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KAI CHICAGOS MOKYTOJAI SUSILAUKĘ ALGŲ
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nieko

Laivas paskendo
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1MPERFECT IN

rugp.
Allen
karo

Banditai s u d a už ė 
traukini; 18 užmušta

NEWARK, III., rugp. 31. — 
Stephen Maracek, 16 m., įdū
kęs kad jo laiškas liko atplėš
tas, nušovė savo globėją, ūki
ninką Herman Doerries, 45 m., 
kuris paėmė jį globoti, kai jį 
ir kitus vaikus pametė našlys 
tėvas. Užmušėjas suimtas.

NEW YORK, rugp. 31.— 
13 žmonių liko sužeista, kada, 
elevatorius Lafcourt State tro
besy su 22 pasažieriais nukri
to 4 aūgštus.

UTENA
Utenos II apylinkės tardytojas 
J. Slavėnas baigė tardyti ir per
davė prokuratūrai surašyti kal
tinamąjį aktą Kuktiškių ir Le
liūnų smulkaus kredito draugi
jų buv. valdybų nariams, kurie 
kaltinami pasisavinimu ir da
rymu neleistinų operacijų. Jų 
nusikalstamuosius darbus sura
do praeitais metais darydamas 
reviziją viešo atsiskaitymo į- 
staigois revizorius Mažeika.

Bedarbių šelpimas 
kainavo jau $1,- 

340,000,000

Bandys Streiku Priversti Pil 
dyti Prezidento Įsakymą

Grūmojo prezidentui; suimtas

Prie genera^-
250,000

rugp. 81. — 
liko nu- 

Milred

Liepos mėnesį Amerikoj 
10,772.000 bedarbių,

Valdžia bandys grei 
tai sutaikinti audi 

nyčių streiką

MARION, Ind
Curtis Preston, 34 m., 
šautas jo podukrės
Woods, 21 m.» už kelių valan
dų po jo paliuosavimo iš ka
lėjimo, kur jis sėdėjo už gir
tavimą, jo žmonai padavus prieš 
jį skundą.

dvi išeikvojimo 
bylos

rugp. 31. 
parke iškrito iš 

liveriui, liko areš- 
kurių policija ieš-

Bus sudaryta tam tikra taiky
mo taryba. Bet streiko iš
vengti jau nebesitikima.

4 užmušti auto 
laimėj

streiku. Tas pats, išrodo, 
ir kitose pramonėse.

Streikuos ir Vilnų 
Audinyčios

BERLYNAS, rugp. 31. — 
Prūsija uždraudė garsaus ru
sų rašytojo Maksimo Gorkio 
raštus kaipo “pavojingus val
stybei”.

Atsisakė pašalinti 
karo aviacijos vir

šininką

New Orleans pa 
skelbtas karo 

stovis

TABRYTOWN, N. Y., rugp. 
31. — Pereitą žiemą valdžia 
bedarbiams artistams buvo da
vusi darbą

Upton Sinclair vyk 
sta pasitarti su pre 

zidentu

Gal streikuos ir šilko dar
bininkai.

Gorman šiandie tarsis ir šu 
šilko darbininkų atstovais. Yra 
veik tikras dalykas, kad šilko 
kodekso viršininkas Peter Van 
Horn atsisakys šaukti darbinin
kų ir samdytojų atstovų kon
ferenciją. Tokiame atsitikime 
veikiausia bus paskelbtas ir šil
ko audinyčių darbininkų strei-

brikantai, atmetė prezidento 
Boosevelto įsakymą sutrumpin
ti darbo valandas nuo 40 iki 
36 vai. savaitėj, nesumažinant 
darbininkų algų.

Tai yra pirmas atsitikimas 
NRA istorijoj, kad samdytojai 
vieningai ir atvirai pasiprieši
no prezidentui ir pareiškė, kad 
jie neklausys jo įsakymų. Tad 
darbininkai yra verčiami strei
ku priversti kompanijas pildy
ti kodeksą.

Visoje šalyje prie medvilnės 
rūbų dirba apie 250,000 dar
bininkų, kurių 60,000 priklau
so moterų rūbų siuvėjų uni
jai — International Ladies Gar- 
ment Workers Union, kiti pri
klauso vyrų rūbų siuvėjams — 
Amalgamated, o kiti yra visai

WASIIINGTON, rugp. 31. — 
NRA, nacionalė-darbo santikių 
taryba ir darbo departamen
tas jau ruošiasi prie taikymo 
rytoj prasidedančio didelio 
medvilnės audinyčių darbinin
kų streiko, (kad j j kuogreičiau<- 
sia sutaikinti, kaip tik jis kils.

Išvengti streiko nebesitiki
ma, nes tam yra perdaug trum
pas laikas. Tad bus stengiamą
jį jį taikinti jau streikui ki
lus. Tuo tikslu iš visų trijų 
valdžios departamentų bus su
daryta specialė taikymo tary
ba, kuriai ir bus pavesta strei
ką taikinti.

Streikas medvilnės audinyčių 
darbininkų, United Textile 
Workers of Am. specialio strei
ko komiteto įsakymu, turi pra
sidėti 11:30 vai. Šeštadienio 
naktį. Vilnų, šilko, rayon ir ki
tų audinyčių darbininkams įsa
kyta laukti tolimesnio prane
šimo ir dar nesidčti prie strei-

WASIIINGTON, rugp. 31. - 
šelpimo administracija apskai 
to, kad bedarbių šelpimas fe

Pasmerkia nacizmą 
ir fašizmą

Uždraudė pardavinė 
ti valstijoje liuosą 

pieną

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
31. — Prezidentas Rooseveltas 
ateinantį antradienį matysis su 
rašytoju Upton Sinclair, kuris 
tapo nominuotas demokratų 
kandidatu į Calif orui jos guber
natorius ir yra autorius 
“EPIC” plano panaikinimui Ca- 
lifornijoj skurdo.

Darbininkai ruošiasi prie streiko kompa 
nijoms atsisakius pildyti prezidento įsaky 

mą sutrumpinti darbo valandas

miestams nuo sausio 1 d., 1933 
iki birželio, 1934 m., kainavo 
apie • $1,340,000,000. Tai ne
skaitant pinigų, kuriuos išlei
do ■ cįvilių darbų administraci
ja (GWA).

Gorman ' taipjau pareiškė, 
kad jo atstovaujama unija ne
turi nieko bendra ir visai ne
bandys kooperuoti,! streike su 
komunistine National Textilė 
Workers Union. Esą komunis
tinis elementas į šį streiką ne- 
įsigaus.
Georgia audinyčiose streikas 

prasidėjo.
MACON, Ga., rt/gp. 31. — 

^irylnniiekuriose Georgia med
vilnės (auįjnyčiose streikas jau 
^prasidėjo., įiiąkuriog audinyčios 
bandė Operuoti su saujele liku-

WASHINGTON, rugp. 31. — 
Karo sekretorius Deru atsisa
kė pašalinti iš vietos karo avia
cijos korpusų viršininką maj. 
gen. Benjamin D. Foulois. Jo 
pašalinimo reikalavo atstovų 
buto komitetas, kuris tyrė ka
ro aviacijos departamento vei
kimą. .

Karo sekretorius Dern sako, 
kad tas tyrimas nebuvo beša
liškas, kad nebuvo leista gen. 
Foidois priduoti savo įrodymus 
ir kad komitetas ne tik tyrė, 
bet apkaltino, nuteisė ir tik 
įsakė karo sekretoriui nuo
sprendį įvykinti.

CHICAGO
ral geležinkelio dirbtuvių dar
bininkai atmetė kompanijos 
unijas ir savo atstovais kolek- 
tyvėse derybose su samdyto
jais išrinko Ameriko; 
Federacijos unijas.

Vilnų audinyčių darbininkai sustreikuos 
kartu su medvilnės audinyčiomis

Pirmadienįj Rugsėjo 3 dieną 
dėl Darbo Dienos šventės NAU
JIENOS neišeis ir Naujienų 
Raštinė bus visą dieną užda
ryta.

“N-nų” Administracija.

WASHINGTON, rugp. 31. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green pra
neša apie nuolatos didėjantį 
bedarbių skaičių per pastaruo
sius keturius mėnesius. Už di
dėjimą nedarbo jis kaltina tie
sioginiai NRA, kuri neatliekan
ti savo pareigų.

Green sako, kad liepos mė
nesį buvo 10,772/00 bedarbių, 
arba 672,000 daugiau, negu pe
reitų metų rugsėjo mėri. Bet 
abiejos skaitlinės dabar yra 
augštesnės, nes rugpiučio mėn. 
bedarbė dar labiau padidėjo. 
Abelnai bedarbės didėjimas 
prasidėjęs nuo gegužės mėn.

Green taipgi primena, kad 
dau«g didesnis skaičius jaunuo
lių priauga darbui, negu kad 
pasitraukia iš darbo dėl senat
vės, ar mirties.

‘‘Mes negalime amžinai šelp
ti šeštą dalį gyventojų pini
gais, kurie yra paskolinti iŠ 
ateities taksų,” sako Green.
Ruošiasi prie didesnio trumpi

nimo darbo valandų.

NRA vadai nieko į šį pareiš
kimą neatsakė. Bet kiek žino-

CHICAGO. — Valstijos mai
sto ir pieninių departamenA 
direktorius Horace I. Lepman 
visoje valstijoje uždraudė par
davinėti liuesą pieną, t. y. ko
kiuose nors ‘atdaruose induo
se, o ne uždarytose bonkose, 
nes pasirodė, kad pardavinėja
mas liuosas pienas tankiausia 
būna suterštas, nesveikas, pil
nas visokių bakterijų.

Chicagos pieno sankrovos, 
kurios pardavinėja liuosą pie
ną nupigintomis kainomis ruo
šiasi tam patvarkymui pasi
priešinti teismuose, nors yra 
surasta, kad tos sankrovos kaip 
tik labiausia nusikalsta švaru
mui ir pardavinėja suterštą 
pieną. Už tą kelios tų pieninių 
jau liko patrauktos teisman.

LONDONAS, rugp.. 31. — 
Anglijos unijų suvažiavimui, 
kuris yra laikomas AVeymouth, 
patiektame raporte aštriai pa
smerkiamas visokis nacizmas ir 
fašizmas kaipo “biauri, lauki
nė diktatūra”.

Tas pats raportas bus pa
tiektas Darbo partijos ir ko
operatyvų unijos suvažiavimui.

Nacionalės darbo santikių ta
rybos pirmininkas Garrison 
maldavo streiko komiteto pir
mininką Gorman atšaukti strei
ko paskelbimą ir paskirti tri
jų žmonių koalicinę tarybą iš
tirti ginčą. Bet Gorman atsi
sakė tai padaryti, nes jis yra 
surištas unijos balsavimo.

Vėliau Garrison matėsi su 
samdytojų pirmininku Sloan, 
bet tik kaipo su “privatiniu 
asmeniu”, o ne samdytojų at
stovu. Tečiaus Vistiek jiedu 
svarstė streiko situaciją ir 
samdytojų nusistatymą.

Viršuj — eiles mokytojų gatvėje prie City-State banko na- 
laukia išmokėjimo užvilkėtų algų. Apačioj — pats meras 

Kelly įteikia pirmuosius čekius mokytojams. Algos mokyto
jams liko išmokėtos gavus iš valdžios $26,000|,000 paskolą.

prezidentas
Work- 
įsaky-

TOKIO, rugp. 31. — Laivas 
Taian Maru paskendo ties An- 
tung, Manžurijoj. Manoma, 
kad 136 pasažieriai ir nariai 
įgulos prigėrė. 26 žmonės liko 
išgelbėti.

NEW YORK, rugp. 31. — 
Benjamin Varu, 33 m., liko 
areštuotas ir, yra kaltinamas 
siuntęs grūmojančius laiškus 
prezidento Roosevelto žmonai. 
Tuose laiškuose jis grūmojęs 
pastverti jos smukus, jei nebus 
sumokėta $168,000 išpirkimo.

HYDE PARK, N. Y.

CHICAGO. — Prie 
Peoria gatvių pereitą 
dienį už James Vertucci, 2453 
Filmore St., troko užsikabino 
lietuvis Stanley Palikas, 14 
metų, 724 W. 17 St., kad pa
sivažinėti troku, kaip tą daro 
daugelis vaikų. Bet neišsilaikė 
ir vaikas nukrito gatvėn, per- 
siskeldamas galvą. Palikas už
vakar pasimirė pavieto ligoni-

Atmetė kompanijos 
unijas

NEW ORLEANS, La.
31. — Gubernatorius 
šiandie mieste paslcelb 
stovį, kad apsaugoti tyrinėji
mo komitetą, kuris atvyko tir
ti miesto reikalų tvarkymą.

Karo stovis paskelbtas pasė
koje peštynių tarp politikierių 
— tarp senatoriaus Long ir 
New Orleans mėro.
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piešti paveiks
lus. Vieno tų valdžios šelptų 
artistų kūrinys buvo išstaty
tas vietos dailės muzejuje. Ja
me buvo labai šiurkščiai išnie
kintas prezidentas Rooseveltas, 
visa jo šeimyna ir Naujoji Da
lyba. Paveikslas buvo pavardy
tas “1934 m. slogutis”.

Vakar j muzejų įėjo rusas, 
paveikslą apipylė rukŠtimis ir 

Ijj sunaikino. Rusas John 
leidžiasi | “Thompson”. 26 m., už tą 

‘ko nuteistas 6 mėn. kalėjimam

ma, jie planuoja tolimesnį dar
bo valandų trumpinimą visose 
industrijose, kurios tik tą va
landų trumpinimą gali paneš
ti. Tas darbo valandų trumpi
nimas galbūt bus pravestas 
prezidento dekretais.

Taip savo dekretu preziden
tas sutrumpino darbo valan
das medvilnės siuvimo pramo
nėje. Bet tas darbo valandų 
trumpinimas neapsieis be smar
kios kovos, štai ir medvilnės 
(bovelnos) siuvimo pramonė 
atsisakė pildyti prezidento įsa
kymą ir tą prezidento įsaky
mą darbo valandų sutrumpini
mą darbininkai turės iškovoti 

bus
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LONDONAS, rugp. 31.. — 
IŠ Harbino gauti žinia, kad 
banditai sudaužė traukinį Man- 
chukuo valstybėj. 18 žmonių 
liko užmušta. Keturi vagonai 
liko sudaužyti į šipulius. Ban
ditai apiplėšė lavonus ir net 
nukapojo jų pirštus ir ausis, 
kad pasiimti žiedus ir auska- 
rius.

rugp.
31. — Dvi moterys ir du vai
kai, nariai dviejų žymių Hblly- 
woodo filmų magnatų šeimynų, 
liko užmušti jų automobiliui 
susidūrus su treku. .

buvo 
sako 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas.

rugp.
31. —- Prezidentas ir jo žmo
na išreiškė nusistebėjimą dėl 
arešto, nes jie apie jokius gru- 
mojimuU- visai nežinoję. Tie 
laiškai niekad jiems nebuvo 
priduoti ir ėjo rutinos keliu 
Washingtęrie.

WASHINGTON, rugp. 31. — 
Generalinis medvilnės (bovel
nos) audinyčių streikas liko 
praplėštas ir prie jo prisidės 
taipjau vilnų ir suktų vilnų au
dinyčių darbininkai.

Tikrasis įsakymas streikuoti 
vilnų audinyčių darbininkams 
dar nėra pasiųstas, bet United 
Textile Workers of Am. strei
ko komiteto pirmininkas Gor
man sako, kad vilnų audiny
čių streikas prasidės kartu su 
medvilnės audinyčiomis, t. y. 
11:30 vai. šeštadienio naktį.

Germano pareiškimas sekė 
vilnų kodekso viršininko Ar- 
thur Besse iš New Yorko at-. 
sisakymą sušaukti unijos ir 
vilnų industrijos atstovų kon
ferenciją.

Samdytojams atsisakąnt tar
tis su darbininkais skelbiamas 
tad ir vilnų ‘ audinyčių» darhir 
ninkų streikas.

Vilnų ir suktų vilnų audr 
nyčiose normaliai dirba apie 
150,000 ddrbihinkų, bet apie • šių darbininkų, kurie dirba po 
40 nu«oš. jų dabar yra be dar-'mušeikų apsauga,- bet kitos au- 
bo. dinyčios užsidarė.

Nukrito nuo troko ir 
užsimušė lietuvių 

vaikas

DAVENPORT, la 
— Vienam ' a - ’ 
kišeniaus 
tuoti 3 vyta 
kojo už banko apiplėšimą.

■ .L < ■>.(

Bedarbė Amerikoje 
didėjanti; Green kal

tina NBA

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

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

R R
Chicagai ii^apielinkei tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
Šalčiau į vakarą.

Saulė teka 6:14 
7:26.

CHICAGO 
linio streiko ruošiasi i 
medvilnės (bovelnos) rūbų siu
vėjų.

International Ladies Gar- 
ment VVorkers Union vice-pre- 
zidentas Morris Bialis, Chica- 
goje, jau gavo įsakymą iš cen- 
tralinio prezidento David Du- 
binsky skubiai prisiruošti strei
kui Chicagoje, kuris palies 
vien Chicagoje mažiausia 6,000 
darbininkų.

Sidney Hillman 
Amalgamated Clothing 
ers of Am. irgi išleido 
mą prisiruošti- streikui.

Šis streikas neturės 
bendro su medvilnės audinyčių 
darbininkų streiku. Prie šio 
streiko ruošiamas; todėl, kad 
samdytojai, medvi|Ąės rūbų, fa- neorganizuoti
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KORESPONDENCIJOS
rai

Brooklyn, N. Y
Iš musų pastoges

no
ria-

“Laisves” komisarų aš 
rėčiau paklausti sekamo 
lyko: ar nėra prasižengimas 
tikram kpimmistui, kuris die
ną ir naktį Svajoja apie Mask
vą ir garbina Staliną, užsi
ginti, kad jis yra bolševikas?

Tai tikrai svarbus klausi
mas. Ir štai kodėl. “Lais
vės” ofise randasi vienas ko
munistų narys, kuris papras
tai yra žinomas, kaip Bimbos 
prokuroras. Jis rašo “Laisvė
je” ilgus cditoriahis, su di
džiausiu įnirtimu smerkia vi
sus buržujus, kapitalistines 
valdžias ir giria bolševikišką 
rojų. Visus tuos, kurie stoja 
už demokratiją, jis vadina iš
davikais, buržuazijos pakali
kais ir t. t. Suprantamas 
daiktas, kad ant Amedkos val
džios jis lieja pamazgas.

Visa tai, žinoma, yra tvar
koje. Juk kaip kas išmano, 
taip save gano. Tačiau vie
nas dalykas atrodo gana keis
tai: pereitą savaitę tas dide
lis revoliucionierius natūrali
zacijos kambaryje prie komi- 
sijonieriaus stalo pakėlė savo 
baltą ranką. su kuria tiek 
daug blevyzgų yra parašęs, ir 
prisiekė, jog jis bus ištikimas 
Amerikos valdžiai.

Kaip žinia, tokiuose atsiti
kimuose kandidato į piliečius 
yra klausiama, ar jis pripa
žįsta demokratišką valdžią. 
Vadinasi, tokią valdžią, koki 
yra Amerikoje. Daugiau to: 
busimas pilietis turi pasiža
dėti, jog jis su ginklu ranko
se gins Ameriką nuo visokių 
priešų.

Bimbos prokuroras Šoloms- 
kas su viskuo sutiko, kad tik 
tapus Amerikos piįiečiih <Tas 
pat Šolomskas, kuris su til
džiusiu atsidėjimu giria so
vietus ir komunizmą. Kurie 
komunizmui nepritaria, tai 
tuos jis vadina išdavikais, 
darbininkų priešais.

Visi esate girdėję apie tai, 
kaip Šv. Petras išsižadėjo Kri
staus, nes bijojo patekti į bė
dą. Čia jums geriausias pa- 

Visokie šolomskai, 
ir kiti smarkus tik 
jiems nėra jokio pa- 
Bet kai reikalas atei-

pareina visokių pažvalgų. Va
dinasi, skaitytojų yra. Tečiau 
neatsiranda žmonių, kurie pa
rašytų į laikraščius apie tai, 
ką mes veikiame bei apie mu
sų kolonijos įvykius. O visokių 
atsitikimų visuomet pasitaiko.

Pastaruoju laiku pas mus 
jau pradeda atsirasti lietuvių, 
kurie domisi politika ir sten
giasi toje srityje šio to atsiek
ti. Ir tai geras dalykas. Juk lie
tuviai nėra nei kiek blogesni 
nei kitų tautų žmonės. Ligi šiol 
jie buvo per daug kuklus, jiems 
truko drąsos. Kai kuriuose at
sitikimuose kuklumas gal ir 
yra gera savybė, bet toli gra
žu ne visuomet. O ypač politi
koje.

Rugsėjo 11 d. įvyks rinki-

mai. Bus nominuojami kandida
tai į valstijos delegatus. Į kan
didatų sąrašą yra įtraukti ir 
du lietuviai. Būtent, Motiejus 
Batulevičius ir Juozas Kazake
vičius. Visi lietuviai piliečiai 
privalo paremti savo tautiečius. 
Tad rugsėjo 11 d. balsuokipie 
už Batulevičių ir Kazakevičių.

Prie progos turiu priminti, 
jog kandidatuoja ir Dr. Amb
rose T. Kibzey. Jis yra ukrai
nietis, bet labai nuoširdus lie
tuvių draugas. Lietuviams jis 
tikrai yra labai daug gero pa
daręs. Tatai pasakys kiekvie
nas, kuriam su juo teko turėti 
vienokių ar kitokių reikalų. Jis 
kandidatuoja į valstijos senar 
torius iš trečio distrikto. Pa
remkime j j.

Dar kartą primenu, jog no
minacijos įvyks/ rugsėjo 11 d. 
Kiekvienas pilietis privalo tą 
dieną balsuoti, nes tai yra pa
reiga. —Hamtramcko Pilietis.

tinga. šiemet Lietuvoje gerai 
užderėjo sodai. Vaisių yra pa
kankamai ir daug daugiau, 
negu pernai buvo. Jau dabar 
rinkose vaisiai yra pigus.

* ■< Tsb.

Ministeriui Lozoraičiui 
viešint Leningrade

Iškėlęs pietus jam pagerbti pa
sakė reikšmingą kalbą Lenin
grado sovietų pirmininkas

Lietuvos Naujienos
Pertvarkomos Klai 
pėdos krašto mo

kyklos.

Dabartinis Lietuvos 
laukų derlius.

Lietuvoje lieptos mėnesio 
oras buvo labai nepastovus. 
Dideli karščiai keitėsi su sma
rkiais lietumis. Nevienodas 
buvo ir kritulių pasiskirsty
mas atskiromis vietomis, net 
tam pačiam apskrity, vienoje 
vietoje buvo lietaus pertek
lius, o kitoje—jo truko.

Augalams liepos mėnuo 
buvo palankus, ypač tose vie
tose, kur buvo pakankamai 
drėgmės. JPasitaį&ft ašaroms.

MASKVA, VIII 6 Elta.— 
Kaip jau buvo pranešta, penk
tadienį Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministeris, p. St. Lozorai
tis, buyo nuvykęs į Leningra
dą. Jį lydėjo p. Balttrušaitis, 
p. Karskis, dr. Natkevičius, p. 
Fechneris ir kiti.

Leningrado stotyje p. Lozo- 
rait pasitiko Leningrado sovie
tų pirmininko pareigas einąs 
Korolevas, Užsienių Reikalų 
komisariato įgaliotinis Veinštei- 
nas, Leningrado karo apygar
dos štabo viršininkas Lavrovas, 
Baltijos juros karo jėgų virši
ninko padėjėjas Baikovas, spau
dos atstovai ir kiti. P. Lozo
raičio atvykimas buvo nufil
muotas.

Iš stoties svečiai buvo nuvež 
ti į “Astorios” viešbutį ir ten 
pavaišinti pusryčiais
svečiai aplankė miestą ir Er
mitažo muziejų. Be to, svečiai 
buvo nuvykę ir į Petergofą.

Vakare Leningrado sbvietų 
pirmininkas Kadatskis p. Lo
zoraičiui pagerbti iškėlė pie
tus, kuriuose tąip pat dalyvavo 
užsienių komisaro nariai Vein- 
šteinas ir Jermakas su1 žmono
mis, Leningrado karo apygar
dos štabo viršininkas Jakovlen-

Paskui

atstovas Maskvoje suruošė pus
ryčius, kuriuose taip pat daly
vavo užsienių reikalų komisa
riato atstovai ir diplomatinio 
korpuso nariai.

Apžiūrėjęs dar keletą įmo
nių, sekmadienio vakare p. St. 
Lozoraitis iš Maskvos .išvyko į 
Kauną. Stotyje jį palydėjo už
sienių reikalų komisaras Lit- 
vinovas su 
pavaduotojas 
visa Lietuvos ats 
Baltrušaičiu priešakyje, Latvi
jos atstovas Maskvoje Bilma- 
nis, atsakingi užsienių feikalų 
komisariato bendradarbiai ir 
kiti. Kartu su p. St. Lozoraičiu 
į Kauną išvyko ir Sovietų at
stovas Kaune p. Karskis.

žmona, komisaro 
Stomoniakovas, 

tovybė su p.

Kaip Rusai Lietuvius 
Gaudydavo J Ka

riuomene

Mizarai 
tol, kol 
vojaus. 
na, tai jie visų savo principų 
atsižada.

Prieš porą mėnesių .Butkus 
pareiškė, kad Bimbos šaikos 
revoliucionieriai lenda tuoj po 
šluota, kai atsiranda pavojus. 
Na, o kai pavojus praeina, tai 
jie vėl pasidaro labai smar
kus ir giriasi, kad jie nieko 
nebijo.

Norėčiau dabar žinoti, ko
kios rųšies žmonės gali taip 
elgtis? Taip daro tik 
mainiai, čigoniško tipo 
nes. Kai kartą čigono 
paklausta, koks yra jo 
jimas, — tai jis atsakė: 
liu būti tokio tikėjimo, 
ponuliui patinka”.

Na, ir tie bolševikiški 
nai drįsta visokiais
niekinti tuos, kurie nepritaria 
Maskvai! O ką jie patys da
ro? Nueina į natūralizacijos 
biurą ir ten sudeda priesai
ką, kad jie nėra komunistai, 
nepritaria nei Stalino, nei ki
tokiai diktatūrai. Jie pasiža
da net su gidklu rankose ginti 
tq( santvarką kurią savd se
kėjams jieitp&įtaria versti! ;

Tai tokie ^dalykai dedasi 
“Laisvės” pastogėje.

— Erank Laviriškas. i'
* c■ * * _
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Hamtramck, ,Mich.
Kas vęikiamA politikos srityje

veid- 
žmo- 
buvo 
tikė- 
“Ga- 
koks

čigo- 
budais

Paskutiniaisiais dviejais me 
tais, Klaipėdos kraštą val
dant Sreiber.’o direktorijai, 
Klaipėdos krašto mokyklose 
buvo didžiausia netvarka, ir 
nusižengimas prieš Lietuvos 
įstatymus. Dauguma tų moky
klų mokytojų yra aršus vokie
tininkai, kurie net mokiniams 
liepdavo niekinti Lietuvos
valstvbe ir melstis Hitleriui. -r"
Mokyklose vartojamuose va-: bu.lvSS ,T «“vals‘al-
dovėliuose buvo visur aiškina- i Maz,“u 1buv1° Pa'a"kios sąly- 
ma, kad Klaipėdos krašla9 gos laukų darbams: pradsio- 
vra vokiškas, turi priklausyti J® trukd® sausra. Pl’dymil 
Vokietijai ir reikšdamas dide-. bl.TQ.’ ,<>...,.meJnT<>.P“b“1.gL7 
lis Vokietijos ilgesys.

Savaime suprantama, kad 
jokia direktorija, kuri yra iš
tikima Lietuvos valstybei to-1 
kios tvarkos jos laikomose 
mokyklose neturėjo pakęsti. 
Tačiau Sreiberio direktorija 
netik pakenkė, bet net tam ti-, 
kru įsakymu ir tokią neleisti
ną, net baustiną tvarką apgy
nė. Taip mokomi Klaipėdos

lietus kitus darbus, šiais me
tais rugiapiutėt buvo -dviems 
savaitėms anksčiau,negu ki

ltais metais. Rugiapiutės prad- 
Ižioje oras buvo geras, vėliau 
darbą trukdė lietus. Kai kur 

‘ lietaus pasitaikė ir daugiau, 
tačiau apdygusių rugių labai 

į maža. Rugių branda, yra auk
šta.

vaduotoji Bai^Vas, učsto pir
mininkas Bronšteinas, Lenin
grado tarybos darys Edilsonas,

tarnybos pabėgdavo net į už
sienį. Gal ne vienas toks lie
tuvis dabar gyvena Amerikos 
Jungtinėse valstybėse ir kitur. 
Savaime aišku, kad tada lie
tuviui tarnauti rusų kariuo
menėje buvo beveik tas pats, 
kas ir dirbti prieš savo kraš-\ 
tą, nes reikdavo visuomet gal
vą guldyti už Lietuvos engė
ją carą.

Kai artindavosi stojimo lai
kas į kariuomenę, dauguma 
Rietuvių nuo tos prievolės slap- 
stydavosi. Tada juos pradė
davo gaudyti rusų žandarai, 
šaltyšiai taip pat turėdavo pa
dėti pagauti savo kaimo vy
rus. Ne vienam tada lietu
viui tekdavo slapstytis miš
kuose ar pas savo pažįstamus, 
kad tik išnešus žandaro kulp*; 
kos nesužeistą kailį. Žanda
rai išieškodavo visus namus, 
bet nieko neradę sėsdavo į ve
žimus ir išvažiuodavo.

Daug žandarams gelbėdavo ir 
degtinės stikliukas. Naujo
kas gerai pavaišindavo rusiš-! 
kus žandarus ir tie tyčiomis 
jo nepagaudavo. Ilgainiui 
žmonės taip išgudrėjo, kad 
žandarus beveik dažnai pa- 
pirkdavo, ir rusiškos kariuome
nės išvengdavo. Būdavo net 
šitokia naujokų gaudymo tvar
ka: vyrai vartodavo ginklą 
prieš žandarus, jeigu kurį žan
darą nušaudavo, tai turėdavo 
jis pats savanoriu stoti į ka
riuomenę. Jeigu nestodavo, 
o jį vėliau pagaudavo, tai bū
davo sunkiai baudžiama. Gi 
jeigu pats savo noru stodavo, 
tai nuo bausmės dažnai bū
davo atleidžiamas, o tik siun
čiamas tarnauti į Sibire sto
vinčius rusiškus pulkus. Tsb.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash bū Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOBIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St
Tel. Franklin 0576

MUZIKA
Šokių rinkinys su žodžiais 
penkiems instrumentams.
Kaina viena knygute $1.00 

—visai orkestrai $3.00.

Galima gauti pas:

V. N. GEGUŽIS
260 E. Main St.

Amsterdam, N. Y.

Dabar Lietuvoje visiems la
bai paprasas dalykas, kad 
žmogus sulaukęs 21 metų tu
ri eiti tarnauti į kariuomenę. 
Paskirtą dieną visi kariuome
nėn šaukiamieji, taip vadina
mi naujokai, niekur nesis- 
lapsto, bet tiesiog vyksta ten, 
kur jiems reikia ir per išti
sus metus mokosi savo tėvynę 
nuo priešų ginti. Ištarnavę 
nustatytą laiką jie vėl grįžta 
į namus ir vėl gali toliau 
dirbti savo pamėgtą darbą.

Visai kitaip jauni Lietuvos 
vyrai elgdavosi rusų laikais. 
Mat tuomet kariuomenėje reik
davo tarnauti keletą ir net ke- 
lioliką metų. Todėl visi rusų 
kariuomenės tarnybos labai 
vengdavo, jie net darydavo 
įvairius kūno sužalojimus ir 
kitokius kenksmingumus, kad 
tik nepatektų į kariuomenę. 
Tada ir kariuomenėje tarnau
ti buvo ne taip lengva, kaip 
dabar lietuviškoje kariuome
nėje.

Anais ląikais nemažam 
skaičiui Lietbvdk' jaunų vyrų 
išvengti rusų kariuomenei pa
dėdavo ir aukštas vietas uži
mamieji lietuviai. Kalbama, 
kad daug vyrų “išbrokydavo” 
daktaras Kazys Grinius, bu
vęs Lietuvos prezidentas, ku
ris tuo laiku buvo garsiu gy
dytoju Suvalkijoje. Kai ku
rie vengdami rusiškos karo

ŠILDOMI , 
PEČIAI

Geriausių Išdirbysčių

PARSIDUODA
SUMAŽINTOM
KAINOM

PEOPLES
KRAUTUVĖSE!

v

The tantalizing fla vore of truc may« 
onnaiseand true old-fashionedboiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

America’s

favoritei10 valstybių konsulai ir kiti.
Kadatskis pasakė reikšmingą 

kalbą, sveikindamas Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministerį ir 
iškėlė aikštėn f Sbvietų ir Lie
tuvos draugiškdmą ir Lietuvą, 
kaipo taikos faktorių.

Kadatskiui atsakė p. Lozo
raitis, pabrėždamas nuomonių 
vienodumą ir pastangų derini
mą su Sovietais taikos reika
lui. ' \

Tą pačią dieną p. Lozoraitis 
iš ? Leningrado išvyko atgal į 
Maskvą.

Sekmadienį diplomatinio kor
puso dekanas Ąttolico pakvietė 
p. St. Lozoraitį ir jo palydo
vus pusryčių. Penktadienį p. 
.St. Lozoraičio garbei Latvijos

Liepos mėnesio viduryje 
krašto lietuvių vaikai jau iš ■ ankštinius (žiumius, vykius, 
pat mažens tampa aršiais sa- i pupas) augalus smarkiai puo- 
vo krašto priešininkais. Kiekilė amarai. Labiausiai nuken- 
užaugę jie drįs ginklą pakelti tėjo žirniai. Jų derlius vieto- 
prieš savo krašto brolius Ii?-!mis sumažėjo net 50-60 nuoš. 
tuvius, žodžiu, Klaipėdos kra-jRudys ir kiti kenkėjai šiemet 
što mokyklos buvo virtusios visai mažai tepasireiškė. Mie- 
vokietinimo ir priešval'stybi-’ žiai, avižos ir mišinys per lie- 
nio veikimo lizdais.

Naujoji Martyno Reizgio di- ir vertinami 
rektorija ėmė kurti tikrai vidutiniškai, 
kraštui naudingą mokyklą, pernai buvo. 
Dabar iš pagrindų peržiūri- mėnesį taip 
mas krašto mokytojų sąrašas, užderėjo lygiai, kaip ir Anie 
Už priešvalstybinį veikimą 
patraukti teisman mokytojai 
jau pašalinti iš tarnybų, kiti 
apsileidę darbe mokytojai įs
pėti, ir iškelti į naujas vietas. 
Direktorija įsakė, kaip reika
lauja Klaipėdos krašto statu
tas, visiems mokytojams gerai 
mokėti lietuvių kalbą. Moky
tojai ateityje turės būti loja
lus Lietuvos valstybei ir są
žiningi eiti savo pareigas. 
Prieš:valšt^biniams gaivalams 
mokyklose vietų nebus.

Be to, pertvarkbma ir Klai
pėdos mokytojų seminarija. 
Jon jau paskirti prityrę mo
kytojai lietuviai. Iš norinčių 
įstoti į seminariją, bus rei
kalaujama, kad jie gerai mo
kėtų lietuviškai. Greitu laiku 
Klaipėdos krašto direktorija 
išleis naujas krašto gyvenimo 
sąlygas atitinkančias mokyk
lų programas. Mokyklos taip 
pat bus aprūpintos reikalin
giausiomis mokslo priemonė
mis ir> vadovėliais. Sslį..

... ....Į'.. ..
,,, Vi

pos menesį žymiai pasitaisė 
aukščiau, kaip 

geresni negu
Linai per liepos 
pat pasitaisė ir

kiekvienos P IT PT TT R ARŪŠIES Ii U r 1 u Ii A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pūs mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminė? pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

žiai.
Dabar Lietuvos ūkininkams 

svarbus klausimas, kaip užde
rės bulves ir koks bus rugių 
sėjos oras. Numatoma, kad 
bulvių derlius bus geras ir ge
resnis, negu pernai. Nenuma
toma perdaug didelių lietų, 
kurie galėtų bulvių derlių su
gadinti. Išvisko galima many
ti, kad sekančių metų oru ir 
rugių sėja nebus perdaug lię-

įskft niniinis per 
NAUJIENAS

Rętai kada , iŠ musų miesto 
tenka laikraščiuose pastebėti 
korespondenciją. O tuo tarpu 
čia randasi pusętiriąi .didelė lie-

■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios ' ujienos 
yra naudingas

JOSEPH ir PRUDENCIJA RACHIUN AI 
Įrengia Naują Lietuvišką Pavilioną 

. Chicagos Lietuvių Auditorijos Name
‘ - . ■ ' / ; it' ;

; ■ Z ; . . ' ' ' ’ 4 . . ' f • • . į- ■ ■ ‘

Del tam tikrų aplinkybių turėjome praplėsti didesnę vie-z 
tą paėmėme šaly kitą Štarą ir gražiai išpuošė artistas P. 
Kačerauskas įvairiais paveikslais dr : 
kUr galėsite linksmai liuosą laiką praleisti.
| ■ AJ ' A ’ " ' . 1 ■

Prašome draugus, pažįstamus ir nepažįstamus kaip 
vietinius, taip ir iš kitų kolonijų Atsilankyti, kur busite 
visi pilnai patenknti ir nepamirškite musų užeigos ati
darymo, kuris įvyks rugsėjo 8 ir 9 d.

Savininkai' nuoširdžiai kviečia visus.

J. P. RACHIUNAI 
3137 So. Halsted Street

MlS IĮII■ 11 lįl'l I IMU II IĮ.!I   ' 1.1111 II lįĮllĮ.! <Itud^įrlk ■
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Čia rasite didžiausį pasirin
kimą visokių pečių, visų 
populiariškiausių išdirbys
čių dėl vartojimo visokio 
kuro. -

ALCAZAR, CR0WN, 
MOORE, QUAKER, 

MONOGRAM, 
ECONOMY, ORBON, 

DETROIT STAR
ir kitų

Kurie visi apkainuoti kuo 
mažiausiomis kainomis.

ŠILDOMI PEČIAI

*12.50
nuo ir aukščiau

VIRTUVIŲ GESINIAI 
PEČIAI

•27.75
ir aukščiau

Name in full
Print

Ii
Address

Print

IV eight

Experience ...

visais patogumais,

CHICAGO ORTOPEDIC CO. 
183 West Lake St.. Arti WeJls St.

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

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

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

Tel. YARDS 2909 
Tel. BOULEVARD 6060

CHICAGO, ILL.

nuo 
KOMBINACIJOS PEČIAI

49.50

Age

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 
,1 I ■

ir 
Į ■ -. ?

Lietuviškos
■ ■ ‘ ♦ 

Degtinas

NATHAN 
KANTER i v

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

nuo ir aukščiau
Parduodame ant lengvų iš

mokėjimų.
Xjrera nuolaida už senus pe-

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewopd Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS. Chieapjo, ĮH.

NAUJAS RADIO
yra vie

Lengvais išmokėjimais

Jūsų seną radio priimame mainais

Aš jau pri

kampas Halsted Street

Dangoraižių aukš 
tumas Chicagoje

Stanley ir Katrė Po
ciai rašo iš Lietuvos

mėgsta 
prie ki-

J. Rachiunas padidi
no ir išpuošė užeigą

Gražus Radio Programas WCFL 970 K 
Nedeliomis nuo 1 iki 2 vai. po piet.

, tilpo 
lenkai- 
iššoko 
kurie 

netiki, 
vie-

Jeigu jums reikalingi rakandai, kodėl nepirkti dabar 
kada kainos dar žemesnės.

45 gyvenami auk- 
596 aukščio. Iki namo 

, Ųiuo kur lenkaitė nu-

Štai Keli Musų Krautuvės 
BARGENAI:

Nauji Gesiniai Pečiai $69.00 $
vertės Dabar tik.......................... 1
KARPETOS 9x12 pėdų didumo $ j g

Jus be abejo, matote iš spaudos, kaip šioje šalyje pa
plito įvairus streikai. Ir dar jiems ne galas. Streikai 
kyla iš to, kad darbininkai reikalauja didesnio atlygini
mo.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Darbininkai be abejonės laimės. O kada darbinin
kams bus daugiau mokama, tuoj bus pakeltos kainos 
ant įvairių prekių. Tų prekių tarpe rasis ir rakandai,

Lietuviai futboli 
įlinkai

Tiems, Kurie Mano 
Pirkti Sau Rakandus

Sustiprins Regėjimą
Ar jums reikia akinių? 
taikiau akinių dėl 25,000 žmonių ir 
jie sutaupė pinigų. Jums apsimokės 
pasikalbėti su manim apie 
akis 
CIALIAI ŠLIFUOJAMI

savo
VISI AKINIŲ STIKLAI SPE-

NEŽIURINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
¥RA. Speciališkai 
dijimą krauto, odos, „ 
ikausmus nugaroje, kosėjimą, geri _
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gi “ 
tūkstančius ligoj w _____ ___
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 16 St. Kampas Keeler Avė.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool. ‘ MO
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.________

sumos visi kenčia. Burokai ir 
bulvės yra visai išdžiuvę ir ga
li būt mažai maistui. Gyvuliai 
yra labai pigus, tiktai “Be
konai” arba geros veislės kiau
lės brangios, nes jas siunčia Į 
užsienį.

Dar karta tariu visiems nau- 
jienivčiams nuoširdų ačiKi ir 
iki pasimatymo.”

Stanley ir Katrė Pociai, 
Plungė, Vandens gatvė No. 10, 

Lithuania.

kuris pasiekia aplink
X.

pasaulį

kilo sumanymas 
grynai lietuvių 

jauktų. Pradžia

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
Jos. Rūta ir Raimondas Ainoris 

šeštadienį, Rugsėjo-Sept 1 dienų, 
atidarome naują ir gražiai išpuoštą alinę, kurioje visados bus skanus 

alus, degtinė, cigarai ir mandagus patarnavimas.

3267 So. Halsted St.,— kampas 33rd St.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th St.
Tel. YARDS 1829

J. Rachiunas, senas Bridge- 
porto biznierius, kuris Lietu
vių Auditorijoje, 3137 South 
Halsted Street, užlaiko alinę, 
paskutiniu laiku pastebėjo, kad 
ji yra permaža. Tad, paėmė 
gretą buvusią krautuvę, ją iš
puošė ir įrengė priedinį kam
barį, kurį artistas P. Kačerau
skas išdailino gražiais paveik
slais.

Svečiams, kurie nori aplam 
kyti Rachiuną, nereikės toli

Dalių Bedroom Setas
39.50

(Naujienos Photo)
Būrelis jaunų lietuvių sporto mėgėjų sumanė suorganizuoti lie
tuvių footballininkų komandą. Darbas pasisekė ir jaunieji vy
rai jau pradėjo treniruotis McKinley Parke, kur treniruosis du* 
kartu į savaitę, antradieniais ir ketvirtadieniais. Gal jūsų sū
nūs norėtų lošti? Pasakykite jam kad išpildytų kuponą, kuiris 
yra šiame “Naujienų” numeryje.

Mums prisiuntė sekamo tu
rinio laiškutį:

“Kiek aukštų turi Morrison 
viešbutis? Ketvirtadienį 
‘Naujienose’ žinia, kad 
tė B. Wojna.rowskiut<" 
iš 46-to aukšto. Kai 
‘Naujienų’ skaitytojai 
kad Chicago j e yra nors 
nas toks aukštas dangoraižis

(Opera Ilouse) — 45 aukštų, 
555 pėdų. Kainavo $20.000,000.

5. Fields Estą te Building, 
LaSalle ir Adams, 42 aukšty, 
535 pėdų.

6. One La Šalie street. 49 
aukštų, 530 pėdų. Kainavo $7,- 
000,900.

7. MORRISON HOTEL, Clark 
ir Madison 
štai — 
viršūnės 
šoko) 526 pėdų. Kainavo $14,- 
000,000.

8. Mather Tower, 75 East 
Wacker Drive, 42 aukštų, 519 
pėdų. Kainavo $2,100,000.

9. Carbon and Carbide, Mi- 
chigan ir Water sts. 75 aukštų, 
500 pėdų. Kainavo $3,500,000.

10. Medinah Temple, North 
Michigan ir Illinois, 42 aukštų, 
471 pėdų.

H. Palmolive Building, Mi
chigan ir Walton, 37 aukštų, 
468 pėdų. Kainavo $5,000,000.

Viso, Chicagoje yra 99 dan
goraižiai 250 pėdų ar daugiau 
aukščio, žemesnių dangoraižių 
daugybės.

Atsakant į klausimą, verta 
pastebėti, kad dangoraižiai pif- 
miausiai buvo pradėta statyti 
Chicagoje. Vėliau New Yorkas 
pradėjo musų miestą kopijuo
ti ir jį pralenkė. New Yorke 
yra aukščiausi namai pasauly
je. Bet ir Chicagoje didelių 
dangoraičių netrūksta. Tiesą 
pasakius, Chicagoje yra dau
giau dangoraižių, negu kuriam 
nors kitam mieste pasaulyje.

Aukščiausias namas Chica
goje yra:

1. Board of Trade Building, 
Jackson ir LaSalle. 44 augštų, 
612 pėdų. Kainavo $12,000,000.

Kiti aukščiausieji namai yra:
2. Chicago Temple, Clark ir 

Washington, 569 pėdų. Kaina
vo $5,000,000.

3. Pittsfield Building, Wa- 
bash ir Washington, 38 aukš
tų, 557 pėdų. Kainavo $5,500,- 
000.

4. Wacker Drive Building

Gerbiamos “Naujienos”:
“Aš Stanley ir Katrė Pociai 

dčkojaJne “Naujienoms” už to
kį gerą patarnavimą mums va
žiuojant Lietuvon. T Rypke- 
vičiaus visi mums duoti pata
rimai labai mums pagelbėjo ke
lionėje. Mes išvažiavome iš 
Chicagos liepos 2 dieną ir var 
žiavorne laivu “Gripsholm”, 
Švedų Am. Linija. Kelionę tu
rėjome labai smagią ir links
mą. Valgis buvo geras ir pa
tarnavimas labai mandagias. 
Tad ir sirgti visai nereikėjo. 
Dabar gyvename Plungėje ir 
jau beveik apvažiavome pusę 
Lietuvos. Naujienų jokių ne
rašysiu, nes gal neužilgo sugrį
šiu, tad pasimatysime ir papa
sakosiu daugiaus.

Lietuvoje labai sausa. Rugiai 
buvo labai gražus, ir vasaro
jui buvo gražus, bet pergrei- 
tai nunoko, šieno buvo labai 
mažai, upės ir upeliai yra iš
džiuvę. Daugelis ir šulinių iš
džiuvę ir trūksta vandens.

Lietuvoje nėra taip karšta, 
kaip Amerikoje, bet dėl sau-

eiti. Tiesiai 
alinę.

Šiame numeryje ir rugsėjo

(Naujienos Photo)
The boys of the Lithuanian Football >team started their training 
in full swing right from the start... Here- and on the oppotsite 
side we see them giving trial to tactics in stopping the pigskin 
from getting across the line.

before the lads 
demonstrating their 

the gridiron they 
“John Henry” 
looking towąrd 
follovvers and 

in this gap. 
would you give

have heard about them, have 
you* not? Rapįdly they are com- 
pleting the organization work 
and have already begun prac- 
tice. » Mighty soon we’ll see 
them engaged i n eneounters 
with topnotcher teams in and 
around Chicago.

Naturally 
begin 
prowess o n 
mušt have 
and they are 
their future 
rooters to fili

What name 
the team, soniething that would 
be both representative and dis- 
criptive of the nature of it? 
What would you likę to have 
it called. If you do not have 
any ideas as yet, get do\vn to 
a few minutes of thinking and 
send in the result of yoUr con- 
templations to the Football 
team, c/o “Naujienos”, 1739 
South Halsted Street. ,And do 
not search for idea.s too long, 
because in ten days the lads 
mušt have the nomenclature

JOS. F. SUDRIK, Ine. X
3417 S. Halsted St. Chicago

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

HAPPY CHARLIE’S TAVERN
2301 So. Oakley Avė.

ĮVYKS .

Subatoje, Rugsėjo 1 d., 1934
Kviečiame visus draugus, drauges, pažistamus ir nepažįstamus 

i musų Naujos Alinės atidarymą. Bus geru Saitų gėrimų, užkandžiai 
veltui. BUS GERA MUZIKA.

Kviečia Savininkas KAZIMIERAS ADOMAITIS.

WISSIS,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ JR MOTERŲ PER 28_ METUS_ 

jydo ligas pilvo, plaučių ir puilčs. užnuo- 
gas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

klės skaudėjimą ir paslaptingas

ali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
gonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

i 5—8 valandai vakare.

Tek Cratrferd 5573

Lietuvių jaunimas dalyvau
ja įvairiose sporto srityse. Tei
čiau grynai lietuviškų organi
zacijų, kurios bandytų subur
ti į kruYą vienokios ar kito
kios rųšies sportininkus, pas 
mus nėra, štai kodėl dauge
liui jaunuolių, kurie 
sportą, tenka glaustis 
tų tautų.

Amerikoje futbolas 
nas mėgiamiausių sportų. De- 
sėtkai tūkstančių žmonių susi
renka to lošimo pasižiūrėti.

Tarp lietuvių yra nemažai 
futbolininkų. Kiekvienais me
tais laikraščiuose mes skaitome 
apie Chicagos mokyklų futbo
lų jauktus. Ir tuose jauktuose 
visuomet užtinkame lietuvių 
jaunuolių.

Dabar tad 
suorganizuoti 
futbolininkų 
jau padaryta. Jau susirašė apie 
porą desėtkų futbolininkų ir 
pradėjo praktikuotis. Tačiau 
reikalinga dar daugiau lošėjų, 
nes geras jauktas turi visuo
met turėti ir atsargos. Todėl 
visi jaunuoliai, kurie yra lošę 
futbolą mokyklose, yra kvie
čiami prie šio jaukto prisidė
ti. Ir juo greičiau, tuo geriau, 
nes tai duos galimybės tinka
mai prisiruošti prie lošimo. O 
kiek numatojna, lietuvių fut
bolo jauktas turės visą eilę lo
šimų su įvairiais jauktais. Tad 
“fonių” bus užtektinai.

Norintieji prisidėti prie jaug
to, tuoj susižinokite su Art 
Montvid, 2121 N. Western av. 
Galite j j pašaukti telefonu: 
Brunswick 0597.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oi’icialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikalifikiems Inatrumen- 
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALISKUS INSTRUMENTUS.
JEWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav. 

4216 Archer Avenue.

Vertės $69.00 už $^Q QQ DYKAI STALELIS 

LEMPA IR PASAULIO GLOBAS.

Auditorijos į 6 ir 7 dd., tilps J. Rachiuno 
apgarsinimai.

Senas Petras.

Geležinė Lova, Springsai ir
Matracas (Visas komplektas)

T Virtuvių Stalai su 4 krėslais
9.50

Stasio Šimučio 
IŠLEISTUVES

Rengiamos x 
Rugsėjo-Sept 1, 1934 

8 vai. vakare.
Hollywood Salėje 

2417 Weat 48rd St.
Bus gardžių užkandžių Jr šalto 

alaus ir tt. Lietuviška muzika, 
šokiai ir kalbos. Visi draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai esate kvie
čiami dalyvauti ir dar kartą pa
simatyti su visų mylimu svečiu 
Stasiu. Jisai yra malonus ir sim
patingas žmogus, taipgi geras 
lietuvis, Montreal veikėjas, todėl 
visi pasimatysime rugsėjo-Sept. 
1 d., vakare Yuškos salėje 2417

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED 

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Phone SEELEY 8760

You should have been out in 
McKinley Purk lašt Thursday 
and seen those boys toss that 
bąli and seramble thru* all other 
intricate maneuvers , which 
throvvn into a heap constitute 
what is known as football. (See 
pietures).

From tlie first toss to the 
lašt punt they dove into Ihe 
game in full s\vlng and after 
lengthy drilling came eut drip- 
ping with perspiration and 
struggling out of their erampy 
outfits, būt full of zeal and 
enthusiasm and with hope cf 
gluing together a winner!

We’rė speaking of the boys 
who are organizing the first 
Lithuanian Football Team. You on their jerseys

—X ■ ■■
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būtybė?
matėm: Pasitraukus nuo Mile- pareikalavo jis Skabeikio.
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SOVIETAI STOS J TAUTŲ SĄJUNGĄ

MOKINOSI Iš SOCIALISTŲ

TAI TAU DRAUGAI!

•e
J?. :

tilU

Karpavičiaus so- 
praeities, tai jį 
Tūlą laiką jisai 
‘Keleivy’ (prieš

kuomet šis kraštas įgijo nepri
klausomybę.

Tačiau čionai reikia pastebė-

la- 
aš

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

NRA PRIEŠ EKONOMINĘ 
ANARCHIJĄ

18.00 
4.00 
2.00 
1.50
.76

Hisiaakymo kalnai
Chicago je — paltu t

Metama •»«»■■■■     ■ ■ w—— ■ ■ III I

Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams _ ____
Vienam mėnesiui . ........ ..

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija ......... —
Savaitei ____________ —
Mėnesiui h——————

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
Baitui

Metams .......   $7.00
Pusei metų 8.60
Trims mėnesiams ___ ___ — 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ................... .76

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams _ ____   $8.00
Pusei metų .....--- ............----   4.00
Trims mėnesiams ________  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

■ • i k i, * r.v/ s’I*- r?

Subscription Kates i
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year in Chicago 
ic per copy ________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. I1L under the act of 
March 8rd 1879.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8600

Editor P. GRIGAITIS

šeštadienis, rūgs. 1, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday__________ _ . , _ _ by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Aišku, kad fašistiškos diktatūros negali suteikti pasau
liui taikos ir ramybės. Jos’didina vaidus ir karo pavo
jų.

ti, kad ekonominio planavimo 
dirvoje valdžia yra taip atsar
gi, jogei ji dažnai nedrįsta net 
vykinti savo 
(ypač,
šiaušia kapitalistai).

patvarkymus 
kada prieš juos pasi

Pereitą pavasari prisaikintųjų teisėjų (džiurės) 
sprendimu, vienas John Long buvo rastas kaltu, kad 
jisai atlikęs plėšimą su ginklu rankoje, ir buvo nuteis
tas ilgiems metams j sunkiųjų darbų kalėjimą. Bet da
bar to žmogaus advokatai stengiasi jį kuogreičiausiai 
išimti iš kalėjimo, ir šitose pastangose jiems padeda 
valstybės gynėjas.

Prieš keletą dienų išėjo aikštėn, kad tą piktadary
bę, dėl kurios buvo nuteistas John Long, atliko kitas 
asmuo, Edwin Brethauer. Patekęs į policijos rankas, 
jisai pats prisipažino, nes jisai tikėjosi tuo budu išveng
siąs išdavimo Milwaukee valstijos valdžiai, kuri jį kal
tina d£l žmogžudystės.

Teismas nuteisė visai nekaltą žmogų John Long 
dėl to, kad jo išvaizda yra labai panaši į tikrojo pikta
dario, ir dėl įo, kad jam pasitaikė būti piktadarybės 
vietoje kaip tik tuo laiku, kada įvyko plėšimas. Kiek 
jisai nesigynė teisme, jisai negalėjo išsiteisinti, nes liu
dininkai priėmė jį už Brethauer’ą ir griežtai tvirtino, 
kad jisai esąs plėšikas.

JCas tam nekaltam žmogui dabar atlygins už 
skriaudą, kurią jam padarė teismas?

Laimė dar jo, kad jisai tebėra gyvas. Už ginkluotą 
plėšimą jisai galėjo- būti pasmerktas mirčiai ir pakar
tas. Ar tai nėra įrodymas, kaip pavojingas dalykas yra 

\ mirties bausmė?

Trys didžiosios valstybės darbuojasi, kad sovietų 
Rusija butų priimta į Tautų Sąjungą, — Anglija, Fran- 
cija ir Italija. Tautų Sąjungoje bolševikų atstovui ruo
šiama pastovi vieta taryboje. Telegramos praneša, kad 
anglai jau paruošė dirvą sovietų priėmimui į Tautų 
Sąjungą ir josios taryba, perkalbinėdami Pilsudskį, kad 
jisai tam nesipriešintų. /

Tuo budu bolševikai, galų gale, įstos į tą ‘‘imperia
listų” Sąjungą, kurią Maskva ir visi jos pakalikai keikė 
ir niekino per pusantros dešimties metų. Ji įstos, lai
minama ne tik paprastų buržuazinių valdžių, bet ir fa
šistiškos Italijos. įdomu, kaip tatai galima sutaikyti su 
“revoliuciniais” leninizmo teziais?

“Naujienos” seniai sakė, jogei atei^ laikas, kuomet 
bolševikai patys prašysis, kad jie butiį priimti į Tautų 
Sąjungą “bendradarbiauti imperialistams”, Kuomet ak
lieji kominterno klapčiukai griežtai tvirtino, kad toks 
dalykas esąs negalimas. Dar kartą pasirodė, kad “Nau
jienos” geriau supranta sovietų valdžios politiką, negu 
jos garbintojai.

Bet jeigu Rusija rengiasi stoti į Tautų Sąjungą da
bar, tai aišku, kad ji darė labai stambią klaidĄ, atsisa
kydama stoti į ją pirmiau. Pirmiasiais po karo metais 
butų buvę ypatingai svarbu, kad rusai butų priklausę 
Tautų Sąjungai, nes tuomet buvo daug atsitikimų, kur 
jie butų galėję savo balsu paremti tarptautinės taikos 
ir teisingumo reikalą. Sakysime, kada Lenkija užgrobė 
Vilnių ir Lietuva šaudėsi Tautų Sąjungos pagelbos.

Lenino ir kitų bolševizmo vadų tariamas “revoliu
cingumas” buvo tikrumoje jų žlibumas. Gyvendami eko
nomiškai ir politiškai atsilikusio krašto sąlygose, jie 
nesugebėjo suprasti, kas dedasi plačiame pasaulyje, ir 
įsivaizdavo, kad Vakarų Europos gyvenimą jie galės 
pakreipti į “Fusiškas” vėžes. Tik po pusantros dešim
ties metų kartaus patyrimo jie pamatė, kad jiems pa
tiems tenka sekti paskui Europą. Dar daug ko jie tu
rės pasimokinti iš tų, kuriuos jie niekino.

Naujasis SLA. prezidentas, 
adv. F. J. Bagočius, matyt, 
yra pilnas gerų idėjų ir suma
nymų. Prieš dvejetą savaičių 
jisai “Tėvynėje” pareiškė įdo
mių minčių apie tai, kaip butų 
galima* padidinti' SLA. pajamas, 
o šios savaitės Susivienijimo 
organo numeryje jisai rašo 
apie planuojamą didelį “vajų” 
naujiems nariams gauti į orga
nizaciją.

Jisai mano, kad prie SLA. 
butų galima pritraukti daugelį 
vietinių susišelpimo draugijų, 
ir pataria kuopoms ir nariams 
atkreipti j tai savo dėmesį. 
Paskui jisai kalba apie darbą 
tarpe čia augusio jaunimo, pa- 
galiaus paduoda “Jubiliejinio 
konkurso” sumanymą, kurio 
sekmingesniam pravedimui, pa
sak jo, reikėtų visą SLA. vei
kimo plotą padalinti į keletą 
rajonų. Su tuo konkursu jisai 
.tingia didelės amerikiečių eks
kursijos surengimą Lietuvon.

Trumpai išdėstęs savo min
tis, SLA. prezidentas atsišau
kia į narius, profesionalus ir 
eitas grupes padėti jam savo 
patarimais, kad jisai galėtų 
sekančiam Piki. Tarybos suva
žiavimui patiekti apdirbtą pla
ną.

Iš patyrimo tačiau yra žino
ma, kad ima nemažai laiko, iki 
visuomenė išsijudina ir pradeda 
davinėti savo patarimus. O tuo 
tarpu SLA. turi urnai sukrusti, 
<ad jo reikalai imtų geriau 
Tvarkytis. Organizacijos 'finan
sai, ypač jos Lėšų fondas, iš 
tūrio mokama algos ir paden
giama organo išlaidos, yra ap
verktiname stovyje. Be pinigų 
>us sunku SLA. centrui vers
is.

Ar ne geriau 9 tad butų, kad 
Pild. Taryba be atidėliojimo 
suvažiuotų ir, rankas pasiraito
jus, imtųsi darbo? Kai prasi
dės darbas, tai atsiras ir sava
norių padėjėjų.

“Nauj. Gadynė” rašo:
“Kas lįnk 

cialistiškos 
nėra ryški, 
rašinėdavo
karą) ir dalyvavo įkūrime 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos, 1915 me? 
tais. Jis buvo vienu iš stei- 
gėjpųpjrmosios kuopos Brook- 
lyne.”
Reiškia, ir Karpavičius mo

kinosi pas socialistus. Bet da- 
jąr jisai juos kaip įmanyda
mas “peizoja”. Nedėkingumas.

Italijos
Vokietijoje, 
rengiasj juos (koręąppndentus) išvyti. Rudieji vokiečių 
diktatoriai pyksta, kad Italijos spauda ėmė juos smar
kiai “tarkuoti” nuo to laiko, kai “naciai” mėgino pada
ryti perversmą Austrijoje.

£ai ve kuo parbaigė; draugiškumas tarpe itališkų 
ir V&tfŠko fašiznio/’O juk,’jię vienas/iaptrą Uą^|^žiojo

laikraščių korespondentai, kurie gyvena 
pranešė savo laikraščiams, kad Hitlerį

VAJOLA
jau*, tą patį vakarą, mes išgir
dome, jog čia yra nepaprasta 
asmenybė, yra graži mergaitė 
Vajola! Ir sekančią dieną mes 
valgėm jau pas Vajolą. Valgėm 
ten pat ir sekančius šešis mė
nesius.

Valgykla buvo maža, tik še
šiolika ankštai susikimšusių 
žmonių tetilpo. Mes — penkio
lika studeųtų ir kompanierius 
Raimondas Mileris, Kaip tik 
mes atkeliavome, jis išvarė iš 
valgyklos iškraipytais veidais, 
be tikslo, 'rūpesčio ir atsako
mybės gyvenančius, šiurkščius 

grubiai

metai, 
apgau- 
ir drą- 

kojos, 
Rau- 

širdis

Putė rudens vėjas. Nukritę 
lapai po kojų blaškės. Miestą 
aš buvau toli palikęs. Aš il
gėjaus nubėgusių metų ir jais 
svajojau. Ilgėjaus aš vieno ru
dens ir vienos žiemos
jaus aš Viskonsino girių, ku
rias mes iškirtom ir vienos 
mergaitės, kuri jau paseno. 
Per penkiolikos metų griuvę-" 
sius aš nusiritau į praeitį. Pri
siminė susikabinusios šimta
metės pušy.s, karališkai išsipū
tę ąžuolai ir nusižeminusios ie
vos. Paskiri žvilvyčių krūmai, 
pašautas vilkas, išlekianti pauk
ščiai, ežeras ir apie jį skrai
dančios laukinės antys. Rude
ninės gėlės ir nudžiovus pie
va. Paskui pielos, kirviai, ma
šinos, šimtai vyrų — tartokas 
ir griūvančios pušys ir ąžuo
lai. Ir mano jaunieji 
liepsnojanti troškimai, 
lingos viltys, ištvermė 
sa. Nepavargstančios
nepatrukstanti plaučiai! 
donas ir pilnas veidas ir 
pilna aistros. Jaunatvė!

Ir Vajola!
A-a! Vajola — ta ąštuonilir 

kė, pigaus kartūno suknele, 
sudirbtomis rankomis ir nupu
druotu, liilnu veidu. Truputį 
pailgas jos veidas, laibas, gra»- 
žiomis konturomis liemuo ir 
^avinčiai skambantis, aiškus 
balsas! Jos galva visada iškel
ta, visada ju*da, maloni šyp
sena veide, linksmi ir suma- 
nųs išsireiškimai; t—- kiekvienas 
jos krustelėjimas neišsemiama 
gracija.

Taip, tai buvo pavydėtina 
mergaitė, gražiųjų karalaitė.

— Vajola!
— Ei, Vajola!
— Klausyk, Vajola! — 
Skamba studentų balsai 

skamba vaikiška jaunatvė.
šnara po kojų sudžiūvę 

pai, siaubia rudens vėjas, o
einu vienas ir seku Va j olos 
mergystės pasaką ir dar kar
tą bandau suvokti jos dvasią. 
Dar sykį kvatoju aš su pen
kiolika studentų ir su šimtais 
valkatų — miško' kirtėjų. 6 
Vajolą švaistosi įpusų rate 
Prie jos musų smarkusai šeš- 
pėdis studentas Viktoras Ską- 
beikis, mažytis, smailagalvis, 
smailasmlkis tartoko savinin
kas, Raimondas Mileris, ir vie
tinis .apšepęs vaikinas, Juozas 
Burba.

Viena pėda seka kitą ir pa
saka prasideda ir baigiasi ly
giai taip, kaip ji tada dėjo
si.

lumberdžekius, kurie 
Užkabinėjo Vajolą.

Raimondas Mileris, 
kuo ežį primenantis
mas, buvo jau padąręs su Va
jola intymę pažintį. Prižadėjęs 
Vąjolai palikti netoli stovintį 
ąžuolą, po kuriuo ji rytą ir va
karą prausdavosi. Pirmą sykį 
ten valgydami, mes išgirdome 
jį adresuojant į tą mergaitę:

— Brangi Vajolyte, šiandie 
man daugiau daržovių. Jautie
nos tik mažą porciją.

Ir ją jam atsakant:
— O kavą juodą, ar baldytą, 

mielas Ežel?
čia pat mės ir daugiau* pa-

rio, Vajola maloniai ir įdomiai 
pasižiurėjo į musų,kolegą Vik
torą Skabeikį. Jos akys džiau
gėsi ir kalbėjo, susitikusios su 
jo akimis.

Skabeikis pirmąs sykį ją už
kalbino:

— Vajola, ar galima laukti 
laukinės anties pietums?

— Tau galima, gražus vai
kine, — ji atsakė džiugiam bal
se.

Vajola atsiduso ir nuleido 
akis.

Tąsyk įėjo nešinąs glėbį nu-

Nacionalinio pramonės gaivi
nimo . administracijos (NRA) 
teisių patarėjas, Donald R. 
Richberg, ragina remti NRA, 
pareikšdamas, kad Jungtinių 
Valstijų konstitucija negąli bū
ti laikoma “ekonominės anar
chijos čarteriu”.

Jisai kalbėjo per radio ir jo 
kalbą buvo perduota oro ban
gomis iŠ visų Cęlumbia stočių 
tinkkL . •

• “Mes negalime išlaikyti 
jmnsų politinių įstatymų 
struktūrą ant ekonominio 
neteisėtumo pągrįntjp. Mes 
negalime išlaikyti asmens 
laisvę, pripažindami asmeniui 
teisę vartoti ąąvo ekonominę 
galią... kitų žmonių priespau
dai” '
Anot Rįchbergo, ekonominis

Aną vasarą mes negavom 
darbo. Atėjo ruduo, metas grį- 
šŲ universitetan. Mes neturė
jom pinigų. Išgirdę, kad Wis- 
conšino šteite, prie Rhinelan- 
derio prasidėjo masinis miškų 
kirtįmąs, musų penkiolika iš
važiavime miško kirkti.

Vienur ir kitur ten radomę 
tik pastatytų trobesių, pjeseniąli 
suplaukusius šipitpą valkatų-r 
|umbęr<įžękįų.

Dar žaliavo ąžuolai, rudens 
gėlės žydėjo, o paukščiai lėkė: 
j Šiltą krąštą. Apie ežerus lai
stė laukinės antys. ! i <

Pirmą vakarą mes i^vydonįe 
stebuklingas aurępjes — tas tį>- 
limaš, mistingas šiaurių švie
sas.

Aš mylėjau vėsią naktį ir 
labai žvaigždėtą dangų. Viskas 
nkan priminė mano tėvynę Lie- 
Hjv*- ,, \

b Pasitaikė ^mum t sustoti netp-yra taip jfat neap^ ■■■■■■■■■■■Į 
įięfaatnfcl 'kdip buvo neapsiei- lieae Va j olos ir neseniai

. >, . ' T <> i ■ ■

šautų laukinių ančių Juozas 
Burba, kuris kartu su Vajola 
užaugo. Vajola tuojau viską 
užmiršo ir nubėgo paskui jį į 
virtuvę.

— Kalbėdamas j tą panelę, 
tamsta vartoji neleistiną toną, 
— Mileris išeidamas pastebėjo/ 
Skabeikiui.

— Kaip neleistiną? — at
kirto musų kolega. Bet Mileris 
jo neklausė.

Tą vakarą mes buvom išvar
gę po pirmos darbo dienos. Bet, 
Viktoro pavadinti, mes vėl lau
kėm šiaurių šviesų, šviesos šį 
vakarą nepasirodo. Mes pama
tėm tik Vajolą, kuri buvo gra
žesnė ir malonesnė už tas švie
sas ir už labai žvaigždėtą dan
gų. Ji, jos motina ir Juozas 
nešė į vidų malkas. Viktoras 
šuktelėjo:

— Ei, Vajola! Aš einu tau 
padėti!

Vajola tik ranka pamosika
vo ir dingo tamsiam namely
je.

Netrukus nuėjo pas ją Rai
mondas, tas mažas, susitrau
kęs žmogutis. Tuojau užsidegė 
ten šviesiausioji lempa, o Juo
zas išbėgo.

Kitą rytą, nuėję pusryčiau
ti, mes radom Raimondą be
šnekantį su Vajola. Jis laike 
jos pirštus savo rankoj 
ką jai pasakojo, o jos 
Elzbieta Zimontienė, 
prie jų ir pritariančiai 
galvą. Vajola šypsojosi 
rėsi, lyg paukštelis į ranką pa
gautas.

— Keista būtybe, kaip nesi
gėdi ? — sušuko 
mane žiūrėdamas, 
taikindamas.

Mileris paleido 
ranką ir atsistojo.

— Kas keista

jų akys vėl žaidė ir pažintį 
pynė. Bet kai Juozas vėl įėjo 
su glėbiu laukinių ančių, Va- 
jola vėl nusekė j j į virtuvę.

Našlė pasiliko prie kompa- 
nieriaus, ištempus ausis. Ta 
senė! — vargų sulankstyta, iš
vagotų4 veidu. Visas jos džiaug
smas, visi norai, visos viltys 
prasidėjo ir baigėsi jos dukre
lėje. Jai plačiai sau laukti nie
ko nebebuvo. Daug metų at
gal, būdama aštuoniolikos, ji 
ištekėjo už Zimonto. Mieste 
žmonės tada kalbėjo, .jog Zi- 
montas paveržė gražiausią mer
gaitę visam mieste. Bet tuo-, 
jau po vestuvių jiedu atsikėlė 
čionai verstis vilkų, lapių, šeš
kų ir kitų žvėrių medžiokle, 
kuri nebuvo labai pasekminga. 
Jiedu abudu lupo ir džiovino 
žvėrių kailius ir jų smarvę gė
rė, bet nepralobo. Už kelerių 
metų gimė Vajola. Prieš atsi
darymą tartoko mirė Zimon- 
tas, tartum nujausdamas, kad 
jo medžioklei ateina galas. Vy
ras nepaliko našlei pinigų, me
tai sutrynė jos sveikatą ir gro
žį. Bet užaugo Vajola „■— ji už
ima jos vietą.

(Bus daugiau)

— Jis, — Skabeikis parodė 
į mane. — Jis užmynė mano 
naują čeveryką.

Mažas incidentas pasibaigė 
juoku. Bet Vajola suprato Vik
torą ir jautė reikalą jam pa
siaiškinti. Ji pirmiausia priėjo 
prie jo ir garsiai paklausė:

— Ką pusryčiui?
— Blynų ir kavos.
— Tu nepažįsti medžio, iš 

kurio sula teka. Ir man rodo
si, kad manęs nesupranti, — 
ji pastebėjo Viktorui tyliai ir 
lietuvių kalba.

RADIOS

nuo

'20.00
iki

195.00
Pasirinkimas apie 50 

skirtingų modelių.

KAIP KOVOJAMA MAISTO PABRANGIMAS
' ' ■ ' ' ' T

Dr. Frederic C. 
Hovve

norite įsigyti sau ra
sų visais vėliausios ma- 
pagerinimais, užeikite

Kas 
dio 
dos 
į Progrcss Krautuvę, pama
tykite ir pabandykite nau
jus Philco radios 1935 m. 
mados. Tai radios, kurie iš
pildo pilnai visus reikala
vimus. Gražus, patogus, pri
ima kaip vietines stotis, 
taip ir Europos. Prie to, po- 
lice ir amateur calls, ir ki
lus short wave broadcasti- 
nimus, be static ir įreškėji- 
mų.

Ras turite seną radio, 
Progrcss Krautuvėje galite 
jį išmainyti ant naujo Phil
co. Gausite daug didesnę 
nuolaidą. Užeikite pasitei
rauti.

Pasklidus gandams, kad buk šią žiemą busiąs maisto tru- 
kumasy valdžia tuoj aus' tuos gandus nuginčijo kaipo leidžia
mus pelnagaudų, norinčių iškelti maisto kainas. Kad sumažinti 
pragyvenimo brangumą, valdžia paskyrė Dr.^Frederic C. Howe 
per radio ir visokiais kitais budais mokintį šeimininkes kaip 
pirkti it kaip pigiausia gamįnti sveiką valgį. Pabrangus ke- 
nuotoms'1 daržovėms, šiemet pačios šeimininkės pradėjo daugiau 
kenuoti, kad prirengtų daržovių nereikėtų pirkti sankrovose 
ir tuo nugąlėti^Tiugšt^ kainas. -

■ '•♦T- '•*>•»•••* -■ > /" ■ 1 ' 1
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FuRNiTU^C
3222-26 S. Halsted St

Tel. Victory 4226
Vedėjas J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedėlią, 11-ą 
val.v,prieš piet iš stoties 

AVGĘS, 1360 kilocycles.
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Nakties Įspūdžiai
■Z

Jėzus ir marijonai.
Sykį Jėzus sugalvojo, 

žemę aplankyti, 
ir atvyko j Chicago 
šio to pamatyti.

Apžiūrėjęs jis šį miestą, 
daug betvarkės rado: 
vienus slegia didis turtas, 
kiti kenčiu badą.

Kardinolas pasipūtęs, 
Jėzaus nepažino 
ir išvaręs iš palociaus, 
duris užrakino.

Ėjo Jėzus nusiminęs, 
“Draugo” pamatyti, 
svieto bėdas aprokuoti, 
vargus apsakyti.

Nes girdėjęs, jogei
“Draugas” 

mokslą jo mokinąs 
ir broliukus marijonus 
jo garbei auginąs.

Ir įėjęs jis į “Draugą”, 
apsižvalgęs tarė:
“Aš užuodžiu prastą raugą... 
Kas jums pasidarė?

Purvas koks, veidmainystė 
metas čionai į akis! 
Tai šėtono karalvstė 
jau užvaldė jumis!”

“Lauk iš čia tu žyde viens!” 
Piktai rėkė marijonas, 
“Ne tavo čia biznis šis, 
ne tu čia ponas!”
Griebęs Jėzui jis už sprando, 

stūmė per duris;
o kai Jėzus atsigręžė — 
spiovė į akis.

Atydai Skolinimo ir 
Budavojimo spulkų 

narių ir jų dar
buotojų

Rytoj, Progress Furniture 
Co. valandoje iš stoties WGES. 
apie 11:15 vai. ryto advoka
tai K. P. Gufcis duos labai-įdo
mią paskaitą apie lietuviškas 
spulkas. Patartina visiems at
sisukti Šią stotį ir pasiklausy
ti jo įdomios kalbos.

Advokatas Gugis kas sekma
dienis kalba iš tos stoties ir / 
duoda visokių naudingų pamo
kinimų, apie finansus ir 
nai apie svarbius dienos 
symus.

abel- 
klau-

S. Šimutis išvažiuo 
ja Į Kanadą

šiandien rengiamas išleistuvių 
pokilis

Prieš kiek laiko “Draugo” re
daktoriaus L. šimučio brolis S 
šimutis atvyko iš Kanados ir 
Chicagoj paviešėjęs grįžta at
gal. Jis apleis Chicago riVgs. 
6 d. Su juo kartu važiuoja dai
nininke p-lė A. Ančiutė ir N. 
Radis, J. J. Bagdono sekreto
rius.

šiandien S. šimučio išleistu
vėms rengiamas pokilis Holly- 
wood salėj, 2417 W. 43rd St. 
Tikimasi, kad visi p. šimučio 
draugai atsilankys į jo išleis
tuvių vakarėlį. F. B.

RADIO
Budriko Radio Valanda

Kiek teko patirti, ryt dieną, 
t. y. sekmadieny, Jos. F. Bud
riko korporacija, kuri užlaiko 
didžiulę radio ir rakandų kraut- 
tuvę adresu 3417 S. Halsted 
st. duos puikų radio programą 
visą valandą, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų iš stoties WCFL, 970 
kilocycles.

Programas pasižymės musų 
liaudies gražiomis dainomis bei 
muzika; kurią išpildys Budriko 
radio muzikantai. Taipgi pro- 
grame dalyvaus visų mėgiama 
dainininkė-soprano p-nia Elena 
Rakauskienė ir kiti. Tad pasi
klausykite šio programo.

Prie šios progos noriu pa
stebėti, kad Bu’drlko krautuvė 
dabar yra pripildyta naujos 
mados gražiausiais žieminiais 
pečiais, kaip oil burners, taip 
ir anglimis apšildomais.

Kaimynas.

Progress Radio Pro 
gramas

PRANEŠIMAI
* . ' i

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kafl ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visolų biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už lokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Brighton Park. — Lietuvių Keis- 
tučio Pašalpos Kliubo mėnesinis su- | 
sirinkimas jvyks Nedėlioj rugsėjo 2 I . __ .
d. Liberty Grove svetainėje 4615 s. Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
Mozart Št. 12 vai. dieną. Nariai-ės | duras kasdie UUO 8 V. ryto 
esate kviečiami skaitlingai dalyvauti. Ll J

St. Narkis sekretorius.

Draugijos šv. Petronėlės susirinki
mas atidėtas iš priežasties Labor 
Day šventes. Susirinkimas jvyks 
utarninke rugsėjo 4, 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio parap. svet. Narės malo
nėkite atsilankyti ir išgirsite viso
kių raportų. O. Kliučinskaitė rašt.

Kruopiškių Progres. Kliubo mėne
sinis susirinkimas ątsibus sekmadie
ny, rugsėjo 2 -d., 10 vai. ryto Mom- 
inj? Star Kliubo buveinėje, 1654 N. 
Damen Avė. Visi nariai esate kvie
čiami atsilankyti, nes turime svar- 
biti tarimų? V. čepulevičius rašt.

iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Amerikos Lietuvis Daktarą

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

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

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

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Kampe tupįs marijonas, 
juokės ir kreksėjo; 
o Šimutis ir šėtonas, 
juoktis jam padėjo.

Liūdnas buvo tas jų juokas: 
žegulį sukėlė.
Prastas buvo jojo smokas: 
liežuvius apvėlė...

Nuo tai laiko marijonas, 
juoktis nebemoka;
o šimutis ir šėtonas, 

t nebeturi smoko...
) _____________

Tai buvo ankstyvos išvaka
rės. Jėzus pažiurėjo į dangų 
ir, giliai atsidusęs, tarė: “Iš 
tiesų, iš tiesų sakau: butų 
daug geriau buvę, idant jie 
nebūtų gimę. Tai yra pabal
tinti grabai, kuriuose randasi 
kaulai, kirmėlės ir nešvaru
mas. Tai yra sugedusi druska, 
kuri niekam kitam netinka, 
kaip tik išberti ant Žemės, 
idant žmonės sumindžiotų ko
jomis savo. Tėvas mano siun
tė ant žemes šviesą, idant ro
dytų jums kelius, idant ap
šviestų jūsų darbus. Bet jus 
pamylėjote tamsybę, tai gy
venkite tamsybėje.”

Pasakęs tuos žodžius, Jėzus 
pranyko.

—Juozas Kibeklis.

Nesirūpinkite auto 
mobilių bėdomis

Geras mechanikas, per ilgite 
metus patyręs automobilių ama
to, p. P. Būdvytis atidarė nuo
savą taisymo šapą - po antrašu 
912 VVest 35th Street. Patar
nauja greitai ir pigiai.

Svarbiausia jo Užduotis — 
tai nemeluoti kss motorui rei
kalinga padaryti. O žinia, kad 
yra daug mechanikų. .. kurių 
globoje automobilio negalima 
palikti. J. A. S.

Dar vienas lietuvis 
Tavern bizni

Aludininkai išsirin
ko naujį pirmininką 

ir sekretorių

P-nas G. K. Eudris, buvęs 
dalininkas Bamova Gardens, 
dabar atidarė alaus užeigą sa
vo name antrašu 2710 W. 59th 
St., tarp Washtenaw ir Fair- 
field. Užvardinta “Paradise 
Tavern”. Vieta gana erdvinga, 
modemiškai įrengta, kas suda
ro labai jaukią atmosferą sve
čiams. Tavern Pale alus iš kra 
no yra leidžiamas į tikrai New 
Deal didumo stiklus.

Vadinamas Grand Opening 
yra manoma turėti po Labor 
Day šventės. Linkėtina pp. Bu
driams didelio pasisekimo nuo
savoje vietoje. VBA.

Rugp. 29 d., laikė susirinkimą 
Chernausko svetainėje

Lietuvių Aludžių Savininkų 
susivienijime turėjo savo su
sirinkimą rugp. 29 d., George 
Chernausko svetainėje, 1900 
South Union avenue. Susirin
kimą atidarė vice-pirmininkas 
Geo. Chernauskas.

Pirmiausiai buvo pakeltas 
klausimas dėl pirmininko J. 
Gegužio nesilankymo į susirin- 

♦kimite. Buvo duotas įnešimas: 
rinkti naujį pirmininką. Įneši
mą priėmus buyo nojninMoti 
Geo. Chernauskas, Wm. Žičkus 
ir B. Puzauckas. Slaptu bal
savimu išrinktas Geo. Chernau
skas. ' ‘

Į sekretoriaus J. Kuzmicko 
vietą buvo išrinktas Frank M. 
Valaitis.

Susivienijimas repgia pikni
ką, rugsėjo 16 d., Liepos dar- 
že.;;5ffe

Frante M. Valaitis.

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj rytą, 11-tą 
vai., iš stoties WGES įvyks re- 
guliaris lietuvių radio pro
gramas, leidžiamas pastango
mis Progress Furniture kom
panijos.

Programo išpildyme daly
vaus grupė žymių dainininkų 
ir muzikų, o tarpuose bus į- 
domių kalbų ir svarbių pra
nešimų. Todėl, reikia nepa
miršti pasiklausyti. XX.

Draugyste Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini 
susirinkimą rugsėjo 4 1934 m., 7130i 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj 3133 So. Halsted St. Malonė
kite vidi nriai atsilankyti, nes ran-! 
das labai daug svarbių dalykų dėl 
apsvarstymo. Valdyba.

S. L. A.. 226 kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni rugsėjo 4 d. 7:30 
valandą vakare Association House,; 
2150 W. North Avė. Visiems na-1 
riams yra svarbus reikalas atsilan
kyti j tą susirinkimą, nes yra daug 
svarbiu dalyku aptarimui. Tie na
riai, kurie pasilikę su duoklėmis ma
lonėkite pribūti ir užsimokėti, kad 
pasilikti gerame narystės stovyj.

Ben Aluzas, užrašų rašt.
Siniano Daukanto Draugija laikys 

mėnesini susirinkimą sekmadienį, 
rugsėjo 2 d. 12 vai. dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 
So. Halsted St Nariai būtinai da
lyvaukite, nes turime svarbių klau
simų aptarti reikale renginio meti- 
no baliaus, kuris jvyks spalių 28 d. 
Norinčius prisirašyti j draugiją kvie
čiame atsilankyti, ypatingai jaunus 
vaikinus, nes jie yra priimami be 
įstojimo mokesčio. P. K. sekr.

Muzikantai! Nedėlioj rugsėjo 2 
d. Muz. L. Benas turės šaunų išva
žiavimą Spaičio darže (priešais O 
Henry Park). šokiai, muzika, dai
nos linksmins svečius. Visus kvie
čiame R. Kom.

^r^V^kteTsu^eesorJo

>

Vai.—8:80 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI . ŽEMOS KAINOS

>326 S. S TAT

NG
■IV POVVDER

Šame Price Todaų,

25 ounces25«f
Doubh
MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT

j GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose.

prašomi 
eiti į tas 
skelbiasi

Garsinkitės Naujienose

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

------------------------------------------------- I Optometrically Akių Specialistas.
Palengviųs akiu įtempimą, kuris

Garsinkitės Navjienose ’u......i|gyaiprįjno, aklą aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 

TZ- T ikimuose -egzaminavimas daromas suH.. J arUSZ elektra, parodančią mažiausias klai- 
Physical Therapy ?“•, Speciatt atyda atkrelpiam i mo- 

and Midwlfe M*'08 ,v,al1ku»- Kreivos akys atitai- 
6109 S. Albany 80“°?' V81a"d°8 10 ild 8 v- Ne-

Avenue delioj nuo 10 iki 12.
„ iPhi0nooKo Daugely atsitikimų akys ątitaiso- 

m0s be akini,L Kainos pigiau &aoJana^ k“‘»

duodaJ "Tass^ė 4712 South Ashland A v. 
electiric treat-l Phone Boulevard 7589 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai

Laidotuves $95

J. J. BAGDONAS

Siredomis ir nedčl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Renublic 7868

DR. G. SERNER
, LIETUVIS

. ___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

ujm'SmS. a,.s «™ r«™»
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Republic 3100 \ \
2506 W. 63 St. I

Telefonas Yafds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

Jei
Jei
Jei
Jei

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

Dr. John J. Smetana
OPTOMETKISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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 Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. MIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1957 W. Garfield Boul’d *

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak.
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė.
Prospect 0469

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 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciaco av.

.vairus Gydytojai

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo
Laidotuvėse....... Pašaukite.......
REPublic 8340 ,. _ _ .. . __ _

5340 So. Kedzie Avenue A. L. DaVlflOIUS, M.D.
pačiu vardu)firma tuo | g. Michigah Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS!

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
J. F. R ADŽIUS

Incorporated 
LIETUVIU GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau.
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W.,18th St
Tel. Monroe 8377

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai.

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phoąe MIDJVAY 2880

ROBERT BUTNER
Mirė rugpjūčio 29 d., 1934 

m. 7:45 vai. vakaro,', sulaukęs 
33 metų amžiaus. A. a. Ro
bertas gimė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Jadvygą,, du'sūnūs Ro- 
bert ir James, dukterį Ritą, 
motiną Elzbietą, dvi seseris 
Florence ir Bronislayą, dėdes 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1938 Ca- 
nalport Avė. Laidotuvės jvyks 
pirmadieni, rugsėjo 3 d., iš na
mų bus atlydėtas j Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, 
9:00 vai. iš ryto, kurioje iyyks 
gedulingos pamaldos Už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti. šjppe lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Simai, Duktė,' 
Motino, Seserys 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- S 
bonus I. J. Zolp. Telefonas I 
Boulevard 5208,; * ,|

(U
I ner* L

CR0WN VAULT C0MPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanicu Avc.i nn m niTiuniTiK’
Tel. Boulevard 4139 DlJlWlJLld

---------------------------------- t---------------- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-- ---- Tel Lafavette 8572 4157 ARCHER AVENUE 

T T-- .Telefonas Virginia 0086J • UlUlCVlClUS Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
GRABORIUS IR 6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį 
BALSAMUOTOJAS r----------------------------------------------------

Res* 6600' South Artesian Avenue.
K Dideli Phone Prospect 6659
ES* Ofiso Tel- Canal 0257

4092 ARCHER AV. DR. P. Z. ŽALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

torę/te. ctWAįr ■ 
>,fMCRFFOi)l' į'affltp

SSALtNlf l’Mll'Jl -
>' •*' ^irn<.5('AiiNr>

MliMiZU) mVaį 
'< > -gNAMflFD ifilY

Wir)(''A!įf>HAit COAriM,

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti Slst Street 

Valandos! 2—i. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Vienintelis
Vault’as 

užgirtas U. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

I. J, ZOLP
GRABORIUS - _

1649 West 46th St. DR V A
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 į VII. T • Zl. OlJlIlUkJ

■ 1327 So. 49th Ct. < gydytojas ir chirurgas
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai. Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
--------------------------------------------------- 1 vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12

8343 South Halsted St ' 
TeL Boulevard 1401

9

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St 
Tel. Republic 9728

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE
' ' f • -! -J , ■ *■' '■ ‘

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS::

t 93rd Street ir Turner Avenue |
Evergreen Park 7122 ■ <>, Evergreen Park, III.

VALDŽIOS^BĄ^Pi^ĄIAS PĘIPAfclNO JĮ GERIAUSIU.
odąmnvįep tik Graboriamsz

Lachavich ir Simus
.G.EAPOHU?J DR- STRffiOL’IS

Patarnauja laidotuvSse kučpigiausiai , . . . .
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- Gydytojas lt Chirurgas

Ioo-m PfiM* 4645 So- ASHLAND AVĖ.
2314 W. 23rd PI., Chicago Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Tel. Canal 2515 arba 2516 ! vak. NedMįoj pągal. sutarimą
SKYRIUS: Ofisp Tel.i Boulevard 7820

11439 S. 49 Ct., Cicero, HL| ™
Tel. Cicero 5927 ----------------------------- ----------------------

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. VMnw 284R

DR. BFRTASH
756 W. 35tK St

Cor. of 85th and^Hklsted' Sts.m - .. ■ » i* ■*’ .M' n.ftA

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Tęlefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

- ( Graborius

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton St.

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
zRe«. 5349 So. Hermitage Avė.

ipecl



NAUJIENOS) Chlcaeo m.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

žno Dzūko” Bancevičiaus ris-|' Big Tree daržas, kuriame 
tynęs ai galijotu Balausku. šis išvažiavimas įvyksta ran- 
čia bus ko pamatyti. Nes Ba- dasi ant Archer Avė. ir 6 blo- 
lauskas yra pasiryžęs paristi kai nuo Kean Avė. 
Drapiežną Dzūką — žūt ar 
būt. Ar jam pasiseks tą pa
daryti, patirsime tiktai pikni-

Vaikai turėjo links
mą dieną su žvėrimis

Dar be to bus rodoma pa
saulinio karo kareivio likučiai 
ir jo komandierius.

Bus gero alaus, užkandžių 
ir keptas avinas. Neužmirški
te kepto avino.

Prie geros muzikos bus 
smagu pasišokti, drauge pa
silinksminti, laiką praleisti.

Dabar įsitemykite kaip į 
, v i />. 11 pikniką nuvažiuoti. Piknikasdaržą Brookfielde, ! T, , . • i •4 ‘bus Roberts farmoje, kuri

randasi prie Roberts Road ir 
91-mos gatves, Oak* Lawn, 

l.\ III. Važiuokite 95-ta gatve iki 
Roberts Road. Važiuokite Ro
berts keliu į šiaurę, privažia- 

;vę antrą kelią, pasukite į kai
rę ir čia už kalnelio rasite 
farmą.

Kurie norite važiuoti tro
kais, susirinkite prie 2417 W. 
43rd St. 10 

J ’koLIv“‘” laipgi ii v vi rvi IYIJ1- | .
užlaikomos atskiruose ^°, c ’ Įžanga j 

VELTUI.

Vedasi Julius Peč
kauskas ir Josephine 

Urban
Visvien beždžionės vaiku

čiams geriausia patinka.

čia vra užlaikomi 
aplinkybėse, kokio- 

ir

- Vaikai, kurie dalyvavo Lie
tuvių Dienoj pasaulinėje pa
rodoje, pereitą ketvergą turė
jo smagumo atlankyti naują 
zoologijos 
Illinois.

Žvėrys 
naturalėse
se jie yra pratę gyventi, 
juos tokiame stovyje yra daug 
žingeidžiai! matyti.

Musu vaikučiai labai stebė
josi meškomis, levais, paukš
čiais, gyvatėmis, bet visvien 
indomiausi sutvėrimai jiems ! 
buvo beždžiones. O hezdžio-! 
nių čia yra daug ir jos visos ■ 
vra linksmos ir veiklios. 1 
kas jos i________  ________
namuose, bet yra rengiama 
specialė beždžionių sala, kur 
jos daug M uosiai! gvvens. Le
vai, meškbs, briedžiai, kinga- 
ru, begimotai, sloniai jau 
bar gvvena lauke ir kada 
ri, gali įeit

Kadangi 
yra naujas, 
žmonių į jį 
mokamomis 
vergais, subatomis ir ncdelio- 
mis. Taigi su, dideliu buriu 
vaikų buvo pavojaus pasi
mesti minioje. Tečiaus nie
kas nepasimetė. Apžiūrėję vi
są zoo, vaikučiai ir jų paly
dovai suėjo į gojelį, kur buvo 
užkandžių ir gėrimo, ir vi
siems buvo smagu..

Už šios gražios ekskursijos 
įvikinimą ačiū priklauso vi
siems, kurie atvyko su savo 
automobiliais pavėžėti musų 
vaikučius, būtent 
Davidoniui, d-rui 
šiui, graboriui 
nui, graboriui 
kai4 graboriui 
poniai Vandai 
ponui Antanui 
nui Antanui Ripkevičiui, po
nui P. Malelo, ir to visko su
manytojui adv. Kl. Jurgelioniui. 
niui. Už valgius ir gėrimą 
Ačiū J. Spaičiui, savininkui 
Federal Meat Markets, už mė
są, broliams 
savininkams 
Baking kompanijos, už duoną, 
ir Antanui Ripkevičiui už 
coca-cola.

vai. ryto, arba 11 
12:30 vai. ir 1 v.

pikniką visiems

da
li o-

į vidų.
Brookfield 
tai labai daug 
lankosi ypač ne- 
dienomis — ket-

Zoo

D-r u i Ai.
A, Berta-
J. Bagdo-
P. Mažei- 

Masalskiui, 
Bijanskienei, 

Zimantui, po-

St.
A.

Kuchinskams,
New Process

Visi važiuokime į 
pikniką Posto 271

Tai Dariaus-Girėno postas, 
kurio vieši pasirodymai da

ro garbės lietuviams.

Pečkauskas, artistas 
iš Cicero, turės laimę 

rugsėjo 1 dieną su

JlAlUS 
piešėjas 
apsivesti 
p-le Josephine Urban, 3409 So. 
Leavitt. St.

Jaunoji yra gera pianistė ir 
grojike ant gitaro, duktė Fer
dinando ir Onos Urbonų, senų 
Naujienų skaitytojų. j

šliubas bus Apveizdos Dievo 
parapijoj, sekmadienį, rugsėjo 
1 dieną apie 5 vai. vakare. |

Vestuvių iškilmės įvyks jau
nosios tėvų namuose, 3409 So. 
Leavitt St. Dėdė B. V.

SLA. 260 kuopos su 
sirinkimas

....... .

Didžiausias Automobiliu Pardavimas Chicagoj, 
Vėl -mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai igytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pirkite sau automobili dabar 
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas kuras priimamu mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas

4 OLDSMOBIEE DeLuxe 1931 sadan 
—1 “ * ' * * ‘ ‘ *

geriausi tairai — užbaiga^ ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik ................. .
CADILLAC, vėliausias 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus; Be jo
kios dėmės viciuj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų 
kaina tik .......................
PACKARD 1931 sedan. šis karas 
priklausė žymiam bankieriui. Bu
vo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. $5191% 
Musų kaina tik .......... vfev
FRANKLIN vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan; veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų garantija. Musų 
kaina tik ............... ...... . fcvv
DE SOTO 1932 DeLuxe sedan — 
garantuoas kad geras,

STUDEBAKĖR 1931. DeLuxe se
dan — garantuotas .to- QE 
bulumas, tik ........... ......

tbmi i.i nKniii'uiimatr

HUPMOBILE, vėliosios 1932, 4 
durų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas, važiuotas vus keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 

su sau- 
ratai ir 

Kušta- 
$395

kaip naujas; 6 dratiniai ratui— 
a ir ap- 
$245
1931 De-

SeStadienią, rūgs. 1, 1934

CLASSIFIED ADS
Musical Instruments

Muzikos instrumentai
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Adv. A. Šlakis gryžo 
iš konvencijos

šią savaitę Milwaukee mie
ste įvyko visos Amerikos ad
vokatų draugijos (American 
Bar Association) konvencija. 
Tarp 240 įsiregistravusių iš 
Illinois valstijos buvo konven
cijoj ir Chicagos lietuvių ad
vokatas A. šlakis, kurio ofisas 
randasi 77 W. Washington str.

Iš Massachusetts valstijos 
buvo 22 advokatai, tarp jų An
tanas O. šalna (Shallna), SLA. 
įstatų komisijos pirmininkas.

Konvencijoj buvo visokių pa,- 
kraipų žmonių, bet konserva- 
tyvis elementas ėmė viršų.

Adv. A. šlakis šiandien su- 
gryžta iš konvencijos, paten
kintas, kad joj dalyvavo. Dar
bą savo ofise pradės antra- 
dienyj.

MARQUETTE PAR K.—SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirim 
kimas įvyks 2 d. rugsėjo, 2 
vai. po piet, A. N. Masiulio 
real-estate ofise, 6641 South 
Western avenue.

Gerbiamieji nariai yra kvie
čiami skaitlingai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių nutari
mų, kurie turi būti aptarti.

VASARINES 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.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti kėturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,...

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago. 

Atdara vakarais.

Linksmas Roosevelt 
Furniture Co. Išva-

ziavimas
Ateinantį sekmadienį —rug

sėjo 2 d. Big Tree darže įvyk
sta linksmas išvažiavimas, ku
rį rengia Roosevelt Furniture 
Co. savo kostumerių ir priete- 
lių pagerbimui ir palinksmi
nimui.

Išvažiavime bus išpildyta 
gražus ir įdomus programas. 
Padainuos lietuviškų dainelių 
iš Lietuvos atvažiavę jaunuo
liai dainininkai. Taip pat, bus 
sudarytas iš publikos didžiu
lis choras mfš, kurio dainų 
to daržo medžių viršūnės 
links. Bus gera orkestrą, prie 
kurios linksmų garsų visi ga
lės pasišokti lietuviškai ir 
amerikoniškai,
alaus bei užkandžių.

įžanga į daržą ir tos visos 
linksmybės visiertis veltui. 
Tie, kurie neturi nuosavų au
tomobilių galės nuvažiuoti 
trokais, kurie išvažiuos nuo

krautu-

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Dolerį
Jeigu materijolą pirksite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

. Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Pilietystės

Stenografijos 
(Gregg) 

Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.Netruks nei

Amerikos Lleluvly Mokykla
3106 So. Halšted St., Chicago, III.

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno Postas 271 užsipelno 
visų pagarbos, ir visiems yra 
privalu parodyti savo drau
gingumą musų legionieriams 
ir legionierems, atvykstant į 
jų didelį ir puikų pikniką,
kurį jie rengia Darbo Dienoje Roosevelt Furniture 
(Labor Day) rugsėjo 3 dieną, vės, 2310 West Roosevelt Rd.

Svečių palinksminimui busįTrokai išvažiuos vienas 12 v. 
įvairus programas. Žingeid-1 vidudienio, o antrasis 1 vai. 
žiausias dalykas bus “Drapie- po piet.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

LINCOLN S FRIDE
“Straight K e n t u c k y Bourbon 

100 Proof”
(irs EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė. '
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kitą syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuonių mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liųuor Co.
x WHOLESALE ONLY

3252 S. Hąlsted St.
VICTORY 5382-83 • '

TEL. REPUBLIC 8402

1500
Chicagos Lietuvių

i Draugijoje
(vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metu amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$fi iki $16 savaitėj, pomirtinė — 
$250,00.

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

tas, važiuotas vos keletą 
visai* naujas. įrengtas 
giu stiklu, 6 dratiniai 
6 tai rai kaip visai nauji, 
vo $1,850. Musų 
kaina Lk .........................
DODGE vėliausias 1932 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. NieKaip nesakysit, kad 
Šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas $25R 
Musų kaina tik .............. wfcv
BUICK — Mes turime juos 2 
1931 ir 1932 sedanus. Visi 
jie puikiusiam stovy ir turi musų 
pilną 90 dienų garantiją

CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame niusu pa
prastą garantiją; >295 
OLDSMOB1LE DeLuxe 1931 Coupe. 
Dailus karas ir garan-, 
tuotas kaip naujas, tik

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 CRAWFORD AVĖ.

PLAYER PIANAS, puikus su 
benčium, apie 50 rolių klasiškos' ir 
populiariškos muzikos, greitam par
davimui labai pigiai $35.

Tel. Dorchester 10285

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pątdaviinai

PARSIDUODA naujas Chrysler 
Automobilius, Piano Accordion ir 
Popcorn mašina. Pardavimo prie
žastis vyro mirtis. Atsišaukite 3512 
So. Lowe Avė., 2 lubos.

Situation Wanted
Darbo Ieško

NORIU gauti darbą prie abelno 
namų darbo. Esu patyrus tame 
darbe, esu 50 metų amžiaus. 3241 
S. Pamell Avė., Chicago, P augštas 
iš fronto.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė cash biznis priklauso prie 

Gera vieta.
6759 So. Elizabeth St.

I. G. A.

PARSIDUODA grosernė visokių 
tautų apgyventa. Norinčiam užlai
kyti bučerne nėra kitos per du blo
kus, tai butų pfelningiaUsia vieta. 

1828 Canalport Avė.

PARSIDUODA labai geras ta
vern tarpe 2 gatvekarių linijų ir 
dirbtuvių.

4650 So. Western Avė. ir 47 St.. «

PARSIDUODA alinė su namu ar
ba krienų biznis, išdirbtas gerai. 
'Virš 300 kostumerių

7218 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nč, geras cash biznis, su pilnu sta- 
ku, geri fikčeriai, ledo mašina. Ne
brangiai su ar be namo. * 

4457 Archer Avė.

PRIIMSIU j roadauzės bizni pu- 
ninką arba pusininke, biznis išdirb
tas gerai. 817 W. 34th St.

Help Wanted—Malė
D»»rhinlnVn rrikin

REIKALINGAS bučeris, kuris 
moka darbą. Mokėtų anglų ir len
kų kalbas, dirbti pėtnyčiomis ir su
batomis. Atsišaukite

1820 W. 35th St.

PARSIDUODA alaus tavern vi- • 
sas arba puse, biznis išdirbtas per
daug metų. 6818 So. Ashland Avė.

TAVERN pardavimui South Sidėj, 
kampas. Pilnai įrengta, įsteigta 5 
metus. Didelis valgomas kambarys 
ir šokiams vieta. Rimta priežastis ' 
dėl kurios parduodame. Atsišaukite 
858 W. 69 St. Kampas Peoria.

Taipgi atsiveskite ir savo drau
gus bei pažįstamus ir prirašy 
kitę juos prie kuopos.

M. Pdlock.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 . 
Res, Prospect 4308

St. Maria & Ever
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — Įžanga Dykai 

Labai Graži —•1 Labai Erdvi
ŠOKIAMS 

Navy Piąt Sale
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia j ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGSĖJO*! IR 2
. .... . j '

šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam šokiui.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

PARDAVIMUI Ford 1932 De 
Luxe Sedan, 4 duris, gerame stovyj. 
Pigiai. Savininkas 2709 W. 71 St.

Help VVanted—Female

REIKALINGA mergaitė i namus 
prižiūrėjimui 8 njetų mergaitės, pra
gyvenimas ir mokestis. 1624 South 
49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI tarvem ir valgyk
la, pigiai. Turiu priimti partneri 
arba parduoti, nes vienas negaliu 
apsidirti. 5702 W. 65 St.

PARSIDUODA alaus tavern puse 
biznio, gerai išdirbtas, pardavimo 
priežasti patirsite ant vietos.

6759 So. Halsted St.
REIKALINGA patyrusi veiterka 

i restauraną. Atsišaukite 
6717 So. Artesian Avė.

Business Service
_ _pig-hlP- .Pątarnąyilnaa -

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’ių
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 5 metų meęsaitę. Valgis 
ir guolis ant vietos. Mokestis.

2839 W. 63 St.

MERGINA apie 25, patyrus prie 
abelno namų darbo — Švari. Rei
kia gyventi ant vietos. $6.00. Tel. 
Juniper 3067.

PARSIDUODA Kotelis. Alinė ir 
Restaurant, biznis išdirbtas gerai 
virš 30 metų.

1245 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA Registeris mažai 
vartotas nuo lc iki $5.00 i Tavern. • 

1218 W. 49th PI.

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTf
Ar jūsų stogas reikalauja patai 

symo? Pašaukite mus ir męs api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekoryštėk darbą. .

THE BRIDGEP0RT ItOOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo pragyvenimas 

4459 So. Halsted St.

Farms For Sale 
_ 

90 AKERIŲ farma arti Chicagos, 
be skolų, geri namai ir žemė. Mai
nysiu i Chicagos ar apielinkės nuo
savybę. •' ’ Ohas. Bagdonas, R. R. 3, 
Winamac, Ind.

Žfor Kent

ESTATE

IETKIEWICZ&

REAL

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauriinku reikalais. Mes 
neturime skyrių, Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niai^ nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namu 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

ANT RENDOS senai išdirbtas ta
vern — taipgi Čeverykų taisymo Ša- 
pa išdirbta per 30 metų. Gėra vie
ta. Abu bizniai randasi 4500 So. 
Paulina St. Kreipkitės Anton Norbut 
6159 So. Albanv Avė.

ANT RENDOS gerą vieta viso
kiam bizniui, yra buvęs saliunas. 
Pigi renda. 2345 S. Leavitt St.

PASIRENDUOJA du ar vienas 
kambarys furnišiuotas ar ne. Bu
tų geras moterim ar merginai.

2739 W. 39 PI.

RENDON ofisas tinkamas dėl ad
vokato ar daktaro arba kitai profe
sijai. Lietuvių apgyVentoj koloni
joj. 3147 So. Halsted St. Kreipkitės 
840 W. 33 St.

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.,

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Pęrkraųstome ant vietos 
Nuvežame Ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas ' 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
8858 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

RENDON barbernė, naujai iŠde- 
koruota, biznis išdirbtas per daug 
metų. Renda $20 į mėnesi su kam
bariais. 3316 S. Morgan St.

Furnished Rooms

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

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Ave< Cicero, III. 

Cicero 645

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus " 
mūrinis, 
barus, 
lite pašaukti telefonu

BRUNO ŠUKYS

RENDON šviesus apšildomas kam- 
baris vaikinui be valgio, prie dviejų 
ypatų, arba vedusiai porai, kurie 
valgi pasigamins,

7115 So. Honore St.
Nėra skirtumo ar medinis ar 

Taipgi darome saliunams 
Apskaitliavimas dykai. Ga- 

i Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4181 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Diehos laiku šaukite Lafayette 8851

PARENDUOJU du kambarius ap
šildomi, virtuvė ir miegamasis.

6436 S. California Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
120 W. 63rd St. 
EnKtarood S683-S84I

Financial
Finansai-Paikoloa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Ifaishi

RENDON 3 fornišiuoti kambariai, 
vandeniu apšildomi, elektra, gazas, 
maudynė, Mike Burke, 3635 So. 
Union Avė., 1 lubos iš fronto.

RENDON frontinis miegamas kam
barys, šviesus su visais patogumais 
ant 2 lubų iš fronto, 3229 So. Litu- 
anica Avė. (Auburn), Boulevard 8143.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kinų. didelis, apšildomas prie ma
žos šeimynos. 3189 W. 40 St. Imos 
lubos.

PARDAVIMUI 7 akerių farma, 
arti teikus, viena mylia nuo miesto 
ant cementuoto kelio. John Nepsha, 
R. R. 1, Box 12, La Pftrte, Ind.
"7....... ■* "■ " " ■■ —------------

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
80 akerių farma, gera žemė, arba 
hnt pusės, su staku arba be stako, 
arba mainysiu, 25’ mylios nuo Chi
cagos.

F. KAMPIKAS 
Route 2 

• Plainfield, III.

Real Estate For Sale
NamaLŽemė Pardavimui'

PARDAVIMUI
2 flątų mūrinis 5 ir 5 kambariai, 

8 miegkambariai, 2 karų mūrinis ga
radžius arti Marąuette Parko. Kai
na ........... ;.....„...i....... $6800

6 kambarių mūrinis bungalow, ge
ra apielinkė, vieno karo medinis ga
radžius; Kaina   ——....... $5000

2 flatų murini^ 4 ir 4 kambariai, 
reikalauja pataisymo, puikus pirki
nys dėl vyro kuris moka pataisyti. 
Kaina ..............................  $1650

. Biznio lotas ant Western Avė., 
arti 69-tos gatvės. Tikras bargenas. 
duokite savo pasiulijimą.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Westem Avė.

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
mas. .Storas ir apartmentai. luo
tas 50x125. Dviejų karų garadžius. 
Paaukaus pigiai savininkas TeL 
Yards 2026.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
nedidelio morgičiaus. Namas Wilkes 
Barre, Pa. Kreipkitės 3952 S. Rock-t 
well St., Chicago. III. 2ros lubos.

PARDAVIMUI išskirtina vieta 
dėl laundry arti Ridge ir Broadway 
vienas augštas, 5 krautuvės, base- 
mentas perdem, 120 pėdų frontas, 
žemė ir namas “free & clear” už 
$5000, cash jeigu tuojaus nupirksi- 
te Rašykite Box 155, 1789 South 
Halsted St.. Naujienos.

RADIO
Pasiklausykite labai įdomios 

paskaitos

NEDĖLIOJ, 
Rugsėjo-Sept. 2 d.

C. F. If. stoties, 
970 kilocycles 

nuo 8:45 v; ryto, 
(Chicago Daylight Sabiną Time) 

Kalbės S. BJBNECKAS 
tęvoje' r ;, temftję;

“TOBULI VALDININKAI
BUS ŽEMES VALDOVAIS”

(L Ui
■ . .........H.............................. 'ii .......... .......

'i- :

STORAGE RAKANDŲ ĘARGENA1 
$200 importuoti kaurai ,$25, $300 
kaurai $85 Parlor, miegkamb ąr val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

ANT RENDOS kambarys vaiki
nam i ... ,
3400 Lowe Avė. 1 lubos iš fronto.

su valgiu, visi parankumai.

BURNSIDEJ išparduodama visos 
krautuvės, dėl visokių biznių ir gy
venimo kambarių fornišiai. Parda
vimo priežstia savininkas nori pa
daryti Svetainę dėl vestuvių, parių 
ir visokių parengimų. Parduosiu 
greitai už tikrą pasiulijimą

JOS. MACUKEVIČIUS, 
1036 E. 98th St.

——-į....... r1 .............. ... .
RAKANDAI pilnas įrengimas še 

šių kambarių, maderjiiški, gali ir 
puikų flatą renduoti, taipgi visas 
įrengimas kriaučių šapos nebran
giai, Atsilankyte patirsitė' ant vie
tos. 6681 So. Rdckwell St. 2 lubos. 

................ —i—. .... ..... ...
GROSERNfiS fixturiai parsiduo

da, geram stovy arba mainysiu 
karo. 4601 S. WeUs St, ...
. . . . i 'j •.

ant

•>■^3’ '''■Ai;
i"'

\ fe ‘ j

•J,

RENDAI kambarys vaikinui, su 
ar be valgio. Prie mažos šeimynos, 
arti gatvekarių.

4120 S. Francisco Avė.

$1500 NUPIRKS modernišką 6 
kambarių medine rezidenciją furnace 
šildomą, cemento pamatas. 5981 
Emerald Ąve. Wentworth 1712.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

8829 Lituanica Avė.

PARSIDUODA, grosernė ir bučer- 
nė su ar be namo. Greitam pardavi
mui parduosiu pigiai.

Tel. Victory 8468

KRIAUČIŲ šapa, geroj vietoj 
Atsišaukite 

Normai 4695
$125-00 cash.

IŠSKIRTINI BARGENAI
Marąuette Park — medinis na

mas $2000; marinis biingalow mo
demiškas $3,500; 4 pagyvenimų 
naujas muro namas Štimu Šildomas, 
be skolos $9,500.

Oak Lawn arti 63-čios — mpder.-_ 
niškas mūrinis bungalow $3,500; 
medinis namas su vienu akru že
mės $2,400.

Ogden Park ir 68-čios — moder
niškas bungalovv $2,500.

Edbrooke Avė. ir 105 gatvių—me
dinis su basementu $2.000.

Brighton ark — medinis $1,200; 
murinis 2 pagyvenimu be skolos. 
Tik $950.- Nustebintinai pigus.

Prašome atsiliepti tik per laišką 
arba atvirutę ir aš pasiusiu jums 
pilną aprašimą ir adresą to namo

I kurio reikalausite: Kazys Urnikls, 
7026 S. Fairfield Avė., Chicago.

• įB j




