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Išteisino Detroito
Bankierius

Dar 15,000 darbiniu 
kų streikuoja 
New Yorke

Teisėjas nesurado jokių užsidariusių dvie 
jų didžiųjų bankų viršininkų 

nusikaltimų. Kaltina R. F. C.

tie

Jis 
tų 

sa-

DETROIT, Mich., r. 19. — 
Teisėjas Keidan, kuris per tris 
mėnesius tyrinėjo užsidarymą 
dviejų didžiųjų Detroito bankų, 
išnešė nuosprendį, kuriame jis 
išteisino tų bankų viršininkus. 
Esą jis neradęs jokio tų bankų 
viršininkų nusikaltimo ir 
bankai buvę išsimokantys 
pat jų užsdarymo dienos, 
ragina valdžią pagelbėti 
bankų depozitoriams atgauti
vo pinigus, nes tik valdžios pa- 
gelba gali juos išgelbėti, ka
dangi abejuose bankuose yra 
uždaryta $312,000,000, o bankų 
turto negalima tuojaUs pavers
ti į pinigus.

Teisėjas dėl užsidarymo ban
kų daugiausia kaltina valdžios 
Rekonstrukcijos Finansų Kor
poraciją, kuri atsisakė pasko
linti bankams apie $40,000,000, 
kurie buvo reikalingi, kad ban-

kai turėtų pinigų atmokėti 
pozitoriams ir tuo praliuosuoti 
savo “užšalusį” turtą. Negavę 
pinigų bankai turėję užsidaryti.

Teisėjas sakosi negalėjęs 
nuodugniai ištirti banko stovį, 
nes tie, kurie galėjo suteikti 
tikriausių žinių— federaliniai 
bankų egzaminuotojai— liudyti 
j teismą neatvyko, o priversti 
juos liudyti teisėjas neturėjo 
galių.

Teisėjui išnešus tokį nuo
sprendį, dabar busią dedamos 
pastangos abu bankus, First 
National ir Giitordian National, 
reorganizuoti ir juos išnaujo 
atidaryti.

Teisėjas įsakė prokurorui ir 
toliau tirti tas kompanijas, ku
rios buvo supirkusios tų bankų 
šėnrs ir jeigu bus rasta nusi
kaltimų, tų kompanijų viršinin
kus patraukti teisman.

dė

NEW YORK, r. 19. —15,000 
maliorių, dekoratorių ir popie 
riuotojų sustreikavo šiandie 
reikalaudami 30 vai. darbo sa 
vaitės ir $1.65 į valandą. Jie 
dabar gautoa $8 už 8 vai. darbo 
dieną .

Dabar New Yorke streikuoja 
apie 50,000 darbininkų, jų tar
pe apie 25,000 skalbinių siuvėjų. 
Tikimąsi, kad iki pabaigos sa
vaitės streikuos viso apie 75,-1 
000 darbininkų.

Mirė darbininkų 
skulptorius Char

les Haag

Lenkija ir Danzigas 
pasirašė preky

bos sutartį
VARšAVA, r. 19. — Vakar 

Lenkija ir Danzigo miestas pa
sirašė sutartį, sulig kurios Len
kija pasižada lygiai elgtis su 
Danzigu, kaip ir su greta len
kų pabudavotu uostu Gdynia, 
laisvos kompeticijos pagrindu.

4 metai kalėjimo už 
premiero nužudymą

TOKIO, r. 19.— 11 karo lai
vyno karininkų ir armijos ka
detų, kurie pernai nužudė pre
mjerą Inukai, kadangi jis ne
buvo užtektinai patriotingas ir 
nepritarė , perdaug karingai Ja
ponijos pozicijai, šiandie karo 
teismo liko nuteisti keturiems 
metams kalėjiman kiekvienas.

Teisėjai prieš išnešant nuo
sprendį auštant buvo nuvykę 
pasimelsti į japonų šventovę 
Meiji.

Rado nušautą parke
CHICAGO. — Vakar ryte 

Douglas parke rastas nušautas 
Harry Retsky, 1857 S. Komens- 
ky Avė., Metropolitan Life In
surance Co. agentas. Policija 
spėja, kad jis pats bus nusižu
dęs, tečiaito koroneris mano, 
kad kas kitas jį nušovė, nes jis 
neturėjo priežasties žudytis, o 
ir revolverio nesurasta.

WASHINGTON, r. 19.—Pre
zidentas Rooseveltas turi nedi
delį šaltį ir jau antra 
nesirodo savo raštinėj, 
vakar jis atėjo j raštinę 
pam laikui pasirašyti 
kasyklų kodeksą.

ORR

Vokietija areštuoja 
inteligentus

Už tai, kad jie tarpusavy svars
to tokius klausimus, kurių 
naziai nesupranta f

BERLYNAS, r. 19. —Nazių 
slaptoji policija Heidenheime, 
Wurtembu‘rg, areštavo 41 vyra 
ir moterį, priklausančius augš- 
tesniems inteligentams už tai, 
kad jie buk slapta dirbę prieš 
valdžią.

Oficialia nazių pranešimas sa
ko, kad areštuotieji tarpitfsavy 
svarstė augštas intelektuales 
doktrinas, kurios yra priešingos 
Hitlerio politinėms teorijoms ir 
todėl slapta “veikę” prieš “tau<- 
tą” ir valstybę.

Hooveris Chicagoje
CHICAGO.—Vakar dėl nelai- 

mės su kitu traukiniu, labai pa
vėlavęs avtyko į Chicago buvęs 
prezidentas Hooveris su savo 
žmona. Jie atvyko aplankyti 
pasaulinę parodą.

ŽUVO ST. PAUL KAPITA
LISTAS

diena 
Tik 

trum- 
anglių

te

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

Giedra ir biskį vėsiau.
Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:- 

58.

Pašautas savitarpi 
niame angliaka
sių susirėmime

SCRANTON, Pa., r. 19. 
Alexander Norvath, 17 m., 
šalietis, liko pašautas susirėmi
me tarp Anthracite Miners of 
Pennsylvania, dar vienos nau
jos angliakasių “unijos” pikie- 
;uotojų ir einančių į darbą an
gliakasių.

pa-

Lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas, kuris sekantį pa
vasarį skris per Atlantiką į 
Kauną. Jis dėvi uniformą, ku
rią turėjo ,kaipo lakūnas Pan- 
American Aairways linijai. Jis 
dalyvaus LIETUVIŲ AVIACI
JOS DIENOJE, kuri įvyks sek
madienį, rūgs. 24 d., Lansing- 
Ford Airporte, prie Lansing, 
III., netoli nuo Chicagos.

CHICAGO.—Vakar savo kuk
liuose namuose Winnetkoj pa
simirė plačiai žinomas skulpto
rius Charles Haag, pagarsėjęs 
savo darbininkiškais kuriniais 
“Imigrantas”, “Sargas”, “Strei
kas”, “Unionizmas’ ir daugeliu 
kitų.

Jis gimė Švedijoj 1868 m. 
Vaikystėj mokinosi kriaučiau- 
ti ir tik sulaukęs 20 metų pra
dėjo mokintis lipdyti iš molio. 
Paskui mokinosi ir dirbo Zu- 
riche, Paryžiuje ir kititose Eu
ropos miestuose. Vokietijoje 
jis susipažino su darbininkų 
judėjimu ir socialdemokratais, 
persiėmė jų idėjomis, kurias 
paskui bandė išreikšti skulptū
rose.

Rado pasikorusį 
Marųuette Parke 

lietuvį

LIETUVOS ŽINIOS
Nakvoja prie Fordo 

dirbtuvės lauk
dami darbo

DETROIT, Mich., r. 19. — 
Fordui paskelbus, kad jis laips
niškai priims į darbą apie 5,000 
karo veteranų, kurie turi gerus 
pažymėjimus, prie jo dirbtuvių 
jutoj a us susirinko keli tūkstan
čiai bedarbių ex-kareivių lauk* 
ti pažadėtų darbų. Keli šimtai 
darbą gavo.

Šimtai veteranų yra taip rei
kalingi darbo,1 kad ir naktimis 
neatsitraukia nuo dirbtuvės, 
kad tik greičiau gauti darbą ii 
tasnakt nakvoja prie dirbtuvės 
vartų, kad neprarasti savo ei- 
ės.

Už vieną dieną as
tuoni metai kalėjimo

Lietuva su SSSR pa 
sikeis politiniais 

kaliniais
4Už 24 bolševikus, gaunama 

kunigai, 1 panelė ir 13 šiaip 
piliečių

Visi Ruoškitės Važiuoti į 
Lietuvių Aviacijos Dieną

Bus parūpinti busai ir trokai nuvežti tuos, 
kurie neturi savo automobilių

ELY, Minn., r. 19. — šiau
rinės Minnesotos miškuose pra
puolė St. Paul kapitalistas Her- 
bert H. Bigelow, turtuolė Mrs. 
Ralph Mather, 35 m. ir jų va
das Howrad Schaeffer.

Spėjama, kad jie laike aud
ros prigėrė Basswood ežere, nes 
rasta jų apsivertusi valtis. Be 
to žvejai šeštadienio naktį gir
dėję ežere moterį šaukiant pa 
gelbos, bet pagelbos negalėję 
sutikti, kadangi ežeras buvo la
bai banguotas ir pavojingas.

11 metų atgal Bigelow buvo 
teisiamas už atvežimą į Ame
riką rusų karininko našlės, ku
rią vėliau pametė. 1924 m. sė
dėjo Leavenworth federalinia* 
me kalėjime už nesumok ėjimą 
$124,000 pajamų taksų.

MIAMI, Fla., r. 19. —F. S. 
Meyer, Miami ir Indianapolis 
investorius, ; padavė teismui 
bankroto peticiją. Jis nurodo, 
kad jis yra skolingas Žmonėms 
ir firmoms $939,514.88, tutotari 
pu gi turto turi tik $640.92.

CHICAGO. — Kadangi Em- 
mett Bock apgavo valstiją ant 
vienos dienos ir pabėgo iš Lon- 
don, O., kalėjimo už vienos die
nos prieš paliuosavimą ant pa- 
roliaus, jis dabar turės kalėti 
aštuonius metus.

Bock pabėgo iš kalėjimo trys 
metai atgal. Jis buvo nuteis
tas už vagystę nito 5 iki 15 
metų kalėj iman ir jau buvo iš
sėdėjęs 7 metus. Nesulaukda
mas paliuosavimo jis pats pa
bėgo, nežinodamas, kad jis už 
dienos butų buvęs paliuosutotas 
ant paroliaus. Vakar jis tapo 
sugautas savo namuose 11615 
Stewart Avė. ir bus sugrąžin
tas į kalėjimą atsėdėti likusius 
8 metus.

Pabėgęs iš kalėjimo Bock ap
sivedė ir dabar turi 3 mėn. sū
nų. Jis dirbo South Chicagos 
geležies liejiklose.

ŠVEDIJOJE SUMAŽĖJO 
TINĘS VARTOJIMAS

DEG-

NuoSTOCKHOLM, r. 19.
pereitų metų degtinės gėrimas 
Švedijoje sumažėjo veik visu 
penktadaliu, Manoma, kad tas 
sumažėjimas paeina dėl augštų 
taksų, delei ko degtinė labai 
pabrango ir daugeliui žmonių 
pasidarė nebeprieinama.

KAUNAS,,rp. 30.— Iš tikrų 
šaltinių teko sužinoti, kad prieš 
mėnesį Maskvoje prasidėjo So
vietų Rusijos ir Lietuvos vy
riausybių derybos dėl pasikei
timo politiniais kaliniais. Dery
bos baigiamos < Kaune ir rug
sėjo mėn. pirmomis dienomis 
sutartis busiati pasirašyta.

•> Mat, Sovietų kalėjimuose ir 
Solovkų koncentracijos liogery 
nemaža esą lietuvių uždarytų 
ilgiems^metams kalėti už “kon
trrevoliucinį” veikimą. Tuo 
tarpu Lietuvos kalėjimuose ne
maža yra komunistų taip pat 
ilgiems metams kalėti nuteistų. 
Sovietuose lietuviai kaliniai 
yra, daugiausia, Lietuvos pilie
čiai. o musų kalėjimuose nėra 
nė vieno bolševiko ne Lietuvos 
piliečio, šis momentas derybo
se sudarė tam tikros painiavos 
tarptautinės teisės atžvilgiu', 
bet bus 
siunčiami 
bolševikai 
įpilietinti.

Yra susitarta, kad 
perduos sovietams 24 kalinius 
bolševikus, o iš Sovietų kalėji
mų bus paimta 4 katalikų kuni
gai, viena panelė ir 13' šiaip 
lietuvių piliečių. Sovietai pa
tiekė sąrašą asmenų, kuriuos 
jie nori iš Lietuvos kalėjimų 
paimti. Lietuva savo sutikimą 
jau yra davusi.

Politiniais kaliniais su SSSR 
apsikeisti atsirandanti viena 
kliūtis, būtent: keičiami kali
niai (Lietuvos) Resp. preziden
tui turi paduoti malonės prašy 
mus, ko komunistai kaliniai ne
norį daryti.

PHILADELPHIA, Pa., r. 19. 
—Clement E. Chase, plačiai ži
nomas tiltų inžinierius, nukrito 
nuo vieno jo pabudavotu tiltų 
ir užsimušė vietoj.

teisės 
padaryta taip, kad 
į Sovietus 
Sovietų bhs

kaliniai 
tuoj aus

Lietuva

CHICAGO.—Vakar ryte ei
nantys į darbą darbininkai pa
stebėjo Marųuette parke, prie 
68 ir Colifornia gatvių medyje 
pasikorusį žmogų. Tapo pašauk
ta policija, kuri lavoną iš me
džio išėmė. Pasirodė, kad tai 
yra kūnas lietuvio Peter Eudis, 
45 m., gyvenusio 6605 S. Wash- 
tenaw Avė. Velionis buvo ve
dęs. Spėjama, kad jis papildė 
saužudystę. Jo kūnas liko nu
vežtas , pas graborių Bagdoną, 
2506 W. 63 St.

Apkūlė kunigą 
bažnyčioje

JONESBORO, Ark., r 19. — 
Vietos baptistų bažnyčioj iški
lo muštynės, kuriose labiausia 
nukentėjo kun. Applegate, ku‘- 
ris buvo prisiųstas laikinai už
imti kito kunigo vietą. Vos tik 
jis pasilipo į pamokslinyčią, tuoj 
prie jo pripuolė kitos frakcijos 
parapijonkos, nudraskė kunigui 
marškinius ir petnešas. Nega
lėdamas atsiginti parapijonkų, 
kunigas dūmė lauk, palikęs 
bažnyčioj ir savo bibliją.

Rasta jdoinių laiškų 
apie Vytautų it

Kęstuti
"MiiaM i .M,

KAUNAS.— Mūsų istorikai 
gavo žinių, kad Prahos archy
vuose esą rasta įdomių ir, svar
bių Lietuvos kunigaikščio laiš
kų apie Vytautą Didįjį ir Kęs
tutį. Laiškai esą gana nepa
lankus Vytautui ir Kęstučiui.

Riaušės Austrijoj

CHICAGO, rūgs. 20.—Tuks- lakūnas Lon Yancey, su “Auto- 
tančiams chicagiečių ir aplinki
nių miestelių lietuvių pareiš
kiant norą važiuoti į Lietuvių 
Aviacijos Dieną, Fordo Airpor
te, Lansing, III., sekamą sek
madienį, rengėjai tuojau susi
rūpino, kad parūpinti kuopato- 
giausią transportaciją į aero
dromą tiems, kurie neturi au
tomobilių. Tokių yra didelis 
skaičius ir stambus nuošimtis 
jų kreipėsi į “N.” informacijų.

Kad idalyką palengvinti no
rintiems važiuoti, rengėjai pa
dalino Chicago į kelias dalis ir 
kiekvienoje steigia stotį, kur 
neturį savo automobilių galės 
užsiregistruoti, rezervuoti sau 
vietą 
kurie 
niui.

autobusuose ar trokuose, 
bus parūpinti sekmadie-

VIENNA, r. 19.— šeštadieny 
ir sekmadieny keliose vietose į- 
vyko riaušių, kuriosę keli žmo
nės liko užmušti ir sužeisti.

Wolfsegge, arti Linz, trys 
žmonės liko užmušti ir 12 su
žeista susirėmime tarp nazių ir 
fašistinio heimwehr. Keli na
ziai liko užmušti ir 12 sužeista 
susirėmime tarp nazių ir fašis
tinio heimwehr. Keli naziai 
sužeisti Corinthia, kur tapo pa
šalintas nazių meras, Styri joj 
užmuštas vienas heimwehr na
rys.

Kur registruotis
Tokios stotys jau yra įsteig

tos sekamose kolonijose: 18- 
toji Apielinkė—“NAUJIENOS”, 
1739 South Halsted Street, 
BRIDEPORTAS—J. F. Sudri
ko krautuvė, 3417 South Hal
sted Street; MARQUETTE 
PARK—A. Kartano vaistinė— 
2557 West 69th street; TOWN 
of LAKE—Wm. Kareiva, 4644 
South Paulina Street. Kitų ko
lonijų stočių adresai bus pa
skelbti rytoj.

Sekmadienį rytą užsiregistra
vę turės būti stotyse, kur tą 
padarė. Ten atvykęs bUsas ar 
trokas visus nuveš. Be to, tie 
lietuviai su automobiliais, kurie 
norėtų važiuoti į aerodromą ke
liolikos automobilių grupėje, 
prašomi susirinkti prie tų sto-. 
čių sekmadienį rytą, iš kur ga
lės ištraukti visa automobiliu 
virtinė.

Dėl informacijos automobi
listų, šiame numeryje telpa 
žemėlapis, kuris parodys gurias 
keliais patogiausia važiuoti 
Ford Airportą. Važiavimas ge
ras, nes keliai yra lygus, geri, 
ir mažai tereikia sukinėtis.

Įžanga į aerodromą — 25 
centai suaugusiems, .vaikams 
mažiaus 12-kos metų amžiaus 
—10c.

gyro” aeroplanu; U. S. armi
jos aviacijos aeroplanų skvad- 
ronas ir keliolika kitų lakūnų, 
kiekvienas su savo aeroplanu.

Po visą aerodromą bus iš
vedžioti garsiakalbiai, per ku
riuos “anounseriai” lietuvių ir 
anglų kalbomis darys publikai 
įvairius pranešimus. Nors neži 
noma ar pasiseks tai padaryti, 
planuojama įtaisyti radio stotį 
viename aeroplanų, kuriam 
skraidžiojant, apačioje susirin
kusiems butų transliuoamas 
programas ir kalbos iš jo.
Važinės keleivius padangėmis

Aerodrome bus keli dideli ir 
maži aeroplanai, kurie vežios 
keleivius į padanges, iš kur jie 
galės pamatyti ir Janušauską, 
ir Vaitkų ir kitus darant įvai
riausius šposus, galės pamatyti 
Chicago iš kelių tūkstančių pė
dų aukštumos, Pasaulinę Paro
dą ir kitas įdomybes.

Kad išvengti bereikalingo 
laukimo, tie kurie planuoja pa
sivažinėti padangėmis, gali vie
tas užsisakyti iš anksto “Nau- 
jienose“.' J

15 žmonių žuvo N 
Carolina uragane
NEW BERN, N. G., r. 19.— 

Pereitą ššetadienį ir sekmadie
nį rytinėse valstijose siautusia- 
me uragane vien North Caroli
na valstijoje žuvo 15 žmonių, 
daugelio pasigendama; nuosto
liai gi siekia kelis milionus do
lerių.

Daugelis mažesnių miestelių 
tebėra izoliuoti ir jų gyventojai 
neturi nė maisto, nė pastogės.

Viekšniuose statoma hi 
droelektrinė stotis

Kas dalyvaus programe
Pats programas ,apie kurį 

jau buvo daug rašyta bus bėga 
liniai įdomus ir nusitęs kelias 
valandas. Jame dalyvaus Juo
zas R. James-Janušauskas, ku
ris sekantį pavasarį skris į Lie
tuvą aeroplanu “LITUANICA 
ANTROJI” ir kurio kelionės 
finansavimui ši Aviacijos Die
na yra rengiama; lietuvis lakū
nas, Įeit. Feliksas Vaitkus, Mil- 
waukee, Wis., garsus aviatorius 
Harold Johnson, kuris atvyks 
į aerodromą su trijų motorų
Ford aeroplanu; transatlantinis mbj, Grimes tėvo lėktuvui.

DAYTON, O., r. 19. James 
H. Stevvart, 79 m., iš Wichita, 
Kas., buvęs Kansas valstijos 
senatorius ir republikonų nacio- 
nalis komitimanas, liko užmuš
tas, o jo žmona ir jų paimtas 
pakeleivis sužeisti, Stevvarto 
automobiliui nespėju^ susisukti 
aštriame užsisukime, ti*s v an- 
dalia, O.

0TTAWA, Ont., r. 19.—Po- 
puliariškiausias gėrimas Kana
doje yra alus. Kanadiečiai per 
pereitus metus išgėrė viso 52,- 
000,000 galionų alaus, kuomt 
tuo pačiu* laiku išgerta 7,500,- 
000 galionų vyno ir 2,500,000 
galionų degtinės. »

KAUNAS.—Viekšnių miesto 
ir Mažeikių apskrities valdyba 
susirūpino pastatyti moderniš
ką hidroelektros stotį ant Vir
vyčios upės, už trijų km. nuo 
Viekšnių miestelio. Stotis teik
tų šviesą visai apylinkei. Sto
ties statymo reikalu buvo at 
vykusi delegacija pas p. vid. 
reik, ministerį ir j kitas įstai
gas. Stoties statymo reikalui 
esanti pažadėta 50,000 litų pa* 
skola iš taupomųjų valstybės 
kasų. Paskola busianti 
tūtojau pradėjus statybą.

LEXINGTON, N. C., r. 18.- 
Du jaunuoliai, Grimes, 17 m. 
ir Dennis, 19 m., liko užmušti 
sulužus ore 1,500 pėdų augštu-

duota

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

A

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS J. F. BUDRIUnominacijos Telefonai

Grand Rapids, Mich INCORPORATED

3417 S. HALSTED ST.

Pontiac
Outsells

PONTIAC ECONOMY STRAIGHT 8

50c

NAUJIENOSTrimuoti su Fiteh arba

Atdara vakarais

16-282 
16-281 
16-279 
16-278 
16-276 
16-274

P. T 
Vini-

Ali OTHERS 
COMBINED

Centro, 
kuopos 
valdyba 
teismų, 
žodžius,

įlies Center 
co.

Ęvanston 
IK CO. 
Ilghland Purk

i vyzdžiui, 
iš musų 
tų narių,

4-rių ŠMOTŲ BEI) ROOM SETAI 
tiktai po ...........  ...................

dalis nariu 
76 dolerių, 
nariu duo

ba n ke ir 
Berno-

16-270
16-266
16-259—Plikių ir Tokis Vaikinas- 
16-25 5—Sudie, sudiev ir 
16-238—Šitai Išrožijimas 
16-233 ■' 
16-224 
16-212 
16-195

Rudeninis IŠPARDAVIMAS namų rakandų, 
lovų, pečių, skalbiamų mašinų. Gražus angli
niai pečiai apšildymui kambarių, po $19.50 
iki $50. Gražus nauji 1934 m. radios, gražiuo
se kabinetuose, tiktai po........................$49.00

TURTINGI KAILIAI I 
ncgu’kainos pakis. Mes 
ir kailių dideliame pasi-

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

neskaito sekretorium, 
Bernotas, u ž t a r i am a s

atsisakė atiduoti 
turtų. Tada kuopos 
patraukė jį į valdiškų

Byla, rašant šiuos 
nėra da užsibaigusi.

Pirmininkas Jurgis Lapinskas 
Finansų rašt. Jonas P.Sinilgius 
Vice-pirni. F. E didus 
Iždniinkas J. Korsakas 
Organizatorius S. Naudžius.

Goodyear baliunistai Ward 
T. Van Orman ir Frank A. 
Trotter (viršuj), kurie su ba- 
liunu buvo prapuolę virš savai
tės laiko, bet susirado Ontario, 
Kanados miškuose. Abu buvo 
apsinuodiję maistu ir visiškai 
suvargę.

BOUlevard 81(^7
BOUlevaril 4705

Skundas tapo pri- 
dviem 

susi- 
Sulig konstitucija, 

negalėjo daugiau

rėksniai surinko tik 27 balsus 
prieš Vinikų. Tas da visai 
nesenai įvyko. Bet Vinikasj 
ir “TSvypės” redaktorius, o j 
kartu ir Gegužis visa tai tar
tum pamiršo. Pasipylė "Tė
vynėje” visa eilė straipsnių, 
smerkiančių SLA. 60 kuopų. 
Ponas prezidentas Gegužis ra
šinėja A. Bernotui laiškus, ku
rie irgi kaltina 60 kuopų už 
Bernoto apskundimų. Tai ši
taip musų kuopai atsimoka už 
padarytų jiems gerų. Musų 
nariai nenori kokių ten meda
lių už savo nuveiktus darbus 
dėl Centro viršininkų, bet nie
kinimo irgi nepakęs, nes jie 
jaučiasi to neužsipelnę.

KUOPOS VALDYBA:

polka ir Oi JTu Bernužėli—daina Mahanojaus ork. 
i—Mahanojaus ork, 

per Kiemą-Ldainos—Mahanojaus ork. 
oriu Miego—Liet. Viešbučio orkestras 

>—fkstr.—Liet. Viešb. ork.
Aš Mergelė—dainos—Vincas Niekur ir Ona

Chart b a sėd on R. L. Polk &Co. flįurea for firat soven montha, 1933

ŠTAI
DEL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ:

STRAIGHT EIGHT IŠPILDYMAS
FISHER RODY IR FISHER VENTILIACIJA
VISUOMET NAUJAUSIAS STYLIUS
ĮRODYTA KURO EKONOMIJA

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ___
118. pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorimn __ ___
32 pusi.

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

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

Moralybės Išsivystymas ...........................................
120 pusi. 4

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

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

kuopų, bet palikti savo žmo4- 
gų musų kuopoje, būtent A. 
Bernotų, kaipA finansų rašti
ninkų, kuris graužtų kuopų iš 
vidaus taip, kad jų galutinai 
sunaikinti. Na, ir p. A. Ber
notas, turėdamas 60 kuopos 
visų archyvų ir narių antra
šus, tų darbų pradėjo, antra
šus pridavė 
tvėrėjams, 
moterei 
stubas 
prie jų kuopos 
notas, 
pas Ji i 
vesdavo 
raštininkų

HAMBURG-AMERICAN LINE
■mm 177 N. Michigan Avė., Chicago, III. mmm

rk Rhlge, III, 
>R SALa.6

Nors Budriko krautuvė dirba sulig Prez. Roosevelto N. R. A. Kodekso 
jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos aukštyn, nes Budrikas pri- 
pirko daug prekių kada kainos dar buvo žemos.

Prieš kiek laiko spaudoje 
buvo minėta, kad tūli SLA. 
nariai siekiasi musų kuopų 
nuskaldyti ir po peticija pasi
rašę apie 14 narių, reikalavo 
Pildomosios Tarybos, kad 
jiems leistų kuopų tverti iš se
nai gyvuojančios SLA. 60 k uo
lios narių. Nors musų kuo
pos susirinkime daugiau kaip 
dviem trečdaliais balsų nuta
rė neleisti tokių kuopų organi
zuoti iš senų narių, bet P. T. 
vis vien leido kuopų tverti. 
Na, ir prasidėjo skaldymo dar
bas. Pradėjo vaikščioti po 
narių stubas ir kalbinti juos, 
kad mestų senųjų kuopų ir dė
tųsi prie naujosios. Nariai, 
kurie norėjo palaikyti 60 kuo
pų, dėjo visas pastangas, kad 
tokiam darbui užkirsti kelių. 
Išrinko komisijų iš penkių na
rių ir pavedė jai pilnų galių 
tvarkyti skilimo reikalus. Bet 
Pildomoji Taryba su ta komi
sija nesiskaitė ir įgaliavo P. 
A. Bernotą, finansų raštinin
kų. kad jis turi tuos dalykus 
sutvarkyti. Na, ir ponas A. 
Bernotas tiek sutvarkė, kad 
dabar atsidūrė valdiškame 
leisim*. Kuo tas viskas užsi
baigs. sunku ir pasakyti.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS .

2111-32 S. STATg ST.
Gaukite Mirti llandle.

Atsilygina už gerą blogu 
blogą geru

Bernoto 
bahdo kuopų taip 

diskredituoti, — sunku ir su
prasti. Primeta visokius nu
tarimus, buk viskas prieš kon
stitucijų. O tuo tarpu P. T. 
nesilaiko konstitucijos, liep
dama suspenduotam nariui ei
ti viršininko pareigas. Jei 
musų kuopa padarė nutarimų, 
reikalaudama Centro, kad bu
tų pašalpa atmokėta W. Mor- 
risui ir T. Aleksynui, tai tik 
dėlto, kad nariai žinojo, jog 
einant į teismų Susivienijimui 
kaštuos tris kartus tiek, kiek 
geruoju butų jiems atmokėta. 
Argi kuopa neteisingai supra
to. Rodos, musų kuopos na
riai nei kiek neprasčiau su
pranta tų konstitucijų, kaip ir 
Pildomoji Taryba. Bet vot 
sau įsivaizduoja, kad SLA. 60 
kuopų sudaro 
kurie moka 
šmų sukelti
O čia kaip tik atbulai, — jie 
pasiliko ištikimi ir pasišven
tę organizacijai nariai. Tai 
kodėl su A. Bernoto pagelba 
P. T. bando neleisti tai kuo
pai ramiai tvarkytis. Ar tik 
toliau neišeis į aikštę, kodėl 
taip daroma.

Kaip jau visi žino, po 
cagos Seimo ir po visų 
ševikų riaušių su bolševikais 
? ariu pasitraukė ir iš musų 
’ uopos apie 17 narių. Po to 
pasitraukimo mes jau manėm, 
kad kuopoje pasiliks ramu. 
Bet kas tau! Viena klika iš
ėjo, tai jos vietoje atsirado ki
ta, susidedanti iš fašistuojan- 
čių tautiečių. Nauji neramu
mai susirinkimuose tęsėsi ir 
toliau. Tuos neramumus pa
didino Pittsburgho seimas, 
kur buvo paniekinta narių 
nusistatymas. Delegatams grį
žus iš seimo ir išdavus savo 
raportus, liko ne tik jų rapor
tai atmesti, bet pusėtinai ir 
delegatai pabarti. Nuo to lai
ko pasidarė kuopoje dvi ne
sutaikomos grupės narių. 
Pittsburgho seimo pritarėjai, 
matydami, kad neįstengs kuo
pų pasiimti į savo kontrolę, 
nusitarė organizuoti naujų

Kada 
balsavimai viršininkų į P. T«, 
tai D. GreiČaitis su visu savo 
buriu ir kariu su„ Bernotu 
vare šlykščių agitacijų 
Gegužį, Vinikų ir kitus, 
paskutinį kartų, kuomet 
išstatė kandidatu M. J. 
kų, SLA. 60 kuopos susirinki
me, kur buvo balsuojamas Vi- 
nikas į sekretoriaus vietų, D. 
GreiČaitis ir kiti tos neva nau
jos kuopos tvatėjai rėkė kaip 
už liežuvio pakarti, kad nariai 
nebalsuotų už Vinikų, nes, gir
di* Vinlkas esųs dešinioji Ge
gužio ranka. ,Es^, kuomet 
Vinikų pastatysime į sekreto
riaus vietų, tai Gegužį nieka
da negalėsime prašalinti iŠ 
prezidento vietos. O nariai, 
kurie pasiliko 60 kuopoje kaip 
tik tuo laiku stdjo už Gegužį 
ir Vinikų. Ir ačiū tam, tie

Skalbiamos Mašinos: THOR, FREDERICK, MAYTAG, 
APEK, WESTINGHOUSE, PRIMA

Jos. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški radio programai 
Nedėliomis: W. C. F. L. 970 K.. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų.

W. A. A. F. 920 K., 1:30 vai. po piet.
Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

Atsiminkite šias penkias aiškiai paženklintas pirmutinystes, ku
rios užkariavo dd Pontiac Economy Straight Eight dominuojanti 
skaičių pardavimų ir dėl jo kainų įvairumo. Toks populiarišku- 
mas yra stebinantis. Jis turėtų būt žingeidus kiekvienam karo 
savininkui. Gera sugestija dėl jus . . . jeigu jus turite omeny nu
sipirkti naują karą . . . turėtumėte susipažinti ir išmėginti važiuo
ti šiuo nustebinančiu Straight Eigbt.

PONTIAC H STRAIGHT 8
Taip žemai Kaip

tokio nariai
tik trink-

susirinkimuose

Pakelkit namo verte ir patogumą moder
niška KARSTO VANDENS ar GARO Ąp- 
Jildynio Sistema — auklčiaualos rųllea 
bolįerlal, geri ausiae materiolaa. tobulas 
Įtaisymo darbas ir pilnas naiumae ga
rantuota.
* PIRKITE DABAR! PIRM KAINU 
et* PAKILIMO!

Lengvi liniokąjlmai. jei „ Norima

naujos kuopos 
kartu ir savo 

kuri ėjo po narių 
kalbino narius dėtis 

Pats A. Ber- 
kada ateidavo nariai 
šlubų užsimokėti, tai 
pas naujos kuopos 

Priegtam pradėjo 
ligoniams pašalpas 

gauti, neteisingai centrui in
formuodamas apie jų sirgi
mų. Pavyzdžiui, W. Mor
ris ir T. Aleksynui, kurie 
vėliau tik m teismo pagelba 
atsiėmė savo pašalpas. A. 
Bernotas pradėjo trugdyti ir 
naujų narių prirašinėjimų 
prie 60 kuopos. Trijų mer
gaičių duoklės da nepasiųsta 
nuo vasario mėnesio Centrui 
ir tie pinigai randasi pas iždi
ninkų ir dabar. Nepasiųsta 
randasi pas kuopos iždininkų 
už vasario mėnesį 
duoklių sumoje 
To mėnesio dalis 
kliu yra uždaryta 
dabar. Bet kodėl A. 
tas šituos nepasiuntė?
niekas kitas, kaip tik norėji
mas musų kuopai kenkti vi
sokiais budais, kad jų demo
ralizuoti. šitie visi dalykai 
ir daugybės kitų prasikaltimų 
prieš musų kuopų, kokius pa
darė A. Bernotas, 
perkėlimas narių 
kuopos į naujųjų, 
kurie musų kuopoje neatsitei- 
sė, o kiti net suspenduoti bu
vo, musų kuopai padarė nuo
stolių virš 1000 dolerių. A. Ber
notas sukėlė narių neapykan
ta prieš save. Už trijų mer
gaičių duoklių nepasiuntimų 
Centrui organizatorius S. Nau
džius padavė skundų prieš A. 
Bernotų 
imtas daugiau, negu 
trečdaliais balsų kuopos 
rinkime 
A. Bernotas 
eiti savo pareigų, kol skundas 
neišspręstas. Bet A. Bernotas 
pasiskundė Centrui ir Centras 
skaito skundų nepamatuotu, 
A. Bernotų liepė eiti savo pa
reigas. Kitame susirinkime 
skundas perkeltas Pildoniajai 
Tarybai, o už kitus prasikalti
mus paduota rekomendacija, 
kad A. Bernotas butų praša
lintas visai iš sekretoriaus vie
tos. Rekomendacijų susirin
kimas priėmė vienbalsiai, o

PER HAMBURGĄ • $ 
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu 
Į ABI PUSI. NEW YORKAS- $4 7O.5C 
KAUNAS. TREČIA KLASE I I W _

Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas iš Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

sunkiau įsivaizduoti. 
Pildomoji Taryba smer

kia visus SLA. 60 kuopos ta
rimus ir su ja susirašinėjimus, 
o teisina ir gina vienų A. Ber
notų, čia mums atrodo, kad 
P. T. arba klaidingai infor
muota, arba siekiasi galutinai 
sugriauti 60 kuopų.

Kad visa bent trumpai 
SLA. 60 kuopos skylimo isto
rijų aiškiai ir teisingai nupie
šti, savo susirinkime nutarė, 
kad valdyba parašytų spaudai, 
nekraipydama faktų, 
tikro buvo. Tas bus 
ne lik visiems SLA.

Nauji Lietuviški Rekordai
kurie yra elektrikiniai rekorduoti, išduodanti labai gražų aiškų baisą, tik
tai po 65 centus kiekvienas. Dabar tik ką aplaikėme nepaprastą rekordą su 
dviem paveikslais, atvaizduojančiais sostinę Kauną ir Dariaus-Girėno laido
tuves, o ant antros pusės “Lituanicos” ir lakūnų paveikslai. Šių rekordų 
kaina tiktai 75 centai. Klauskite po numeriai^— , ... ■
18-6002 A—“Du Sakalai", dainuoja Stasys Rimkus' ‘
18-6002 B—“Marš Kareivėliai" (Šimkaus), duetas: Elena Sadauskaitė it 

Stasys Rimkus. 
-Pamylėjau —1 
-Kuomet Šoksi 
Ateik Pas Mane ir Einu 
-Karininkų Fokstrotas ir 
Palangos Juroj ir Aš Myliu Rr.giagelias 
-Kriaučiukas

Raulinaitė
16-271—Sutems Tamsi Nakt. ir Kur Lygus Laukai — dainos—Karo 

Mokyklos Choras.
Turkų Vestuvės ir Rytų daina—Lietuvių Viešbučio orkestras. 
Mokslas ir Darbas. Aržuoliniai Pamatai—Stasys Pauras. 
Plikių ir Tokis Vaikinas—Polkos. Mainierių orkestras. 
Sudie, sudiev ir Kariškas Vaizdelis—Metrapolio orkestras.

Sveikas Broli—Stankūnas ir Tamkiutė
Lietuva Polka ir Naujas Gyvenimas, Valcas—Brooklyno orkest. 
Smuklėj Vainikėlis ir Kur Nemunas ir Dauguva—J. Olšauskas. 
Augo Miške Baravykas ir Popų Senis—Jonas Butėnas.
Vestuvių Valcas ir Nauja Gadynė—Mazurka—J. Dirvelis.

žingeidi! 
na riains, 

bet ir pačiai Pildoniajai Ta
rybai.

2-door Sedan, $635; Standard Coupe, 
$635; Šport Coupe, $670; 2-door Tour- 
ing Sedan, $675;4-door Sedan, $695 ;

Convertible Coupe, $695.
Ali prlces f. o. b. Pontiao. Special 

eųuipment extra. Available on
G. M. X, C. terma.

Motors Vertybė

*385
(už; .Roadseterį)

G e n e r £ 1
■— MAJYKIT ŠIUOS DYLERIUS “

COMMUfįlTY MOTORS, Ine., DISTRIBUTORIAI 
235 E. 33rd Street, Chicago, III.

NOlįTlI.
COMMUN1TY MOTORS, Ino. 

02S0 Bruąihvuy
FRANKLIN-WKBI5R j MOTOR SALES 

610L N. Ctark Si.
PRO8S1NGER MOTOR SALES 

»oau Lawrwcė Av«. 
HEINZ MOTOR 

8140 Lincoln Ave4?>" 
N0RT1I ŠUORE BUJO 

1181 Chicago ĄV-' 
NORTH 8H0RE BU1 

110 So. 18t st,; J 
IVARNER MOTOR J 

8037 Southpprč 4 
WM. BUSSR # SOS 

184 N. Park Ąve 
BRIGHTON PAMK - l 

4801 Archer AVe, 
COMMUNITJf • MOTO 

8810 8.’ Mlchlgnn
C0MMVNIT1’ MOTORS, Inb.

7718 Stony Island Avė.
N0RTIIWE8T

COMMUNITY MOTORS, Ino. 
3478 Mllwaukee Avė.

NORTlnVEST BUICK CO. 
3801 Lawrenpo Aye. 

SMASON MOTOR SALES 
7800 W. Grahfl Avė. , .

SUNDBERG MOTOR SALES 
8030 N. Cicero Avė,

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS m
KAILINIŲ KAUTŲ M

ŠIOS GENERACIJOS ISTORIJOJ 1934 PADARYMO! 
ATSARGIAI PARINKTI 

Nusipirkite savo kautą pirm 
' ■ turime didelį staką, kautųn rinkime.

Northern Seal Paprasti ir
Ermine, Muskrat, L,opin

Vertės iki $125.00■SA y ja Mažas depositas laikys CK K! SS!i nli biie kaut4-Vii Priimame Tax Varantus
Pirkite savo Kailinį Kautq dabar! Jie yra taip |U|KI| nebrangus kaip ir Kautai iš drobėm

1^3HUDSON SEAL, RACOON C 4 JI Į£ 
Vertės iki $250.00 ...Kw\ Rašyta garantija įsu 'kiekvienu.,.^ dtaniižių ir dykai Si storage per 2 metu. .7^- Paskutinė'proga'nusipirkti KaS- 

jFJ Hnį Kautą Rugpiučicį min. kainomis.

CALIFORNIA FUR CO.
162 N. State St. 
10-tos lubos Bųtler Bldg.

v. Nedėliomis nuo 10 yai. ryto iki 4 vąb popiet

COMMERCIAL MOTORS 
13840 IVcBtern Avė., Bluo IhIuiuI 

FRED HALL MOTOR SALES 
(JG17 Si AVestern Avė.

KOI,E MOTORS, Ino. 
8348 So. Ashland Avo. 

McFART AND & KEENAN, Ino. 
7047 8. Hąlsted St.

MILDĄ AUTO SALES 
800 W, 31 •* Ht- 

ROSELAND BUICK SALES CO. 
10838 S. Michigan Avė.

SOUTH CHICAGO BUICK CO. 
8000 Cointnercla! Avė, 

8TERNBERG SALES & SERVICE, Ino 
0035 CottHge Grovo Avė.

ĮVEST
COMMUNITY MOTORS, Ino. 
. 4040 w. MMlBpn St. '
EMIL MARES MOTOR SALES 

1500-03 W. 0»nd St.
CHICAGO AVENUE MOTOR SALES 

3303 W. Chicago Avė.
EMIL DENEMAhK, Ino.

418 Burlington Roa<|, La Grange. 
PECKA1V BROS. MOTOR SALES

HooHovelt Rd. & Bnd Ave.» Maywood 
A. L. M’ARGNV. Ino.

.52 Madlson St-. Oak Tark 
CICERO BUICK SALES CO.

6812 W.
* - k ’ • i ‘

. ..........   ... | ......... III . ...............  *HIII|« 11.11,11 I.K

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT
arti St. Louia Ava. Tcl. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
stredomis Iki 7 v. v.

įy įraĮ

vis.*-*- v



Trečiadienis, rūgs. 20, 1933

LIETUV
prie Lansing

SPAUDOS KOMISIJA
RENGIMO KOMITETAS.

JUOKAI

Tsb

AR DRESĖS

$1.99

Robert Bufa, Douglas Whitsitt,

Lietuvos mokamasis ba 
lansas už 1932 metus

K. Jurgelonis
A. Zymontas
K. Gugis
P. Grigaitis

vyri ausy 
visuome

Susida
draugijf

gauta 5(
40 mil. lt

NARIŲ KOMISIJA 
N. Gugis 
M. Jurgelonis

nomas ir Amerikos lietuyiams. 
Jis gyveno Amerikoje didžiojo 
karo metu ir lankėsi ten 1927 
metais. Kai kurios Stasio Šim
kaus 
dainos Amerikos 
labai mėgiamos.

Grynų Vilnų SLIP OVER SVETERIAI 

Vyrams nuo lietaus apsiaustai .....................

Lietuvos Naujienos

FLANNETTE 
GOVfNS 

$1.00 vertes

Keturi Detroito plėšikai
Robert Ražo ir Charles Davison, kurie pastvėrė, apiplėšė ir nu- 

■r ' 

žudė automobilių kompanijos viršininką Joseph Nesbitt, (apa
čioj), kai itasis maldavo jų pasigailėjimo. Du plėšikai jau tapo 
nuteisti visam amžiui kalėjiman.

Dr. A. Montvidas
V. Jurgelonis
F. Bulaw
M. Vaidyla
K. P. Deveikis >

Galutinas pratušti-
Įsakimu Maii

Žinomas kompozitorius Sta
sys Šimkus švietimo ministerio 
įsakymu nuo rugsėjo mėn 1 d. 
paskirtas ypatingiems reika
lams valdininku prie švietimo 
ministerijos. Jam pavesta tvar
kyti ir prižiūrėti muzikos dar
bą Lietuvoje ir vesti Lietuvos 
filharmonijos simfonijos kon
certus.

Stasys Šimkus yra gerai ži-

rankose, ku
(“Ulk,”

Berlin)

Mesh 
pančiakos 
Silkinis, tiktai

miestuose 
ir labai 

plotus bus

musų lakūnas

TVARKOS VEDĖJAI
A. Kartanas

sukomponuotos liaudies 
lietuvių yra 
-Tsb.

(“Pages Gaies”, 
Yverdon)

užsienio 
draugija 
veikimą, 

uždaviniu 
laiko paremti tvar-

Outletas visuomet lošia svarbią rolę išsprendime apsivilkimo problemos 
dėl tuksiančių taupių Chicagos šeimų. Jisai išspręs ir jūsų, pasiskubin
kite! Tai yra tikros sutaupos. Apsirūpinkite viskuo kas reikalinga dėl 
žiemos, dėl visos jūsų šeimos. Tiktai keletą musų daugelio bargenų tel
pa skelbimuose! Darykite savo pirkinius “Outlete Tūkstančių Bargenų” 
Outletas sutaupys jums pinigų ant kiekvieno pirkinio.

SKAITYKITE! ATEIKITE! TAUPYKIT!

Kolonizuos Pietų Ame 
rikoj lietuvius

tamsta 
ką aš darau su moki- 
kurie meluoja?”

Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v.. Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8:30

Kompozitorius Stasys 
Šimkus paskirtas pri
žiūrėti muzikos darbų 

Lietuvoje

ČEBATUKAI -
Nature čebatukai 
TOT’S . JERSEY Outleto Kaina. Kaip tik dėl rudeninio dėvėjimo 
SIUTĄ, 
KŪDIKIAMS KAUTUKAJ ........ ................ ........... .......

IR ŠIMTAI KITOKIŲ SPECIALS

Mokamasis balansas apima 
Lietuvos iždo, visokių įstaigų

“Taip, ponia, aŠ pasiekiau 
savo dabartinę būklę be jo» 
kios pagalbos, išskyrus mano

P. Grigaitis — pirmininkas ir generalis manageris 
George Clemens — managerio padėjėjas 
K. August — iždininkas
A. Vaivada — Sekretorius

po 10 centų muito kilogramui, 
o kitokiam popieriui po 20 cen
tų kilogramui? Bet užsienio po- 
pierio fabrikai vis tiek varo ■j. ■ • • ■
Petrašiūnų fabrikui konkuren
ciją. Ir sumoka muitą ir dar 
šiek tiek pigiau parduoda po- 
pierj. Kai kuįe laikraščiai te
bevartoja užsieninį popierį, no
rėdami priversti Petrašiūnų 
fabriką sumažinti jo popieriui 
kainą. Nors, tiesą pasakius, po- 
pieris ir taip ’ nėra labai bran
gus. Už kilogi^mą laikraštinio 
popierio tenka mokėti apie pu
sę lito (48—50 centų). —Tsb.

Visuomenės darbuotojų būrys Chicagoje pradėjo 
didelį darbų: ANTRO TRANZATLANTINIO SKRIDI
MO ORGANIZAVIMA.

Musų neužmirštamieji drąsuoliai DARIUS ir GI
RĖNAS praskynė tų garbės ir pavojaus kelių Lietu
von, paaukodami savo gyvastis. Bet prieš mirdami 
juodu paliko testamentų, kad jų dviejų pradėtųjį žygį 
pabaigtų kitas “Sparnuotas Lietuvis”.

TEBŪNIE ŠIS JŲ TROŠKIMAS ĮVYKINTAS!
Yra musų tarpe garsus aviatorius JUOZAS R. 

JAMES-JANUŠAUSKAS, kuris šitų uždavinį galėtų 
drųsiai atlikti. Jo ilgi tarnavimo metai aviacijoje ir 
oficialiai rekordai rodo, kad visame pasaulyje nedaug 
tesiranda lakūnų, kurie galėtų lygintis su juo išsilavi
nimu, patyrimu ir kompetentiškumu.

Galvojant apie skridimų per Atlantikų, yra ypač 
svarbu pažymėti, kad JAMES-JANUŠAUSKAS turi 
daug patyrimo sunkiojo transporto orlaivių valdyme 
ir skraidyme per vandenis (iš jo tarnybos laikų Pan- 
American linijoje). Jisai turi, be to, instrumentinio— 
instrument flying —skridymo laisnį.

JISAI SAVO PASIRYŽIMĄ ĮVYKINS, JEIGU 
PLAČIOJI VISUOMENE STOS JAM Į PAGALBA- 
AMERIKOS LIETUVIAMS SUTARTINAI PASIDAR
BAVUS, ANTRAS TRANZATLANTINIS SKRIDI
MAS TURĖS BŪTI SĖKMINGAS!

Mes ėmėmės darbo, kad butų sukelta pinigų 
LITUANICAI ANTRAJAI nupirkti.

Šituo tikslu sekmadieni, rugsėjo-Sept. 24 !d. ■ yra 
rengiama didelė

šiemet sausio mėn. Petrašiū
nuose, ant Nemuno kranto, 
apie 5 kilometrai nuo Kauno, 
pradėjo veikti švedų degtukų 
sindikato pastatytas didelis po
pierio fabrikas. Kadangi jis 
naudoja Lietuvos miškų me
džiagą ir duoda darbo apie 100 
darbininkų, tai valdžia, pagal 
sutartį, uždėjo įvežamam iš už
sienių laikraštiniam popieriui

! Įžangos bilietai — 
Skraidymo bilietai 
Koncesijos — A. Rypkevičius 
Trafikas — A. Kaziunas 
Automobilių sustatymas — P. Miller 
Gydytojas — Dr. P. Zalatorius 
Slaugė — V. Jurgelionienė 
Kontrolierius — J. Mackevičius 
Iždininko padėjėjas ■

FINANSŲ KOMISIJA 
J. Mackevičius 
A. Kartanas 
A. Rypkevičius

TEISĖJAI 
A. Kalvaitienė 
Dr. S. Biežis 
Wm. Kareiva 
J. J. Bachunas, 

Sodus, Mieli.
J. F. Budrikas 
J.R.James-Janušauskas

Pirmininkas

šeimininkas 
žinai 
niais,
Mokinys: “Taip, tamsta juos 

padarai prekybos važinėjan
čiais agentais.”

(“Pages Gaies”, Yverdon).
“Tuomet mes atėjome prie 

gražaus mėlyno ežero, Ferdi
nandas stovėjo po palme ir 
sudėjo savo rankas.”

“Ar tai visa?”
“Bet aš buvau 

rias jis sudėjo”

Popierininkų rung 
tynės

“Kaip gražu, kai galima pa
sakyti, jog tamsta pradėjai sU 
nieku

“Ar tamsta nebeskambini 
nieko?”

“Ne, mano kaimynas paks- 
kolino man dvidešimts mar
kių ir aš daviau jam piano 
raktą kaip užstatą. * (“Gemu- 

tliehe Sachse”, Leipzig).

užsienio ir išmokėjimus užsie
niui. Todėl jo apskaitymas 
yra sunkokas. Tasai balansas 
už 1932 metus tik dabar su
darytas.

1932 metais už parduotas 
užsieniui įvairias prekes gau
ta 190 mil. litų; už pirktas už
sieniuose prekes sumokėta 172 
mil. litų. {vežimas pernai 
buvo mažesnis už išvežimą 
18 mil. litų, nes Lietuva irgi 
nuo užsienio prekių yra apsi
draudusi muitais, o gyvento
jai vis daugiau ima vartoti 
savo krašto gaminius.

Geležinkeliais pervežimai 
užsienių piliečių ir prekių da
vė 4 mil. 300 tukst. litų, o iš
mokėta 7 mil. 800 tukst. litų. 
Draudimo operacijos davė pa
jamų apie 5 mil. litų ir išlai
dų — 6 mil. 600 tukst. litų. 
Užsienio piliečiai Lietuvoje iš
leido apie 12 mil. 500 tukst. 
litų. Be to, užsieniuose gy
venantieji lietuviai atsiuntė 
Lietuvon 29 mil. 600 tukst. litų. 
(Pernai Lietuvon buvo par- 
vykę paviešėti ar apsigyventi 
1272 amerikiečiai lietuviai). 
Lietuvos piliečiai išvežė ir iš
siuntė į užsienius — 22 mil. li
tų. Bendrai už įvairius patar-

vyksite į musų kraštą. Aš 
nenoriu, kad mano žmona pa
matytų ją dabar.”

Briggs: “Kodėl, mielas žmo
gau, tai ir yra tikslas musų 
atvykimo!” (“Belfast News 

Letter).

Griggs: “Padaryk man ina 
lohę, seni. Neleisk savo žmo 
nai vilkėti jos naujos pavasa 
rinės 'rubli eilės, kai ius at

1,000 Dresių
Del moterų, merginų ir kūdikių 
nimas. Turi parduoti Siame Outlete! 
Order Divizijos visos vasarinės dreses turi būt išparduo
tos. Prieš pat kainų pakilimą mes siūlome šias gražias 
naujas dreses už kainą kuri buvo užmokėta už mate, 
rijolą. Visokio didžio — Didelių ir ma- JI J% 
žy. SKUBINKITĖS! SKUBINKI- /■ M f*
TĖSI. "TWW

nuo 10 valandos ryto Iki 1 
' "l ryto iki 1 vai. 

Tel. Cravford 5573

navimus užsieniui 
mil. litų, išleista -

Procentų už Lietuvoje įdė
tus užsienio kapitalus ir pas
kolas, išmokėta arti 10 mil. li
tų, o procentų iš užsienio gau
ta apie 2 mil. litų. Šitip įvai
rių mokėjimų užsieniui pada
ryta arti 60 mil. litų, o gauta 
apie 20 mil. litų.

Iš viso, 1932 metais iš už
sienio gauta apie 268 mil. litų, 
o išmokėta apie 282 mil. litų. 
Tuo budu Lietuva gavo iš už
sienių apie 14 mil. litų ma
žiau, negu užsieniams išmo
kėta. Sumažėjo 1932 m. apie 
18 mil. litų sumai Lietuvos 
Banko užsienio valiutos ir 
aukso fondas. . — Tsb.

J* Pernai įsikūrusi 
lietuviams remti 
stengias išplėsti savo 
Svarbiuoju savo 
Draugij 
kingą lietuvių įsikūrimą že
mės ūky Pietų Amerikoj. Ji 
nori pagelbėti lietuviams įsi
kurti žemės ūkio kolonijose, 
kad jie nebūtų visur išsiblaš
kę po 1 — 2 šeimas. Draugi
ja tikisi savo šiam uždaviniui 
išsirūpinti Lietuvos 
bes paskolą ir šiaip 
nėję lėšų surinkti, 
riusi daugiau lėšų, 
stengsis užpirkti didesnius že
mės plotus, kuriuose gelbės 
įsikurti tiems Pietų Amerikos 
lietuviams, kurie 
nepajėgė įsikurti 
vargsta. Žemės 
stengiamasi pirkt tokiose vie 
tose, kur musų žmonėms tin 
kainos gamtos sąlygos. To 
kių vietų esą lengviausia ra 
sti Argentinoje

BLIUZKOS dėl Mergaičių 
Outleto Kaina ..................... .
SVEDERIAI dėl Naujausių spalvų ir naujoviškų CQa

BERNIUKŲ stylių ......................................
ČEBATUKAI — tinkanti čebatukai dėl kūdikių yra Mother QQa 

Tvirti dėt detljimo” .  .......

Šia žema kaina ........... .......... 4........... .. 89c
...............v...........:............ $2.49 iki $3.99

W1SSIG,
Specialistas 9 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo Išgis pilvo, plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tukstanČiug ligo 
dykai. OFISO VALANDOS: Kisdie nuo 10 valai 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. T Z

MOKYKLOS SPECIALS!!
Kaip tik tiks mokyklai! 49c

G. Stungis
KALBĖTOJAI IR 
“ANOUNCERIAI”

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Reporteris: “Kokia tamstos 
mėgiamiausia gėlė?”
riJUno žvaigždė.: “Atsiprašau, 

bet kas liečia atsiliepimus, 
aš turiu tamstą siųsti pas sa
vo reikalu vedėją.”

(“Life,” New York).

DEL MOTERŲ IR MERGINŲ
»

Gražiausi Kautai su turtingais Kailiais A JB AA 
padabinti! Populiariški materijolai! Pas- % JB 
tebętįni Styliai! Su šilkiniu Pamušalu V i— 
ir šiltu pamušalu tarpeliuose! Nusipirk:- 
te sau naują Kautą ir taupykite! ■

Vertės iki $9.98

KITOKĮ puikus kautai

’9.98

Lietuviu Aviacijos 
Diena

milžiniškame FORDO AERODROME.
Illinois, netoli nuo Chicagos.

Jos programe dalyvaus pats
JUOZAS R. JAMES-JANUŠAUSKAS ir visa eilė kitų 
stambių aviacijos žvaigždžių. Bus įdomios lakūnų 
rungtynės ore, bus šokimai su parašiutu iš aeroplanų, 
ir keletas didelių ir mažų lėktuvų ims pasažierius pa
važinėti padangėmis.

Šito rengimo pelnas yra skiriamas antro tranzat- 
lantinio skridimo fondui.

Todėl visi Chicagos ir aplinkinių miestų lietuviai 
yra kviečiami ateinantį sekmadienį atvykti į

LANSING-FORD AIRPORT.
Programas prasidės kaip 1 vai. po pietų (neuž

mirškite, kad sekmadieny bus atsukti laikrodžiai vie
ną valandą atgal!)

2,000 Kautų Naujos Šilkinės Dresės! r*
DEL MOTERŲ IR MERGINŲ 

Outletas siulija didelius bargenus naujoviškų šilkinių dre 
šių — vilnonies įskaitant. Del rudens.

1.49 ” 3.99

W ACnTIMkTI MUSŲ REKORDĄ SUMUŠANTIS IŠPAR 
ULINI DAVIMAS DAROSI DAUGIAU

A SENSACINGAS

BARGENAI DEL VYRŲ
Mažiems berniukams rudeniniai overkautai. Didžio 3 iki 7 
šiltu pamušalu ir pamušalų tarpeiliuose .................... $2.99
VYRAMS UNION SIUTAI .................................... $1.19

ATSILANKYKITE PAŠAU LINEN PARODON

MARSHFIELD L
CHICACO MAIL ORDER CO
HARRISOH 6 PAULIHASTS"

________

SOUTH /,lw—<
PAULINA M-'",
STREET K

J a.

CHICAGO MAIL ORDER
B OUTLET

Marshf’eld L and Street Cars to Door
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KOMPROMISAS KUBOJE

Amerikos žinių agentūros ir laikraščių korespon
dentai skelbė diena iš dienos, kad Kuboje tuojaus įvyk- 
siąs naujas perversmas, nes prezidento Grau San Mar
tin vyriausybė neturinti pasitikėjimo visuomenėje. Bet 
pasirodo, kad tie gandai buvo nepamatuoti. Paskiausios 
žinios iš Kubos praneša, kad visos partijos remia lai
kinąjį prezidentą ir pasižadėjo duoti jam savo patari
mus dėl galutinos valdžios sudarymo.

Kubiečiai, matyt, moka susikalbėti. Jungtinių Val
stijų karo laivynas, kuris laiko apsiautęs Kubos uostus, 
primena tos salos gyventojams, kad jeigu jie tarp savęs 
vaidysis, tai kas nors ateis jiems “padaryti tvarką”. 
Ginkluotos intervencijos pavojus verčia priešingas ku
biečių frakcijas palaikyti tarp savęs taiką.

Ar ilgai jie sugebės susilaikyti nuo aštrių kivirčų, 
sunku pasakyti. Bet vienas teigiamas ženklas yra tas, 
kad pastaruoju laiku nebegirdėti apie žmonių žudymus 
ir kruvinus susirėmimus Kuboje. Iš to reikėtų spręsti, 
kad dabartinė Kubos vyriausybė yra stipresnė ii’ įta
kingesnė, negu buvusiojo prezidento De Cespedes.

SKRIDIMAS PER ATLANTIKĄ

Rytinių valstijų kolonijose ir spaudoje keliama su
manymas, kad amerikiečiai sudėtų pinigų 'aeroplanui 
nupirkti, kuriuo koks nors Lietuvos lakūnas, atvykęs į 
Ameriką, skristų Lietuvon. Amerikos lietuviams šito
kia idėja kažin ar bepatiks.

Bet amerikiečiams gal butų įdomu, jeigu koks Lie
tuvos lakūnas atskristų iš Lietuvos į Ameriką. Ypatin
gai, jeigu tokį skridimą finansuotų Lietuvos visuomenė.

Amerikiečiai dažnai vyksta Lietuvon i svečius, bet 
Lietuvos žmonės į Ameriką — retai. Kuomet vyksta, 
tai beveik visuomet kokiais nors biznio arba politikos 
reikalais.

Ta idėja, kad iš Lietuvos atvyktų žmogus, kuris 
paskui su amerikiečių pagelba lėktų namo, neatrodo pa
traukianti.

DETROITO BANKAI

Teisėjas Harry Keidan, per 3 mėnesius tyrinėjęs 
užsidariusiųjų dviejų nacionalių bankų stovį Detroite, 
surado, kad tie bankai nebuvo subankrotavę, kuomet 
valdžia juos uždarė. Jeigu taip, tai kam reikėjo juos 
uždaryti ?

Bankų užsidarymas Detroite, kaip žinoma, iššaukė 
paniką visame krašte ir privertė Rooseveltą, kuris tuo
met ką tik buvo pradėjęs eiti savo pareigas, paskelbti 
“bankų šventę”. Nuo tos šventės da ir šiandie daugelis 
bankų Amerikoje nėra atsidarę.

Savo tyrinėjimuose teisėjas Keidan priėjo išvadą, 
kad Rekonstrukcijos Finansų Korporacija galėjo išgel
bėti Detroito bankus, paskolindama jiems 43 milionus 
dolerių. Kodėl gi ji neskolino? Vienam tiktai Davves’o 
bankui Chicagoje ta finansinė valdžios įstaiga paskoli
no kuone dvigubai didesnę sumą.

Užsisakymo kaina:
Chicago  je — paitu:

Metams •••••••••*•«•••••••••••••«*••••••$8.00
Pusei metų 00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija ......  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ----------    $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiam? ..........._____ 1.75
Dviem mėnesiams ________    1.25
Vienam mėnesiui ........... ..................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  --------- .........  $8.00
Pusei metų .................... .~............ 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Nuo to laiko, kai “naciai” įsigalėjo Vokietijoje, 
tarptautinio nusiginklavimo reikalai, kurie niekuomet 
nebuvo geroje padėtyje, pablogėjo šimtu nuošimčių. Net 
toks senas , tarptautinės taikos apaštalas, kaip prof. 
Albert Einstein, dabar sako, kad Vokietijos kaimynai 
turį ginkluotis.

Lietuvos Naujienos
Pragyvenimo brangu

mas Lietuvoje
Pragyvenimas Lietuvoje ne

vienodas — Kaune brangesnis, 
provincijos miesteliuose piges
nis ir kaimuose visai pigus. Ta
čiau bendrai paėmus, pragyve
nimas Lietuvoje yra žymiai 
pigesnis negu Vokietijoje, Lat
vijoje ar kur nors kitur. Lie
tuvoje ypač pigus yra maisto 
produktai, nebrangus rūbai, pa
galiau ir butų kainos nėra per
daug jau aukštos.

Tuo tarpu Kaune reikia mo
kėti už duonos kilogramą 40 
centų, sviesto — 3—3,50 lit., 
pieno literis 20 centų, mėsos 
klg. 1,20 lt.—1,50 lt. Pietus ge
ram restorane kaštuoja 1,50 
lito. Maistui vienas žmogus per 
mėnesį privalo skirti ne dau
giau kaip 60—80 litų.,

Kambariai Kaune išduodami 
mėnesiui po 40—100 litų, žiū
rint kokie kambariai ir kurioje 
vietoje. Butų nuomos taip pat 
nevienodos. Centre, arba ar
čiau centro trijų kambarių bu
tukas mėnesiui kaštuoja 200— 
300 litų, didesnis brangiau. To
liau nuo centro butai žymiai 
pigesni. Medžiagų kostiumams 
kaštuoja 10—18—30 litų, žiū
rint rūšies. Batai parduodami 
pO 20—30 litų. Bendrai imant, 
žmogus Kaune gali pragyventi 
išleisdamas kas mėnesį apie 
150—250 litų.

Pragyvenimas provincijoje 
yra ko ne perpus pigesnis, o 
vietomis dar ir daugiau. Duo
nos klg. tenai po 2Qt-,ęnt., mė
sos klgr. po 50—75 cnt., kam
barį mėnesiui galima gauti už 
10—20 litų, butą už 50 lt. Pro
vincijoje mėnesį galima pragy
venti už 100—150 litų. Kaime 
drąsiai galima pragyventi mė
nesį už 30 litų. —Tsb.

Kontrabanda Lietuvos 
— Vokietijos pasieny
Visu Lietuvos-Vokietijos pa

sieniu, kuris tęsiasi apie 230 

kilometrų (nuo Nidos per Kur
šių marias, toliau Nemunu iki 
Smalininkų ir iš čia j pietus 
iki Vištyčio ežero), jau nuo 
seniau ganą plačiai varoma 
įvairių prekių kontrabanda. 
Kontrabanda ypač padidėjo pa
skutiniais metais, po to kaip 
teisėta prekyba buvo suvaržyta 
aukštais muitais ir kontingen
tais.

Iš Lietuvos į Vokietiją kon
trabandos keliu gabenami įvai
rus gyvuliai ir maisto produk
tai, kurie Vokietijoje dėl aukš
tų muitų yra daug brangesni, 
negu Lietuvoje. {Pavyzdžiui, ki
logramas sviesto Lietuvoj kaš
tuoja apie 2 lt. 50 et.—3 lt., o 
Vokietijoj — apie 6 litai; kiau
šinių dešimtis Lietuvoj kaštuo
ja 70—80ct., o Vokietijoj — 
2 lt. 50 et.—3 lt, ir t. t.,

Iš Vokietijos į Lietuvą kon
trabanda eina svaigalai, šilki
niai išdirbiniai ir kitos prekės, 
kurios dėl palyginti aukštų 
muitų Lietuvoje yra branges
nės.

Daugiausia kontrabandinių 
prekių iš Vokietijos į Lietuvą 
patenka per Klaipėdos kaštą, 
užtat čia muitinių valdininkams 
ir pasienio sargyboms tenka 
nuolat budėti, juo labiau, kad 
šmugelninkai-kontrabandininkai 
stengiasi įvairiausiais budais 
apeiti muitininkų budrumą.

Štai, pavyzdžiui, į Klaipėdą 
vienai stambiai firmai iš Vo
kietijos buvo prisiųstas vago
nas koklių. Rodos, nieko ypa
tingo. Bet muitinės valdinin
kai, padarę siuntinio apžiūrė
jimą, po koklėmis rado tris dė
žes vyno, už kurį reikia mokė
ti po 9 litus kilogramui muito. 
Kontrabanda, žinoma, buvo su
laikyta, ir firmos savininkai, ♦
kuriems koklės :Jbuvo siųstos, 
turės sumokėti apie 7,000 litų 
pabaudos. Pabauda imama 5 
kartus didesnė, negu reikėtų 
sumokėti muito, ir prekės kon
fiskuojamos.

Šitokių pavyzdžių, kaip kon
trabandininkai mėgina apeiti

Laike nesenai per Rio Grande upės klonį perėjusio uragano suardyta Corpus Christi, Tex,, prie
plauka. Daug namų sugriauta ir daug žmonių žuvo toje audroje. • »

muitines, yra daugybė, žmonių, 
kurie verčiasi kontrabanda, yra 
daug. Kai kurie pasienio gy
ventojai vien tik iš kontraban
dos ir gyvena. —Tsb.

Atidengiamos Lietuvos 
piliakalnių paslaptys
Rugpiučio mėn 14—25 d. 

Zarasų apskr., Dusetų valsč., 
buvo kasinėjamas Velykiškių 
kaimo piliakalnis. Kasinėjimams 

Kaip Nuvažiuoti į Lietuvių Aviacijos D.-Lansing-Ford Airport

šis žemėlapis parodo kelius, kuriais’ patogiausia*’ pasiekti LANSING^FORD AIRPORT, kur 
sekantį sekmadienį, rūgs. 24 d., įvyks LIETUVIŲ ĄVlACIJOS DIENA, lakūno Juozo R. JAMES- 
JANUšAUSKO kelionės per Atląntiką j Lietuvą finansavimui. . Važiuojant iš Northsidės reikia 
'paimti Western avenue ir važiuoti iki 150-tos gatvės (Kelias *No. 6.) Privažiavus 159-tą, sukti 

j> kah;ę ir važiuoti iki BURNHAM AVĖ., (tai yrą sekantis kelias po kelio No. 330—42.) Pa
sukę po dešinei į Burnham avė., važiokite ikį Gienwood—Lansing Road—191 Street. Ten 
rasite aerodromą.

Kiti patogus keliais iš Westside, Cicero ir visų kitų miesto/dalių yrą t sekami. CICERO 
AVĖ., arba WESTERN AVĖ., arba HALSTED STREET iki 159-tos (No. 6), 159-ta važiuoti į 
rytus iki BURNHAM ROAD ir pasukti po došinei. Aerodromą rasite prie kampo Burnham 
Avė. h*. 191 Street; arba— ♦ l . '

95-ta gatve važiuoti iki TORRENCE AVĖ. Pasukti į pietus ir važiuoti iki GLENVVOOD— 
LANcHNG ROAD- Pasukai į rytus ir netrukus pasieksite aerodromą.

Sekmadienį, vaŽiuo^dpii į aerodromą, prie kampų kur reikia sukti žiūrėkite rodiklius su 
■ vielyčia, kurie ntirodys į kurių pusę sukti. .__  ,

vadovavo arkeologas pulk. Ta
rasenka.

Jau iš seniau buvo įsigalė
jusi nuomonė, kad piliakalniai 
yra buvusių pilių apsigynimo 
■vietos. Vėlykiškio piliakalnio 
kasinėjimai atidengė liaują 
paslaptį. Paaiškėjo, kad . kai 
kurie piliakalniai buvo pilami 
ne apsigynimo tikslais, bet nu
mirėliams laidoti.

, • • . « į ■

Velykiškių piliakalnyje ra
sta įvairių senovės liekanų 
daugiau kaip 1.000 kilogramų. 

Iš jų svarbiausia yra — lavo
nų deginimo kapas iš pirmo
jo Lietuvos geležies periodo 
(I—r-III šimtmečio po Kristaus 
gimimo).

šiems arkeologiniams tyri
nėjimams buvo padėta daug 
darbo, bet jie užtat gerai ap
simokėjo. Darant kasinėji
mus, padaryta labai svarbių 
atradimų, kurie turės nepa
prastos reikšmės ne tik lietu
vių tautos praeičiai tirti, bet 
ir visam mokslui. — Tsb.

* ■ t ; •

, PRASTI LAIKAI NUSIGINKLAVIMUI

Stambiųjų valstybių vadai vėl ėmė tartis dėl tarp
tautinio nusiginklavimo. Prezidento Roosevelto įgalio
tinis Davis lanko Europos sostines ir laiko konfiden
cialius pasikalbėjimus su ministeriais. Vyriausias jo 
misijos tikslas veikiausia, yra sudaryti bendrą frontą 
tarpe Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Fran- 
cijos, paskui — pakreipti šitų trijų valstybių pusėn 
Italiją ir, galų gale, pasiūlyti Vokietijai, kad ji pasira
šytų po tuo, ką šios valdžios bus nutarusios.

Bet abejotina, ar iš to kas išeis. Franci j a dabar vi
sai nenori nė kalbėti apie savo ginkluotės mažinimą, 
kadangi ji mano, kad vokiečiai rengiasi prieš ją kariau
ti. Priešingai, ji reikalauja, kad Tautų Sąjunga imtų 
už keteros vokiečius, kurie, esą, laužą Versalės taikos 
sutartį, slaptai ginkluodamiesi. r 7

Italijos valdžia taip pat bijo vokiško militarizmo, 
bet ji Hitleriui simpatizuoja ir vargiai sutiks pritarti 
kokiems nors griežtiems žinksniams prieš Berlyną. Ką 
šitokiose aplinkybėse gali daryti Anglija arba Ameri
ka? i

Irako, Mažojoj Azijoj; arabų karalius Peisai, kuris stai
giai pasimirė Šveicarijoj ir jo sūnūs Ghazi, kuris užėmė Irako 
sostą. Tą valstybę sukurti pagelbėjo anglų pulk. T. E. Law- 
rence, gudrus ir klastingas avantiuristas. Jis persirėdęs arabu 
ir gerai išmokęs jų kalbą, nuvyko pas Mažosios Azijos arabus, 
juos sukurstė prieš turkus, ir pagelbėjo! anglams Jaimęti kapą 
Turkijoj., Už tą arabai turėjo gaiiti !visą Arabiją^Jbet ’angiai 
savo prižado neištesėjo ir arabams buvo palikta tik nedidelė 
Irako vajstybė. Dabar eina gandų, kad ir karalius Feisal buvo 
nunuodytas. Nors tam užginčijama, bet yra keista, kad už 
trijų dienų staiga pasimirė ir manažeris hotelio, kuriame Feisal 
mirė.
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Lietuviai Daktarai

SPORTAS
Jack Sharkey pralaimėjo

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

Tel. Lafayettc 4146
VALANDOS:

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

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni it patogesne vietą 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

1 - ■

Ofiso Tek Bonlevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

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

Nedėldieniais pagal sntartj

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nemažai sujudimo sukėlė lie
tuvio boksininko Jack Sharkey 
atvykimas į Chicago. Chicagos 
lietuviams pasitaikė pirma pro
ga pamatyti pagarsėjusį boksi
ninką ir buvusį pasaulio čem
pioną. Daugelis buvo pilnai i- 
sitikinę, jog lietuvis tikrai su
pliek Levinskį, kuris paprastai 
mala rankomis, kaip vėjinio ma
lūno sparnai.

Ir štai pirmadienio vakarą 
didelis skaičius lietuvių nuvy
ko į Comisky parką pasižiūrėti, 
kaip Sharkey daužys palygina
mai nepatyrusį Levinskį. Bet 
tikrumoje išėjo kaip tik prie 
šingai: Levinsky pusėtinai ap
stumdė /Šharkey.

Vos jik boksininkai spėjo su
si tikti ^pirmame raunde, kaip 
jau buvo matyti, jog lietuviui 
bus sunku atsilaikyti. Įvyko 
tai, ko mažai kas tikėjosi, — 
Levinsky kirto smarkų smūgį 
ir Sharkey sudribo ant matro
so. Atrodė, kad bus galas. 
Vienok, atskaičius septynis, 
Sharkey atsikėlė ir šiaip taip 
atsilaikė ligi raundo pabaigos. 
Ir tai tik ačiū tam, kad Levins
ky perdaug pasikarščiavo ir 
nesugebėjo išnaudoti gerą pro
gų-

Po to, galima sakyti, bokso 
rungtynės nebuvo labai įdomios. 
Levinsky visą laiką atakavo, o 
Sharkey tik gynėsi. Bent ke
lis kartus jis buvo pristumtas 
prie virvių ir pusėtinai apdau
žytas.

Sakoma, kad Sharkey esąs 
vienas geriausių boksininkų.

tačiau šiose rugtynėse tokio į 
spūdžio jis nepadarė. Neparodė 
jis nei to greitumo, kuriuo jis 
braeityje pasižymėdavo. Bok- 
savosi kažkaip lėtai, flegmatiš
kai. Tad, žinoma, nieko stebė
tino, kad boko rungtynėms pa
sibaigus visi teisėjai vienbal
siai paskelbė-Levinsky laimėto
ju. Kitokio nuosprendžio Ir 
negalėjo būti.

šis pralaimėjimas aiškiai ro
do, jog Sharkey jau nebėra tas, 
kas jis buvo prieš kelis metus. 
Kas matė rungtynes, tas pilnai 
galėjo įsitikinti, jog atgauti pa
saulio čempionatą jam nebėra 
jokios progos. Jo daina jau 
sudainuota.

Kai kurie lietuviai pusėtinai 
apsigavo. Jie “betavo” pinigus 
už savo tautietį ir, žinoma, pra
kišo. Well, vienokios ar kito
kios rųšies gembleriavimas pa
prastai neapsimoka.—Rep.

Svečiuose Downers 
Grove, III.

Praeitą sekmadienį oro šiltu
mas ir nepaprastas dienos gra
žumas kiekvieną ragino dar 
kartą pasigrožėti žaliuojančiais 
laukais ir lapuojančiais miškais. 
Pp. Bimdžiai, Gasparavičiai, 
Bubelis ir aš sumanėm aplan
kyti Benediktą ir Marijoną 
Motuzus, kurie gyvena Downers 
Grove, prie Ogden ir Venard 
AvenUes ir užlaiko gazolino 
stotį taippat ir Užeigą su “ca- 
bin’s” dėl turistų nakvynėms. 
Prie to įtaisyta “shower baths”. 
Pp. Matuzai labai plačiai gyve
na, lyg farmeriai. Turi prisi
auginę gyvulių, visokios rųšies 
paukščių ir arkliukų (ponnies). 
Nors Motuzai dar jauni žmonės 
ir gana dirbštųs, jiems pagelbs 
Ii p. Jucius. Taippat ir jų vai
kai myli tėvams padėti dirbti. 
Mergaitė lesina paukščius, su
renka kiaušinius, o vaikiukas

DOMINIKAS GUDAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 19 d. 6 vai. ryto 1933 
m., sulaukės pusės amžiaus; 
gimęs Plungės mieste. Telšių 
apskr. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Katriną, dukterį 
Stelių, du broliu Stanislovą ir 
Leoną, seserį Petronėlę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi J. J. Bagdono koplyčioj, 
2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 23 d.. 8 vai. ryto iŠ • 
koplyčios į Nekalto Pras. Pan. 
Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurio.įg atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Gudo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Broliai, Sesuo 

ir Giminės.
Laidotuvėse natarnauja gra

bo rius J. J. Bagdonas, telef. 
Republic 3100.

JADVYGA BARAUSKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 19 d. 9 vai. ryto 1933 
m., sulaukus 43 metų amžiaus; 
gimus Lietuvoj. Paliko dide
liame nuliūdime vyrą Aleksan
drą, su sūnūs Eugenijų ir 
Aleksą, 3 brolius Adolfą, Ed
vardą ir Antaną petrulevičftis 
ir 2 seseris Adelę Vokietijoj 
ir Bronislavą Amerikoj ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 627 N. Braner avė., La 
Grange Park, 111.

Visi a. a. Jadvygos Baraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sunai, Broliai, Seserys 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Prabish, Melrose Park', 
III.

NAUJIENOS, Chicago, III.
gK

it *

ThREeStUDISS c/NARVEY DAtVEY

Scekte <y Kantas City Mas’sacrh

i “pavojingiausias kriminalistas Ame
rikoj” Harvey Bailey, kuris nesenai buvo pabėgęs iš Texas 
kalėjimo, bet tapo pagautas Oklahomos valstijoj. Jis yra kai* 
įtinamas išvogęs Oklahdmos milionierių Charles Urschel, taipgi 
manoma, dalyvavęs Kansas City skerdynėje, kurioj liko už
mušti keturi federaliniai agentai ir jų gabenamas kalinys, ku
rį Bailey stengėsi išliuosuoti. Įtariama, kad Bailey dalyvavo ir 
šv. Valentino skerdynėje Chicagoje, kurioje buvo užmušti 7 
butlegeriai. Taipgi esąs apiplėšęs daugelį bankų.

Seniau Bailey buvęs labai darbštus ir teisingas žmogus, 
dirbęs prie geležinkelių ir turėjęs savo garažą. Kas jį pastū
mėjo į piktadarybių kelią, pasilieka neišaiškinta. Beit greitu 
laiku jis užsipelnė vardą “pavojingiausio kriminalisto Ameri
koj”.

Viršuj trijose pozose

kontroliuoja-prižiuri arkliukus.
Daugelis biznierių šiais blo

gais laikais dejuoja, bet pp. 
Motuzai (kiro gerą biznį, ypa
tingai iš turistų.’ Pas juos at
silanko daug žmonių kaip iš 
Chicagos taip ir kitų miestų. 
Abudu Motuzai yra Joniškipčių 
klubo nariai ir geri rėmėjai. 
Skaito “Naujienas’! ir kitus lie
tuviškus laikraščius. Jie mus 
puikiai pavaišino su šaltu pu 
tojančiu alučiu ir šiltais Bar- 
becue ‘sandvičiais”. Be kitų sve
čių taippat buvo atvykę iš Chi
cagos ponios Motuzienės tėvai 
ir jos broliukas Kalvaičiai. P-as 
Motuzas prisiminė, kad jis ki 
tą vasarą padarysiąs vietą su 
puikia platforma rengimui pik
nikų ir pirmą progą suteiksiąs 
Joniškiečiams. Motuzas yra 
mano kaimynas ir jaunystės die
nų draugas. Abudu Lietuvoje 
žirgelius dabojome ir jaunas 
mergužėles į beržynėlį viliojo
me.—R. š.

Nebevykdo prohibi 
cijos įstatymo

Kudolph Accetturo, 3224 Wal- 
nut s t, tapo areštuotas už 
munšaino gaminimą. Jis turė
jo būti patrauktas atsakomy-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
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Lietuves Akušeres
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ONA LUBIENĖ 
po tėvais Bernotaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugsėjo 19 <1. 11:20 vai. ryte 
1933 m., sulaukus 29 metų 
amžiaus; gimus Lietuvoj, Plun- 
gių apskr., Kulių parap., Ma- 
zojikių kaime. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Antaną, 
motiną Barborą, 2 seseri Bar
borą ir Mortą, brolį Juozapą 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3800 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, rugsėjo 22 d. 8 vai. iš ry
to iš namų i šv. Jurgįo para
pijos bažnyčią, kurioje ataibua 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Lubienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami'^ aa- Į 
Ivvauti laidotuvėse ir suteikti f 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Motina, Seserys, Bro

lis ir Giminės.
Laidotuvėse natarnauja gra- 

boriua A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4189.

ADOLFAS VILIOKĄ
, Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 18 d. 12:10 vai. po pie
tų 1933 m., sulaukęs 6(5 me
tu amžiaus; gimęs Lietuvoj, 
Plungės mieste, Telšių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime 
moteris Rozalija, 4 dukterys 
Stella Kostner, Kazimiera Yo- 

Helen Pinzini, Agnės 
Kastantinas 
ir giminės, 
randasi F. 
E. 115 St.,

ways, 
ViliČka, 2 sunai 
ir Adolfas, žentai 
Kūnas pašarvotas 
Dėty & Sons, 214 
Chicago.

Laidotuvės įvyks 
ny, rugsėjo 22 d. «.«« ..... 
ryto iš namų į šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Adolfo Viličkos 
giminės, draugai ir nažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Sunai 

žentai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius F. Doty, tel. Pullman 
0118.

penktadie- 
8:30 vai.

. * • *

bėn dėl prohibicijos įstatymų 
aužymo. Vienok federalė val

džia kaltinimo jam visai neiš
kėlė, o patraukė j j atsakomybėn 
už gaminimą svaigalų be leidi
mo.

Tai pirmas atsitikimas, kad 
federalė valdžia taip pasielgė. 
Vadinasi, į prohibicijos įstaty
mus ir pati valdžia pradėjo žiū
rėti pro pirštus.

visi vėl susirinko pas Julių Ja- 
neliuną, Liet. Auditorijos beis- 
mente, kame Mr. ir Mrs. Jane- 
liunai turi labai moderniškai 
įrengtą užeigą su bowling 
alley. Tenka paminėti, kad prie 
šios gražios vestuvių puotos su
rengimo dar daug prisidėjo 
jaunavedžių gimines, būtent 
Mr. ir Mrs. George Janeliunas, 
Antanas Pūkelis, Mr. ir Mrs. 
Julius Janeliunas ir kiti.

Linksmos A. Pūke 
liūtės ir T. Jankaus 

ko vestuvės

Jauna porelė apsigyveno gra
žiam flate adresu 7320 South 
California Avė.

praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 16 d., įvyko iškilmingos 
vestuvės p-lės A. Pukeliutės ir 
p. T; Jankausko. Gausus būrys 
giminių ir draugų dalyvavo 
šioj gražioj puotoj, kuri užsi
tęsė net iki vėlaus sekmadie
nio vakaro. Pirmą vestuvių die
ną, šeštadienį, atlikta visi for
malumai, būtent, šliubas, kurį 
davė Marąuette parapijos kun. 
Baltutis. 

I

Taip pat gerą įspūdį publi
kai davė dainininkės ponios 
Oželienės solo laike bažnytinių 
apeigų. Po to visi vestuvių da
lyviai linksminosi Chicagos 
Liet. Auditorijos salėj. Antrą 
gi dieną, tai yra sekmadieni,

Linkėtina daug laimės ir 
ideališkos meilės šios gražios 
porelės gyvenime. —H.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Tek Victcry 4088 I DentlStaS

Dieninis ir Naktine Patarnavimas H z? j r- A J A
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 4b4O oO» ASniŽlllCi AVC, 

kaip $75.00 aftį 47th Street
Pavlavičia Undertaking Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti.Company 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Graboriai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso tel. Lafayctte 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvoaukęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 13th St., netoli Morgan S t.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Res. '6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 .
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

£5 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
vanai.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Viii Telefonai YARDS 174W1742 CHICAGp. ILL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

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

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę*

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

VA ■ a

Tel. Lafayettc 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Lacliavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Ganai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Nežiūrint; .tolumo, nėra 
ąvin|as y ta t j patenkinęs 
rh»s įVart^jąįftis Jntoder-

Eudeikis ir sūnūs yra taip arti kaip ir justi. telefonas, 
jokių kaštų. — Eudeikiaus ypatiškasJ atsakantis 
tukst^ųčjus beveik 30ymetų. -— Vienini" 
niškąA elektros /varomai ■ karaboną su H 
įkėlimą. — Jeigu didžiuojatės dalium' 
REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.
V|.i ««|.f.i>,h REPUBLIC 8340

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardu)

taupuir pašaukite

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 We s t 63rd St.

Td. REPUBLIC 3100

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.’ 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

< 3343 South Halsted Street
Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

3 n 7—8

• Phone Canal 6122

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

Valandos: 1
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

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

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

Gyveninio vieta 
3323 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

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

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii 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

Tel. BOULEVARD 9199

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 71 VV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayctte 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St.

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Ofiso ir,Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halsted taA 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Nedėldįeniais ragai sutarti.
■■ ii, II ii 1 F ..................... n . ....  ' .......*

Tek Republic -0098

DR. A. J. MAMKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

- 3008 W. 59 St.
Valandos: Nuo 2 iki 5 vak dieną 

nuo 7 iki 8 vak vak.

7

ir

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai State 7060: valandoi O—O

W. Slde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanodUio. Baredoi tr PltnyMoe vak. 8 tkl 8 

Telef o BU Oaaal 6138
Namai: 6459 S. Rockvrell Street

Tel, Cicero 2109 Ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gėlių Darželis bujo 
ja; rengs vakarą 

spalių 9 dieną
Praeitą penktadienį, rugsėjo 

15 d., atsibuvo pamokos Jau
nuolių draugijėlės “Gėlių Dar
želis.” Susirinko gražus būre
lis mergaičių ir berniukų. 
Pradėjo mokytis dvi daineles 
“Rugeliai” ir “Žemė 
vių”. Mokytoja yra p. 
Staniuliutė-Voigbt.

Geliu Draželis ketina
ir

Lietu-i 
Stella

pasi
rodyti Cliic. Liet. Auditorijoj 
spalių-Oct. 9 d. todėl patarti
na, kad vaikučiai lankytųsi * 
pamokas reguliariškai. Pamo
kos atsibus kiekvieną penkta
dienį. Sekama pamoka įvyks 
rugsėjo 22 dieną, pradžia 7 v.

Tėvai, kurie norite, kad jū
sų vaikučiai lavintųsi prisiųs- 
kite juos į Gėlių Darželį. Čia 
vaikučiai bus lavinami lietu
viškų dainų, šokių, vaidinimo 
ir 11, šokių mokytoj u m yra V. 
Beliajus. Kiti mokytojai bus 
paskelbti vėliau. —Jf. K.

Geriausiai tai užsi 
sakyti vietą iš auk 

sto
Kaip jau žinoma, sekamą 

šeštadienį, rugsėjo-sept. 23 d. 
1933 m. apie 8-tą vai. vakaro 
Universal Kliube, 812 West 33 
St., susirinks visi LSS. Centra- 
linės Kuopos nariai ir jų drau- 
gai-pritarėjai smagiai pažaisti, 
pasikalbėti. Pasekmingieji loši-

mnose gaus gerų dovanų. Kurie 
neturės pasisekimo irgi bus pa
tenkinti, nes bus skanių už
kandžių ir alaus, kaip sako, 
troškulį nutildvti.

Patartina nieko nelaukus pa
sipirkti bilietų, kad užtikrinti 
sau vietą. Bilietus galima dar 
gauti Naujienų raštinėje, 1739 

Halsted St., Aušros knygy- 
3653 So. Halsted St., pas 
Montvidą, 2400 W. Madi- 
St., J. F. Budriko krautu- 

3417-21 So. Halsted St.

kad viskas smagiai ir gražiai 
pasisekė. — VBA.

RADIO
Makalai pas Bud 

riką
keturius metus lietu-

So. 
ne, 
Dr. 
son
vėje, 
Atsiklauskite pas drg. K. Liut
kų, ir Universal Kliube, 812 W. 
33 St. Laiko jau nedaug, ne
pamirškite, kad tai bus šešta
dienyje. —M. K.

Plėšikai apiplėšė V 
Vaitkevičiaus namus: 

pelnė $200.
Kiek laiko atgal keli vagys 

įsibrovė į namus “N.” skaity
tojo V. Vaitkevičiaus, 4354 So. 
Mozart St., kuris ten užlaiko 
barzdaskutyklą, išlauždami už
pakalines duris ir langą, ir pa
vogė įvairių bragenybių suvirs 
$200 vertės.

Jie pasiėmė brangų laikrodė
lį, revolverį, žiedus ir kitus 
vertingus daiktui.

Ramova Gardens tu
rėjo pasekmingą ati
darymą rud. sezono

Pereitą šeštadienį, rūgs. 16, 
Ramova Gardens, 3508 South 
Halsted St., turėjo atidarymą 
pradedant rudens sezoną. 
Dainavo Stasys Rimkus ir ke
letas amerikonų. šokiams 
muzika grojo Geo. Stephens 
(Steponavičiaus) orkestras. 
Publikos atsilankė tiek daug, 
kad rengėjai turėjo biskutį 
vargo visus sykiu aptarnauti. 
Savininkai pp. Budris ir Tu- 
mosa, yra labai patenkinti,

adresu 3417 So. Halsted 
leidžia nuolatinius lietu-

Per
vių žymus biznierius — Juo
zas Budrikasį kuris užlaiko 
radžų ir rakandų krautuvę 
po 
st.,
vių radio prdgraums net iš ke
lių radio stočių, 
gramuose yra 
žymiausi lietuvių dainininkai, 
dainininkes bei muzikantai, 
todėl nieko nėra stebėtino, 
kad Budriko radio valandos 
pasidarė vienos iš populiariš- 
kiausių ir mėgiamiausių. Be 
to, nuo pereitų metų kiekvie
ną sekmadienį pasirodydavo 
garsi Makalų šeimyna, kuri 
tikrai suįdomino radio klausy
tojus, nes laike vasaros atos
togų Makalų visi pasigedo.

Todėl pereitą sekmadienį 
visiems buvo malonu vėl iš
girsti Makalus p. Budriko 
programe 1 vai. po pietų iš 
stoties WCFL ir jų lauksime! 
kitą sekmadienį. Reikia paste
bėti, kad kitas gražus Budri
ko programas buvo 1:30 vai. 
iš stoties WAAF bei rytmeti
nis gražių poezijų programas 
buvo 8 vai. ryte iš WCFL sto
ties.

šiuose pro- 
dalyvavę visi

Hitlerio dešinioji ranka, pa
sižymėjęs "savo nuožmumu Prū
sijos premjeras Goering, kuris 
kartu yra oro ir vjdaus reikib
lų ministeris, reichstago prezi
dentas, taipgi dabar ir “gene
rolas”. Generolo titulą jis gavo 
iš prezidento Hindenbtirgo už 
padovanojimą Hindenburgui 
dar vieno dvaro. Gerierolo uni
forma j j labai imponuoja, kaip 
ir visus silpnapročius, o Goe
ring gi yra buvęs Švedijos be
protnamy. Be to yra aiškus 
įrodymai, • kad Goering vado
vavo sudeginimui reichstago 
rūmų. Pasinaudojant šia provo
kacija ir įtarus komunistus pa
degus reichstago rumus, tas 
pats Goering pravedė labai 
nuožmų terorą prieš komunis
tus ir daugelį jų išžudė.

korės- PRANEŠIMAI
Kana- 
pablo-

“Naujienas” bei rašinėti 
pondencijas.

Užėjus depresijai, ir 
doje gyvenimas žymiai 
gėjo. Kadangi dabartiniu laiku
koks nors darbas Kanadoje yra 
sunku gauti, tai p. Yurk nu
sprendė grįžti atgal j Lietuvą. 
Būdamas Kanados piliečiu, jis 
gavo leidimą aplankyti ir Jung
tines Valstijas. Pirmiausiai su
stojo pas savo brolį Detroite. 
Na, o kadangi Detroitas nėra 
labai toli nuo Chicagos, tai pa
siryžo pasinaudoti proga ir pa
matyti pasaulinę parodą ir ki
tas įdomybes.

Vakar p. Yurk buvo užėjęs į 
“Naujienas”. Chicagoje jis ža
da pasilikti ligi pirmadienio.

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 
MT. GREENWOOD, ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas 
Greenwoode dabar yra W. A. IRWING, 
3122 W. llltb St., kuris maloniai 
užrašys Naujienas ir pristatys į jūsų 
namus.

Naujienų Adm,

CLASSIFIEDADS
Mt.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 21 d., 8 vai. vak., Almiro 
Simona svet., 1640 N. Hancock St. 
Gerbiami kliubo nariai malonėkite 
pribūti j ši susirinkimą, turėsime 
naujų reikalų. —Valdyba.

Business Service 
Biznio -PatĮOTaidtmaą 

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Navežame ir į tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

TheEnglishColumn

SUGRYŽO 
Iš Lietuvos 

Advokatas

F. P. BRADCHULIS
Attorney and Counselor at Law

3112 S. Halsted St.
Telephone Victory 2394

Ir vėl pradėjo praktikuoti visuose 
teismuose kaip ir pirmiau.

—o—
ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 

20 Banj Formų Parodai
KAINOS 2EMESNAS. NEI MANOTE 

Via! gatavi Ifigabenlmul 
PRISTATOME VISUR

Valgyklom, rroiernėm, mėiinėm, delikatesų 
saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriatn.

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

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

608—614 N. Wells St. Phooe Superior 2361

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

L. U. C
L. U. C. meeting Thurs, avė., 

Sept. 21. at the Lith. Consulate, 
100 East Belevue PI. at 7:30
P. M. • 7

Election of officers!
Please attend!

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumo

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Sec. y, 
Kai ris.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St

PATENTO

BARO PIKčERIAI padirbama su
lig užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimas; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai. 4704-6 So. Halsted St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Juozo Ukulicos, Juozo 
Savicko it Jono ir Danizo Dambrauskų. 
Pirma gyveno McMechen, W. Va. Jonas 
Cearba, 830 South Prescott Street, 
Waukegan, 1111.

Apart minėtų programų dar 
Budriko korporacija duoda 
kiekvieną ketvergą gražius ra- 
dio programos iš stoties 
H. F. 
Kurie 
tiems 
ti.

W. 
C., 1420 k., 7:30 vak. 
šių programų klausosi 
nėra kada nuobodžiau- 

— Kupiškėnas.

Kanadietis Yurk 
Chicagoje

Vakar atvyko j Chicago 
George Yurk, kuris per pasku
tinius kelis metus gyveno Ka
nadoje. Nuo pat savo atvykimo 
į Kanadą jis pradėjo skaityti

P*

DYKAI 
KNYGELI

Laikai datai rellkla 
prie patentų. Neriai* 
kuoklt Tukindami ra 
apsaugojimą gavo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės “How to Ob-
taln a Patent” ir "Reeord of la* 
ventlon” formos. Nieko aelmans 
už Inforroaeljas k« daryti. Susi* 
ražinėjlmal laikomi ’ paslaptyje.
Greitu, atsargus, rupeeaagu pa* 
tarnavimai.

CLARENCE A. (7BR1EN 
Reglstered Patent Attorney 

43*A Secirliy Savlnp & Commerclal 
Bank Bullding '■

(Dirtctly AOrMl 8)reet from Patent Office) 

WA8BINOTON. d. c.

CRANE COAL CO 
J332 So. Long Avz. TBL. MMIIUC x MOSL

Pirkite anglis ir sutaupykite pini
gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yra patenkinti. Mes 
parduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telefonuokite tuo- 
jaus:

REPUBLIC 8402

PAIEŠKAU moteries apsivedimui, 
kuri norėtų gyventi ant ūkės. Esu 
našlys, 55 metų amžiaus. Turiu 125 
akerius žemės. Moteris ar mergina 
turėtų 4 būti 45-55 metų amžiaus. 
Gali turėti ir pora vaikų. Norinčios 
apsivesti prašomos rašyti.

M. Wercinskas, 
R. 2, Rhinelander. Wis.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS antra rankis duon
kepis, patyręs, atsišaukite 

2424 W. 69 St.

REIKALINGAS žmogus pagelbėti 
i bučernę už valgi ir guoli.

4958 So. Princeton Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

■*

&

Business Chances
Pardavimui Bizniai___

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, UI.

9

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo. Trys šeimynoje. Atsišau- 
kit tel. Euclid 211.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų.

751 No. Franklin St.

APLEIDŽIU miestą. Paaukausiu 
kambarių bungalow, plieno kon-

la. _ # _
ceris į partnerius, kad ir su mažai pi
nigų, 
darbą. 

Del

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuves — 10 flatų — $10.000. 
Cash $5*000. Likusius kaip morge- 
gečių ant 4%.

1923 So. Union Avė.

.aip nurodyta

Real Estate For Sale 
Namai-žemž Pardavimui

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

ANT PARDAVIMO duonos kepyk 
Biznis geras, arba reikalingas bu-

bile suprantantis ruginės duonos 

platesnių informacijų kreipkitės.
P. D.. 

1032 Lawndale Avė., 
Detroit, Michigan

•S
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Ckesterfield 
cigaretas, kuris yra LENGVESNIS 

cigaretas, kuris yra GERESNIS

SMjLįįį-!; 1 y y.

r l ,, i' J i ’A . i, 1 a ... i, . . < '
p. .“.A’ 1 i f, v J* ’

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

CLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnayjmaą_______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musą biuras suteiks patarimus namų ta . 
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. {žymus namai originalio ir vit 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Mfs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

Exchange—-Mainai
VALGYKLA PARDAVIMUI ARBA 

MA1NIMUI
Randasi tarp didelių dirbtuvių, gera 

vieta dėl aludės, listas 5 metų, renda 
$20.00 į mėnesį, Storas, pagyvenimas 
ir garadžius. Mainysiu ant automobi
lio, loto arba namo.

920 S. California Avė.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

5 kambarių bungalow, plieno kon
strukcijos, aržuolu išbaigtas, ugnia- 
vieta, 2 karų garažas, už cash ar
ba ant lengvų išmokėjimų. Priim
siu morgičių? Atsišaukite 5628 So. 
Sacramento Avė.




