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Sausra paliečia vis 
didesnį šalies plotą

Lietuvos Naujienos
4 . ■ ■

Prezidentas Rooseveltas lanko 
sausros užgautas vietas

GLASGOW, Montana, rugp. 
7.—Prezidentas Rooseveltas ir 
jo partija, atvyko j Glasgovv, 
kad savo akimis pamatyti kai 
kurias sausros užgautas šalies 
sritis.

Prie prezidento partijos kelio- 
nėję per Montanos valstiją pri
sidėjo federalio pašalpai teikti 
administratoriaus padėjėjas 
Lawrence Westbrook, kuris spe
cialiai 
mas.
dentą,
Jungt.
esąs tris kartus didesnis, negu 
porą mėnesių atgal, kada pra
ėjusi kongreso sesija išsiskirs-

tyrinėjo sausros proble- 
Jis painformavo prezi- 
kad sausros užgautas 
Valst. plotas šiandie

Nužiūrima, kad vai 
džia nori taikytis 

su Fordu
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

7.—Neseniai valdžia buvo pa
skelbusi varžytines užsakymui 
200 vadinamų skautų automo
bilių. Į varžytines neįleista 
Henry Fordo, kuris atsisakė 
priimti NRA patvarkymus.

Dabar Suv. Valstijų teisybės 
departamentas šitas varžytines 
atšaukė. Tas atšaukimas sil
kelė VVashingtone spekuliaciją 
klausimu, bene atsiekta tarp 
valdžios ir Fordo susitarimas. 
Jei atsiekta, tai nužiūrima, kad 
valdžia vėlesnėse varžytinėse 
leis ir Fordui dalyvaut.i

Hindenburgas tapo 
palaidotas

TANNENBERG, Vokietija, 
rugp. 7.—Antradienį tapo pa
laidotas didžiojo karo metais 
feldmaršalas, o pastaraisiais 
laikais Vokietijos prezidentas 
Hindenbtfrg.

Palaidotas jis tarp didžiulio 
monumento, kuris buvo pasta
tytas atžymėjimui jo, kaip ge
nerolo, nuopelnų Vokietijai.

Suprantama, kad šitokioms 
laidotuvėms susirinko didžiu
les minios žmonių. Bet visą 
“show”, visą parodą užėmė ka
riuomenė, jūreiviai, policija 
rudmarškinių būriai, vėliavos ir 
benai, imiformų pažybos, hel- 
metų stiebai—trumpai kalbant 
—militaristų pompa.

Spyčių pasakė Hitleris. Jo 
klausės taip Vokietijos valdinin
kai, taip įvairių kitų šalių at
stovai, kurių nemažai dalyvavo 
laidotuvėse.

Iš jų Kuone kiekviena

NEW YORK, N. Y
M « t ««4 -M
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LONDONAS, Anglija, rugp. 
7.— Nusišovė majoras Wrp. 
Saint John Rowlandson, kad iš
gelbėti savo * paveldėtojams 
$250,000 apdraudę.

ORR
Chicagai ir apięlinkei tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana* 
lauja:

Chicagoj ir apielinkėj bend
rai giedra; švelnus ir kiek 
smarkesni šiaurryčių vėjai 
sikeiČią į pietryčių vėjus.

Pasak Westbrooko, padėtis 
ryšy su sausra atrodo toki:

1. —Sausra didesniu ar ma
žesniu smarkumu yra užgavu
si 60 nuošimčių šalies ploto ap
gyvento 26,000,000 žmonių;

2. —$525,000,000, kuriuos kon
gresas paskyrė nukentėjusiems 
dėl sausros šelpti, toli gražu 
neužteks per žiemą;

3.—Apie 200,000 galvijų pa- 
paiunąma kasdien dėl stokos 
pašaro jiems maitinti.

Prezidentas Rooseveltas tarp 
kitko miestely Shelby pareiš
kė, kad ateity svarbi Jungt. 
Valstijų užduotis bus vykinti 
gyvenimai! irigacijos projektus, 
kurie galėtų suvartoti kovoj su 
sausra kiekvieną galioną upių 
vandens pirm negu jis nutekės 
į juras.

Cuba reikalauja iš 
duoti generolą 

Herrerą
HAVANA, Cuba, rugp. 7.— 

Dabartinė Cubos valdžia krei
pėsi į San Domingo vyriauybę 
prašymu areštuoti ir išduoti jai 
generolą Herrerą. Pastarasis 
yra kaltinamas galvažudyste.

Herrerą pabėgo iš Cubos kai 
Machados valdžia tapo nuvers
ta.

Savitarpė mainierių 
kova Francijoj

LEN5, Francija, rugp. 7. — 
Kada 200 mainierių nusileido 
1,000 pėdų žemyn į kasyklą šioj 
apielinkėj, tai 20 buvusių jau 
kasykloj vyrų—lenkų kasėjų— 
užbarikadavo didžiąją grupę 
darbininkų, užblokavo ventilia
ciją, nutraukė elektrą ir su
stabdė vandenį.

Kada žemyn nusileido kasyk
los formanas, tai , ir jį tie 20 
lenkų paėmė “nelaisvėn”. Ma
noma, kad lenkai įtūžo dėliai 
to, jogei pora jų draugų tapo 
pavaryti iš darbo.

šį žygį lenkai atliko antra
dienį, rugp. 7.
pusantros dienos 
kasykla dar buvo 
Joje radosi ne tik 
vių”, bet ir patys “pergalėto
jai”.

Trečiadienj, 
praslinkus, 
užblokuota. 

200 “nelais-

Skandalų atgaidos
VIENA, Austria, rugp. 7.— 

Čia gauta smulkesnių žinių apie 
skandalą, dėliai kurio 1933 m. 
nusižudė Rumanijos generolas 
Sika Pupescu.

Rumanijoj yra įsigalėjusi rus
ti kuone diktatoriška valdžia. 
Ji nejaučia didelės atsakomy
bės šalies gyventojams.

Rumanijęs valdžios atstovai 
buvo užsakę ginklų pagaminti 
Čekoslovakijos dirbtuvėse “Sko
da”. Rumanijai teko mokėti 
už ginklus 25 nuošimčius bran
giau, negu Jugoslavijai už tos 
pačios rųšies medegą. Balansą 
sudarė kyšiai.

Skoda dirbtuvės 1981 m. 
pardavė Rumanijai ginklų už 
$8,800,000, bet tie ginklai nie
kuomet nepasiekę Rumanijos.

-..i ■■ -u.

BELFAST, Airija, rugp. 7. 
—Sudegė Hillsborough palocius, 
šiaurinės Airijos gubernato
riaus rezidencija.

ŠIE TŪKSTANČIAI GĖRĖJOSI LIETUVIŲ DIENOS IŠKILMĖMIS

Lietuvių Diena Pasaulinėje Parodoje sutraukė tūkstančius žmonių. Atvaizdas parodo dalį di
džiulės ir imponuojančios minios, į kurią kalba Lietuvių Dienos komiteto pirmininkas Kleofas 
Jurgelionis (prie 'mikrofono). Parodos viršininkų apskaičiavimu, Lietuvių Diena sutraukė 
10,000 lietuvių, ne;skaitant praeinančios svetimtaučių publikos,, kuri taipgi sekė iškilmių eigą.

.................................           j,..,.................  ... ............. ............ ..... .............................. . ... ....... ....................

Trokų šoferiai Min- 
neapolise kalba 

apie boikotą
MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 

7.—William Brovvn, trokų šo
ferių unijos prezidentas, kal
bėdamas streikininkų šoferių 
susirinkimui kvietė klausytojus 
ir plačiąją publiką pradėti boi
kotuoti tuos samdytojus, kurie 
atsisako pasirašyti federalių 
streiko taikytojų pasiūlytą su
tartį su streikieriais.

Kaip žinoma, federaliai tai
kytojai pasiūlė tam tikrą ska
lę algų darbininkams mokėti. 
Ir darbininkai ir samdytojai al
gų skalei sutinka.

Bet federaliai taikintojai pa
statė sąlygą^ kad visi streikie- 
riai, be išskyrimų, butų priim
ti atgal į, darbą. O samdytojai 
reikalauja sau teisės pasirink
ti tuos, kuriuos nori priimti.

Aišku ką toks “pasirinkimas” 
reiškia:, samdytojai nori ne- 
bejsileisti darbui aktyvesnių 
unijistų ir energingesnių strei- 
kierių. štai dėl to streikas dar 
ir tęsiasi.

Ketvirtadienį gub. Olsonui 
teks duoti teismui paaiškinimų j 
klausimą, kodėl neturi būti pa
naikinta karo padėtis Minnea- 
polise.

Karo padėties panaikinimo 
reikalauja firmos, kurių šofe
riai streikuoja. Jos buvo pir
mos pradėjusios gvoltu šaukti, 
kad gubernatorius darytų ak
ciją ir atsiųstų į miestą kariuo
menę, kai streikas kilo.

Jos pilnai užgyrė kareivių 
žygį, kai šie užpuolė streikierių 
ofisus. Dabar tačiau, kada 
gubernatorius atkreipė valdžios 
buožę į pačias firmas, kad jos 
taikytųsi federalių tarpininkų 
pašildytomis sąlygomis su dar
bininkais, jos jau per teismą 
reikalauja panaikinti karo pa
dėtį ir tuo budu atimti iš gu
bernatoriaus galią spaudimui 
daryti. Firmos, matyti, tikisi, 
kad Minneapoliso policija bUs 
nuolankesnė jų valiai, negu gu
bernatorius.

TUSCON, Ariz., rugp. 7. - 
“Chicago Tribūne” pasakoja 
štai kokį ‘strošną” įvykį. Gir
di, 'tūloj kolegijoj Los Angeles 
mieste buvo samdoma kaip in
struktorius p-lė. Marriam Bon- 
ner. O ta p-lė Bonnęr aktua
liai esanti komunistė.

Tarp “Tribūnos” ir komunis
tų yra daug panašumo. “Tri
būnai” visur vaizduojasi komu
nistai, o komunistams tokie 
atžagareiviai kaip “Tribūnos” 
leidėjai.

------ p—.—----------
Eksplozija kasykloj 
užmušė 17 žmonių
DERBY, Vm, rUgp. 7. —Pir

madienį kilo' eksplozija Sto- 
nega Coke & Goal kasykloj No.
3. Gelbėtojai iškėlė viršun 2 
gyvus anglėkasius ir 8 lavo
nus, Po to jie darbavosi, kad 
pasiekti vietą, kur, nužiūrima, 
dar devyni anglėkasiai buvo. 
Vėliau negyvų skaičius pasiekė 
17 asmenų, reiškia, ir tie de
vyni žuvo.

I •t .

Nužiūrima darbiniu 
kų kova Pekine, III

PirmPEKIN, III., rugp. 7. 
poros mėnesių šiame miestely 
įvyko susirėmimų tarp Ameri
can Distilling Co. ir jos dar
bininkų.

Antradienį1 ir vėl ties tos 
kompanijos- plentu susirinko 
20 pikietuotojų minia. Mat, 
darbininkai sukilo dėliai to; kad 
kompanija laužydama padarytą 
sutartį atleido iš darbo tam 
tikrą skaičių darbininkų, kurie 
buvo pasižymėję kaip aktyves
ni unijistai.

Slenka arčiau
Austrijos

prie

BRUSSELS, Belgija, rugp. 7. 
—Didysis kunigaikštis Otto, 
pirmas kandidatas Austrijos 
sostui, jei butų sumanyta ten 
karalius vėl prisiimti, apleido 
Belgiją ir išvyko į Italiją. Ita
lijoj randasi ir Otto motina, 
buvusioji karalienė Zita.

Kaip žinoma, šiuo laiku Mus- 
solini turi Austrijos politikie
rių tarpe bene didesnę įtaką 
už bet kurį kitą kaimyninių 
valstijų politikierių. Taigi išvy
tas į užsienius kunigaikštis 
veikiausia ir vyksta pas Mus-? 
solinį karališko džiabo Austri
joj prašyti.

, *' S

Penki asmenys sužeisti 
Pekine, III.

PEKIN, III., rugp. 7. —Pen- 
ki asmenys tapo sužeisti kai 
200 nepriklausančių unijai dar
bininkų mėgino prasimušti per 
pikietų eiles į American Distil- 
lery kompanijos plentą, 
du sužeisti rimtai.

NEW YORK, N. Y., rugp. 
7.—Jau penkiolikę mėnesių kai 
daroma tyrinėjimas buvusio 
New Yorko mėro Walkerib paw 
jatnų. Gęl būt dėl tos priežas
ties Welker vis svečiuojasi Eu
ropoj. h A v '■ViA L

Mirė paskilbes Phi 
ladelphijos poli

tikierius
ATLANTIC CITY, N. J., r- 

7.—William S. Ware, ilgą' lai
ką vaidinęs vieną svarbiausių 
rolių Philadelphijos politikoj, 
mirė antradienį savo namuose 
Atlantic City, N. J.

Jis buvo vienas iš dabar jau 
nykstančių Amerikoj politinių 
bosų, kurie ne perdaug seniai 
kontroliuodavo įvairių miestų 
politikierius ir jų žygius kaip 
kokie diktatoriai.

Wąre mirė sulaukęs 66 me
tų amžiaus/ ‘ ‘

Francija atsisakė pa
remti japonų politiką

PARYŽIUS, Francija, rugp. 
7.—Francijos valdžia atsisakė 
remti Japonijos žygius atkreip
tus tam, kad panaikinti laivy
nų sutartį padarytą Washingr 
tone 1921 m. Tačiau Francijos 
vyriausybė statys savo reika
lavimui 1935 metų konferen
cijoj laivynų didumo klausi
mais. ši konferencija įvyks' 
Londone, ir čia Francijos pa
stangos bus sukoncentruotos, 
kad pripažinta sutartimi jos 
laivyno galia butų kur kas pa
didinta proporcijoj su vokiečių 
laivynu. ,

Italai aviatoriai ruošia 
si grįžimui į Jung.

Valstijas
ROMA, Italija, rugp. 7.

Italijos orlaivininkai, kapito
nas Pond ir leitenantas Sabelli, 
ruošiasi skridimui atgal į 
Jungtines Valstijas. Iš Romos 
jie planuoja išskristi į Dubli- 

į-mą, Airijoj, rugpiučio 14 d.

Dar vienas nacis nutei 
štas pakorimui

VIENA, Austrija, rugp. 7.— 
Antradienį karo teismas rado 
kaltu ir nuteisė pakorimui Er- 
nstą Tieke, Austrijos kariuo
menes pėstininką. Jisai bu*vo 
kaltinamas tuo, kad tarnauda
mas šalies valdžios armijoj, per
ėjo nacių pusėn ir dalyvavo 
nacių pasimojime užgriebti 
Austrijos valdžią.

NEW YORK, N. Y., rugp. 7. 
—Tų New Yorko valstijos sek
cijų farmeriai, kur auginama 
vynuogėj šiemet tikisi pirmą 
kartą po penkiolikos metų su
silaukti iš savo vynuogių pel
no. Jų pelnai prabuvo prohibi- 
cijai įėjus galiom

Alytus
Eilė prie geriamo vandens
Rinkoje ligi šiol buvo didelis 

pareikalavimas turgaus dieno
mis geriamo vandens. Dabar 
tas nors maža dalimi patenki
nta, nes vienoje vietoje pasta
tytas didelis bakas vandens, 
prie kurio yra puodukas atsi
gerti. Prie bako paprastai sto
vi pulkas žmonių laukdami ei
lės.

Louisianos politikie 
riai pešasi

NEW ORLEANS, La., rugp. 
7.—Ilgoką laiką šioj valstijoj 
dominavo grupė politikierių su 
senatorių Huey P Long prie
šaky. Dominavo, kaip prieši
ninkai kaltina, visomis leistino
mis ir neleistinomis priemonė
mis.

šiandie opozicija senatoriui 
Long tiek sustiprėjusi, ypač 
New Orleans mieste, kad sun
ku pasakyti kas tvirtesni — 
senatorius ir jo bendrai, ar 
New Orleans meras su savo ša
lininkais.

Kaip ten nebūtų, besiartinant 
kongreso kandidatų nominaci
joms, gubernatorius Allen ir se
natorius Long mobilizavo New 
Orleans miestui nacionalę gvar
diją, kuri ginkluota užėmė bšl-
suotojų registracijos ofisui 4^- 
užgriebė registracijai dokumen
tus. Antrą vertus, mėras 
Walmsley; laiko pilnai apgink
luotus policininkus policijos pa
talpoj ir yra įsakęs jiems gin
ti ją iki paskutinosios, jeigu 
kariuomenė mėgintų patalpą 
užimti.

Iki šiol susirėmimų tarp 
riuomenės ir policijos dar 
Įvyko. Piliečiai betgi nėra 
ri, ar jų neįvyks ateity.

ši kova esmėj yra dviejų 
politikierių grupių imtinos, kaip 
galima spręsti, ne visuomenes 
gerovės interesuose, bet grei
čiau už graftą, už lobius, už 
džiabus gaunamus iŠ politikos.

ka- 
ne- 
tik-

Del tikybos skerdžia
CONSTANTINE, Algeria, r. 

7.—Rugpuičio 6 d. vėl kilo 
nuožmios religinės kantinės 
tarp arabų ir žydų.

Jose žuvo ąpie 100 žmonių. 
Užpuolikai buvo arabai.

Vėlai vakare tą dieną pa
skelbta karo padėtis. Specialiai 
traukiniai atgabeno kariuomenę 
miestui patroliųoti. Mašininės 
kanuolės pastatyta apielinkėj, 
kur gyvena žydai, kad atremti 
arabų puolimą, jeigu šie kėsin
tųsi žydų skerdynes išnaujo su
rengti.

Francijos vyriausybė, kurios 
kontrolėj ši sritis randasi, už
dėjo aštrią cenzūrą ant žinių 
apie skerdynes; kad jos, išsi
plėtusios, nepask'atintų gyvento
jų prie skerdynių kituose mies
tuose. Tačiau gaunama žinių, 
kad kantinių i? Užmušimų įvy
ko taipgi Hamma, Temapes ir 
Bizet miesteliuose.

Sunkiausia kautynėse nuken
tėjo žydai 
žydų krautuvė Constantine mie
stely apiplėšta ir kai kurios 
krautuvės kartu su rezidenci
niais namais sudegintos.
; Kantinės buk pirasidėjusibs 
dėliai to, kad žydas kareivis 
apibiaurinęs mosulmonų baž

Didelis gaisras Kaišia
dorių apskrityje

KAUNAS, 1. 18. — Vakar 
apie 15 vai. 30 min. prie žąslių 
stoties užsidegė akcinės bend
rovės Miškas trobėąjai. Iš čia 
kilusi ugnis bematant apėmė 
visas patalpas ir gręsė sunai
kinti aplink sukrautą miško 
medžiagą ir sandėlius, kur bu
vo sukrauta už milijoną litų 
miško medžiagos. Taip pat 
buvo pavojaus ir akc. b-vės Miš
ko sandėliams, kuriuose buvo 
sukrauta ūkio mašinos ir kiti 
dirbiniai. Iki traukini ir atvyko 
žąslių ugniagesiai, bendrovės 
patalpos buvo ugnies liepsnose. 
Jos žuvo. Puikiai įrengtas ma
lūnas, lentpiuvė, medžio ir ge
ležies apdirbimo skyriai ugnia- • 
gesiams pavyko pusiau apginti. 
Ugnegesiams gesinimo darbą 
daug trukdė stoka vandens, nes 
po pusvalandžio visi šuliniai 
buvo išsemti. Ugniagesių pa
galbai buvo pervestas garvežys, 
kuris vežė vandenį iš Kaišia
dorių stoties. Gaisras pavyko 
likvidttoti tik apie 23 vai. Bend
rovei nuostolių padaryta apie 
230,000 litų. Turtas apdraustas 
170,000 litų, sumoje. Į įvykio 
vietą atvyko aps. v-ko p. šos- 
takas ir įsakė pravesti stropią 
kvotą. Gaisro priežastis tuo 
tarpu nežinoma. Be darbo liko 
apie darbininkų.

... , ... . . -

Palanga
Kada Palangoj saulėta

vidurklį.
kasdieną parvyksta ne- 
bet jau atatinkami įke- 
smiltyse išvyksta. Jau 
vai. ryto trobose nė vie-

Dabar Palangos kurorto gy
venime pati įkarščių viršūnė, 
nes jau ir laikas persirito per 
sezono vidurklį. Vasarotojų 
naujų 
maža, 
pusių 
nuo 7 
nos gyvybės nesuvaikysi. Gat
vės palieka vienišos ligi 14 vai. 
—visi tada pajūry, kopose.

Po pietų kopose nyku ir ty
lu. Bet parkai, sodai ir pušy
nėliai pilni. Taip būna ligi 
Isaulė'f/džių^ O paskui... Ju- 
ros tiltas siūbuoja, kurhauze 
prie staliukų užio.

Iš hitleriško kalėj'imo
KAUNAS.—šiomis dienomis 

sugrįžo Lietuvon iš Berlyno ka
lėjimo vienas žydų tautybės 
Lietuvos pilietis iš Švėkšnos 
miestelio. Darbavosi jis viena
me Saksonijos miestely, kaipo 
skardinių stogų specialistas. 
Pereitais metais buvo įskųstas 
nacių, kad jis skleidžiąs gan
dus, jog Vokietijoj žydai mir- 
šami. Hitlerininkiškas teismas 
jį nuteisė kalėti 1 metus. At
sėdėjęs, jis išvažiavo tuoj iš 
Vokietijos.
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Mr. Juozas Hertmanavičius.
Business Man. A man of 

fine bearing. Has published 
many pamphlcts and booklets 
on the Lithuanian subjeets. 
Authority in the ancient Lith
uanian research field. Highly 
prized wrilcr among the Lith- 
uanians.
Vytautas Finadar Zcreni- 
Bcliajus. v

Dancer and instructor. Or- 
ganizer and president of the 
Lithuanian Youth Society.

on Wa

Echoes of our 
exhibit

Short Biographies Of 
The “Furrow’s” 

Authors

Yeliz Comenduley.
Harvey, III. A red headed 

poet and membcr of the "Bi
ru tč Ghoir”. American born.

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS
DEUTSCHLAND

HAMBURC
NEWYORK

ALBERT
Ray Matthews — 
Mali josaitis.

Young author and poet. 
Editor of the Pirmyn column 
“Sharps and Flats“. One of 
the first members of the Lith
uanian Youth Society, vvherc 
hc lectured many times on 
Lithuanian History. American 
Born.

Ernest Fruenskus.
Anothcr University of Chi

cago Studcnt. No definite ad- 
dress. He is what is called a 
roaming scholar. Follows his 
whims. Next school he is to 
attend is the University of S. 
California. He is on his 
there now. Is sort 
as to Information

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loti i s Av. Tel. Kedzie 8002
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. re
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

■ , Naujienų Photo
Dr. Šimkus, pirmininkas L. D. sveikatos komisijos, įteikia 

p-lei L. Jakubauskaitei ir Artūrui Tumosni paliudymus, kad 
jie yra sveikiausi lietuvių vaikai Chicagoje. Tas įvyko Lietuvių 
Dienoj' (Pasaulio Parodoje. L. D. k-to pirmininkas K. Jurgelio
nis juos perstato publikai.

-LITHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus valgiai ir gėrimai!

Svetaine šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Western Avė., Chicago, III.
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 S. Halsted St., Chicago
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Gediminas, 
embroidered in 

The Lithuanian 
carried by

groti ps 
while a membcr of the 
dents League“ of years 
A member of the girls 
“Kultūros Batelis“.

Paul Mendul.
Hails from 

tends Nortbwestern U. Work- 
ing for a Masters. His activ- 
ities at home are many. He 
belongs to various liberal or- 
ganizations, npne of which are 
Lithuanian. Writes for many 
of the small magazinus around, 
the country under an assumed 
name.

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins Regėjimą

Ar jums reikia akinių? Aš jau pri
taikiau akinių dėl 25,000 žmonių ir 
jie sutaupė pinigų. Jums apsimokės 
pasikalbėti su manim apie savo 
akis. VISI AKINIŲ STIKLAI SPE
CIALIAI ŠLIFUOJAMI.

as not
būt it

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th St.
kampas Haltsed Street Tol. YARDS 1829

The I.
showing at the World’s Fair. 
In the.parade, back of the
Organizatioh*s flag, (a grecn 
field with a red border and 
yellovv Galės 
on which is 
yellow 
Youth Society”)
Feloma Wiczus and John Šau- 
čiunas and followed by the 
accordianist, Stanley Miller, 
were sixteen beautiful girls 
in national garb. Thesc girls 
did one of the liveliest danccs 
cvcr presented to the Lith
uanian public, a creation of 
Mr. Bcliajus, the dancing in
structor, vvho is also our 
esteemed President.

Many of our members ha ve 
also been performing every 
Thursday 
World’s 
Minstrels.
danccs of Lithuania have been 
presented to the non-Lithuan- 
ian public, which was highly 
exhilarated by the gayety of 
the Lithiianian spirit. The 
songs have been taught by 
the popular music instructor 
and director of “PIRMYN“, 
Mr. Charles Stephcns. This 
Minstrel show is to continuc 
indefinitely.

. The meeting was not held 
yesterday due to the fact that 
we had to perform for the 
Foreign Nations* Day. From 
next Tuesday on, the meet- 
ings wi!l be continued as be- 
fore, 
seope
sharp. Each and cvcryone is 
cordially invited.

The L. Y. S. was also re- 
presented by a nice collection 
of beauties in the 
uania?
participated are Florence and 
Eleanor Wiczus, Julia Gure
vičius, Helen Valentine, Rūta 
Kartanas and Helen Vespen-

gu 5 metų gvarancija ant 
hermetiškai užtaisyto me
chanizmo po $1 į metus su 
kiekvienu rtifrigeratoriu.

5.7 kub. pėdų įtalpa

The Tumosa family should 
really be proud of rearing 
such hcalthy childrcn. Lašt 
year Venus Tumosa, one of 
our members, won the title 
of the Healthiest Lithuanian 
Giri 
year, 
holds 
Chicago’s Healthiest Lithuan
ian Boy. We have no doubts 
as to little LaVerne Tumosa 
holding the future record of 
Healthiest Lithuanian Giri.

The Lithuanian Yęuth So
ciety was organized by Vy-1 
tautas Bcliajus on August 31, 
1933, a t the home of Miss 
Helen Doinbras.

Among the first organizing 
members were Helen Dom- 
bras, Rūta Kartanas and Bi
rute Kremianis. The first few 
mcetings, with a steady in- 
crcasc in membcrship, wcre 
held at the former home of 
Miss Dombras,k 817 /W. 34th 
Street.

During our year of exist- 
cnce, we have accomplished 
two major undertakings. Onėj 
is our Art Exhlbit, which 
caught the attention of the 
Lithuanian people who praised 
our work hightly; the other 
is the publishing of the 
“FURR0W“, a magazine con- 
taining thev vritings of the 
Lithuanian Youth, whičh is, 
the first of ils kind in tire, 
world.

That is only the beginning. 
Many other great things are 
to follo^v. Our platfonn is 
wide and our task is great. 
Many are the things which 

štili to be accomplished 
the catise of^ the Lithuau- 
Youth. JusT stand by —

i Ncal RoivlandJohn Razavičius.
A Chicago produet. Attend- 

! cd Hydc Park High and 
Normai Collcge. Plans a tcach- 
ing carecr. No activitics. 
Whcn not studying he is 
traveiing.
Maxim Pinenskus.

A University of Chicago 
Studcnt. Majoring in English.

On ^Septei^cT - ^th, 
Lithuaiiian Yoįth. Socicty 
celebrate ils fipt^anniversary 
at the Cantonį Tėa Gardens, 
one of the nicėst Down To\vn 
Cafcs, vvherc the well-known 
radio slar, Jac$o Russell, per- 
forms 
bash Avcnue at, Van Buren. 
Their food is delicious and 
thejr floor-shows are excel- 
lent — a good tiine will be 
had by all. Who would not 
want to dancc to Jack Rus- 
sell’s music? Who would not 
want to cat the dinncr 
specially prepared by the 
Canton Tca Gardens for the

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabinimais 
garlaiviais.

\vc will print a letter 
prize winning young 

artist Miss Bcrnice Balickas, 
whosc watcr colors werc 
cxecutcd so perfeetly, that 
sonie wcrc given to believe 
that thcy were copies, which 
goes to show that the judges 
did a perfect job of judging 
in awarding Miss Balickas the 
prize.
Dear Mr. Bcliajus.

I wish to thank you, 
particularly, the judges, 
Si. Šileikis and Mr. M. Gam- 

awarding me the 
I was very happy 

opportunity to

Kart Skaudas.
Livcs 8omewherc 

bama, the town not being dis- 
closed by him. Hc prefers to 
keep it anonymous. His mat- 
riculation period is being 
spent at the University of 
Chicago, where hc is major
ing in English. An individual- 
isL Ali i n all 
a la Garbo:

Miss Lith- 
contest. Those who

evening a t the 
Fair as Strolling 

The songs and

n Chicagoland. This 
her brother, Arthur, 
the record as being

Dcdication to Darius and 
Girėnas.
On the origin of the Lith- 
uanians

Juozas Hertmanančius 
Lights of a city Street 

Bunni Sovetski 
The shrinc of Shaltupis 

Vytautas F. Bcliajus 
Eina garsas nuo rube- 
žiaus. Maironis. Tr.

Vytautas F. Bcliajus 
Two men dic

Ray Matthcvus 
Ught and darkness

Kari Skaudas 
The man in the other bed 

Paul Mendul 
An odd thought

Kari Skaudas 
Bcscarchcs into ancient 
Lithuanian history

Pcter IV. Urban 
Black ....... Ray Matthcivs
Popular Art 
Simplicity

Francie 
La Šalie St. 

Ernesl 
Lines left by

TAI JAU LABAI NUPIGINTA!
Šis pasiūlymas yra geras tiktai tol, kol jų turime, o taip pigiai par
duodant jie greit išsibaigs. Todėl PASISKUBINKITE. TURIME IR 
KITŲ REFR1GERATOR1Ų DAUG PIGIAU, ATEIKITE IR PA
TIRKITE.

JOS. F. BUDRIK, Ine. t
3417 S. Halsted St Chicago

Pcter VVr. Urban.
Young vvriter and studcnt 

in the Lithuanian research 
field of širvydas-Basanavi- 

| čius-Hcrtmanavičius class. His 
works appear in the “Tėvy
ne“, vvherc hc vvrites stcadily 

i either under P. W. Urban, or 
lota“. Membcr and past se- 
cretary of the S. L. A. branch 
in Clevcland. Although Ame
rican born, hc has mastered 
the Lithuanian language to 
the utmost pcrfcction.,
Mr. P. Bajoras,

Writcr, editor of “Jaunimo 
Keliai“, a youth scction in the 
“Tėvyne“ (Ncw York) the 
S. L. A. organ of vvhich Mr. 
Bajoras is also Secrctary. Mr. 
Bajoras is also an advocate 
for the publication of an En
glish vvrittcn Lithuanian Ma
gazine, and also a good friend 
of The Lithuanian Youth 
Socicty. Mr. Bajoras and Mr. 
Hcrtmanavičius are the only 
eldcr vvriters vvhosc vvorks 
appear in the “Furrovv“. There 
wcre othcrs who contributed, 
among them, Antanas Tulys, 
and, Arėjas Vitkauskas, būt 
due to lack of space we gavo 
preference to the yputhful 
vvriters, as it is for their bcnc- 
fit that wc have publishcd 
this magazine.
Francie Helen Stevens — 
Francis Sadauskas.

One of the most activc 
young ladies of Chicago. She 
has donc many great things 

Į for the Lithuanian Youth 
activitics started

‘Stu- 
ago.

ciub,

Table of conlents of the 
^FURROVJ^

Our friend, Mr. Anthony 
Bublis, 131—155th Placc, Cal- 
umet City, III., vvill be the 
“Hirs't person to ^rganize Of 
branch of the L. Y. S. in the 
above named city. Wc do not 
have to doubt the capability 
of Mr. Bublis, who is a young 
man of fine stature and who 
possesses fine idcals. Wc can 
depend upon him and rely 
upon his good judgment.

Ali the young men and 
vvomen of Calumet City, Har- 
vey, Hammond and neighbor- 
ing towns are cordially in
vited to get in touch with Mr. 
Bublis to discuss plans for 
the organization.

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

m NORTII MICHIOAN AVKNUK 
]3o W. KANDOLl’H ST., CHICAGO, ILL. ....... .  1 - ■

It is indccd a great plcas- 
ure to announcc that this 
Autumn a branch of our Or
ganization vvill be opened.

With the opening of 
branch anothcr dream of 
Society will materialize, 
we hopc that many more 
follow that example and open, 
branches in their own cities 
or communitics everyvvhere 
throughout the United States, 
for Youth Organizations of 
our type are hecessary. The 
Lithuanian Youth mušt be 
united i n one common task 
— to grow up as good Lith- 
uanians and good American 
citizens — to work for the 
cause of doing their utmost 
for the Lithuanian Youth and 
Lithuania; not tp sce how! 
much Tiarm we can do to one 
another, likę our senior or
ganizations are prone to do. 
Jealousy and envious iii* 
breedjng fradlionaldsm have 
to be dišposed of and cast 
away, įust as anyone 
understanding would 
avvay a disease-breeding 
ticle.

a great dcal of 
for lending us their 

for thev wcre our

boni, for 
first prize 
to have a n 
show a fcw of my original 
pieces, and I hopc that I may 
do so agni n, sometimes i n the 
future. Your good vvork in 
arousing the interest of the 
Lithuanian Public in such an 
cxhibit as you had should in- 
spirc all the art students to 
makc greater strides in the 
field of art. I am only sorry 
that one particular art critic 
refuserį to recognizc my work 
as original, būt all other cri- 
ticism was pleasing and flat- 
tering.

Thanking you and the Art 
Judges again, I remain 

Sincerely yours, 
Bcrnice Balickas.

Fruenskus 
a suicide 

Bunni Sovetski 
Dėdino: Chaos

Bunni Sovetski 
Illusion Ray Mattheivs 
The Tramp .... P. Bajoras 
Take back ycr city 
In me tvvo worlds

Bunni Sovetski 
S. S. Rcverend Pastor

Neal Romland 
It happcned in my tovvn 
some time ago.

Viotoldas Sbervidas 
The unexpected Guest

Max. Pinenskus 
Štili vvalking

Francie H. Stevens

Bunni Sovetski.
Writcr of the modern class. 

Editor of the “Furrovv“. Act- 
ive member of the Lithuanian 
Youth Society and the chbirjls allicd with various cultural 

clubs around the , campus. 
American Born. , '

On Tuesday Eve., 
31, 1933, a t the home 
Helen Dambras, Rūta 
as, Biruta Kremianis and Vy
tautas Bcliajus, decidcd to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and lorc among the 
American born 
youth.

We hold 
Bcliajus 
3259 
everv 
8:00* 
uanian young man and vvoman 
is cordially invited to join us 
and lend a hand in niaking 
our club one of the most note- 
vvorthv of ils kind.
The Lithuanian Youth Socicty.

TheDoingsof L
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

Our Art Exhibit 
only been successful 
has also aroused the interest 
of our 
vvhich not only praised our 
vvork būt also asked us to 
bdld thesc exhibits a fcw 
times per year. Many of the 
artists who did not join our 
cxhibit, either not knowing 
about it, or, not thinkiug that 
it would be vvorth vvhilc, vvere 
very much enthused over it, 
and promised not only to 
supply pietures for the ncxt 
exhibit būt also to co-operate 
with all their help. Those art
ists who had joincd us really 
deserve 
c red i t 
vvorks, 
pioneers

Belovv

būt in a far greater
Time — 8:00 o’clock

Has written many short stories self. Says the individual is of 
with Lithuanian background į little importance. American 
and translatcd many of the Born of Svviss-Lithuanian pa- 
folk songs into English. Mas- rentage. 
terš perfeetly six languages 
Born in Lithuania of Sama- 
ritan-Lithuanian parentage. 
Member of the “Chicagos Lie
tuvių Draugija“, “Pirmyn*1 
and the “Vedantą Society“.

Taupyki! Dabar
ANT 

“Westinghouse” Refrigeratorių

/ DIENOS l LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Brenierhavene

S
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Parapijonai Nemyli Marijonu
Kyla gerųjų katalikų pasiprie

šinimas prieš marijonų sau
valiavimą. “šv. Jurgio Para
pijos Žinios“.

Lietuvių katalikų visuomenė
je nėra taip ramu, kaip išrodo 
toliau nuo jų stovintiems.

Jau ilgoką laiką bandė įsivy
ruoti pas juos grupė žiaurių ir 
tamsių žmonių, kurie pasivadi
no save marijonais. Jie nėra 
pripažinti bažnyčioj vadai, sa
vo parapijų neturi, tikėjimo 
neskelbia, esančių parapijų ne
remia. o jas tik išnaudoja. Jų 
vienatinis tikslas yra išnaudoti 
visus, ką tik galima. Jie yra 
pasiryžę .išnaudoti ir net visai 
pasijungti sau lietuvių biznie
rius ir profesionalus. Jie yra 
tikri raketieriai, kurie iš žmo
nių tikėjimo nori daryti ir jau 
daro sau labai pelningą biznį. 
Prisidengę tikėjimu, jie jau sau 
ir farmą įsigijo. Pardavinėja 
kiaušinius ir sviestą. Pardavi
nėdami, jie niekad grąžos ne
turi. Jeigu gaspadinė nusiper
ka nuo marijonuko tuziną 
kiaušinių ir paduoda pusrublį, 
tai marijonukas tą pusrublį ir 
pasilaiko. Sako, tegul grąža bus 
Dievui ant garbės.

Lietuviai katalikai ilgai ma
nė, kad marijonai yra kokie 
tai “šventi broliukai”. Dabar 
gi ja ir pradeda numanyti, kad 
lai yra tik apsimetėliai ir iš
naudotojai. Kadangi marijonai 
išnaudoja ne tik paprastus ka
talikus, bet taipgi skriaudžia 
ir parapijas, tai jau ir kai ku
rie kunigai pradėjo pasipiktinti 
marijonais. Kunigai numato, 
kad jeigu marijonai su savo 
bizniu dar labiau įsigalės, tai 
parapijos visiškai nubėdnčs, ku
nigams nebebus iš ko duonos 
valgyti, ir parapijonai nebeteks 
Dievo žodžio skelbėjų.

& Daugelis kunigų jau dabar 
jaučiasi esą suvaryti į ožio ra
gą. Jie turi Bijoti tų broliukų 
marijonų, kurie kunigiško dar
bo* visai neatlieka, negali ir ne
nori atlikti. O jie bijo mari jo-

Pirmus Morričiusy**-
ant Real Estate
Defaultcd ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St
Tel. Franklin 0576

nų įtodčl, kad tie broliukai už
valdė katalikišką spaudą ir pa
vertė ją į savo biznio spaudą. 
Ypač stipriai savo rankose jie 
laiko dienraštį Draugą. Visiems 
labai aišku, kad tas Draugas 
pavirto dideliu nedraugu para
pijų.

Todėl atsirado reikalas kn 
nors daryti, kad parapijas iš
gelbėti nuo pražuvimo. Ir štai 

! vyriausias lietuvių kunigas 
iChicagoje pralotas Krušas pra
siėjo leisti savo parapijos laik- 
I rasti vardu “šv. Jurgio Parapi
jos žinios“. 'Pas laikraštis ko
voja prieš marijonų ir jų Drau
go nekatalikiškus užsimojimus.

“šv. Jurgio Parapijos žinios“ 
rėžia pamokslą Draugui ir jo 
marijonams. Sako marijonai 
įsivaizduoja, kad jie yra svar
besni už Dievą ir primena 
jiems, kad Dievas yra svarbes 
nis už marijonus. Sulig “Sv. 
Jurgio Žinių“, štai kaip vyres
nybės tvarka 'turi stovėti pas 
gerus katalikus: “Pirmiausia 
Dievas ir Jo įsteigtoji Bažny
čia; antroje vietoje — bažny 
čios dalis — parapija; o tik 
trečioje vietoje jūsų vienuolijos 
su visais savo rėmėjais.”

Iš šito yra aišku, kad jeigu 
Dievas įsteigė bažnyčią, o visai 
nesteigū vienuolijų arba bro
liukų marijonų biznio, tai tik 
bažnyčios katalikai turėtų lai
kytis, kaipo vienatinės Dievo 
įstaigos.

“šv. Jurgio Parapijos žinios“ 
nurodo, kad antros rūšies pa
rapijonai atsitolina nuo Dievo 
įstaigos, remdami visokias bro
liukų farmas.

Štai kaip šv. Jurgio Parapi
jos žinios kalba apie tai žodis 
į kodį:

“Antros rūšies parapijonai: 
Kokie jie? Jie priklauso prie 
parapijos, užsimoka savo meti
nes, kaip kada. Dažnai bando 
išsiteisinti, išsisukti, tai nedir
bą, tai negalį; nedėlinių kon- 
vertėlių neima. Sako kad jie ir 
be jų taip aukauja. Tiesa kad 
kartais jie ir be konvertelių 
aukauja, bet ne tiek ir netaip 
nuolat kaip tie kurie turi ne- 
dėlinius konvertelius. Parapi
jos parengimus mažai remia. 
Mat jiems rupi svetimi dievai. 
Rėmėjos, rėmėjai, vienuolijos, 
labdarybės, kuri gyvuoja ant 
popieros, ir “Drauge“. Del ko 
jie atiduoda pirmenybę sveti
miems, o ne savo parapijai? 
Yra dvi tam priežastis. Viena 
jųjų dievas tai jųjų puikybe. 
Mat ką jie parapijai, savo baž-

nyčiai, Dievo garbei padarys, 
mažai kas sužinos, laikraščiuo
se nebus jų .vardai. Piršta pa
krutins riemiejams, vienuoly
nams, nugi bus “Drauge” jųjų 
vardai. Čia jųjų piknikas, išva
žiavimas reikia remti, tikietus 
reikia platinti, valgius kolek- 
tuoti, net trukus samdyti žmo
nes vežti j Marijonų bei Lab
darių farmas. Mat kas pasitar
nauja Marijonams, Labdariams, 
arba “Seselėms”, Marijonų su
pratime tas padaro daugiau ne
gu Dievui. /Parapija jiems nie
kis. Tai reikia piškinti į “Drau
gų”. Reikia jos, jas paskelbti 
didvyriais,, veikėjais, veikėjoms. 
Tos mažos ŽINIOS, žineles 
drysta pasakyti kaip “Drau 
gui” taip ir “Draugo” leidė
jams, —- Marijonams: Pirmiau
siai Dievas ir Jo įsteigtoji Baž
nyčia; antroje vietoje, dalis 
Bažnyčios parapija; o tik' tre
čioje vietoje jūsų vienuolijos 
su visais savo rėmėjais. Ar 
daug jus ką nuveikėte be pa
rapijų? Kur parapija, kur žmo
nės suorganizuoti, mandrus 
“Draugas”, mandrus Marijo
nai, su visais savo rėmėjais, rė
mėjoms. Antra priežastis ko
dėl musų antros rūšies parapi
ja onai, ypač parapijonkos dirba 
kitiems daugiau negu savo pa
rapijai, tai yra privatiškas biz- 
nelis. Mat kada parapijos dar
bas eina, sunku už savo dar
belį pasiimti atlyginimą. Klebo
nas, parapijos komitetas kon- 
trolioja. Remejose kontrole 
menka, tai mat už žygius leng
va pasiimti.”

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
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rapsodiją po K. Steponavi
čiaus vadovybe.

“Lietuvos“ bonus,- P. Snrpa- 
liaus vedamas, dalyvavo pa
rade scenoje prieš pradesiant 
programą. “Lietuvos“ benui 
dirigavo p. Keturakis.

Šiandien vakare 
Onos Skeveriutės 
Radio koncertas

Ona Skeveriutė
Naujienų radio programe 

šiandien vakare duos pirmą 
radio koncertą Ona Skeveriu- 
tė, jauna Pirmyn choro solis
tė, musų dainininkės ponios 
Steponavičienės mokinė. Jai

Šoko pavasario šokyj 
Lietuvių Parodoj

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

W1SSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Aldona Malela
Mankšti ponų Malelų duk

rele Aldona yra musų jaunu
tė balerina. Pono Andrejevo 
surengtame Pavasario šoky ji 
vaizdavo pavasarį ir savo gra
cija žavėjo milžinišką lietu
vių dienos publiką.

dainuojant puikus kaimiečių ir alinė. Namas buvo mažai [ ateityje vėl naują namą statyti 
kvartetas sudarys jai muzika- ppdrr stas, o rakandai visai be vietoje sudegusio. Pp. Paukščiai 
lį—vokalį akompanimentą. Į apdraudos. 
jos dainų programą įeina se
kamos:
1. Mano Sieloj šiandien

šventė ..... Tallat Kelpša :
2. Sapnai .......... Virvinskaitė
3. Sake mane šiokia

Tellat Kelpša
Pritars Kaimiečiai

4. Šu krintančiais lapais
Bertulis
Šimkus

Pritars Kaimiečiai |
6. Klajonės .............. čerienė
7. Tykiai Nemunėlis

TekaTeka .................  Petrausko
Programas prasideda 9 vai. 

vak. iš stoties WSBC, 1210 ki- 
locykles.

J. Paukščių alinėje 
įvyko graži ati

darymo puota
Rugpiučio 4 d., J. Paukščio 

alinėje, 6613 (South Wes£ern 
avenue įvyko graži atidarymo 
puota, kurioje dalyvavo daug 
svečių, kaip lietuvių, taip ir 
svetimtaučių, kurie linksmino
si iki ankstybo ryto.
Nukentėjo skerdyklų gaisre

Gegužės mėnesį J. Paukščius 
patiko didelė nelaimė. Skerdyk
lų didžiajame gaisre sudegė ir 
jų namas, “Peoples” viešbutis

I

J. Paukštis mano
yra seni “Naujienų” skaityto- 

greitoje jai ir rėmėjai.—Senas Petras.

SU JUO!”
Asmeninis pasikalbėjimas daž
nai išlygins dalykus tuojau. 
Telefonas jveda jūsų visą as
menybe tiesiai į kambarj as
mens, su kuriuo jys kalbatės. 
Daug kartų pašaukimas tele
fonu yra pilnai patenkinti pa
maina asmeninio atsilankymo 
— tik už dalelę kaštų pinigais 
ir laiku.

“PALAUK! Aš geriau 
PAKALBĖSIU

Telefonas pristato jus ten ir
vėl atgal, pirm negu jus įsi
rengtume! bet kuriuo kitu bu- 
du. Kai turite biznį užmies
ty .. . vartokite telefoną. 
Patirsite, kad jis kaštuoja ste
bėtinai mažai. Jo taupumas 
padeda mažinti biudžetą — jo 
rezultatai patraukia aktyvius 
žmones.

L L I N O I S BELL TELEPHONE C O.

Trokas kuris kaštuoja taip
mažai
važiuoti

dabar kaštuoja netiki

$50 mažiau
nupirkti

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP U2SISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nerišliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawfdrd 5573

Muzikalė Lietuvių 
Dienos progra-

mo pusė

Gerkit ir Reikalaukit

STRAICHT KENTIK
BOURBON

L -i ■

■t:• ■ ’ ■ m -*• ■■#
1 <■    i i wi.iim*»

Visose
Mutual Trijų 

žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinės

Alinėse

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Reikia pastebėti, kad visas 
Lietuvių Dienos ' programas 
pasaulinėje parodoje buvo iš
pildytas su akompanimentu 
Pasaulio Parodos puikios sim
fonijos orkestros. Toks da
lykas dar pirmu sykiu lietu
vių programuose atsitiko, ir 
programo gražumas tuo labai 
pasibrėžė. Tai yra nuopelnas 
musų muzikos direktoriaus 
Jono Bijansko, kurs visą pro
gramą sutaisė. Jonas Bijans- 
kas buvo taipgi gyriausiu or
kestros dirigentu. Specialius 
numerius diriguoti jis buvo 
pakvietęs dar Petrą Sarpalių 
ir K. Steponavičių.

Simfonijos orkestrą, J. Bi
jansko vedama, pirmu syk lie
tuvių publikai pateikė labai 
gražias simfonines kompozici
jas, lietuvių melodijomis pa
remtas, kurių autorium yra 
M. Lauriškus, prūsų lietuvis, 
Dresdeno konservatorijos mu
zikos profesorius. Orkestrą 
taipgi pateikė Karnavičiaus

PRIE sutaupą, kurias
daro Chevrolet’o didelė 

ekonomija, tvirta subudavonė ir galimumas 
juo pasitikėti, pastaruoju laiku tapo pridėta 
sutaupą net iki $50 ant pirkimo kainos. : Jus galite 
dabar gauti didelį, greitą Chevrolet troką kiekvienam 
tikslui žemiausiomis kainomis, kokiomis ^Chevrolet kada 
nors pardavinėta. Ir tos žemos kairios teikia jums tas 
pačias ypatybes, kurios padarė Chevrolet troką taip 
populeriu kiekvienoj pervažos srity valve-in-head 
šešių cilinderių motorą — tvirtas bodes — nepaprastai 
sunkų frėmą, ašį ir transmission. Jūsų Chevrolet dy- 
leris mielai parodys jums, kaip Chevrolet trokai padeda 
jums sumažinti pervažos kaštus, ir kaip lengva juos 
nusipirkti šiomis naujai žemomis kainomis sukombi
nuotomis su parankiais G. M. A. C. išmokėjimais.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH.
Palyginkit pristatytų vieton Chevrolet'ų kainas ir lengvus 

G. M. A. C. išmokėjimus. General Motor Vertė,

MODELIAI
Utility Long Chassis

Dual Long Chassis

Utility Chassis and Cab

Dual Chassis and Cab

Utility Long Chassis and Cab ..

Dual Long Chassis and Cab ....

Utility Panel

Dual Cab and Stake Body

Dual Long Cab and Stake Body

M. A. C. išmokėjimus. General Motor Vertė,

Cl4EVRO
; 1 

ii ETTT
6 CILINDERIŲ VALViE4NHEAD 

m. ■TROKi
z _ _

Aukočiau yra komercinių 
karų listo kainos f.o»b. 
mieste Flintį Michigan. 
Specialia {rengimas eks
trą. Kainos gali būti pa
keistos be praneSimo.

NEW 
REDUCED 

PRICES
Amount 

' of 
Reduction

$515 $50
535
575
595
605
625
750

680
740

50

50

50
50

Kai lankote “šimtmetį Progreso”, buŲnai pamatykite įdomiausi vaizdą Pa
rodoj kaip karai sudedama - jūsų akyse - GENERAL MOTORS TROBESĮ

į ■' ,
”•____________________ __________
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I 10,000 MINIĄ Reiškia padėką ‘Nau 
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Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienv Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Viaisakymo kainai
Chicago ja —• paltui

Metams----- -----------------
Pusei metų
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams_ ____
Vienam mėnesiui __

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........._____
Savaitei_____________ __
Mėnesiui ______ ________

Suvienytose Valstijose, ne jChicagoj, 
paltu:

Metam b — , ........ 87.00
Pusei metų 8.50 
Trims mėnesiams____ _____ 1.75
Dviem mėnesiams ......___ -__1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur ašvieniuose 
(Atpiginta) .

Metama_________________ $8.00
Pusei metų ....... —..................... 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uiaakymu.

Gerbiamos Naujienos!
Mes dėkojam už tokią pui 

kią surengtą Lietuvių Dien^ 
Pasaulinėje Parodoje. Tegul gy

tokią pui-

vuoja “Naujienos” per amžius! 
Tik “Naujienos” gaivina Lietu
vių Dvasią.

Mes, skaitydami
nas”, busime tikrais lietuviais, 
o ne Tėvynės priešais. Valio! 
Valio Naujienos! Liekam su 
pagarba, marųuettepafkiečiai,..

Louis Sny^deris, 
6923 South Campbell avenue, 

Chicago. gali- 
-bus

PASKOLA MOKYTOJŲ ALGOMS

Chicaga gavo 22 su puse milionų dolerių paskolą 
iš Reconstruction Finance korporacijos užvilktoms mo
kytojų algoms užmokėti. Dėl šitos paskolos, tur būt, 
niekas nedarys priekaištų tai federalinei finansų įstai
gai, nes Chicagos mokytojai ir mokytojos tikrai turėjo 
pakęsti be galo daug vargo per pastaruosius ketverius 
metus, negaudami laiku savo algų.

Keista tiktai, kad miesto administracija ir švietimo 
taryba seniai nepasirūpino išreikalauti finansinę para
mą iš valdžios. Jeigu Reconstruction Finance korpora
cija galėjo skolinti pinigus privatiškiems bankams (vie
nam paskolino net 90 milionų dolerių!), tai juo labiau 
jos pareiga buvo paremti mokyklas.

Naujienų Photo
“Naujienų” redaktorius P. Grigaitis kalba j 10,000 minią 

lietuvių, susirinkusių į Lietuvių Dienos iškilmes Pasaulio (Pa
rodoj e.

cijos darbininkų sutikimą, 
kad jų valdžia padėtų (pini
gais ir amunicija) Sovietų 
Sąjungai, kuomet kils karas 
Tolimuose Rytuose. Bendras 
frontas tai — geriausia prie
monė uždegti Francijos dar
bininkuose entuziazmą 
remti Sovietų Sąjungą.

“Kažin kodėl yra plačiai 
pasklidusi nuomone, kad ka
ras prasidės arba šį rudenį,

pa

“SOCIALIZMO” BAIDYKLE

arba tik ateinančiais me
tais.”
Kad bolševikų diktatūra tik

rai bijo karo, matyt ir iš to, 
kad ji pastaruoju laiku labai 
gerinasi Amerikos ir Europos 
“imperialistams”. Bolševikai jau 
rengiasi užmegsti karo sąjungą 
su Franci j a ir ketina netrukus 
(gal, ateinantį mėnesį) įstoti j 
Tautų Sąjungą, kurią jie pir
miau keikdavo susiriesdami.

z. /inuiu/ioDy nu. Vertė mikas Šileikis

SANINAS
(Tęsinys)

Vienas atžagareiviškiausiųjų republikonų, Ohio 
valstijos senatorius Simeon D. Fess, smarkiai užataka- 
vo prezidentą Rooseveltą už tai, kad jisai aną dieną 
pareiškė, jogei federalinė valdžia ketina vystyti ir ope
ruoti naująsias elektrikos gaminimo įmones, kurios da
bar yra steigiamos paliai Pacifico krantą. Anot sena
toriaus Fess, tokiu savo pareiškimu Rooseveltas pasi
sakė aiškiai už “valstybinį socializmą”.

Tas republikonų šulas bando žmones gąsdinti so- 
panašiai, kaip kad daro ir musų 

kada jie nori sulaikyti vi-

Triumfo Valandoje
Hali of 
didžiuo

truputį

cializmo baidykle,
“tautiškieji” atžagareiviai, 
suomenę nuo naudingų ir pažangių sumanymų. Bet jo 
nelaimei, skaičius tų, kuriuos išpila šaltas prakaitas, 
kuomet jie išgirsta žodį “socializmas”, jau ir Ameriko
je eina kasdien mažyn. Greitai gal ateis laikas, kada 
patys kapitalistai nedrįs prisipažinti, jogei nori apginti 
dabartinę ekonominę sistemą.

Kai kuriose šalyse tokio laiko jau susilaukta. Pa
vyzdžiui, Vokietijoje net akyplėšiškieji naciai giriasi, 
kad jie “kovoja” prieš kapitalizmą.

Bet tai, ką prezidentas Rooseveltas pasakė, žinoma, 
nėra socializmas. Jeigu visoks biznis, kurį valdžia daro, 
butų socializmas, tai socializmu reikėtų laikyti ir Ame
rikos paštą, kurį valdo ir operuoja juk ne privatiniai 
biznieriai.

Apžvalga
. I . .. "

tas rašo iš Maskvos, kad vieš
pataujanti nuotaika sovietų val
džios sferose dabar tai — karo 
Laukimas.

LIETUVIŲ SPAUDOS 
ATGAVIMAS

Vienas skaitytojas klausia 
mus, kada buvo atgauta lietu
vių spauda Lietuvoje. Jisai sa
ko pastebėjęs “Tėvynėje” 29 
num. po antrašte “Lietuvos ži
nioms 25-eri Metai”, pasakyta: 
‘‘Vos atgavus Lietuvos spaudos 
laisvę, 1907 metais, Vilniuje 
pradėjo eiti ‘Lietuvos Žinios’.” 
Skaitytojas sako, kad jau 1906 
m. jisai pats, gyvendamas tuo
met Lenkijoje, rašęs korespon
denciją j “Vilniaus žinias”, to
dėl jisai manąs, kad ir spau
dos laisvė 
m i nė tasai
pradėjęs eiti ne vėliau, kaip 
1905 m.

Tiesa, lietuviams spauda bu
vo grąžinta ne 1907 metais, bet 
pavasarį (balandžio menesį) 
1904 m., ir bene gruodžio mėn. 
pabaigoje pradėjo eiti “Vilniaus 
žinios”, kurių vardas vėliau 
buvo pakeistas j “Lietuvos ži
nias”.

Tas pats skaitytojas nurodo, 
kad vienas stambiausiųjų tais 
laikais visuomenės darbuotojų 
Lietuvoje buvo Pov, ViŠinskas.

buvo atgauta ir pa-
Lietuvos dienraštis

*

RUSIJOJE laukiama karo 
į »•■■■ — II .1

Paryžiuje einančio “Socialia- 
tičeskij Vestnik” korespondem

“Visi jo laukia, kaip neiš
vengiamo dalyko”, sako ko
respondentas. “Ekonominėse 
organizacijose visi klausimai 
yra sprendžiami, atsižvel
giant į karo neišvengiamu
mą; įmonės yra paskirstytos 
į tas, kurios ‘dirba krašto 
apsaugai’, ir nedirbančias jai. 
žaliavos ir pinigai skiriami 
taip pat sulig <tuo principu. 
Tie, kuriems teks atlikti ka
rinę prievolę, jau yra suskai
tyti. Bet didžiausią įspūdį į 
darbininkų mases padarė al
gų pakėlimas 10% tiejns dar
bininkams, kurie dirba ap
saugos įmonėse, ir paėmimas 
iš aptiekų ir ligoninių visų 
labiausia vartojamų vaistų: 
iodo, chininos ir taip pat 
vatos ir kitų reikalingų žaiz
doms apraišioti medžiagų. Ir 
pirma jų būdavo nedaug, bet 
dabar vaistų be protekcijos 
visai nebegalima gauti. Tai 
jau perdaug aiškiai rodo, kad 
yra laukiama karo!

“Tarpe komunistų girdima 
ilgos ir karštos kalbos apie 
karą ir numanomas jo per
spektyvas bei formas. Vis
kas vertinama iš šito atžvil
gio. Net ir komunistų prita
rimas ‘bendram frpptui’ 
Franci jo j e aiškinama vigai 
paprastu budu, be ilgų gin
čų: ‘reikėjo užtikrinti 'Frau-

10,000 lietuvių, kurie sekma
dienį susirinko j Pasaulio Pa
rodos Court of Ihe 
States aikštę, apleido 
damies esą lietuviais.

Kiekvieno širdis
smarkiau plakė nuo ūpo paki- 
imo ir nuo sujaudinimo, kuri 
iš visų dalyvių iššaukė impo
nuojančios iškilmės, stiprus 
ietuvybės dvasios atvaizdavi
mas, tautos savigąrbos sąmo
nes uždegimas ir parodymas, 
<ad lietuviai gali truputį dau
giau išpusti savo krutinės/ir be 
jokio susivaržymo atsistoti tarp 
kitų galiūnų, kurie statosi esą 
didžiai civilizuotais.

Sį kartą raportuojančiam ne
reikią ieškoti komplimentų, 
skambių būdvardžių, kad apra
šyti Lietuvių Dienos įvykius. 
Publikos, tūkstančių atsilan
kiusių svečių ir šimtų draugų 
ir pažįstamų išsireiškimai už
pildė tą spragą. Ypatingai 
reikšmingi yra žodžiai kai ku
rių pažįstamų, kurių nuomonės 
ir keliai skiriasi nuo reporterio 
<elių. Atėjęs nuoširdumas yra 
ypatingai brangus ir malonus. 
Taigi tie visi, ir draugai ir pa
žįstami, ir tūkstančiai publi
kos vienbalsiai sutiko, kad Lie
tuvių Diena ir jos programų 
galime tik didžiuotis. Ar berei
kia kas daugiau sakyti? Ar be
reikia būdvardžių ? Jeigu tie at
silankiusieji buvo sužavėti iki 
tokio laipsnio,• vargu ir gražus 
būdvardžiai pajėgtų apibudinti 
iškilmes tinkamai, taip kaip jas 
priderėtų apibudinti.

Sveikinimo laiškai, sveikini-

mm žodžiu ir nuolat skambąs 
telefonas, per kurio vamzdelį 
taipgi beriasi malonus žodžiai, 
reiškią didelį pasitenkinimą, 
rengėjams yra didžiausias at
lyginimas už padėtą darbą, su 
kąupu atstojąs už šlykščius 
šmeižtus, kuriuos rengėjų adre
su siuntė be paliovos ir tebe
siu nčia — ne plačioji publika, 
įvertinanti tikrą, reikalų padėtį; 
ne minia, kuri pritarimą Lie
tuvių Dienai išreiškė atsilanky
dama tūkstančiais; bet keli, ku
riems, Chicagos lietuvių nelai
mei, pasitaikė plunksna po ran
ka. O jie tą plįksną labai ne
išmintingai naudoja.

Atstoja rengėjams nepapras
tas iškilmių pasisekimas ir ne
gražias kliūtis, kurias kai ku
rie statė; atstoja skundus; at
stoja negražius darbus tų, ku
rie kišo rengėjams koją, vėliau 
turėjo užtektinai drąsos atvyk
ti į iškilmes ir dalyvauti para
de kartu su vaikučiais, kuriems 
iki paskutinės valandos jie ban
dė uždrausti dalyvauti pasilai
kydami jų vėliavukes ir. kostiu
mus.

Et, bet kam čia ir beminėti 
tuos nesmagius dalykėlius^ 
Tūkstančiams, kurie didžiuoja
si su Lietuvių Dienos komite
tu sekmadienio triumfu, terei
kia džiaugtis, tereikia gėrėtis.

Reikia numoti ranka į nema
lonius atsiminimus, kurie 
drumsčia musų jausmus šioje 
triumfo valandoje, bet taipgi 
nereikia atsigulti ant laurų...

(Bus daugiau)

—Buvo laikai, kuomet žmo
gus'gyveno siauru, susikaupu
siu gyvenimu, nedarė sau at
skaitos apie tai, kodėl ir dėl- 
ko jis daro ir jaučia. Paskui 
buvo laikas, kada žmonės gy
veno sąmoningai, ir pirmas 
žingsnis buvo — apkainavi- 
mas visų savo jausmų, reika
lavimų ir troškimų, šitame 
žingsnyje stovi ir Jurgis Sva- 
rožičius, paskutinis iš Mogi- 
kanų pereinantis į amžinastį 
žmogaus vystymosi periode. 
Kaip visi, suprantama, taip 
ir jis įsisiurbė į save visas sul
tis savo epochos ir jos užnuo
dijo jį iki gilumos sielos...Pas 
jį nėra gyvenimo: kaipo to- 
kis, viskas, ką jis daro, jis 
viską paremia begaliu ginču: 
ar gerai, ar nekvaila?... Pas 
jį išeina juokingai: įstodamas 
į partiją, jis mano, ar neže- 
miau už jį stovi eilės kitų, o 
išeidamas iš partijos, jis kan
kinasi — ar neperžema butų 
stovėti nuošaliai nuo visuome
nės judėjimo!... Kita vertus, 
tokių žmonių — masės, jų di
džiuma... Jurgis Svąrožičius 
tik tuo skiriasi, kad jis ne tiek 
kvailas, kaip kiti, ir kova pa
ties su savim prįinįa pas jį ne 
juokus, bet 
svarbiausia, 
Koks nors 
tunka nuo
vargo kaip meitėlis, uždarytas 
tvarte, o Svarožičius tiesiog 
krutinėję nešioja katastrofą ••

Saninas staiga sustojo. Nuo
savas aukštas balsas ir pap
rasti, kasdieniniai žodžiai iš
vaikė jo naktinių burbų žavin
gumą ir jam pasidarė jo gai
la. Jis nutilo ir vėl pradėjo 
žiūrėti tiktai į mergaitę, į jos 
juodus
veido, į jos aukštą krutinę.

—Aš nesuprantu, — šiurkš
čiai pasakė mergaite: — jus 
taip kalbate apie Jurgį Niko^- 
laevičių, lyg jis pats butų dėl 
to kaltas, kad jis yra toks, o 
ne kitoks... Jeigu žmogus nėra 
gyvenimu pasitenkinęs, reiš-

kai kada ir, kas
tragišką formą...

Navikovas tiktai 
savo sąžinės ir

antakius ant balto

kia, jis stovi aukščiau gyve
nimo...

—Žmogus negali būti aukš
čiau gyvenimo, — Saninas 
pareiškė, — jis pats — tiktai 
dalelė gyvenimo... Jis gali bū
ti nepasitenkinęs, - bet prie-' 
žastys ši(o nepasitenkinimo 
gludi jame pačiame. Jis, tie
siog, ar negali, ar nedrįsta 
kastis į gyvenimo turtus nors 
tiek, kiek būtiniausiai jam pa
čiam reikalinga. Vieni žmonės 
visą savo gyvenimą kalėjime 
sėdi, kiti patys bijo išskristi 
iš narvo, kaip paukštis, peril
gai jame išbuvęs... Žmogus — 
tai harmoningas sudėjimas 
kūno ir dvasios, kol ji nesu
ardyta. Naturališkai jį suar
do tiktai besiartinanti mirtis, 
bet mes ir patys ardome save 
savo pasauliožiuromis... Mes 
užantspaudavome kūno norus 
gyvenimu, pradėjome gėdintis 
jų, apvilkome pažeminančia 
forma ir priėmėm vienpusiš
kas pažvalgas... Tie iš mūšų, 
kurie silpni iš prigimties, 
šito nepastebėdami velka sa
vo gyvenimą retežiuose, o tie, 
kurie silpni tik tikrenybėje iš 
susidėjusių klaidingų pažval- 
gų įgyvenimą ir pačių savęs, 
tie — kankiniai: sutrempta 
jėga veržiasi lauk, kūnas tro
kšta linksmumo ir juos pačius 
kankina. Visą gyvenimą jie 
klajoja dvejodami, griebiasi 
už kiekvieno šiaudelio sfero
je naujų patinkančių idealų 
ir, galų gale, bijosi gyventi, 
lindi, bijosi savo jausmų.

—Taip, taip... — lyg kieno 
spiriama atsiliepė Karsaviniu- 
tė.

Masė minčių, naujų ir ne
lauktų, sukilo pas ją.

Ji žvalgėsi aplink žibančio
mis akimis, į galingą puikią 
sveikatos ir grožio pilną upę, 
kuri tysnojo išsiliejusi nepa
judinamoj vagoj, tarpe tam
saus miško ir gilumoje mėly
no dangaus su užsimąsčiusiu 
mėnuliu, giliomis vilnimis — 
visa tai plaukė į jos sielą. 
Mergaitę apėmė tas keistas 
jausmas, kuris jai jau buvo

žinomas, kurį ji mėgo ir bijo
josi, jausmas liūdno pasidavi
mo jėgai, judesiui ir laimei.

—Man visuomet plaukia 
laimingas laikas, — kiek pa
tylėjęs pasakė Saninas: — 
kuomet tarp žmogaus ir lai
mės nebus to, kas kliudo, kuo
met žmogus laisvai ir be bai
mes atsiduos visiems 
miems pasitenkinimams 
laimingas.

—Tai kas tuomet bus? Ir 
vėl barbariškumas?

—Ne. Tai epocha, kuomet 
žmones gyveno tiktai pilvu, 
buvo barbariškai žiaurus ir 
neturtingi: musų laikais, kuo
met kūnas jau prirengtas 
dvasiniam gyvenimui, tai iš
vestas į užpakalinį kiemą, 
begaliniai silpnas. Bet žmoni
ja gyveno neveltui: ji išsidir
bo gyvenime naują prasmę, 
kur nebus vietos nė gyvuliš
kumui, nė asketizmui...

—Pasakykite, o meilė... ar 
ji turi griežtus pareigas? — 
Karsa'viniutė ^netikėtai pa
klausė.

—Ne. Meilė turi pareigas, 
sunkias dėl žmogaus, tiktai 
pasidėkojant pavydui, o pa
vydas yra pagrįstas žiauru
mu. Visokis žiaurumas gim
do piktumą... Žmonės privalo 
džiaugtis meile be baimės ir 
slapstymosi, be apsirubežia- 
vimo... O tuomet ir pačios 
meilės formos išsiplės į bega
linį atsitikimų retežį, į atsiti
kimus ir supuolimus.

Sėdėjo jis prie vairo, dide
lis, stiprus, su tamsiomis nuo 
nakties ir mėnesienos akimis 
ir jo platus pečiai atrodė ne
pajudinami, kaip geležiniai. 
Karsaviniutė atsidėjusi žiurė
jo į jį su skaudžu įdomumu. 
Ji staiga pamanė, kad prieš 
ją gludi visas pasaulis nežino
mų* jai savotiškų jausmų ir 
jėgų, ir ji staiga panorėjo 
prisiglausti prie jo.

—O jis įdomus! — dingtelė
jo mintis jos galvoj. Ji sar- 
matlyvai nusijuokė, bet keis
tas jausmas apėmė visą jos 
kūną nervišku drebuliu.

(Bus daugiau)

Marš, marš, kareivėliai
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Naujienų Photo 
Lietuvos konsulus Chicagoje A. Kalvaitis, kuomet kalbėjo Į 

Lietuvių Dienos publiką.
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Naujas No. 6-7 
Labai įdomus 
KULTŪROS

TURINYS:
Sukaktuves.Karo

Pasaulinio Gaisro kilmė.
dauskas.

Karo literatūros tendencijos. — Ju
lius Butėnas.

šventraščio medicina. — Dr. A. 
Pikas.

Francois Villono kurybosc pavyz
džiai ir sugretinimai. — A. Ven- 
slova.

Mirtis dumble. — H. Barbusse.
PrivatiŠkos skaitytojo nuomonės apie 

“Frank Kruką”. J
Sunkusis vandenilis ir sunkusis van

duo. — _ J.
Knygų Apžvalga.

Kaina 45 centai
Galima (rauti NAUJIENOSE.

J. Bal-

A. Venslova.

A. Pikunas.
. — Literatūra.

k

Naujienų Photo 
Lietuvos vėliavos plevėsuoja Parodos “Vėliavų Alėjoj”. Lietuvos Benas traukia maršą, vadovau

damas antrai sekcijai Lietuvių Dienos parade.
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

makes me feel so happy...”, 
tarė spausdamas reporteriui 
ranką.

Šen ir ten Lietuvių 
Dienoje

Pasaulines Parodos valdyba 
taip patenkintą lietuvių Dienos 
programų, kad jis pakvietė šo
kėjus ir dainininkus kas sa
vaitę padaryti vizitus ir atkar
toti jvairiose vietose smagius 
lietuviškus šokius ir dainas.

vykęs Amerikon apsigyveno 
Waukegano mieste ir užsiėmė 
prekyba. Priklausė prie 8-nių 
pašelpinių ir kultūrinių orga
nizacijų. Buvo žymus visuo
menėj veikėjas.

Velionis paliko Chicagoj 
švogerj J.- Buksą ir daugelį 
draugų.—F. B.

čiai kad daro. —Wm. Waldo, 
4402 Ellis avenue, Chicago. RADIO

Drg. P.. Urbonas iš 
Dės Moines, Iowa 
lankėsi Chicago je

ŠIANDIEN “NAUJIENŲ” 
PROGRAMAS Iš STO

TIES WSBC

Pasaulinės Parodos viršinin
kai ir vartų trafiko prižiūrėto
jas apskaičiuoja, kad Lietuvių 
Dienoje Pasaulinėje Parodoje 
dalyvavo 10,000 grynai lietuviš
kos publikos. Rugpiučio 5 d., 
buvo antras geriausias sekma
dienis šiais metais publikos at
žvilgiu. Viso, atsilankė Paro- 
don sekmadienj 123,000 žmo
nių.

Parodos viršininkai pareiškė, 
kad Lietuvių Diena buvo skait
lingiausia iš visų Tautiškų Die
nų jau surengtų Parodoje. Jie 
taipgi tvirtina, kad Lietuvių 
Dienos programas buvo vienas 
iš geriausių.

Lietuvių Dienos publikoje, 
Čourt of the Hali of States te
ko pastebėti p. čižauską, vais
tininką iš Westville, 111., p.p. 
Palinskienę ir jos sūnų Adol
fą, iš Omaha, Nebraska, p. Mi
lių iš Pittsburgh, Pa., p. Mar- 
čiulaitį, ir daugelį kitų svečių 
iš kitų miestų, kurie jau buvo 
suminėti “Naujienose”.

Lietuvių Dienos Parade, kuris 
maršavo nuo 14-tos gatvės var
tų i Court of States, maršavo 
šeši šimtai žmonių.

Vienas iš entuziastiškiausių 
Lietuvių Dienos dalyvių buvo 
p. S. B. Komai ko, kuris su p-ia 
Komaiko atsilAnkė į iškilmes ir 
gėrėjosi visu programų. “Won- 
derful”, jis komentavo. “It

Pp. Pietkewiczius ir adv. J. 
Zuris vikriai kamandavo Da
riaus—ir Girėno Pošto narius 
publikos prižiūrėjime ir laike 
maršavimo Parade.

Daugelis atsilankiusių Lietu<- 
vių Dienoje išreiškė didelį pa
sipiktinimą kai kurių kitų gru
pių elgesiu su Dariaus ir Girė
no vardais. Valkioja vardus 
lygr> po gatvę... Kada tik nori 
kam pakenkti, tuojau ir velka 
į aikštę vardus dviejų lakūnų, 
kurių atmintis netaip turi būti 
gerbiama, jie komentuoja. Ke
li gudruoliai, sumanę pamatyti 
Lietuvių Dienos programą iš 
aukštybių, užlipo ant Sky Ride 
bokštų ir sekė eigą estradoje iš 
padangių.—A.

Svarbios instrukci 
jos registruotų laiš 

ky siuntėjams

Mėgsta “Naujienų” 
radio programus

“Dear Naujienoj:
“We have heard your pro- 

gram on the air Wednesday 
nites. We especially enjoy the 
wonderful soloist Frank Pūkis. 
My family as well as myself 
enjoy hearing Mr, Pūkis sing. 
We would appreeiate ir very 
much if you1 would have Mr. 
Pūkis sing more freąuently.

Mr. Pūkis Radio Fan, 
Mrs. A. P. Macknickas & Family.

Smerkia laikraščius 
šmeižiančius kitų 

darbus

Senas “Naujienų” skaityto
jas drg. P. Urbonas iš Dės 
Moines, / loyva valstijos, lankėsi 
Chicagoje. Jis atvyko j Lietu
vių Dieną Pasaulio Parodoje.

Kaitra viską išdeginusi
Apie 6-ias mylias nuo Dės 

Moines miesto, drg. Urbonas 
turi ukj, kuriame augina ku
kurūzas, kiaules ir paukščius. 
Jis sako, kad šįmet Iowa vals
tijoje kaitra išdegino viską.

Drg. Urbonas taipgi pasako
jo, kad darbai anglių kasyklo
se yra apsistoję ir mažai kuri 
kasykla dirba bent po kelias 
dienas į savaitę.

Rugpiučio 6 d. ,vakare sve
čias išvyko atgal į Dės Moines, 
nes sako, kai gaspadoriaus nė
ra namie, tai nėra nei geros 
tvarkos.

Kaip kiekvieną seredą, taip 
ir šiandien išgirsite “Naujie
nų” radio programą, nuo 9 iki 
9:30 vai. vakaro, iš stoties W.

Apie vykstančius gyvenimo 
nuotikius kalbą pasakys Frank 
Bulaw, b grupė kaimiečių, dai- 
nininkai-solistai, muzikai išpil
dys koncertinę programo dalį.

GERI RADIO PROGRAMAI
Budriko Krautuvės radio pro

gramai sekmadieniais ima kon
certinio pobūdžio, vis 
ir įdomesni, taip kad 
jų labai laukia.

Praeito sekmadienio
mas iš WCFL, 970 K., 1 vai. su
sidėjo iš rimtos ir linksmos lie
tuviškos muzikos ir dainų. Po
nia Elena Rakauskienė, drama
tinis sopranas, padainavo kele-

gražesni 
lietuviai

progra-

•—Senas Petras.
Lietuvės Akušerės

Reiškia 
kodėl

pasipiktinimą; pasako 
skaito “Naujienas”

;ą labai gražių dainelių, kas 
klausytojams labai patiko.

Budriko antras programas 
buvo iš stoties WAAF, 920 K., 

:Š0 vai., taip l.ad Budriko 
trautuvė patiekia visą valandą 
gražios muzikos dainų ir pra
nešimų sekmadieniais.

Pasiklausykite Budriko krau
tuvės reguliarės ketvirtadienio 
radio valandos 7:30 vai. vak., 
iš stoties WHFC, 1420 K. Spren
džiant iš praeities, visad verta 
.Sudriko Krautuves programų 
pasiklausyti.—C. B.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Renublic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Vieton? 2848

DR. BERfASH
756 W. 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniaia pagal sutarti
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam l mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso-1 Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 

mos be akinių. Kainos pigiau Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
kaip pirmiau. - iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

4712 South Ashland Av. Dr. S. NAIKEUS
I ramu. ir chiuvroas 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

JUOZAPAS BARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučia 6 diena, 7:15 va
landa vakare 1934 m., sulau
kės 23 metų amžiaus, gimęs 
Granville, III. Paliko dideliame 
nubudime tėvą Antaną iš Na- 
makščiu, motiną Ona. po tė
vais Aitutaitė, Šiaulių apsk., 
šaukienų parap.. Pelenų kai
mo. 2 broliu Antaną ir Joną, 
3 seseris Antaniną, Oną ir 
Bronislavą, 3 švogerius, 2 dė
des Joną Barauskj ir jo mo- 
tere ir Praną Barauskj. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2903 W. 
38th Place.

Laidotuvės jvyks Rugpiučio 
10 dieną, 9:30 iš ryto iš na
mų i šv. Agotos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Barau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliai, Seserys, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Radžius, telefo
nas Canal 6174.

Pašto konvencijos, Londo
ne, nutarimu, registruoti laiš
kai, siunčiami iš Amerikos į 
Europos kraštus, turės atatik- 
ti sekamiems reikalavimams: 
laiškas neturi turėti jokių žy
mių, kad jis buvo atidarytas 
ir antru kartu užlipintas prieš 
išsiuntimą.

Jeigu jus siųsdami regis
truotą laišką paskutinėje mi
nutėje atmenate, kad užmir
šote į jį ką nors įdėti, tai at
plėšę yoką, numeskite jį, o 
laišką, etc., įdėkite į naujį vo
ką.

Tas nutarimas buvo pada
rytas, kad užbėgti kelią re
gistruotų laiškų atplėšineji- 
mui, kuris yra paplitęs Euro
pos paštuose. Patirta, kad paš
tininkai kai kur registruojąs 
laiškus atplėšią, manydami 
rasti dolerių.

Šiandien B. Vemb- 
ris bus laidojamas 
Tautiškose kapinėse

Kodėl 
skaitom 
jas? Dėt to, 
yra žinių laikraštis ir pilną tie
są praneša.

Nors mes, lietuviai, visi pa
reinant iš vienos tautos, bet ne 
visiems svarbu palaikyti lietu
vybę šioje šalyje. Kiti šmeižia 
vienas kitą, šmeižia savo brolį 
ir seserį, kartais dėlto, kad ki
tas yra kiek silpnesnis, arba 
gal ir dėl tos priežasties, kad 
jis arba ji yra tikri lietuviai. 
Bet, ačiū, atsiranda žmonių, 
kuriems tautos reikalas yra 
svarbus ir jie tautos vardą gi
na ir stengiasi jį palaikyti įvai
riuose darbuose ir visokiose 
vietose.

Kada aš matau laikraščiuos 
šmeižiančius kitus laikraščius 
dėl pavydumo ar dėl kokių ten 
politinių sumetimų, tai gaila. 
Bet visuomenė mato, visuome
nė supranta. Visuomenė perma
to šmeižimo tikslus ir pasipik
tina ir nustoja tokį laikraštį 
arba tokius laikraščius pirkti.

Laikraščiai neturėtu vienas 
kito šmeižti, tik paduoti tikras 
žinias, taip kaip anglų laikraš-

aš ir mano draugai 
“Naujienas”, remiam 

kad “Naujienos”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

PAMOKOS
Pilietystės 
DailiArašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos t 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvędystčs 
Stenografijos 
Mašinčle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
Be ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

TelefonasYards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

T

Dr. W«ek«, Succee»or

aFFIDE
Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P, M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.
Opposlte Davis Store, 20 Flooif f |

Garsinkitės Naujienose

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
P KreNa. aam1"| A. K. Rutkauskas, M.D.

Ištaiso. 4442 South Western Avenue
' Tel. Lafayette 4146

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė VALANDOS:
756 West 35th St. nuo 9 11 valandai rytoHCBl 6 iki 9 valandai vakaro.kampas Halsted St. ___________ . _

Valandos nuo 10—nuo 6 iki 8
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. difeną Ofiso Tel. Lafayette 8650

1 Rez. Tel. Virginia 0669
Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime Sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Jei
Jei
Jei
Jei

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja j daiktą.1 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau Jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedalioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai

DR..HERZMAN
' . Iš RUSIJOS .
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vah vakare. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Miręs rugp. 5 d., Baltramie
jus Vembris, Šiandien, kaip 2 
vai. po pietų, iš J. J. Bagdono 
koplyčios 2506 W. 63 St. bus 
išlydėtas į Tautiškas kapines. 
Prie kapo mirties įvykiui pri
taikintą kalbą pasakys Frank 
Bulaw. Benui pritaikant Sta
sys Rimkus sudainuos keletą 
dainelių.

B. Vembrys gimęs Kulyčių 
kaime Pakrojaus parapijoj Pa
nevėžio apsk. Prieš 30 metų at-

KIEKVIENOS P IT P T TT n ARŲŠIES K U K A U Al A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SL. Arti Wells SL

J. F. RADZIUS
Incorporated • 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir augščiau. 

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

« CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

Marijona Zičkienė 
PO TĖVAIS ZUTAUTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 6 diena, 1:45 valandą 
po piet 1934 m., sulaukus 41 metų amžiaus, gimus Tauragės apsk., 
Naumieščio parap., Rimženčių kaime. Amerikoj išgyveno 21 me
tus. Paliko dideliame nuliudime vyrą Vincentą, keturius sūnūs, 
Joną, Kazimierą. Vincentą ir Petrą, seserį Anastazija Adams, švo
gerj Adolph, uošvi ir uošvienę Jurgį ir Anastazija Zičkus, švo
gerj Joną Zičkų, švogerką ir Švogerj Oną ir Antaną Kuklerius, 
du pusbrolius, Petrą ir Juozapa Shimkus, pussesere Antosę Viš- 
tartienę ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 3482 South Mor* 
gan Street.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, Rugpiučio 10 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionies sielą, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Zičkienės gimines, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

* ' f '• •/’ I .

4605-07 So. Hermitage Avenue

Nuliude liekame,
VYRAS, SUNAI, SESUO, ŠVOGERIAI, ŠVOGERKĄ, 
UOŠVIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeiką, telefonas 
Yards 1188.

LAIDOTUVES $95
V Kur taupumas reikalingas, mes palaidoj ame už $95. Už iškilmingas 

Hidotuves, plieno grabas, sietas, išbalsamavimas, karbonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų, malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — Už visą pagrabą $250,

J. Bagdonas
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigau Avė. - 2506 W. 63 St.

A

Ii. t. .

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18tb St 
Tel. Monroe 8377

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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

' 2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po piety, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4681 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. .Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2516 arba E616 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, Iii
Tel Cicero 5827

• ...»

}■

it E'1

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 1
KOPLYČIA DYKAI
1410 So. 49 Ct.

CICERO. ĮIA

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso TeL Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniška ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nu
diltomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai

Res. 6600 South Arteslan Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roekvvell SL 
Tel. Republic 9728

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

9

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
- vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton SL 

Kambarys 402. Tel. Dearbcrn 9047 
Res. 5349 So. Hermitage Avė.

■ Vakarais nuo 6 flri i 
Tel Prospect 1610 _



PRANEŠIMAIPanieka kerštininkams
ir melagiams

CLASSIFIED ADS

MORTCAGE BAHKERS

REAL ESTATENaujienų Photo

TEL. REPUBLIC 8402

savaitėj, pomirtine

Jie Patenkina

For Rent

Real Estą te For Sale

Bet 
buvo

Waukegano
Felicija Po-

dolerių, 
o kitus 
Andre* 
nenore-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolot

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Trečiadienis, rugp. 8, 1934

su p. V. Mackevi

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

melai ir kerštin- 
negalėjo apgauti 

Visuomenė jiems 
niekad nebetikės

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

ANT RĘNDOS 5 kambarių fla 
tas ir garadžius, renda pigi. Alek 
sas Rašinskis, 3620 S. Wallace St

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

cigaretes, kuris LENGVESNIS 

cigaretes, kuris GERESNIO SKONIO

STOGDENGYSTfi IR BLfiKOkYSTS 
Ar juau stogas reikalauja patai* 

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namp 
savininkams reikale nesusipratimų sft 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

setas šimtų viernųjų davatkų 
ir buvo dar koks dvejetas šim
tų ne visai viernų.

Vienok melagiai ir toliaus 
nori melais gyventi. Marijonų 
tarnas šimutis didelėmis raidė
mis skelbia, kad pas jį publi
kos buvo susirinkę 20,000, kuo
met niekas ten negalėjo suskai
tyti nei 2,000. Tas melas greit 
išeis į viršų. Jeigu šimutis tu
rėjo 20,000, tai iš vienos įžan
gos po 25c jis surinko $5,000. 
Jeigu jis turėtų užmokėti pliur
palui Vanagaičiui net ir $1000 
ir kitoms išlaidoms kitą $1000, 
tai Dariaus-Girėno paminklo 
fondui jis turės $3000. Tėmy- 
sim, kiek gi iš tikro pas jį liks 
pinigų. . O gal jis atskaitą iš
duos tik už 10 metų ?

Dalyvis.

BARO FIKČERIAI — šaldytojai— 
ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Sampelius Priverstas paau
kauti, kad padaryti vietos, labai pi
giai. Taipgi fikčeriai dėl kitokių 
biznio ištaigų.

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

PARDUOSIU bučerne ir groser- 
nę labai pigiai, lietuvių apgyventa. 

3401 So. Lituanica Avė.

P-as Justinas ^Mackevičius, kuris kartu 
čiene žymiai prisidėjo prie Lietuvių Dienos Pasaulio Parodoj 
surengimo. > į

RENDAI gazolino stotis, du cot- 
tages ir gyvenimui namas. Viskas 
geroj padėty. Jim Baltrukas vieta, 
127th and Archer Avė., Lemont, 
Illinois.

Lietuvių Dienos komitetas 
pasaulinėje parodoj atliko gra
žų lietuvišką darbą. Didžioji 
lietuvių visuomenė be pažiūrų 
skirtumo, taip socialistui, taip 
laisvamaniai, tautininkai ir ka
talikai, įvertino širdingą Lie
tuvių Dienos komiteto pasiry
žimą ir gabų darbą rengiant 
Lietuvių Dienos celebracijas 
pasaulinėje parodoje. Ir didžio
ji visuomenė ėjo sykiu su Lie
tuvių Dienos komitetu, nežiū
rint į bjauriausią užsispyrimą 
kerštininkų ir melagių kenkti 
Lietuvių Dienos komitetui ir 
ardyti jo gražų darbą.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCĘ, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS T LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

panedėlyje
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugi jon.

Ilgai nereikėjo aiškinti. Legio
no vyriausybė tuoj suprato, kad 
skundikai buvo piktos valios 
žmonės, ir užgyrė Dariaus-Gi
rėno Posto dalyvavimą pasau
linėj parodoj. Bet ir čia dar 
kerštininkai nenusiramino. Pos
to buvęs viršininkas Mickeliu- 
nas atsisakė išduoti naujam 
posto komanduotojui Posto vė
liavas, ir musų legionieriai tu
rėjo per prievartą u'tsiimti sa
vo vėliavas. Dariaus-Girėno 
posto vėliavos plevėsavo Lietu
vių parade pasaulinėje parodo
je ir buvo išstatytos pirmoj 
vietoj Court of States scenoje.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Stanley Marks, pra
puolė birželio 28 dS Jeigu kas žino
te jo adresą, prašome pranešti se
kamu adresu

3500 So. Union Avė.
Skiriu $5.00 dovanų arba prašau 

kad jis pats atsišauktų, yra svar
bus reikalas.

Amerikos legiono Dariaus- 
Girėno Postas buvo nutaręs 
kuone vienbalsiai dalyvauti Lie
tuvių Dienos parade. Kerštinin
ko šimučio pasekėjai pasirūpi
no apskųsti Postą, kad jis da
lyvaująs bolševikų demonstra
cijoj. {Posto naujoji valdyba 'tu
rėjo važiuot pas legiono vy
riausybę ir išaiškinti dalyką.

tai gera priežastis pa 
mėgti ką nors

Tel. Yards 840H 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos
Nuveža m e ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago. fU. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

dyką įėjo parodbn.
Tuo tarpu pliurpalas Vana

gaitis rėkavo per radio, kad 
Vaidyla šoks ir dainuos su vai
kais pas kerštininką šimutį; 
kad Dariaus-Girėno postui už
drausta eiti pasaulinėnė paro- 
don, kad pasaulinėj parodoj 
nieko nebus, kad lietuviai eis 
su klerikališkais kerštininkais.

f?irmiaus tas pats pliurpalas 
Vanagaitis buvo prasimanęs, 
kad pasaulinėj parodoj bus ki
ta lietuvių diena — rugpiučio 
12. Per radio jis tą prasimany
tą dieną rugpiučio 12 baisiai 
garsino, meluodamas vien iš 
keršto, kad pakenkti lietuvių 
dienai. Gal jis ne vieną suklai
dino, bet dabar visi jo begėdiš
ką nielą mato.

Plačioji lietuvių visuomenė 
jau išreiškė didžiausią panieką 
tiems kerštininkams ir mela
giams, skaitlingai atsilankyda
ma į lietuvių dienos celebraci
jas pasaulinėj parodoj. Į kerš
tininkų parengimą buvo suvež
ta automobiliais tiktai apie še-

Ker&ininkų šaikos priešakyj 
stovėjo marijonų redaktorius 
Šimutis, o prie jo prisidėjo dar 
pliurpalas Vanagaitis.

Jų biaurųs 
gi suokalbiai 
visuomenės, 
netikėjo, ir 
ateityj.

Po šmeižtų ir melų, kuriuos 
jie skleidė prieš Lietuvių Die-

Chernauskas Tavern
Atsilankykite I Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . čia tu
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern 

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIU 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją si 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840

Dr-stės Palaimintos Lietuvos su
sirinkimas įvyks Rugpiučio 8 dieną 
8 vai. vak., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. — Valdyba.

LIETUVIO LUMBER IŠTAIGA
Nužemintos kainos ant materiolo. 

Stogams popiera, /rinos, lumberis ir 
millwork, tavernų įrengimai, taipgi 
ūžimam darbus — naujų ir senų 
taisymą nupigintai; apskaitliavimas 
veltui. Atidarą kas vakaras ir nų- 
dėlioj. Builder Supply, 3553 South 
Halsted St., tel. Boulevard 8743. 
Savininkas S. Zolp.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. HL

VARICUR 
INSTITUTE
64 W. Randolph St, 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.
Ofiso valandos: 10 Iki 8 v. vak. kas
dien: Anti'sd. Ir Penki. 10 Iki 6 v. v, 

Nedalioj, 10 iki 1 v. po piet.

Uetuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain {rengimų — Jce Crearn 

Konų — Pretzel’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicavo. III,

VIVIAN JANIS 
IR BRICE HUTCHINS

Klausykite kasdien WCFL 12:25 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip Herai jus sergate, 
nei kps suklldo jūsų liroje. Jeigu jus 
rimtai norite būt išgydyti, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
stelgS tūkstančiams urnomis ir kronift- 
komls ligomis sergančius į sveikatų.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fislftkas iftegzaminavi- 
maa gali parodyti, su Ukrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame prieAlngi augAtom r a to m, ku
rias ima kalkurle gydytojai ir specia
listai. Varlcur Institute, kaip turtingi, 
taip ir. blednuomenfi. gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU. INKS
TU, KEPENŲ. KRAUJO. SKILVIO. 
NERVŲ. ODOS. VARICOCB GI8L0M. 
PILĖS, PROS7ATIC — arba bile ku
ria Alų ūmių arba kroniAkų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite i Varicur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

PARDAVIMUI valgykla, biznis 6 
metų senas, pigi renda, šiluma, 
karštas vanduo, Insurance ir sūrų 
apžiūrėjimas namo savininko; ant 
gero krosingo, tarp 3 gatvių; yra 
šviesa “stop and go”.

7259 Vincennes Avė.

šimutis skelbė, kad Vaidyla 
su mažr.ja Birute dalyvausiąs 
šimučio keršto . prograrpe. 
Vaidylos mažojoj Birutėj 
palikęs tik vienas mažas 
dyla. Vaikai buvo atsidąvę 
tuvių Dienos komitetui ir juos 
mokino A. Andrejevas. Kitą 
vaikų grupę P. Sarpajius moki
no dainuoti.

Iš kerštingo noro pakenkti 
lietuviams marijonų šimutis 
lietuvių dienoj iš ryto atsiuntė 
savo emisarus pas A. Andreje
vą ir norėjo jį papirkti, kad 
su savo vaikais jis nėitų pa
saulinei! parodon, o atvažiuo
tų pas Šimutį. Už tą Andreje
vui siūlė duoti šimtą 
penkiasdešimt tuojaus, 
penkiasdešimt vakare, 
jevas atsisakė. Vaikai 
jo nei klausyti apie važiavimą 
kur kitur kaip pasaulinėn pa
rodon. Tada ponas Vilkas iš 
Sandaros, kur vaikai repetici
jas laikydavo, pareikalavo, kad 
Andrejevas tuojaus užmokėtų 
rendą už visus metus, o kitaip 
jis neišduosiąs vaikų vėliavų. 
Ant greitųjų buvo gauti pini
gai ir ponui Vilkui renda buvo 
užmokėta. Tada, visi sandarie- 
čiai susėdo į basus, kurie bu
vo Lietuvių Dienos komiteto 
parūpinti vaikams į parodą nu
vežti, ir kartu su vaikais už 
dyką atvažiavo į parodą ir už

MAINYSIU 6 flatų mūrinį namą 
ant farmos. Taipgi parsiduoda Ta
vern su license ir rooming house.

1125 W. 59th Street

KAMPINIS Storas ir Apartmen- 
tas 50x125, dviejų karų garadžius. 
Paaukausiu pigiai. Savininkas ‘ '

Yards 2026

Yra malonu pranešti 
nacui Povilaičiui 
III., kad jo .motei 
vilaitienė išplauks iš Bremeno 
laivu* ‘Europa” rugpiučio 24 d. 
ir pribus j New Yorka rugpiu
čio 30 d.
“Naujienų” Laivakorčių Skyr.

LINCDLN’S PRIDE
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 
100 ----- Straight ----- Proof

KENTUCKY BOURBON WHISKEY
IT’S EIGHT MONTHS OLD 

MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIŲ GĖRIMU 
(Palyginkit musų kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSES OLD TAYLOR (BONDED)
SHIPP1NG PORT OLD GRANDDAD (BONDED)

Bridgeport Liųuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Cicero 645

NAUJIENOS; Chicaeo m.. ,_______ _
iii ......  |<-| <-—ĄUhiį.’O ll.a.'rt I.I» .U III, i ............  u ............................ . ..................

LIETUVIŲ DIENOS KOMITETO IŽDININKAS

nos komitetą per du menesiu, 
jie pamatė, kad visuomenė jų 
neklauso, šimutis apgeibo iš 
pykčio, kada sužinojo, kad iš
mintingas lietuvių katalikų jau
nimas eina su Lietuvių Dienos 
komitetu, o puikiausios katali
kės lietuvaitės dalyvauja Lie
tuvių Dienos karalaitės kontes- 
te. Kada katalikų tėvų dukrelė 
tipo išrinkta lietuvių karalai
te vaizduot lietuvių gražiąsias 
ypatybes, marijonų tarnas net 
ir ją norėjo purvais drabstyti. 
Bet lietuvių visuomenei 
sidarė miela ir brangi.

Tada šimutis ėmėsi 
niausiu įrankių.

ZIEGFELD FOLLIES OF 1934 
dainuoja Jų 

ganią
"ILIKETHB LIKĘS OFYOU"J

Iš Lietuvos atvažiuo 
ja Felicija PoVilai- 

tienė

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

* J

S 1
V.-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtalant

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage. 5746 So. Ashland Avė.
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