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Atšaukimas Milwaukee 
Mero Hoan Susmuko

Reikalavę atšaukimo real estatininkai pa 
tys atsiėmė iš teismo atšaukimo peticiją

MILWAUKEE, Wis., r. 31.— buvo gavęs 110,000 balsų, prieš 
Beal estatininkų vadovaujamas jo oponento 65,000 balsų. Jie 
judėjimas atšaukti Milvvaukee 
mėrą Daniel W. Hoan visiškai 
susmuko ir to judėjimo vadai 
atsiėmė iš pavieto teismo atšau- 
kimo peticijų, kurių jie buvo 
padavę virš savaitės laiko at
gal.

Judėjimui atšaukti Daniel 
W. Hoan, kuris miesto meru 
yra jau 17 metų, vadovavo na
mų spekuliatoriai, savininkai di
džiųjų namų ir turtingieji išsi
sukinėtojai nuo taksų mokėji
mo. Jie buvo sudarę tam tik
rą Atšaukimo Tarybų, kurios 
prezidentu buvo garsus žemių 
spekuliatorius Leonard Grass, 
o sekretorium buvo jaunas 
Fortney Stark, sekretorius 
Mikvaukee Real Estate Board, 
kuris be to pasiskelbė kandida
tu į merus sekamiems 
mams. t

Jei reikalavo atšaukti
todėl, kad jis nesutiko sumažin
ti taksus turtuoliams. Taksai 
jau ir taip yra sumažinti. To
limesnis taksų mažinimas butų 
sumažinęs miestcrpatarnavimus 
gyventojams.

Jie taipgi rūstavo ant Hoan, 
kad jis nesutinka panaikinti pa
baudas turtingiesiems taksų 
sukčiams, kurie nėra sumokėję 
taksų. Pats Grass yra skolin
gas miestui arti $100,000 tak
sais. Kiti subdivizijų ir didžių
jų trobesių savininkai yra sko
lingi nuo $5,000 iki $250,000. 
Meras Hoan gi nepaliovė spau
dęs, kad jie sumokėtų taksus ir 
yra užvedęs prieš juos bylas.

Be to spekuliatoriai, jų tarpe 
ir Grass, daugelį kartų bandė 
miestui įkišti savo beverčias že
mes, liet Hoan kiekvienų kartą 
pastojo

Todėl 
rybų ir 
peticija

gerai žinojo, kad smulkieji na
mų savininkai neis prieš socia
listus, kadangi jie neatėmė nė 
vieno jų namo už taksų nesumo
kei imą, bet dėjo visas pastan 
gas, kad apginti juos nuo namų 
spekuliatorių, kurie atėminėjo 
namus už skolas.

Tą pamatė ir prasispekuliavę 
real estatininkai ir savo peticiją 
atšaukti merą Hoan atsiėmė.
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Garsusis pasažierinis laivas Leviathan, didžiausias laivas pasaulyje, kuris dėl senatvės nebe 
vartojamas. Jis tapo išnomuotas garsios aktorės Mrs. Corbina Wright, kuri jį paversianti teatro 
laivu — “shovvboat*, kurie seniau Amerikoje buvo labai populiarus, bet dabar yra išnykę. Jie 
plaukiodavo upėmis iš miestelio j miestelį ir juose vaidindavo. Tuo budu ir mažų miestelių 

gyventojai, kurie neturėdavo savo teatrų, galėdavo nueiti į “teatrų”.
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Fordas, sako drau 
gai, nesirašysiąs au 
tomobilių kodekso

Automobilių magnatas yra griež
tai priešingas kodeksams ir 
skaito juos neteisinga kom- 
peticija

No. 206

Elektros kėdė ir 199 
metai kalėjimo trims 

žmogžudžiams
Trys chicagiečiai už žmogžudys

tę laike plėšimo nuteisti vie
nas mirčiai, kiti iki mirties 
kalėjimai!

rinki-

Hoan

5,200 moterų rūbų 
siuvėjų streikuoja 

St. Louis, Mo.
ST. LOUIS, Mo., r. 31.—Apie 

5,200 moterų rūbų siuvėjų ir 
moterų skrybėlių darbininkių 
streikuoja. Policija atvirai gi
na samdytojus ir daugelį strei- 
kierių areštavo.

Naziai nužudė pabė 
gūsį Čechoslovaki

jon profesorių

Prapuolė lėktuvas su 4 
žmonėmis

Babe Ruth pasi 
trauks iš besbolo
NEW YORK, r. 31. — Gar

sus besbolo lošėjas Babe Ruth, 
kuris yra galbūt žymiausias lo
šėjas visoj Amerikoj, užbaigęs 
šį sezoną pasitrauks iš besbolo 
lošimo. Jis lošia bęsbolų jau 
20 metų ir kojos nuo kasdie
ninio bėgiojimo pasidarė nebe 
tokios greitos.

Jis galbūt pasiliks manažeriu 
kurio nors didžiųjų jauktų, ar 
važinės pasirodymui mažesniuo
se miestuose ,kur jo nėra matę.

20 metų kalėjimo ka 
reiviui

jiems kelią.
tai jie sudarė savo ta- 
ėmė rinkti parašus po 
atšaukti merų Hoan.

Rinko jie ilgą laiką ir surinkę 
reikiamų skaičių, peticijų pada
vė teismui.

Tečiaus socialistai tokiai peti
cijai pasipriešino ir ėmė tikrin
ti parašus po peticija. Dar tik 
paviršutiniškai peržiurėjus pa
rašus rasta tūkstančiai netei
sėtų parašų, tankiai parašytų 
vieno ir to paties žmogaus. Bet 
kada pradėta lankyti ir pačius 
pasirašiusius, tai pasirodė, kad 
didelė dalis parašų yra suklas- 
tuoti: padėti parašai žmonių, 
kurie po jokia peticija ne tik 
nesirašė, bet visai ir nemanė 
rašytis. Daug parašų buvo iš
gauti prigavingU budu, tikri
nant, kad tai yra peticija pa
likti Hoan mero ofise!

Socialistai neabejojo, kad 
peticija bus teismo išmesta. Bet 
ir nesibijojo naujų rinkimų, ka
dangi Hoan pereitais rinkimais

FORT SHERIDAN, Ganai 
Zone, r. 31. — Karo teismas 
korporalą Osman nuteisė ne
garbingam pašalinimui iŠ armi
jos ir dviems metams kalėjiman. į 
Be to jis turi sumokėti $10,000 
pabaudos, kas reiškia dar 18 me
tų kalėjimo, nes jis yra netur
tingas ir tokios pabaudos su
mokėti negali. Jis buvo kalti
namas bandęs slaptus militari- 
nius dokumentus persiųsti Rusi
jos agentams. Jis prisipažino 
pritariąs komunistams ir susi
rašinėjęs su turtingais New 
Yorko komunistais, kurie siun- 
tinėję jam pinigų. ,

BERLYNAS, r. 31. —Prof. 
Theodor Lessing, paskilbęs fi- 
lozofas, kuris buvo pabėgęs če
choslovakijon nuo nazių perse
kiojimų, liko nušautas savo 
antro augšto kambary Marien- 
bad mieste. šoVikas pasistatė 
kopėčias prie lango ir nušovė 
jį iš lauko. Spėjama, kad jį 
nušovė naziai, kurie jį - nusekė 
ir užsienin. Tai rodo, kad Vo
kietijos nązių fą^tizm^. nė 
kiek nėra atslūgęs? I . į? 4
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Prof. Lessing buvo žydas, per 
daugelį metų profesoriavęs Ha- 
nover technologiniame institute. 
Jis buvo nazių labai nekenčia
mas už jo priešinimusi karui, 
nepalankius atsiliepimus apie 
Hindenburgų ir ypač dėl jo 
griežtos kovos su naziais. Jo 
knygos yra uždraustos skaityti 
ir nazių buvo viešai sudegin
tos.

MEXIC0 CITY, r. 31.— Iš 
La Paz, žemojoj Californijoj, 
Meksikoj, gauta žinių, kad la
kūnas Ayers skridęs su trimis 
pasažieriais iš Mazatlan j Los 
Angeles prapuolė ir apie jį ži
nių nėra jau nuo antradienio. 
Spėjama, kad jis nukrito jū
ron.. i '"i*1-

Savitarpinis karas 
Turkestane; 150 
žmonių užmušta

NUDURS Už TAI PEILIU, 
KAD NEDAVĖ IŠMALDOS

Policija puolė strei

Rhikidęlphijos policija
‘ Streikuojančius Cambria ko

jinių darbininkus

puolė

Naziams įsigalėjus jis pabėgo 
Čechoslovakijon, bet ir tas jo 
neišgelbėjo nuo tų barbarų.

Sudegė valtis
0 ■ 4

CHICAGO.— Greitoji motori
nė valtis Texas, kuri plaukiojo 
tarp Michigan Avė. tilto ir pa
rodos, vakar sudegė prie 31 gat
vės, užsidegus ir eksplod^vus 
gasolinui. 11 pasažierių turėjo 
šokti į ežerų, bet buvo išgriebti 
kitų laivų.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI AUTO
MOBILIŲ NELAIMĖJE

ORHtas
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiau, 
galbūt lietus j vakarą ar šeštai 
dieny.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:- 
26.

CHICAGO.— Meksikietis Je- 
sus Carnica, 35 m., 10038 Com- 
mercial Avė., nudurė peiliu be
darbi George Sertich, 9948 Com- 
mercial Avė., už tai, kad tasis 
nedavė išmaldos.

Kiek pirmiau toje apielinkėje 
Edward Gordy, 39 m., perpiovč 
pliu žmogų, kuris atsisakė dub
ti išmaldų. Už tą Gordy ga
vo 6 mėn. kalėjimo.

Dabar South Chicagoj poli
cijos busiąs pradėtas vajus prieš 
visus elgetas.

CHICAGO.—Chicago j e prasi 
dėjo medžioklė žinomų gangste
rių. Jie yra areštuojami pasi
remiant naujais valkatų {staty
mais. Keli jų jatr areštuoti ir 
atiduoti teismui.

CHICAGO.—DU žmonės, Ea- 
dus, 63 m. iš Valparaiso ir Per- 
son, 88 m 
užmušti susidūrus jų automo
biliams prie 147 ir Torręnce gat
vių, Calumet City. Be to su 
jais važiavę 4 žmonės liko su
žeisti.

, iš Maywood li^o

PHILADELPHIA, Pa., r. 31. 
—200 policistų puolė streikuo
jančius Cambria kojinių darbi
ninkus šiaurrytinėj Philadelphi- 
joj, du strikierius nušovė ir 
mažiausia 18 streikierių ir pri
tarėjų sužeidė. Streikieriai bu- 

susirinkę pikietuoti dirbtu-vo 
vę.

Kaliniai pabėgo
Dixon kalėjimo

1S

ROBINSON, III.,” r. 31. —Plė
šikai po ilgo kankinimo nužu
dė Mrs. Mary Schroeder, 82 m., 
turtingą našlę. Jos duktė ii 
brolis taipjau buvo kankinami 
ir taip sunkiai sužeisti,' kad gal
būt mirs. Abi moterys buvo 
plėšikų išgėdintos. Kankinimais 
plėšikai vertė pasakyti kur yra 
paslėpti jų pinigai. Bet jie gavo 

I mažiau kaip $10.

SIMLA, Indijoj, r. 31.—Gau
tomis žiniomis, rytiniame Tur
kestane tarp tunganų ir kirgi
zų iškilo karas, kuriame jau 150 
žmonių liko užmušta.

Kirgizai atėmė iŠ tungunų 
senąjį Kašgaro miestą ir tun- 
ganai pasitraukė į naująjį Kaš- 
garą, kuris yra už 5 mylių nuo 
senojo miesto. Senąjame mies
te buvo plėšimų ii’ skerdynių.

Kašgaras yra turtingas bazis 
ant trijų didelių kelių, kurie 
veda į Pekiną, Indiją ir Rusi
ją. Turi apie 50,000 gyventojų.

DIX0N, III., r. 31. — Penki 
kaliniai pabėgo iš vietos Lee 
pavieto kalėjimo pereitų naktį. 
Kalėjimo viršininkė Mrs. Est- 
her Schwank jų nepasigedo iki 
šio ryto, kada kaliniai buvo pa
šaukti pusryčiauti. Visi penki 
kaliniai sėdėjo kalėjime f lauk
dami jų bylų nagrinėjimo.

Kameroj buvo 10 kalinių. Jie 
iš loVos išsiėmė gelėžj ir po 
vakarienės ėmė kalti 18 colių 
storumo sienoj skylę. Skylę 
sienoj išmušė. Siena buvo ap
kalta geležimi, bet geležis buvo 
surūdijusi ir nesunku buvo ir 
per ją išmušti skylę. Darbas 
truko tris valandas. Penki ka
liniai pabėgo, bet kiti penki 
atsisakė bėgti ir pasiliko kalė
jime.

BALBAO, Panamos kanalas, 
r. 31.—Atvykęs laivas Emer- 
gency Aid pranešė, kad nuo lai
vo prapuolę prof. Wm. Sadlei 
iš Vancouver, B. C. Jis buvo 
vienatinis laivo pasažieriUs.

.mh.-.,. m,m.įi.i

RICHMOND, Va., r. 30. — 
Virginijos legislatura legalizavo 
8.2 nuoš. alų

CHICAGOS ŽINIOS
Vienas nušautas, du pa

šauti vienoj nelaimėj
CHICAGO. —Netyčiomis du 

sykiu iššautas šautuvas viena 
žmogų nušovė, o du sužeidė — 
vyrų ir slaugę.

Užgirdęs nužiurėtiną triukš
mų prie Century garažiaus, 5516 
Harper Avė., jo sargas John 
Timko, 19 m., 5601 Blackstone 
Avė., nuėjo pasiimti šautuvą. 
Beimant šautuvas iššovė ir šū
vis pataikė Timko j vidurius. 
Du kiti patarnautojai, Horn- 
bach ir Metz, skubiai nuvežė jį 
į ligoninę, kurioj, jis už kelių 
minučių pasimirė.

Susijaudinęs Hornbach į li
goninę nusivežė ir šautuvą. Kai 
atsigodo, jis koridoriuje bandė 
išimti kulkų, šautuvas antru 
kartu išsišovė ir kulka pataikė 
Metzui ir slaugei Emily Bray. 
Abu sužeisti nepavojingai.

MARQUETTE, Mich., r. 31. 
—Henry Ford yra pasislėpęs 
turtuolių Mount Huron kliube, 
kuris yra skirtas tiems, kurie 
nori Užmiršti visus reikalus. Jis 
yra apsuptas didelių miškų ir 
neturi nė telefono, nė telegra
fo, kad niekas nedrumstų sve
čių ramybės.

Tečiaus priruošimas automo
bilių kodekso ir Washingtono 
administracijos vertimas For
dų jį pasirašyti, privertė ir patį 
Fordų išeiti iš to kliubo, nu
vykti į Marąuette ir iš ten te
lefonu pašaukti savo sūnų Ed- 
sel, kuris veda tėvo biznius ir 
kuris dabar atostogauja Maine 
valstijoj. Spėjama, kad Ford 
įsakė savo sunui tuoj aus vykti 
| New Yorką ar Washingtoną 
automobilių kodekso reikalais. 
Pats Fordas gi gryšiąs į De
troitą.

Fordas atsisakė suteikti laik
raštininkams kokių nors žinių 
apie jo nusistatymą linkui ko
dekso, ar kuriais kitais reika
lais, tečiaus iš Mount Huron 
kliubo viršininkų patirta, kad 
Fordas yra griežtai priešingas 
automobilių kodeksui ir yra pa
siryžęs tą kodeksą nesirašyti, 
nežftirint^ kokios butų pasek
mės. Esą jis skaito tą kodeksą 
neteisinga kompeticija ir todėl 
jo nesirašysiąs, nors ir butų pa
skelbtas boikotas jo automobi
liams.

Fordas, Washingtono paskel
bimu, kodeksą turi pasirašyti 
iki rūgs. 5 d., kitaip negaus 
NBA. ženklo.

Nepirks Fordo produktų

NASHVILLE, Tenn., r. 31.— 
Valstijos pirkimo agentas Hunt 
paskelbė, kad jis nepirks jokių 
Fordo produktų iki Fordas ne
bus įstojęs į NRA.

CHICAGO.— Teismas, kuris 
nagrinėjo bylą George Dale, 27 
m., jo meilužės Mrs. Eleanor 
Berendt Jarman, 29 m. ir Leo 
Menici, 27 m., kurie buvo kal
tinami laike plėšimo nušovę 
sankrovininką Gustave Hoen, 71 
m. senį, 5948 W. Division St.. 
liko rasti kalti ir jury nuteisė 
Dale, tikrąjį sankrovininko už
mušėją, mirčiai elektros kėdė
je, o jo meilužę Mrs. Jarman 
ir pagelbininką Mineci kiekvie
ną 199 metams kalėjiman. To
kiam nepaprastai ilgam termi
nui kalėjiman jie tapo nuteis
ti todėl, kad jie jokiu būdu iki 
mirties negalėtų iš kalėjimo pa- 
siliuosuoti. Prokuroras reika
lavo mirties visiems trims ir 10 
jury balsavo už mirtį, bet pas
kui sutiko pakeisti 199 metų 
kalėjimu užtikrinus, kad jie to
kiu budu tikrai neišeis iš ka
lėjimo, kadangi einant dabarti
niais įstatymai, jie galės išeiti 
ant paroliaus tik trečdalį laiko 
atsėdėję. Tada Mrs. Jarman 
turės 95 m., o Mineci 93 me
tus amžiaus. Tokia bausmė 
dar pirmą kartą paskirta Chi- 
cagųs teismuose.

Jie trys yra^papildę daugybę 
plėšimų North ir Northwest 
Side ir visuose plėšimuose Mrs. 
Jarman pasižymėjo dideliu nuož
mumu. Dagi kai Gale nušovė 
Hoeh, tai ji buk kojomis su- 
spardžiusi nušautąjį.

Ji yra gyvnažlė, motina dvie
jų vaikų, 11 ir 9 metų amžiaus 
berniukų. Nuteisimu kalėji
man sakosi esanti patenkinta—- 
bile ne mirti elektros kėdėj, nes 
tai butų didelis nasmagumas 
jos vaikams.

Perkūnas trenkė ir 
degė trobesius

už-

MARIJAMPOLĖ.— Ru*gp. 8 
d. 8 vai. vakaro perkūnas įtren
kė Kumelionių km. ūkininko 
Lensevičiaus kluonam Kadangi 
visi trobesiai buvo arti vienas 
kito, tai bematant užsidegė ir 
kiti ir suliepsnojo: kluonas su 
sukrautais rugiais ir šienu, 
tvartai, klėtis ir daržinė. Pri
buvę kariuomenės ir miesto ug
niagesiai atgynė gyv. namą.

Tą patį vakarą perkūnas tren
kė ir į kitų tolimesnių ūkinin
kų trobesius, kur taipgi matėsi 
gaisras; •

Policija lydės šaukia
mus naktimis daktarus

CHICAGO —Prašant Dr. Hay- 
den, prezidentui Chicago Medical 
Society, policijos komisionierius 
Allman įsakė visų distriktų ka
pitonams parūpinti policiją ly
dėti daktarus, kurie naktį yra 
šaukiami važiuoti pas ligonį, jei 
daktaras tokio palydovo parei
kalauja.

Dr, Hayden sako, kad pasta
ruoju* laiku daugelis daktarų li
ko apiplėšti. Atsirado plėšikų* 
kurie pašaukia daktarą atvykti 
pas ligonį kokioj nors atokioj 
vietoj ir kai daktaras nuvyks
ta paskirton vieton, jis būna 
apiplėštas. 1 . 1

Rokiškio miesto savivaldybė 
jau nupirko iš koncesininkų Ro
kiškio elektros stotį. Už elekt
ros stotį sumokėta 50,000 lt. su 
viršum. Pinigai tam tikslui 
paskolinti iš Valstybės tampo
mųjų kasų, b *

Dar du žmogžudžiai teisiami »
Vakar baigta nagrinėti bylą 

dar dviejų žmogžudžių—Ches- 
ter Galas ir James Kuratko, 
abu iš Cicero, kurie yra kalti
nami laike plėšimo nušovę Ci
cero gatvekario konduktorių 
Jacob Pederson. Abiems jiems 
prokuroras reikalavo mirties 
bausmės. Jury dabar svarsto 
nuosprendį. Jie prašo bausmės 
sušvelninimo tuo, kad jie buvo 
tiek girti, kad nenusimanę ką 
darą.

Nauja sacharino byla
KAUNAS.—Yra patirta, kad 

rinkoje paskutiniu laiku pasiro
dė Lietuvoje gamintas sachari
nas su neleistinais dažais. To 
sacharino pardavėjai aiškino, 
kad jie nežinojo, jog jų prekė 
nelegaliai pagaminta ir grei
čiausiai jie buvo gamintojų su
vilioti. Sveikatos departamen
tas iškėlė baudžiamas bylas tiek 
to nelegalaus sacharino gamin
tojams, tiek ir jo pardavėjams.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

butų

Pitts-

Rašo Pliumpis

apsisaugok

Iš Darbo Lauko

S. Š. Pittsburgh, PaPA.

apskrities,

L. Radi o kliubo piknikas rug- 
pitičio 27 d. Adomo Sodne, 
Castle Shannom Pa. Tai Ra
dio kliubo paskutinis šį se
zoną.

Gollmar, kuris 
savo 

tarpininkavo

ir Juozapas Petkevi- 
gyven antis

Garsinkite “N-nose”

ceremo-
Laukiame iškilmingo 

su “tėveliais”.

biznieriai užsimanė

Naudojasi
, Visos lietuviškos kolonijos 

sujudo statyti paminklų Da- 
riui-Girėnui. Nuo jų neatsilie
ka ir Pghas. Tačiau šiomis die-

Argumentavo peiliu ir atsidū
rė kalėjime; vienam akis 
buvo išduria.

SOUTH SIDE. —r- Rugpiucio 
28 di Juostus išeitis, 24 metų, 
gyvenantis 854 Windom st., da
bar randasi South Side Hos- 
pital kritiškame padėjime* iš

Pressed Steel Gar kompanijos 
500 darbininką laimėjo 

streiką.

Chicagą pasatilinėn ? parodom raci.1os~ Ima skyriaus, Home- 
Dr-gė Grinienė jaučiasi atosto
goms patenkinta, ir pašiisėjlis' 
Vėl iniašl diYbt Rddlb kliubui;
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Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Gyvą numarino, kad gavus 
i apdmudų

Ponios Buford vyras tarna
vo Am. kariuomenėje laike pa
saulinio karo. Kad aprūpinus 
(atsitikus mirčiai) savo šeimą, 
jis turėjo U. S. apdraudų, su
moje $10,009; tačiau pil. B. 
išliko gyvas ir grįžo namo. Pa
gyvenęs nekurį laiką su na
miškiais ir nesutikdamas su sa
vuoju “šonkauliu”, jis pasiėmė 
neribotas atostogas net keletui 
metų.

Ponia B. nutarė pasinaudoti 
proga: sudaro falsifikuotus vy
ro mirties dokumentus, paskel
bia vyrą mirus ir tuo budu iš
gauna valdžios apdraudų. Išga
vus apdraudų, ima baliavoti už 
“nabašniko” sveikatą. Viskas 
butų buvę gerai, bet štai pil. 
B. “prisikėlė iš numirusių” ir 
ponia B. nutraukė ne tik bada
vo j imą, bet dar negailestingieji 
dėdės patupdė ją šaltoj on. 
Daugelis norėtų savuosius ma
tyt “prisikeliant”, bet poniai 
B. perbrangiai kainavo tas “pri
sikėlimas”.

o a a
Streikas laimėtas

Penki šimtai geležies fabriko 
Pressed Steel Car Co-. — 

• darbininkų praeitą penktadienį 
sustreikavo dėl nepakeliamų 
darbo sąlygų. Streikieriai pa
reikalavo: 1 pripažinimo darbi
ninkų ręnkamos fabrike atsfor 
vybės; 2 algų pakėlimo; 3 pa
naikinimo fabriko kompanijos 
uni j ų.

Po ilgų derybų fabriko kom
panija be jokių sąlygų priėmė 
streikierių reikalavimus. Vieny
bėje — galybė.

» » B
Nusižudė, kad išsigelbėjus 

kalėjimo
Du žymus Pgh’o bankinin

kai — W. Jakobs ir Greenberg 
— “plačiai” gyvendami prida
rė įvairių suktybių ir išaikvo- 
jinių jų atstovaujamuose ban
kuose ir būdami bailiais atsa
kyti už savo darbus paėmė nuo
dų — nusižudė. Jų bankuose 
buvo pasidėjęs paskutines su
taupąs ne vienas darbo žmo
gus.

darbį iki 40 centų ir kitų pa
gerinimų. Streikas tęsėsi sa
vaitę laiko ir nebuvo jokių 
riaušių, nė susikirtimų. Jis 
tapo laimėtas, kompanija bu
vo priversta išpildyti darbi
ninku reikalavimus.

Daug kredito priklauso dėl 
streiko ramumo ir greito jo 
užbaigimo Allcgheny kauntės 
šerifui Fra n k
darbininkams gelbėjo 
patarimais *ir 
tarp kompanijos ir darbinin
kų.

Pressed Steel Car kompani
jos dirbtuvėse dirba daugiau 
ukraiiiiečiai.sJDirba ir lietuvių 
geras nuošimtis.

■— Darbininkas.

Iš Lietuviško Vei 
kimo

Visi Lietuvių R. K. parengi
mai yra didžiausi ir įdomiau
si tačiau paskutinysis buvo 
ypatingai įdomus ir didžiau
sias iš visų piknikų, įvykusių 
tarpe Pgh’o lietuvių. Progra
mų paįvairino ristikai, ku
riems vadovavo žinomas liet, 
čempionas Aleliuhas. šiame 
piknike daugumoje buvo čia 
augęs jaunimas, kuris drauge 
su seniais traukė liaudies dai* 
nas ir šoko žemaitiškas pol
kas. R. Komiteto nariai, ypa
tingai pirm. Milius ir p. Gri- 
nienė, dirbo išsijuosę.

šiuo pikniku netik publika 
buvo patenkinta, bet ir L. Ra- 
dio kliubas džiųugiasi uždar
biu.

Užbaigę piknikų sezonų R. 
K. rengiasi prie didžiulio kon
certo, kuris įvyks rugsėjo 17 
dienų Lietuvių Piliečių svetai
nėje South Side.

Buvusiu pikniku yra paten
kinta ir Pittsburgho Naujienų 
Red.—Adm., nes per piknikų 
parduota daug “P. N.” — Ran
ka - ranką “mazgoja”: Radio 
kliubas garsina ir remia “P. 
N.”, o mes naujieniečiai vi
suomet širdingai dirbame ir 
dirbsime Radio kliubui.

McKEES ROCKS, 
Rugpiucio 28 d. šiandien su
grįžo į darbą Pressed Steel 
Car kompanijos 5(X) darbinin
kų laimėję streiką. Minėtas 
streikas tęsėsi savaitę laiko.

Pressed Steel kompanijos 
darbininkai buvo išėję į strei
ką dėl daromos1 darbinin
kams diskriminacijos per 
kompanijos bosus. Kaip visur, 
taip iy šioje dirbtuvėje darbi- 
ninkan pradėjo organizuotis į 
Steel and Metai Workers In- 
dustrial Uniją. Kompanijos 
bosai, tik sužinodavo per sa
vo šnipus, kurie darbininkai 
įstoja į unijų, ir kurie aktyviš- 
kai darbuojasi unijos Organi
zavimui, tuoj imdavo artleidi- 
nėti juos iŠ darbo mažais bū
reliais ir atleido apie 150 dar
bininkų.

'Darbininkai, zpamatę, kad 
kompanija daro4, diskriminaci- 
ją prieš unijų, paskelbė strei
ką, reikalaudami atleistus dar
bininkus grąžinti į darbą, pri
pažinti uniją, pakelti 25 cen
tus į vaTaŪdM tninimum už*

Praeitam R. piknike drrge, 
Grinienė netik pardavinėjo 
jos gardžiui pagamintas “dteš- 
rų sandxvichihs”, bet ir plati
no Pgh’o Naujienas. Laimin
gos kloties jos darbe.
Ir Jonas atostogų nepamiršo

“Pittsburgho Naujienų” ben
dradarbis Jonas Mažukna pra
eitą sekmadienį su šeima bu
vo išvykęs į Youngstown, O., 
aplankyti gimines. Prie pro
gos atlankė ir 157 S. L, A. 
kuopos pikniką ir Susivieniji
mo reikalais pasakė kalbą.

Bagočius Pittsburghe
Pirmadienio vakare,' rugpiu

čio 28 d., draugo Ba'kano na
muose įvyko draugiškas pasi
kalbėjimas organizaciniais bei 
visuomeniniais reikalais. Šia
me pasikalbėjime dalyvavo 
plačiai žinomas advokatas F. 
Bagočius iš Boston, Mass.

Pageidautina daugiau pana
šių susirinkimėlių.

Lietuvią Mokslo draugija — 
kultūros centras

L. M. Dr-ja yra viena skait
lingiausia ir turtingiausia dr-ja 
tarpe Pgh’to lietuvių.

Virš 30-ties metų savo gy
vavimo ji yra tūkstančiais do- 
leritj aukavus Lietuvą atsta
tant ir parėmusi vietoje kiek
vieną lietuvių kulturinį dar
bą. Kiekvienas rimtesnis su
manymas ir darbas prasideda
L. M. D-jos svetainėje, ir jei 
tik L. M. D. remiamas, tampa 
įgyvendintas. L. M. Dr-ja tu
ri didžiulį knygyną ir visus iš
einančius lietuvių laikraščius 
visam lietuviškam pasauly.

Ištikro malonu vakarais, po 
dienos rūpesčių, užsukti į L.
M. Dr-jos namą pamatyti 
draugus, su jais padiskusuoti 
dienos klausimais ir pasiskai
tyti knygif bei laikraščių. Pa
žangiesiems lietuviams L. M. 
Dr-ja vra kultūrinė šventovė; 
jie su L. M. D., o L. M. D. su, 
jais.

Atostogauja
Plačiai žinoma dainininkė ir 

L. Radio kliiibo iždininkė,, 
draugė Grinienė, buvo išvy
kus atostogauti pas savo mo
čiutę į Detroitu ir vėliau į

Solio. Lietuvių Mokslo 
Draugija rengia Kornų Balių 
Darbo dienoje (Labor Day) — 
pirmadieny, rugsėjo (sept.) 
4 dM savoje svetainėje, 142 Orr 
St. Balius prasidės 8 vai. va
karo. Įžanga tik 25 centai 
asmeniui.

Bukime visi Lietuvių Moks
lo Draugystės Kornų Baliuje 
ir pareinkim draugijų.

Tvarkos vedėjais išrinkta: 
pirmininku P. Pivariuinre. ir 
raštininku A. Lelionis. Pir
miausiai buvo aptariamas šio 
susirinkimo darbas. Pasiū
lyta, kad stisirinkimas visų- 
pirma apkalbėtų darbuotę, 
kuri rišasi su surengimu la
kūnų pagerbimui gedulos va
karo ir prisidėjimu prie pa
minklo pastatymo, o po to iš
rinktų komitetų nutartam dar-*, 
bupi vykinta. Pirm. P. Piva- 
riunas pareiškė, kad tai bu
siąs atbulas darbas; pasak 
pirmininko, reikią pirmiausia 
išrinkti komitetą, o tada tik 
nutarti ką minėtas komitetas 
turės veikti.

Pasidalinus nuomonėms ei
ta prie balsavimo ir nubalsuo
ta, kad pirmiausia reikia 
rinkti komitetą. Reiškia, dar
bas pradėtas “ne iš antro ga
lo”, bet iš pirmo. Tačiau* 
kiek hian yra žinoma, visuose 
draugijų susirinkimuose ir su
važiavimuose pirmiausia ap
tariama darbuotė, o tada tik 
einama prie rinkimų, ir komi
teto nariai, eidami į komitetą, 
žino savo pareigai, ir jei nesi
jaučia kompetentiškais užimti 
komitete vietų, tai neužima.

Pas bus ta baime, kad ne
būtų darbas pradėtas iš “antro

Soho. Lietuvių Moterų Bal
suotojų Lyga rengia Card 
Party Pittsburgho Universite
to* Lietuvių )KaiĮųihwrįo naudai. 
Parengimas įvyks nedėldienio 
vakare, rugsėjo (Sept.) 24 d., 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St. Bus 
lošiama visokie lošimai, ir ge
ri lošėjai bei lošėjos laimes 
gražias dovanas.

Soho Lietuvių Moterų Bal
suotojų Lygos valdyba susi
deda iš šių ypatų: pirmininkė 
Mrs. Betty Lelionis, raštininkė 
Mrs. Mary Shimkunas ir iž
dininkė Mrs. M. Stanny - 
Stanišauskienė. Valdyba kvie
čia visus Pittsburgho lietuvius 
atsilankyti į viršminėtą Card 
Party ir paremti lietuvių kam
bario -steigimą Pittsburgo uni
versitete.

South Side. Lietuvių Pilie
čių Kliubas rengia piknikų 
Lithuanian Country Club tikė
ję rugsėjo 10 d. Bukime visi 
Piliečių, Kliubo piknike. Tu
rėsime gerus laikus ir parem
siu! kliubų. Reporteris.

Iš Draugiją atstovų Susirinki
mo dėl rengimo Dariui*} 
Girėnui gedulas vakaro. Su
darytas pastovus komitetas 
ir nutarta prisidėti prie pa
minklo pastatymo. ■ » ■ ■ . • } f

džių iš vienos putvės ir iš ant
ros. Pagalios nubalsuota, kad 
P^tsbiirgho komitetas susi
laikytų 'nuo pinigų siuntimo, 
iki paaiškės paminklo statymo 
dalykas. Reiš.kia* lyg ir nepa
sitikėjimas pareikšta ccntra- 
linimn komitetui Cbicagojc, 
nors yra nutarta bendrai dar
buotis su Chicagos komitetu, 
persitraukiant iš centralinio 
komiteto lakūnų paveikslų ir 
biografijų, kurios bus išleis
tos, ir platinti Pittsburghe, o 
pelnas yra. skyriamas Pamink
lo Statymo Fondui.

Mano nuomonė irgi yra, 
kad nereikėtų spėkas skaldyti, 
ir bus labai gerai, jei Ameri
kos lietuviai išgalės pastatyti 
vieną tinkamą paminklą. Ne
svarbu kur minėtas paminklas 
bus pastatytas — Chicngojc ar 
New Ybrke— Bile tik bus pa- 
statytas tankanias paminklas 
ir kad nebūtų tiek vargo, kiek 
buvo su DSjiės Šerno pamin
klo statymu. Kolonijų patrio
tizmas dėl vietos paminklui 
turėtų būti padėtas į šalį. Tik 
reikia pasidarbuoti, kad 
sukelta tinkama suma 
kožnoj kolonijoj.

Aš esu įsitikinęs, kad
burgho komitetas bendrai dar
buosis su centraliniu komite
tu visame kame, kad pastatyti 
Dariui ir Girėnui tinkamą pa
minklą, nežiūrint šių mažų 
nesusipratimų kalbamame su
sirinkime.

Išrinktas komitetas nutarė 
susirinkti ir pradėti darbą 
rugsėjo 8 d. 8 vai. vakaro Lie
tuvių Piliečių svetainėje.

— S. Bakanas.

Visokios Žinios iš 
Pittsburgho

durta akimi; Mielinei Hrynda, 
24 metų, gyvenantis 12 Enon 
Way, 
Čius, 35 metų, 
2506 Larkins Way — abudu 
uždaryti belangėje.

Visi trys vaikinai buvo nu
ėję ant 10-to atryto tilto pa
sivaikščioki. Bevaikščiojant 
Juozas šaltis pradėjo ginčytis 
su Michael Hrynda. Ginčo iš
rišimui pavartota peilis, ir 
Juozui Šalčiui tapo akis iš
durta, o jo draugai Hrynda 
ir. Petkevičius papuolė Į poli
cijos rankas ir atsidūrė ka
lėjime. Jie
akies išdariniu.
Sugrįžo iš Lietuvos sveikatą 

atgavęs.
NORTH

dienomis sugrįžo iš Lietuvos 
po ilgų atostogų Jonas Jurge
lis, kuris užlaiko valgomųjų 
daiktų krautuvę ant Manhat
tan st. Jurgelis buvo išva
žiavęs Lietuvon sveikatos ieš
koti. Sakosi, kad atgavęs svei
katų Lietuvoje ir dabar jau
čiasi tikrai sveikas. Pirm va
žiavimo į Lietuvų p. Jurgelis 
negalavo ir buvo gydytojo 
priežiūroje. Gydytojas jam 
pataręs apleisti miestų ir vyk
ti kur nors į ūkį gyventi tam 
tikrų laikų. Jurgelis išvyko 
Lietuvon ir ten pabuvojo virš 
6 menesių.

Jurgelis pasakoja, kad jam 
Lietuvoje patikę gyventi, ir 
pragyvenimas ten yra daug pi
gesnis, negu Amerikoje. Jis 
sako, kad daug žmonių slap
ta bėga iš Rusijos į Lietuvų, o 
pabėgę iš Rusijos žmonės pa
sakoja, jog Rusijoj yra dide
lis vargas gyventi. —Kazys'

nomis nekurie fotografai pa
naudoja Dariaus ir Girėno at
minti savo kišeninei naudai. 
Prigamina lakūnų fotografijų 
ir jas pardavėja, nors aiškiai 
žinodami, jog Chicago j e centra- 
linis komitetas specialiai yra 
pagaminęs paveikslus, kuriuos 
pardavus pelnas eina paminklo 
statymui. Pliumpis ne labai 
stebėtųsi šiais grašiagaudomis, 
bet Pliumpis jokiu budu negali 
užtylėti, kuomet net žmonės su 
ambicijomis j tautos vadus tam 
pritaria ir net daro pasiūly
mus viešuose susirinkimuose.

Pliumpio patarimas, manau, 
vietoje. Tautiškajam minkytu- 
vui nenaudot kilnaus tikslo 
grašiagaudystei, o jei jis neiš
kenčia, tai geriausia nesikišti 
į visuomenini darbą, bet užsi
imti savo amatu — minkytu- 
vyste.

ŽIŪRINT PRO 
RAKTO SKYLUTE

Jei špitolėj — tvarkoj
Vienoje’ iš Pgh’o liet, orga

nizacijų 
įtraukti į narius ir “tėvus dva
siškus”; mat, jų manymu, rei
kalinga esą tutėti dvasios va
dų ne tik sielom, bet ir bizniui 
išvaduoti.

Išrinkta iš paklusniausiųjų 
delegacija pakviesti “tėvelius”. 
Na, o “tėveliai” pareiškė, kad 
jie sutinka savo garbingus var
dus įtraukti kviečiamon orga- 
nizacijon, tačiau visi mitingai 
privalo būti laikomi bažnytinė
je špitolėje su visom 
nijom”.
“susivenčijimo

Nesiseka Jonui
Gyveno Jonas, visiems žino

mas pražilęs Jonas. Jonas mo
kąs visus pralinksminti, o ypa
tingai kūmutes.

Ir linksmino jas Jonas, o jos 
Joną. Ir susipešė kūmutes dėl 
Jono, ir jos ėmė “šukuoti” kai
lį *Jonui, ir suskaldė smakrą 
Jonui. Oi, Jonai, Jonai; neduok, 
Viešpatie, Jonai, 
jų... O, Jonai L

Rugpiučio 24 d. Lietuvių 
Piliečių svetainėje įvyko drau
gijų atstovų susirinkimas, ku
ris buvo sušauktas. aptarimui1 
surengimo vgedulos Vakaro, 
kad pagerbti žuvusius lakū
nus Darių ir Girėną ir kad' 
PittSburgo lietuviai prisidėtų 
prie statyirid jiems paminklo.

Susirinkime dalyvavo 37 
atstovai iš sekatniį organizaci
jų: Lietuvių Piliečių Draugi
jos, Lietuvių Mokslo Draugi
joj Lietuvių Vaizbos 
keleto SLA. kuopų :

. SLBKA. :

Buto, 
ir SfcA. 3

lietuvių Rymo Kathli^ų Pėdę-

stead, Pa., Sandaros kuopų Są- 
tyšio ir Lietuvių: Radio Kliii-': 
bo.

me jogei bijota, kad “nepa
geidaujami” dsmenys nepa
pultų į komitetą. Kaip pasiro
dė, ta baimė buvo be jokio 
pamato: iš tų, .“nepageidauja
mų” asmenų niekas netrokš
ta komitete vietų.

Eita prie komįtętę, ripkii^io 
ir išrinkta pirm? P. Pivariu- 
nas, sekretorium A. Lelionis, 
iždininku K. Vaišniorius ir 
komiteto nariais .atstovai iš 
sekančių kolonijų: J. K.l Ma- 
žiukna iš Norton Šidės, B. Bla- 
žaitis iš Soutli Sidės, Romal- 
das Paplauskas iš Butler St., 
J. Virbickas ir J. Ambrazaitis 
iš Soho, B. žiiižis ir J. Karu 
ža iš Carrick, Pa., J. Grebliu 
nas iš Homestead, Pa., C. J 
Milius nuo Radio Klubo.

Nutarta surengti lakūnų 
tragingos mirties pagerbimui 
vakarą lapkričio 12 d. Lietu
vių Piliečių svetainėje ir imti 
į vakarą įžangos 25 centus iš 
ypatos. Šis gedulos vakaras 
bus kaip ir metinės sukaktu
vės nuo aviacijos dienos Pits- 
burghe, kada lakūnai čia lan
kėsi ir daug pittsburghiečių 
turėjo laimės paskraidyti pa
dangėse Orlaivy “Lituanica”. 
Žinoma, tai bus liūdnas prisi
minimas ir liųdnos sukaktu
vės.

Susirinkime buvo biskis gin
čų ir pasikarščiavimo dėl pa
minklo statymo vietos ir dėl 
cen tralinio Dariaus-Girėno 
paminklo statymo komiteto.
Paduota sumanymas, kad už
darbis nuo gedulos vakaro ir 
kitos įplaukos ir .pelnas, kuris 
susidarys, butų siunčiama 
centrajUniam komitetui į. Chi- 
cagą. Kita nuomonė pareikšta, 
kad Pittsburgho komitetas ne
siskubintų siųsti pinigus į Chi- 
cagą; kad palauktų, nes gal 
bus supianynias; statyti du pa
minklu ar daugiau, ir jei butų 
statoma paminklas Plliladelp- 
hijoj ar 'Ne^ Yorke, tai piltts-i 
burghiėČiai turėtų prisidėti 
prie vieno iš šįtf Yhiestų, kaip 
prie artimesnės kolonijos. Vie
nas iš kalbėtojų.. kritikuoda
mas viršhfinėtftįtii^bmonę, bis- 
kį pajuokė pareikšdamas, kad 
msįį rąi^nldA^į^ti sįičkbs, 
ir bus labai’ jei AmeH- 

lietuviai pastatys tik vie
nį tinkamą pąįhinklą, o: apie 
keletą, paminklų' pastatymų 
neapsimoka nė; pajoti. Del tų 
dviejų h tfomOhių buvo p asA^ 
kyta po keletą^knrštėSfiių 'žo-

arbus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

D R AUGI JOMS
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus

AMS
Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgaliais.

!> '
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1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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ir po visą

matyti

arba

LABOR DAY” IŠPARDAVIMAS

PET MILKAS
maiš

50c

LISTERINE
THE GEEVVM GIRLSrelieves

Reduces COLDS

66%

AUKŠTI 
KENAI

Svaro 
maiš.

spėjikų
Ko čia

kaip ir j 
Horticul- 
publikos 
kad aiŠ-

BAKED MEĄT LOAF “Drexel Farms

rrs PERFEcny 
Alui. rAfe
T CAM SEE.,M0™tR!

tinę randasi adresu 4237 Lin 
ėoln Avė., o vienas puikiau 
šių ofisų yra Stevens Bldg. 
17 N. State St., room 1110.

GERIAUSIOS RŲŠIES MAISTAS 
ŽEMOMIS KAINOMIS!

Paveikslas ištiestas rundu 
taip kaip ratas, kad butų ga
lima lengviau matyti. Paveiks

Pantheon de la 
karo vaiz- 
is paveiks- 
pasaulyje. 
200 pėdų 
Žmogaus 

virš šešių 
kanuoles, 

mūšio

su p. Hans- 
kad parodoje 

Jis man

Tarp Chicagos 
Lietuvių

-SEE AMYTVUHA- 
IT.HEY?

WEU,TĄ«E ANOTHtffi.
■ -------

Sunkiai serga Jonas 
Gurskis

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų it puslis, užnuodijimą krau
jo, odos,' ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St,_______ kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

įspūdžiai iš Pasauli 
nes Parodos

Rose Hanskat pavilione.
Iš Panteono, kuris randasi 

arti Streets- of Paris, grįžome 
atgal į Hali of Science ir pa
keliui užsukome į General 
Exhibits trobesį. Čia randasi 
pp. H anskat’s korsetų paroda. 
Pp. Hanskats yra lietuviai ir 
dar nesenai p-nia Rose Hans
kat buvo Lietuvių Dienūs Ka-

(Pabaiga)
Pantheon de la Guerre

trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St 
Louis. Mo.

PASTABA — Dauguma "Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gėrį mėtį, paukltieną ir tt. už žemiausias kainasl_____

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS mnnilir ITū 

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

Vanos, lietaus ir dtuskos vanos. 
swimming pool.

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

SPICED HAM “MidwestAR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo

CREAM CHEESE “Brookfield” 3 unc. pak. 2 pak. 13c

Buvęs Chicagos visuomenės aptarnavimo įmonių magna
tas Samuel Insull, kuris sugriuvus jo “imperijai” pabėgo į 
Graikiją, kad pasislėpti nuo teismo. Jungt. Valstijos jau ant
ru kartu pareikalavo jį išduoti. Pirmiau reikalavo Chicago*. 
teismas, dabar to reikalauja federalinė valdžia. Viršuj, dešinėj 
— jo brolis Martin Insull su žmona, kurie yra pasislėpę Ka
nadoj, kur irgi iškelta byla, reikalaujanti juos išduoti Jungt. 
Valstijų teismui. Apačioj — generalinis Jungt. Valstijų pro
kuroras Cummings, kuris veda bylas prieš abu buvusius Chi
cagos turtuolius. Jie yra kaltinami už prigavystes sąryšy su 
bankrutijimu jų finansinių “tvirtovių”.

bolševikas pasalo- 
prislinkęs žiuri, kas ten 

Degantis nedėgulis 
numestas ant žemės, 

pasakyti, kad pa
yra realistiškai nu-

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Iš čia norėjome pasiekti 
General Motors pavilioną, bet 
vos daėjus iki belgij koncesi
jos, pradėjo lietus taškyti. 
Užėjome tai vienon, tai kiton 
palapinen, žmonių prisikim
šę, o jau apie privatines kon
cesijas, kurių šioj vietoj net

malonaus spalvų tono. Tai 
reikia stebėtis, kad moderni
nio plastinio meno tėvynėje— 
Paryžiuje yra dar gyvas rea
listinis menas.

Pamatęs tą milžinišką pa
veikslą jautiesi lyg butum 
matęs krutamuosc paveiks
luose karo vaizdus su tūkstan
čiais žmonių, arklių, kanuo- 
liu ir tt.

Įžanga ir čia 
Streets of Paris 
turai Building, 
radome tiek mažai 
kintojai nenorėjo pradėti savo 
aiškinimų, nes laukė daugiau 
publikos 
Guerre (Didžiojo 
dai) yra labai didel 
las—didžiausias 
Jo ilgis siekia virš 
ir 50 pėdų aukščio, 
dydžio figūrų yra 
tūkstančių, arkliai, 
Francijos ir Belgijos 
laukai. Šį paveikslo sumany
toju buvo vienas garsus fran
cuzų dailininkas vardu Gurre, 
o piešė po jo priežiūra 130 
geriausių dajlininkų ir užėmė 
keturis metus, kol užbaigė. 
Paveikslas sveria arti devynių 
tonų. Finansavo Francuzų 
valdžia. '

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

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

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

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

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

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

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TA1 yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
adantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

STORES
NtttGHSOSHOOD 9TUM

Sergantys 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 12 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

ralaitės rinkinio (Įžiūrėję. AŠ 
manau, kad ir lietuviams, 
ypatingai moterims, yra žino
ma moterų kūno formos gra
žinimo pp. Hanskats įstaiga 
vardu “Rose Hanskat’s Stay- 
forin”, kuri gamina dailios ir 
patogios rųšies korsetus. P-ai 
Hanskats ne vien tik Chica- 
goje turi keletą krautuvių ir 
ofisų, o taipgi 
ineriką.

Pasikalbėjus 
kat, patyriau, 
jiems sekasi puikiai 
parodė apie 100 blankų (orde
rių) ir sako, “tai šios dienos 
užsakymai.” Manoma ir Ka
nadoje įkurti ofisą ir krau
tuves.

P-as Hanskat ir savo pavi
lione ir dirbtuvėje ir krautu
vėse turi mėlynąjį arelį. Sako, 
tas arelis padaręs mums dau
giau išlaidų, bet užtai mes 
samdome daugiau darbininkų 
ir mokame geras algas.

Centralinė pp. Hanskat raš- tirštai yra, negali apsiklausy

ti nuo rėkavimo ir barškini
mo. Nepaisant lietaus, važiuo
ja karosėliai, “dragonas” ir 
lekia, juodukų burleskas pil
nam įsisiūbavime, žodžiu, ne 
paroda, o lyg koks didelis 
bazaras.

Manau sau, ot kur publika 
eina, kuo interesuojasi. Nu
eik į mokslo ar kurį kitą pa- 
violioną, ten mažai 
rasi. Net ir “laimės” 
čia nemažai randasi 
nematysi I

Daugiausia galima 
tai nemokamuose pavilionuo 
se, o kur ima įžangą, tai dau 
gumoje yra privatinės konce 
sijos “dėl pasilinksminimo.” 

š-kis.

le vaizduojama visos 
vokiečius kariavusios 
bes. Pradedant nuo 
kur matosi tūkstančiai ka
riuomenės, o priekyje Fran
cuzų vyriausybė, tarp kurios 
matosi tuo laiku buvęs Fran
cijos valdžios galva Clemen- 
ceau,— yra franeuzai. Toliau, 
į dešinę, seka Morokko raite- 

toliau — Anglų vy- 
su George Lloyd’u 

ir Anglijos kariuo- 
toliau vėl seka Belgija, 
Amerika su prez. Wil- 

ir kitais tuo laiku buvu- 
vy r i a usy be j e asmen i m i s, 

aineri- 
irmijos. Po amerikie- 
dlės seka Serbija, Ru- 

Rusai padalinti į dvi 
enoj pusėj parodo, 

laimina

HILL SIDE INN
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ĮVYKSTA

ŠEŠTADIENY, RUGSĖJO 2 d., 1933 m.
Prašome visus pažinties draugus ir drauges į musų iškilmingą atidarymą 

Bus skanaus alaus, užkanžių veltui. Prie geros muzikos 
šoksime iki vėlybos nakties. Kviečia

P. Kalin-Kalinauskas, 114 E. 107 St.

Paveikslas yra istoriškos ver 
tęs ir dramatiškas.

Bebūnant mums su žmona 
pp. Hanskat pavilione, matė
me kaip demonstruoja parin
ktos panelės korsetus, ir kaip 
senoviški geležiniai ir iš len
tų padaryti korsetai dabar at
rodo juokingi.

Norėjome pasimatyti ir su 
p-nia Bose Hanskat, . bet ji 
buvo išvažiavus namo. Sako, 
pavargus per dieną, o p. Han- 
Skat irgi tuojaus išvažiavo, 
pasiliko tiktai darbininkai.

Lietus ir “kermošius”

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo i 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerki;, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna

Ii ai, dar 
riausybė 
priekyje 
menė; 
Italija 
šonu 
siais 
o japonai užpakalyje 
kiečiu 
čių 
sija 
grupes 
kaip popai laimina carą, o 
antroj bolševikus ir pasiliuo- 
savusias iš po caro jungo tau
teles. Viršuje skraidžioja ae
roplanai, kanuoles, sugriautos 
bažnyčioj ir 11. Užbaigoje mil
žiniškas paminklas, prie kurio 
klupo juodais rūbais apsigau
busi moteriška figūra ir liūdi 
nulenkusi galvą. Tas monu
mentas ypatingai yra drama
tiškas, rodosi, sakyte sako — 
koks to triumfališko' karo bu
vo finalas. Viename gale pa
rodo, kaip francuzų ir kitų 
aliantų kariuomenės su pom
pa išmaršuoja karau, o ant
rame — kokie viso to triumfo 
rezultatai.

Dar viename paneliuje mū
za ant akmeninės lentos rašo 
istoriją 
mis 
rašoma, 
smilksta

Reikia 
veikslas 
pieštas. Lengvai galima pažin
ti asmenis, kurie tik 
yra žinomi ir labai lengvo

PATCICIA8 bathing-
SUIT IS SIMPLY

SCANDAIOUSI \-------------s
hmm! -4 DONT

S ( SEE ANYD-UNG-
< WITH it!

ligą ar silpnumą.
Vėliausi it geriausi 
gydymai išgydymui 

įg& įvairių kraujo ligų, 
H reumatizmo, inks- 

tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre- 
čiamųjų ligų. Tai- 
pgi speciali gydy- 
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru- 

, mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams, 

žmonės yra kviečiami

Neilgai gaišę francuzų kon
cesijoj (Street of Paris), kur 
praeiti nebuvo galima dėl 
užsigrudimo siaurose gatvelė
se daugiausiai visokiais loty
nų tipais, ^jome į Pantheon 
de la Guerre.

BRIGHTON PARK.— Joniš
kiečių klubo darbštus narys J 
Gurskis, kuris gyvena 4523 S. 
Talman Avė., tapo ūmai už
kluptas ligos ir praėjusios sa- 
vaitsės trečiadienį šv. Kryžiaus 
ligoninėj jam buvo padaryta 
sunki vidurių operacija. Joniš
kiečių Klubo nariai ir pažįsta
mi malonėkite aplankyti drau
gą Gurskį, suraminti jį ir su
teikti jam daugiau jėgų kovo
ti su liga. Ligoninės kambarys 
304 trečiame aukšte. — R. š.

svarai 19c
2 tuz. 37c

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

W1SSIG
Specialistas iš 

Rusijos

IT A A Puikiausi Golden 
IMI V A ' SANTOS

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJA MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

MIDWEST
300 INDUPtNMNt |

... 2 svarai 19c 
S v. džiaras 15c

Svaras 29c
Svaras 19c

kenai J9C
Pakelis 10c0AT1A u Root Beer “Midwest” didelės O OIS

Ginger Ale 'b’onkosOužfcJJC
* (Plūs Depozitas už bonkas;____________________ _

“MIDWEST” ftlf irOT * O Geriausios rūšies 

oVItolAo UkkaRst-

OBUOLIAI Dideli U. S. No. 1
ORANŽIAI “Sunkist” Dideli

GINGER SNAPS “Paul Schulze’1 
PEANUT BUTTER “Midwest” ..

“*Swift’s
PINEAPPLE Crushed Hawaiian Bufeto kenai 2 kenai J5C
FRUIT ŠYRUP dėl gėrimų ............  Paintes džiogas 15c

miiidBEAiS^^,r%1Sr5č

"M1DWEST”
SALAD DRESSING Kvortinis džiaras 25c
DILL PICKLES Puikus “Midwest” Kvort. džiaras 15c 
SIJOTI ŽIRNIAI “Midvvest” .......... No. 2 kenai 2 už 25c

“Green Glo” ”
GREEN BEANS Su ankštimis No. 2 k^ 
RICE FLAKES “Comet” ...................

“SKOUR-PAK” Valo Putodus ir Skauradas .... Vieųas 9c

“OXYDOL” •“** „S“ 20c 
Stokite OXYDOL $10,000 KONTESTAN. .____________

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

ATW* JUODA ARBATA Brown "7^ U sv. 1 A A 
SALAIJA_______ Label Mažas pak. ■ M pak. I t U

MALT EATRACT ~m“‘Ta’;X 42 C
GRINDŲ VAŠKAS ‘‘NO-RUiy,llbPainės kenas 39C
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NAUJIENOS
The Lithuąnian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaniąn News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tclephoac Canal $500

Edita* P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
.00 per year in Canada
.00 per year outeide of Chicago 

per year in Chicago
i per copy

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
Itt. Telefonas Caaal 0500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje paštu:

Metams ......................-........... $8.00
Pusei metų ...... ......................... 4.0Q
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ••••••••• 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........ 3c
Savaitei .................................U... 18c
Mėnesiui .........................__ -b- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiams ..................  1.25
Vienam mėnesiui .......... _............ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.----------

kalto turinio sutiktuvių aprašymas. Tačiau cenzorius 
telegramą sulaikė, kadangi vienoje vietoje buvo pasa
kyta, jog labai mažai žmonių tesusirinko sutikti gene
rolą Balbo. f

Net pats gen. Balbo turėjęs nesmagumų su cenzū
ra. Jis padarė sutartį su Amerikos laikraščiais apra
šyti savo kelionės įspūdžius. Ir štai, kada iš Romos jis 
pasiuntė telegramą, tai ji sukliuvo. Jam tekę panaudoti 
visą savo įtaką, kol telegrama tapo “paliuosuota” ir 
pasiųsta į Ameriką.

Italijos laikraščiams visą toną nustato fašistų 
spaudos biuro viršininkas. Jis padiktuoja jiems, kas rei
kią rašyti, o kas ne. Jis yra savo rųšies nacionalis ita
lų laikraščių redaktorius.

U U IRT ............. . ' ■ ■' —Mi-l-^l »

__ Varšuvoje pasimirė žinoma

VOKIETIJOS ŽYDAI

Žydų persekiojimas Vokietijoje vis dar nesiliauja, 
žydų daktarai, advokatai, biznieriai ir paprasti darbi
ninkai juo tolyn, tuo labiau yra spaudžiami: iš profe
sionalų atimama teisė praktikuoti savo profesijų/ biz
nieriams skelbiama boikotas, o paprastiems darbinin
kams beveik nėra jokios galimybės gauti koks nors dar
bas.

Tokioms aplinkybėms susidėjus, žinoma, žydams 
nieko kito nelieka darytį, kaip tik bėgti į kitas šalis. 
Apskaičiuojama, kad per paskutinius kelis mėnesius 
Vokietijų apleido apie 50,000 žydų. Vien tik Paryžiuje 
tų pabėgėlių priskaitoma ligi 30,000. Kiti rado laikiną 
prjeglaudą Belgijoje, Olandijoje, Čekoslovakijoje, Švei
carijoje ir Anglijoje.

Vėliausias gyventojų surašinėjimas rodo, jog iš Vo
kietijos 62,348,782 gyventojų 564,379 yra žydai, apie 
pusė kurių prie pirmos progos yra pasirengę ieškoti 
prieglaudos kitose šalyse. Tačiau kyla klausimas: kur 
jį/gali rasti tą prieglaudą?

Šiandien pasaulyje nėra tokios šalies, kuri nebūtų 
depresijos paliesta. ‘Todėl svetimoje šalyje žydams yra 
gana sunku pradėti naujas gyvenimas, nes labai nedi
delis jų skaičius tegali susirasti sau pastovų darbą. Di
delė dauguma reikalauja pašalpos. O šalims, kurių be
veik visi ištekliai išsisėmė bešelpiant savus bedarbius, 
užplūdimas naujų ateivių sudaro itin sunkią naštą.

Prieš pasaulinį karą tokie dalykai nesudarė jokios 
sunkenybės. Kada turkai laimėjo karą ir iš Anatolijos 
buvo priversti bėgti apie 2,000,000 graikų, tai tiems 
pabėgėliams be didelio vargo buvo surasta prieglauda. 
Bet dabartiniu laiku masinis žydų bėgimas iš Vokieti
jos visai Europai sudaro itin rimtą problemą.

PERDAUG KVIEČIŲ

Amerika turi 52,000,000 bušelių kviečių perviršį. 
Europoje, sakoma, kviečių derlius bus irgi labai dide
lis. Numatoma, kad pasaulio kviečių perviršis sieks 
100,000,000 bušelių.

Na, o kada kviečių yra daugiau, negu galima par- 
duoti, tai kainos nukrinta. Nuo to, žinoma, nukenčia

Bolševikai visais galimais bu
dais bando užginčyti, kad Ru
sijoje siaučia badas. Girdi, net 
kapitalistų laikraščių korespon
dentai praneša, jog šiais me
tais Ukrainoje ir kitur esąs ne- 
įmanomai didelis derlius. Bet 
štai dabar laikraščiai praneša, 
kad svetimų šalių koresponden
tams tapo uždrausta be specia- 
lio leidimo važinėtis po Sovietų 
Rusiją. Pirma tokių suvaržymų 
nebūdavo.

Vienas Amerikos laikrašti
ninkas negavo leidimą važiuoti 
į Kaukazą. O tuo tarpu skelbia
ma, jog Kaukaze ir Ukrainoje 
esąs nepaprastas derlius.

įdomu pastebėti ir tai, kad 
vyriausybės kooperatyvuose be 
jokio pranešimo maisto produk
tai urnai pabrango dvigubai. O 
tai reiškia tik vieną dalyką, 
būtent, kad Sovietų 
trūksta maisto.

Rusijoje

visokia 
išėmus

farmeriai, kuriems tiesiog neužsimoka kviečius auginti.
Kad to daugiau nebepasikartotų, tai Londone tapo 

sušaukta tarptautinė konferencija. Kaip laikraščiai pra
neša, 26 valstybės sutiko sekamais metais mažiau kvie
čių beauginti, kad tuo budu butų galima pakelti kainas. 
Vadinasi, farmeriai turės progos kviečius brangiau par
davinėti.

Bet kyla klausimas, ar iš tiesų pasaulyje yra dau
giau kviečių, negu žmonės galėtų sunaudoti? Nieko pa
našaus. Visi žino, kad šiandien milionai žmonių ba
dauja, nes jie neturi pinigų. O pinigų neturi todėl, kad 
jau keli metai randasi, bedarbių eilėse.

FAŠISTŲ ITALIJOJE

Naciai sutriuškino 
opoziciją Vokietijoje, 
moterų madas, čia jie sutiko 
savo pirmą pralaimėjimą.

Dalykas štai koks: prieš kiek 
laiko naciai sumanė įsteigti 
specialį biurą madoms nustaty
ti. Tas biuras turėjo padiktuoti 
vokiečių moterims, kokius dra
bužius jos privalo dėvėti.

Ir š<tai be jokio, atidėliojimo 
biuras sukurtas. ' Jo priešaky
je atsistojo Frau Magda Goeb- 
bels, propagandos, ministerio 
žmona. Bet vos spėjo diktato
rės susirinkti, kaip.jos tuoj su
sipešė tarp savęs. Senos bobos 
reikalavo, kad nuo dabar vo
kiečių moterys privalo dėvėti 
tokius drabužius, kokius dėvė
jo jų mamos. Jaunosios biuro 
narės tam pasipriešino: jos pa
reiškė, jog senųjų madų grąži
nimas yra neįmanomas daly-

lenkų mokslininkas, profesorius 
W. Mazurkevičius, kuris pagel
bėjo Pilsudskiui pasprukti iš 
Petrogrado,

Mazurkevičius baigė flPetro- 
grado karo — medicinos aka
demiją. Jis buvo besirengiąs 
važiuoti į Lodzių ir ten verstis 
medicinos praktika. Bet kaip 
tik tuo laiku tapo areštuotas 
Pilsudskis. Tada Mazurkevičius 
nusprendė pasilikti Petrograde 
ir, ačiū savo tėvo ryšiams, ta
po paskirtas šv.* Nikolojaus Ii* 
goninės psichiatrinio skyriaus 
gydytoju. 1901 m. iš Varšuvos 
į tą ligoninę tapo atgabentas 
Pilsudskis, kuris nudavė pami
šėlį.

Mazurkevičius iš kalno atga
beno drabužius, kuriais prieš 
pabėgimą turėjo apsirengti Pil
sudskis. Kovo 1 d. 1901 m. įvy
to pabėgimas. Mazurkevičiaus 
eile buvo pasilikti ligoninėje. 
Daktarai turėjo teisę bile laiku 
savo kabinete (tyrinėti ligonis. 
Mazurkevičius pasirūpino paša- 
inti ligoninės tarnus ir pakvie

tė į savo kabinetą Pilsudskį. 
Tasai nieko nelaukdamas per
sirengė. Prie ligonines vartų 
jo laukė draugai. Tačiau pasi- 
lodė, jog per priešakines duris 
negalima išeiti. Tąsyk Mazur- 
cevičius jį išvedė per užpakali 
nes duris. Pilsudskis 
dč vežiką ir pabėgo, 
dienoms praėjus, jis 
Lvove.

nusisain-
Kelioms

jau buvo

........................................................... .  II ■ ■  ' >1 p ,1.11 ...   , ..IMI —IRI II I 
šiomis dienomis po. smarkiosios audros rytinėse valstijose, kurioj žuvo virš 60 žmonių, 
patvinusį upelį ties Washington, D, C., važiavo greitasis Southern traukinys, 
susilpninęs upelio tiltą ir traukinys nušoko nuo bėgių. Du žmonės liko užmušti ir 13 sužeista.
Paveikslas parodo tiltelį traukiniui jį pervažiavus. Keli vagonai ir vienoj, ir kitoj upelio pusėj 

yra nuvirtę į vandenį.

“Jaunime I 
tautos ateitis! 
tokiu busi tik 
tikintis, doras

Hm... Viename sakiny jau
nimas jau pripažinta tautos 
ateitim,.., o kitame — kad 
“ateitim” jis dar tik bus. 

Kitoj vieloj: 
“...dramblys Jį (Dievą) svei

kina aušrai auštant, paukšty
tė čiulba lapuos, perkūnas skel
bia Jo galybę ir okeanas skel
bia Jo begalybę. Tik vienas 
žmogus (beprotis) tarė: Nėra

per
Potvynis buvo

O štai ką “Amerikos Lietu
vis” pasakoja (N. 34-mc):

“Darbo dienos švente jau 
čia pat. Sulig Suvienytų Val
stijų Administratoriaus John- 
šono pareiškimo, toje dienoje 
turi pasibaigti depresija...

Todėl dabar kaip tik laikas 
mųsų skaitytojįarps ir abelnai 
visiems lietuviams, negu iki 
šioliai susirūpinti savo lietu
viškos spaudos palaikymu”...

ši ištrauka labai tiktų, kaip 
priedas, ruso Gribojėdovo 
kalni “Gorė ot urna”.

gSMTc t i

Tu esi musų 
Bet žinok, kad 
tada, jei busi 
ir pasišvenęs”.

ziai buvo svarbiausioji komu
nistų partijos istorijoj dalis. 
Vėliau — ęainukai; juos už
miršus — traktoriaus nupirki-

vei-

seika ir Butkum... Ir vis tai 
buvo svarbioji komunistų par
tijos istorijos dalis!

Popicra viską pakenčia, 
i Bet kaip jaučiasi presas, kai 
jam tenka spausdinti “išmin
ties žiedus” panašius aukščiau 
paduotiems ? —Skaitytojas.

pasaulis1930’ m.
lavimui išleido $4,276,800,000. 
Didelė dalis tos sumos tapo 
sunaudota naujų kariškų lai
vų statymui, nuodingomsi du
joms ir visokiems ginklams.

Kada per kelis metus visa
me pasaulyje siautė didžiau
sia depresija, tai amunicijos 
fabrikai įstengė mokėti apie

Marijonų 
205) 
šunių

Draugas” 
pasiekia filosofijos 
kalbėdamas: 
nenuostabu, kad pasto
vis kaskart didėjantis

(N. 
vir-

bima
skirtumas socialinėj pasaulė
žiūroj, būtent: liuksusas ir 
skurdas”...

Ar suprantate, kas norima 
pasakyti tais žodžiais? AŠ 
nesuprantu, ir todėl manau, 
kad mintis yra “baisiai gili”.

Arba vėl (iš “Draugo” re
daktoriaus p. šimučio kalbos): 
nuosaikumo pavyzdžiai:

nebuvo p. “Draugo” redakto
riaus tipo?

—o—
Komisarų “Laisvė” (N. 201) 

rimtai aiškina:
“Nėra svarbesnes musų par

tijos istorijoj dalies, kaip toji, 
kurioje mes pradėjome pritai
kyti teisingą revoliucinę teori
ją negrų klausimu Jungtinėse 
Valstijose”...

Sena giesmė — “ta avelė, 
bet avelė, mes vėl nuo galo”...

Bet ne! Kadaise Lenino tc-

Wf DO OUR PART

Fašistinėje Italijoje laikraščiai tegali rašyti tik 
tai, kas jiems padiktuojama. Ten įvesta yra aštriausi 
cenzūra. Cenzūruojama ne tik laikraščiai, bet ir asme
niški laiškai bei telegramos. Visa tai daroma tuo tiks
lu, kad pasaulis negalėtų patirti tikros tiesos apie tai, 
kas dedasi juodmarškinių valdomoje šalyje.

Chicagos laikraštis “Tribūne” paduoda labai įdo
mių faktų apie fašistinę cenzūrą. Apie liepos vidurį 
Mussolini netikėtai pašalino savo spaudos biuro virši
ninką, Polverelli, o jo vieton paskyrė grafą Galleazzo 
Ciano, savo žentą. Nuo to laiko svetimų šalių kores
pondentai pradėjo turėti visokių nesmagumų. Jų siun
čiami pranešimai kažkur ėmė užkliūti, telegramos bu
vo nulaikomos. Kada pasiųstos žinios pasiekdavo laik
raščius, tai jos būdavo tiek suvėlintos, jog nustodavo 
savo reikšmės. <

Mat, tuo laiku Mussolini darė visokias intrygas 
Balkanuose ir rengėsi sukratyti savo kabinetą, todėl 
buvo dedamos visos pastangos, kad pasaulis kuo ma
žiausiai apie tai žinotų.

Prie kokio absurdo prieina ta cenzūra bus nuoma- 
nu iš sekamo fakto: kai atskrido gen. Balbo su savo 
lėktuvų armada, tai “Tribūne” korespondentas pasiimt? 
telegrama savo laikraščiui iš 1,000 žodžių. Tai buvo ne*

kas. Padarinyje Frau Goebbels 
rezignavo ir biuras susmuko.

» » 8 ’
Naciai su didžiausiu atsidė

jimu cenzūruoja visus laikraš
čius ir net privatinius nužiūri
mą žmonių laiškus. Bet pasta
ruoju laiku jie ir tuo nepasi
tenkina: sumanė uždėti savo 
leteną ir ant kitur spausdina
mos literatūros, kuri yra siun
čiama per Vokietiją.

Iš Aacheno pranešama, kad 
naciai konfiskavo iš Franci jos 
siunčiamą j Skandinaviją radi- 
kališką literatūrą, o jos vieton 
pasiuntė adresatui nacių laik
raščius.

To miesto policijos viršinin* 
kas tvirtina, jog tai nėra vie
natinis atsitikimas, Esą, naciai 
tą triuką nuolat vartoja.

» » #
The Amalgamated Clotlnng 

Workers ir United Garmemt 
Workers planuoja neužilgo su
sivienyti. Išėmus geležinkelie
čius, siuvėjų unija buvo tvir
čiausi ir skaitlingiausi, kuri 
gyvavo nepriklausomai nuo A- 
merikos Darbo Federacijos. Ta
čiau neužilgo ir siuvėjai ren
giąsi prisidėti prie Darbo Fede
racijos.

Sidney Hillman, kuris per 20 
metų buvo amalgameitų prezi
dentas, greičiausiai bus paskir
tas Amerikos Darbo Federaci- 
jos vice-prezidentu. r

, Kol kas dar galutini plane 
nėra išdirbti, tačiau tai tik ]ai- 
ko klausimas. Manoma, kad vi* 
siems siuvėjams susijungus į 
daiktą bus lengviau vesti kovą 
už savo būvio pagerinimą.*

30 nuošimčių dividendų. .
Ką visa tai reiškia? Slocom- 

be, kuris apvažinėjo visą Eu
ropą, sako, jog visur yra pa
stebimas kažkoks įtempimas, 
o ypač nuo to laiko, kai Vo
kietijoje įsigalėjo Hitleris. 
Nors viešai ir nekalbama apie 
karą, bet daugelis laikosi tos 
nuomones, jog prie dabartinių 
apystovų jis trumpoje ateity
je turės įvykti. —K.

Skaitytojų Baisai
V ■linui

Išminties Žiedai
■ ,1 r ■.. I.,,...,

žemiau paduodama parink
tos iŠ kai kurių Amerikos lie
tuvių laikraščių mintys — iš
minties žiedai.

“Saulė” (N. 69) kalba:
“Didesne dalis kvailiu ant 

svieto sau mano kad supran
ta tiesas geriau už advokata. 
Puse dalis isz j u mano kad 
gali gydyt ligas geriau už dak
tarus. Dvi czvertys isz ju sa
ko buk geriau pasakytu pa
mokslą už kunigą o visi yra 
tos nuomones kad geriau rė
dytu laikraszti ne kaip pats 
redaktorius.”

Tenka, pripąžinĮi, .kad “Sąu- 
leš”| hrčd^mo lį. ;ni|kas-į. nęghljStų 
stibytyti. Prieš jąr stovi Tik 
viena rimta problema neiš
rišta. Ji nieku budu nepajė
gia raidės “ž” pakeisti pora 
kitų, kaip, kad pakeičia “š” 
raidėmis “sz”-arba “č” raidė* 
mis “ca”

im'il i i i"m »iiww~~i wJĮi>i Ai"'1''...A

NĖRA KAS IŠMALDĄ DUODA
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CHICAGO, 1LL

Dr. Stiikol’is

Lietuvės Akušerės

Lietuviai Daktarai

Tel. BOULEVARD 9199

A

rašti- 
Phone

Kliubo Daktaras, 
Phone Virgin ia

Midvvcst 
visuo-

756 W. 35th St
(Cor. of 35th & Halsted Su. 

Ofiso valandos t nuo 2-4, nuo 7 
Nedėldieniais ragai sutarti.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams
Leit. P. Nakrošiaus 

įspūdžių reikalu, 
laiškas redakcijai

Kalbės 
bankus Lietuvoje 
į ChL biznierius

pasaulių 
2:08 valan- 

sulaukęs apie 
gimęs Lietu- 

Vidėniškių

Iždininkas, 3838
Phone Lafayette

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Lithnanian Professional and 
Business Men’s Ass’n rengia 
vakarą pagerbimui P. Naru
ševičiaus.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS!

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Ofiso ir Rez. Tel. Bouletard 5914

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pačiame vakarėlyje 
kiti kalbėtojai, kurie 
NRA ir valstijos par- 
mokesčių klausimus.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

los ir PStoyfiios rak. 0 
donas Oaaal 0183
59 S. Boetorell Sh

Gydytojas ir Chirurgas
Ofinsl *645 S. ASHLAND AVĖ.

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

akyse.
Dėkingas, / 

—P. Juryčių

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

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

Tel. Seėley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

1145 Milsvaukęe Avenue 
Valandos! 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

Tel. HARison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Chicago Academy of 
Fine Arts ptadeda 

32 metus

Jeigu *jps 
vaisių arba 

į arti- 
kuri 

t tiktai 
reikalingų 

užganė-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, se rėdo mis po pietų it 

nedeliomis pagal susitarimą.

756 W. 35th St 
(Cor. of 35tb & Halsted Sts.) 

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

L”* I

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearborn SuRooms 1431-1434 

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

Gyvenimą vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4310 
Valandos: nuo 6 iki 8T30 vai. kiek-' 

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

Chicago Academy of Fine 
Arts, pradėdama 32-trus me
lus, j veda platų ir ilga kursą, 
kurį vadina “Merchandising in 
Art”. Kursas nusitęs 10 mė
nesių. Mokiniai, vakariniems ar 
dieniniams kursams bus pri
imami nuo rūgs. 5 d., mokyk
los rūmuose, 18 South Michi- 
gan Avė., 1'2-tam aukšte.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 3377

4605-07 SO. HERJ 
Via TtMona YARDS 1741—1742

Vakarais: Utim. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Aut. Tel. Lafayette 7337,

ti reporteriui tokių neteisybę, 
tai jis arba buvo kieno nors 
tyčia neteisingai painformuo
tas arba čia gludi kita kuri 
priežastis, kuri gali būti paaiš
kinta vien troškimu pažemin
ti mano vardų “N-nų” skaity
tojų

Trečiadienio “N.” numery
je, žinioje apie Pranų Naruše
vičių įsibriovė nemalopi klai
da. Turėjo būti pasakyta, kad! 
P. Naruševičius yra Lietuvos 
Banko valdybos prokuristas, 
o ne juriskonsultas,

S. Kųhcvičia, 3220 So. Union Avė.; 
fin. rašt. Fel, Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė.; kontr. rišt. Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kasierius Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime St.; 
apiek, kasos Edvardas Blumas, 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

šiandien Lietuvių Profesiona
lų ir Biznierių Sąjunga rengia 
draugiškų vakarėlį Ramova 
Gardens, 3508 South Halsted 
Street, pagerbimui svečio iš Lie
tuvos, Prano Naruševičiaus, 
Lietuvos Banko valdybos pro- 
kuristo.

Garbės svečias kalbės apie 
biznį ir bankų veikimą Lietu
voje. Jis atvyko Amerikon, kad 
susipažinti su vietinių bankų 
operavimu.

Tame 
bus keli 
nagrinės 
davimo 
Bilietus galima gauti pas J. P. 
Varkalų, Victory 7188. Kaina 
50c. Lietuvių Golfininkų 

Sąjunga

Maršalka, 2932

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Rusų Maskvos teatro artistė 
E. Kusmina, kuri planuoja vyk
ti į Hollywoodą dalyvauti fil
muose. Ji lošė svarbiausią rolę 
paveiksle “Patriotai”, kuris da
bar rodomas World Playhouse 
teatre, *Ų0 S. Michigan avė. 
(Paveikslas buvo pagamintas 
sovietuose.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washingtan St.
Room 905 Tel. Dearbotn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

nėra 
r nerašo taip tobulai 
Tai pripažįsta keli ma- 

straipsniy skaitytojai, ir 
laikau išmintingiau- 

žmonėmis pasaulyje. Vi- 
kitiems kokio nors šulo

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

’ilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 1 

Inkorporuota
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

šventusiems mokiniams, kaip 
suprasti ir įvertinti menų. Lei
džiami šitam tikslui rankved- 
žiai. Suprantama, kiaurapro- 
čius pasiseka pripumpuoti 
garbinimu net tokių dalykų, 
kurių jie niekad nesupras ir 
kurie negali būti suprasti. 
Gerų muzikų ir dainų, gerų 
tapybos ir skulptūros kurinį, 
gerų aktinimų scenoj įvertina 
ne tik patys menininkai, o ir 
paprastas pilietis, net laukinis 
žmogus. Dažnai da labiau. 
Kuomet vieloj gerumo bando
ma pralysti profesijos šposais 
ir mandrybėmis, publika ne
supranta ir neįvertina. Kas gi, 
jei ne publika, lanko operas, kon
certus ir teatrus? Ar ne pub
lika ovacijas kelia talentui ir 
nušvilpia grainėzdai? Čia 
nekalbu apie tų milžiniškų 
imbliką, kurios ir protų ir es
tetikų patenkina kino teatras, 
cirkas ir pigios rųšies muzika- 
lės komedijos.

Paimkime visiems žinomų 
pavyzdį: kada Juozas Babra
vičius dainuoja, malonu klau
sytis ir muzikantui, ir daini- 
niinkui, ir aktoriui, ir karaliui, 
ir kunigui, ir bedieviui, ir ka
pitalistui, ir darbininkui, net 
ir man, kuris netoli visus ir 
viskų kritikuoja.

AVĖ.
CHICAGO. ILL.

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.

Musų prašo įdėti sekamo 
turinio pareiškimų: 
Gerb. Redaktoriau:

Tamstos redaguojamo dien
raščio šių metų rugpiučio 26 
d. laidoje (nr. 201) F. Bula\v 
paskelbė neva Įeit. P. Nakro- 
šio įspūdžius, tarp kurių ke
lios pastabos net viešai priki
ša man, kad aš neva kliudžiau 
tam svečiui iš Lietuvos rinkti 
medžiagų apie musų didvyrį 
kap. Darių ir kad aš, girdi, 
net daugiausiai pasižymėjau 
tame darbe.

Aš labai nustebau, perskai
tęs aukščiau minėtų straipsnį. 
Čia galėjo kilti tiktai kokis 
nors nesusipratimas, nes ne
manau, kad Lietuvos kariuo
menės jaunas karininkas ga
lėtų drįsti skelbti tokį netei
singų dalykų. Aš su juo buvau 
susitikęs dukart ir maloniai 
pasikalbėjome. Bet nežinau, 
ką jis Chicagoje veikė ir ypač 
pas kuriuos asmenis prašė 
medžiagos apie musų lakū
nus. Antrų kartų mudviem su
sitikus, jis Lietuvos Aero Klu
bo vardu pakvietė mane para
šyti apie lakūnus Darių ir Gi
rėnų to Klubo leidžiamai kny
gai, ir aš žadėjau tai padaryti. 
Ne tik p. P. Nakrošiui, bet ir 
bet kam aš niekad nekliud
žiau ir nemanau kliudyti rin
kti bet kokių medžiagų apie 
pirmųjį lietuvių skridimų per’ 
Atlanto vandenynų. Tokį dar-1 
bą laikau negarbingu. O jei p. 
Nakrošis tikrai galėjo pasaky-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

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

dr. a. a. rotu
Rusas Gydytojas Chirurgas *

Res. 6600 South Artesian Avenus 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Paliko dideliame nuliudtme vy
rą Dominiką, dukterį Karoliną ir 
giminės, o Lietuvoj motiną Ur
šulę. 3 brolius Juozą. Joną ir 
Antaną, 2 seseris Oną ir Elzbietą. 
2 brolienes ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4721 
So. Rockweil St. Chicago, III.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
rugsėjo 4 dieną. 8 vai. ryte iŠ 
namų į Nekalto Pras. , Panelis 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero* Pttraitie- 
n?s giminės, draugai ir pažįstami 
esat huošird^ijit kviečiami dalyvau-y 
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas-jf 
ketinį patarnavimą ir atsisveiki-’ 
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse paarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
w Physical Therapy

® Midwife
6109 South Albany

F OI Avenue
, Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

j|M|| dymo namuose ar li- 
Šoninėse, duodu ma- 

I ssage, eleetrie treat- 
ment mafiJ°ct*c 

M ■ hhnkets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 

/ vanai.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. rašt.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rei. 6515 So. Rocktvett St. 
Tel. Republic 9723 .

DR. C. K KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

šiomis dienomis susikūrė Lie
tuvių Golfininkų Sąjunga, ku
ri sitengsis suburti į krūvą vi
sus Chicagos lietuvius golfi’nin- 
kus. Pirmame susirinkime da
lyvavo nemažai golfininkų ir iš
sirinko valdybų. Pirmininku 
tapo išrinktas p. Pivariunas, 
vice-pirmininku Počelka, užra
šų raštininku Dr. Blbžis, finan
sų raštininku Dr. Biežis ir iž
dininku p. Vitkus iš “Vilijos”.

Sekamą trečiadienį, rugsėjo 
5 d., Lietuvių Golfininkų Są
jungos nariai važiuos lošti gol
fų į Southmore golfo lauką. 
Tai bus savo rųšies turnamen- 
tas. Lošimas prasidės 8 vai. 
ryto.

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

Nedeliomis ir šventadieniais

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

KAZIMIERA PETRAITIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug

piučio 30 dieną, 1 :45 valandą 
ryto 1933 m., sulaukus puses am
žiaus. gimus Panevėžio mieste,

St. Narkis, Korespondentas, 1900 W 
35th Street.
Kazimieras Watnis,
So. Kedzie Avė., 
5044.
Alex Tamulionis, 
W. 38th Street. 
Dr. T. Dundulis, 
4142 Archer Avė 
0036.

Kliubo susirinkimai atsibuna kas 1-mą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Liberty 
svetainėje, 4615 So. Mozart St., 12-tą 
vai. dieną.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
• DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

ištaiso.

Ofisas ir. Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandas nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis pagal sutartį.

daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti. .
J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

turi įrengęs grabų dfrbtuvę.
Puikiausios, moderniškai įrengtos tryą koplyčios su

SIMONAS BUČIS
Persiskyrė su šiuo 

rugpiučio 29 dieną 
dą ryte 1933 m., 
53 metų amžiaus, 
voj, Utenos apskr. 
parap., Kavalniškių kaime.

Priklausė prie Jaunų Liet, Ame. 
rikoj Taut. Kliubo, Simano Dau
kanto ir Apšvietimo Brolių dr-jų,

Paliko dideliame nuliudime ar
timus draugus, James Vaičiūną, 
Stanislovą Sviiainį ir kitus draugus, 
o Lietuvoj brolį Juozapą, brolienę 
Stefaniją ir šeimyną, brolio Zig« 
monto šeimyną.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma-* 
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidcfcuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 2 dieną. 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Simono Bučio gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja g ta bo
nus A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Laidotuvėmis rūpinasi Jaunų 
Liet. Amerikoj Taut. Kliubas ir 
Simano Daukantn dr-ja. _________

wareauzes.
nkrovą
” užlaiko vis- 

prie konservavimo, 
pipirus, priskonius,

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
KLIUO VALDYBA 1933 METŲ. 
William F. Buishas, Pirmininkas, 

,. 7004 So. Talman Avė., Tel. Re
public 6131.
Frank Mikliunas, Vice-pirmininkas, 
4917 So. Keminsky Avė., 
fayette 5211.
St. Narkis, Nutarimų sekr 
West 35th Street. 
Wa!ter Sharka 
South Washtenaw Avenue. 
Mike Kasparaitis, Kontrolės 
ninkas, 2059 W. 23rd St. 
Canal 5065.
St. Tveri jonas, Turtų pridaboto jas, 
4014 So. Western Avenue.
Frank Sbutkus, Knygyno prižiūrėto
jas. 811 W. 19th St., Phone Canal 
6485.

Reikia tik pamatyti didelį skaičių 
šviežių vaisių ir daržovių paradoje, kad 
prisiminti apie kenavimo sezgną, kuris 
yra jau čia pat. Tūkstančiai ir tuks-: 
stančiai trokų ir vagonų šviežių vaišių 
ir daržovių kasdien atvežama iš netoli
mų ūkių taipgi iš tolimesnių Valstybių.

Namų Šeimininkėms dabar yra darbi- 
mėtis. Jas rasite prie ruošimo vaisių 
ir daržovių sulig jau žinomų joms re
ceptų arba mėginančiomis naujus, dar 
nebandytus budus konservavimui vai
sių ir daržovių. Paskui, kaip ateis 
žiemos laikas, visi tie vaisiai ir daržo
ves bus didžiai įvertintos visos šeimos.

Namų šeimininkes yra patyrusios, kad 
jos ne gali atsidėti laimei ir kad jų kon- 
sėrVuojami vaisiai arba daržovės išeis 
pasekmingai. Jos gerai žino, kad jeigu 
jos pirks reikalingus konservams prideč- 
kus “Midsv.est Storis” sankrovese, pasi
sekimas bus užtikrintas. Ir todėl ne
stebėtina,. kad tūkstančiai ir tūkstančiai 
dabar perkasi viską kas reikalinga prie 
konservavimo “Midwest Stores” sankro
vose.

Apsimokėtų visoms atsilankyti dabar 
į tas sankrovas. Pirmiausia, pasirinki
mas vaisių ir daržovių yra rinktinas ir 
didelis. Ir atsiminkite, kad visos dar
žovės ir vaisiai yra šviežausi, nes kaip 
tik jos atvežamos j wareauzes, tuojaus 
jas pristato į kiekvieną s.

Beto, "Midwest Store 
ką, kas reikdtling. 
kaip tai, visokius 
actą, cukrų, stiklus, džarų viršelius, ro 
bėrius ir tt. Reikia tik palyginti kai 
nas, kad persitikrinti, jog 
Stores” sankrovose kainos 
met žemos.

Štai yra gera sugestija, 
rengiatės prie konservavimo 
daržovių, atsilankykite pirmiau 
miausią “Midwest” sankrovą 
randasi jūsų apiclinkėj. Jus 
sutaupysite pinigų ant visų 
dalykų, bet jus busite pilnai 
dinta tais produktais kuriuos 
konservuosite.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins akįų įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo! 
akių aptemintor ^netvuotumo, skaudamą, 
akių karštį, atitaho trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas' su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
miš pagal sutartį., Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pieniaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinamą.

A. J. Manikas, 
m. i>.

3008 West 59th St.
TeJL. Republic 0098

Ik'veik yra nustatytas 
tas, kad niekas pasaulyje 
rašęs 
kai aš 
no 
aš juos 
siais 
sičius 
trūksta.

Rašymui neužtenka grama
tikos ir sintaksės: reikalinga 
yra turininga kalba žodžiais, 
mokėjimas sklandžiai išreikš
ti mintį, nūnlies-ryšis, logika, 
temos įdomumaš ir šimtai ki
tų dalykų. Tuomet tik skaity
tojui lengva, malonu ir įdo
mu skaityti straipsnį arba 
knygą.

Aš galėčiau parašyti tokių 
pat gremėzdiškų ir nonsensiš- 
kų straipsnių, kokiais pasižy
mi daugelis kitų rašytojų. 
Juos imhj skaityti visokie pus 
durniai ir netekčiau inteli
gentiškų “kostumerų.” Ne visi 
mano sk^tytojai yra literatai. 
Tūli rašyti visai nemoka. Di
džiuma yra mano priešai. Su 
mano nuomonėmis nesutinka 
beveik nė vienas. Kritikuoda
mi, pasikoliodami ir pykdami 
žmonės skaito mano straips
nius, nes jie gerai parašyti.

Ne kitaip yra ir su menu. 
Tūli menininkai skundžiasi 
ilgai vargę, daug turto išleidę, 
visokių inandrybių savo sri
tyje išmokę, vienok publika 
jų darbo nesupranta ir neį
vertinanti. Mokyklose suvai- 
kėję mokytojai aiškina kuo 
nors nauju apsikrėsti pasi-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro© St., prie Clark 
. Telefonas State VS80; 4S

PuadlUo.

Namai:

Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone EMaza 3200

4830 West 15th St, 
CICERO, ILL.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
TtL REPUBLIC 3100

.   i ii > ii    ii ■ , j.,4»'<

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius

Nuliudimo valandoje, pašaukite šiį įstaigą.

I. F. EOBEIKIS

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Avė., 2 loboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaru. Neidėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Phone Midway 2880

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 ŠV. 18th St., netoli Morgan St* 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

Įvairus Gydytojai
Phone Armnage 2822

OJ® 11
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PENKIŲ ASMENŲ KOMITETAS ATSTO
VAUS J. KULIO NAMO BONDHOLDERIUS k
Receiveris namui Livestock National Bank; 

forklozuotas liepos pabaigoj

Įdomi bono N. 66 istorija ir forklozavimas

Justino Kulio namo 3259-61 50 po $100, 
S. Halsted Street, bondholde- 
riai pereitą antradienį sudarė 
komitetą ištyrimui ir kovoji
mui prieš jų eliminavimą na
mo forklozavime, kuris buk 
be jų žinios netikėtai buvęs 
padarytas Superior teisme.

Rondholderiai, susirinkę 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, viso apie 40, išrinko ko
mitetą iš sekamų asmenų: Bal
čiūnas, Emelis, Baltušis, Le- 
zon ir Šūkis.

nuo N. 51 iki 
nuo N. 80 iki 
Viso $30,000.

80
90po $500 ir 

po $1,000.
Bonas N. 66

esąs savininkas bono N. 
Reikalaująs paskirti na- 

K. Krikščiūną 
Frisch &

• Jis 
66. 
mo receiverį. 
atstovavo advokatai 
Friscb.

savo $500 boną, N. 66, namo 
savininkui Justinui Kuliui, 
Vieni sako, kad ji gavusi už 
boną tik $200, kiti, kad $400. 
Tai įvykę liepos 10 d., ar Klie
ną kitą prieš tai ar po. O 
nuošimčiai turėjo būti sumo
kėti liepos 14 d.

Perėjęs iš p. Gelzainis ran
kų į Justino Kulio rankas, bo- 
nas už kelių dienų atsiradęs 
W. Christian—KrikŠčiuho ran
kose, kaip parodo jo užvesta 
byla, kurioje jis stato preten
zijas prie namo, pareikšda
mas esąs bono N. 66 savinin
ku.

Lietuvių Spulkų lyga 
' rinks valdybą 

rūgs. 8 d.
šaukia visų spulkų susirinkimų 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

Laiškai rašte
Šie laiškai ifi Europos

Kam jie priklauso,' Utful nueina * 
vyriausij| paštų (Clark ir Adam; 
ratviu) atsiimti. Reikia klausti prit 
langelio, kur padėta iškaba “Adven 
cised W’ndow” loošj nuo Adams gat 
všs, pa ša k ant laiško NUMERI, kai] 
kad Šiame surašė

atrodo iš
Peter H.

Bylų užvedė W. Christian— 
Krikščiūnas

Kiek teko patirti iš doku
mentų superior teisme daly
kas stovi štai kaip: William 
Christian, lietuviams geriau 
žinomas kaipo Krikščiūnas, 
9227 Cottage Grove Avė., apie 
liepos mėnesio vidurį užvedė 
bylą Superior teisme prieš 
Justiną Kulį, reikalaudamas 
namo forklozavimo. Jis nu
rodė, kad liepos 14 d., Justi
nas Kulis turėjo atmokėti nuo
šimčius už bonus (kupon 
N. 10), bet kad to nepadarė. 
Jis toliau nurodė, kad bonų 
vra išleista 90. Nuo N. 1 iki

dokumentų, teisėjas
Schwaba pasirašė orderį, ku
riuo paskyrė Livestock Natio
nal Bank of Chicago (buvusį 
Stock Yards banką) 4150 So. 
Halsted Street, to banko recei- 
veriu. Liepos 27 d., skundėjas 
William Christian — Krikš
čiūnas užsistatė $200, kurių 
teismas reikalavo ir Li vest tiek 
Bankas užsistatė $1,000. 
įvyko rugpiučio 5 d.

Justino Kulio, tariamojo na
mo savininko advokatu buvo 
A. Olis.

Priėmė Universal 
Banko receiverio C. 
Herrod rezignaciją

Jo vieton paskirtas William L. 
O’Connell visų III., bankų re- 
ceiveris

Tai

No. 66 istorija
kur įdomus daly- 
prieš bondholderių 

susirinkimą teko patirti, kad
tūla Agnės Gelzainis, 925 West 
51 Street, sakosi pardavusi

Bono
Bet štai 

kffs. Dar

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

tSKOLINAM pinigus, perkam, parduodam ir išmainom 
Lietuvos Laisvės Bondš, MOrgičius, Namus, Ūkius ir biz
nius visose valstijose.

GAMINAM ir peržiurim Legališkus Raštus pirkimui 
arba pardavimui.

PADAROM notas dėl prašalinimo rendauninkų, kurie 
nemoka rendos.

Cook apskričio civilio teismo 
teisėjas Daniel P. Trude. priėmė 
Universal State Banko receive- 
rio C. E. Herrodo, 33rd ir Hal
sted sts., rezignaciją, kurią jis 
įteikė teismui liepos 17 d.

Jo vieton buvo paskirtas Wil- 
liam L. O’Connell, generalis vi
sų valstijinių bankų receive- 
ris Illinois valstijoje.

Kiek laiko atgal, dabartinis 
valstijos auditorius Edward J. 
Barrett išleido patvarkymą, jog 
neatskiri užsidarę valstijiniai 
bankai turės savo receiveriu's, 
bet visiems jiems bus paskirtas 
vienas generalinis receiveris. 
Tokiu budu C. E. Herrod buvo 
priverstas rezignuoti, kad už
leisti vietą paskirtą j am W. L. 
O’Connell.

Užuojautos ir sveiki
nimo laiškai iš visos

• a

Amerikos S. Šopkui
Jaunas lietuvis tėvas? laimėjęs 

bylų su Evangelical ligonine 
dėl dukters pagarsėjo visoje 
šalyje

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

1— Farma, 72 akrai, su budin-
kais, gera žemė, sodnas, apie 55 
mylios nuo Chicagos, arti Valpa- 
raiso, prie gero kelio, kaina tik 
$4200, įnešti reikia ............... $2500.

2— Farma, 84 akrai žemės, su
gerais budinkais, sodnas, i 
akrų miško, 45 mylios nuo 
gos, arti cementinio kelio, 
tik $4700, įnešti reikia ......

3— Gasolino stotis su 40
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 Michigan City 
ir arti 4 didelių kelių: New York,

Detroit, Benton Harbor, Chicago. Kaina tos vietos pernai 
buvo $17,000, dabar parsiduoda tik už $10,500, taipgi 
yra paimta už morgičius. Įnešti reikia $4,800, o kiti pa
liks Federal Farm Loan $5,700, apie 13 metų mokamas 
nuošimtis ir suma, tik $211.25 į pusę metų.

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

Žinokit, kad. ten lotas kainavo daug daugiau. 
■■ - r ■ ■.... •

MES TURIM aplikacijas (applications) valdžios dėl na
mų paskolų ir mes jums pagelbėsim išpildyti jas dykai.

MES JŪSŲ BIZNIO niekam negarsiqam. Visą transak
ciją atliekam savo privatiškame ofise. x

MUSŲ BIZNIS yra pamatuotas teisingumu. Su reika
lais kreipkitės asmeniškai arba rašykite:

J. Namon Finance Co.

JUL1US NAMON

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

6755 So. Western Avė., Chicago, UI.
Tel. Grovehill 1038 ' '

žemės.
apie 12 

• Chica- 
>, kaina 
. $3000.

akrų

* . į j 
': i

šiuomi pranešu, kad metinis 
susirinkimais ■ VISŲ LIETUVIŠ
KŲ SPULKŲ (Lithuanian 
Building Loan Ass’n League 
of Illinois) atsibus penktadienį, 
8-tą rugsėjo (September), 1933 
m., 8 valandą vakaro, CHICA- 
GOS LIETUVIŲ AUDITORI
JOJ, (Mažojoj svetainėj), 3131 
So .Halšted St.

-i . ■, ..

Bite rinkimas valdybos atein
ančiam metui, ir delegatų atsto- 
vAuti musų LYjGĄ Illinois ir 
Jungtinių Valstijų Konvencijo
je. ,

Taipgi į šį suširinkimą yra 
užkviestas kalbėtojas, kuris iš
aiškins dalyviams apie daromas 
paskolas per fHome Owners 

tai yraLoan Corporation” 
klausymas labai svarbus spul- 
kinikams.

Su1 aukšta pagarba,
J. P. Varkala, Sekr.

P. S. Prie progos šiuomi pra
nešu, kad iki; 1-mo rugsėjo 
(September) 1933 turi būt pa
siųstas “Capital Stock Return” 
ant formos 707, 717 ir “Ques- 
tioneer Form 1027”. Nepamirš- 
kit.

Šauks masinį lietu* 
vių susirinkimą Chic. 
mokyklų reikalu

Tuo reikalu darbuojasi Chica
gos Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga. ? '

Paskutiniamef ' susirinkime, 
kuris įvyko rugp. 30 d., Fellow- 
ship House, BrMgeporte, Chi- 
cagos Lietuvių.'Moterų Piliečių 
Lyga nutarė Nurengti masinį 
mitingą, kad suj>ąžindinti' lie
tuvių visuomenę $u svarbia ’iy|- 

mokyk-

4112 Gurinovich Peter
4142 Pleikaite Kotrina
501 Bakais Ygnacas
518 Zilvitiene O.

PRANEŠIMAI
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 

Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, rugsėjo 1 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai malo
nėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti. Kurie esate užsilikę su mokes
čiais, ant šio susirinkimo malonėkite ap
simokėti

GERI
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe —$745. 
Grabam 8 cilinderių Coupe — $845. 
Continental 4 cilinderių Coupe —$355. 
Continental 6 cil. Coupe — $490. 
Continental 8 cilinderių Coupe —$725. 
f. o. b.

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 dykai.
GAGE PARK MOTOR 

SALES 
M. Senics, Sav.

K. Wainorius, Sales 
Manager 

5625 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5669 >

CLflSSIFIEDflDS^

Personai
____Azmenų Ieško_______

PAIEŠKAU Švogerkos Barboros Ado- 
maičiutės iš Raudėnų parap.. Patyrelių 
puivarko. Apleido F * 
1914 m. ir apsivedė Chicagoje. 
dabar randasi nežinau, prašau atsišauk
ti. Ona* Adomaitienė, 3324 So. Lowe 
Avė., Chicago, III.

Maine valstija
• . Kur

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

JAUNOS mergaitės prie siuvimo 
Burlap ir bovelninių maišų. Tiktai 
patyrusios prašomos atsišaukti.

329 W. 24 Place

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

R. S. Kunevicia.

Lietuvių Pašeipos Kliubas, 
mėnesinį susirinkimą penk- 

1933 m. Chi-

Illinois 
laikys savo 
tadieny, rugsėjo 1 d., 
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hals- 
sted St. 7:30 vai. vakare. Visi kliu- 
biečiai kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime. A. Kaulakis, rast.

-----—;—n
Lietuvių Vakarinės Žvaigždės Pašel- 

pinio Kliubo susirinkimas įvyksta penk
tadieny, rugsėjo 1 d., 8 vai. vakare, 
1900 S. Union Avė. G. Cbernausko 
svet. Visi nariai malonėkite dalyvauti.

J. Gelgaudas, prot. rast.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta" mėnesinis susirinkimas įvyksta ant
radieny, rugsėjo 5 dieną, 8 vai. vakare, 
Sandaros svetainėje, 814 W. 33 St. 
Visos narės esate prašomos susirinkti 
skaitlingai, ntt turime daug reikalų ap
tarti draugijos gerovei. Sekretorė.

S. L. A. 134 Moterų 'kuopos susi
rinkimas įvyks penktadieny rugsėjo 1 d. 
8 vai. vakare McKinley Park svetainėje. 
Visos narės esate prašomos susirinkti, 
nes turime daug reikalų aptarti, taipgi 
kurios esate užsilikę su mokesčiais, ma
lonėkite užsimokėti, kad neliktumėte su
spenduotos. Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas A- 
merikoj susirinkimas įvyks rugsėjo 3 d. 
1933 m., 12 vai. dieną Jono Garbužio 
svetainėj, 3749 S. Halsted St. Prašome 
visų narių atsilankyti ant susirinkimo, 
ir užsimokėti užvilktas mėnesines duok
les. W. Didžiulis, prot. rast.

Simano Daukanto Draugijos mėnesi- 
sinis susirinkimas įvyks sekmadieny rug- 
sėjb 3 dieną šių metų, 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuviy Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Hajsted St. Nariai būtinai pri
valo pribūti ir apsvarstyti draugijos rei
kalus, nes turime naujų reikalų, ku
riuos turėsimą apsvarstyti. Kurie esate 
užsilikę su mokesčiais, būtinai pasirū
pinkite apsimokėti.“ P . K., rašt.

Įclassified APS Į
Business Service 

Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BURĖAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

esame jau šiuo adresu virš 40Męs meti]

KIAURAS?

darbą už jūsų 
taisome rynas.

—o—
AR JŪSŲ STOGAS

Mes padarome experto 
pačių kainą. Mes taipgi
“down spots’’ ir visokį blekės darbą.

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

—O—

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos

Nuvežame ir į tolesnias vietas
Supakavimas, Storage, Crating

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago.
- - - - ........—. ■................. =...... '... .......

m.

PARDAVIMUI groserio ir delikatesų 
krautuvė įsteigta 29 metai atgal. Pasi
traukiu pasilsiui. 6556 So. Aberdeen 
St. Tel. Normai 5828.

MAŽA auksinių daiktų ir laikrodžių 
taisymo krautuvė parsiduoda dėl savi
ninko mirties. Įsteigta 16 metų. Mrs. 
Soukup, 1748 W. 51 st St. Valandos 
nuo 11 ryto iki 6 vai. vak.

ALUDĖ IR RESTAURACIJA — 
Laisnis išimtas dėl abiejų biznių. Biz
nis eina per 10 metų.

1435 So. Sangamon Avė.

PARSIDUODA Tavern, geroj apie- 
linkėje, apgyventa švedais ir vokiečiais, 
arba priimsiu pusiniką. Savininką gali
ma matyti nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

6759 So. Halsted St.

PARSIDUODA aludė, biznis išdirb
tas per 20 metų, randa pigi, už visą 
namą $35.00. 331 1 Archer Avė.

PARDAVIMUI delicatessen, ice cream 
ir tabako krautuvė. 5756 S. Carpenter 
St. Tel. Englewood 0676.

ALAUS TAVERN parsiduoda labaį 
pigiai. Pašaukite

Englewood 4704

PARSIDUODA grosernė ir vaisių 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 me
tų, pardavimo priežastis du bizniai. 
Paduosiu pigiai, 

3846 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA ar pasirenduoja R to
se rn ė su fixturiais. Bosą galima ma
tyti antros lubos fronte.

3329 So. Morgan St.

For Rent

Iš visų Jimgtinių 
kampų, pradedant nuo 
nia ir baigiant Maine 
jaunam lietuviui tėvui 
Šopkui pradėjo plaukti užuojau
tos ir kartu pasveikinimo laiš
kai ,ryšy su jo bylo su* Evan- 
gelical ligonine.

Stasys šopkus, 837 West34th 
Place ,pereitą savaitę laimėjo 
bylą prieš Evangelical ligoninę, 
kuri per aštuonius mėnesius 
laikė jo dukrelę Elaine “nelais
vėj” už nesumokėtą sąskaitą. 
Teisėjas David privertė ligoni
nę kūdikį grąžinti tėvui, o jam 
įsakė nieko ligoninei nemokėti. 
Adv. buvo A. Šlakis.

Pereitą gru’odį Šopkaus žmo
na, pagimdžiusi dukrelę toje Ii 
goninėje, mirė. Sumokėjęs pini
gus už jos operaciją ir laidotu
ves, šopkus neteko darbo ir ne 
galėjo sumokėti sąskaitos už 
kūdikį. Tokiu budu? Elaine ir 
pateko į “nelaisvę”.

Dalykas pateko į spaudą, ku
ri išgarsino S. šopkų visoje ša
lyje. Ir dabar jam plaukia laiš
kai iš visų kampų, nuo minkš
taširdžių motinų ir merginų, 
kurios sako, kad “baby is awi 
fully cute”, prašo jos fotografi
jos ir sveikina tėvą už “kovo
jimą už savo kūdikį prieš ‘nas- 
ty hospital, ”. Didžiuma laiškų 
atėjo teisėjo David adresu,* Į 
teismą. J

Valstijų 
Califor- 
valstija, 
Stanlęy

Vakar išdeportavo 
lietuvį Joną Pad- 
džiuvelį-Pudzvelį

sų piliečių problema - 
lomis. i! *

Lietuvių Moterų1 'Piliečių Ly
ga — Lithuanian Women’s Gi- 
viet League gyvuoja šešius mė
nesius. Nors organizacija yra 
palyginamai jauna, bet ji spar
čiai veikia. Tarp kitų proble
mų, dabar 
ir mokyklų klausimą.

Greitoje ateityje spaudoje 
bus paskelbta data ir vieta su
sirinkimo. Jame turėtų atsilan
kyti kiekvienas tėvas ir moti
na, kurių vaikai lanko viešas 
mokyklas. Taipgi ateityje bus 
paduotos kitos smulkmenos apie 
susirinkimą, kaip kalbėtojus, 
etc. —L. Narmontaitė.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

1 t.'

i n ii s

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Baru Formų Parodai 

KAINOS ŽEMESNĖS, NEI MANOTE 
Viei gatavi ifigabcniniul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernfim, mSainfim, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvam, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budeles, stalai, krSslai, 
saslanai.

Vartoti

RENDON kambariai ir 5 karų gara- 
džius, tinkamas dėl repair shop. 

3826 Emejald Avė.

608—614

budelfis. stalai, 

ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
ORAS. BENDER CO.. *

N. Wells St. Phone Superlor 2361

pradeda studijuoti 5332 Sg^LONG AVK.
L m. 8401

Visos anglių kompanijos pakėlė 
gilų kainas, taip augštai. kad žmonėms 
sunku beįpirkti. o CRANE COAL 
KOMPANIJA Vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. . Kam reikia anglių, telefo- 
huokit tuo jaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402-
s— .. . .........................    II IWU ,!—■■■ i pi—si

■ ’ : ~ V :

an-

Educational 
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos. Aritmetikos. Matema

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

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

Atsičaukite nuo 9 ▼. ryto iki 9 ▼.

Farms For Sale

PARSIDUODA farma 83 akeriai su 
visais .ūkiškais įrankiais, mašinerija ir 
gyvuliais, farma ant cementinio kelio, 
Route 142, 
Edgewood, III. A. Yakowicz.

Exchange—Mainai
GERA PROGA

Mainysiu 2 flatų mūrinį namą ant 
bungalow Southvvcst apielinkėj, namas 
beveik naujas su visais įrengimais, ran
dasi Marųuėtte Parke.

Atsišaukite 
6219 S. Whipple St. 

1-mos lubos

2 blokai j miestelį.

▼ak.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

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

6955 ISo. Talman Avė.

MAINYSIU nedidelį namą ant alu
dės, bizniaus ar parduosime už cash. 

3364 So. Halsted St.

Adv. Antanas Skati
na, Boston, lankosi 

Chicagoje
Užvakar vakarė Chicagon at

važiavo advokatas Antanas O. 
Shallna, iš South Boston, Mass., 
dalyvauti tirtos brolijos (frateri 
nity) konvencijoje, ir ta pačia 
proga, aplankyti Pasaulinę Pa
rodą. Jis užtruks Chicagoje 
apie savaitę laiko. Apsistojo 
Palmer House viešbutyje.

Liepos mėnesį Lietuvių hie
nos laiku, Chicagon buvo atva
žiavusi jo žmona, adv. Shall- 
nionSnienė.

1

P i t tsburghietis A. 
Bračiulis aplankė 

“Naujienas”
............. ........

šiomis dienomis "Naujie
nose” lankėsi Ąntanas Bra
čiulis, 2118 čarry Way, South 
Pittsburgh, Pa. Atyąžiavd ap
lankyti Pasaulinį Parodą, 

▼-v • v • • •

J^RTGAGE BANKERS

REALESTATE
Biznis pamatuotu teisingumu -

1

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite | musų spulką

TEL. LAFAYBTTB 1083

2608 West 47th St.
. ' » 4* • t i t

_____________ «__ :________________ __________ t---------------- -----------

ATIDAVIAU savo namą resyveriams; 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, liampas, 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.

■ BARO PINČERIAI padirbama sulig 
užsakymu pigiai; cash arba išmokėji
mas; taipgi stalai, krėslai ir zaslanai. 

4704-06 $o. Halsted Str.

f 7:45 VALANDĄ .

(APART NEDĖLD.)

W. S. B. C.
1210 KtLOCYCtES.
247.8 M E TERŠ

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

Real Estate For Sale
. - Nąmai-Žomž Pardavimui _

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

PARDAVIMUI 2-flatis — 6 kam
barių, mūrinis, iš priežasties mirties, ne
brangiai. Atsišaukite šią savaitę bile 
laiku. E. A. Leader, 2810 Emerald Avė.

3 FLATŲ medinis namas, pardavi
mui labai pigai ant 18-tos gatvės. Ąt- 
sišaukite 1000 Cullerton St.

MEDINIS namas 
kambariai viršuj ana 
vininkas 100Q Cul!<

krautuvė ir 4 
i 18-tos gatvės. Sa- 
lerton S t.

r...................    -

Vakar 2-trą valandą po pie
tų, kaip teko patirti iš emifera* 
jcijos biuro, iš Chicagos ’į Lie
tuvą buvo išdeportuoitas chica- Pasisvečiavęs, pas gimines 
gietis lietuvis Jonas Padžiuve-Į keletą ‘dienų, rrigp. 31 d., ap- 
lis-Pudzvelis. Jis išvažiavo New .leido Chicago,; - kad suspėti 
Yorkan iš La Šalie stoties. » prie: įarho. . L

’ - , ' ' ’ ' , t '

Yorkan iš La Šalie stoties.

1111 ______s__________

PASAULINĘ PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTU!!!

Per visą vasaros' laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos* Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite ....
-rf CANAL 8500
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