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tos jau senai nebeatsako su
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savai

Uraganas Kuboje
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Tel. CanaI 8500žmones

7 žmonės žuvo belaipio 
darni kalnus Italijoje
TRENTINO, Italijoj, rs. 1.— 

Septyni žmonės žuvo antradie
ny ir vakar belaipiodami Itali
jos Dolomites kalnuose. Penki 
užmuštųjų yra vokiečiai, vienas 
čėchas ir vienas italų kunigas.

Rouge 
42,000

Hitleris bando pa
pirkti Hindenbufga; 

dovanojo dvara

SOFIJA, Bulgarijoj, rs. 1.— 
Penki žmonės liko pasmerkti 
mirčiai ir devyni kiti liko nu
teisti ilgiems metams kalėj iman 
už bandymą vesti komunistinę 
agitaciją armijoje.

Užmuštas žmogus, sudeginta 
turtinga dvaro daržinė

gaiš 
ėmėsi

PENKI BULGARAI PASMER 
KTI MIRČIAI UŽ KOMU

NISTINI AGITACIJĄ

nelai- 
dabar

rie junkerių, nes na- 
ziai ikišiol parodė visišką savo 
nesugebėjimą tvarkyti krašto 
reikalus.

Chicagos teismas dar 
du užmušėjus nutei

sė kalėjiman.

Krakių apylinkėj au 
dra padarė daug 

nuostolių

LONDONAS
išėjo iš spaudos “Brown Book 
of Hitler Terror”, paruošta po
litinių tremtinių komiteto, ku
riam vadovauja prof. Alberi 
Einstein.

Fordas priimsiąs 4,000 dar 
bininkų

Savo bute sudegė mo 
teriškė

Kaltina nazių vadus 
dėl reichstago 

padegimo

Suėmė tris vyrus, kurie 
kankino ir nužudė 

seną našlę

Du užsimušė šokdami 
per langus

H. G. Wells numato 
karą 1940 m.

VVASHINGTON, rūgs. 1. — 
Kova dėl pripažinimo darbinin
kų unijų, kuri ikišiol patylomi.s 
ėjo NBA administracijoje, da
bar išsiveržė aikštėn pasitraukus 
iš administr. chicagiečiui Du- 
dley Cates, kuris ėjo tiesioginio 
padėjėjo administratoriaus John
son pareigas. Del rezignacijos 
jis kaltina administracijos nu
sistatymų linkui darbininkų uni-

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

Nepastovus, galbūt lietus į 
vakarą.

Saulė

Cates, Johnsono padėjėjas, pasitraukė iš 
NRA administracijos, reikalaudamas 

industrinių unijų

Antras 5,000 akrų dvaras dova
notas Hindenburgui. Už ta 
kapt. Goering gavo generolo 
laipsnj

Tos pačios dienos 22 vai. go- 
rizontą vėl nušvietė gaisro pa
švaistė. Sudegė apie 6 klm. 
nuo Krakių Bartkuniškio dva
ro Jacimskienės daržinė su 200 
vežimų dobilų, 70 vež. šieno ir 
apie 20 vežimų rugių, be to •— 
liepsnose žuvo daug ūkio pa
dargų. Nuvykę Krakių gais
rininkai buvo bejėgiai kovoti su 
ugnies jura.

KRAKES.—-š. m. 7 d. Krakių 
apylinkėje siautė nepaprastai 
smarkus lietus su perkūnija, 
kuris pridarė nemažai žalos. 
Perkūnijai praūžus, galima bu
vo matyti gaisro pašvaistes; be 
to, gamta' pareikalavo ir žmo
nių aukų: pilietį Liaką, kuris 
ėjo audros metu geležines šakes 
nešinas, perkūnas nutrenkė vie-

Valdžia pradeda leis 
ti didesnį degti
nės gaminimą

HAVANA, rs. 1. —Smarkus 
uraganas perėjo per Havaną ir 
šiaurinę Kubą, išnešdamas di
deles juros vilnis.

Havanoje žuvo 6 žmonės. Iš 
kitur žinių dar negauta. Nuos
toliai dideli.

Penki žmonės žuvo nuo 
troškulio Meksikos 

tyruose
MEXICALI, Meksikoj, rs. 1. 

—Iš septynių važiavusių auto
mobilių, penki pasimirė nuo 
troškulio ir karščio prie San 
Filipe kelio, žemojoj Colifarni- 
joj, sudegąs jų automobiliui. 
Moteris ir du vaikai pasimirė 
automobilyje, o du vyrai žuvo 
ieškodami tyruose vandens.

LONDONAS, rūgs. 1. —Gar
sus Anglijos rašytojas H. G 
Wells parašė naują knygą “The 
Shape of Things to Come”. Jis 
pradeda -nuo jvykių 1913 m. ir 
tęsia iki 2116 m. Jis numato 
karą Europoje 1940 m., kuris 
busiąs labai baisus ir prives 
prie susmukimo dabartinės eko
nominės sistemos. Po to karo 
seks nauja tvarka, kurioj ne
bus pelnų, rendų ir nuošimčių, 
bet visi galės laimingai gyventi.

William Martin, 17 m., stu
dentas Dortmoųth Jcolegijoj ir 
sūnūs La Crosse, Wis„ audiny- 
čių savininkų,' iššoko ar iškrito 
iš 7 augšto lango Brevoort ho- 
tely. Jis nukrito ant trijų 
augštų namo stogo. Nuvežtas 
ligoninėj pasimirė už kelių va
landų.

Clarence Faurot, 50 m., ma
noma, bedarbis spaustuvinin
kas, iššoko iš 16 augšto lango 
City State Bank ir užsimušė 
vietoj.

ST LOUIS, Mo., rs. 1. —Va
kar miegamosios ligos epidemi
ja padidėjo, pasimirus dar 6 
žmonėms. Nuo pradžios epide
mijos nuo šios ligos pasimirė 
jau 53 žmonės.

Dabar serga ta liga 388 žmo
nės, jų tarpe New Yorko muzi
kas Oscar Bradley, vedėjas vie
tos operos vasaros laiku. Jis 
susirgo vesdamas operą pasku
tinę dieną šiame sezone.

rs. 1.—Trys 
i pereitą 

naktį elektros kėdėj Sing Sing 
kalėjime. Tai jau antra egze
kucija bėgyje dviejų savaičių, 
kuriose ant kranto Žindyta po 
tris

Calais 
valdžia— mėras, alder- 
prekybos butas ir pre- 
teisėjai, rezignavo pro- 
prieš valdžios eksporto 

politiką, kuri sunaikinusi Ga
lais mezginių industriją, išku 
rios pasiliko visas miestas. Pre
mieras Daladier bandė sutaikin 
ti, bet nepavyko.

ROBINSON, III., rs. 1. — 
Trys žmonės, kurie kad išgauti 
kur yra paslėpti pinigai, ilgai 
kankino ir nužudė turtingą 82 
m. našlę Mrs. Mary Schroeder, 
taipgi kankino jos brolį Ber- 
nard Welson, 84 m. ir jos duk
terį Anna Schroeder, 47 m., ta
po suimti Indianapolis, Ind. ir 
atvežti į Newton kalėjimą. Nu
kentėję du suimtuosius indenti- 
fikavo. Visi trys yra iš Dan- 
ville, III., apielinkės.

Kai jie atvažiavo ir ėmė tei
rautis pas kitus farmerius kur 
gyvena Weldon, jie ėmė juos, 
nužiūrėti ir pasiėmė automobi
lio lasnio numerį. Farmeriai 
visą naktį saugojo Weldon na
mus, bet niekas neatėjo. Pasak 
Anna Schroeder, puolikai atėjo 
tik antradieny ir ėmė visus tris 
kankinti, mušti ir deginti padus 
kad pasakytų, kur yra paslėpti 
pinigai. Abi sumuštas moteris 
jie nusinešė i miegamąjį kam
barį, pririšo prie lovos ir jas 
abi kelis kartus išgėdino. Mo
tina mirė, bet duktė atsigavo 
tik ketvirtadieny tiek, kad ga
lėjo nušliaužti pas kaimynus 
pasišaukti pagelbos. Weldon ir
gi neatlaikė kankinimų ir pasi
mirė šiandie.
Plėšikai tapo suimti pagal lais- 
nį. Juos atvežufe į Newton ka
lėjimą, tuoj aus susirinko dide
lės minios farmerių, kad juos 
nulinčiūoti. Bet policija nepri
leido. Minios ir dabar tebėra 
apgulusios kalėjimą ir suimtuo
sius bijomąsi gabenti į vietos 
kalėjimą.

Vokiečiai atvirai kalba, kad 
tas davaras yra Hindenburga 
“30 grašių” už toleravimą na
zių, kuriuos jis gali sunaikin 
ti pašaukdamas prieš nazius 
reichswehrą. Tą žino ir naziai.

WASHINGTON, rs. 1. —Pri
pažindama, kad yra didelio pa
vojaus, jog pasireikš didelis 
degtinės trukumas, jei neužil
go bus atšaukta prohibicija, val
džia pradeda leisti gaminti dau
giau degtines. Ji jau pasiūliusi 
niekuriems degtindariams tuo- 
jaus pradėti degtinės gamyba. 
Kvotos degtinės gamybos bus 
žymiai padidintos. Kvota jau 
dabar yra pakelta iki 10,000,- 
000 galionų, bet bus pakelta dar 
atfgščiau, kad suspėjus priga
minti užtektinai degtinės iki 
prohibicijos atšaukimo.

NEW YORK, rs. 1. —Bravo
rai apskaito, kad nuo dienos 
legalizavimo alaus, bal. 5 d. iki 
liepos 30 d. amerikiečiai išgėrė 
4,344,220,960 8 uncijų stiklų 
alaus. Liepos mėn. išgerta 1,- 
332,790,688 stiklai alatfs. 22 
Valstijos, kurios yra legalizavu
sios alų iki liepos 30 d. taksais 
už alų gavo $5,803,209.

ŠIAULIAI.— Rugp. 4 d. laiš
kininkas atnešęs laišką Chajai 
šmųilevičaitei, Vilniaus g. 139 
nr., rado jos bute degant įvai
rius daiktus, o ją pačią ant 
grindų negyvą ir taip pat de
gančią. Subėgę žmonės 
T^T ’ti'žgesino, o policija 
priežastį tirti.

Buvo manyta, kad tai 
mingas atsitikimas, bet 
jau išaiškinta, kad tai yra pik
tadarybė.

Ryšy su šia byla suimtas tū
las kiemsargis, kuris šmuilo 
vičaitei nešdavęs vandenį.

PARYŽIUS, 
miesto 
manai, 
kybos 
testui

NEW YORK, rs. 1.— Nącio- 
nalė industrinė konferencija ap
skaito, kad samda liepos mėn. 
padidėjo 10.2 nuoš., palyginus 
su birželio mėn. Tai yra di
džiausia mėnesinis samdos pa
didėjimas per 13 metų.

todėl jam ir gerinasi.
Hindenburgas visa savo 

yra junkeris. Jis yra kilęs iš 
mažų dvarininkų ir vjsą savo 
gyvenimą praleidęs su dvarinin
kais. Todėl junkeriai ir dabai 
yra jo artimiausi patarėjai.

Junkeriai-dvarininkai visą lai
ką valdė Voketiją ir tiek pa* 
prato naudotis valstybės iždu, 
kad ir dabar negali be jo ap' 
sieiti. Kad labiau pasigerinti 
Hindenburgui, jie nupirko jo 
tėviškę Neudeck ir jo protė
viams priklausiusius dvarus if 
jam padovanojo. Tai buvo bran
gi jo širdžiai dovana ir jis ėmė 
dar nuoširdžiau ginti dvarinin 
kų reikalus.

Kai valstybės interesai susi
kirto su dvarininkų interesais 
ir premieras Bruenng užsiminė, 
kad reikėtų išdalinti kelis susi- 
bankrutavusius dvarus, tai Hin 
denburgas tuoj aus pašalino 
Bruening iš kancelrio vietos ii 
jon pastatė junkerį von Pape- 
ną. Tam neišsilaikius valdžioje-, 
jos priekyje atsistojo gen. 
Schleicher. Bet kai ir Schleic* 
her negalėjo išgelbėti dvarų, tai 
ir jis neteko vietos ir valdžion 
pateko Hitleris.

Hindenburgui Hitleris nepa’ 
tiko. Nepatiko ir jo pravestas 
nuožmus teroras ir ypač grū
mojimai dvarininkams. Tą ži 
nojo Hitleris ir taipjau žinojo, 
kad Hindenburgas gali jį paša
linti. Todėl, kad jam pasige 
rinti, jis paskelbė, kad “antros 
revoliucijos” (nacionalizavimo 
pramonės ir dvarų) nebus ir kad 
visas pasiliks po senovei. Kad 
dar labiau Hindenburgui pasi
gerinti, tai padovanojo ir ant
rą dvarą.

Tečiaus kiek manoma, tas 
Hindenburgo nepatraukė prie 
nazių. Vieton to Hindenbur
gas stengiasi nazių vadus pa
traukti

DETROIT, Mich., rs. 1. — 
Fordo Motor Co. paskelbė, kad 
ji į savas dirbtuves priimsian- 
ti dar 3,000 (ar '4,000 darbinin
kų. Jie dirbąs 40 vai. 
tėję ir gaus $4 j dieną.

Rugp. 20 d. River 
Fordo • dirbtuvėse dirbo 
darbininkų.

DELEI DARBO DIENOS 
PIRMADIENY, RUGSĖJO 4 
D. NAUJIENOS NEIŠEIS IR 
NAUJIENŲ OFISAS BUS 
UŽARYTAS VISĄ DIENĄ. <

■ ■'' . < '

NAUJIENŲ ADM.

žmones mirė 
miegamosios ligos 

St. Louise

PARYŽIUS, rūgs. 1. — Ke
lios dienos atgal Prūsijos vai 
džia padovanojo Vokietijos pre
zidentui von Hindenburgui ant 
rą dvarą, šalę jo dvaro Neu 
deck, Rytų Prūsijoj. Naujasis 
dvaras yra 5,000 akrų didumo 
ir yra vi-sam laikui paliuosuotas 
nuo valstybės mokesnių mokė
jimo. Kaip ir pirmas dvaras, 
jis tapo užrašytas prezidento 
sunui pulk. Oscar von Hinden- 
burg. Dvaras padovanotas mi
nint Tannenberg mūšį, kurian e 
vokiečiai skaudžiai sumušė ru
sus ir išvijo juos Iš Vokietijos.

The JLithuanian Daily News
o pecond-class matter March 7, 1914 ąt the Posft Office M CSdCAgOo 
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PHILADELPHIA, Pa., rs. 1. 
— Samdytojų atklausinėjimai 
parodo, kad iš priežasties NRA 
kampanijos, ąlgo Siame mieste 
pakilo nuo 12 iki 15 nuoš.

Gyvnašlė Eleanor Jarrrian (kairėj), jos meilužis George 
Dale ir Leo Minneci klausomi teismo nuosprendžio jų byloj, 
kurioj jie buvo kaltinami nužudę laike plėšimo chicagietį san- 
krovininką Gustav Hoeh, 71 m. senį. Tikrasis užmušėjas Dale 
tapo nuteistas nužudymui elektros kėdėj, o Mrs. Jarman, mo
tina 2 vaikų ir Leo Minneci liko nuteisti kiekvienas 199 me
tams kalėjimo.

Cates savo ilgame rašte sa
ko, kad dabartinės amatinės 
amatinės unijos visiškai nebe
atsako savo uždaviniui ir rei
kalauja, kad unijos butų indus
trinės, viena unija apimanti vi
są industriją. Tos unijos tu
rinčios būti po valdžios priežiū
ra, tiek pat atsakomingos val
džiai, kaip yra atsakomingos 
valdžiai industrijos.

Tai yra viena Cates rezignaci
jos priežasčių. Bet tų priežas-

Knyga yra pilna dokumenth 
dėl baisiausio Hitlerio teroro 
Knyga atvirai kaltina nazių va
dus Už sudeginimą reichstago 
rūmų ,po ko ir prasidėjo di
dysis nazių teroras. Ji sako, 
kad sudeginti rumus sugalvojo 
dabartinis propagandos minis 
teris Goebbels, o tą planą įvyk
dė Prūsijos premieras Goering, 
kurio namuose buvo atlikti ii 
visi priruošiamieji darbai.

Knyga taipgi dokumentais pa
rodo, kad nacionalistų vadas 
reichstage Dr. Ernst Oberfoh- 
ren ne pats nusižudė, kaip tvir
tina naziai, bet buvo nazių nu
žudytas, kadangi ji perdaug ži
nojo apie nazių sudeginimą 
reichstago rūmų.

Knyga parodo ,kad Goebbels 
keliomis dienomis prieš padegi
mą padarė kratą komunistų raš
tinėj ir padėjo inkriminuojan
čios medžiagos.

Padegimo laiku Berlyne buvo 
visi nazių .vadai, o ginkluotos 
gaujos buvo kazarmeSe, paruoš
tos veikimui. Rūmai užsidegė 
9 vai. vakare, o iki vidurnak
čio buvo areštuoją jau 1,500 
žmonių. ‘Prieš kiekvieną areš
tuotąjį buvo išduotas įsakymas 
(varantas) su fotografija kai-Į 
tinamojo.

Kaltinamasis holandas Bari- 
nUs Van der Luebbe buvo tik 
įnagis ginkluotų gaujų vado 
kapt. Roehm, su kuriuo jis 
draugavo per keletą metų. Tik 
tiesiems padegėjams vadovavo 
Silezijos nazių vadas Heines. 
Jie įėjo į reichstagą požeminiu 
Uryu, kuris vedė iš Gcfcring 
namų. Nusinešę kelis šimtus 
svarų degančios medžiagos ir 
padegę rumus, jie sugryžo tuo 
pačiu urvu atgal į Goering na1- 
mus.

Atsilyginimui už tą dvarą, 
prezidentas Hindenburgas su
teikė Prūsijos premierųi ir aky- 
plėšiškiausiam nazių vadui kapt. 
Goeringui generolo laipsnį. Go 
-ering tuo yra labai patenkintas, 
nes jis yra didelis mėgėjas uni
formų.

Pirmas dvaras buvo dovano
tas Hindenburgui 80 m. am
žiaus sukaktuvėse. Jis buvo 
nupirktas dvarininkų sudėtomis 
aukomis.

CHICAGO.-- Vakar cicė'tk- 
čiai Chester Galias, 37 m. ir 
James Kuratko, 31 m., kurie 
laike plėšimo nušovė Cicero 
konduktorių, rasti kalti ir Gal
ias liko nuteistas visam amžiui 
calėjiman, kaipo tikrasis šovi- 
kas ir Kuratko gavo 14 metų 
kalėjimo, kaipo užmušėjo pa- 
gelbininkas. Abu teisinosi, kad 
jie buvo tiek girti, jog nenu
simanė ką darą. Nušovę kon
duktorių jie pabėgo, bet vienas 
policistų pažino Galias ir už
mušėjai liko vėliau suimti.

Kadangi, bijodamies didesnes 
bausmės, jų advokatai nereika 
lavo naujo bylos nagrinėjimo, 
jie tuoj aus bus išgabenti kalėji
mam

Trys nuteisti nužudymui
Pastaruoju laiku Chicagos 

teismai tris žmogžudžius nutei
sė nužudymui. Tai John Scheck, 
nužudęs teisme polfcistą, Mor
ris Cohen, laike plėšimo nušo
vęs policistą ir George Dale, 
nužudęs laike plėšimo sankro- 
vininką. Pastarojo nuteisimas 
vakar formaliai tapo teismo pa
tvirtintas. Visi trys nuteisti 
nužudymui elektros kėdėj spalio 
13 d. Dale meilužė Mrs. Jar
man pagelbininkas Minneci liko 
nuteisti 199 metų kalėjiman.

Mėnuo atgal kriminaliniam 
teismui pradėjus kampaniją 
prieš piktadarus, jau 239 žmo
nės liko nuteisti kalėjiman už 
piktadarybes, daugiausia plėši
mus ir žmogžudystes.

Į Chicago tapo atgabentas 
Melvin I. Trasize, 21 m., kuris 
nušovė savo meilužę Helen Ru- 
nak, 19 m. Jis buvo pabėgęs 
į Hūlbert, Ark.
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Johnsonu. Cates aštriai puolė 
ir visą NRA planą ir jau senai 
yra netekęs darbininkų pata
riamosios tarybos pasitikėjimo, 
kadangi jis visą laiką bandė ei
ti prieš darbininkų unijas.
Johnson pritaria industrinėms 

unijoms
Administratorius Johnson at

sakydamas į Cates užmetimus ir 
jo planą industrinių unijų sa
ko, kad jis pilnai pritaria pa
naikinimui amatinių unijų, įstei
gimui industrinių unijų, kurios 
butų atsakomingas valdžiai. Bet 
reorganizuoti unijas negalima 
su viena diena, kaip to norėjo 
Cates. Johnson sako, kad rei
kia dabar taikintis prie esančių 
aplinkybių, o su unijų reorgani
zavimu palaukti tinkamesnio 
laiko.

Kai dėl Cates smerkimo viso 
NRA plano, tai ne jo dalykas tą 
daryti: jis bi/vo pastatytas tą 
planą vykinti, einant jstaymais, 
o ne kurti savas teorijas.

Bijosi, kad gali pritrukti degti 
nes prohibiciją atšaukus



2
aMMA <SBMb4k*Mas4

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

(korespondencijos
Kanados darbininkų' 

gyvenimas

metais užsidirbdavo, 
metai yra* gan. prasti, 
geresnis derlius matyti 
mažosiose dalyse. Di-

Dari aus* G ire n o prfri m i n i m ai.
Kanados darbininkai tikėjo

si. ir šiemet nors kiek užsidir
bti derlių valydami, kaip kad 
kitais 
Bet šie 
ir kiek 
vos tik
deli žemės plotai yra paliesti 
sausros ir visai nedirbami.

Bet darbininkų, būriai: Parei
tais važiuoja* iš vieno* šalies 
galo į kitą darbo ieškodami. 
Jeigu kurie jų ir gauna darbo, 
tai atlyginimas esti mažas, to
dėl, kad darbininkų yna per
teklius*

WE. DO OUR PART

PROGRESS
FURNTTURE CO.

S i u 1 y ja* Mažiausias 
Kainas ant Visokių 
Namams Reikmenų. 
PIRKITE ČIA DA
BAR IR TALPINKI

TE PINIGUS!

Apie lietuvių lakūnų, Da
riaus ir Girėno, žuvimą suži
nojau* Dutarijos kalnuose. Jų 
nelaimė lyg peiliu, pervėrė šir
dį.

Sunku žodžiais apsakyti įs
pūdis, padarytas mirtim į 
lietuvius. Kur tik susitiksi' lie
tuvį, tai vis išgirsi skaudų nu
siskundimą* dbl nelhimingos 
lakūnų mirties.

— P. Liaukeuičius.

Pensijos gydy tojams 
sulaukusiems senat

vės ar negalios
Nacionale Gydytojų* Sąjun

ga Rumunijoj iki šioll buvo 
vienintelė organizacija, kuri 
gelbėjo patekusiam vargan gy
dytojui. Ir tą pagelbą ji teik
davo ytin mažomis rūtomis.

Sąjunga išdalino 1922-1932

PERMODEUUOKIT
i

DABAR!
j NIEKAS NEPADARYS PIGIAU 

------ SPEdALIZŲOJAMES;
Naujiem Fronto 

Ųipakailo 
Gonkam

Namų iškėlimui Ir 
Perkėlimui

įtaisymui stoglan
gių. Kambarių ar 
Pilnų Apartmentų 

Namų 
Pastogėse

Gazolino ir Tepalo 
Station

Tankam ir Keliam
Asbestu, Asfalto 

Plytomis ar 
Skindeliais

Apmušimui Senų 
Sienų

MES 
• Kniijlein Belsmen- 

tam 
Naujiem- MMilo ir 

Plytų Frontam 
prie Menu Narnu 
Statymui įvairiu 

Paramsčių 
Konkryto S’lytu 

Pamatam* 
Pertaisymam Viso
kiu Kušių Gonkų 
.Apdengimui, Va, 

aarnamlam 
Naujiem Stogam 

Naujam PJumbing 
Apmušimui Gonkų 

SklndeUals 
Vario ir Bronzos 

Krautuvių. 
Frontam

STATYBAI MEDŽIO AR PLYTŲ GARAŽŲ 
> Visokio Didiio. Kainos Pagal Sutarti.’

APSKAIČIAVIMAI DYKAI 1 iki 10 Metų 
lAmokHImas. Darbas NEPRALENKIAMAS 

J. PONDELIK, Jr. 
CONSTRUCTION CO.

Vyriausias Ofisas 

5213 West 22nd St. 
Telefonai—Roekureil 4320; Cicero 2056

ir

Gražus Seklyčiom SETAI
nuo $24.50 iki $98.0CT
Miegamų ir Valgomų Kam- 
barių-»SETAI
nuo $19.50 iki $95.00
Refrigeratoriai ir Ledaunės
nuo $9.50 iki $99.00

Naujausi 9x12 Kaurai
nuo $12.50 iki $58.00

Drabužių Plovyklos
nuo $35.00 iki $125.00

Puikus Matrasai
nuo $3.95 iki. $30.00

Pakelkit namo vertę ir patogumą moder- 
i.............. ...  ‘— ------- ------- -------
šildymo Sistema — 
boileriai, geriausias 
įtaisymo dalbas ir pilnas našumas 
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO! 

Lengvi Išmokėjimai, jei Norima

2118-32 S. STATE ST. 
Victefy 2454. 

Gaukite Mtisij Apskaičiavimą . Šiandie.

niška KARSTO VANDENS ar GARO Ap- 
aukščiausios rųšles 
niateriolas, tobulas 

ga-

’metiaist 3l8,000i Ibitjųj sumomis> siiiiegalėjusibins: gydytojams, 
nuo 500: iki 5i000 leitjųj Dabar 
tačiau^ kadai visuotinas krizis 
subiedhino netl ir geriausio gy
dytojo praktiką; parama to
kiomis. menkomis* sumomis 
pasirodė tiesiog juokinga, Bb 
to, dalinimas ahnužnos, km 
rios ne tik nepakanka, bet ku
ri yra ir labai žeminanti, tu
rėjo būti sustabdyta ir pasto
vios formos pensijos sistema 
įyosla.

Ekonominis krizis Rumani- 
jos gydytojų profesijoj palietė 
visus pnofibsijps narius* Ieš
kant tokios padėties priežas
čių, be abelno piniginio krizio, 
randama dar dvi* Viena jų, 
tai ta, kad nebuvo tvirtos — 
glaudžios organizacijos^ tarp 
pačių gydytojų» o antroji — 
tai: gydytojų perteklius.

Ženklai biednumo daktaru 
profesijoj aiškiai matyti kas
dien. Padėties pataisymui pa
daryta labiau suvaržomas lau 
kas norintiems praktikuoti 
daktaro profesiją. Bet kompe- 
ticija (konkurencija) gydyto
jų tarpe darosi didesnė. Šaly 
esama apie 8,000 gydytojų, iš 
kurių 2,000» randasi vien Bu- 
chareste. Reikia pasakyti, kad 
čia daktarų yra tikrai per
daug, jeigu paimsime domėn 
gyventojų skaitlių.

i šitokiose apystovose Ruma- 
nijoj pribrendo reikalas įvedi
mo senatvės ir negalios pensi
ja gydytojams.

Austrijojt kur apie 80'nuoš* 
gyventojų* yra* apdraustų nuo 
ligos, sekanti sistema įvesta: 
visas gydytojų atlyginimas, 
kuris susirenka už gydymą ap
draustų pacentų, yra suren
kamas vienon raštinėn ir iš 
tų sumų ištraukiama pinigai 
reikalingii užlaikymui labda
ringų gydytojų institucijų. Iš 
šių šaltinių yra* įrengtas Auk
štojoj Austrijoj) seneliams da
ktarams namas, kuris kainavo 
$1,000,000. i
■, Danijoj buvo Įųėginį^ įvjesa 
M priverstiną daktarams se
natvės apdraudę* Čia betgi 
randasi dvi gydytojų Ihbdh- 
ringos įstaigos. Viena jų — se
neliams gydytojams, o kita — 
našlėms ir našlaičiams gydy
tojų šeimoms; toms šeimoms, 
kurioje gydytojas mirė nesus
pėjus aprūpinti jų 
niai.

Belgijoj randasi 
labdaringa draugija 
indiviįdUalėmds
Kiekvienas gydytojas gali ta
pti draugijos nariu, jei tik 
užsimokės savo duoklę nuo 25 
metų amžiaus. Jei jis tampa 
draugijos nariu po 25 metų 
amžiaus, tai duokles turi su
mokėti nito 25 metų amžiaus 

• (retrospectively).
Liege mieste randasi: savo- 

šalpos labdarybės raštinė, kur 
nariai užsimoka nustatytą pi
nigų* sumą* ir gali: gauti* die
ninę pagelbąi ligos laiku. Gru
pė gydytojų Belgijoj* turi pa
dariusi kontraktą su apdrau
dos kompanijomis, kurioms 
moka mažiausią metinę pre
miją už apdraudę, kad* laike 
mirties ar visiškos negalios 
gauti iki 25,000 Belgijos fran
kų. Apdraudos suma gali bū
ti padidinta iki 100,000 fran
kų. Ir dar yra kita gerai orga
nizuota apdraudos kompani
ja, kurię valdo išimtinai gy
dytojai. Ta kompanija ap
draudžia savo narius ir nuo 
atsakomybės, jei gydytojas 
tampa patrauktas, teisman, už 
apsileidimų (malpractice) gy
dyme, ar nelaimingų atsitiki
mų ir kitokių* priežasčių,

Šveicarijoj; randasi senelių 
gydytojų pensijų institutas, 
kurio nariais gali tapti gydy
tojai ne senesni kaip 4Q metų, 
esantys sveiki ir priklausantys 
kaip nariai Nacionalbi Gydy
tojų Sąjungai, ši institucija 
operuoja nepriklausomai ir 
kooperuoja su4 draugija,; kuri 
teikia paskolas, reikalaujan
čiam nariui. Dar yra gydytojų 
labdarybės draugija, kuri iš 
'gydytojų ir kitų asmenų, liuos- 
norių duoklių teikia . pagelbą

medžiagi

gydytojų 
paremta 

duoklėmis.

t ■ . f . ♦ J 1 » . to

Šeštadienis, rūgs. 2, 1933
T—    ——----------------------------------------———

Gražios Plieninės
nuo $2.95 iki

Lovos
$15.00

šildomi ir Gesiniai Pečiai
nuo $19.75 iki $97.50

Naujos Mados Radžos
nuo $7.95 iki $100;00 rAMERiaar

Linija

Tai yra patogiausia ir did
žiausia krautuvė Bridgepor- 
te.

PROGGESS
FURNITBRE C0.
3222-24-2^ South 

Halsted Street 
Chicago, III.

J. Kaledinskas, J. Romanas, 
/ Vedėjai.

gražius ir įdo- 
LietyviŠkus radio pro- 

gramus kas ketvergę, 9:30 
vakare iš stoties W.S.B.C., 
1210 kilocycles.

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greita kelione į Lietuvą per Švediją.

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

L. ''GRIPSHOLM” .... Rugsėjo 6,
L. "KUNGSHOLM’’....Rugsėjo 13,

M 
M
M.L. “DROTTNINGHOLM” Rūgs. 30
M. L. “KUNGSHOLM” ^Spalių 19j

Dideli, balti it gulbės laivai.' Erdvus 
ir gerai: ventiliuoti kambariai* 
judomi paveikslai, koncertai 
Keliaujant "Baltuoju švedų 
kelionė, būna pertrumpa.

—o*—
Kreipkitės į vietinį agentą, arba:

SWEDISH‘ AMERICAN LINE 
181 N. Michigan. Avė., Chicago,. Ulj

KUNGSHOLM

Kelionėje: 
ir šokiais

LIETUVO N
Reguliariski Išplaukimai, -—
Patogi Kelionė, —•
Žemos Kainos '
Del informacijų kreipkitės 
į Vietinius Agentus arba j

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

M « SALLE ST.,
III.

e-'" ■'

taipgi ir jų* šeimoms!
Lenkijoj1 yna pniven&tina su* 

višalpos apdraudos įątoigąi 
visiems šalies gydytojams.

Anglijoj, Vokietijoj, Jugo- 
^lb vijoj, G toi Ui joj i ir Uitose 
šalyse nėra* ko nona* panašausi 
įgyvendinta organizacijos’ ke
liu. . <. .
. Rumunijoj daktarų būties 
apsaugai yra* dvi- priemonės 
atdaros* Vienai jųi: Uontttaktn» 
su apdraudos kompanija la
bai naudingomis ir prieina
momis sąlygomis; antroji* — 
įsteigta senelių* ir sunegalė- 
jusiųi organizacijai Valstybė 
pasižadėjo* teikti pagelbą* sui 
stambiai suma pinigų šiam, 
antrajam* planui; ir dauguma' 
Rumunijos gydytojui pritaria* 
tam plbnuh Reguliacijos (įsta
tai) jau* parašytį ir valdžios 
pa tvirtinti; Sąjungos įplaukos 
susidbrys iš šių* šaltinių : Na* 
cionalė Gydytojų? Sąjunga do
vanojo* 1^500,4)00 lei’jų bonais;, 
įeigos pasidarys dar iš par
davinėjimo* Rucaptinių blankų 
(pensijos raštinė tas Racaptų 
blankas* pati pagamina, ir 
gydytojai priverstinai turės 
jas vartoti! o dalis tų pajamų 
bus skiriama* pensijos fon
dui); registracijos kaina mo
kama narių; įvairios subsidi
jos, dovanos, baliai, 
ir 11.; duoklę moka 
Rūmai; Rumunijos 
Sąjungos laikinos 
pusė nuošimčio
visų sanatorijų, privatinių li
goninių, radiografikų labora
torijų ir tt*

Kad gauti pensiją, narys 
Turi būti 6(U metų ir nors 20 
metų gydytojavęs ir regulia
riai mokėjęs nario mokesnius. 
Našlės ir legališki mirusiųjų 
gydytojų vaikai turi teisę gau
ti paramą*— vaikai, jei jie yra 
ne senesni,, kail is m. Vienok 
po 18 metų sustįbdOma pašal
pa. (

Jeigu tačiau paikai randasi 
universiteto kaljp studentai, I 
tai jiems pagelba duodama iki 
21. metų.

Kiekvienas, gydytojas gali 
reikalauti pensijos. Jis betgi 
turi įrodyti,, kad jau nebe
praktikuoja, t y. nebeaužsii- 
ina gydymu.

Iš A. M. A. žiirn. sutrauką 
padarė Dr. A. L. Graičunas.

1 11

koncertai 
Gydytojų 
Gydytojų 
atlaidos;

grynų jeigu

buttu perdbug geniališkoj ar 
žurnalistai* biiuo “perdUmil’ jo 
išradimą* suprasti, tačiau pasta
rieji; susipažinę sui “Išradimu”, 
bevelijo apie jį visai tylėti.

Kitas vėl “išrado” kažkokį 
aparatą; kuriuo galima* važiuo
ti; plauktii ir,, bene; skristi. Tre
čias vėl išrado kažką baisiai 
praktiško. O vienas nelabai se
nki netl budą> kaip pačiu Ūmiau
siu laiku prašalinti ekonominį 
krizį* visame pasauly, išrado! 
Šio “išradimo” receptą pasiun
tęs, sako, Amerikos preziden
tui ir ekonominei konferencijai 
Londone, kuri; matyti, nemokė- 
8o juo pasinaudoti, Bet šiauliš- 

iių “išradėjų” įkarščio nepasi
sekimui nešaldo ir šit dar vie
nas išradimas: — tūlas šiauliš
kis nesenai išrado specialę ma
šinėlę silkėms valyti* Mašinėlės 
pagelbą silkei numaukiamas 
kailis vienu ypų> ir visai ne
sutepant tos operacijos metų; 
rankų; Išradimas jau esąs* už
patentuotas ir pora kitų šiau
liškių; kažkokie p. p. Chotom- 
liauskis ir Preisas imasi jo 
eksploatacija* — statysią Šiau
liuose fabriką ir gaminsią* to
kias mašinėles silkėms valyti. 
Nedarbui Lietuvoje ateinat ga
las, nes juk reikia pamanyti, 
kiek tokių silkės valomų maši
nėlių visam pasauliui reikės!

nuo laukų javus su krepšiais 
rinkoj nes į dirvą nebuvo gali
ma įvažiuoti — derlių sunaiki
no lietus ir audros. Tada, sako 
senutė, tai tikrai buvusi, kri
ze, kad žmonės nei pavalgyti 
neturėję ko, o apie pinigus tai 
nebuvę nė kalbos. Tais metais 
ūkininkai, išplovę visus gyvu*, 
liūs, pasilikdami tik po vieną 
karvę ir arklĮ, kuriuos maitino 
nuo stogų nuplėštais šiaudais. 
Dabartinis sunkmetis, palygi
nus su anų laikų, esąs tiktai 
niekis; girdi, visko yna ir nie
ko nestinga, nei duonos, nei 
mėsos, gal tik žmones pasidarė 
lepesni, stato didesnių reikala
vimų ir ieško visokių palengvi
nimų. Dirbdami ir dabar galė
tų daug sau palengvinti.

grįčią ir susėdo pasieniais. Kaip 
tik tuo laiku pro lango skylę.

žaibas ir “pavaikščiojęs" 
tarp mergaičių, išdūmė pro ka
miną į lauką. —Gaidys.

Hemoroidai Dabar 
Išgydoma!

Nelelnkite hemoroldų Ir flettiloz kraujui 
tckčtt, «kaudfiti ar ifaikifiti perdaur, nes 
Jijh galite turfiti vfžfo lira ir būti neiftry- 
domu I Sužinokite tuojau, kaip minki Ju»ų 
padMia. A tai neik i te skelbimą. kad rauti 
Ekzaminavim^ ir 1 Treatment* uS dyką 
greitai parelbai. kaip Speciali Klinikos Pa
siūlymą tiktai ribotam laiui, iA Dr. Ši
manskio, specialisto, tumaus Motinos Helenos, 
Didžios Gydytojos koltais. Istetrčjos No. 1 
Herb-Nu Tonic. Aimtai iirydytu. Pasveikt te 
'be skausmo, piaustymo. derinimo arba ligo
nini'*. garantuota pasisekimui sistema, te
momis kainomis ir lengvomis išlygomis. At
silankykite arba parašykite. Pasiųskite 25c 
lAbandymui Namie H—M—H Kretai Cllnic, 
1HRO N. Danien Avė.. Chicago. Valandos: 
11 iki 7 P. M. Pan. Ssr. Sub. iki 8 P. M. 
Nttlčl. iki 2 P. M. N. 8-30-33.

gydytojas gali 
sijos. Jis betgi

LIETUVOS ŽINIOS
Šiaulių išradėjai daro 

sensacijas
ŠIAULIAI. Šiauliuose vL 

šokių išradėjų pemažiau, kaip 
Amerikoj. Vietosi spauda taip ir 
mirga sensacingais pranešimais 
apie šiauliškių, “genijų” 
rytus* išradimus, kurie 
aukštyn* kojom apversti 
ar kitą* musų praktiškojo
jiim^ sritį. Vienas išradęs “ste
buklingą. teatrą”, kurio mode
lį net depionstravo vietos žur
nalistams, bet ar “o-pniimiR”

pada- 
turį 

vieną 
gyve-

f

t

*

-

Seniausia, moteris Lin
kuvos* valsčiuje

; LINKUVA. — Udokų kaime 
nuo senų laikų gyvena Ona Bu- 
čaitė 101 metų amžiaus. Senu
tė dar gerai mato ir šiaip taip 
užsidirba pragyvenimui duo
nos kąsnį: plėšo plunksnas, pa
veja daržus ir kitus daibus at
lieka. Atmenanti dar bloguo
sius 1843 metus, kai žmonės

Vaikų kolonija Šiau 
liuose

ŠIAULIAI. — Vaikų koloni
ja jau baigta statyti, šiomis 
dienomis ligonių kasa pasiųs į 
ją keliasdešimts liguistų savo 
narių vaikų.

Šakių valsčius įsigijo 
nuosavus namus

ŠAKIAI. — šakių valsčiaus 
savivaldybė Dr. V. Kudirkos 
gatvėje nuosavame žemės skly
pe pasistatė namus. Namuose 
yra įrengta valsčiaus raštinė 
ir (tarnautojams kambariai. Na
mų* pastatymas kaštavo apie 
25,000 litų.

ŽAIBO ŠPOSAS

ROKIŠKIS. — Liepos rmėn. 
pabaigoje, viename vienkiemy
je griaustinis padarė “žvalgy
bą”. Užėjus debesiui, iš miško 
subėgo mergaitės uogautojos į

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Prie Pasaulio Parodos

_......... * " » f J** 1 T

Broliai* Lietuviai iš kitų miestų, kurie atvažiavote pamatyti Pasaulio 
Parodos, prašome apsistoti pas mus. Mes? turime vietos dėl jūsų mašinos 

’ dykai. Gausite gero, šalto alkus ir užkandžių ir pėsti galėsite nueiti į 
$ Pasaulio- Parodą. Musų užeiga* randasi priešais Pasaulio Parodos vartus. .

Jėigu eisite į Parodą, neikite prošal;—p. p. Julius Bakštis ir Waltet 
- Yanulevičius- nori- jus pasveikinti “Ant Sveikatos”. Musų antrašas yra

1245 Sb. Michigan Avė.
j Chicago, Illinois

r

SKANUS ŠALTAS ALUS
Gardus namie gaminti užkandžiai* 
Svetingas ir draugiškas patarnavimas.
Subatos ir Nedėlios vakarais muzika iv šokiai.
Musų užeigoj jąs jausitės geriau, kaip namie.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue,

Telefonas EAFAYETTE 2235

BANKAS DEL LIETUVIŲ 
THE HALSTED MANGE NATIONAL BANK of CIRCACO

1929 SOUTH HALSTED STREET
šis tvirtas Nacionalis Bankas užlaiko pilną: Lietuvių: Skyriui su lietuviškai kalban
čiais tarnautojais, kurie aprūpins visus jusųt Ba'nkininkavinio reikalus.

Per paskutinius tris metus šis Bankas neturėję jokių: sunkumų atsilyginime su 
visais savo depozitbriais. Jis buvo vienas pirmųjų, bankų gavęs autoritetą nuo Su- 
viėnytip Valstijų Iždo Departamento vėl atsidaryti dėl biznio sekant moratoriumą 
Kovo menesyje. Tvirtas šio< bankų vedėjų; valdymo būdas pasireiškia jo 400% dfepo- 
zitonių. pakilime per paskutinius šiuos metus.

1 • • ■ • ■

Musų buveinei žemos valdymo išlaidos ir praktiška operavimo ekonomija duodat mums galimybę pasiūlyti 
jums ekonomiškiausi' čekių sąskaitų patarnavimą. —*

Mes kviečiame jus prisidėti prie nuolat augančio skaičiaus užganėdintų lietuviu klijentų, kurie randa šią 
drauginga nadonalf instituciją saugia ir patogia vieta dėl jų bankininkavimo reikalų. /

THE HALSTED EXCHANfiE NATIONAL BANK
W CHICAGO

m9 ‘S0UTH HALSTED STREET
RESURSAI VIRŠ $1,800,000.00.

■įv. j-.fc'.
■

■> <*>/£ OO OUR PaRT

GALUTINAS DIDIS
REFRIGER ATOKIU

IR

LEDAUNIŲ 
gitais

Kainos 
Iki* pusės 
Sumažintos!

!

^Standard padarymo šaldy- 
‘ tuvaiį verti $125.00. Čionai 
parsiduoda tik po—

NORGE Refrigeratoriai po
$99.50

SPARTON Refrigeratoriai 
po

, $99*00
GIBSON Refrigeratoriai po

$93.50
i ■ ,

APEX Refrigeratoriai
$79.00

I 
jMAJESTIG Rlefrigeratoriai
< $69.50.

METALINES 
LEDAUNĖS
Už 1/2 Kainos

9.50
ir aukščiau.

MATYKITE TUO JAUS!

1

PEOPLES
FUBNITUBE CO

| <179-85 Archer Avė.
i Tei. Lafeyecte 3171

: 2536-40 W. 63rd St
Te|. Hemlock 8400

CHICAGO. ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad* pačios Naujienos 
yra naudingos.

mimlfij



Budriko programas

JUOS

pažįs

KELIOS DIENOS BELIKO
Graičunas

BIRUTĖS

LACHAWICZ IR SUNAI

MUSU MOKYKLOS
Prie ko eina Chicago?

DULKIŲ VALYTOJAI po

RADIO

ATINGCOMP

Visų tavorų kainos kyla kasdien a£*

Tel. Calumet 0643-0644-0645

Jums gerai žinoma įstaiga

M. LEVY and CO.

turės 
gražių 
darbo

Gage 
West- 
punk- 
Vedė- 

turi 
sezo-

Dabar Yra 
Geras Laikas

1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

Kad jus dar galite nusipirkti 
rakandus senomis kainomis, 
nes trumpoj ateityje turėsite 
mokėti daug brangiau.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra Naudingos.

Įves į jūsų namus apšildymų labai 
PIGIAI.

Kviečia visus ryt va 
žinoti į Joniškie

čių pikniką

kaip tai: 
koncertų 
ir lauky
mes tik

Šis Pastebėtinas Garantuotas 
Sieninis Ugnies Gesytuvas Su 
Brakėtu.

kiekvienu 
$10.00 Pirkiniu

Čia pažymėtos nekuriu pre 
kių specialės kainos:

VEIKITE TUOJAUS! 
NELAUKITE NIEKO 

ILGIAU!

negu kuY kitur. Užprašau visus 
atvažiuoti į Shady Tree Inn. 
prie Archer avenue, prieš Oh 
Henry Parką, Willow Springs, 
Ul._v. W. K.

Linkiu, kad jaunas Richar
das Petrauskas greitai pasvei 
ktų. —A. ž

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ST. RIMKUS
Amerikos žymus baritonas, da
lyvauja Labor Day iškilmių 
programe Pasaulinėje Parodoj, 
Hali of Science. Programas bus 
girdėt ir per radio stotis WCFL 
ir W. 9 X A A., 12:45 vai. po 
piet, tęsis 15 minučių. Tad ir 
musų žymus baritonas St. Rim
kus pasirodys tarpe Amerikos 
žymių artistų ir lietuvių daini
ninkų.

Trumpą laiką atgal devyni 
mokiniai buvo suareštuoti už 
“triukšmo kėlimą’, kuomet jie 
ramiai pikietavo miesto rotu
šę. Mokiniai pareiškė, kad jie

S. Petrausko sūnūs 
Richardas išsilaužė 

ranką

Jos. F. Sudrik,mc
3417-21 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boalevard 8167

2 Šmotų PARLOR SETAS padarytas i
gero tapestry ...........................................

3 ŠMOTŲ BEDROOM SETAS riešuto
medžio .....................................................
SKALBIMUI MAŠINOS po ...................

Supraskime ■ jų vertę ir 
remkime, sako Dr. A.

Graičunas.

Pašaukite mūs telefonu, nes mes atsiųsi 
me savo inžinierių į jūsų namus ir jis su 
teiks jums apskaitliavimą DYKAI.

Tai jau antras panašus įvy
kis. Kiek prieš tai keli moki- 
niaį buvo suimti laike viešo 
mitingo West Sidėje. Policistas, 
juos suimdamas, pareiškė, kad 
susirinkimas buvo nelegalus, 
nes neturėta jam leidimo; vir
šininkai įsakė rengėjus suimti. 
Bet taip pasirodė neteisinga, 
nes leidimas bu*vo išgautas.

Paskutiniu laiku teko patir
ti, kad policija vėl areštavo tū
lą motiną, jos sunų-mokinį ir 
dar kelius mokinius už protes- 
tavimą prieš mokyklų tarybą. 
Daugiau apie tai kitu karti*.

Joniškiečių L. K. Klubas ren
gia smagų išvažiavimą J. J 
Spaičio darže, Shady Tree Inn. 
ryt ,rugs. 3 d. Visiems, ir jau 
niems ir seniems “geras laikas’ 
užtikrintas, nes bus smagi mu 
zika, lošimai, daug senų 
tarnų, etc.

O prie to, atsilankę 
progą išlaimeti keletą 
dovanų, tarp jų rankų 
medinę “tacą”, ku'rią padova
nojo laimėjimui V. Linka, gra
žus “midget” radio, kuris buvo 
pirktas nuo Progress Furniture 
Co., 3222 S. Halsted Street, ir, 
dėžė cigarų.

Užtikrinu, kad pas joniškie
čius praleisite laiką smagiau

meno, 
mes 

įsų lietuvių gimi- 
talentuotų 

tik mes patys nepa- 
psišvietę, sukultu- 

kad sugebėhimėm įkai- 
ir suprasti tą svarbą

Numažinta 
kaina

HOOVER” DULKIŲ 
VALYTOJAI

SEKMADIENIO LIETUVIŲ 
BADIO be abejonės bus užpil
dyta, kaip ir paprastai, Budriko 
krautuvės programais, kurių 
bus net trys: 8 vai. ryte, WCFL, 
970 d., ir 1-mą vai. >■ po piet iš 
tos pat stoties. O 1:30 vai. po 
piet iš stoties WAAF., 920 k.

Pasikalbėjus su p. Budriku 
sužinojau, kad šie trys sekma
dienio lietuviški programai bus 
nepaprastai geri, nes susidės iš 
lietuviškų dainų ir muzikos re
tai ant radio girdėtų. Todėl, 
nepamirškite pasiklausyti visų 
trijų Budriko krautuvės progra
mų rytoj, o nesigailėsite.

—Muzikos Mylėtojas.

EXTRA PRANEŠIMAS.
Rytoj Radio Klubo Programas
Stotis — W. G. E. S. 1360 

kc., laikas — 11 iki 11:30 
prieš pietus.

Apie lietuviškus ta 
lentos ir jų įkaina 

vima - ivertinima

nori atkreipti žmonių domę j 
faktą, jog mokyklų griovimo 
programą diktuoja politikieriai 
miesto rotušėje.

Tie siumti mokiniai priklaifl- 
sė prie didesnės grupės, kuri 
parodavo aplink rotušę, su vė
liavomis ir obalsiais, išreikšda
ma protestą prieš mokyklų ta
rybą. Teisėjas juos paleido se- 
komą rytą, pareikšdamas, kad 
jie įstatymų nesulaužė ir kad 
dėlto jų areštas buvo nelega-

Pradėti galvoti apie savo namų 
apšildymo reikmenis, nes žiema 
jau bus čionai neužilgo.

RUDENINĖS PAMOKOS
PRASIDĖS SEF^ 5 d. DIENOMIS IR 
VAKARAIS Pii 
xlrialfx ir Šerno* 
no—Vidujinio i 
turų Piešinio—! 
Skelbimo praktiko* L 
Dėl laikinio įkvėpimo 

kykite

THE CHICAGO ACADEMY OF 
FINE ARTU - 3OTH YEAR

18 SOUTH MICHIGAN AVĖ.

leAiiio—Tepliorystė*— Indu- 
i Meno—Apairengimo Me 
ir ' Scenos Meno—Kariku 
Meno Mokyklos Metodų— 

Veikimo hudu.— 
r vadovystės lan-

Kultūrinis vakaras.
Pratinkimės savo lietuviš

kus talentus pagerbti—parem
ti. Ar tas talentas bus meno, 
sporto, dailės, technikos, gam
tos mokslų — nedaro skirtu
mo. Remkime juos, tai musų 
lietuvių tautos garbe, kad 
ji turi talentuotų asmenų, nes 
jie vieni teatkreipia į tautą 
pasaulio dėmesį. Pasaulis gė
rėjosi jais; pasaulis gerbia 
net ir motiną pagimdžiusią ir 
išauklėjusią » pasauliui didvy
rį; podraug garbę teikia ir 
visai lietuvių giminei.

Daug lietuvių tautoje rado
si ir randasi talentuotų jos 
vaikų, tik nevisiems buvo 
lemta pasirodyti pasaulyje. 
Vieni žuvo netekę ganėtinos 
piniginės paramos; kitus 
skurdas pakvietė giltinę, kad 
nukirstų jauną gyvybę, kuri 
tiek daug žadėjo duoti pasau
liui netolimoje ateityje.

Į kokią sritį mokslo, 
dailės ir tt.) nepažvelgsi 
randame 
nėję nepaprastai 
asmenų 
kaukiamai 
rėję. 
nuoti 
ir neduoti pražūti jiems.

Kada-gi mes broliai ir se
serys lietuviai, išdildysime iš 
savo jausmų pavydo ir stor
žieviškumo ypatybes? Kada-gi 
jiiejr pasieksime tąjį aukštą, 
tobulą kultūros laipsnį? Tik

18-TA APIELINKĖ. — S. 
Petrauskas, kuris užlaiko 
duonkepyklą adresu, 1721 So. 
Union avė., dabar turi rūpes
tį. Taippat rūpestį turi ir 
Mrs. Petrauskienė, nes jų sū
nūs Richardas, 6 metų, perei
tą trečiadienį nukrito nuo tvo
ros, prie namų, ir išsilaužė 
dešinę ranką per alkūnę.

Reikėjo tuojau Richardą 
gabenti ligoninėn, nuimti X- 
Ray ir tt. Suprantama, tė
vams didelis rūpestis ir šir
dies skaudėjimas. Mrs. Pet
rauskienė sakė, kad pereitą 
naktį visai negalėjo miegoti.

Bet jų sūnūs Richardas jau
čiasi gerai. Tik sako, kad jam 
ta nulaužtoji vieta labai nie-

laikui pasiuliji-
105 “Hoover
5 šmotų “dust- 

tiktai už

PIKNIKĄ
Su dovanomis

Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 3 d., 1933
J. J. Spaičio Darže (Shady Tree Inn.)

Prie Archer Avė., skersai kelio nuo Oh Henry Park 
Willow Springs, III. • 

Pradžia 12:00 dieną. ‘ Įžanga veltui
Kviečia KOMITETAS.

Trumpam 
inas Model 
Special” 
ing tools

22.95
Model 541 “Hoover Special’ 
blizgančiu/ nikeliniu ‘finish 
su “dusting tools”, tiktai

’31.95

sėdėdami karčiamose ar “ha 
sementuose” tikrai nesukultu 
rėsime, nesu$velnėsime, nepa 
sitobulinsime.

Reikia mums daugiau kul 
turinių pramogų — 
pamokų, paskaitų, 
tautiškų "šokių ir tt., 
darni tas pramogas, 
šviečiainės ir kulturėjame^ 
dildome storžieviškumą.

Tad netingėkime, nebūkime 
apsileidėliais. Lankykime kul
tūrines pramogas ir sykiu, at- 
sivęskime su savim paaugė
jusį jaunimą. Lai jie pamato, 
pastebi, kad ir mes lietuviai 
turime tautos talentų, ku
riuos gerbiame.

Štai spalio-October 1 dieną 
dainininkas Juozas Babravi
čius duoda koncertą, o po 
koncerto šokius.

Na į šį koncertą turime visi 
lietuviai ir lietuvės ateiti, ne 
tik kad pasiklausysime širdį 
gaivinančių lietuviškų melodi
jų, bet suteiksime 
koncerto jaunimui 
minti, pasišokti.

Kviečiu visus į

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, užkąnžių veltui. Prie geros muzikos 
šoksime iki vėlybos nakties. Kviečia

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

koncertą 1 
dieną spalio į Lietuvių Audi
toriją.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R 1 A I 

p

Nežiūrint kur gyveni muša patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo 

Pašaukite REPŲBLIC 8340 dil eksperto patarnavimo
ir žemesnes kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Visi birutiečiai po trumpų 
atostogų .vėl prie darbo. Pir
ma repeticija šįo sezono bus 
sekantį ketvirtadienį, rugsėjo 
(Sept.) 7 d. 1933 m. 
Parke svetinėje, 55th ir 
ern avė., Chicago, III., 
tualiai 7:30 vai. vak. 
jas p. Jonas Byanskas 
sudaręs programą dėliai 
no atidarymo, kuris bus pa
garsintas vėliau.

Visi nariai ir narės malo
nėkite būti ant laiko. Svetainę 
leidžiama naudoti tiktai iki 
10:00 v. vakaro. Visi darykim 
savo dalį.

Bet mes dar turime dideli pasirinkimą boilerių ir radiatorių, kuriuos 
parduosime senomis kainomis.

Taipgi mes užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų la
bai žemomis kainomis.

Taipgi mes užlaikome pilną pasirinkimą reikmenų dėl alaus.
. 6 • __ ' * I ____M. LEVY & CO.

22ndx STREET

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .. ....... .

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

Vanos, lietaus ir druekoi vanos. 
iwimming pool. 

Ruiiška ir turkiška pirtie moterim* 
seredomis iki 7 v. v.___

WISSIG
Specialistas iŠ 

Rusijos

S. C. L. S. D. L. B. A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

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

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

Daktaras r n
Kapitonas ■ ||g|F

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo Ilgis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptis 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstanČius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: F 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomi* nuo 11 
4200 West 26. St, kampas Keeler Avė. Tel.

Rytoj, sekmadieny, rugsėjo 
3 dieną, lygiai 11 vai. prieš 
pietus iš stoties W. G. E. S. 
1360 kilocycles, bus transliuo
jamas Radio Klubo progra
mas.

Perskaitę šį pranešimą, pa
sakykite ir savo draugams, 
kad ir jie rytoj, 11 vai. ryto 
atsuktų savo radio ir pasi
klausytų Radio Klubo progra- 
mo.

šiame programe šalę muzi
kos, dainų ir pranešimų, bus 
įvesta viena naujanybė — pa
skaita.

Taigi iki pasimatymo rytoj 
oro bangomis.

y Antanas Žymantas.

Leidėjai Lietuviškų Radio 
Programų

Nedaliomis: 8 vai. ryto ir 1 vai. pc 
pietų. W. C. F. L. 970 k. ir 1:30 
vak po piet. W. A. A. P. 9:20 k.

39.50
49.50 
'39.50 
'12.50

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

NAUJIENOS, Chicago, UI. ...___________ ________
. Ar demokratinė Amerika vie
ta tokiems įvykiams.

—L. Narmonta.

ias ligas. Jeigu kiti ne
ką jis jums gali padaryti.

* - - y Patarimas
DOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

Fto iki 1 vai. 
rawford 5573

R
fe

■FK .^>2;
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Fub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS *

. 88.00

1.50

3c
18c 
75c

Subscription Kates:

Chicago 
»

38.00 per year in Canada
87.00 per year outside of
88.00 per year 1a
8c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Užsisakymo
Chicago je — paštu:

AflCtmnd •••••••••••••MseaaMeeaeeeecaaes
Pusei metų,...... -................
Trfms mėnesiams ______
Dviem mėnesiams   —. 
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
• Viena kopija

Savai
Mėnesiui •••••••••••••••••••e

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams 87.00
“ ‘ 8.50

1.75
1.25

Vienam mšnesiui ...._______  .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ..................    38.00
Pusei metų ..............  4.00,
Trims mėnesiams --------------- 2.50,
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su" užsakymu.

Pusei metų

EUROPOS POLITINIO CHAOSO PRIEŽASTYS

Rugsėjų męnęsio “Cuirent History” žurnale prof. 
Albert Guerard rašo apie Europos padėtį. Jis sako, jog 
Ęuropoje pegalės būti tųįkos k gerbūvio ligi to laiko, 
kol valstybes neatsisakys nuo savo teritorinių pręteų- 
sijų. Prof. Guerard laikosi tos nuomonės, kad vyriau
sia Europos politinio chaoso priežastis yra sienos, — 
ne tik dai>arstiųės sienos, bet, bendrai imant, visokios 
siąnps? Jo, nąąnymu, sienų revizija nieko gero nęduo^. 
Jeigu Versalės sutartis ir butų peržiūrėta ir naujos 
sienos nustatytos, tai Europa visvien nesusilauktų tai? 
kos. Kaip tik priešingai, — tai dar labiau paaštrintų 
politinį ir nacionalį antagonizmą.

Sienų pertvarkymas, sako prof. Guerard^ susivedą 
tik prie to, kad įvairios tautos persimaino rolėmis: kas 
patenkintą? dabartinėmis sienomis, — tas bus nepaten
kintas naujosiom^ Nuo tokio? rolįų permainos dalykų 
padėtis negalės pagerėti. Gi sutvarkyti sienas taip, kad 
visi bųtų patenkinti — nepajėgs nei didžiausi pasaulio 
išminčiai* Todėl kaip tos sienos nebūtų pertvarkomos 
ir mainomos, Europai tatai visvien neatneš taikos.

“Bet ar buvo kada nors sienos teisingumo objek
tu?’’ — klausia prof. Guerard. “Ar buvo kada nors sie
nos objektu geografijos, istorijos, psichologijos, biznio? 
Kiek mažai tikrai tobulų sienų tėra kontinentalėje Eu
ropoje! Net galingos Alpės nesudaro tobulos sienos. 
Franci jos Aosta slėnys randasi Italijoje; Nica, per ilgą 
laiką grynai italų miestas, randasi Francijoje. Tliena — 
tai nėra principas, o tik kompromisas.”

Vokietijai^tapo padaryta didelė skriauda, atski
riant nuo jos koridorium Rytų Prūsiją. Toks sienų per
mainymas atrodo tikrai absurdiškas. Bet taip atrodo 
tik žemėlapyje. Net šiandien galima keliauti iš Berlyno 
j Karaliaučių visai nepastebint neapkenčiamo korido
riaus. Vokiečiai, kurie pasiliko lenkų teritorijoje, gali 
laisvai naudoti savo kalbą, skaityti savo laikraščius. 
Savo laiku vokiečiai buvo dominuojanti mažuma kori
doriuje. Dabar jie jaučiasi, kad jų garbė užgauta. Ir 
jeigu dabar vokiečiai) sumanytų jėgos pagalba atgauti 

' korįdprių, taį ar taš butų teisinga? Labai galima, kad 
kare žūtų daugiau jaunuolių, negu visame koridoriuje 
randasi vokiečių.

“^£3 niekuomet”, sako prof. Guerard, “neįgyven
dinsime taikos sienų ^permainymu. 1914 metų sienos 
buvo nętikslips; vien tik lenkams, kurie sudarė bloką 
iš 20,000,000 žmpnių, buvo atimtos elementariškos tei
sės. 1919 m. sienos nėra tobulos. Jokis žemėlapis, kurį 
padarytų 1033 m. geriausi ekspertai, negalėtų paten
kinti visas tautas. Pagrindinis blogumas gludi ne sienų 
pąfvarkyme/ bet jų egzistavime.”

Tai visai teisinga mintis. Jeigu, pavyzdžiui, nuo 
lenkų pirmą buvo atimtos elementarinės teisės, tai šian
dien jįe siąųpina teises lietuvių, ukrainiečių, bąltgudžių, 
vokięęių ir kitų, nes kažkodėl 1919 m. sienų autoriai 
nutarė prie Lenkijos prijungti tokias vietas, kur lenkų 
beveik visai nėra.

Tokiu būdų įvyko tik rolių persimainymas: kas 
pirma buvo pavergtas, tas tapo pavergėju,

Jeigu galima kalbėti apie tobulas sienas, tai tokio
mis galėtų, būti tik sienos, sukurtos atsižvelgiant į gy
ventojų tautybę. Bet ir čia susidarytų didelių, klinčių, 
kadangi yra nemažai tokių vietų, kur gyvena įvąitių 
tautų žmonės. Priegtam tokių sienų sukūrimas pagun
dytų visą, eilę naujų valstybių, kas dar labiau pablo
gintų Europos padėtį.

’ Visiškai panaikinti sienas negalima, kol gyvuoja 
dabartinė visuomeniška santvarka. Todėl Guerard ma
no, jog sienų klausimą būtų geriausiai išspręsti sekar 
mu budu: nemainyti jas, bet kiek galima sumažinti ną- 
cionalių linijų reikšmę, kad jos neturėtų mistišką ir 
tragišką pobūdį, žodžių sakant, sudaryti tokias sienas, 
kokios yra Amerikoje tarp atskirų valstiją.

Prie tam tikrų pastangų, sako Guerard, tai butų 
nesunku padaryti. Jup ląbiau, kad Europa jau dabą# 
turi vieningą geležinkelių sistemą, vieningą metrišką 
šistęmį ir kuria vieningą muitų sąjungą.

Bandymas gi permainyti sienas gali privesti tik 
prie naujo karo, kadąpgi jau dabar kai kurios vąlsty-j 
bes pareiškė, jog? jos gins su ginklu rapkose kįękvieųą 
satfo teptorijos pėdą. Sakysime, Ėitlepo šukavimą^ 
apift atgavimą prarastu ir "sųjup^im^ visų

vokiečių į dąikt^ sujudino yis^ Ępropą. Valstybės prą- 
dėjo smarkiau" ginkluotis, kadf bųti( prisirengusioms, jęi 
naciai sumanytų panaudoti jėgų, x

‘Apžvalgą
KAQA LIETUVA BUS 

LIETUVIŠKA?

Yra toks posakis: .kas pir? 
jna atsikėlė, lazdą, pasitvėrė,— 
tas ir kapralas. Tokie dalykaij 
per paskutinius kelis metus, 
dėjosi, ir Lietuvoje. Visokios 
rųšies avantiūristai ir karjeris
tai stengėsi tą lazdą pasitverti, 
kad paskui vaidinus “kapralų”! 
rolę. Dažnausiai jie tai darė 
vien tik asmeniniais sumeti- 
mias.

Apie tuos avąptiurįnių po
būdžio politinius biznierius ir 
apie tai? kądą Liptųyą, tąps lie
tuviška, buvusia “Lietuvos, Aį- 
do” redaktorius V. Guątąįnis 
“Naujojoje Romuvoj p” i;ąšo se
kamai :

Gyvenimas yra pilnas viso
kių keistenybių. Šiuo, ipetų at
rodo tikra keistenybė ir sykis: 
“Lietuvinkime Lietuvą I”. arba 
'•Kada musų Lietuva bus lietu? 
K ,
1,5 nepriklausomybės mj 
dos, visų, laikų,“ urbdami sąvo 
pjepri klausomu valstybę, naudp- 
jpmės lafeve, Rodos, tautiškam 
susipratjnpjį, ir praktiškai lie
tuvių kūrybai dabar niekas jo
ti i ų kliūčių negali daryti. Ir, 
vis dėlto, reik^|ąy}ą)ąs sų|ietur 
vinti Lietuvą? ųukejtj| musų tau
toje tautinės savigarbos jaus
mą ir iš to padaryti praktiš
kas išvająs yra visai ręąjųs ii; 
patei|dJ)ftmfmt

/Pažemę dtafiUĮI, V»r 
suomes VfiilfM ir 
lietuviškurpo. šąąnipkų, ąjpfį 
ne tik sų. sąyo žjponėrpis, bet 
net ir su sąvo vaidais lięjuvie
kai dar negali susikalbėti. Ir 
šitokie žmonės kurtais drįsta, 
iš aukštos tribūnos mus mo
kyti lietuviškumo!... Ar tai ne 
•ironija, ar tai pe pasityčioji
mas?..

Kaikada mėgstame kalbėti 
apie dyigųbą moralę. Tokių, 
moralę mes smarkiame. Bet 
gyvenimo eigą mums rodo, kad 
tąrp teorijos ir praktikos, tarp 
principų ir žygių yrą, didžiau
sių skirtumų. Atrodo, lyg mes 
viena kalbamo, o kita, daromo, 
lyg einame vingiuotais apgau
dinėjimo keliais. Kad šitokį 
bendri tvirtinimai nepasirody
tų esą iš oro pagauti pasižiu? 
rėkime arčiau į gyvenimo fak
tus.

Musų gyvenimą8 serga nųp 
atvirumo ir sveikos kritikos 
stokos. Atvirumo stokos dėka 
bujoja, kaip piktžolės, įvairiną 
asmenipės intrygos ip. plepalai. 
Dėl atvirumo stokos, dęl per- 
mažo nuoširdumo lietuvių tar
pe nevyksta musų tautos kon
solidacija. Reikia pripažinti, 
kad tąufos vienybės ir solida
rumo linkme ir paskutinių me
tų režimas, nieko nepajege- pą- 
daryti, nors jo vadai neabejp? 
tinai to norėjo. Neužmerkime 
savo akių eidami pro įvykius. 
Drįskime daiktus vadinti tik
raisiais jų vardais? Bukime sa
vo tarpe atvirj{ įįęgų, idėjų ko
va palieka idępų^ pjpfapėje. Te
gu, idpjų, bei i4ealį?m9 slp’aįp-, 
te hesiden^fa įyaįrųą asmeni
niai bizniai, kprip ti^. demora
lizuoja visuomenę!

Lięiuviškbą Mąjos vąrdąp? 
savitarpio lietuviu atvirumo 
Vardan įsitikinkime, kad kiek
vienas padorus lietuvis, vistiek 
kurių pųlitįnio jis
bebūtų, vistiek, ar jis butų po-

. W tui 
n būti labiau branginamas už 
kiekvieną abejotiną lietuvį, 
pors ir įsirašiusį j poąįpijos or>?

jyiška?” Juk jąų išgyvęųpn

fotaago, tyt . >
I nių padorumas ir jų, ištikimy
bė musų tautiniams idealams. 
Nesvarbu, kad šiandie vienas 
geras lietuvis save laiko tauti
ninku, kitas ■ 
mokratu, trečias — valstiečių 
liaudininku. Svarbu, kad kiek
vienas butų padorus ir kad vie-« 

į|ūybės bei' tautinės ambicijoj 
plotmėje mokėtume susikalbėtų 
ir sudaryti bendrą frontą prieš| 
įvairius kriminalinius, antitau- 
tinius ir politinių avantiūrų ele
mentus.

tarime.L .mintys ?e^uqlb^ 7.^1

krikščioniu de-vengti užtarnautos bausmes bei; 
pasmerkimo arba norėdami, SU; 
vo prisįplakimo ir‘neriboto pa
taikavimo dėka padaryti ypa? 
tjpgų. karjerą. Kąs teisybę tai, 
ne melas !< Atvirai šj dalykų tep- i 
ka konstatuoti. Tokią perbėgė
lių. pavardžių nčrą, reikalų mi
nėtu nes jie visiems yra žino
mi.

Atvirai kalbėdama uuv ■ ... . "'m t • ’
pastebėti, kad šiandie matome *e,al^ai r8!?P^ į,e’ 
Visą eilę gana taurių ir garbiu- Ltu™. su,‘S?m° ŠU1± b,“8' 
<gų žmonių, pasižymėjusių ar|^® lax"]®f_ __ ”mla

-į. t Į TJ,', . , ' ' 1

idoro lietuvio širdyje. Jo bal- 
sas darosi itin garsus, kada 
matome tiek daug nusidėjusių

bendromis jėgoąiis.
tai ^"■’ld^Zenta
gyvenime, kažkaip atstumtų ar
pasitraukusių puo kūrybinio
valstybes darbo. Tuo tarpu iki, , .. . ..... , *
įkyrumo įgriso sena, daina apie H?4ą

m ąyąi-
tai, kad nėra žmonių, kad vi- 
fiuomenes ir valstybės darbui 
dirbti trūksta pajėgų. Argi tai | sųpąi
sveikas reiškinys? Ar jis nerp- HąRIS 
do, kad gyvenimas nėra įtinka- 
mai suorganizuotas, kad. truks- Jį........... . .
ta sistemos ir linijos? Ar ne, La
patys save išplaka tie, kurie iri 
Šiandie, po 15 ne] 
gyvenimo Setų, tebesiskundžją, 
žmonių ąįoka? “ ...... ...

tTaigi, kada bus musų Lietuj 
va tikrai lietuviška, kada j d

.M t
Šiandie, po 15' nepriklausome) M 

jesiskundžją
” 11 ipH

t o
įjos, visų, laikų,“ Orėdami sąvę

įjąmės lafeve^ Rodos, taųtyškam
■ ■ • •« 1 • \z v

"sunku į tokjus plausimus atsąJ 
kyti. Lietuva bus tikrai lietų - 
vįška tada, kMą musų tautoje . yJw. 
pabus tautinė lietuviška ambįr 
cija, kada nebus toleruojami ir ’ 
lietuvių tautos korifėjais lai
komi; įvairų^ tąp^pįąį. 
riftį, <kurie plačioms masėip^ 
patriotiškus lietuviškus raštais 
rašo, o patys savo šeimoje tą 
pąčįą Lietųyą pipkipą> arba kur

MPtuv<?9 iMsruMIIot vardu 
bet tepu IlieW 

t lifĮWjško rip. pąklaųs-
įį; net nedrįsta lietuviais esu 
ppi^ipažintį. ' '

Lietuva bw^ llętuvišką tada, 
Lajdą aukštosios' mųsų; įstaigos 
rūpinsis ne pavardžių keitimu, 
bet tikrojo teisingumo įgyven- 
(įinimų, kadą ųž. valstybės ąp- 
gaųįįnėjimą teismo nubaustieji 
ųębus tuojau amnęstųpjami, o 
už menkniekį niųkąu§tįeji ųp- 
bus ilgus metuš kalėjime pucįpr 
mi, kada smąi'kiąit įtartiems 
įvairaus rango asmenims nebus 
jokių protekcijų, jokių asmens 
priedų, bet tik teismo | 
vimas. Lietuva bus lietuviška, 
kada ne savanaudiškumas ir 
karjerizmas nulems asmens 
įvertipgųmų, bet tik jo dorovė, 
^gabumai ir npąbejotinas, nuo
širdus valąj^ykingumas bei at
sidėjimas ipMsų tputos idea
lams, ' t

Prie to visi tų^ę ejįįįį Bet 
kuriuo keliu? Turiipp gyveni
mo blogybių netoleruoti* ęri^ą- 
lomę jas drąsiai aikštėn kęj|įį? |l1 
visai nęątĮsižvęlg^mi j tai,’ ko-į 
kįp rango ąp aųtop|eto asmuo 

’tai daro, čia yra tikroji lietu
vių tautos tautinės kon^ųlįdąci- 
jos bazė. Čia išnyksta skirtu
mai tarp pozicijos ir opozicijos, 
čia visi lietuviai gali ir priva
lo rasti bendrą kalbą. Tikėki
me, kad ideologiniai skirtumai 
tarp, atskirų, politinių, grupių h 
anaiptpl nėra, toki dįdęlji; if ųe- < 
išlyginami, kaip polijtipįai, biz; 
nieriai juos vaizduoja. Juk kai- 
kas iš politinio pakrikimo, iš 
tautinės nekonsolidaęijps' ja^p ’ 
Sąu tik asmeniškų biznį.

Ne vienas šiandie yra ąpP’ 
tąs ir galingas ponas valstybi- 
;i$ję arba visuomeninėje ierar- 
cbijoję tik todėl, kad musų tau
ta politinę pra^iųe yrą/ ; 
pakrikusi, kad ji nėra konsoli-1 
duota. Toki avantiurinio pobu 
džio politiniai hiząjar^į. yrą ąs 
meniškai suinteresuoti, gpeį)ią 
4' įvairių gudriai sujotam! 
intrygų, kad tik neįyyKtų kon

Šeštadįeniįj, rugį,.; 2, ĮQg3 

^iufjjąjĮia, suimižetų ligi, 20 
įjeritimetrų, t, y. — 
ivandųų uupu/tu GQ 
wų. Kadangi marės negilių^, 
jtai dalis jų, visi^a|. nusektą; 

to ųusausinii^o vokiečiui 
tikisi, padaryti apie 

70 ketvirtpdnių kilometrų 
, sąųsžfmvą.
savorribose.
, Antra/ kadąngi, Skirvytp, ir 
tuo Kyantp kanalu susisjeki- 
mąs, sų ' Baltijos jurą bytų 
trumpesnis, tai vokiečiai tiki
si, kad ' • ’ i
» *' • 
miįį<o;plųMyiną8t iš KĮtūp&Ąos 

pereitų, uostan

ir tuoiųi lŲaipedai, bp|ų pa
darytas, ekonomipis s^nugis, 
kuris — trečia — jau tprėtų 
tiesiogines, pelitines pasėdas, 

‘—atsiliepiu krašto, gyventojų 
hųotąikąl f r Lietuvos Vokie
tijos santykiams.

Spėliojimai 
daug toliai! nueina, nors ųų 
tikrumus dap rpa^ęsips. Pav^ 
manoma, kad pakeitimas 
vandens ąukšcio Kuršių, ma- 
Tęsė, nęįgiaipai atsilieps 'Klai
pėdos uosto gilumui, galis, pa- 
sĮUeistį ir smėlio nūsediihp 
kiekis Žiptyęe, bet, tai tiktai 
spėliojimai ir, gąl^ daugįąu 
pikti pranašą viniai Klaipėdai.

* ' * * ’ 1

sppjpma, taipgi, ne, taip, 
lįkPYfe SaIį( ‘P; 

r^ti, kaip pje^ią, kai kprif. 
atpįti PHfiią, ąsflieps. bqi( jltai- 
8W-. TAity PaY« aptaMsiflHK 
■įtarta? i|(ir, ją? ar. jį, naįttažr 
čiais, Jjpip if, I^aipi^ ųoą- 
ta’h kups
aWHnĘjŠį žiptta ąų,
IttanK.uftslta

ye|, gi, LietHJta, 
neąlsjsi^s, taYfi ■«¥■ 
ii? yra iHFPH. rp>
kųrį( Ifiąlųva vis^ ip. tętĮe- 
l^rjeips, Tąčiap

vąįstybėi.
kąįp Rusiją, Lenkija, kurios 
galęs Nęmtata plpkfįytį, miš- 
k^grpįčiftastai gąięs pasirink
ti. trųntpesnį ir tiesesnį kelią 
lĮpr,-Kramto'uosta-- Bept ir to
kių,' nuotaOHių yra.

Tačiau, kaip ir kas butų, 
viena yra aišku, kad 
Kranto kanalas ir Kranto uo- 
į stos yra statomas aiikiai 
į priei Klaipėdą. Į - t ■ f •

y.ąktytaų, spaudą, aplėkė žinip.
Yqkįęlįta. si'UtaUtaM Wr 

kąs,tj Bpį|ita? jprbs k>’iw kų- j 
rios skiria Baltiją jųYą, l|pp, 
Kilmių. tafiriV- ta b«4ū. taa' 
ftas apjungti, su juropiia, t. 
y, — padarytį. Ivg, ir antrą?

žMis, kurio? dąbąr 
iįų tasriu tanu, pru ippta^- 

Baaišjiėjfl, k«d 
tai buyp, tįjstaj. daji? jg glanft; 
PlįtaP, ta r piečių plpno dplis 

prip ta,Hawl<>’
j<?? jptP? pusę?.

pąsta,tu(i apstą, 
Ktaip- koitaurųo,tų Ęjgjpędp ir 

e^?o>nį||caį pp^if-stų,
Jš LhFU muip^, tuo 

reikalu pasiseku, i dau
giau tq Rląųp/jo ų^jpųjiipų, 
vykdomo ir. ųuma|QPĮių 

(kų (juųųięnų? kurtei čią, iy 
patiekiame skaj|ptpjpųiąf
Kranto uostas jau pradėtas

> statyti.
i Kaip žinoma, Klaipėdos kra
šte, nuo Rusnės miešto Neinu? 
‘nas (Rusne Čia vadinamas) 
šakojasi į Atmatų, kuri suka 
Klaipėdos link ir eina, Lietu
vos žemėmis (ja plukdomi 
Klaipedon ir sieliai) ir Skir
vytę, kuri suka į pietus ir su
daro Lietuvos Vokietijos ru- 
bežių. Beveik priešais Skirvy
tės žiptįp, aųąpps. Kuršių ma
rių ir anapus kopų, prie Bal
tijos juros yra Krantas, nuo 
to lietuviško vardo, vokiečių 
vadinamas Krapzu. čia tai.
p^ieAiai Ka^ti perk^-

Wr typas ir stfttyti notsf^} 
Dąrbai jau prądėti; jau veir 

kia dvit ženjsepiės; jau ųžves? 
tas uostui^ molas.

Kadangi ;kopos toj yietųj 
siauros, , sudaro tik apte vieno 
kilpinetro' sausžemįo juostų, 
tai jų perkasimas ilgai neuž? 
truks. Kitąmet perkasas ir uo
stas jau'busią pabaigta staly
ti, Uostąs būsiąs gilus, pritai? 
kyląs sustoti dideliems tolimo? 
plaukiojimo garlaiviapis.

Kranto uosto svarba 
nustatyti

•tikrair.4ųo tarpu yra sunku, taį 
gglįnią tiktai artimai nuųią- 
tyti, lipniausia,

ko viliasi: paįyę vokiečiai?
' Jų tikslai esą dvejopi —,po- 
lįtiški ip ekoųmųįški.
' Mędįiagiški Vokietjjos sųT 
'taPtimšū taH. ■ 4|hl£- 
’ Ęirtataupig, yĘįk žjnoti, k(«J 
ipafėsp vąndųo stoyi 80 centjr 
metrų ■ auk^jap,. negi| jurošg. 
Ifesus < K.ąJta}B> W '-ta»‘tans 

.lygjo.. •H®įp.

y.

mA•. w tai
ginklu rankose? ar dideliu pa
sišventimų kure neĘrikląųsomą 
Lietuvą, šiite žmonės ranką 
ipųja j visokius ideologinius 
ski^ingumųs Sėtuvių iąįįpe. Jie 
re/ltająują ' pority;vąųs tautinį 
darbo, bei ne dekląmącijų. ir 
pažadų, kurie tik pažadais ir 
te^ĮieĮta.'

LIETUVOS Ž1.W
Vokietija stato Kra
nto uostą, kurs kon- 

kuruos Klaipėdą
H/osto krante jųp prafįėja^ 

statyti. —kanalas, 
. s«. wa-

: —Pavojus Klaipėdos apstui 
r ir j° reikšmei', '
I » ! '

Kauno ‘Tu Ž?’ rašo:,
L Prieš kelis menesius Lietu
vos ir kitų, ypač kaimyninių,

KULTŪRA No. 4. tik ką.

nausiąs iriaomiSUSiaszHr-. 
nalas. Kainą tik 45 c. Gaji- 
ma gauti Naujienose.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Keistučio Paš. Klubo

karo rengimo komisijos rapor
tą.

Ilgai nelaukus priėjome ir 
prie raporto, štai, vienas iš 
komisijos atsistojo ir aš ausis 
pastačiau ir. klausaus. Sakot 
Gerbiamieji! Vakaro, reikalas 
eina visu smarkumu, svarbiam 
si dalykai jau* padaryti. Svetai* 
nė paimta, tikietai jau padary
ti. Mes jų turime čia pat. Ga
lite jų tuojaus, iš anksto įsigy
ti. Dar pridūrė: kad kiekvienas 
narys pasiskubintų gauti* sau 
tikietų, nes šįmet, girdi, kiek
vienas narys turės būti ant 
vakaro. O narių esama apie 
1300 ir todėl reikia pasiskubin-

Bet ti su tikietu*. Tiek narių esant 
tai ištikrųjų* gali būti sunku 
dasigauti į Chicagos Liet. /Au
ditorijos salę.

Tikietai, sako, nebrangus, bet 
aš esu tyliu manau: depresi
ja ir nepirksiu! Bet ve palauk,

Kaip jau praeitų kartą sai
kiau: “Jeigu man teks sužinoti, 
tai aš jums Urojaus ir pasaky
siu”. Kiek aš nedejau pastan
gų, bet niekurių dalykų dar ir 
dabar negalėjau patirti,
vietoje, kad patirti ir aiškiai 
žinoti, tai dar daugiau “susi- 
puzliavau” susimaišiau) apie tą 
“nepaprastų vakarą”. Į1 praeita 
susirinkimų aš net ir pietų ne
valgęs nubėgau, kad girdėti va-

BALTAKIS

šiuo pasauliu
9 valandą ryte

PBTRA1TIBNĖ 
Zakarauskaitė 

šiuo pasauliu rug- 
1 :4 5 valandą

KAZIMIERA 
po tėvais

Persiskyrė su 
piučio 30 dieną,
ryto 1933 m., sulaukus puses am
žiaus. gimus Panevėžio mieste, 
Lietuvoj.
Hhliko dideliame nubudime 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 4 721 
So. Rockwell St. Cbicago, III.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
rugsėjo ^4 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Pras. Panelės 
šv. parapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nuly- 

’ dėta į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Kazimieros Petraitie- 

nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame.
Vyras. Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse paarnauja grabo
rius J. P. Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

PRANCIŠKUS

Persiskyrė su 
rugsėjo 1 dieną, 
193 3 m., sulaukęs apie 4 2 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Rokiškio 
apskr., Juzentų parap., Dauliunų 
kaime.

Paliko dideliame nubudime bro
lį Vladislovą ir brolienę Marijoną, 
brolio sūnų Antaną ir dukterį Oną 
ir giminės Amerikoj, o Lietuvoj 
2 brolius Joną ir Antaną ir seserį 
Severiją ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
rugsėjo 4 dieną. 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Baltakio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Brolienė ir Gimines.

1
' . Laidotuvėse patarnauja grabo

rius A. Masalskis. Tel. Bouievard 
4139.

jog čia raportavo,, kad. šįmet 
kiekvienas narys turės butu 
Tai dabar jau neišsisuksiu ne* 
pirkęs. Toliau raportuoja., Sai
ko, taipgi su tuo pačiu tikietu 
mes duosime išlaimėjimui nauV 
jutelę skalbiamų mašiną. Na, 
čia, tai jau kitas dalykas. Mat 
nau sau. Ei! depresija, ne de* 
presija duok čia keturis tikie* 
tusj mano- moterei' reikia skali 
biamos mašinos, o čia gera pro* 
gai įsigyti! ją veltui: Ir kaip 
teko patamyti, kiekvienas nori 
įsigyti tikietų, šitaip dalykams 
einant.

Dar vienas keistutietis, biz
nierius, Paul Smithte Palm 
G&rden 4177 Archer avenue; 
savininkas pasižadėjo at
ritinti visą bačką “Bavarsko” 
ir tai dar nepaprasto. Aš ma
nau, kad p. Smith kaip žadėjo; 
taip ir padarys.

Kitas komisijos narys sako, 
bus programas, koncertas ir šo
kiai.

Na, čia ir yra tas “puzlas”! 
Vietoje, kad žinoti, kas jį iš 
pildys ir kokis jis bus, tai dar 
daugiau žingeidavimo sukėlė. 
Na, tiek to, turėjome kantry
bės. Rytoj įvyks susirinkimas^ 
tai aš patariu visiems nariams 
būtinai ateiti j susirinkimą, o 
aš užtikrinu, kad jūsų, atsilan* 
kymas išeis jums ir klubutant 
gero.

Taipgi rytoj bus svarstoma 
priėmimas dar vienos draugijos, 
po Keistučio pastoge, būtent: 
Moterų ir Vyrų Apšvietos Drau
gija No. 1 iš Clcaring. čia 
jūsų dalyvavimas ir yra reika
lingas, kad gerai apsvarstyti 
ant kokių išlygų ii' kaip gali
ma priimti, kad paskiau nerei
kėtų aimanuoti.

Kontrolės Komisija

sirinkimuose, o ypatingai ant- 
rome susirinkime tai beveik vi
sai nesusirinko. Tai* čia- aš ^u- 
laužiam garbės žodį( ir pasa
kiau!1 Na gali jie ir pasitaisys?
Oi jeigu' ne, tai aš kitą ka^tą« 
jaugiau pasakysiu.

—Htmas Tyla* Hl

Chicagos- Draugijų, 
Klilibų Valdybos 

, 1933 metams .
SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 

Valdyba 1933 metųt: Pinu* Jut Ra- 
cevičia, 3326 So. Union Avė.; vice- 
pirm* Liudv. Jucius, 812 W. 33rd 
St*; nut. rašt* P. Kiltis, 3347 So, 
Auburn Ave>; ižd. Ant. Zalatoris, 
827 W. 33rd St; fin. rašt. A. Kau- 
lakis* 3842 So. Union Avė.; kontr, 

1 rašt J; Stonaitis; apiekunaii iždo, Ik* 
Masaitis ir< J; Krikščiūnas; maršalka 
A, Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieną, mėnesi 

įkas pirmą sekmadienį 12 vali dienos, Chi
cagos Lietuvių Auditorijjo, 31331 So. 
Halsted St.

Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 
penktadieni 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. Halsted 
Street.

Phone Lafayettt

Maršalka, /2932

Kliubo Daktaras,

So. Kedzie Avė., 
5044.
Alcx Tamulionis, 
W. 38th Street.
Dr. T. Dundulis,
4142 Archer Avė., Phone Virginia 
0036.

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

V ARKOSE. GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos nr ičirBklmu* Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas rodymasis namie leid
žia atuktl savo reikalui kaip papras
tai—Žinoma. Jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti guiStl lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad Jus 
j trumpą laika galėsite atsikelti. Tiktai Ut- 
kykitds lengvų nurodymu ir jums tikrai pa- 
gelbds. Jūsų aptieklninkas nepaellalkys justi 
pinigu, JeUru nenorMto.

Lietuviai: Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.
LIETUVIUI KEISTUČIO PAŠELPOS nn fr IfT T A ITM AKLIUO VALDYBA 1933 METŲ. IlK I k K|.|A| IfA
1- William P. Buisbas, Pirmininkas* UAt^ V* 11X11x1.Wa*

Pagal Keistučio Klubo kon 
stituciją, klubas renka kas me
tai “Kontrolės Komisiją”, kuri 
yra vyriuasia instancija klubo 
reikaluose ir jų tvarkyme.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniai* nuo 10 ild 12 

Phone Bouievard 8483

Ofiso TeL Bouievard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniaū pagal sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba, dėl? 1P33 m. Jonas 
Bijanskas* pirm,, 934? W- Marųuette 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
Sinkas; A, Kaulakis, nut. rašt., 3842 

. Union Aveu Frank. Norkus, fin.
rašt*, 4342 S. Talman AVe.; JI Ja
nušauskas ir JI Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th St*; D. Antanaitis* maršalka. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk- 

įtadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 vaL 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
' TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
1 m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141' So.

Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3 644 So. Union Avė.; nut.
S. Kunevičia, 3220' So. Union 
fin. rašt. Fel. Kasparas, 3534 S. 
Avė.; kontr. rašt. Petras Viršila, 
Lime St.; kasierius Kazimieras 
cius, 3317 Autfurn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime> St.; 
aptek, kasos Edvardas Bltimas, 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St«

rast. 
Avc.; 
Lowt 
3200 
Lau-

7004 So. Talman Avė., Tel. Re-
> public , 613 k
Į Frank Mikliunas, Vice-pirmininkas,
1 491-7 So. Keminsky Avė., Tel. 
į fayette 5211.

St. Narkis, Nutarimų sekr., 
Wcst 35th Street.

I Walter Sharka, Turtų rašt. 
i South Washtenaw Avenue,

Mike Kasparaitis, Kontrolės 
! ninkas, 2059 W. 23rd St. 
J Canal 5065.
į St. Tverijonas, Turtų pridabotojas* 

4014 So. Western Avenue.
Frank Shutkus, Knygyno prižiurėto- 

1 jas, 811 W. 19thi St., Phone Canal] 
6485.
St. Narkis, Korespondentas, 1900 W. 
35th Street.
Kazimieras Warnis, Iždininkas, 3838

Dentistas
, Valandos nuo 9—9

l.- 2420 W. Marąuette Rd.
, AAA| arti Western Avenue
1900 Phone HEMLOCK 7828

4635 r

- .i -A. L. Davidonis, M.D.
Phone .4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

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

apart iventadienio ir' ketvirtadienio.

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

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti.

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
?ilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company

! * Inkorporuota
HENRY W. BECKER 

(Bąlsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Phone Bouievard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nno 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytoja* chirurgas ii 
akušeri*.

Gydę staigia* ir chroniška* liga* vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me
todus- X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 TV. 18th St., netoli Morgan Su 

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

Tel. Canal 3110
• Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

5-■u

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, seredomis po pietų i: 

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Ave.» 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų, ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSt 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30* vaL 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 dieną 
H fJ.. Phone Midway 2880

4729

DR. VAITUSH, OPT.
■ LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos' skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir tų- 
litėgystę. Ptirehgif teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią, mažiausias 
Jklaidas. Spccialė atyda atkreipiami į mo
kyklos vaikus. 'Kreivos akys, atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį, Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip!'blivo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bouievardi 7589

■

Advokatai

K. P. GUGIS
Phone Canal 6122

Lietuves Akušeres

Lietuviai Daktarai

Tek

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofiso it Rez. Tel. Bouievard 5914

DM

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

Ofiso valandos: nuo 2*4, nno 7-9 
Nedildieniais> pagal sutarti.

Kampas 3ht Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4» 7—9 v. v 

Nedėliomis ir šventadieniais 10*—12.

•Mfs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy

K Midwife 
6109 South Albany

Avenue 
Phone

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

Bet “Timas” sušnipinėjo ir 
nugirdo, kad J vyko.‘riet 2 susi
rinkimai kur būtinai turėjo 
būti visa kontroles komisija, tai 
yra, visi penki. Bet tuose su-

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182 T So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

VINCENTAS KLOVAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 1 dieną, 3:30 valandą po 
piet 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lietuvoj Šiaulių ap., 
Krupių parapr, Šventupiu kaime.,

Paliko dideliame nubudime 
moterį Mortą po pirmu vyru Ma
cienė ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 646 
So. River St., Aurora, III.

Laidotuvės įvyks, pirmadienį; 
rugsėjo 4 dieną, 8:30! vai. ryto 
iš namų į Šv. Petro parapijos baž
nyčią Aurora, 111., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos, už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Klovo gi
minės, draugai ir pažįstami esat* 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą,.

Nubudę liekame,

Moteris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Masalskis, Tel.' Boulėvard 
4139.

JONAS PREIDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- 

piučio 29 dieną 193.3. m., sulau
kęs puses amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio ap., ir parapijoj, Karši-, 
nelkos kaime.

Priklausė prie Keistučio Pašelpi- 
nio Kliubo.

Paliko dideliame nuliudime 3 
dukteris Stanislavą, Eleonorą ir 
Virginią, brolį Povilą, brolienę Pet
ronėlę ir šeimyną, švogerką Oną 
Korevičienę ir giminės Amerikoj, 
o Lietuvoj brolį, Jangelį ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas* randasi, 3739 
S, Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
rugsėjo 4 dieną, 9 vai. iš ryto iŠ 
namų į šv. Agnietės parapijos baž
nyčią, 39 ir Rockwelli St;, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėbonip sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a* Jono Preidžio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir- atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Brolis, Brolienė, 
Švogerką^ ir giminės.

Laidotuvėse patarnąuja grabo
rius A» Phillins; Tel. Bouievard 
4139.

Ofisas ii Akini

Tel.' Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas. Akir 

Ištaiso.

Misas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted' S t.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagali sutarti.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
Amelia Lippis
po tėvais Kasparaitė

įstaiga chicacoje

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika, 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
„ę^CAGO; ILL.

J. F. KADŽIUS
Ihcorporatedl

LIETUVIŲ GRABORIUS | A
Palaidoja už $25.00 ir augščiati DaKtataS V. A. SimkUS 

J Moderniška koplyčia dykai. I, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
668* W. 18th St. TeL Canal 6174< Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias

CHICAGO, ILL. blauzdų gyslas
----------------------------- --------- —....  , Valandos nuo L iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.

SIMON M’. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAsJ TeI‘ Boukvard 1401

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
t Tel. Monroe 3377

Telefonas Yards 0994

Dr. MURKĖ KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10’ iki 12 dieną. 2 iki 3 pu. pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iH, U
Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Bouievard' 4139' 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet «$ti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių, 

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisai: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki I 
vak. Nedėlioj pagali sutarimą 
Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9491 

DR.A.A. ROTH
Rusa* Gydytoj** Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriiką ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
* GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicągoje 
it apielinkėje.

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. Z0LP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel; Bouievard 5203 ir 8413 

1327: Soi 49th
Cicero 3724'. Koplyčia dykai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sntart 
Rezidencija 6631 So. California Avė, 

Telefonas Republic 7868/

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 Sotstbi Halsted Street 

T ei. Bouievard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną- vakarą, išskyrų* ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto,

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

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

Tel. Seelcy 7330 
Namų telefonas Brunsw«ck 0597

A. A. SI A KIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Waehington Stt
Room 909 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vali 
4145 Archer Ane. Tel. Lafayette 7337,

1 d. 4 vai. ryto 
gimus Kretingos 

parap. ir apskr. Ilgą laiką gyveno Clinton, Indiana. Pali
ko dideliame nuliudime vyrą Alvey, dukterį Amelią ir 
gimines, o Lietuvoj motiną. Kūnas pašarvotas randasi 
4334 So. Spaulding Avė. Tel. Lafayette 7762.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 4 dieną 2 vai. 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Amelią Li 
mi ___ __________ _r,.
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
. Nuliūdę liekame

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 
1933 m., sulaukus 41 metų amžiaus;

Visi a. a. Amelia Lippjs giminės, drangai ir pažįsta 
i esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir šu

Vyras, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 

Republic 3100.
tei.

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

J. F. EUDEIKIS yra> vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tUlti įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios,, modemiškai (rengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų, <

■ '■ • ■■ ■■ - 3 ’ ■ i

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS •

Lachayich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują, laidotuvėse kuopigiausial. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Teh Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
SKYRIUS:

143ft S- 49 Gt, Cicero, UI.
Td. Cicero 5S27

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«L BOULĖVARD ,19,

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 2211d1 St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki. 8.

Visi Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, nx

1 J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius? 

Liūdnoj* Valandoj Pašaukite Mane 

2506* West 63rd- St 
Td* RBPUBUC 1100

Teli Cicero 2109 it 859 J* 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI- 
4880. West 15th St 

'CICSR0. WL.

A.J.IHanikas,
U . ; •

3008 West 59th St
Tel, RepubUc- 0098

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas - 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Bouievard 2800 

Reto 6515 So. Rocliu><rfl SL 
TeL Republic 9723

JOHN B. BOR
lietuvis

Namai: 6459 RocWeJI Street 
Utarninko. Ketrer*© f Substo* vAte T Ud 

T*U*toau RepubUo 8600
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CLASSIFIEDADS
Automohiles

MO

PRANEŠIMAI

lieja, Rusija ne ant Marso

krautuvė ir 4

Peter Conrad

Draugų nuviltas

Juozas

apsigyveni

Jums tai kainuos

CANAL 8500
tam

rasti 
tatai

$745 
$845 
$355 
$490
$725

nau- 
nėra

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Business Service
Biznio Patarnavimas

Real Estą te For Sau* 
Namai-Žeme Pardavimui

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Financial
Finansai-Paskolos

Kemėšis grįžo 
ligoninės po 

operacijos

pigiai groser

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

608—614

and e2?I m «W

PARDAVIMUI “slicing machine1 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

Parnell Avė., 2ras augštas

Prisirašykite į musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Buvusio komunistų šulo ir “Vil
nies” šėrininko J. Grubo, ku
ris nesenai grįžo iš Rusijos, 
pasakojimai

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

MEDINIS namas 
kambariai viršuj ant 18-tos gatvės 
vininkas 1000 Cullerton St.

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
t ♦

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rytus, 
“down spots“ ir visokį blekės darbą. 

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

BRIDGEPORTAS
Kemėšis, 812 West 33rd Street, 
šiomis dięnomis grįžo iš Mic- 
hael Reese ligoninės, kur jam 
bu4vo padaryta pasekminga ade- 
noidų operacija. Dabar ilsisi 
namie.

i. Kas pirks 
aliksiu darbą.

Wi Walton St;

Važiavo ne baliavoti, bet 
gyventi

Iškilmingos laidotuvės įvyks 
rugsėjo 4 d.

“Bet deja, pasitarnaujant 
mano draugams komunistams aš 
sužinojau, kame yra tiesa ir 
štai ką turiu pasakyti“.

Maskvoj
PARDAVIMUI delicatessen ir groser- 

nė. Parduosiu pigiai nes išvažiuoju į 
kitą miestą. 6009 So. May St.

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

REPUBLIC 8402

Apie Sovietų Rusijos darbi
ninkų gyvenimo sąlygas ir jų 
tvarką yra susidomėjus viso 
pasaulio darbininkija. Kiekvie
nam svarbu žinoti apie šeštą 
dalį pasaulio, kaip ten, kur 
viešpatauja komunistų diktatū
ra, žmonės gyvena.

Tie klausimai stovėjo kiekvie
nam darbininkui prieš akis. Bet 
tik tie gavo aiškų atsakymą, 
kurie nuvažiavo Rusijon ir pa
tyrė viską ant savo kailio. To
kių buvo ne desėtkai bet šim
tai. Rusijos pyragų pavalgę jie 
skubinosi atgal grįžti, taip greit, 
kaip jie galėjo.

PARDAVIMUI vartotas pečius, ga- 
zu ir anglimis, gerame stovyje, pigiai 
3620 S. Parnell Avė., ? 
užpakaly.

ATIDAVIAU savo naiftą resyveriamu 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo* 
vo rakandus: pariorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, liampas, vacuum valytoją, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenaš. 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.

Rusijon ba
tų žmonių 
kad mums 
Jie važiavo 

Per metu

PARDUOSIU ALUDĘ su namu, 
nis išdirbtas per daug metų, vienai 
terei persunkti. 1238 W. 59 St

JUOZAS BABRAVIČIUs, Operos artistas
Rytoj, rugsėjo 3 dienų, Operos artistas Juozas Babravičius 

dainuoja Radio Klubo programe iš stoties WGES, 1360 kilo- 
cycles, nuo 11 iki 11:30 vai. prieš pietus. Dar prieš 11 valandą 
atsukite savo radio, kžtd galėtumėt išgirsti visą programą.

MAINYSIU nedidelį namą ant alų 
i, bizniaus ar parduosime už cash.

3364 So. Halsted St.

Joniškiečių L. K. įKJiubas turės išva
žiavimą, rugsėjo 3 dieną J. Spąičįo 
aržuolyne prieš Oh Henry Pa'rk, Willow 
Springs. III. Malonėkite dalyvauti.

Kyiečia Komisija.

Visi 
važiuoja 
pas pp. 
jų valgykl

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas. 82% pėdų frontas, ant lengvų 
išmokėjimų, arba mainysiu ant bunga- 
low, karštu vandeniu apšildytas. 10639 
S. Wabash Avė. 1 lubos.

Vakar pasimirė p-ia Emilija 
Lippis, 4334 S. Spaulding avė. 
Palyginamai ji buvo dar gana 
jauna moteris ir nemažai dirbo 
lietuvių judėjime. Priklausė 
prie Keistučio kliubo ir kitų 
lietuviškų organizacijų.

Manoma, kad prie jos mir
ties daugiausiai prisidėjo sū
naus netekimas. Prieš kelis 
mėnesius mirė jos sūnūs, ku
ris baigė dentisterijos mokslą. 
Tas smūgis motinai buvo toks 
didelis, kad ji negalėjo pergy
venti. Ji jokiu budu negalėjo 
užmir&ti savo sunaus ir 
nusiraminimą. Pagalios, 
pakirto ir jos sveikatą.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. B Co., Ine., 
164 7 W. 47 St.

Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 
pataravimą jums.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 58*0

PALEIDŽIU džianitoriaus darbą 
dėl parduodu rakandus. F‘ _ ‘ ' 
kandus

AUBURN 193 1 MODELIO DE 
LUXE SEDAN. Man reikia cash ir 
todėl priverstas esmi paaukoti mano be
veik naują karą. Beveik visai jo ne
vartojau, yra kaip naujas. Turi šeštus 
dratinius ratus1, gerus tairus. Karas yra 
tokiame pąt stovyje, kaip dieną kuo
met išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už 
tiktai $275. 4832 North Winchester 
Avė., 2nd flat.

ir nauji. UžmokBJimaa dalimis.
CHAS. BENDER CO.,

N. Wolls St. Phone Superlor 2361

“Aš nuo pradžios komunizmo 
laikų Amerikoj buvau jų rė
mėjų, taip finansiškai, taip idė
jiniai. Nes aš supratau, kad 
komunistai yra darbininkų drau
gai, kovotojai“, pasakojo “Nau1- 
jienų” korespondentui J.< Gro
bas.

“Bet tuo laiku, tiesiog ne
buvo numatoma, kad mes ką 
laimėsim šioj šalyje. Na ir kam 
reikia žmogui paskutinę ener
giją išeikvoti bekovojant Ame 
rikoj, pamaniau, kuomet vis
kas, kastik reikalinga dėl žmo
nijos jau yra iškovota darbi
ninkų tėvynėj“.

“Nei galvot, nei abejot dai
giau nebuvo ko.y'Vilnis” diena 
iš dienas pranešė žinias apie 
Rusiją, kad ten viskas tvarkoj. 
O kuriersiš musų draugų sugrįžo 
tuo laiku iš Rusijos, tai netik, 
kad užtikrino žinias, ki/rias 
‘Vilnis’ rašė, bet ir jie patys 
gyvu žodžiu atpasakojo, kad 
žmogus negali ir susapnuot 
kaip ten yra puiku gyvent.

“Jeigu taip, pamaniau aš, tai 
‘Vilnis’ netik kad neperdeda, 
bet dar neužtektinai pasako.

“O ką ‘Naujienos’ tuo laiku 
rašė ir nurodinėjo, kad ‘Rusijoj 
didžiausias skurdas, žmonės 
miršta badu, niekuriose vietose 
pasireiškia kanibalizmas, tai 
jokiu budu nenorėjau* tikėti to
kiu ‘absurdu’, ‘melaįjrstėm’ ir 
‘begėdišku šmeižimu '' Sovietu 
Rusijos

OLDSMOBILE. TIKRAS PAS
KIAUSIAS 1931 DE LUXE SEDAN. 
Visai kaip naujas ir puikus kaip tą 
dieną kuomet jį nupirkau. Tai yra 
geriausis ir ekonomiškiausis karas kurį 
kada nors turėjau. Geriausis užbaigi- 
mas-^ir tairai. Priimsiu $250. — 
931 — A North Sacramento Blvd., 3rd

PARSIDUODA viešbutis 18 kamba
rių. Geras biznis — visi kambariai 
užimti. Geras žmogus gali daryti gra
žų pragyvenimą. Parduosiu už žemą 
kainą. Atsišaukite 3. N. Green St.

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

j—;;
w cw

PARSIDUODA labai 
nė ir delicatessen, kampinė krautuvė it 
5 pagyv. kambariai užpakaly. Renda 
$25.00. Atsakanti ypata gali pasida
ryti pinigų. 6158 So. Carpenter St.

Emilija Lippis paliko dukterį, 
kuri eina mokslus, ir vyrą. Jos 
laidotuvės įvyks pirmadienį. Į 
Tautiškas Kapines išlydėta bus 
2 vai. po pietų.

Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius J. J. Bagdonas.

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

PARSIDUODA pigiai restaurantas 
senas išdirbtas biznis. Savinininkas turi 
kitą biznį. 3517 S. Halsted St.

Tad nėra nuostabu, kad to
kioms fantazijoms komunistai 
apkvaišino ne vieną savo pase
kėjų.

Bet deja, Rusija ne ant Mar
so planetos, nes tie,, kurie nu
važiavo, dar galėjo sugrįžti. Štai 
ką jie dabar sako to “rojaus“ 
agentams.

štai atydžiai šekit, ką sako 
buvęs komunistų partijos na
rys, dienraščio “Vilnies“ šėri- 
ninkas ir buvęs rėmėjas J. Gru- 
bas, kuris 1932 metais bal. 23 
d., nuvyko Sovietų Rusijon it 
pagyvenęs apie 7 mėnesius su
grįžo atgal į Cicero, III. gruod. 
13 dieną.

MES PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Gauskite: Mr. Ostap, 208 So. La 

Šalie St., Room 1083, Minnich Bradley 
0 Co., Ine.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas A- 
merikoj susirinkimas įvyks rugsėjo 3 d. 
1 93 3 m., 12 vai. dieną Jono Garbužio 
svetainėj, 3749 S. Halsted St. Prašome 
visu narių atsilankyti ant susirinkimo, 
ir užsimokėti užvilktas mėnesines duok
les. W. Didžiulis, prot. rašt.

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

4704-06 So. Halsted Str.

GRAHAM PASKIAUSIO 1931 
DELIO 4 PASAŽIERŲ COUPE, 
žiavau juo labai mažai, yra kaip 
jas. Originališkas gražus pališas, 
jokios žymės, sunkus tairai — 
nauji, turite pamatyti, kad įvertinti. 
Kainavo man virš $1650. Man reikia 
cash. paaukausiu už tiktai $225. j 004 
North Kedzie, 2nd flat, netoli Augusta 
Blvd.

Bet nereikia suprasti, kad tie 
darbininkai važiavo 
liavot arba patirti 
gyvenimo sąlygas, 
pranešt. Visai ne. 
tikslu ten gyvent.
metus komi.’nistų spauda rekla
mavo, kad sovietų Rusija vie
nintelė šalis pasaulyj, kur lais
vė ir lygybė viešpatauja; kur 
nėra apgavysčių, suktybių nei 
skriaudų; šalis kur patys dar
bininkai turi savo rankose ga
lių, pramonę ir industriją, žo
džių sakant, visi turtai, kokie 
tik yra ant žemės, po žemė ir 
vandenų gelmėse, priklauso 
darbininkams. Tai ką daugiau 
bereikia ir kur geresnę vieta 
gyvenimui begali rast ant šios 
ašarų pakalnės? Tai darbinin
kų rojus!..

PARSIPUODA arba išsimaino ant 
mažesnio namo arba bungalow Chicagos 
apielinkėj. Namas randasi gražioj 
apielinkėj, tarp trijų gatvekarių Mar- 
ųuette Parke.

6219 So. Whipple St. 
Imos lubos

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks utarninke rugsėjo 5, 730 vai. vak. 
Šv. Jurgio parap. svet. Narės malonė
kite pribūti ir užsimokėti savo duok
les. O. K{iučinskaitė, rašt.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteik 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 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
Visi gatavi ISgabenimul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, groaornSm, mCelnSm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parteriam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
zaslanai.

Vartoti

PARDUOSU aludę ar priimsiu į pu
sininkus moterį ar vyrą. Biznis išdirb 
tas per daugelį metų Englevvood apie 
linkėję. 6108 So. State St.

MR. TONY & AGNĖS
DEDONIS

UŽLAIKO VAGYKLĄ 
MARKETUOSE

Chicacagos bučeriai, kurie patys at- 
į marketus visuomet užeina 
Dedonius pusryių pasivalgyti. 

aludė randasi po antrašu

• 7:45 VALANDĄ
K A S RYTĄ 
(APART NEDELD.) 
U' STOTUS

GERI 
AUTOMOBILIAI

Grabam
Grabam 8
Continental
Continental
Continental

IPirmiausiai aš nuvažiavau 
Maskvon ir apsistojau pas lie
tuvį Juozapą Fabricą, Chicago- 
je gerai tžinomą “revoliucionie
rių“. Aš kurį laiką gyvenau 
kartu su juo vienam kambary
je, už kurį aš mokėjau 100 
rublių nuomos į mėnesį.

Kambarys įrengtas nepras
čiausiai. Turi telefoną, radio, 
elektros šviesą ir kitus pato
gumus. Fabrica puikiai gyve
na; taipgi jis turi ir neblogų 
darbą. Jis tarnauja prie G. P. 
U. kriminalūs policijos kaipo 
šnipas. Be to, jis yra valstybi
nio banko direktoriaus pagelbi- 
ninku. Jis taipgi nemažai pini
gų gauna atlikdamas špijonažo 
darbą Visokinskam rajone. 
Kadangi jis pasekmingai gyve
na, tai ir aš gavau butą pas 
jį nupiginta kaina. Kitur rei
kia tiek pat mokėti, kur po ke
lius žmones gyvena vienam 
kambaryje ir nėra visai jokių 
baldų. Maskvoj kambarių dide
lė stoka, todėl reikia kelioms 
šeimynoms grūstis j vieną.

“Man neaišku“, koresponden
tas pertraukė kalbą, “kokiam 
tikslui šnipai yra palaikomi Ru
sijoj.“

“Vien tik dėlto, kad Rusijoj 
yra nemažai sabotažninkų, fi
nansų griovikų (finansų grio
vikais vadina tuos, kurie per
ka už $1 2 rub. vertės prekes 
ir parduoda juodoj biržoj po 
20 rub. $1 vertės prekes arba 
ant “tolkučkos“ po 70 rub.), 
bet daugiausiai vagių.

“Vieną kartą aš nuvykau 
Maskvos priemiestin. Eidamas 
pro kopūstų daržą pastebėjau, 
kad vienas rusas užsidėjęs šau
tuvą ant pečių vaikšto apie 
tuos kopūstus. Aš žingeidumo 
dėlei užklausiau: ‘Ar draugas 
saugai, kad tie kopūstai nepa
bėgtų ?’

“ ‘Taip“, atsakė rusas, ‘jei 
aš čia nestovėčiau su šautuvu, 
tai už kelių valandų negalėtum 
rasti ir kopusio koto. Tie išba
dėję žmonės viską surytų’.

“Na, iš šio pavyzdžio jus ga
lit suprasti, kokia špiego parei
ga. Arba, kitaip sakant, rusas 
saugo kopūstus, kad išbadėję 
žmonės jų nesuvalgytų. O špie- 
gas saugo, kad rusas nesuval
gytų. O kiti saugo spiegus, kad 
jie nesuvalgytų ir t. t. eina iki 
pat Stalino.“

(Bus daugiau)

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta” mėnesinis susirinkimas įvyksta ant
radieny, rugsėjo 5 dieną, 8 vai. vakare, 
Sandaros svetainėje, 814 W. 3 3 St. 
Visos narės esate prašomos susirinkti 
skaitlingai, nes turime daug reikalų ap
tarti % draugijos gerovei. Sekretorė.

Tautiškos Parapijos Palias 
nedėliojo, rugsėjo-Sept. 3 d„ 
1933 m., Parapijos svet., 3501 
So. Union Avė. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 25c. Kviečia 
visus Komitetas,

GREITAM PARDAVIMUI — 
BARGENŲ KAINOS

3 augštų mūrinis, 5 metų senas, 
3 šešių kambarių flatai. basementas. ga
ru šildomas, 2 karų medinis garadžius, 
lotas 40x125 ant Sacramento arti 62, 
kaina $10.000.00.

Kampinis 4 flatų, 4 kambariai kiek
vienam, 2 augštų, 5 metų senas, 4 ka
rų mūrinis garadžius, perdem garų šil
domas, lotas 35x109 ant St. Louis arti 
Archer Avė., kaina $11,000.00.

3 krautuves, 1 augšto mūrinis, 5 
metų senas, lotas 47x125, krautuvės tu
ri atskyrus Arcolą šildytojus, ant Racine 
Avė., arti 85-tos gatvės, kaina 
$8,000.00.

2 krautuvės, 1 augšto mūrinis, 5 me
tų senas, turi atskyrus Arcola šildytojus. 
ant 3 5-tos gatvės, arti Rockvvell, kaina 
$6,000.00.

Krautuvė ir 3 po 5 kambarius fla
tai, basementas. garu Šildomi, 2 karų 
mūrinis garadžius, lotas 25x125, 5 me
tų senas, ant 71-mos gatvės, arti Cali- 
fonia. kaina $12,500.00.

Visi namai yra išmokėti ir apkai- 
nuoti greitam pardavimui. Kooperuosiu 
su brokeriais.

MARSHALL REALTY CO.
1826 So. Halsted St.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraultome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

CHRYSLER paskiausis 1931 Impe 
rial Sport Sedanas, 
tais. Tjkrai kaip 
kios transmission. 
perfcct. Važiavau 
kaip visai naujas karas 
jas $3 200. Man reikia cash. 
kausiu už tiktai $350.

2939 West Walton St 
2-ros lubos.

1 blokas sį^&arthus nuo Chicago Avė

6 cilinderių Coupe 
cilinderių Coupe — 
4 cilinderių Coupe

6 cil. Coupe —
8 cilinderių Coupe

mišk°iaudCntaI /u.tomobi,Li yra ekono- 
calionu a vaz,nctls\ Galima su vienu 
30 mylių8 *nO vaz,uoti n«<> 25 iki 

cus6^^ a"tomobi,iai Yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiausi automobiliai markete modern,s 
mis kainOomi?Šip Uisym° ’darbas Pi^o- 
m tų K?ru panikas per 20
metų. Karų perziUrejimas dykai.

GAGE P ARK MOTOR
, SALES
M. Senics, Sav.

su 6 dratiniais ra- 
nauji, 4 greitos, ty- 
Saugųs stiklai. Duco 
juo labai mažai, yra 

Kainavo nau- 
Paau-

xv- Ramonus, Sales
• Manager’ 

5625 So. Western Avė
1 cL Prospect 5669

Garsinkite “N-nose'

CLASSIFIED ADS

PASAULIN? PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ!!!

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 
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių? 
Padarykite tai šiandien 
labai mažai. 
Pašaukite

RYT dainuoja per radio

Business Chances 
fiarda v j m ui Bizniai______

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

3846 So. Kedzie Avė.

Farms For Sale
________ Ūkiai ________

PARSIDUODA farma 83 akeriai su 
visais ūkiškais įrankiais, mašinerija ir 
gyvuliais, farma ant cementinio kelio, 
Route 142, — 2 blokai į miestelį. 
Edgewood, III. A. Yakowicz.

Educational
Į , Mokyklos _

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

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

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

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

PARSIDUODA duonos rautas, biz 
nis išdirbtas per daugelį metų, parduo 
siu pigiai, aš turiu kitą biznį.

4300 So. Wood St.

M u sic ai Instruments
PARSIDUODA Starck Player pianas' 

gerame stovyj, parduosiu pigiai ar mai
nysiu ant automobiliaus.

3451 So. Wallace St. *

Partners Wanted' 
Pusininkų Reikia

REIKALAUJU partnerio, vyro ar- > 
ba moteriesr—veikiantis ar neveikiantis, 
atidaryti laidotuvių įstaigą. Turiu
valstijos ir miesto license. Rašykite
Naujienos, 1 739 So. Halsted St. Box 
22.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, valgis, kambarys, atlyginimas.

4120 So. Maplewood Avė.

For Kent
RENDON kambariai ir^5 karų gara

džius, tinkamas dėl repair shop.
3826 Emejald Avė.

ANT RENDOS 4 kambariai iš 
fronto,, 2-ras augštas rti visais patogu
mais, maudynės, elektra.

Taipgi 2 furnišiuoti ruimai dėl vyrų 
ar merginos, gali pasidaryti ir valgyti. 

827 W. 34 Place.
Savininkas ant^lmų lubų iš užpakalio

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas. Apšildomas ir šviesus. Randa
pigi. 3 227 S. Emerald Avė.

Furnished Rooms
PAIEŠKAU apšildomo kambario 

Southsidėj prie teisingos mažos šeimy
nos, geistina, kad ir valgį pagamintų. 
Praneškite į Naujienas, Box 23, 
1739 S. Halsted St.

• KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 
ar merginų, apšildomas su visais pato
gumais. 43 5 7 So. Washtenaw Avė.

‘Tel. Lafayette 1329

KAMBARYS dėl vyrų, merginų ar 
vedusių žmonių pas pavienę moterį Mar- 
quette Parke. Box 21, 1739 S. Halsted 
St. Naujienos.

Business Chances 
pardavimui Bizniai

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 metif.

1435 Są. 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. Englevvood 0676.

ALAUS TAVERN parsiduoda labai 
pigiai. Pašaukite

Englewood 4704 ,

PARSIDUODA ar pasirenduoja gro
sernė su fixturiais. Bosą galima ma
tyti antros lubos fronte.

3329 So. Morgan St.

PARSIDUODA aludė su namuku ar 
be namo, iš priežasties, ne esu tinkantis 
tam bizniui, 5613 ‘So. Racine Avė.

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

1609 So. Halsted St.




