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Į 90 dienų reikia ati
duoti sidabrą valdžiai

WASIIINGTON, D. C., rugp. Valdžia taipgi pirks naujai iš 
10.—Prezidento Roosevelto įsa-' kastą šioj šaly sidabrą ir 
kymas nacionalizuoti sidabrą mokės po 64l/> centų jo un
Suv. Valstijose tapo išleistas 
rugp. 9 d. Jis nepalies urnai 
paprasto šalies piliečio padėties, 
įsakymas reikalauja atiduoti 
valdžiai sulietą sidabrą ir jo 
šmotus (bullion. and bars). 
Valdžios įsakymas neliečia si
dabrinių pinigų, indų, senobi
ni ų sidabro daiktų, golfo tau
rių ir suminėtiems panašių 
daiktų.

Sidabras turi būti atiduotas 
valdžiai į 90 dienų. Valdžia 
mokės 50.01 centų paimamo 
metalo uncijai. Ir kadangi 
niekas kitas negali jau pirkti 
sidabro, tai verslas sidabro su
pirkinėjimu tapo sustabdytas.

Išreiškiama vilties, 
kad pavyks išvengti 

didžiulio streiko
Anglijoj

LONDONAS, Anglija, rugp. 
10.— Pastarąsias porą dienų 
rimtos reikšmės turėjo taip 
Londone, taip visoj Anglijoj 
klausimas, ar kils šalies gelž- 
kelių darbininkų streikas.

Dalykas toks, kad 1931 me
tais dėliai depresijos Anglijos 
gelžkelių darbininkai prisiėmė 
5 nuošimčių algų kapojimą. 
Dabar jie pareikalavo, kad al
gos butų pakeltos tais penkiais 
nuošimčiais.
J vyko unijų atstovų ir gelžke
lių menedžerių konferencijos. 
Iš jų atrodo, kad atsiekta tai
kos bazės. Numatoma, kad bus 
susitaikyta pakėlimu algų 2l/a 
nuošimčių. O tolesnis algų pa
kėlimas priklausysią nuo to, 
kaip gelžkelių biznis eis.

Daugiau turistų lan
kosi Kanadoj

OTTAVVA, Canada, rugp. 10. 
—Pranešimai iš Kanados rodo, 
kad šiemet per pirmuosius sep- 
tynius mėnesius nuo 25 iki 30 
nuošimčių daugiau viešėtojų 
lankėsi Kanadoj, negu per tą 
patį laikotarpį pernai. Daug 
didesnio turistų skaičiaus ka
nadiečiai tikisi susilaukti rug- 
piučio ir rugsėjo mėnesiais. 0 
kad dar tą skaičių padidinti, 
tai planuojama išvystyti Kana
dos garsinimo vajų Jungt. Vals
tijų lakiraščiuose ir žurnaluo
se.

Kanadiečiai apskaičiuoja, kad 
1933 m. iš turistų jie padarę 
$117,000,000 bzinio.

Nušauti trys menami 
bankų plėšikai

EMPORIA, Kas., rugp. 10. 
—Kansas vieškelių policija nu
šovė tris vyrus nužiūrėtus kaip 
banko plėšikus.

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Chicagoj ir apielinkėj -—di
džiumoj apsiniaukę; yra gali
mybės lyti; vidutinio smarku
mo šiaurryčių vėjai.

; ei jai.
i Sidabro nacionalizacija yra 
dalis sidabro programų, kurį 
priėmė paskutinė kongreso se
sija. Programo tikslas yra su
rinkti į valdžios rankas pakan
kamai didelį kiekį sidabro, kad 
sudaryti 25 nuošimčius metalo, 
kuriuo remiasi Jungt. Valstijų 
pinigai (currency).

Kadangi Suv. Valstijose nė
ra pakankamai sidabro kongre
so nusakytam programui išpil
dyti, tai sidabrą joms teks pirk
ti ir tarptautinėj rinkoj. Ir nu
žiūrima importavimas stambaus 
sidabro kiekio iš Indijos ir 
Chinijos.

{vairios kalbos apie 
sidabro naciona

lizavimą
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

10.—Dėliai necionalizacijos ša
lies sidabro reiškiama įvairių 
nuomonių. Vadinamo “sidab
ro bloko” kongreso nariai iš
reiškė pasitenkinimo. Spekuliuo- 
tojai stakais nužiūrėjo inflia
ciją ir kaikurių stakų kaina pa
šoko nuo $1 iki $3 aukštyn. 
Numatoma, kad naujų pinigų 
padengtų naciortąlizuot ‘si
dabru bus išleista nuo $25,- 
000,000 iki $100,000,000. Kai 
kas išreiškia vilties, kad sidab
ro kaina, dėka vyriausybes po
litikos, pakilsianti iki senosios 
skales—$1.25.

Senatorius Thomas, vienas 
žymiausių šios šalies infliaci
jos šalininkų, išreiškė mintį, 
kad įvykdymas sidabro progra
mo šioj šaly ilgainiui reikš 
bent $500,000,000 ekstra pini
gų cirkulacijai.

Didelis badas Chi- 
nijoje

SHANGHAY, Cal., aug. 10. 
—Chinijoj ir vėl bėda sausros 
pasėkoj. Iš provincijos Anhvvei 
pasiekę centralinę šalies val
džia prašymai pagėlbos. Pen 
kiems šimtams tūkstančių as
menų grūmojąs badas.

Sausra, palietusi tą provin
ciją, skaitoma kaip aršiausia 
per vis šimtmetį.

Sunkiausia padėtis esanti 
provincijoj Anhwei, bet sausra 
užgavusi ir kitas šalies dalis.

Piktadariai pasivogė 
1,027 Suv. Valstijų 

šautuvus
VVASHINGTON. D. C., rugp. 

10.—Nuo sausio 1 d. 1932 m. 
iki dabartinio laiko įvairus pik
tadariai yra pavogę iš Jungt 
Valstijų sandėlių 29 valstijose 
1,027 šautuvų. Tų ginklų tar
pe pavogta 10 mašininių šau
tuvų. Prie to dar pavogta 23,- 
110 “raudnų” amuniejos. Tokį 
pareiškimą padarė veikiantysis 
generalis šalies prokuroras Wm. 
Stanley.

Filmų direktorius nusižudė

SANTA MONICA, Cal., rugp. 
10.——George Wm. Hill, filmų 
dirbimo direktorius, nusišovė 
Čia savo name penktadienį, rugp. 
10 d. Hill buvo 40 m. amžiaus.

Prezidentas sugrįžo 
į Washingtoną

Daug susikrovusio darbo lau
kia jį

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
10.—Prezidentas Rooseveltas po 
ilgų atostogų sugrįžo Washing- 
tonan ketvirtadienį, čia lauke 
jo daugybė užduočių.

Viena, konferencijos ir pa
simatymai valstybės reikalais 
su ilga eile užsiregistravusių 
pasimatymui valdininkų.

Kita, klausimas surištas su 
rezignacija E. R. Black, fede- 
ralės rezervų tarybos guberna
toriaus. Mat Washingtone pri
imtos kaip garantuotos kalbos, 
kad Black rezignuosiąs.

Nesiliauja nė gandai, kad re
zignuoti yra nusitaręs ir NRA 
administratorius Johnson, ne
žiūrint kategoriško valdžios at
stovų užginčijimo tų gandų.

Toliau, federalei pašalpai 
teikti fondų belikę tik apie 
200,000i,000. O kadangi tų 
fondų suvartojama apie $100,- 
000,000 mėnesy, tai jų teišteks 
tik porai mėnesių. Tat prieš 
vyriausybę kyla klausimas, kur 
surasti daugiau pinigų šelpimo 
reikalams.

Iš $525,000,000, kuriuos kon
gresas asignavo kaip pagelbą 
nukentėjus dėl sausros, jau 
visi paskirstyta, išėmus $80,- 
000,0000. Dar rimčiau atrodo vė
liausios žinios apie daug dides
nius nuostolius dėl sausros ir 
numatymas, kad asignuotų šiam 
tikslui sumų irgi neišteks.

Hoovęriui sukako 
60 metų

PALO ALTO, Cal., rugp. 10. 
—Penktadienį, rugp. 10 d., bu
vusiam Jungt. Valstijų prezi
dentui Herbertui Hoovęriui su
kako 60 metų amžiaus.

' Žemės drebėjimas 
Meksikoj

CELAJA, Mexico, ru^p. 10. 
—Keletas žemės kirčių sukratė 
šiandie Celaya kaimą. Kai ku
rie namai sugriauti. Kaimo 
gyventojai išbėgiojo j atviras 
vietas.

Adolf Hitler

KaiierįžącĮį,'y y.. • ■ ■■ ■ «im

H Užimdamas Vokietijos prezidento vietą, Adol- 
■■'fas Hitleris, Vokietijos diktatorius, paėmė į 
■»savo rankas beveik tiek pat galios, kiek tu- 
B’rėjo ir Vokietijos kaizeris, Wilhelmas. Kabi- 
® netas sujungė ir kanclerio ir prezidento urė

dus į vieną po to kai Hindenburgui mirus 
Hitleris užgrobė jo vietą. Už kiek laiko įvyks 
“rinkimai”, kuriuose balsuotojai “aprobuos” 
ir kabineto ir Hitlerio žygius.

Sumažins NRA sarti- 
dinių skaičių

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
10. — NRA administratorius 
Hugh Johnson šiandie pranešė 
savo organizacijos 3,300 darbi
ninkų, kad artimoj ateityj rei
kėsią kiek sumažinti NRA per
sonalą. Jisai betgi prižadėjo 
padėti susirasti kitur darbą 
tiems darbininkams, kurie bus 
atleisti.

Pasak Johnsono, darbas ko
deksų priruošimui faktinai pa
baigtas ir ateity jo departa
mentui nebereikės tiek darbi
ninkų, kiek reikėjo iki šiol.

VVashingtane NRA darbinin
kų yra 2,300, gi 1,000 kitų dir
ba kituose miestuose.

Išrinktas daktarų den- 
tistų asociacijos pre

zidentu
ST. PAUL, Minn., rugp. 10. 

—Dr. George VVinter (iš £įt. 
Louis, Mo.) ketvirtadienį tapo 
išrinktas Amerikos daktarų 
dentistų asociacijos prezidentu 
konvencijoj, kuri čia laikė po
sėdžius.

Valdžia planuoja pagel
bą baltakalnieriams
VVASHINGTON, D. C., rugp, 

—Nedarbas spaudžia ne tik pa
prastus daribinkus dėvinčius 
darbe “overales”, bet ir tuos, 
kurie dėvi paprastai baltus kal- 
nierius—įvairius profesionalus.

šiuo laiku Federąl Emergen- 
cy Relief Committee studijuoja 
galimybes ir daro pktaus duoti 
darbo bedarbiams profesiona 
lams jų profesijų šakose.

Dievas neparodė 
užtarimo

SYLVA, N. C., rugp. 10. — 
Albert Teester; kunigas, mė
gino parodyti savo sekėjams, 
kad tikram Dievo mokiniui 
nepavojingos, barškuolės gyva
tės. Vieną jų kunigas demons
travo praėjusį sekmadienį su-* 
susirinkusiai miniai. Gyvatė į- 
kando jį ir jis trečiadienį bu
vo pre mirtięę, bęt vis dar ne
sutiko pasiduoti gydytojo pa- 
gelbai. '

Farmų produktų ap- 
ribavimo nebusią 

1935 metais
WASHINGTON, D. C., rugp. 

10 d.— žemdirbystės sekreto
rius VVallace penktadienį pa
reiškė, kad AAA (Agrikultūra] 
Adjusiment Administration) 
programas apribavimui farmų 
produktų 1935 met. nebusiąs 
vykinamas. Tačiau jis pareiš
kė, kad gali tekti to programo 
imtis 1936 m.

Naciai policininkai 
teisiami Austrijoj
VIENA, Austrija, rUgp. 10. 

—Penktadienį buvo nagrinėjama 
byla devynių Vienos policininkų, 
kurie yra kaltinami kaip daly
viai nacių pasimojime nuvers
ti Dollfusso valdžią liepos 25 d. 
Kaltinamiesiems grūmoja mir
ties bausmė.

Tarpe kitų liudininkų keliais 
atvejais buvo iššauktas duoti 
parodymus majoras Fey, kurį 
naciai buvo suėmę kartu su 
Dollfussu ir kitais valdininkais, 
kai jie nudaigojo Austrijos dik
tatorių. *• Majoras, klausinėja
mas, kart kartėmis pareiškė, 
kad jis “neatsimena” arba kal
tinamųjų “nepažįsta”.

O tuo tarpu pirmiau teisti 
naciai yra pareiškę,< kad majo
ras Fey buvęs numatytas kaip 
vice-kancleris po to, kai taps 
nuversta Dollfusso valdžia ir 
susidarys nacių vyriauysbė.

Gabena auksą ir sidab
rą į Ameriką 

• ■ J ’ f ■ 
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SOUTHAMPTON, Anglija, r 
10.—Laivu “President Roose- 
velt” išvežta iš čia j Jungt 
Valstijas sulietas į šmotus auk
sas ir sidabras. Vežama 4,000 
Šmotų sidabro ir 60 skrynelių 
aukso. Vertė gabenamo metalo 
siekianti $5,082,000.

i ■ .. -z  . \,

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
10.—Penktadienį per radio iš
siuntinėta Vokietijos farme- 
riams įsakymas pradėti inten- 
syvę kovą prieš Colorados va
balą, kuris grūmoja sunaikinti 
bulves, jau ir be to nukentėju* 
sias dėl sausros. \

Apie pabaigą šio mėnesio “Li- 
tuanica II” jau bus paruošta 
skridimui per okeaną, todėl jos 
vairuotojui, Įeit. Feliksui Vait
kui, rugpiučio-Aug. 24 dieną yra 
rengiamas atsisveikinimo ban
ketas. ' '

Vakar vakare Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjungos valdyba laikė ekstra- 
posėdį apsvarstyti banketo ren
ginio planus. Vieta, tikietų 
kainos ir kiti dalykai bus pa
skelbti netrukus.

$242.00 iš Philadelp- 
hi jos

Philadelphie&ai vėl {parėmė 
tranzatlantinio skridimo reika
lą gausia auka. Liepos 29 d. 
Philadelphijos WS skfyi$uš 

surengė pikniką, kuriame su-

Paleido iš kalėjimo 
buvusi Vienos merą

AUSTRIJJA, Viena, rugp. 10. 
—Buvęs Vienos socialistas me
ras Dr. Kari Seitz tapo per
keltas iš kalėjimo į ligoninę. 
Jis čia randasi policijos prie
žiūroj ir detektyvas sėdi prie 
jo kambario durų.

Nužiūrima, kad perkėlimas 
Dr. Seitz į ligoninę esąs pir
mas žinksnis . visiškam paliuo- 
savimui jo iš kalėjimo,

Beje, pulkininkas VValier 
Adam, Austrijos naujasis pro
pagandos komisaras, per radio 
paskelbė, kad naciai nepasiten
kinę vien Dollfusso nudagioji- 
mu, bet dar pasisavinę jo šer- 
nolę su pinigais tuo laiku, kai 
šis sužeistas paskutines sekun
das gyvenęs.

Tūkstančiai galvijų bus 
papjauta

OTTAVVA, Canada, rugp. 10. 
Nužurima, kad teks papiauti tū
kstančius galvijų, jeigu dar 
ir ateinančią savaitę nebus lie
taus vakarinėj šalies daly, kuri 
yra užgauta sausros. Padėtis 
esanti ypatingai sunki Saskat- 
chewan ir Alberta srityse.

Likvidavo streiką 
Pekine

PEKIN, Ilk, rugp. 10. — 
Streikas American Distillery 
kompanijos darbininkų tapo lik
viduotas naktį iš ketvirtadie
nio į penktadienį. Kompanija 
sutiko priimti į darbą porą pa
varytų unijistų, dėl kuriu pa- 
varymo darbininkai ir buVo iš
ėję į sreiką.

Bus vokiški ir lietuviš
ki įstaigų pavadinimui 

Klaipėdos miesto vyriausio 
burmistro parėdymu, ant visų 
miesto įstaigų nuo šiol turės 
būti parašai lietuvių, ir vokie
čių kalbomis. Iki šiolei miesto 
valdyba ant daugumos savo į- 
staigų dėjo tiktai vokiškus pa
rašus. Jei kur ir būdavo pa
dėti lietuviški užrašai, tai jie 
buvo užrašyti mažesnėmis rai
dėmis, negu užrašai vokiečių 
kalbą.

Miešta valdybos nutarimu, ir 
Klaipėdos keltai per Kuršių 
Mares į Smiltynę vietoje vokie
čių vardų bus pavadinti lietu
viškai.

kelta graži suma pinigų. Va
kar jie atsiuntė ALTASS cent
rui čekį $242.00.

Vos kelios savaitės prieš tai 
philadelphiečiai rengė didelę 
aviacijos dieną, kuri davė tranz- 
atkmtiniam skridimui su vir
šum $700.00. Ten pat, be to, 
buvo suaukota pinigai nupirkti 
parašiutą ir kitų dovanų lakū
nui Vaitkui.

Pasiųsta pinigai už 
radio ir propellerį
Vakar pasiųsta į VVilliams- 

port, Pa., $500.00 už propellerį, 
ir į Glendule, Cal., $450.00 už 
radio.

Tai yra tik apie pusė pinigų, 
kiek tie daiktai kainuos. Liku
sioj dalis turės būt užmokėta 
COD.

Kai kas pasipelnys iš 
sidabro nacionali

zacijos
WASHINGTONr D. C., rugp. 

10.—Spekuliatoriai, kurie pirko 
sidabrą žemiau, negu nustaty
ta valdžios kaina nacionalizaci
jai (50.01 c. uncijai), tur£? gra
žaus pelno. Nereikės jiems 
mokėti nė specialių pelno tak
sų^ Niekas nežino kiek spe
kuliuotajam turi sidabro. Kai 
kurie geriau informuoti asme
nys -betgi mano, kad tokio si
dabro šioj šaly esama net apie 
256,0f)0,000 uncijų

Kuris laikas atgal sidabras 
pardavinėta po 35c uncijai, o 
džlbar valdžia mokės už jį po 
50 c. uncijai.

Kaip vienas iždinės virši
ninkas paaiškino, naujai iš
kastą sidabrą kasyklos neleido 
rinkon nuo gruodžio men. 31 d. 
1933. Kadangi sidabro kaina 
anuomet buvo 64l/£c. uncijai, 
tai ir dabar valdžia už tą si
dabrą mokės tiek pat. O jau 
ateity iškasamam sidabrui bus 
mokama tik po 50c už unciją.

Suspenduota visa eilė 
girininkų ir mokytojų
Klaipėdos krašto direktorijos 

nutarimu, suspenduota visa eilė 
Klaipėdos krašto girininkų ir 
mokytojų, kurie priklausė prieš
valstybinėms organizacijoms. 
Kai kuriems iš jų keliamos dis
ciplinarinės bylos.

s ŪDRIJA.—Kelmanonių k. su
degė pil. Petraškos Antano gyv. 
namas, tvartai ir kluonas. Pa
liko tik klėtis. Trobesiai buvo 
apdrausti Valst. draudimo į- 
staigoje apie 8,000 litų. Gaisro 
metu, kuris buvo naktį, šeimi
ninko nebuvo namie. Priežastys 
aiškinamos.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimų.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tel. Canal 8500
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Brooklyn, N. Y. - -
Slokininkų pikhikas

Rugpjūčio 5 d. buvo reikš
minga ne tik Chicagoje, bet ir 
pas mus. Mat, tą dieną gene- 
ralis sklokos štabas turėjo su
rengęs didelį pikniką taip va
dinamame Ulmer parke. Well, 
tai parkas tik iš vardo, — at
rodo avisi nekaip. Tiesa, 
medžių yra, bet žolės tai visai 
mažai. Ir ta pati sudžiovusi, 
sufriinta.

šokių sale gana didelė ir 
erdvi, kaip stambaus Lietuvos 
dvarininko klojimas. šokti 
gali kad ir tūkstantis porų su
syk, — didelio susigrūdimo 
nebus.

Kai atvykau į parką, tai 
man pirmiausiai parupo apsi
dairyti aplink: pažiūrėti, kiek 
žmonių yra atvykę iš tolimes
nių kolodijų. Mat, sklokinin- 
kai darė visas pastangas, kad 
kiek galima daugiau svieto su
traukti ir parodyti Limbi
niams savo įtaką. Ir tenka 
pasakyti, jog jiems tai pasise
ko Ir Worcester, Mass., at
vyko penki busai, iš New 

» Jerscy — 3 ir dar iš Pennsyl- 
vanijos vienas kitas. Visi bu
sai gana dideli, — kiekvienas 
jų galėjo atvežti po kokius 40 
žmonių. Suskaičiau ir nema
žai automobilių iš kitų valsti-

Susėdę būriai žmonių ap
link stalus dalinosi dešromis, 
skilandžiais ir, žinoma, ginta-, 
riniu ahiču. Žiūriu ir musų 
Glaveckas, pasirėmęs ant bač
kutės, savo baritonu traukia 
dainas kartu su kitais. Atsi
randa daugiau bačkučių ir 
daugiau žmonių.

Turiu pasakyti, jog pas mus 
Brooklyne yra labai gera ma
da: kai piknikuose perki bač
ką alaus, tai gauni viedrą 
vandens, stiklines ir užboną. 
Pats savaime suprantami, jog 
pridedama ir kranas. Taigi 
leisk sau alų ir dalinki* su 
draugais. Kiek žinau, niekur 
kitur tai nėra praktikuojama.

Nuo vieno suolo pasikelia 
Pruseika ir sako man: girdi, 
žiūrėk, Lavinski, kiek čia 
daug mano parapijonų-skloki- 
ninkų prisirinko.

Žinoma, nieko panašaus ne
buvo. Susirinko keli tūkstan
čiai įvairių įsitikinimų žmo
nių, kurie su sklokininkais 
palaiko neblogus santykius. O 
tie santykiai pagerėjo nuo to 
laiko, kai Pruseika ir jo šali
ninkai sudemokratėjo ir nebe
skelbia fanatizmą.

Sutinku ir detroitiėtį Anta
naitį. kuris baltai apsirengęs 
tarsi šveicoris Lietuvoje, dir
ba kartu su komiteto bariais. 
Jis man ir mano žmonai už- 
fundino po stiklą alaus. Stik
liukai gana maži, ir jie buvo, 
pardavinėjami po dešimtuką. 
Sako, kad kitaip nebuvo ga
lima daryti, nes išlaidos susi
darė gana didelės, — vien už 
parką reikėjo sumokėti $200.

Butkus su pusiau nugri tulž
iu sandvičių visą laiką bėgi
nėjo po parką. Nebuvd jam 
kada nei baigti tą sandvičių, 
nes vis reikėjo tai su vienu, 
tai su kitu kalbėtis.

Štai htsirado visas būrys ir 
iš LSS. 19 kuopos. Draugas1 
Tiškus tuoj išsitraukė iš 'kiše
nės popieros sklypą ir pareiš
kė: girdi, sušidėkinie ir akte- 
liuką phsidekifnc. Kaip be-1 
matant, tai-p shkhrit, kvbfiirfihs 
buvo sudarytas dėl šdėiaIde-‘ 
ihokratų sthlo. Atsirado bač
kutė, kranelis ir kitokie 'daly
kai. Guidcšnojaftie sau alutį ir 
šnek ličruoj turte. Laikas bėga 
nepaprastai gčeit. PHVėdknia 
prie stalo 'drg. P. Kkžkhkus- 
kas. Pasirodo, kad tai ^ėn&s 
socialistas. Tikrai mhlonti štr 
juo buvo susitikti ir kelias mi-. 
nules pasikalbėti.

Einu pašivbikščidti po par
ką. Dūlinėja ir Pruseika.

Kažko susimąstęs ir storą ka
klą įtraukęs. Atrodo, kaip 
tikras klebonas. Bet tiek to 
dėl išvaizdos.

Apie 6 vai. turi prasidėti 
programas. Kartu su kitais 
einu į salę. Kalba kažką But
kus. Nieko negalima girdėti, 
nes 'minia pusėtipai ūžia. 
Sklokininku 4T/yrds” choras 
sudainavo kelias dainas. Išė
jo visai neblogai. Choras di
delis ir gerai išsilavinęs. Pri
statoma kalbėti Pruseika. Ma
tote, sako, kokią didelę minią 
mes sutraukėme. O tuo tar
pu priešai tvirtina, kad visa 
skloka susideda tik iš trijų 
žmonių: Butkaus, Pruseikos 
ir Kuodžio. Tas faktas, jog 
tiek daug žmonių susirinko į 
musų pikniką, aišiai rodo, jog 
mes turime daug gerų draugų 
ir pritarėjų.

Salėje didelis užimąs ir be
veik negalima girdėti kalbos. 
Baigdamas kalbą, Pruseika 
dar ragino laikytis vienybės 
ir sudaryti bendrą frontą.

Su tuo bendru frontu išeina 
tikri juokai: Bimba organi
zuoja bendrą frontą, Prusei- 
kai irgi rupi tas frontas, pa
galios, ir salaveišiai traukia į 
bendrą frontą. Žinok tu da
bar žmogus, į kokį frontą stotį.

Kalbėjo dar amerikoniškas 
sklokininkas. 0 paskui ėjo 
dainos. Dalyvavo choras iš 
N. J., susidedantis iš 43 žmo
nių. Buvo ir daugiau daini
ninkų, bet m£n jų nebeteko 
girdėti, kadangi furėjau sku
boti namo. Labai gaila buvo 
apleisti socialdemokratų stalą, 
be nieko nepadarysi.

Bendrai kalbant, sklokinin- 
kų piknikas pavyko visai ge
rai. Biinbininkams tai tikrai 
didels sfnugis.

— Frdnk Lavins kas.

So. Milwaukee, Wis.
Įspūdžiai iš Lietuvių Dienos 

pasaulio parodoje

“Naujienose” telpąmi Lietu
vių Dienos garsinimai manė 
sujaudino. Aš būtinai nu
sprendžiau vykti į Chicago ir 
kartu su visais lietuviais da
lyvauti iškilmėse.

Štai jau ir šeštadienis. Oras 
pasitaikė labai karštas. Pa
sitariau su savo gerąja pusė 
ir nutarėme vykti iš vakaro. 
Pirmiausiai apžiurėjau savo 
Nash ir aprupihau jį gazoli
nu. Po to jau sėdome į ma
šiną ir pasileidome Kenoshos 
Hnk. Ten sustojome pas ma
no brolį ir jo šeimą. Jie taip 
pat prisidėjo prie musų, ir 
jau visi kartu traukėme į Chi
cago.

Važiuojame. Aplinkui la
bai nejaukus Teginys. Visur 
sausros pėdsakai. Po gany
klas vaikšto sunykusios kar
vės. Kaip yra sakoma, tik 
skūra ir kaulai. Dėliai to nė
ra kO stebėtis: žolė suvytusi, 
parudavusi ir pašarui beveik 
visai netinka. Fermeriams 
tikrai bus blogi metai.

Apie ketvirtą valandą po 
pietų pasiekėme ir Chicago. 
Sustojome pas p. Jos. Raden. 
Jis jau laukė musų ir buvo 
pririruošęs tinkamai pavai
šinti. Pas jį praleidome dVi 
naktis. Vaišino jis nuis tik
rai šauniai.

Kadangi p-lė Stase Rhdėniu- 
te daihuojR “Pirmyn” chore, 
tai ji aprupiho inus Lietuvių 
Dienos ženkleliais. Rugpiučio 
5 d. ry tą Visi kart ii ftuvykb- 
me į pasaulio parodą. Apla'h- 
kčrtte keletą pavilibnų, kur 
pamatėme labai daug įdomių 
dalykų. Per pasku-tihį šimt
metį pasaulis ’tikrhi yra pada
ręs milžinišką progresą.

Apie 6 vai. vakaro sutfiHido- 
- .j.1-!—y. r,....... .' rvr  
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pa&ds Naujiena 
yra naudingos

m ė vietą, kur turėjo įvykti 
Lietuvių Diėna. Apsirupįno- 
ine programais ir pradėjome 
hėkahfriki laukti prhdžioš. 
Neilgai trukus p’ftšigirdd dū
dų orkestras ir atmarškvo 
draugijos su VelikVomiš. *Tai 
buvo iškilmių pradžia. Sekė 
šokiai, dainos, kalbos. Įžy
miausias kalbas pasakė P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, ir A. Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas.

Programo eigos čia neban
dysiu šmiilkmeniškai apraši
nėti, nes apie tai nemažai bu
vo “Naujienose” rašyta. Ta
čiau negaliu praeiti pro Šalį 
tų, kurie visokiais budais 
bandė Lietuvių Dienai pa
kenkti. Jie tikrai užsitarnau
ja paniekos. Ir tūkstančiai 
lietuvių, kurie dalyvavo Lietu
vių Dienoje, dabar aiškiai 
mato tų kenkėjų nešvarius 
darbus. Visuomenė mokės 
juos tinkamai įvertinti.

Mus tikrai sužavėjo publi
kos gausingumas: matyti apie 
desėtką tūkstančių lietuvių 
vienoje vietoje tai nepaprastas 
reginys. Programo turtingu
mas — kalbos, dainos, šokiai, 
orkestras, karalaitė — ilgai pa
siliks musų atmintyje.

Reiškiu didžiausią pagarbą 
tiems, kurie nežiūrint visų 
kliūčių, surengė tokią atmin
tiną Lietuvių Dieną!

— Jos. Mitka.

iDėtroIt, Mich
• * *-* ' *

smulkmenos

Py

Palmer parko gražiame tven-. 
kinyje ’prie AmėHkOš senėjų 
dienų namo jau4 antru kąrtu 
riiktau Vieną iš raudonųjų di-' 
dėlių gražių žuvų—jos kairy
sis šonas, apie uodegą, taip iš
tinęs, kkd atrddo, jog ši Vargšė 
žuvelė butų vaikų žaidžiamų jį 
mažą kamuoliuką Į 
Rodos, smulkmena, bet 
tenybė, ir amerikietis foto ko
respondentas visai pamatuotai 
paprašytų gerbiamosios van
denės pabūti ramiai prieš ob
jektyvą... Tikriausiai, iš čih 
vaikščiojančių vaikučių kas ndrs 
savo laiku kamuoliuko ir ver
kė...

lattk’t kas bus toliau. (Praslinkus 
tttląfh laikui pasimatė būrys 
Vąfkiičiij šu lietuviškomis Vė- 
liąVutėm’isj p. Andrejevu 
priešakį. Tai “JauilOji Birutė”. 
Atėjo nuo 14-tOS gatvės ir pa
sijuko tilto link, Vedantį į “Hhll. 
of States” aikštę, 
me. Reiškia šis tas 
laukiame. Pasigirdo 
ka. Klausomės iš

jiiirrtj...ĮMiiiHiinUili i'1 ..į

prarijusi...
: — re-

Kad jau minėti rety bes, tai, 
minėti! Detroito ždologiniąfn® 
darže (kuris gžtna platus), at
skirą “teatrą” turi beždžionė 
Jo Mėndi, garsus gudrybių iŠ-1 
darinėtojas» kurį net Floridon 
Žiemą vežą... Dabar vėikia jd 
jaunikliai. “Yra ko pažiūrėti”!'

Paukščių name, sako, esanti 
viena beždžionė, atiduota lietu , 
Vio kunigo.

Lietuviškas fhdio biiVęs, bet 
pairęs (sako, dėl intrygų). Len
kai nuolat pliekia.

—-Arėjas Vitkauskas.

Lietuvių Diena Pasaulinėj Parodoj 1934

Pradžiugo- 
ibu». Ir vėl 
beno muzi- 
kur garsas 

ateina — gal tai “Lietuvos Be-
Pfeš”. Ne. Benas eina iš vaka
rinio šono ‘‘Hali of Science” ir 
eina tihk “Avenue of Flags”. 
Skamba muzika ir laukiame 
pakol phšieks mumis. Kada ėjo 
pčo mumis, malėme antrašą: 
“Cfentūry of Progrešs Band”. 
Tai dflfeia’lis Parodos Benas. Ei
na “Averihe of Fla#s 
gatvės Knk — C 
Mužiėjus. Supratome, kad jis 
eina pasitikti lietuvius. *Tas su
judino musų jausmus. Pasidarė 
šifdy kas tokio jautraus — Pa- 
šaUlirtė Pafddk eina sutikti lie
tuvius! Ret vėl viskas hiuštilo. 
Laukiame. Neužilgo phsigirdo 
Vėl bėho garsai ir netrukus pa
simatė vėliavų eilės. Tai lietu
viai ėjo. Pasaulinės Parodos 
benas vedė procesiją. Vo jo va
žiavo automobilis, vežantis Lie
tuvių Dienos karalaitę ir jos 
svitą. Toliau sekė Jaunoji Bi
rutė”, Ėirutės ir Pirmyn cho
rai, moterų ir kitos draugijos, 
grojant “Lietuvos Benui”. Bū
rys ex-kareivių iš Datiaus-Gi- 

’iėno Post ir lietuviška kariuo- 
me’niška draugija uniformose 
papUoše šį maršą.

(Bus daugiau)

i” 14-tos 
kur stovi Field

LIETUVOS VYČIU SPULKA
NUO DABAR VADINSIS

DARIUS-<xIR£NAS SPULKA
Lietuvos Vyčiu Spulkos fiėrininkų susirinkime, įvykusiame bir

želio 29, 1934, nutarė permainyti spulkos vardą ir vienbalsiai pri
imta pavadinti

DARIUS-GIRĖNAS SPULKA
Vardo permainymą užgyre Illinois valstijos Auditoriaus 

Departamentas.
šia proga primename, kad DARIUS-GIRfiNAS. SPULKA laiko 

feUBirinkimus kas antradieni, nuo 7 iki 9 Vai.. vakaro. Kviečiame 
visuomene susipažinti su musu ispulka ir pradėti taupyti pinigus 
žioje ištaigoje. Musų spulka pergyveno depresija ir stovi ant 
tvirtų pamatų.

DARIUS-GIRĖNAS
Budavojimo ir Paskolos Bendrovė

3251 South Halsted Street i

.............

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.

■u*

Rašo Jucžas J. HfertimnaviČiiis

(t?onas Hertmanavičius tai 
rašydamas tur būt nežinojo,,, 
kad Jaunoji Birutė kaipo tokia 
Lietuvių Dienoj nedalyvavo. 
Ponas Vaidyla uždraudė Jau
nosios Birutės vardą vartoti, 
visokiais budais stėngesi su
laikyt vaikučius nuo dalyvavi
mo, bet vaikučiai paliko j i vie
ną ii- dalyvavo Lietuvių,. Dienoj 
po vadovybe polio A. Andreje
vo ir P. Sarpaliaus, kaipo Pa
saulio Parodos lietuvių vaikų 
choras ir šokių klesa. šitose 
grupėse dalyvavo ne tik Jauno
sios 'Birutės nariai, bet daug 
kitų vaikučių, ypač Gelių Dar
želio draugijėlės ir kitų)

(Pilkas yra musų kasdieninis, 
gyvenimas. Vargai, rūpesčiai 
slėgte slegia ir ūpą ir sielą. 
Tik retkarčiais pasitaiko įvy
kiai, kurie sujudina jausmus 
malonumu, pakelia 'dvasią, ir 
teikia pasitenkinimą, kad mes 
esame lietuviais gimę. Šiais me
tais pasitaikė tik vienas teks 
prakilnus Įvykis — Lietuvių 
Diena Pasaulinėj Parddoj, rug- 
piučib 5 dieną. '

Laukiau tos dienos su hė-’ 
kantrumu ir baime. Sriovih'iais’ 
sumetimais ir asmeniškais iš- 
rekavimais pasireiškė diskor-' 
das visuomenės veikėjų tarpo 
— Stoka vienybes. O čia ‘reiks 
pasirodyt akyse kitataučių mu
sų pažangos vaisiais. Ar paši-, 
rodymas tas teiks mums gar- 

!bę ar sarmatą? Toks stovėjo 
mano minty klausimas. Atėjo 
sekmadienio rytas. Naktį bu
tą lietaus ir dangus debesiais 
apsiniaukęs grasino blogu oru, 
galinčiu visas pastangas sunai
kint. ’Bet dienos bėgy debesiai 
išsiblaškė. Pasidarė giedra die
na su švelniu oru. Temperatu-’ 
ra nusileido iki laipsnio, ku-i 
riame žmogus jaučiasi sužavėk 
tas gamta. Oro žvilgsniu tat 
Lietuvių Diena buvo ideališka.

Po piet ateina laikas rengtis 
kelionėn. Mano žmona laukė 
tos dienos su nekantrumu ~ 
norėjo pamatyti. šių metų lie
tuvių pasirodymą. Bet čia liga., 
Man palikti ligonį namie ir va-, 
žiuoti vienam — nejauku. Bet, 
žmona skatina — važiuoju. tPa-i 
siekęs Parodą, perėjau pet 
“Hali of Science” ir žioplinėjii. 
po *‘Avenųe of Flags”; čia eis 
lietuviui. Dar ankstį, bet -jau> 
per vėlu, kad ėjus kur tolyn. 
Dairaus. Pasitaikė keletas lie-. 
tuvių. Pradėjome šnekučiuoti . 
žiuru, Dr. Matas Žilvitis eina

Vienas. 'Priėjau kad turėti su 
kuo pasidalinti įspūdžiais. Už- 
čmčmė įferą viėtą rtiktimui Vi
sos lietuvių grupės eisenos ir 
laukiame. Atėjo 6 vai. po piet, 
Nieko nesimato. ‘Kas čia gal 
būti, kad programas nesipildo. 
Gal 14-toje ghtVcje 'nėsusirin- 
ko tiek žmonių, kad galima bu-’ 
tų ei’ti su vėliavomis ir pasiro
dyt lietuviais į esant. Reikia

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th St.
kampas Halsted Street Tel. YARDS 1829

■

VIDURVASARINIS

Išpardavimas
KllRKVlteNOŠ f T p qp IT R A ; ° IKvniTMrA
RŪŠIES U I 1 t II A.. PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikiritas prie Vifpturos, jurpb 
gąli suteikti paleMgviftnną.. .ir apsaugoti nuo bperhcijos. Mės esame tre
ti generdeija Diržų (TrUšfc) išdirbėjų, — ateikite paš mus dėl diržo sli 
pilnu pasitikėjimu! , ...
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dęl vancose gyslų. 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos nhiijiėifis liėtUvihmls kostume-

.....CHICAGQ OįlTOFEDĮC CO.
i'x>183 Wėst Lakę ŠL, Arti Wėlls St.

DAILUS LAKE VIEW LODGE
Puiki vieth išvkžiudti sekmadienio pietumis, savaitės užbaigos ■ 

partijai ar atostogoms. , .
Namie gaminanti valgiai, mddėriliskas ttdoėsis, žuvavimas, 

maudymąsi ir važinėjimas laiveliais privačiame ežere.
Specialę nibkestis $15.00 savaitei.
Ifhkite U. S. 12 kėlią iki BUffhlo,. Mich.: M, 60 iki Niles,

M. 40 iki Decatur, Mich.* 4 mylioį i šiaurę iki Lhke Vfew Lodge.

A. ŽURIS, PAW PAW>
Informaęljds — Hfe’inlock 8938 po 6 vai. vakare.

IGAL-L STONES]'
Jeigu jus manote, kad dpefaėija visiioriidt Vlėnihtėlė išeitis išši- *; 
gelbėti iš skausmų, ir kankinimų <jel blbgai Vėikiaričids Tąžiės f, 
Pūslės, atsitinka todėl, kad juk nemėginote Gall-Aid. Gydykite,1 
priežastį, išmintingu, 'be skaųshib ir piftiu Bildu savo riamtlbše.

' TukėtsihČlan kurie sirgo nuo blogos tulŽiėfc, bitelės h Vidilrių thif>o • 
išgydyti. Prisiųpkitb $2.50 pastos arba Ėxpress money orderiu, 
užsisakydami Guli-Aid baš

T. A. KENDŽV CO.
P. O. BOX 5304. CHICAGO, ILL. .

AR R0KAUNGA PINIGU? '
Dihigiis skdliha’rii ant Pirmų Morgičių lengvomis ,at- 

mokejtmo i^fygortiis.
Norėdami paskolos krėipkitės ypatįškai

2242 W. 23rd Place ■
—........ ■MiimMiihfrii II iiHiunrir

...J.H" -D'.n „V/IIMI. 1 įKnYKui^.M/iriirKPRANEŠIMAS DRAUGAMS |
Šiudhii firhnėšu
modernišką allftb

Čia vįsųomet galėsite gauti gero, šalto alaūs, geriausios

visibriis savo draiugams, kad

Sacramento Tavern
Čia vįsųomet galėsi 
vyno ir UŽKaftdžiiį. . , .' .

Kviečiu draugus ‘ii? tĮažyštttttiiis ktsillpihkyti.

Mėntp Taveirn 
si($rd Street

aš atidariau

degtinės,

GALUTINAI
r ' •»? . .

KAINOS SUMAŽINTOS
ANT

RURIGEMTORIU
DratiuZin Plovykliii

Šios pagarsėję
MAYTAG 

plovyklės pilnai dirbtuvės 
pferhaujiritos, pirmiaii par- 
šiduodavo po $175'00, šia-Į 
me išpardavimė šumažin- - 
ta kaina tik

49.50
Naujausios 1935 metų ma
dos MAYTAG plovyklės: 
parsiduoda tik po >* X. •»♦***•

59.50
Kitos nuo $29.50 iki $99.50

........... Kiiin-uriiii imrii—

N e g i r d ė tai numažintos 
kainos ant visokių augŠtos 
rųšies
REFRIŽERATORIŲ
Naujausios Mados, pilnos 
šeimyniškos inieros refri- 
geratoriai, verti vieno treč
dalio daugiau; čia parsi
duoda tik po

^89.50
Kiti nuo $25.00 iki $250

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
Didėlė huOlaidh už senas plovyklės ar ledauhcs 

į mainus ant naujų.
Šie pasiūlymai trumpam liti kai. Matykite tuojtius

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. tlemlock 8400 

čhicAgo, ILL.

GARSMITES “NAUJIENOSE”
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šeštadienis, rugp. 11, 1934 NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Chicagoje Išnyko 
Geri Kunigai

Bažnyčia kenčia ir visi žmonės kenčia
Kada motinos eina į bažnyčių, 

karštai meldžiasi Dievui ir rą
žančių kalba, nei vienas “be
dievis“ sūnūs už tai jų nepa
niekino ir nepaniekins. Laisvos 
minties žmonės moka gerbti ki
tų žmonių įsitikinimus ir tikė
jimą.

Kunigai, kurie sąžiningai pa
prastų žmonių tikėjimo reika
lus aprūpina, nėra kenksmingi 
niekam.

Kunigas, kurs neveidmainiš
kai seka Jėzų ir savo pavyz
džiu kitus gerop patraukia, yra 
gerbiamas viaų.

Tečiaus tokius kunigų mes 
šiandien surandam gal tik vie
nų antra iš šimto.

Musų lietuvių katalikų kuni-

Dvasiško 
sustiprinimo 

kunigo, 
atsidavę vien 

bizniams ii 
vien tik pa-

VEDŲ

Linija
------------------------111

Iš Gothenburgo į Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją, ši- 
kelioriė jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musų naujas laivas “MARI- 
EHOLM”, kelionės laikas 24 vai. 
Kungsholm ....
Drottningholm
Gripsholm . ...

Kreipkitės į vietinį agentą, arba: 
Kungsholm, ........... Rugsėjo 12
SWEDISH AMERICAN LINE

181 N. Michigan Av$.

Rugpiuč’o 18 
, Rugpiučio 25 
..... Rugsėjo 6

gija Jėzaus pavyzdį yra pamir
šusi ir Jėzaus vardų tiktai biz
niui vartoja.

Dvasiški žmonių reikalai muv 
sų kunigams nerupi 
suraminimo ar 
veltui j ieškoti iš

Kunigai yra 
tik svietiškiems 
savo bizniavimu
piktinimą skleidžia tarp tikin
čiųjų žmonių.

Daugumas musų kunigų iš
auklėjo savo nuodėmingose šir
dyse baisų troškimų užgriebti 
svietiškus lobius j savo rankas 
arba savo kontrolei).

Vieni mainikauja namais.
Kiti spekuliuoja *‘stock’ais”.
Treti daro viską, kad už

griebti spulkas, namų statymo 
ir paskolos bendroves, savo 
valdžion.

Ketvirti baido musų biznie
rius visokiais užkeikimais, idant 
gavus iš jų piniginės naudos.

Penkti organizuoja broliukus 
marijonus tiesioginiam žmonių 
išnaudojimu*!, užsipuldinėdami 
ant laisvų žmonių ir atlikimui 
tokių tamsių darbų, kokius pa
tys kunigai sarmatijas atlikti.

Tas viskas yra dideliu Jėzaus 
pavyzdžio paniekinimu.

Bet kunigai Jėzaus vardą 
vartoja savo svietiškoms už
mačioms atsiekti.

žmonių pavergimui kunigų 
svietiškam bizniui šiandien 
Chicagoje labiausia darbuojasi 
“nesvietiški” broliukai marijo
nai.

Jie turi užgųzdinę visus lais
vos minties biznierius. Beveik 
kiekvienas laisvamanis biznie-

Geriausias Laikas
PIRKIMUI RAKANDU

Rugpiučio mėnuo yra geriausias laikas pirkimui, Jums 
reikalingų rakandų — dėl to, kad šiame mėnesį visa pre
kyba sumažėja.
Mes gi nenorėdami atleisti tame prekybos sumažėjimo 
laikotarpį savo dirbtuvės darbininkų — nutarėme nu
mušti ųnisų prekių kainas kuo žemiausiai.
Ir štai dabar jums pasiūlome pasinaudoti kainų nu- 
mušimu. Tai stačiai negirdėti bargenai visoje rakandų 
prekybos istorijoje. Tik pamanykite!

rius jau turi parapijnę knyge
lę, jau išpažinties eina, jau 
duoda broliukams marijonams 
gausių aukų, kada tik jie pa
prašo. O jie prašo vis dažniau 
ir dažniau.

Tie broliukai marijonai jau 
turi užgųsdinę ir pamynę po 
savo letena ne vieną laisvos 
minties profesionalų. Prieš sa
vo sąžinę ir su didele gėda jau 
kaikurie profesionalai eina iš
pažinties ir net ima naujus šliu- 
bus bažnyčioje po penkiolikos 
metų ženybinio gyvenimo.

Tie biznieriai ir profesiona
lai, broliukų terorizuoti, visai 
užmiršta, kad didesne pusė ge
rų katalikų ir daug didesnė pu
sė visų gerų lietuvių broliukams 
marijonams visai nepritaria, iš 
jų juokiasi, ir dar labiau juo
kiasi iš tų šiaudadušių, kurie 
tų marijonų taip baisiai bijo.

Jeigu šiaudadušiai biznieriai 
ir profesionalai tik dėl savo ki- 
šeniaus paturtinimo eina prie 
šv. Komunijos, tai jie greit įsi 
tikins, kad jie baisiai apsiriko, 
nes nuo jų tolinsią ir geri ka
talikai ir kiti geri lietuviai.

Atsiekti švento tikėjimo pra
platinimo teroru, gųzdinimais, 
žmonių išniekinimais Viešpats 
Jėzus niekad nenorėjo, ir kas 
taip daro tas prasižengia prieš 
Jezau's mokslų. Jėzus mokino 
pakaros ir nusižeminimo. Jėzus 
mokino kantrybės. “Jeigu ta
vo priešas smogs tau į žandų, 
tai atsuk jam ir kita”,— tai 
taip mokino Jėzus.

Jau prieš broliukus marijo
nus ir kunigai kelia protestų, 
štai pralotas Mykolas Leonas 
Krušas jau viešai davė tėviš
kų pamokinimų broliukams ma
rijonams, kad jie parapijonų 
nevyliotų savo prasimanytais 
bizniais nuo parapijos reikalų. 
Jis aiškiai pasakė, kad tų bro
liukų marijonų “labdarybės” 
yra tik ant popieros.

Chicago j e yra dar kokie du 
ar trys kunigai, kuriems tikė
jimas rupi daugiau už biznį ir 
svietiškus turtus. Tarp tokių 
geresniųjų kunigų yra kun. A. 
Skrypko ir kun. Albavičius. 
Vienok jiems trūksta drąsos 
stoti prieš broliukus marijom/s. 
Jie laikosi nuošaliai. Seniau 
Chicagoje buvo daugiau gerų 
kunigų, bet jie išmirė arba iš
nyko. Gtal išnyks ir paskuti
nieji iš monikanų. Ir tada, 
Viešpatie, pasigalėk savo šv. 
bažnyčios.

—Tikras Katalikas.

Then there was the Lith- 
uanian costumed giri who 
was insulted a t a choristers’ 
“Have one on me” of 1120.

Vytautas Beliajus was seen 
entertaining a couple of burly 
sailor pals.

“Brooks” got bis moneys 
worth (?) so enlhusiaslically 
exphuning dances to a dis- 
interesled audience with un- 
necessary orders to give the 
littlc tols a great big hand, 
who unųuestionably vvere the 
greatest hit of the program.

Charles Stevens vvas com- 
plimehted back-stage much 
inore sinccrely than all au
dience applause can ever do.

Among the handsome Lith
uanian Exposition guides who 
helped maintain order during 
the program was John Pet
kus.

A negro couple were among 
those who really appreciate 
good entertainment. King Le- 
vinsky and General Hugh 
Johnson, of the N.R.A, John- 
sons, were also seen, probably 
celebrating Lithuanian Day.

The largest bouquet goes to 
Kleofas Jurgelonis who per-, 
formed his gigantic task with 
so few errors.

The demoeratie style in 
which the Queen and her 
ladies-in-waiting were handled 
deserve a įniki brick-bat.

Not having been to Lith- 
uania I may be wrong, būt it 
seems peculiar that grass, or

RADIO
DU RADIO PROGRAMAI

PROGRESSO PROGRAMAS

S JOKS grosernin-
kas nepamis 1 i s

I 3 apie tokius lėbė-
liūs. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 
vardą geram pro- 
duktui padaryti. 
Te čia u jis žino, 

kad ir vardas reiškia.•
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos įmonės, nuo įspū
džio, kurį jie daro, štai kodėl 
ir šis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

what ever was represenlcd to 
be growing on the stage, 
should be gathered first then 
cnt; likę putting the cart he- 
fore the horse.

A t 10:15 P. M. of Augusi 5, 
1931 pyrotechnics brought the 
end of a perfect cvening.

albert uzdrauaitis.

Rytoj, Budrike- Krautuvės 
bus net 2 programai. Pirmas 
pusvalandis bus 1:00 vai., 
WCFL, 970 K., o antras—1:30 
vai., WAAF, 920 k.

Kadangi tai yra patogiausias 
laikas, nes žmones tame dienos

ST.PAUL’S 
HOSPITAL 
828 W. 35th Place

Tel. YARDS 2909 
Tel. BOULEVARD 6060

CHICAGO, ILL.

St. Paul’® yra jusu apielinkės li
goninė, kur kiekvienam ligoniui 
visuomet suteikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikalis, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar
navimas už 10 dienų, normaliuo
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
tonsilų, daktaro patarnavimas, 
ligoninė ir operacijos kambario 
saskaita kainuoja $20.00.

CR0WN VAULT COMPANY
* ■

The English Golumn

laike dar neišvažinėję, tai pa
tartina visiems pasiklausyti. | 
Amerikoj augęs jaunimas taipgi 
turėtų ypatingai pasiklausyti, 
nes Bud riko programai būna 
taip gražiai surengti, kad pa
tinka ir Amerikoj gimusiems 
lietuviams.—Pranašas.

Rytoj, nedėldienį, 11-tų va
landų prieš pietus iš stoties 
\VGES įvyksta reguliaris nedėl-, 
dienio radio programas, kuriuos 
nuolatiniai leidžia savo pastan
gomis ir lėšomis Progress Fur
niture Co., krau'aivė, 3224 So. 
Halsted St. iI

Šie programai susideda iš ge- j 
resnos rųšies lietuviškų dainų, 
muzikos, pamokinančių kalbų bei 
svarbių pranešimų. Taip ir ryt 
dienos programas bus labai gra
žias ir įdomus kiekvienam pasi
klausyti, nes jo išpildyme daly 
vaus rinktiniai dainininkai, mu
zikai, ir kalbėtojai.

—XX.

Vienintelis
Vault’as 

užkirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI

Į apsaugotas 
nuo 

vandens.

REGISTRUOTAS U. S. PATĖNT OFISE
Greitai Pristatome i Visas Kapines

Telefonas: DIDYSIS OFISAS:
! '93rd Street ir Turner Avenue

Evergreėn Park 7122 Evergreen Park, III.
VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU. 

Parduodant vien tik Graboriams.

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KĖNI)

L..-L ■■■■r.tai'.ist '' ,|

naujienų
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ATIDARYMAS MOZART TAVERN’
ĮVYKSTA

šeštadienį, Rugpiučio 11 d.
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus į 
musų naujos alinės atidarymą. Bus skanių užkandžių, šalto alaus 
ir geros degtinės tik ką iš Lietuvos importuotos, bus gera muzika. 
Linksminsimės iki ankstybo ryto. Kviečia savininkai

J. O. YUŠKAI.
4356 So. Mozart Street

Atidarymas Dora’s Beer Garden
įvyksta

Šeštadieny, Rugpiučio 11 d., 1931 m.
Kviečiu visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus į mano 
Beer Garden Atidarymą, bus skaniu užkandžiu, šaltų, gardžių gėri
mų, gera muzika, linksminsimės iki ankstybo ryto.

Kviečia savininkė

DORA PAPLAUSKIENĖ
716 WEST 22nd STREET

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

Svetainė Šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienu 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

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

$69.50 vertės seklyčių (Parlor) setai dabar parduodami 
tik už

$39.50
(šie setai yra padirbti musų nuosavoje dirbtuvėje ir Jus 
pirkdami gaunate pilnų garantijų. Didelis ir įvairus 
pasirinkimas spalvų).
Nors dabar yra dar karštas oras, bet žinote, kad taip vi
sados nebus. Žiema su savo šalčiais ir vėl ateis. Apsi
rūpinkite dabar savo namus geru pečiumi. Mes kaip 
tik turime didelį stakų geriausios išdirbystės pečių. Jų 
kainos taip pat numuštos beveik pusiau.
Gražus, meniškais išaudimais divonai (Karpetos) 9x12 
pėdų didžio tik

$14.95

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

Bouąiiets and a brick 
-batortwo

Lašt Sunday, in the Court 
of States of the World’s Fair, 
thousands of Chicagoans par- 
ticipated in Lithuanian Day 
exercises. After parading from 
the Court of Honor, across 
the 16th Street bridge, a three 
hour program of music, 
speeches, dancing, and solo 
and chorai singing was held. 
Consul Antanas Kalvaitis made 
the principai address with 
Kleofas Jurgelonis presiding 
as chairman.

As this program, yet un- 
eąualed in Lithuanian circles, 
was in progress, another dis- 
play, minus the formality de- 
manded at the occasion, was 
presented by the choristers 
in back of the stage rooms 
with impromptu singing of 
“Down on the Farm” and 
‘‘Ant kalno karklai” and other 
songs.

A costumed ąuartet on the 
stairs overwhelmed us with 
its “barber-shop” harmonies.

The Walgreen fountain 
(adv.) in the rear of the 
Court of States also had quite 
a bit of free entertainment 
and extra business, in “Texas”' 
as it were, under the leąder- 
ship of Frank Jakayičiųs, a 
constant entertainer.

. DAROME PASKOLAS 
nuo $500.00 iki $2,500.00 

ant Pirmų Mortgičių ir gerų namų

LITHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street

Iškilmingas Atidarymas 16th St. Tavern
3545 West 16 Street

Rugpiučio 11 d. J vai. vakare
Bus gera muzika, užkandžiai veltui.

Kviečiu visus savo draugus ir pažįstamus 
atsilankyti.

JOE BRETENAS, savininkas

ATIDARYMAS JOLLY TAVERN
• įvyks

Rugpiučio-August 11 d., 1934 m.
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus 
musų Naujos Alinės atidarymą. . Bus skanių užkandžių, šaltų gerų 
gėrimų, gera muzika; linksminsimės iki ankstybo ryto. -

Kviečia savininkės

Mrs. J. Makrickas ir Mrs. A. Shimkus
1752 WEST 47th STREET

ir nepažįstamus į

f IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

“THREE IN ONE” TAVERN
šeštadieny, Rugpiučio 11 d., 1934,7 v. v.

1902 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL.
širdingai kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų 
iškilmingą atidarymą. Galėsite senovišku budu pasilinksminti prie 
skanių gėrimų, užkandžių, geros muzikos ir linksmų šokių. Mes 
įvertinsime jūsų atsilankymą. .
P. Galskis Wm. Grybas A. Kaulinas

; > , ; TEL. CANAL 2318

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lduis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Patauliniame kare

WISS1G,
SnecialistaB iiSpecialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo- 
dijimą krauįo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
■kausmus 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 iigydi 
tukštančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—-8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. _
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Cravrford 5573 
... .................................................................................................................. ***

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803
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įtemptą kvėpavimo garsą.
—Ko jis nori... Ką pada- 

ji galvojo iš baimės 
Nejaugi 

Aš ištruksiu, pabėg-

vo savo rųšies sarkazmas, ta
čiau jis apibudina ir Europos 
padėtį.

Hitleris surengė skerdynę 
todėl, kad jis nepasitikėjo sa
vo armijos vadais. Dabarti
nė Vokietijos armija, paly
ginti, yra silpnutė. Kokiam 
nors didesniam karui ji visai 
netinka. Prancūzai ją galėtų 
sutriuškinti į visai trumpą lai
ką. Net prieš lenkus ji ilgai 
negalėtų laikytis. Ir jeigu ta 
maža vokiečių armija nėra pil
nai ištikima, tai kas atsitiktų, 
jei reikėtų sumobilizuoti 3,- 
000,0.00 kareivių?

kiefijos komunistų agitacipis 
obaląis buvo: “Der Hauptfeind 
is <|ie SOciąldemckratię” (vy
riausias priešas tai — social
demokratija!). Net tuomet, kai 
Hitleris jau buvo kąnclęris ir

8c I paskelbę naujus rinkimus į 
7|c reichstagą, t. y. už keleto die-

Užsisakymo kainai 
Chicagoje —* paštu:

Metams ________ __ ____
Pusei metų ...... . ....... ........
Trims mSnesiams 
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui _ _____

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopiją -------- —
Savaitei _______ _
Minesiui __

Suvienytose Valstijose, ne ChicaroJ, ,u? reichstago padegimą,
paštu: komunistai nesutiko priimti so-

Pusri^metų"------------------------- >7.00 ciąidemokratų pasiūlymo, kad
Trims mėnesiams___________ 1.75 tarpe socialdemokratų ir ko-
ViVenTmmm{nX8 ‘.76 munistli Wtijų butų bent pa-

LJeluvon |r kitur .dieniuos. <lar/ta . sutartis-’.
(Atpiginta)' vadinasi, kad bent per rinkimų

eb,-------------0° kampanijos laiką tos dvi parti-
Trims mėnesiams —----------  2.50 jos ncatakuotų viena antros,

Ord&'k^^.u^'Suak^.M0W Ibet sukoncentruotų visą savo 
Į energija prieš hitlerizmą. Ko
munistų lyderiai pasakė, kad 
toks pasiūlymas jiems nepri- 

.imtinas; jiems hitlerizmo pa- 
Springfielde susirinko Illinois valstijos republįko- Lojus esąs nebaisus,

nų partijos konvencija pasitarti apie planą kovos prieš esą įsitikinę, kad “po Hitlerio 
demokratus, kurie dabar sėdi valdžios vietose ne tik valdžia bus musų”. 
Washingtone, bet ir šios, normaliais laikais republiko- “Laisvė” dabar rašo,

__ ______ _ ______ . 1 * J by
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March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under tho act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
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2.00 
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PASTABOS

nes jie

kad Iro
niškos valstijos, sostinėje. Konvencijai pridavė ypatin-1 munistai šaukė darbininkus ko- 
gos reikšmės tas faktas, kad į ją atvyko nacionalis re- voti prieš Von Papeną, kuomel 
publikonų partijos pirmininkas, Henry P. Fletcher, ku- buv0 nuversta “socialdemokra- 
ris nasakė vedamaia kalba lų valdžia Tokio5

I . . ,v ... . . valdžios Prūsijoje, žinoma, ne?
Is visų konvencijos svarstymų ir is partijos pirmi-L prųsų va)džią J)Uvo koa? 

ninko kalbos matyt, kad republikonų kanuolės jų ko- |jcjnė (susidėjo iš įvairių par- 
voje prieš demokratus bus atkreiptos daugiausia prieš tijų), kurioje, tiesa, socialde- 
Roosevelto “naująją dalybą”. Štai vienas charakterin- mok ratai turėjo svarbiausias 
gas p. Fletcher’o kalbos pareiškimas: v!eta.s:. Braun ~ ministerio

Nėra absoliučiai jokio skirtumo tarpe Naujo pirmininko, Severing vidaus 
ovietų valdžios filoso- ,eika'ų j10: ,r, kltl tdu 

socialdemokratai dar dvi atsa- 
.. I komingas vietas. Bet “Laisvė“

Amerikos darbininkų judė
jimas. — Louis Adamic yra 
gerai žinomas Amerikos ra
šytojas. Pernai pasirodė jo 
knyga vardu ‘‘The Native’s 
Return“, kuri turi labai didelį 
pasisekimą.

Prie progos tenka pažymėti, 
jog Adamic atvyko į Ameriką 
prieš devynioliką metų iš Čar
li iola provincijos, kuri dabar 
priklauso Jugoslavijai. Tada 
jis buvo visai jaunas ir dięle- 
dejįs nenuprąiną: ‘ ‘
žėsi ir visokius darbus dirbu. 
Jungtines Valstijas jis įšvąžj- 
nėjp skersai įr išilgąį. Ap
lankė taip pąt Filipįnų ir Ha- 
wajų sąlas. Per tą laiką jis 
daug matę, ęlaųg girdėjo, dąųg 
visokių patyrimų turėjo. Jam 
teko susipažinti su. įvairiau
siais žipppėmįs ię nemažai da
lyvauti darbininkų judėjime-

Prieš kelis metus jis pradė
jo rašyti 
jis tuoj 
dėmesį.
pasirodė jų knyga “Dynamitc, 
The Story of Class Violencę 

die
tos 
lai-

yisur dąu-

Savo gyvąją rangią 
atkreipę ąHąitytpjų 
Prieš trejetą piety

O šiomis 
išėjo iš spaudos 
antra ir pataisyta

j-Ęa . - <<

sios Dalybos filosofijos ir

Aštriau pasmerkti valdžios politiką, kaip kad ji | užmiršta pasakyt ve ką: ke- 
buvo pasmerkta šitais žodžiais, vargiai butų galima, liais mėnesiais prie tai, Vc-kie- 
nes “gerų amerikonų” akyse sovietų valdžios “filosofi- tijos komunistai kartą ją Hįt- 
ja” reiškia visa, kas yra šlykštaus, pikto ir nedoro pa- ,eiio Par!fija nacionalistų 
šaulyje. Tačiau šitokiu absoliutišku “naujosios dalybos” sunJanymą refer®??<!ųmū ąt- 

smerkimu republikonų vadai vargiai bepadarys 
daug žalos. Kas deda perdaug parako į kanuolę, 
rizikuoja, kad, bešaujant, ji gali sprogti.

Kokia yra sovietų valdžios filosofija? Ji atmeta 
mokratiją (žmonių renkamą valdžią), nepripažįsta 
mens laisvės, garbina jėgą ir smurtą, reikalauja aklo I kada-Von Papenas" tą valdžią I 

paklusnumo “vadui”, tiki, kad valdžia, neatsižvelgda- pašalino ginkluota jėgą, komu 
ma į ekonomines sąlygas, gali kreipti kaip tinkama histų šaukimas ginti tą valdžią 
žmonių gyvenimą. Ar yra kas nors panašaus “naujo- ne£aI(-'j° reikšti nieko kito, kaip Į 
joje dalyboje”? Tur būt, kiekvienas blaivas žmogus su- gly,lų bumbugą! |

tiks, kad joje nieko panašaus nėra. Galų gale, apie komunistų i
Roosevelto politika turi tiek panašumo į sovietų lariarnas pąstangas sudaryti 

valdžios, kad joje yra gana daug eksperimentavimo bendią f*’orita ,bllv0

(bandymų darymo) ir pastangų pešti siek-tiek planin-1 b’ndro fronto kQmunisUi 
gurno j ekonominius santykius. Stalinas daro bandy- kreipdavosi ne į socialdemokra- 

tų pąrtiją, bet į “eilinius par
tijos narius“. Savo spaudoje, 
lapeliuose ir prakalbose jie 
šaukdavo j bendrą frontą “per 
socialdemokratų partijos vadų 
galvas’’, ir tuos socialdemokra
tų pąrtijps vącĮųs jie be pąlior 
vos pravardžiuodavo “socialfa- 
Šistais”, “sociąlpąrdąvikąįs” 
“judošiais“ ir t. t. Ir mažas 
vaikas gali suprasti, kad šito
kia savo taktika komunistai 
stengėsi ne suvienyti darbinin
kų judėjimą, o tik suardyti so- 
cialdcmokraįų orgąnizacij ąę.

“Laisve” dabar bąndo to vis
ko užsiginti. Ji bando užsigin
ti tos taktįkos, kurią Maskvos 
komunistiški diktatoriai ir jų 

i pakalikai visose šalyse varto
jo per pusantros dešimties me
tų. Tuo patim ji prisipažįsta, Į prarnoriej e Adamic žiuri skepĮ 
kad ta taktika bMvp netikusi. tišį'ai. jis mano> : - 
Ji bUVQ bolševikiški! bandymas nepasiseks.

,. . ... , . bukapročių Maskvoje, ir aklo- ............ 'tinka tikrenybes. č>a nurodys.- k ln.lskv]Ilės „
me bk ai ke etą faktų. Komu- L. kol H
mstai taip Vokietijoje, ta(p ir budeiiai nepradėjo kapoti gal- 
kitose salysę aršiausias savo I komunistams Vokietijoje.
atakas visuomet kreidavo Dabar jąu jie e)„ė susiprasti, 
pn^ cemokratijų ir prieš no- L štaį Francijoje pav kol 
ciahstini darbininkų Jojimą. ud u „b, ikimo f | 

nebuvo, kuomet Vokietijos ko- ’ 
munistai, diriguojami iš Mąsk- Tačiau reikia pastebėti, kad 
vos, jau skleidė masėse tą tikra vienybė darbininkų jųdė- 
“idėją“, kad demokratija esan- jime vistįej$ dą^ nėrą gą)Įųią, 
ti “supuvus“ ir kad ąų jos pa-1 kol Rusijoje komunistai žydo 
gelba buržuaziją “mulkina“ 
darbininkus ir “migdo“ jų kla
sinę sąmonę.

Dar Hitlerio gaujos buvo vi
sa? menkos Vokietijoje, kųopiet 
komunistai pradėjo užpųldįpėti 
sociąjdemokratų partijos ir so-Į fronto pavyzdį pasauliui! 
cialdcmokratinių profesinių są- . M 
jungų masinius mitingus ir dę- Skelbimai Naujienose 
iponstracijas gatvėse. ęįi

Toliauą, iki pąt tęs vąĮąnd^ą, k;
kada Hitleris įėjo į valdžią/ Vo. yra naudingos

referendumu at 
. . šaukti aukščiąus paminėtąją 

Prūsų valdžią! Jeigu komunis- 
tas tai nesidrovėjo eiti išvien su 

“naciais“ ir monarchistais prieš 
I demokratinę valdžią, kurioje 

dalyvavoi keletas socialdemokra- 
as" I tų ministerių, tai juk pąskųį,

mus “piatilietkomis”, žemės ūkio kolektivizacija ir t. t. 
Stalinas stengiasi tvarkyti visą Rusijos pramonę ir že
mės ūkį pagal tam tikrą planą. Rooseveltas irgi užsi
ima tam tikrais bandymais ir planavimais. Todėl, anot 
p. Fletcher’o, tarp jų dviejų nesą jokio skirtumo.

Bet dar nebuvo girdėti, kad savo eksperimentų py
kinimui Amerikos valdžia butų šaudžiusi už tariamą 
“sabotažą” inžinierius, kad ji butų siuntusi ginkluotus 
žvalgybos ir kariuomenės burius atiminėti iš farmerių 
grudus ir gyvulius, arba kad bent vienas žmogus už 
Roosevelto politikos kritikavimą butų buvęs suareštuo
tas. Tai kam republikonų lyderiai tokius niekus pasą-

“Naujoji dalyba” turi daug ir labai stambių ydų. 
Didžiausia yda ta, kad “naujosios dalybos” autoriai ir 
vadai neturi aiškaus kelio ir aiškaus tikslo. Dažnai jie 
viena ranka griauja tą, ką kita ranka stato. Bet jiems 
nereikia prikaišioti to, kuo jie nėra nusidėję. Tuščia ir 
nepamatuota republikonų kritika rodo, kad konservaty
viai “naujosios dalybos” priešai neturi prieš ją rimtų 
argumentų.

Apžvalga
PRASTA POZICIJA, JEIGU 

JOS REIKIA UŽSIGINTI

sako, kad netiesa, 
klausį- 

Francijoje komunistai

“Laisvė“ 
jogei “bendro fronto 
mu
griežtai pakeitė savo senąjį nu
sistatymą. Girdi, ir Maskva ir 
jos pasekėjai kitose šalyse jau 
seniai žiūrėję j fašizmą, “kai
po į vyriausią pavojų darbi
ninkų klasei“. Jie, be to, nuo
latos kvietę socialdemokratus 
Vokietijoje bendrai kovoti prieš 
“pačius“, bet tos komunistu 
pąstąngos sudaryti bendrą fron
tą prieš fašizmą iki šipl netib 
įėjusios pąsisękimo dėl sopialis? 
tų vadų pasipriešinimo.

Šita “Laisvės“ pasaka fleata-

knygoje Adamic 
labai daug

Įs
idomiu

in America’’, 
nomis 
knygos 
da.

Savo 
duoda
faktų iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir apibudina to ju
dėjimo savybes.

Yra gerai žinomas faktas, 
kad Amerikoje sįreikąi dažnai 
baigiasi riaušėmis ir tiesiogi
niu veikimų. Kodėl.? Ądą- 
mic sako, jpg tai pareiną nuo 
šios šalies pramonės sistemos. 
Griežtų priemonių dąi'binipkai 
yra priversti stvertis todėl, kad 
kitokios išeities nėra. Kur 
darbininkai bandė švelmojpis 
priemonėmis kovot, ten jię 
pralaimėjo-

Amerikos kapitalistai ,sąkp 
Ądamic, yra neįmanomai plė
šrus. Su darbininkų teisėmis 
jie kuo mažiausiai nori skai
tytis. Ir jeigu pasitaiko pro
ga,. tai jie nei kiek nesidrovi 
samdyti žemiausios rųšies mu
šeikas, kad sulaužyti streikus. 
O tai verčia ir darbininkus 
naudoti prievartą. (

Apie Debsą Adamic kalba 
su pagarba, Bet jis neprągi- 
na pro šalį jo ydų. Buteųį, 
kad Debsas buvo didelis sep- 
timentalistas. Tuo tarpu 
praktiškam darbininkų vadui 
vaduotis sentimentalizmu nę- 
(Įąliipa.

Ne viskas tėra tvarkoje ir 
su unijomis. Blpgiausias dą- 
lykas su jomis yra tas, kad 
pastaruoju laiku į jas pradėję 
skverbtis visokie gengstęriąi, 
kuriems darbininkų reikalai 
visai nerupi. Adamic padųų- 
cją nemažai pąyyzdžių, kur uųir 
jų organizatoriai buvo niekąs 
dąųgiąų, kaip tik gengsteriąi. 
Jis gerokai vietoj pašvenčia 
Chięagos unijoms, kurios yra 
gengstęrių vadoyąujamos.

| Roosevelto ądniinistraęi- 
I jos pastangas įvesti taifyą

1 tiškai. Jis mano, kad tąs

ir 8mm» -'’PfilslistaS! -tauru 
Maskvai tikrąi rųpętų “bend 
ras frontas”, tąį j j turėtu pir
miausia jį steigti namie, kur 
fįomunistai turi visą ęalįą ir 
turi' progos parodyti bęncįro

uodą naudą dsjto, 
ad pačios Naujienos

Tame atvėjije, sako Ferre
ro, vokiečių vyriausybė tuoj 
susmuktų. Tatai gerai žino 
Hitleris. Todėl pradėti karą 
jis jokių budu neišdrįs. Bi
josi karo ir kitos valstybės, 
nes ir jos numano, kad pasiti
kėti sumobilizuota armija yra 
gana rizikinga.

Iš viso to Ferrero daro iš
vadą, jog trumpoje ateityje 
Europoje skambesnio karo ne
įvyks, ųęžiurint to, kad valsty
bės eikvoja bilijonus dolerių 
beprąsĮipjngain 
mui.

apsiginlęląvi- 
K. Aukuras.

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SAN INA. S
ROMANAS

Ar galima tikėtis karo Eu
ropoje? — Garsais istoriku 
Guglielmo Ferrero rašo, jog 
jis Ženevoje girdėjęs maždaug 
tokį pasikalbėjimą:

— Nusiginklavimo konferęp- 
ciją privalėtų sušaukti Isesijg. 
ir paskelbti Hitlerį įajįbpk 
prezidentu. Ant galo, jis. sų- 
pądp tikrą nusiginklavimui 
formulę, r- pareiškė Ą. \

— Bet ta, 
kuris reikalauja paaiškinimp. 
Aš nesuprantu! — kalbėjo Ę.

— Ką jis padarė bįrželio 3( 
d.? Jis iįįžųdp sąv° armijpjį 
vadus. Jeigu y įsos vyriausy
bės sektų jo pavyzdžiu, tąi 
Europa greit nusiginkluotų.

Toks pasikalbėjimas, sakę 
Ferrero, įvyko tarp dviejų ąsį- 
menų, tyurįę yra surišti su nų- 
sįginkjąvimo lįonftįrepęi ją.
Nors pasaiulymaš paskelbti 

I Hitlerį garbės prežidentu įų-

kad Karsaviniutė pabūgo so
do ir šviesas. Vos nesugriu- 
daipa, stengėsi, ji priėjo taip 
artį, kad jis negalėtų matyti 
jps visos, nuo galvas iki kojų.

Tuomet S.anįnas paėmė ją 
už rankų, įtraukė į pačią tan- 
kumynę persipynusių medžių 
ir tęn vos tik nepasodino ją 
ant savų kelių, pąts sėdėda
mas ant sęųos obelies kelmo.

Iš šono jis matė paniurusį 
moteriškės profilį ir apvalų 
petį, minkštą ir silpną, paly
ginti su jo plačia ir stipria 
krutinę, bet keistai 
Harmonizavosi su ja. 
mas nelaisvą didelį 
grožio patraukimą ir 
jai pasigerindamas,

sausą drabužį, per kurį saulė 
peršvietė šiltą šviežų jos kū
ną. Karsaviniutė pašoko, bet 
neątsitraukė. Jis žadėjo jai 
Sąvp jėgą ir drąsą, ji jam y 
savo švelnumą, gražumą, ir 
ąbų bijojo vįęps kito. Saninas 
nprėjp jai pasakyti dąųg švel
nių suraminančių žpdžių, bet 
jam pasirodė, kad prie pirmo 
jų bąisn garso Karsaviniutė 
ątsikels ir pabėgs, tai jis ty
lėjo. r- - *

rys?... 
ir gėdos nutirpusi, 
ir vėl 
siu!...

—Zinute, — ant galo Sani
nas pasakė, ir jo balso garsas 
nesmagiai ištartas nepriprasto 
vardo, buvo švelnus ir keistas.

Karsaviniutė vienu akimir
ksniu žyilgterčjo į jo veidą ir 
įos akys, susitiko su jo žiban- 
čioniis akimis, akimis žėrin
čioms į ją su baime ir susi
jaudinimu, taip arti, kad ji iš
sigando. Išsigando ir tuo pa
čiu laiku instinktyviškai pa
juto, kad ir jis buvo labai 
išgąsdintas, kad dabar jis la
biau bijo jos, negu ji jo. Kaž
kas panašaus į pasileidusią 
mergaitę žingeidžiai dingtelė
jo kampelyje jos širdies ir 
greit jai pasidarė lengviau ir 
negėda, kad ji sėdi ant jo ke
lių.

(Bus daugiau)

Jausda- 
prie jos 
kažkaip 
Saninas

Jtfąujas No. 6-7 
Labai Įdomus 
KULTŪROS

TURINYS:
■■j Sukaktuves.
Pasaulinio, Gaisro kilme. — J. Bąl- 

dauskas.
Karo literatūros tendencijos. — Ju

liuj Ęutėnas.
šventraščio medicina.

P.iKas.
Franęęis Villono }curybose pavyz

džiai ir sugretinimai. — A. Ven- 
slova.

Mirtis dumble. — H. Barbųsse.
Privatiškos skaitytojo nuomonės apie 

“Frank Kruka”. — A. Venslova. 
Sunkusis vąndęnilis ir sunkusis van

duo. — A. Pikunas.
Knygų Apžvalga. — Literatūra.-

Kaina 45 centai
Galima gauti NAUJIENOSE.

Karo

Dr. A.

Ątąitrąųkųsi ąt-

(Tęsinys)

Abi joą, puikios, jaunos ir 
grąžius pioteriškčs, stovėjo 
saulėj ųųŠYięątqą, šypsojosi 
pilnopiift skausmo lupomis ir 
Raibėjo ąpįe niękųs. Bet tuo 
tarpų pas Lydiją kįlo skaudi 
ųeąpykąųtą laipijųgos, bęru- 
pestiųgos mergaitės, p Ęarsą- 
vįniųlė pavydėjo laimes būti 
td|<ią puikia, linksima ip lais
vą, kaip Lydįja.

Po pietų Karsaviniutė pasi
ėmė knygąį atsisėdo prie lan
go ir vėl pradėjo beviltingai 
ir nepasiįudindama žiūrėti į 
saulės šviesą ir šilumą pripil
dytą sodą, pergyvenantį pas
kutines vasaros dienas.

Aštrus šidrpas ’ berbėgo per 
jos kūną ir jos sieloje viskas 
susileido į begalinį ir skaudų 
nuilsimą.

—Na, ką-gi... na, pražilsiu, 
ten nian ir kelias... Aš numir
siu, — apatiškai kurtojo ji pa
ti sau-

Karsaviniutė pamatė Saniną 
pirmiau, negu jis ją pastebė- 
jo* u.u-- .

Jis ėjo per sodą, aukštas įr 
rąnius, ^Yalgyd.ąmąsis į šonus 
ir rankomis paliesdąmąs krū
mų Šąkoleą, lyg syęlkiudąma- 
sįs sų joiųįs.
gal ir prispąudųsi knygą pęie 
krutinės, įįarsąvįniųtę tumio
mis akimis žiurėju į jįt kpl 
Šaninąs skubiai ejp prie lan
go-

—Sveikutė! — pasakė jis, 
pratiesdaiųas jąi ranką.

Ir pirm visko ji suspėjo at
sikelti ir atsipeikėti iš pusiąu 
tamsaus jąusiųų chapso. Sąnj- 
pąs sų muloųią lokaciją pą- 
kąrtpjp:

—Sveikutė gi!
Jp ba|se bųyP kąžkąs, kąd 

Rarsaviniutę privertė surėkti, 
atsikelti, pąbęgti, įr» netekda
ma valios, ji tyliai atsakė:

—Sveikas...
Ir atsakius tai, pajuto, jog 

jis už ją stipresnis ir su ja 
pasielgs taip, kaip norės.

Saninas atsirėmė ant pąląn- 
ginės lentos įr pasakė:

—Išeikite valandėlei į sodą, 
mums reikia pasikalbėti...

Karsaviniutė atsikėlė ir, vi
sa būdama įtakoje keistos jė
gos, nežinojo, ką ji turi dary
ti, kur eiti ir kaip,

—Aš jūsų ten lauksiu, — 
Saninas pastebėjp.

Ji linkterėjo galyą, be galo 
sarmatydąmosį, kad jam at-; 
sako.

Saninas Siuėjų sparčiais, 
ramįais žingsniais, o Karąavį- 
niutė bijojo pažiurMi į jo žin
gsnius. Ji keletą sekundų pą- 

1 stovėjo nepasikrutipdama, 
istipriaį sugniaužusi rankas. 
Paskui staiga be tikslo pasiju
dino ir, dargi pasiėmusi dra-j 
bužių palas į ranką, kad butų 
patogiau eiti/ išėjo iš stubos. 

\1 Auksine saulės šviesa ir geL 
toni lapai begaliniai nušvietę 
visą sodą. Dar iš tolo Kąfsa? 
vįniutė pamatė Saniną, kuiįi^ 
st'pvėjo ant takelio. Jis šypte7 
’lėjV> jai ir nuo žvilgsnių mer- 
gąįtė susimaišė if sarmatijosį 
eilD Ir bėjėgingumo ir gėdos 
jausmas taip iŠsfvy&tė joje,

Mergaitė klausėsi į jo gUlĮĮO delei.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam* 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų patų?

DIDIS
RAKANDŲ

Išpardavimas
PROGRĘSS KRAUTUVĖJE 

Gražiausi. Rakandai Parduodanti 
Mažiausiomis Kainomis Mieste!

J, KALĘ
IĄLSTED
NŠKAŠ, Vedėjas, 
i ė tory 4226 ‘

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų
Didelę nuolaida už senus rakandus, į mainus ant nai 

Šie pasiūlymai trumpam laikui. Matykite tuo jaus

NAU- 
^EUŽUS 
Nauju

ŠIS KAIP PARODYTAS 
VJQS NJĄDOS tvirtas ir 
SfiĮČiyčiąi setąsj,. ((engiąs si
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KĄ ŽMONĖS MANO į
rroiri

JAU LAIKAS APSI 
VALYTI NUO SIŪK 

SLIU!
DienosRengimas Lietuvių 

Pasaulio Parodoje ir dėlei to 
sukelti šmeižtai, intrigos, už
puldinėjimai darbuotojų ir da
lyvių, akiplėšiškos pastangos 
trukdyti darbą ir pasisekimą, 
pastangos ardyti lietuvių vie
nybę, pastangos pakenkti mu
sų tautos geram vardui ir gar
bei, įtikino mane, kad musų 
visuomenė ir jos nuoširdieji 
darbuotojai yra perdaug kan
trus ir tolerantiški. Perdaug 
nuolaidus ir taikus.

Be abejonės, kantrybė ir vi
sos geros ypatybės yra geriau

■■

HRONISLAVA BRIEDIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 10 dieną, 12:07 va
landą naktį 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Šiaulių 
mieste. Amerikoje išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nubu
dime vyrą Vincentą. 3 sūnūs 
Vytautą, Algirdą ir Henriką, 
dukterį Aldoną, brolio sūnūs 
Andriejus Ibianski, sesers duk
teris Teodorą ir Albiną, o Lie
tuvoje broli Juozapą Ibianskį, 
gimines ir draugus. Kūnas pa
šarvotas. randasi 6631 South 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks antradie
ny, Rugpiučio 14 dieną, 9 vai. 
ryto iš namu i Gimimo Pane
lės švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sie
lą, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislavos Brie
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Sunai, Duktė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Liulevičius, telefo
nas I^afayette 3572.

si požymiai sielos ir sąžinės ty
rumo,, yra tai vainikas garbės, 
ir aš nenoriu pasakyti, kad 
kas nors privalo slopinti geras 
ypatybes, savyje ar pas kitus. 
Ne. Tečiaufc, kada visokio plau
ko apaštalai iš tamsybių, kar
jeristai, šarlatanai ir paprasti 
dolerių gaudytojai, apsimaska- 
vę “lietuvybe” ir “katalikybė”, 
prisidengę garbingai žuvusių 
žmonių vardais arba skaisčiais 
obalsiais, peržengia visas pa
dorumo ribas ir perdaug nuo
dų leidžia į visuomenės kūną, 
kantrybei reikalingi yra stab
džiai.

Kiekvienas, kuris darbuoja
si gerovei ir laisvei visuome
nės, privalo apginti ją ir pa
tys save. Perdaug kantrybės ir 
nuolankumo ir gerus žmones 
padaro vergais ir lepšėmis.

y-fsi tamsybių apaštalai, kar
jeristai, šarlatanai ir paprasti 
dolerių gaudytojai, prisidengę 
“lietuvybe”, “katalikybe” ir ki
tokiomis gražiomis skraistėmis, 
turi būt nudengti! Turi būt iš
statomi parodai 
— tokiais, koki

Po praėjusios 
nos celibracijų
tuvių visuomenės dalis nori 
matyti kas tikrai slepiasi po 
tais uždangalais. Ko tie pasi- 
slėpėliai siekia? Kas, iš tiktų
jų. jie yra? Kur turėtų būt jų 
vieta? Kaip pasekmingiau ko
voti prieš juos arba bent ap
siginti bei apsisaugoti jų?

Visuomenė norėtų taip pat, 
kad tie darbuotojai, kurie ren
gė Lietuvių Dieną, paaukoda
mi jai visą savo energiją, įdė
dami į darbą visą nuoširdu
mą, nors dabar pakeltų ranką 
apsigynimui savęs. Aš tvirtai 
tikiu, kad tas purvas, koks bu
vo drabstomas jų adresu, ne
prikibo jiems. Bet to neužten- 

jka. Jie patys privalo apginti 
■ savo vardą ir garbę. Jie pri-

valo pasirodyti prieš visuome-, 
nes akis skaistus, ’nesupurvin- 
ti taip, kaip pasirodė ghbųs, 
nuoširdus ir energingi savo 
darbuose.

Dabar yra laikas pradėti ap
valyti visuornėnės pastoges nuo 
Visų tautiškos vienybės ardy-Į 
tojų, nuo visų sugedusių ele-Į 
mentų ir Šiukšlių. l'aft šluoki
me lauk visas šiukšles, vora-; 
tinkliUs ii- pelėsius! Arba bent

atsiTubežiuokim tiuo jų. Pa- 
ženklinkim ju’os aiškiausiomis 
spalvomis, idaht Ateityje jie 
nebegalėtų pridengti nuo vi
suomenės akių savo nešvarius 
darbus ir šiekiUs. Jus, visuo
menės darbuotojai — vadai ir 
pagelbininkai, turite imtis to 
didelio valymo darbo tuojaus! 
Pažangioji visuomenė laukia to, 
iš jūsų ir padės jums.

— J. Šmotelis.

Kas mums gražu ir prakilnu
♦

be apdangalų 
jie yra.
Lietuvių Die- 

pa žangioj i liė-

I amsybes apaštalai, veng
dami liaudies kilnių tikslų,! 
kaip šikšnosparnai dienos švie- 
sOs, dėl savo nepasotinamO; 
gobšumo šio “griešno” pašau-! 
lio aukso veršio, nenori ir ne
gali suprasti, kad jauho ki
limo negalima sulaikyti, kaipj 
negalima užtvenkti upės bėgi-! 
mo.

Tasai jų veidmainingasis 
tautybės skraistis ryškiausio
mis spalvomis matėsi, besi
rengiant ir phširėngus niųsų 
kilniosios idėjos ir tikrosios 
musų liaudies dvasios atsto
vams į rugpiučio 5 diėną.

Lietuvių Diena Pasaulio 
šimtmečio Pirmyneigos Paro
doje šiandien įvykęs faktas, 
nežiūrint visų tų stabdžių, 
kuriais teikėsi apdovanoti 
įvairaus p i a u k o “pa
triotai” ir atskalūnai. Visuo
menė nepatikėjo bimbininkų 
ir klerikališkam muilo burbu
lui; ji savo skaitlingu atsilan
kymu ne tik parode Rur link 
einanti, o ir pilniausia atsidė- 
koja savo idėjų vadams, pa
gerbė jų nuveiktus darbus ir 
gavo pamAtyti bendrai tai, kas 
jai kilnu ir brangu.

Karalaite
Gražuolė mergaite su 

palydovėmis buvo tasai
boliškasai centras, Apie ^Drį 
lyg ratu spietėsi ta lietuvių 
dvasia, jos kilnieji šieldai. — 
Karalaitė, taip mes ją pavadi
nome, bet tatai buvo tiktai ta
sai ženklas, kuriame susikau
pė musų troškimAi. Karalai
tė tai dorovės, grožio, sveika
tos, proto ir mokslo simbolis 
— ženklas tobulybės.

Kalbapt apie Lietuvių Die
nos Karalaitę ir jos palydo
ves, tehka pastebėti tai, kad 
ji buvo ta mergaitė, kurią ap
dainuoja musų poetai; ji gra- 
ži, lietuviško typo geltonkasė, 
skaisčiaveidė ir mėlynakė. 
Palydovėse kOmponavosi ta
sai plaukt) ir veidų įvairumas, 
kuris ir y*i*h pašiVfeiškęs mu-, 
sų giminėje. Atseit, su pasi
didžiavimu galima pareikšti 
ačiū komitetui, kuris afrlikd; 
savo pareigas tAif), ‘kaip ta!i

buvo geriausia ir tinkamiau- 
šia.

Čia tenka prisiminti praei
tų metų Lietuvių Dieną ir jo
sios Karalaitė. Nesiginčyję, 
kuri gražesnė ir tinkamiau 
atliko savo rolę, pastebėsime 
tas aplinkybės, kuriose vienai 
ir kitai teko savo rolė vaidin
ti
ir “segelės 
publikai tik jų nugaros tebu
vo matomos. P-lei Stankiutei, 
ačių gabiam žmogaus darbui 
buvo duotos kultūringos sąly
gos ir ji protingai atliko tai, 
kas

Pernai visokie “tėveliai“ 
jąją džiaugėsi, o

saVo 
sim-

Grinius
Rugpjūčio 10 dieną, 9:45 valandą /

Jonas
Persiskyrė su šiuo pasauliu ...

1934 m., sulaukės 48 metu amžiaus, gimęs Lietuvoje, Dulkiškių 
kaime, Rozalimo parapijoj, Panevėžio apsk. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Visą laiką gyveno Chicagoj. Paliko dideliame nuliudiine dvi , 
dukteris Juozapiną Liudžius, Antaniną Grušas ir žentą prušhs, 
sūnų Joną, tris anukus, pusbrolį Kazimierą Grinių, jo žmoną Ro
zaliją ir seserį Eleną, kuri gyvena Clevelande. Kūnas pašarvotas, 
randasi 10725 So. Indiana Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadieni, Rugpiučio 13 dieną, 8:30 vai. 
iš ryto iš namu į Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ’ 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į ; 
Šv. Kazimiero kapinės.

Visi A. A. Jono Griniaus giminės, draugai ir pažįstami esat • 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, ,
DUKTERYS, SŪNŪS, SESUO, ŽENTAS, , 
PUSBROLIS IR GIMINĖS.

'Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, telefonas : 
Pullman 4151.

mums gražu.
Šįmet ir pernai

Šįmet mes nematėme tų 
komedi j antiškų džiūgavimų, 
rankų pliaukškinimų scenoje 
ir negirdėjom^ muilo bAkso 
politikieriaus apetitų, kuriais 
taip sočiai teikėsi apdovanoti 
mus tasai “tėvelių” palaimin- 
tasai pirmininkas. Mes su- 
pasididžiavimu galime pasa
kyti, matėme suprantantį savo 
pareigas ir mokantį pagerbti 
visuomenę žmogų kurisai pa
sireiškė asmenyje p. Jurgelio
niu. štai, kur musų dvasios 
vadas, tokius, mes, tikiuos, jei 
dar ir nemokame, išmoksime 
'tinkamai ir pagerbti.

Pirimą kartą, tetikti prisipa
žinti, girdėjau dainuojant p.p. 
Drangėlienę, Steponavičienę ir 
p. Kaminską', Jų dainavimas 
buvo tikrasdi minios žavėto
jas. Keikia tik gėrėtis. Pa
nelė Pečiukaitė mums gal (lan
giaus žinomA dainininkė ir 
vaikučių koncertų rengėja. 
Nesiimdamaš kam nors rašyti 
pagyrimus/ Vienok, dėl p. Ele
nos garbės, noriu čia pastebė
ti, kad josios maloniam balse 
truputį perdaug žymus ameri- 
koniškašai ištarimas. Ir tatai 
išnikus mes jaustumėmės'jo
sios dainoje, kaip dainos ša
lyje.

mums matant besiveržiančią 
musų jaunąją gentkartę į tai, 
kas gražu ir kilnų, o aukšty
bes virš viso to, kas biauru ir 
šlykštu.

Mažytės mergaitės ir berniu
kai pasirengę nugalėti tai, 
kas musų seną j ai genkartei 
buvo neįmanoma. Vingiuojąs! 
jie kaip vijurkai nardo kaip 
be kauly. čia buvo baleto 
figūros jų bangavimas, 
jau, štai ir gimnastikos 
kai. žodžiu^ viskas kas 
mums kilnu ir “artima 
dūšiai”, kaip tatai 
savo 
Jurgelionis.
širdys gėrėjosi ir siela džiau
gėsi. Čia mes atgavome kva
pą po nuovargio, įgyto musų 
piknikų mugėse ir jų garmoš- 
kų kvarksėjimo tingiuose, ku
riais taip pasižymi musų dva
sios priešai, aukso veršio gar
bintojai ir persenę kompozi
toriai. Viskas buvo mums ne 
tikėta, lyg sapnas, kuris 
tikrenybe ir liks amžina 
dildoma atmintimi.

Beje, istorija nusako, 
mes buvę kadaise galinga tau
ta, kad musų tauta sena ir kal
ba seniausi Europoje. Atseit, 
mums turėtų priklausyti ir žy
mi dalis kultūros ir civiliza
cijos pradmenų kūrybos. Ar 
taip, ar ne, mes dėl to kardo 
nesitversime, vienok, nepamir
škime ir valandos kas tikrasis 
kaltininkas musų tos garbės 
pražudyme. Musų, kaipo liau
dies teisė, buvo vergo teisė, 
ką mes visi gerai žinome. Ver
gas priklausė “dūšia ir kimu” 
ponui, atseit, taip kaip šian-

Jaunie ji
įspūdžiai įgyti iš bendro 

vaizdo spruste sprūdo iš kiek
vieno, -kirti am 'tik teko daly
vauti rugpjūčio 5 dienos iškil- 
frtėšė. Džiaugsmas ir gArbc

čia 
triu- 
buvo 

musų
pareiškė 

kalboje gerb. pirm. p. 
čia akys matė,

Graboriai

virto 
nciš-

kad

Stanislovas Kareiva
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 9 dieną, 10:55 valandą 

vakare 1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kauho ’redyboj, 
Tauragės apskr., Gvaklu kaimas, Kvędainos parap. Amerikoj iš- i 
gyveno suvirš 40 metų. Paliko dideliame nuliūdime tris jaunus, c 
Liudviką, Ftančiškų ir Edwardą, tris dukteris Stapislavą Rakau- ) 
skienę, Juzefą Cldrkc ir Bronislavą — žentai, marčios, anukus, 
anūkes, brolio duktė Zofija Diliortienė ir. giminės, o Lietuvoj, bro
lį Joną, švogerkas ir švogerius, Jankauskus ir Vaitkevičius. Taip
gi seserų ir broliu vaikus. Kūnas pašarvotas, randasi 3431 So. 
Lowe Avenue.

Laidotuvės įvyks Panėdėly, Rugpjūčio. 13 dieną,. 8 vai., ryto 
iš namu i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gšdulin- 
gos pamaldos už vėlioriib sielą, o iš ten bus nulydėtas į sv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Kareivos giminės, draugai ir bąžįstdfhi 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jąm 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
SUNAI, DUKTERYS IR GIMINES.

laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Maceika, telefonas 
Varde 1138.

LAIIMIJAM PIGIAU NEGU JOTI

uiiariiir ĮĮTTy.žig.tf. į-u... ■ r , .   

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

LAIDOTUVĖS $95
Kur taupumas reikalingas, mes pabaidoj Kine už $95. Vž iškilmingas 
TdidbtUVėb, ’įliėHb grabute, ’KlUtMfe, išbalsamavimab, karabonas. painios, 
gėlės, vargonai, koplyčia,-—visas jfrirerigiihąs ir musų malimus pa- 
tarnavitaafe liūdnoje valandoje —» Ąž visą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas 
PUILMAN 4151 REPUBLIC 3100 
10734 Š. Michigan Avė. w 2506 W. 63 St.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hertftitage Avenue

dien kiekvienas gyvulys žmo
gui. O religijos įvairus tie “tė
veliai” buvo tie vadai, kurie 
r nuvedė mus į tą vergiją, 

kurioje šimtmečius musų tau
ta kentė priespaudą svetimų 
carų ir savųjų despotų.

Tad, pažinę savo tikruosius 
idėjos vadus mokėkime juos 
tinkamai pagerbti ir nedary
kime sau kromelio iš jų nu
veiktų darbų, kaip tatai mes 
šiandien matome ir musų žuvu
sių lakūnų istorijoje.

Jonas Kairys.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Gtaborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
..‘larhs Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis
• ’m'

ir Tėvas
Jeigu norite dailuhįo ir nėbrangumo 

Laidotuvėse....... Pašaukite.
REPublic 8340 

5340 So. Kedziė Avenue 
(Neturime ębryšių su firma tuo 

•pačiu vardu)

J. F. KADŽIUS
. LiĖtuw°r gŽaborius 
•Palaidoja tiž $25.00 ir atigščiau.

, Modernišką koplyčia, dykai. , 
(x68 W. 18tn St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skirias
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Mohfoė 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Litaanicą Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tek Lafayette .8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS Iii 
BALSAM UOI’OSFAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ii graži 
M a.. dykai. 

CHER AV.

I. j . MLP
.. GRABORIUS

1646 Wėst 46fli St. 
tel. Bojįlevard 5^03 ir 8413 

1827 So. 49th Ct.
Tėl. Cicero 8724. Koplyčia dykai.
-» • . • ■ fe • ♦ * ♦

Lachavich ir Sunus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja ląiddtuvSse kųopigiaiisiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

2314 W. 23td PL, Chicago 
Tel. Canal 2515 arba 12518 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct, Cicero, Dl. 

tek Giedro 59Ž7

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA dykai 
1410 So. 49 Ct 

....... CICEBO. IX*

1

Amerikos Lietuvių Daktaru

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyds Park 8895

Dr.SusaiinaA.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 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Res. 6681 So. California Avenue
Telefonas Renublie 7868

DR. VAITUSH, OPT.‘
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, j 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu, karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Res. Tel. Victory 2348 DR. BERf ASM
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St, 
Valandos nuo 10—^1. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nūo 10 iki 12 vai. dieną

25 METU PATYRIMO
Pritaįjdnie akiniu dėl visokiu akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raides susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mario iškabas 
Valandos nuo 9180 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

y, • i r n ir i j- i.!....- 
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuviu Daktarą Drau- 
___________gijos ,.Nąrjąi.___________

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

A. MONTVID, M. D.
West *rown State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tėl. Sėėley 7Š30 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.r Ž?VEŽEL’IS 
Dentistas

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 liuo 2-4 ir nuo 
6*8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

"Afei'"'ii’iii................... . L.. ■■■■■„ i. .. • 11.........................

Res. 6600 South Artesian Avenrie.
Phorib Prospect 6659 

Ofiso Tel. ęanal 0257^
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

_______ CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

■,,i -Mj..;,- jt-t,i-i-i'■ •li-Tliiaa^.iiiiiiiirrli n—r-....... ..

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal šiltaHmą 
Ofiso Tekt Boulevard 7820 
Namu TeL Prospect 198Q

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted SL 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskiš
GA3 DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco a^.

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: 
1084 W. 18th StM netoli Morgan SL 

Valandos nup 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 Šb. Ashland Avė.
2 lubos , , 

CHICAGO, ILL.
r . OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki S:30 vaį 
vakaro. Nedėliomis huo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Dr. MAOffiKAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191 .

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką. Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką ligą

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

Valandos) 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.
■ -iru m « fe ii............. ... ........... i> į

Advokatai

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

Rez.. 6515 So. Rockwell SL 
tel. RbpubUc 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cėrmak Road (W. 22 SO 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
, Pėtnyčios 6 iki 9 
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. RockvreU Street 
Telefonas Republic 9600

Jošeph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlugton St.

-Kambarys 402 Tel. Dearbcip 9047 
Res. 5849 So. Hermitage Avė. 

VąĮkarąfs nuo 6 iki S 
Tel Prospect 1610 . .



Vakar rytą mirė žy
mi chicagietė p. Bro- 

ė Briedienė
Motina pianistės Aldonos Brie

džiu t ės; mirė nuo cukrinės 
ligGo pc nepasekmingos ope- 
raciyjs.

MARQUETTE PARK. Va
kar, tarp 12 uos ir pirmos ry
tą, I^ake Side ligoninėje pasi
mirė žymi chicugietė, p. Bro
nė Briedienė. Ji buvo visiems 
žinoma už išauklėjimą vienos 
iš muzikališkiausių lietuvių šei
mynų Chicagoje.

Ji pasimirė nuo cukrinės li
gos. po nepasrkmingos opera
cijos, kuri buvo padaryta ant
radienį. Sirgo per penkias sa
vaites.

cijos,

Velionė Briediene sulaukė vi-1 
dutinio amžiaus ir išauklėjo ne
paprastai gražią šeimyną, kuria 
ne vienas gėrisi. Jos vaikai ypa

tingai pasižymi muzikališkumu 
ir jau yra pasižymėję toje sri
tyje.

Geriausiai lietuviams yra ži
noma velionės duktė, Aldona 

>ope- Briedžiutė, kuri dažnai daly
vauja musų koncertuose. Sū
nūs Vytautas Briedis (Vikto-- 
ras) 
radio 
Etting. 
Henry 
je.

Va
ry- 

pasi- 
Bro-

šei

li- 
opera- 

padaryta ant- 
Įlenkiąs sa-

tas 
well 
bus

NAUJIENOS. Chicago UI.
- '—1 ..*« 1—‘---------

šeštadienį, rugp. 11, 1934

yra akompani»tas žymiai 
dainininkei p. Ruth 

Kiti sūnus, Algirdas ir 
taipgi lavinasi muziko-

Veliones kūnas bus pašarvo- 
naniuose 
street. 

pranešta vėliau.

6631 So. Bock-
Apie laidotuves

A. M-nė. '

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai įgytų automobiliu, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Pirkite sau automobilį dabąr
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimamą mainams, balanso galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių.. Kiekvienam karui’ duodamą 90 diėųų rąžyty garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas r 1

(Narini VvleČinrni atlankyti. Tain- 
n-r i-vU^iPrnj Įr tie, kurio no»4 pri
sirašyti prie kuopos. Sekr.

4AMMHK .... . ........—

Į CLASSIFIED ADS.

Dykai Lempa!
Su kiekvienu Radio

BU DRIKO
Krautuvėje

Čikagietis Lazdaus- 
kas žuvo kely prie ;

Kansas
Kunas laikoma South Omaha, 

Nebraskojs nesuranda jo gi
minių

Trečias telegramas iš South 
Omaha, Nebraska praneša, 
kad čikagietis Juozapas Laz- 
dauskas rasta žuvęs kelyje 
prie Kansas miesto ir jo kū
nas nuvežta į South Omaha, 
Neb., ir laikomas vietinio gra- 
boriaus lavoninėje.

Šiandie Lazdausko identifi
kacijos bus prisiųstos grabo- 
riui J. J. Bagdonui. Gimines 
ar jo pažįstami, platesnių i n-? 
formacijų dėlei kreipkitės ad
resu 2506 W. 63rd St., tele
fonas Republic 3100.

F. Bulatu.

Naujas Midget Radio

$9.95
Lempa ar Stalelis — dykai.

Philco Radio po 

$20.00 
ir aukščiau.

Ištaręs, “Pašaukite 
graborių” krito ne
gyvas nuo kaitros

Širdies liga pagreitino mirtį; 
bus laidojamas pirmadienį

Perkant Didelį Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai dvira
tis (bicycle).

Perkant mažą Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai 25 
šmotų sidabro setas.

O perkant naują “Westing- 
house”. “Maytag”, “Thor”, 
“Apex” Skalbyklą už

$69.00
Dykai gausite $69.00 vertės 
prosinimo mašiną!

Perkant gražų lietuvišką 
rekordą už

65c
Dykai gausite didelį, gražų 
Vytauto paveikslą.

Tarp daugelio žuvusių kai
troje, priskaitoma ir čikagie
tis Jonas Grinius, kuris su
laukęs 48 metų, vakar stai
giai mirė širdies liga. J. Gri
nius visą laiką jautėsi gerai, 
bet vakar kaip 9:45 vai. ryto 
prataręs kelius žodžius, kad 
pašaukite graborių J. J. Bag
doną, krito be žado.

Pirmiausiai buvo pašaukta 
gydytojas, bet pastarasis ra
do Grinių negyvą. Vėliausi 
gydytojų tyrinėjimai parodo, 
kad jis mirė širdies liga, ku
rią pagreitino karštis.

Grinius buvo laisvų pažiūrų 
žmogus ir nuolatinis “Nau
jienų” skaitytojas. Gyvas bū
damas savo dukterims Jose- 
phinai ir Antaninai pasako
davo, kad mirus jo kūnas hu
tų palaidotas Tautiškose ka
pinėse. Bet veikiausiai bus pa
laidotas Kazimierinėse. Laido
tuvės įvyks pirmadienį, kaip 
8:30 ryto.

Frank Bulaiv.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO, ILL.u J

Chas. Shatas sveiksta 
ir išvažiuoja atostogoms

18-TA APIELINKe. — Chas. 
Shatas, kuris yra plačiai ži
nomas tarp Chicagos lietuvių 
ir yra senas biznierius, užlai-

LINCOLN’S FRIDE
A9 HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
100 ------ Straight ------ Proof

KENTUCKY BOURBON WHISKEY
IT’S EIGHT MONTHS OLD

MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIU GĖRIMŲ 
(Palyginkit musų kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSES O T, T) TAYLOR (BONDED)
SHIPPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liųuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83

OI^DSMOBILE, vėliausias 1?31, 4 
durų. DeLuxe sedan. Veik nevarto
tai, važiuotas vos keletą 
mylių. Garantuojame, kad 
visai naujas, (rengtas 
glu stiklu.' 6 dratiniai
6 tairai kaip visai nauji, 
vo $1,350 mažiaus nei 7 
atgal. Musų kaina 
tik ........................ i......................
PONTIAC vėliausias 1931 sedan. 
Toliulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirotuvės. Nieaaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas, 
tuojamas kaip naujas. 
Musų kaina tik ..............
BUICK — Mes turime 
1931 ir 1932 sedanus, 
jie puikiusiam stovy ir turi musų 
pilną 90 dienų garantiją $OQ£ 
Kaina tik .............. ......
CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastų garantiją; $335
OLDSMOBILE DeLuxe 1931 Coupe. 
Dailus karas ir garan- $OA£ 
tuotas kaip naujas, tik £*tw

šimtų 
yra kaip 
su sau- 
ratai ir 

Kašta- 
mėnesiai 
$235

Garun-

juos 2
. Visi

HUPMOBĮLE? DeLuxe 1931 sedan 
—kaip naujas; 6 drabniai ratui— 
geriausi tairai — užbaigą ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik ...... fcfciv
CADILLAC, vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chlcagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $8400. Mueų £
kaina tik ................ . . .
PACKARD 1931 sedan. šis karas 
priklausė žymiam Vąnkięriui. Bu
vo tepamas ir alięjuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $^9£ 
Musų kaina tik ..... .......
FRANKLIN 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip 
ratai

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Business Service
Biznio^ Patarnavimas _

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi
Ar jūsų 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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BEAUTY SHOP pardavimui, pib 
nai įrengta, pagyvenimui kamba
riai. istaijrta per 5 metus. Daro ge
rą bizni. Pardavimo priežastis liga.

Tel. Hemlock 4243

vėliausias 1931 Dė

JEWELRY Storas pardavimui su 
visu staku ir fikčeriais. Senas ištaig
ias biznis ant bizniavos gatvės. Dėl 
ligos paaukausiu pigiai. Box 147, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.—o— 

Tel. Varos 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietoi 
Nuvežame ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PPKHAUSTYTOJAS
So. Halsted St. Chicago, 
Ofisas 3406 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė su vi
sais rakandais, per 20 metų išdirb
ta. Gali pirkti ir su namu. Priežas
tį patirsite ant vietos. 4522 South 
Honore St., Chicago, III.

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man-i 

dagus patarnavimas. Visokie gėri-1 
mai už žemiausią kainą . čia tu-1 
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

3868 ni
PARSIDUODA alaus tavern, gera 

išdirbta vieta. 5 kambariai pagy
venimui. Kaina $350.00; priežastis 
liga. 2122 W. 63rd Street, Republic 
5073.kai! buvo naujas, 

tajrai kaip nauji.
6 

90 
dienų garantija. Mūsų $9QI* 

kaina tik .........................
1)E SOTO 1931 DęLuxe sėdau — 
garantuotas kad geras, >245 
STUDEBAKER 1931 DeLuxe se- 
dan — garantuotas to- 
bulumas, tik ..................

ir 6

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro-
SQUARE DEAL AUTO FINANCE

2529 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

kąs alinę ir viešbutį prie Hal
sted ir 19-tos gatvių, buvo su
sirgęs. Gulėjo lovoje per ilgą 
laiką. Dabar jau eina geryn 
ir vaikščioja.

Ateinančią savaitę p. Sha
tas žada apleisti Chicago ir 
išvažiuoti į VVisconsin valsti
ją atostogoms ir pasilsėti ke
lias savaites tyrame ore.

Senas Petras.

Šiandie ir rytoj “Lie
tuvių Vakaras” Navy 

Pier prieplaukoj
šįvakar ir rytoj vakare Chi

cagos didžiulėje prieplaukoje 
—- “Navy Pier”, kuri išeina 
visą mylią į ežerą, yra ren
giami

• . >

ankščiau, tai yra, 9 vai. ryto. 
O po susirinkimo važiuosime 
į žalią giraitę. M. S.

Prohibicijos panaikini 
mas malto biznj “neiš 

nakino”
• - • ’ »

Daugelis klaidingai manė, 
kad su prohibicijos panaiki
nimu didžiulė salyko-“tylalto” 
industrija užbaigs savo die
nas. Bet dalykai nevisai taip 
išėjo.

Pereitą mėnesį surengta 
Blue Ribbon Malt Extract sa
vaitė surengta tos markės 
malto išplatinimui buvo did
žiai pasekminga, šeimininkės 
dažniausiai pasirenka Blue 
Ribbon maltą dėl jo kokybės

Vakarai”, ir daugelio kitų gerų ypaty- 
I'^ekvienos savaitės paba’iga bių. 1
yra skiriama kuriai nors tau
tai. Ši savaitė pripuola lietu
viams. Navy Pier randasi prie 
Grand Avenue galo.

Atsilankiusių laukia daug 
prizų ir dovanų. Gros garsus 
Lee Lichty orkestras, prie ku
rio muzikos susirinkę galės 
šokti visą vakarą. Tie, kurie 
išsikirps šį straipsnelį ir įteiks 
jį prie įėjimo j šokių pavi- 
lioną bus įleisti veltui, be jo
kios įžangos. |žanga veltui ir 
į kitas vietas. (Apg.)

(Apg.)
■ (, i ■

VASARINĖS .KAINOS. Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg. 
$6.00; Mine run, $5.75; Screenings. 
$4.75. Grundy Mining Co., Cedar- 
crest 2011. f.p<

■. J'«

PRANEŠIMAI

Ryt melrosparkieČiai 
traukia Į žalią giraitę

Kruopiškių Progres. Kliubas lai
kys mėnesini susirinkimą sekmadie
ni, Rugpiučio (Aug.j 12-tą d., 10-tą 
vai. ryto, Morning $tar Kliubo bu
veinėje, 1654 N. Damen Avė.

Visi nariai malonėkit atsilanky
ti, nes turime keletą svarbių rei
kalų aptarti.

V., čep.ulevičius, rašt.

Bridgeport. — Teisybėj Mylėto
jų Draugystės mėnesinis ' susirinki
mas įvyks nedelioj, rugpiučio 12-tą 
d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 12-tą valan
dą dieną.

Visi nariai-ės būtinai dalyvauki
te, nes yra svarbių raportų ir ta
rimų. Taipjau nepamirškite užsimo
kėti savo duokleš priešingai bu
site išbraukti iš narių skaičiaus.

— St. Narkis, sekretorius.
1900 W. 35th Št., Chicago, III.

MELROSE PARK, III. — Pas 
mus depresija dar gerai gy
vuoja, bet žmonės pradeda 
apsipraslįL !jr perdaug neai
manuoja. Vietinės draugijos 
rengia piknikus ar išvažiavi
mus, taipgi ir SLA. 125 kuo
pa nenori atsilikti.

štai, ateinantį sekmadienį, 
rugp. 12 d. rengia draugišką 
išvažiavimą į Forest Preserve 
mišką, kuris randasi prie 17 
Avė. ir 26 St, Labai patogi 
vieta ir gražus miškelis dėl 
pasilinksminimo. Girdėjau nuo 
komisijos, kad bus išsigerti ir 
valgyt, muzika ir kiti pra
šmatnumai, o tikietas dykai. 
Trokas vež į tep ir atgal už Portu, pranešimų ir bus svarstoma 
10 centų nuo 19 ir Lake St. 
Kadangi minėtą dieną pri
puola kuopos susirinkimas, 
tai visi kuopos nariai .malonė
site susirinkti vieną valandą

18-ta Apielin'kė. — SLĄ. 129 kuo
pos susirinkimas įvyks sekmadieni, 
Rugpiučio (Aug.) 12 d., 1 vai. po 
pietų.

Visi nariai malonėkit dalyvauti, 
nes turime daug reikalų dėl apta
rimo. Taipgi nepamirškit pakalbė
ti naujų narių prisirašyti prie SLA. 
129 kuopos.

K. BatiUis, prot. raŠt.

PULLMAN. Sekmadie- 
12 d., 2 vai, po pietų West 
Park syet. įvyks SLA. 55

WEST 
ni, rugp. 
Pullman ...
kp. susirinkimas. Bus svarbių ra

seni nebaigti reikalai ir nauji rei
kalai kuopos ir Susivienijimo labui.

PAMOKOS

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. 111.

TEL. REPUBLIC 8402

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

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

Cicero 645

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger vvaving

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl, 
Tel. Pullman 3359

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

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

1500 NARIŲ 
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS.. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtinė — 
$250,00.

Įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon galima kiekviename 
panedėiyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čią 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Klausykite kasdien WCFL 12:2S v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilgai jus sergate, 
nei kas suklido justi ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt Išgydyti, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
stęigfi tūkstančiams urnomis Ir kroni
komis ligomis sergančius i sveikata.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fiziškas išegzaminavi- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos . priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mos esame priešingi augštom ratotn, ku
rias ima kalkurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir blednuomenS. gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU, INKS- -- KRAUJ0 SKILVIO, 
nnnvv, VVV0, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria šių ūmių arba kronlškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite | Varicur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

TU, 
NERVŲ,

KEPENŲ, 
’ ODOS,

—o—
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musu biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi- 
ninku ir rendauninku reikalais. Me‘ 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu 
namai originalio ir vienintelio nairr 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

LIETUVIO LUMBER ĮSTAIGA
Nužemintos kainos ant materiolo. 

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

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$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.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU Stanley Marks, pra
puolė birželio 28 d. 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.

PARDAVIMUl Tavern su laisniais 
ir visais įrengimais. Renda užmo
kėta už 1 metus. Parduosiu iš prie
žasties ligos. 607 W. 63rd St.

PARDAVIMUI grosernė pilnai 
įrengta, biznis išdirbtas per 4 me
tus. Priežastis pardavimo vyro mir
tis, arba išrendavojimui.

3512 So. Lowe Avė.

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

1125 W. 59th Street

PARSIDUODA grosernė, smulk
menų. mokyklos reikmenų ir deli- 
catessen krautuvė, geroj apielinkėj; 
pigiai. 2419 W. 69th St.

PARDAVIMUI labai geras tavern 
tarp dirbtuvių ir svetimtaučių. Grei
tam pardavimui parduosiu pigiai.

5617 W. 63rd PI.

• PARDAVIMUI saldainių krautu
vė geroj vietoj tarpe 2 mokyklų. 
Renda pigi. Garu apšildoma. Labai 
pigiai. Priežastis pardavimo apleid
žia m miestų. 936 W. 33rd St.

ANT pardavimo arba mainų me
dinis bizniavus namas ant Town of 
Lake- Tavern, barai, svetainė šo
kiams ir 4 flatai; gerame stovy. 
Atsišaukit 738 W. 18th St., telefo
nas Canal 4847.

PARDAVIMUI barbernė, $15 ren- 
dos j mėnesi — Šiluma ir šviesa.

4352 So. Western Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA. 23 akrai 
ant U. S. 112 (.Detroit-Chicago) vie
škelio; geri budinkai, arti mieste
lio. Tinkama vieta dėl gaso stoties 
ir Bar-B-Q. Paul Molis, 1730 24th 
St., Detroit, Mich.

Lietuvės Akužerės !
ĄIrs. Anelia K. Jarusz

* > Physlcal Therapy
-----  and Midwite

■ 6109 S. Albanj
. . .... ■ A venų*

-.-----I PhoneI Hemlock 9252
' ■ Patarnauja prie
KLi I gimdymo namuo

~ BJH I se ar ligoninėse,
duodu massage 
electiric treat- 
ment ir magne-, 

» tie blankets ir tt.1 
■■ Moterims ir mer- 

sdinoms patari- 
, - mai - dovanai,

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stehografiios 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St. 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 Iki 8 v. vak. kas
dien; Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

Nedalioj, 10 iki 1 v. po piet.

CLASSIFIEDADS

Piliety stės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Litęraturos 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKĄS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.
'nj

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted Stų Chicago, 111.

Business Service
_ Biąiiio _____

_Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

I Išdirbėjai Yankee Potato čipsų
Fountain Įrengimų

? *
3645

Ice Crearn
Konų — Pretzel’iu
SO. WALLACE STREET

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

Help VVantecl—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris pagelbėti 
prie abelno namų darbo ant ūkės. 
Gali būt ir su maža mergaite. Mo
kėsiu $10 i mėnesi. D. & R. Farm, 
Route 4, Dowagiac, Mich.

Situation Wanted
_________ Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų kur 
visai nėra mažų vaikų, Esu 52 me
tų, galiu apdirbti visą namų darbą. 
2907 So. Lowe Avė., iš užpakalio.

For Rent
PIGIAI pasirenduoja šaitanas su 

visais moderniškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų.

3322 So. Morgan St.

PASIRENDOJA barbernė, naujai 
išdekuruota. Biznis išdirbtas. Ren- 
da $20.00 su kambariais.

8316 So. Morgan St.

Furnished Rooms
IEŠKAU kambario, apšildomo, prio 

mažos, teisingos šeimynos. Geistina, 
kad ir valgi pagamintų. Rašykite 
Box 148, Naujienos. 1739 S. Halsted 
Street.

RENDON šviesus kambarys prie 
mažos Šeimynos. Visi parankumai. 
6406 So. Francisco Avė., telefonas 
Prospect 4266.

RENDAI kambarys — pavienė 
moteris, švariam vyrui, su ar be 
valgio. 3329 Lituanica Avė., 2-ras 
augštas užpakaly.

RENDON šviesus, frontinis mie
gamas kambarys su visais . patogu
mais, ant antrų lubų, 3229 Lituanica. 
Ive., tel. Boulevard 8143.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

SALIUNAS pigiai ant parda
vimo. Biznis gerai išdirbtas per 
daugeli metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima vartoti. Kampinis namas.

3329 Lituanica Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui 
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KAMPINIS Storas ir Apartmen- 
tas 50x125, dviejų karų garadžius. 
Paaukausiu pigiai. Savininkas

Yards 2026

DYKAI
Muro namas, Storas ir 5 flatai 

63rd St., arti Halsted St. Vertas 
$20,000.00. Parduosiu pigiau negu 
žemė verta. Kaina $6250.00. Cash 
reikia $5000.00. Gera vieta dėl biz
nio. A. N. MASULIS, 6641 South 
Western Avė., Republic 5550.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
2 flatų no 6 kambarius ant 34th 

ir Union Avė. išsimaino ant saliuno 
arba grosernės. Turime daugeli vi
sokių kitokių mainų; namų, farmų 
galima pigiai nirkti arba mainyti. 
C. P. SUROMSKIS CO., 4038 Ar
cher Avė., tel. Lafayette 6719 arba 
3352 So. Halsted St., tel. Boulevard 
0127.

NORIU pirkti arba renduoti cot- 
tage ar rezidencija 5 arba 6 kam
barių. South arba South West Sidėj. 
Praneškite laišku i Naujienas, Box 
149, 1739 So. Halsted St.

BARGENAS 730 W. 18th St.
Medinis 2 pagyvenimų namas. Sto

ras su 4 kambariais ir flatas 6 kam
barių, šviesus, su vonėms. Gražus 
yardas, geras bile bizniui. Parduo
siu pigiai. Savininkas

718 W. 18th Street

TIKRI BARGENAI
Parsiduoda moderniškas bungalow, 

gražiojo) pietinėj Beverly Hills apie
linkėj. “Cash” arba ant išmokesnio 
arba ant mainų. Stikliniai porčiai 
ir dviejų karų garadžius. Kaina tik 
*4 .000.00. Taipgi cottage už $2,500. 
Kitas cottage už $1,500, kuris da
bar yra išrenduotas už $32.00 i mė
nesi. Rašykite, tai gausite adresus 
ir galėsite patys nuvažiuoti ir ap
žiūrėti. Adresuokite Box 150, Nau
jienos. 1739 So. Halsted St.

$150.00 Cash—likusi mažais mė
nesiniais išmokėjimais—nupirks nuo 
savybe arti 37-tos ir So. Halsted 
St.—2 flatų namą.—Kaina $3500.00.

$250.00 Cash—likusi mokėti kaip 
rendą nupirks murini bungalow 
Lyons, III.

Pašaukite arba rašykite 
FRANK J. PETRU 
1443 W. l$tb Street 

Tel. Canhl 0806.

GROSERNĖ ir kendžių krautuvė 
i biznis.

namelį. 1324 S. 49 Ct., Cicero. III.
pardavimui, gerai isteigtas 
Geroj vietoj. Bargenas.

3610 So. Seeley Avė.

PARSIDUODA moderniškas mū
rinis ųamas, prie Šalies lotas. 8 me
tų senumo, arba išsimaino i mažą
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