$8.00
4.00
2.00
1.50

Mifčia, tei 
jausmas-ler

(vnj) VIEKŠNIAI 
tros stoties savininkui atsisa
kius priimti valsčiaus pateik

savo valią, ir jeigu

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
Ilk .Telefonai Cinai 8500.

Grand Rapids, Chicaga, 
visi j ’vajų!

Skelbimai Natijterioše 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Italijos kariuomenės manievruose Mussolini pasakė 
kalbą, garbindamas jėgą, šešių tūkstančių metų žmoni
jos istorija, anot jo, mokina, kad tauta turinti būti stip
ri: stipri tauta turinti draugų taikoje, o karo metu jos 
biją priešai.

Tą žino ir maži vaikai. Bet Mussolini įsivaizduoja, 
kad tautos jėga pareina tik nuo to, kiek ji turi kumš
čių ir ginklų. Žmonijos istorija tačiau rodo ką kitą. Pa
vyzdžiui, Roirtos imperija savo laiku buvo labai galin 
ga ir valdė kuone visą pasaulį, bet paskui ji suiro, ir 
daug silpnesni priešai sudraskė ją j šmotus.

Devynioliktojo šimtmečio pradžioje buvo iškilusi 
Europoje Franci jos imperija. Bet kai Napoleonas už
simanė višas tautas paversti savo vergais, tai Franci j a 
begaliniuose karuose išeikvojo savo jėgas ir susmuko.

Vėliaus baisiai galinga pasidarė kaizeriškoji Vo
kietija, bet ir ją pasaulis paklupdė ant kelių, kdemet 
jai užaugo ragai ir ji ėmė savo kaimynus badyti. >

Pasirodo, kad istorija mokina, jogei fyzinė ir mili- 
tarinė jėga anaiptol nėra svarbiausia tautos atrama. 
Pasitikėjimas savo jėga tautas dažniausia dagi įstumia 
j pragaištį.

Išmintis ir teisingumas pasaulyje daug daugiaūs 
reiškia, negu kumščia. O ateityje, reikia tikėtis, kumš
čios bei šautuvo herojams visai nebus vietos kultūrin
goje žmonijoje.

PAGRĮŽĘS LIETUVON DAR
BININKAS PASAKOJA APIE 

VARGĄ SSSR.

Argentinos bedarbių 
stovykloje

Viekšnių valsčiaus sa 
vivaldybė statysis ėlėk 

tros stotį

jiems dabartine valdžia nege
ra, jie galės išsirinkti kitą 
Taj sumažina diktatūros pavo

Socialistai ruošiasi 
vajui

Nežiūrint viso to...
“Vadinas, nori vesti mano 

diiktėrį? O Su thano žmona 
ar jati kalbėjai?”

“Ką tik kalbėjau — bet ne
žiūrint to, aš ją Vis tik ve
siu!”

“Liet, žinios” paduoda ilgo
ką pasikalbėjimą su darbinin
ku, neseniai grįžusiu iš sovietų 
Rusijos. Jisai pasakoja, kad 
tenai, iš tiesų, be galo didelis 
vargas žmonėms. Skursta visi 
žmonės ir miestuose, ir sodžiu
je. Bet komunistų partijos vir
šininkai, o ypač valdžios na
riai, turi daug įvairių patogu-

Sulig bankų įstatyniu, kurį priėmė kongresas savo 
nepaprastoje sesijoje, žmonių pasidėdami bankuose pi
nigai bus ^apdrausti, šituo tikslu jau yra organizuoja
ma tam tikra bankų depozitų apdraudos korporacija. 
Ji turės 500 milionų kapitalo, kurį sukels dalinai fede
ralinis rezervas, 
prie tos apdraui 
ja, be to; _ 
je, tris kartus didesnėje, negu jos kapitalas, 
1500 milionų dolerių, taip kad jos kapitalizacija galės 
siekti 2,000 milionų dolerių.

Šis depozitų garantavimo planas pradės veikti nuo 
Naujų Metų. Per pirmą ptismetį depozitai bus apdraus
ti iki 2,500 dolerių, t. y. jeigu kas bus pasidėjęs banke 
ne daugiau kaip pustrečio tūkstančio, tai jisai bus už
tikrintas, kad jo depozitas nepražus, jeigu net bankas 
užsidarytų.

Vėliaus, nuo liepos mėn. 1 dienos ateinančių metų, 
bus apdraudžiamos ir didesnės sumos.

Kongresas, priimdamas tą depozitų garantavimo, 
arba apdraudos planą, nustatė jį tik dvejiems metams. 
Buvo tikėtasi, kad per dvejus metus dalykai Amerikoje 
tiek pasitaisys ir bankai tiek sustiprės, kad depozitų 
apdrauda toliaus 
išeiti kitaip. Jei 
drauda pagelbsti 
galės būt palikta

dalinai atskiri bankai, kurie prisidės 
2S korpbracjjos. Kalbamoji korporaci- 

tei^ę, feikalūi esant, išleisti boHų sumo- 
t. y. tiž Aišku!

Jis: “Tai reiškia 
manai, kad vyriškis 
mot neprivalo mėltfdti šaVo 
žmonai?

Jis: ‘^Visai ne tdip. O kokiu 
budu jis gautų žmoną jeigu 
nemeluotų?

DUSETOS, Zarasų apskr.— 
Praėjusį ., trečiadienį, parėjęs 
iš Dušetų turgaus, netikėtai 
mirė Dikirtohių pr; mokyklos 
vedėjas J. Mačiulis, 41 m. am. 
- Velionis buvo darbštus žmo
gus, Šaulys.

Nesenai buvo 7 vedęs antrą 
kart įprastu dabar bažhytirtio 
persiskyrimo budu, tai Duse
tų klOb. nenorėjo leisti žmo
nėms jį iškilmingai laidoti, 
bet žmohės nepriklausė ir pa
laidojo su iškilmėmis, kokios 
pridera šauliui, nors ir atskir
toje kapų vietoje. Dusetiškis

nebus reikalinga. Bet gali, žinoma, 
praktika parodys, kad depozitų ap- 
bankams ir patinka žmonėms, tai ji 
ant visados.

į metus. Bedarbiai paliuosiioti 
nuo mokesčių.
. Taigi, draugai ir draugės, 
visi talkon I Bostonas, Brook- 
lyrtas, Waterburis, Baltimore, 
Philadelphia, Pibtsburghas, 
Binghamtoftas, Detroitas, Ak- 
ronas 
ĖenOsha

Musų Sąjunga turi išaugti 
dri didesnė ir rimtesnė negu ji 
buvo seniau. Ji, o ne kas kitas., 
turi vadovauti Amerikos lie
tuvių visuomeniniam gyveni
mui.

Todėl:
Lai gyvuoja Lietuvių Socia

listų Sąjdriga!
Lai gyvuoja darbininkų bro

lybė ir sočiafižmas!

Dar 1931 metais, krizei ašt
rėjant, lietuvių tarpe vis daž
niau tekdavo išgirsti nusi
skundimų nedarbu ir atlygini
mo mažinimu. Bet 1932 m. ne
darbas pasidarė jau masinis 
reiškinys. Čia atleido 100 dar
bininkų, čia 200. Ir ėmė vieria 
po kitos užsidarinėti dirbtu
vės. Darbo netekę žmonės bū
riais ėmė spiestis paupio krū
muose, miešto pakraštyje ir 
uoste. . ;r

Bedarbių nuolat augo. Maįn 
pačiai teko du. kartu apsilan
kyti į tas bedarbių stovyklas; 
jos uoliai saugojamos pės
čios ir raitos pplicijos, nesi jų 
bijoma: jų daug, o kantrybės 
netekę jie gali t kiekvieną va
landą sukilti.

Jų gyvenimas baisus ir įdo
mus. Tarpusavyje jie susiskir
stę tautomis, nes taip geriau 
susikalbėti. Jie taip įsikuria: 
kuris nors bedarbių būrys iš
valo paupio krūmuose aikš
telę ir iškasa tokio dydžio 
duobes, kad žmogus galėtų 
laisvai atsigulti ir pasidėti sa
vo nedidelį turtą: keletą skar 
malu. Tą duobę uždengia sau
somis krūmų šakomis. Aikš
telėje kūrenasi ugnis: čia ben
dra valgykla, bendra pasitari
mų salė, gyvenamasis kam
barys, nes į duobes lendamo 
tik nakvoti.

Kiekvienos tokios aikštelės 
gyventojai yra susiskirstę pa
reigomis, dalis anksti rytą, 
apie trečią valandą išeina į 
miestą ieškoti atmatose mais
to, dalis gi pasilieka saugoti 
aikšteles gyventojų maritęs. 
Mat Buenos Aireše yra papro
tys visas atmatas ir šiukšles 
išstatyti iš vakaro už nartių 
durų, kad rytą pravąžiuojau
tieji šiukšlininkai jas išvežtų. 
Bedarbiai jau iš anksto apžiū
ri šiukšlių dėžes ir išrenka iš 
jų maisto atmatas. Grįžtis iš 
miesto maisto ieškotojams, vi
si iš vieno maitinasi tuo, kas 
atnešta. Nuo tokio maisto be-; 
darbiai dažnai suserga dežin- 
tėrija ir geltligė.

Ptlšnitoįis lietuvis.
Baisuš jų gyvetiiirtas, ypač 

kai ima! lytiJ O čia lyja šriiąi- 
kiriį ir Įkartais išfįsas savaitės 
iš ėilės. Iš takto gyvenimo 
drttig be’tirtiftrių išeina iš proto,

J' apsilėidžia, ntiširtiena, ųu- 
štrtja biiti panašus į žmonės. 
Jų dvasiškas kentėjimas ypač 
turi sužadinti užuojautos. 
juk nėra J^uo rtors nusikaltę 
visuomenei, nėra prasižertgę 
jie nenori Knti. ':i&' Atriša.

— valstiečių, kurie turi po 
1 karvę. Bet ir jie priversti
nai turi statyti pieną, pąv. 
300 litrų per metus. IPo kar
vutę turi ir kai kurie darbi
ninkai, kurie gyvena miestų 
pakraščiais, kurie taipgi ly
giai su visais turi valstybei 
statyti pieną.”
Jeigu toks biedniokas savo 

“kvotos” neišpildo, tai valdžia 
jį baudžia.

Paklaustas apie badą, sako 
kauniškis dienraštis, —

“Darbininkas tą patvirtina 
kaip tikrą faktą ir nurėdo, 
kad ypač badaujama Ukrai
noj ir Sibire.”
Taigi netiesa, kad apie badą 

bolševikijoje prasimanė balta 
gvardiečiai ir imperialistai.
PALEISTAS KUBOS SEIMAS 

............. .. .
Naujasis Kubos ministėrių 

kabinetas nutarė paleisti par
lamentą ir paskirti naujus riri-

kalejime neskursta taip, kaip 
bedarbiai. Man pačiai teko 
matyti lietuvį bedarbį, pasi
slėpusį krūmuose, kai lietu
vius bedarbius atėjo lankyti 
“Lietuva” dr-jos delegacija, 
šis žmogus bii^o visas nuo
gas ir tik turėjo užsimovęs 
trumpas suplyšusias kelniti- 
kes. Jie nenori elgetauti, bet 
ir negali, nes žmonės, pama
tę jaunus vyrus elgetaujant, 
varo nuo durų ir liepia eiti 
dirbti.

šis žinksnis gal nuramins 
Kubos visuomenę. Per rinki
mus žmonės turės progos pa
reikšti

“Ką! Tamsta tiori parduot 
man šį namą 
nas.”

“Tai yra vienas pliusas ir 
ekonomija — tamstai nereikės 
apdrausti nuo ugnies.”

(“Der Wahre Jakob,”
Berlin.)

Pereitą savaitę “Keleivio” 
ofise įvyko lietuvių socialistų 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo South Bostono ir Cam- 
bridge’aus kuopų draugai. “Ke
leivio” redaktorius Michelsonas 

padarė pranešimą apie buvu
sią Chicagoje LSS. konferen
ciją ir apie jos nutarimus. Ji
sai pažymėjo, kad nežiūrint la
bai trumpo laiko, koriferenėija 
visgi suspėjo padaryti svarbių 
nutarimų. Pavyzdžiui, nutarta 
pakeisti konstituciją ir Pildo
mąjį Komitetą rinkti iš įvairių 
kuopų, o ne iš vienos aįtylin- 
kės, kaip buvo daroma iki šiol. 
Be to, nutarta organizuoti še
šių mėnesių vajų Lietuvių So
cialistų Sąjungai kelti. Tam 
tikslui buvo išrinktas iš 7 na
rių Veikimo ir Agitacijos Ko
mitetas.

šitą pranešimą bostoniečių 
susirinkimas priėmė dideliu 
entuziazmu ir draugai tuoj aus 
pradėjo duoti praktiškų suma
nymų Veikimo ir Agitacijos 
Vajui.

Nustatyta platus darbo pla
nas. Bus rengiamos opiausiais 
dienos klausimais prakalbos, 
ruošiamos paskaitos su viešo
mis diskusijomis, daromi drau
giški vakarėliai su užkandžiais 
ir svečiai bus kviečiami dėtis 
prie socialistų organizacijos ir 
kartu dirbti už šviesią socializ
mo ateitį.

O ar gali susipratęs darbi
ninkas būti socializmui priėšin 
gas? Žinoma, kad ne! Net pik
čiausi socialistų priešai nieko 
geresnio už socializmą negali 
išgalvoti. Bolševikai socialistus 
šmeižia, o tačiau savo tvarką 
Rusijoj vadina socializmu. Net 
Hitlerio juodašimčiai savinasi 
socialistišką vardą,, vadina sa
ve “nacionalsocialistais”. O ką 
reiškia dabar Amerikos val
džios vykinamas NRA planas 
—kėlimas darbininkams algų ir 
trumpinimas darbo valandų ? 
Juk tai irgi pamėgdžiojimas 
socialistų programos. Visa tai 
parodo, kad noroms nenoroms 
žmonija eina prie socializmo. 
Kaip gi tuomet galėtų nepri
tarti socializmui darbininkai, 
kuriems jis neša laimingesnį 
rytojų?

Jeigu yra tokių, kurie nepri
taria, tai vien tik dėl to, kad 
jie nepažįsta istorinės socializ
mo misijos. Jie neturėjo pro
gos su tuo susipažinti. Jiems 
reikia paaiškinti. Tam tikslui 
ir yra rengiamas musų Agita 
ei jos Vajus. Bostono -apylinkė
je jis prasidės rugsėjo pabai
goj, kuomet pasibaigs piknikai 
ir publiką bus galima sutrauk
ti į sales.

Bostono Socialistai kviečia ir 
kitų kolonijų draugus dėtis 
prie šito Vajaus. Kur tik yra 
“Kelėfvio” ar “Naujiėrtą” Skai
tytųjų būrelis, tenai ittirėtų btb 
ti ir socialistų kuopa. Padaryti 
tai nesutikti. Keikia tik pad&y- 
ti draugams šuširinltittičlį', iš- 
si rinkti sekretorių, surašyti vi- k j h 
sų vardus ir adresus, ir pra
nešti Centro Sekretorei: Mrs. 
M. Jurgelionis, 1739 S. Halsted 
st., Chicago, III. Ji suteiks vi
sas informacijas, kaip pastaty
ti kuopą ant kojų.

Jeigu draugai kur ndrėtų 
kalbėtojo, tėgul kreipiasi šiuo 
adrestt: S. Michelsonas, 253 
BroAdWay, So. Boston, Mass.

SCuimurnęs J/Edęat Hoover
Washingtone eina gandų, kad valstybės sekretoriaus pa- 

gelbininkas prof. M61ey, ktffį prezidentas paskyrė išdirbti pla
nus federalinės valdžios kovai su kriminalistais, kartu SU gen. 
prokuroru Cummings ruošiasi iš pat pagrindų reorganizuoti 
teisingumo departamentą, panaikinant visus biurus ir suliejant 
juos į vieną, kuris gelbėtų ir valstijoms kovoti Su piktadary
bėmis. Siilig tuo planu, netektų darbo ir J. Edgar Hoover, vir
šininkas tyrinėjimų biuro.
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Bendras žmonių gyvenimas 
anot to darbininko, esąs “bai
sus”. Apie sodžių jisai taip pa
sakoja:

“Kaimuose ‘kulokai” iš- 
naikinti, įvesti kolchozai 
yra dar ‘iėdinoličnikų’, t. y, kimus

tas elektros kainos sąlygas, 
savivaldybė pasiryžo pasista
tydinti savo stotį. Išrinktoji 
tam dalykui vykdyti komisija 
jau išsirtipino vidaus reikalų 
ir finansų ministerijų pritari
mą ir kelių dešimčų tukstan- 
čų litą paskolos pažadą. Tuo 
tikslu pereitą Savaitę pats sa
vivaldybių departamento di
rektorius p. Barkauskas apsi
lankė Viekšniuose ii* vietoje 
susipažino su numatomais ele
ktros stoties statymo darbais. 
Netrukus laukiamas ir spe
cialus vidaus reikalų ministe
rijos atstovas — inžinierius.

Tuo budu Viekšniai bus, be
rods, vieriintčlis Lietuvoje val- 
Sčiits, kuris net savo elektros 
štOtį turės. Jei.viskas taip sek- 
šiš, kaip sumanytojų galvo
jama, tada Viekšniai, gal būt, 
elektros energiją tieks ir Ma
žeikiams.

= Ass. Sec.
Ęaijrnond 
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Gengsteriai vakar rytą nušovčdietuvį nak- 
tiuLsacgą. Antanu liišką.

—     t ■ —'    ,'JĮ . į

Suvarė i jo,huną keliolika,kuHęų,r kuoiųęt buvo 
užklupti prie, 13-tos ir. Washburne gatvių.

Jiįnąg Gydytojas^ 
Chicagoje Dr. A.. J.

Manikas

Palaikę jį ,u$, policistą du ar 
daugiau geągstęriiį, vakar an
ksti ryt% ąu^ovė liętuvį Anta
ną Yušką, 35 metų^ 1543 Roo- 
sevelt Road, naktinį sargą, ku
ris yrą sayimnkas sargų agen
tūros — turinčios jo vardą..

Jis žuvo nuo gengsterių 
kulkų, kuomet juos užklupo 
prię, namų, adresu 328 Wash- 
burne avenue. Jis matomai, 
palaikęs juos už įtartinus as
menis, išsitraukė reyolverį ir 
liepė visiems iškelti aukštyn 
rankas.,

Nusigąndę, gengsteriai, turį 
eilę “nuodėmių” už kurias 
turėtų, atsakyti kriminaliniam 
teismui, ir nenorėdami papulti 
į jo rankas, nudėjo Yušką vie
toje, suvarydami į jo kūną

keliolįką kulkų n Yu4Ua kritO| 
negyvas ir; paplūdęs kraujuo-} 
se.

Tūlas Felix DeBoęk, gyve
ną# . apUąme. aųfcštfc nąnį.ot 
Washburne aye., gatvėje, pa
pasakojo policijai girdėjęs 
Yuškos balsą ir, jo komandą,! 
“Put ’em up” ir po tę tuojąu, 
šūvius. Išbėgęs laukan gengs- 
terįų jau neberado.

Coronerio tyrinėjimas įvyks 
šiandien 10 vai. ryto Cook ap
skričio ligoninėje. Jo kūnas, 
bus pašarvotas S,. Mažeįkus 
koplyčioje, 3319 South Au
burn avė., iš kur Mą^eik08 
bus laidojamas pirinądįeuį^ 
rugp. 28 d. Velionis A. Yušką 
paliko žmoną ir du vaikai,( 
Edmundą, 9 metų, ir Leonorą,, 
6 metų amžiaus.

Garsus lakūnas J. 
James-Janušauskas 
lankėsi ‘Naujienose’

Undbergho, Pangborno ir kitų 
žymių bendradarbis; skraidė 

transporto linijomis

dovanos), etc.
Visi kviečiami į tą parengi

mą lietuvių vasariniame roju
je—ąžuolyne. Atvykę neapsivil 
site, nes 178 kuopa deda visas 
pastangas, B. Walantinui vado
vaujant, pikniką padaryti ku\> 
pa sėkmingiausiu.

—Padauža.

Washington, D. C. 
paaukavo $133 į la 

kūną paminklo 
fondą

t

Paminklo fondo kėlimo cZur-
I bąą uarpnms pirmyn į la^ų- 
. nų fotografijom mmaikiai 
' platinamos kolonijose.

“Naujienose” vakar atsilankė 
tarp lietuvių mažai žinomas, 
bet plačiai pagarsėjęs anglų 
aviaęijos sferoje lakūnas J. 
James-Janušauskas. Nesenai at
vykęs Chicagon dabar susipa
žįsta su vietinėmis lietuvių j- 
staigomis ir gyvenimu.

Jis skraido nuo 1922 metų. 
Didžiumą laiko praleido skrai 
dydamas Pan-American Air 
Lines, kurios aeroplanai kursuo
ja tarp pietinių valstybių ir tu
ri bazę Miami, Florida. Tuo 
budu jis apsuko £uba, Nica- 
ragua, Panama, Braziliją, ir vi
sus kitus pietinės Amerikos 
kontinento kraštus.

Vėliau darbavosi CentUry Air 
Lines linijai, taipgi stovėjo Al- 
bany, N. Y., Air Service orga
nizacijos priešakyje. Viso jis 
yra išskraidęs apie 500,000 my
lių. Jis mokėsi skraidyti kar
tu su Charles E. Lindberghu, ir 
bendradarbiavo su Pangbomn, 
kuris perskrido Pacifiką, ir ki
tais žymiais lakūnais.

Kas gražaus per 
radio?1

Iš lietuviškų radio programų, 
rytoj (sekmadienį) tai neabe
jotinai rekomenduoju Budrike 
Krautuvės programus, kurių 
bus net trys: 8 vai. ryte. WCFL. 
970 K., 1-mą vai. po piet WCFL. 
970 k ir 1:30 vai. po piet WA 
AF. 920 K.

Sprendžiąąt iš praeitų pro
gramų, o ypatingai iš praeito 
ketvirtadienio, tikiuosi, kad 
Budrike radio programas biVs 
vertas kiekvienam pasiklausyti 
Tad gi visi lieuviai, sekmadie
ny, ar tai laike pusryčių ar 
pietų, turėsime ko pasiklausyti. 
Tik nepamirškite.

—Bridgeporto Bedarbis,

66Ramova Gardelis” 
turi naują, dalip 
ninkąJ. Thomas

Lietuvoje pasimirė 
graboriaus J. Liule- 

vičiaus žmona
Palaidota rugp, 11 d., Šunskų 
Kapinėse, Paežerių valsčiuje.

Jonas Thomas, sena# .dąr* 
buųtojas, išpirko p. Molį-iŠ 
Ramova Gardelis pusininkys-r 
tės. J. Thomas yra, dąhartįnio 
dalininko Budrio senas, drau
gas ir jie tikiu turėti pasiseki* 
mo biznyje. Laikraščiuęsę ve* 
liau buą pranešta apie jų nau
jus planus. Tėmykite praneši’ 
mus. z VBA>

Vakar gauta žinia, kad Lie
tuvoje pasimirė Chicagos gra
boriaus Juliaus Liirievičiaus, 
4092 Archer avenue, žmona 
Ona G. Liulevičienė. Pereitais 
metais ji išvyko Lietuvon svei
katos reikalais, bet išgyvenusi 
provincijoje kurį laiką, mirė 
rugp. 8 d.

Rugp. 11 d., ji buvo palaidota 
Šunskų kapinėse, Paežerių vals 
čiuje. Velionės vyras, grab. J. 
Liulevičius grįžo Amerikon, šių 
metų pradžioje ir atidarė ofi
są aukščiau paduotu adresu.

Skelbimai Naujienose 
duoda ,nąu4ądelt<K 
kad pačios Naujienos, 
y r a . naudingos.

rr

Dr. A. J. Manikas
Lietuvių gyflytojų profesija 

susilaukė dar vieno jauno natio, 
jis yra A. J. Manikas, M. D.

Dr. A. J., Manikas gimė Chi
cagoje, Brighton.Parke, čia ji
sai augo, lankė pradinę, vidu
rinę ir aukštesnę mokyklą. Pas
kiau pastojo į Loyola universi
tetą į medicinos skyrių ir 19)32 
metais baigė.

Užbaigęs universitetą, pasto
jo internu į Mercy ligoninę, ten 
išbuvo metus laiko. Ir . iš ligo
ninės gavo diplomai

šįmet laikė valstijos, kvoti
mus iri rugpiučio-August 10,, 
1933 metais gavo valstijos lei
dimą praktikuęti kaipo gydyto
jas ir chirurgas.

Kelios dienos atgal teko man 
susipažinti su jaUnu gydytoju. 
Malonus, su šypsena ant veido, 
energingas išrodo jaunas gy
dytojas.

Reikia manyti, kad jaunam 
gydytojui praktika seksis gerai. 
Ir kodėl nesiseks?

Iš Wafthinglono, D. C. lakū
nų, kap. S. Dariaus ir Girėno 
paminklo fondas vakar gavo 
$133 aukomis nuo Lietuvos 
attsovyb.es, jos tarnautojų ir

codami į fondą kiek išgalėda
mi.

Komitetą^ yra pasiryžęs pa
minklą atidengti pirmose “Li- 
tuanicos” žuvimo sukaktuvė
se, ir lodei sparčiai varo fondo 
celinio darbą pirmyn. Pirmoji 
priemonė, naudojama sukėli
mui pinigų yra lakūnų foto
grafijos, su jų parašais ir o- 
lalsįu “šį savo skridimą auko
jame. Tau, Jaunoji Lietuva...”, 
eurias laikraščiai ir kiti komi
teto įgalioti asmenys platina 
visuomenėje. Netrukus mano
ma surengti Chicagoje rink
liavą — “Tag Day” ir dabar 
organizuojamos rinkėjos.

Peoples Bankoje. Jis turi gerą 
patyrimą bankiniame bizynje. 
Vacek and Co. dabar pasamdė 
J. J. Sedemką, kaipo patyrusį 
darbininką j savo ofisą.

ši įstaiga jau gyvutoja nuo 
1905 metų ir su lietuviais daro 
didelį biznį. Dabar, kuomet bus 
jų ofise patyręs lietuvis darbi
ninkas, lietuviai čia gaus tin
kamą patarnavimą. •

Vacek and Co. randasi Town 
of Lake, 1751 W. 47th. Jų skel- 
bimas-pranešimas telpa šioje 
Naujienų laidoje.—Kaimynas.

Lietuviai paktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS.

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted, St, 
Valandos: puo 10 rytu. ikL 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12; 

Phone Boulevard . 848j.

Ofiso. Tel. Boulevąr<T 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 '

756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 Habted Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutarti

Ministeris B. K. Balutis pa
aukojo $100, atstovybės sek
retorius Dr. M. Bagdonas — 
$15, p-lės N. Abakaitė — $10,t 
A. Stasiūnaitė — $5 ir A. Bari- 
revįčiutė — $1. o James Hop- 
kins, 
—$2.

Tai yra pirmoji stambi au
ka, kurią pąmmkĮo fondas ga
vo, bet tikisi, kad Chicagos ir 
kitų kolonijų lietuviai paro
dys savo pagarbą tragiškai žu- 
vusiems lakūnams ir padės į- 
amžiųti jų atmintį granite au-

$1, o James Hop- 
atstovybes prižiūrėtojas 
- viso $133.

-------- T . - . •• i s------- •------—j Ofiso tel. Lafayette 7031

J. J. Sedemka su Dr- V. E^Siedlinskis
eek^cu. Dft c t KHAĮJ6A

T0WN OF LAKE.—Juozapas Dentistas ' Rutkauskas» M-D-
J. Sedemką per 12 metų dirbo Valandos nuo 9—9

------------------ ——-—— 2420 W. Marųuette Rd 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828
D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

A. L Davidonis, M.D.
14910 So. Michigan Avenue 

Kenwood 5107

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai, ryęo 
nuo 6 iki 9 valandai vakąro

Gydytojai

Tel.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

Supažindino jis mane ir šit 
savo močiute.

—Laimingą,, sakau, esi, turė
dama dabar savo namuose sūnų 
gydytoją.

—Taip džiaugiuos, kad mano, 
sūnūs sėkmingai užbaigė medi-j 
cinos mokslą ir dabar gydys 
žmones.

Taigi, močiutei ir siVnui da
bar yra tikras džiaugsmas. Jis 
atsiekė to, ko troško ir prie ko. 
siekė.

Dr. J. 
įsitaisęs 
W. 59th

Jaunam profesionalui linkiu 
pasisekimo.

—Antanas žymontas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių, karštį, atitaiso .trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialu atyda atkreipiant į mo
kyklos. vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos^ Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
rpis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos, be, akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone BoUlevard 7589

326 STSTATE'sf.

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

apart ivėntadienio it ketvirtadienio.

1145 MUtvaukee Avenue 
Valandos:. 12 iki 2 ir 6 :k| 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

A. Manikas turį jau 
ir ofisą adresu, 3008 
St.

“Lituanicos” inž. V.
Jesulaitis dirba 
United Air Lines
Inž. Viktoras Jesulaįtis, Wil- 

fces.. Barre, Pa., kuris prirengė 
lakūnų kap. S. Dąriąuįs ir ’S. Gi
rėno . aeroplaną “UTUANICĄ” 
kęlięnei į Lietuvą, trumpą, lai? 
ką . atgal atvyko Chicagon m 
pradėjo darbuotis United.: Air 
Lines transporto linijai.

*

Tek Yards. 1829.

DR. G, SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

"**■ ‘; Ištaiso.

isas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
y Midvvife

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

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

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

Nežiūrint, .kur, gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NĄUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVČNĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukit^ .k^PUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
’ ir žetuęsnės karnos. Vienoj vietoj

5340 South Kėdzie Avenue

Sta^eSk NextDoorRiaho7A9ator. |

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.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

14645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakate 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

v 4 ' DR. A. L. YUŠKĄ
Telefonas Yards 1138^ # 2422 w Ma[lĮlutu Rd_

Stanley P. Mažeika kampas 67th ir Artesian Avė.
, Telefonas Grovehill 1595Graborius ir Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 i Z • ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų irBalzamuotojas Į nedėliomis pagal susitarimą.

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems . reika

lams. Kaina prieinama. 
3319 Auburn Avenue 

' CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
r\T) D 7 7 A T A TADTC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So, Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chronižkas liąaivyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubas. 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

I Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:.

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 114.4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną

Phone Midway 2880

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS A
Palaidoja už $25.00 ir augščiau UaKtataS V. A. blUlKUS

Moderniška koplyčia dykai. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
668,< VV. išth St., TeL Canal 6174 Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias

CHICAGO, ILL, 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

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. Nedėk nuo 10 iki 12;
Rez. Telephone Plazą 3200

SIMONM.SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 , W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Dr. Strikol’is
'f ' . m. • •

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso: Tel. Victory 6893
4 ■ Re?. Tel. Drexel 9191

DR. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas, 

Specialistas odos s ligų ir veneftiką ligų 
Ofisas 3102 So. Hftlsted St 

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

Nedėliomis ir šventadieniai! 10—12,

-f

Phone Canal 6122

Tel. Lafayette 3572 
J, Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė* ir graži. 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV. 
T 5

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomis it nedėliotais pagal sutarti 
Rezidencija 6631 S o, California.Avė.

Telefonas Republic 78 68

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M, D.

Węst Town State Bank BIdg. 
2400 VV. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel., Seęley 7330 >

Namų telefonas Brunswick 0597

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn St.,Roopis 1431-443f 

Telefonai Central 4410-44)1 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

3323®’^  ̂

TeL Boulevard 1310 
Valandos: pup 6 iki 8:30,. vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj huo 9 iki 12 ryto.

A. A; SliAKISi
Advokatas-

Miesto ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearboęn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73^7

Namų TeL Hyde Park, 339$ t

I

■r-
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! t t JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

10S W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos

' Telefonas Caa&l 61M 
Namai: 6459 S. Rodnrell Sfrtet 

ūt-vnlnko. Eelvergo *ek. 7 iki J

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj 'Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.,, 
T«l. REPUBLIC 3100,

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

‘ CICERO, ILL.

LIETUVIU QRABOIMUSe
DIDYSIS OFISAS . .

4605-07 SO; HmMITAGĘ:'AVE. 
Viri Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGĄ chicagoje

J. F. EUDEIKIO . graborių įstaigą., yya„ seniausia, turi 
dauąiąuste. Šermenų todėlj gali

| J. F. EUDEIKIS yra vienątinisK^tuyiy grabaHus, kuri^ 
dirbtuvę.

Puikiausios, modernįžkai bengtu, trys, koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite ^^„.j^tai^,

J. F. EUDEIKIS

Kc^rakr-

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4$ H South Ashland 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockujell St. 
Tel. Republic 9723

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, III.
Tel. Cicero 5927

Ryt Mount Green 
woodiečiai trauks 

į mišką
MOUNT GREENWQOD. 

SLA. 178 ku 
išvažiavimą rugp.
ral Park ąžuolyne, pusantro blo
ko j pietus nuo 115th Street, 
Mount Greenwoode. .

Taj bus didelis piknikas, nįį 
kuomet 178 kuopa ką norsruo- 
šia, parengimas visuomet bū
na didelis. Tai bus lyg ir kon
certas iširame ore^-daipuos, 
gros. Be to, bus sma$& 
tynių,, išlaim^imak . (3

.rengia didelį 
Cent 

. _ ■

JULIJONAS BUNIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
vrugp. 24 d.. 3:30 vai. po pietų,', 
|1933 m., sulaukęs 54 metų any

žiaus, gimęs Baroniškių kaime, 
Šiaulėnų pajapijoj, Šiąuįių apskr. 
Amerikoj išgyveno 30 metų, Pa
liko dideliame nuliudime* moterį, 
Uršulę po tėvais Kukoraičiutę, su- 

. nų Antaną, dukteris Leoną ir, 
Genevieve ir anūkę Moniką, 2

■ pusbrolius Ambrozą ir Frank, 
Utakts, pusseserę Eleną Utakis; 
Lietuvoj' —2 brolius Martelių ir 
Praną ir seserį Eleną ir gimines,.

Kūnas pašarvotas randąsi 5227
< So. %awyer Avė., tel. Republic, 

4927.
Laidotuvės įvyks panedėlį, rug-,j 

,.tpiučio 28 dieną, 2:00 va|, po( 
pietų į Tautiškas Kapines.'

Visi A. A. Julijono Bunio gi-, 
minės, draugai , ir. pažįstami esat 

'nuoširdžiai kviečiami daįy^auti,| 
t laidotuvėse ir suteikti jam pasku-, 
9 tinį patarnavimą ir atsisveikinimą./

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 

Anuki, Pusbroliai, PusseserBs.
y ir Giminis.

Laidotuvėse patarnauja graborius. 
-L J. Zolp. Tel. Boulevard 5203.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So, Halsted St 

Tet BOULEVARD 9199
..........r-............................ 11
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of.35th « Halsted Sts.) 
Ofiso valandos! huo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais r*agąl,. sutarti.

A. J. Manikas,
Mf D,, 

3008 West 59th- St 
Tel. Republic 0098

...... .1...........               ■;■■■»

John Kuchinskas.
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pftnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Uuminke, Ketverge it, 

Subatoj 9 iki 8.

attsovyb.es


RED. ATSAKYMAI

Furnished Rooms

ASHLAND TAVERN

CLASSIFIEDADSPRANEŠIMAI
Automobiles

Chinsky
Avė

Musical Instruments

Rakandai-Itaisai

komunistų vien tuo tikslu

M0RTGA6E BAHKERS
Kai

1958 So. Sawyer Avė.

mes ir dabar gau
Yra

2608 West 47th St

Peter Conrad

Chrysler ir Plymouth
VIEŠAS NOTARAS

kamb

Situation Wanted

me

1208 E. 93rd St.

prie

For Rent

J. Namon Finance Co 3341
Jums tai kainuos

Hiatas Mar

Avė.

$745
$845
$355
$490
$725

kamb.
Parke

kam 
krai 

Saldy 
kau

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumo

užganėdinti 
vietoj.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

“Taverns” 
labai gerose

Manager 
Tel. Prospect 5669'

REIKALINGAS Draiveris duonai iš 
vežioti.

PYTUVAI 
ooler Co.1*

PARDUODA 
cigarų 
pragyvenimui 
renda pigi

REIKALINGAS kriaušius prie dra
bužių taisymo,' darbas ant visados dė 
gero kriaučiaus. 2635 W. 39th Place

TEL. LAFAYETTE 1083

PARDAVIMUI pieno rautas, barge 
nas

kaip 
kad įvertinti.

saliunas, biznis

PARDAVIMUI tavern-restaurant stok- 
jardų apielinkėj; savininkai turi kitą 
biznį

7218 So. Ashland 
Chicago, III.

Tel. Rcpublic 6993

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

PARSIDUODA 
dirbtas per daug metų. Apylinkė apgy
venta visokių tautų. 6818 So. Ashland 
Avenue.

Marų u et te Park lietuvių kolo
nijoj ramu, tik jų sodne ne 
viskas tvarkoj.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Prieš porą dienų jūsų repor
teris gavo pranešimą, kad at
važiuotų j Marųuette Parką ir 
sektų žinias, kad komunistai 
stropiai rengiasi prie revoliu
cijos.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų smul
kių daiktų biznis, pigiai. 3329 South 
Morgan St.

7:45 VALANDĄ 
K A S' R Y T Ą 
(APART NEDĖLD.) 
18 STOTIES 
W. S. B. C 
1210 KILOCYCLES. 
247.8 M E T B R 1

TURIU grosernę ir saliuną. Vieną 
pigiai parduosiu arba priimsiu pusinin
ką ar pusininkę. Tel. Boulevard 2596.

PARDAVIMUI “slicing macbine1 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

vieta apsigyveni

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

Partners Wanted
Pusininku Reikia _____

REIKALINGAS partneris Soft Drinks 
parlor bizny South Sideje. Atsišaukite 
Naujienų adresu, 1739 So. Halsted St., 
Box No. 19.

RENDAI 6 kambarį , 
ųuette Parke, naujai išdekontotas, 3 lu 
bos. Renda $2QS, 2505 W. 69th St.

Našlė moteris pigiai 
saldainių ir groserės krautuvę; 

4 kambariai su fornišiais; 
3603 So. Union Avė.

PASTABAI ’ 
NAMŲ SAVININ

savininkai
4111 So. Ashland Avė.

Tarp Chlcagoš 
Lietuvių

Savininkas šios įs
taigos suteiks jums 
informacijas ir pa
tarimus dykai. Jo 
patarimai per pe
reitus 3 metus ne- I
kuriems buvo nau- 
dingi. Jis yra apie 
20 metų praktika
vęs ir patyręs daug 
įvairių rūšių biz
nių.

kainų dar 
Kam reikia anglių, telefo- 

gausit apie vieną dolerį 
Telefonas 

REPUBLIC 8402

.GERI
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe —-■ 
Grabam 8 cilinderių Coupe — : 
Continental 4 cilinderių Coupe — 
Continental 6 cil. Coupe -— ! 
Continental 8 cilinderių Coupe —

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper* 
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 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biifto Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
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, šaitanui ir što 
rui, barbernei ir manicure šaitanui, taip 
gi geri radio šapai: garo apšildymas 
be to, flatai 4 ir 5 kambarių.

Adresas:
727 West 18th Street.

Agentas ten pat.

PARDAVIMUI bučernė su mažu na
mu. Geras kampas dėl aludės. 6012 So. 
Kedzie Avė. Klauskite Ralph.

IEŠKAU darbo prie namų; esu pus 
amžė gabi moteris. Republic 4462.

kad nebūtų 
darbo valandos ir 
darbininkams al-

ALAUS $. 
Stonekold 

1838 West 33rd Street 
Lafayette 9610

Įsitaisykite Stonekold Alaus Šaldytu 
vą savo barui ir sutaupykit pinigų i 
ledo bitas.

Darbui benčiai padaroma sulig užsa 
kymu.

Vienintelis alaus šaldytuvas su ak 
mens pamušalu.

kuris ran- 
ir tinkama

Vargu buvo galima tikėtis 
ko teigiamo, bet jis vistiek iš
pildė reikalavimą ir nuvyko 
pas savo drg. J. Dulksnį, kuris 
jam trumpais bruožais štai 
kaip dalykus nušvietė:

NAUJA LIETUVIŠKA UŽEI
GA BRIDGEPORTE

Lietuviai atidarė gražiai išpuoštą alu
dę po antrašu 749 W. 31 st St. Vadin
sis. 31 St. Beer Garden. Subatomis 
turi muzikantus, svečiai gali smagiai pa
sišokti. Užlaiko gero šalto alaus, užkan
džių ir duoda mandagų patarnavimą.

(Adv.)

S. Ruzas.— Lakūnų Da- 
ir Girėno paveikslus, ku- 
išleido paminklo statymo

1931 
juo la- 

Originališ- 
nėra jokios žymės, 
nauji, turite pama- 
Kainavo man virš 
cash, paaukausiu už 
North Kedzie. 2nd 
Blvd.

RESTAURANTAS ant pardavimo 
su alum, biznis labai geras ir seniai iš
dirbtas, bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos. 3457 So. Hal
sted St.

Ką sako J. Dulksnys 
"apie komunistų 

kovas

6755 So. Westem Avė., Chicago/ UI., U. S. A 
Tel. GrovehŪl 1038

Ar jūsų namas yta pačiuotas į fore- 
closure, arba gresia pavojus, kad jis bus 
padubtas dėl foreclosure? Atsišaukite pas 
mus tuojaus.

First Illinois Home 
Loan Aššoeiation

S 8284 S .... ’ . .... ...

PARSIDUODA aludė: biznis išdirb
tas per 20 metų; pardavimo priežastis 
—nesutikimas partnerių. 2950 South 
Normai Avė.

RENDAI 5 kambariai ant 2 lubų 
pečiumi apšildomi, su visais patogu
mais; kampinis namas, Bridgeport apie 
lirikėj. Renda pigi; savininkas — 
So, Halsted St., tel. Prospect 3938.

KAMBARYS rendai dėl vaikinų ai 
žendtos poros. Gali naudoti ir virtuvę 

3326 So. Emetald Avė.

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

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

nariniai stalai,, . budolčs, stalai, krfislal, 
zaslanai. •' • \. ■ . .

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

008—014 N. Wells St; Phone Superlor 2301

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo 
nupigino 
nuokit tuojaus 
pigiau negu kur kitur-

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS
20 Barų Formų Pagodai 

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
Visi gatavi tSgabenimul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, groBornčm, mSsinSm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom,

PĄSĮRENDUOJĄ čeverykų taisymo 
šapa. Renda pigi, biznis išdirbtas per 8 
metui. 2419 W. 43rd St.

reiškė Duksnys, “tai ta komu 
nistų idėja ne vienai pasipik
tino ir iš to kyla gana nema
lonių argumentų.

“Bet komunistai tiesiog yra 
nesukalbami ir niekas jų ne
gali jtikinti,« kad toks dalykas, 
kaip sutrumpinimas darbo va
landų ir pakėlimas darbinin-

PARDAVIMUI ruimingbauzė, arba 
mainysiu ant kendžių štoro arba gro- 
sernės. 3143 So. Micbigan Avenue, 
tel. Victory 7037.

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

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer Aveu Chicago, III.

ALUDĖ parsiduoda; geriausia trans- 
portacija; kampas. Naujienos, 1739 S 
Halsted St., Box 17

KAMBARYS rendai — vaikinui ar
ba vedusiai porai. Visi parankamai. 
1-mos lubos. 7030 So. Artesian Avė.

GERAS kambarys ir virtuvė, mau
dynės ir porČiai privatiški; net galima 
saulėj išsikepinti: gasas. elektra ir tele
fonas /už dyką. Vanduo yra visada kar
štas. Tiktai 15 dolerių į mėnesį. Maty
kite tarp 2 ir 5 valandų. 903 W. 35tb 
Street.

PRANEŠIMAS 
gerbiamai visuomenei, kad 

j naują vietą gyventi — ad- 
W. 69th St., telefonas Hem- 

ir kitko mel- 
minėtu adresu 

William F.

kaina tik 
..... $2500. 
žemės, su

PAĮiDAVMUI 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 
21 st ir Wood; kampas. V. Miszeika, 
1739 S. Halsted St., Canal 8500.

LIETUVIŲ Piliečių Brolybės Kliu- 
bas rengia draugišką išvažiavimą sek
madienį. rugpiučio 27 d. Palos Park už 
kanalo, nuo Kean Avė. po kairės. Tro- 
kas stovės iš ryto iki 11 vai. prie Gar- 
buzo svetainės. 374 9 So. Halsted St.

Visus kviečia atsilankyti Komitetas.
Muzikos Instrumentai

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

REIKALINGAS pusininkas restorano 
biznyje. Įnešti mažai cash ir automo
bilį ar ką kitą. 3517 So. Halsted St.

GERA PROGA GERAM BIZNIUI
Geras lietuvis gali daryti du kartu ge

resnį biznį, negu mes dabar darome. 
Mano pusininkas nesutinka, todėl turi
me parduoti. Parduosime prieinama 
kaina. Biznis yra patogiausia aludė 
Bridgeporte. Muzika ir kiti patogumai 
su pilnu įrengimu. Rašykite: Naujienos 
Box 20.

naus 
rivAks 
fondas, galite gauti “Naujieno- 
se” ir nuo paminklo komiteto 
narių.

kams algų, neatneš skriaudos 
darbininkijai.

“Man atrodo,’’ pridūrė p-as 
Dulksnys, “kad ta jų kova 
prieš darbininkų būvio pageri
nimą neatsieks savo.”

F. Bulaw.

BEER TAVERN dabar daranti nuo 
$40 iki $80 dienoj turi būti parduota 
iki sekmadienio. Labai' pigiai. Partne
rystė panaikinamą. 3200 So. Auburn 
Avenue.

AUKSINĖ PROGA
PARDUODU Restauraciją su alum. 

Biznis išdirbtas per 10 mecų. Kamba
riai dėl gyvenimo ir garadžius ant vie
tos. Svetimtaučių apieliųkė — didžiu
moje ruskiai. Parduosiu už žemą kainą. 
Priežastį patirsite ant vietos. Vieta ran
dasi priešais didelį marketą. Atsišaukite 
bile dieną vakarais po 6 P. M. 1435 
So. Sangamon Avė.

MŪRINIS bungalow 5 kambariai 
kaip nauji, gražiai dekoruoti, moder
niški namai, vandeniu šildomi, su Aly
vos burneriu, plieno konstrukcijos 
$5800, ant lengvų išlygų. Turi būt 
parduotas tuojau. Savininkas 

6317 So. Talman Avė.

Paskolos-Pardavimai-BARGENAI
MAINYMAI AMERIKOJE IR LIETUVOJE 
LIETUVIAI, kurie turite Lietuvoje ukius, namus, vekse
lius ir norėtumėte išmainyti Amerikoje ant namo, ūkės 
arba kitokios nuosavybės, mes jums galime išmainyti ant 
to ką jus reikalausite.

SKOLINAM pinigus, perkam, parduodam ir išmainom 
Lietuvos Laisvės Bonus, Morgičius, Namus, Ūkius ir biz
nius visose valstijose.

GAMINAM ir peržiurim Legališkus Raštus pirkimui 
arba pardavimui.

PADAROM notas dėl prašalinimo rendauninkų, kurie 
nemoka rondo?..

PACKARD PASKIAUSIO 
MODELIO SEDAN. Važiavau 
bai mažai, yra kaip naujas 
kas gražus pališas, 
sunkus tairai 
tyri 
$2«,600. Man reikia 
tiktai $350. 1004 
flat, netoli Augusta

Educational
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, Higb 
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.

PARDAVIMUI 2 aukštų bizniavas 
medinis namas ant gatvekarių linijos, ge
roj apielinkėj. arba mainysiu ant bun- 
galow ar rezidencijos. Atsišaukite — 
4815 Woodlawn Avė. ant garadžiaus 
viršaus, užpakaly.

Modemiškas Kotelis 
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur ncsu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dyka 
Įima vartoti kitchenette 
nos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

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.

RENDAI kambarys vaikinam, mergi 
nom ar vedusiai porai. 6802 So. Map 
levvood Avė. 2 lubos.

LAIKAI GĖRĖJA
VISKAS BRANGSTA

Dabar yra proga uždirbti pinigų per 
kant namus, ar farmas, nes pigesnių lai 
kų nebus. Taigi dabar yra likas 
pavyzdžiui —

2 flatai ant Bridgeporto po 6 
tik $1150;

6 flatai South Sbore kainavo 
000.00, dabar tik $19,500, |
$8,500;

Bungalow Marųuette Parke $800, li
kusius ant 10 metų.

Turim labai gerą namą dėl saliuno, 
parduosime pigiai; priimsim mortgičių. 
Taipgi turim Saliuną. geroj vietoj, par
duosime labai pigiai. Turim daug viso
kių bargenų visose miesto dalyse. Par
duodam farmas ir mainom ant namų, 
inšiurinam namus, namų rakandus ge
riausiose kompanijose, iškolekfcuojam 
pinigus ant mortgičių ir notų, padaro- 

legalius popierius. Notary Public.

Stanley Shimkus 
809 W. 35th Street 

Tel. Yards 4329-4330.

PARSIDUODA saliunas geroj vietoj; 
geras biznis. Atsišaukite kurie ieškote 
tikro biznio. Priežastis — turim gerus 
darbus. 1341 So. Morgan St.

Atidarėme puikią lietuvišką užeigą; 
užlaikome skanų šaltą alų. užkandžių 
ir užprašome draugus lietuvius iš kitų 
mieštų, atvažiavus į Chicagą apsilankyti. 
Busite gražiai priimti ir 
kitas informacijas patirsite

Savininkai

P. Jankauskas ir S.

“Marųuette Park lietuvių 
tarpe viskas ramu iš politiško 
atžvilgio. Bet musų sodne tai 
ne viskas tvarkoje. Ten karts 
nuo karto susirenka apie tuzi
nas 
kad agituoti darbininkus prieš 
NRA kodeksą 
trumpinama 
pakeliamos 
gos.

“Kadangi 
nam neperaukš>tas algas

PARSIDUODA grosernė su visais 
bučernės įrengimais. Pigiai. 2539 West 
69th St.

Ar žinote, kad^B|H| 
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus irMHtt^ 
Rūpestingai atlieka se- 
kančius reikalus:

PADARO legališkasM^^Mn 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančiuIMfc^FS^^ 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

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

NAŠLĖ paaukos La Šalie 1930 sedan 
geriausio stovio, įrengto su Hot Wa- 
ter Heater, naujalčJJ įtairais, spotlight, 
vartotą visai mažai. Bėga kaip naujas. 
Kaštavo $2.500. Reikalas cash verčia 
mane paaukoti už $200. 2939 West
Walton St., 2 floorj blokas į Šiaurę nuo 
Chicago Avė. {

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigaretų 
cream ir gėrimų krautuvę su namu.

1609 So. Halsted St. '

Pranešu 
persikėliau 
resu 2650 
lock 4576. Reikale kliubų 
džiu pašaukti aukščiau 
už ką busiu dėkingas. 
Buishas.

RAKANDU AUKCIONAS 
Antradieni, Kugplučlo 20-ta, 11 A. 
Seklyčios, valgomojo ir miegamojo 

barių setai, lovos, komodos, springsai, 
čiaus skrynios, krčelai. elektrikiniai 
tuvai, gazo pečiai, apfiildytnui pečiai 
rat, ' Hnoleum. Viskas namam.

MERCANTILF. CLEAKING IIOUSE 
1040 Ogden Avė. Seeley 0233

Archie Shore Aukeionlerius.

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

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

GERA PROGA
Mainysiu 2 flatų mūrinį namą ant 

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

Atsišaukite
6219 S. Whipp1e St. 

1-mos lubos

KAINOS SMARKIAI KYLA 
Patartina Pirkti Dabar Pakol 

BARGENŲ.
2 flatų muro namas. 5 ir 6 

ir garažas. Randasi Marųuette 
Mortgičių savininkas parduoda tik už 
$5800: Įmokėt pusė sumos.

4 flatų moderniškas muro namas ir 
garažas. Randasi Marųuette Parke. Na
mas kainavo $32.000. Dabar prduo- 
sime tik už $15,500. Tipgi priimsime 
pirmus mortgičius kaipo dalį įmokejimo.

2 flatų medinis namas ant muro 
pamato ir garažas. Randasi Brighton 
Parke. Parduosime tik už $3.800. Įmo
kėti $1.500. Taipgi priimsime lotą 
arba grosernę į mainus.

Turime keletą aludžių 
pardavimui, kurios randasi 
vietose, ir pigiai.

Mainysime biznio namą, 
dasi Bridgeporto apielinkėje 
vieta dėl aludės, ant 2 flatų namo.

Taipgi mes turime įvairių namų, .ko
kių tik Tamsta reikalauji, kuriuos par
duodame labai pigiai, arba sumainysime 
į jūsų nuosavybę. Kreipkitės pas, ?—

K. J. mAcke-mačiukas
6812 So. Western Avenue 

Tel. Prospect 3140.

PARSIDUODA saliunas už pirmą 
teisingą pasiulyjimą. Renda pigi, biznis 
išdirbtas per daug metų, lysas 3 me
tams. Priežastis — važiuoju į Lietuvą. 
4544 Wentworth Avė.

‘ Continental automobiliai yra ekono
miškiausi važinėtis. Galima su vienu 
galionu gasolino važiuoti nuo 25 iki 
30 mylių.

. Grabam automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiausi automobiliai markete.

Augštos rųšies taisymo darbas pigio
mis kainomis. Patyręs mekanikas per 20 
metų. Karų peržiūrėjimas d^kai.
GAGE PARK MOTOR 

SALES 
M. Senics, Sav.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Ctating 

j Persiuntimas 
RAKANDŲ ir pianų 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted Si:.. >Cbicago. III . r i ’

MES DABAR TURIME kelis dide
lius bargenus, ką tik gavom iš 
resyverio forklozuoti už inorgičius.

1— Farma, 72 akrai, su budin- 
kais, gera žemė, sodnas, apie 55 
mylios nuo Cbicagos, arti Valpa- 
raiso, prie gero kelio, 
$4200, įnešti reikia ......

2— Farma, 84 akrai
gerais budinkais, sodnas, apie 12 
akrų miško, 45 mylios nuo Chica- 
gos, arti cementinio kelio, kaina 
tik $4700, įnešti reikia ......  $3000.

3— Gasolino stotis su 40 akrų
farma, prie naujo cementinio ke
lio apie 40 pėdų pločio, arti Michi- 
gan City, netoli ežero, kaina tik 
$3500, įnešti reikia .......... $2000.

4— Išrodo kaip dvaras, 127 ak
rai, namas dviejų augštų, 10 kam
barių, vanduo ir maudynė viduje, 
labai didelė barnė, žemė su mšku 
prieina mylios prie cementinio 
kelio, vieta labai tinkama dėl va
sarnamių (cottages), gasolino sto
ties, sandwichiams stand arba 
road house, netoli Micbigan City 
ir arti 4 didelių kelių: New York,

Detroit, Benton Harbor, Chicago. Kaina tos vietos pernai 
buvo $17,(XX), dabar parsiduoda tik už $10,500, taipgi 
yra paimta už morgičius. Įnešti reikia $4,800, o kiti pa
liks FederaI Farm Loan $5,700, apie 13 metų mokamas 
nuošimtis ir suma, tik $211.25 į pusę metų.

5—Namas Cbicagoj, arti Bridgeporto ant Halsted gat
vės, 4 pagyvenimų, medinis. Galit nupirkti Master Certi- 
ficate už $3,500, įnešt reikia $2,000, taipgi forklozuotas.

Žinokit, kad ten lotas kainavo daug daugiau. * 
MES TURIM aplikacijas (applications) valdžios dėl na

mų paskolų ir mes jums pagelbėsim išpildyti jas dykai.
MES JŪSŲ BIZNIO niekam negarsinam. Visą transak

ciją atliekam savo privatiškame ofise.
MUSŲ BIZNIS yra pamatuotas teisingumu. Su reika

lais kreipkitės asmeniškai arba rašykite:

___________ Finansai*-Paskcįlos_

MORGIČIŲ 
SAVININKAI!

Jei jūsų morgičius bai
giasi, atsilankykit pas 
mus, mes jums pagel
bėsim.

. FIRST ILLINOIS , 
HOME LOAN ASS’N.

3234 W. North Avė. ■

2 PLATŲ MURO NAMAS Mar- 
ųuette Manor garu apšildomas, 2 karų 
garadžius. kaina $8,000. Mainys ant 
mažesnio arba lotų.

90 akrų farma Wis. su budinkais. 
gyvuliais ir mašinerijom. 50 mylių nuo 
Milvvaukee; mainys ant namo.

120 akrų farma Wis. su budinkais. 
gyvuliais ir mašinerijom; graži vieta 
prie upelio; mainys ant namo.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avenue.

PASAULINE PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTU!!!

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą. r
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga 
mui. į
Kode! jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių,?

' Padarykite tai šiandien 
labai mažai. 
Pašaukite

Help Wanted—Malė
________ Darbininką Reikia

REIKĄLINGAS selesmanas dešrom 
pąrdavineti krautuvėj. Turi būti darbš
tus ir sąžiningas vyras. Šaukite Yards 
7040 —-,Mr. Jay.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIESKAU apsivedimui vaikino arba 
našlio. Turi būti biznierius. Esu našlė 
moteris, pasiturinti ir patirus aneko- 
kiame bizny. Rašykite: Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 18.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

KALINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųųirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$140. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER 8 CO.,
166 N. Micbigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Real Estate For Sale 
Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. H Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu į auto
mobilį. Priimsiu pusininką, kad ir ne
mokantį to darbo. Vienam persunku 
apsidirbti. Yards 2527.

IETKIEWICZ




