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Pa. milicija ginsianti strei 
kuojančius angliakasius gsssš

Streiko apielinkėj paskelbtas karo stovis 
neva kad apginti konstitucines 

streikierių teises

Lietuvos Naujienos

HARRISBURG, Pa., liepos 
30.—Gubernatorius Pinchot va
kar išleido proklamaciją, ku- 
riąja jis paskelbė veik tikrą ka
ro stovį Fayette pavieto minkš
tųjų anglių laukuose.

Nors pačioje proklamacijoje 
gubernatoriui ir vengė minėti 
karo stovio žodį, bet nustatytos 
sąlygos yra lygios karo stoviui 
ir proklamacija savo turiniu 
paseka tą proklamaciją, kurią- 
ja buvo pasiųsta valstijos mili- 
sija laike Pittsburgho geležin
kelių darbininkų streiko 1877 
m.

Prieš išleisiant tą proklama 
ciją gubernatorius įsakė 300 
Pennsylvanijos milicininkų tuo- 
jaus vykti į Fayette pavietą, 
kur streikuoja apie 16,000 an
gliakasių, reikalaudami pripaži
nimo unijos. Tame paviete 
esančios kasyklos prikaluso 
plieno trustui, kuris griežtai at
sisako ką nors bendro turėti 
su angliakasių unija. Kasyklose 
buvo organizuojamos kompani 
jos unija, jau* buvo numatyti 
“unijos” viršininkai fr paskelb
ti rinkimai, bet angliakasiai vie
ton rašytis kompanijos unijon, 
susirašė į angliakasių uniją ir 
pareikalavo ją pripažinti.

Pavieto šerifas Hackney pri- 
sisamdė mušeikų ir jų pagelba 
nuožmiai puolė streikuojančius 
angliakasius. Visokie angliaka 
šių susirinkimai liko uždrausti, 
keli streikieriai liko pašauti ir 
vienas užmuštas.

Gubernatorius apkaltino, kad 
šerifas tyčiomis iššaukia susi
kirtimus ir netvarką ir parei
kalavo, kad jis iš 
ganios ištrauktų

streiko apy- 
savo mušei-

tai padaryti,šerifas atsisakė 
nes jis negalys perduoti savo 
valdžios valstijos policijai ar 
kitiems, gifbernatoriaus paskir
tiems žmonėms. Tada guber
natorius pašaukė miliciją ir 
streiko apygardoj paskelbė ka
ro stovį.

Tai yra pirmas atsitikimas 
nuo 1922 m. angliakasių strei
ko, kad Pennsylvanijoj j strei
ko apygardą tapo pasiųsta mi
licija. Streikieriai ir gyvento
jai pasitiko miliciją ramiai. 
Streikieriai pildydami guberna
toriaus įsakymą, draudžiantį 
daugiau kaip dviem žmonėm pi
kietuoti kasyklas, tūkstančiais 
susirinko prie kasyklų ir užsi
dėję kasyklų šalmus poromis 
vaikščiojo vieškeliais, prieky 
nešdami Amerikos vėliavą. To
kio pikietavimo jiems niekas ne
draudė.

Milicija apsaugosianti visų 
teises

Sąsyšy su pasiuntimu milici
jos, gubernatorius išleido pareiš
kimą, kuriame tarp kitko sa-, 
ko:

“AŠ pasiunčiau miliciją į 
streiko apygardą, kad atsteigti 
tvarką ir prižiūrėti, kad Penn
sylvanijos įstatymai ir konsti
tucija butų pagerbti. AŠ įsa
kiau milicijai apsaugoti visų 
piliečių konstitucines teises ir 
užgniaužti visokį smurtą, ne
žiūrint ar* jis paeitų iš kasyklų 
operatorių, šerifo depučiu 
iš mainerių pusės.

CORH 1

ar

skai- 
žmo-

MADRIDAS, 1. 30.— Isnsm 
ja gavo užsakymą pastatyt? k*- 
lialiką mažų karo laivų Meksi
kai.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 8 
11.

‘^Maineriai turi teisę organi
zuotis, ramiai pikietitoti ir lai
kyti susirinkimus. Augščiausias 
teismas ir prezidentas pripa- 
žysta tas teises.

“Kasyklų operatoriai turi tei
sę apsaugoti savo nuosavybę. 
Pennsylvanijos įstatymai pripa- 
žysta tą teisę.

“Milicija apsaugos teises mai- 
nerių, kasyklų operatorių ir 
abelnai piliečių. Ji yra bešališka 
ir tokia pasiliks.

“Aš kviečiu visus gerus pi
liečius kooperuoti su ja atstei- 
gime ramumo ir tvarkos Fa- 
yette paviete.”

Brownsville apielinkėj strei
kas uždarė daugiau kaip 20 ka
syklų. Susirėmimuose tarp pi- 
kietuotojų ir kasyklų mušeikų 
per pastarąsias 4 dienas pa
šauti 10 žmonių.

Japonija statysis di- 
džiausį karo laivyną
Nori įsitaisyti tokį karo laivy

ną, kad galėtų nugalėti kiek
vieną šalį z

TOKIO, liepos 30.— Japonijos 
karo laivynas yra^ įstikinęs, 
kad jis galėtų mig&lČti Jungt. 
Valstijų karo laivyną, jei tektų 
vesti karą dabar. Tečiaus jis 
negalės nugalėti Amerikos 1936 
m., kada Jungt. Valstijų laivy
nas bus padidintas iki Londono 
sutarties numatyto stiprumo.

Kad susilyginti su kitomis 
šalimis ir kad galėjus visas ša
lis nugalėti juroje, laivyno mi
nisterija prašys padidinti karo 
laivyną ir tam tikslui paskirti 
dar $150,000,000. Manoma, kad 
tie pinigai noriai bus parlamen
to paskirti ir Japonija neužilgo 
galės pradėti karo laivyno di
dinimą, kad subudavoti tokį 
laivyną, kokio neturi jokia ki
ta valstybė.

Didinimas laivyno reikš nau
jus mokesčius ir taip jau nepa- 
nešamais mokesčiais apkrau
tiems gyventojams. Bet niekias 
nedrysta prieš tai nė išsižioti, 
nes dabar visoje šalyje siaučia 
smarki nacionalizmo banga.

Tokis ginklavimasis gali pri
vesti prie Japonijos ir Jtfngt. 
Valstijų karo. Tėmytųjų nuo
mone, kad to išvengti, Jungt. 
Valstijos norėtų pasiūlyti dide
lį karo laivyno sumažinimą ir 
jei Japonija atsisakytų, tai 
Jungt. Valstijos turinčios pa
skelbti irgi budavosiančios di- 
džiausį pasauly karo laivyną.

- WEST PALM BEACH, Fla. 
1. 30.— čia gautas įspėjimą'* 
kad iš Bahamas salų eina linkui 
Floridos smarki tropikų audra.

ha
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir tiek pat karšta, bet 
galbūt lietus ir vėsiau į vaka-
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Garsus Anglijos lakūnai* Amy Johnson ir jos vyras, kapt. James Mollison guli ligoninėj po 
susidaužymo prie Bridgeport, Conn. Jie skrido iš Anglijos į New Yorką ir susidaužė tik už 
60 mylių nuo keliones galo — New Yorko. Susidaužė, kai jie pritruko gasolino ir bandė nu
sileisti; tečiaus būdami pavargę, pataikė ne į aviacijos lauką, o j šalę lauko buvusią pelkę.

Numatomas didelis 
darbų padaugėjimas 

greitoj ateity
CHICAGO.—Paskelbus prezi

dento nuostatus dėl darbo va
landų ir minimum algų ir tuos 
nuostatus fabrikantams ir san- 
krovininkams ėmus pasirašinėti 
ir prisižadėti juos pildyti, tiki- 
mąsi, kad samda gretoj ateity 
labai žymiai padidės.

Surinktos visoj šaly žinios 
rodo, kad šiandie, pirmadieny, 
į darbą bus priimta apie pifeė 
miliono naujų darbininkų.

Tikimasi, kad bėgyje kelių at
einančių dienų ar savaičių į 
darbą bus priimto apie milionas 
darbininkų.

Dabar yra ruošiamas kodek
sas <5 į vairams Ankrorii&ns. 
Stambieji aiįtomo^ilių faib^’ilįan-. 
tai irgi priruošė čsavb kodeksą, 
kurį išvežė <Wa^hingtpnaįi val
džiai patvirtinti/ Jie ypač prie
šinasi teisei* darbininkams or
ganizuotis, nes jie ir tojiau ne-, 
nori į savo dirbtuves įsileisti 
kokią nors darbininkų organi
zaciją.

Henry Fordas kodekso dar 
nėra pasirašęs. Jis irgi prie
šinasi darbininkų organizacijai.

102 streikieriai areš
tuoti Philadelphijoj

PHILADELPHIA, Pa., 1. 30. 
—Paskelbus generalinį streiką 
moterų apykaklių darbininkų, 
Art Neckwear Co. bandė ope
ruoti savo dirbtuvę pagelba 
streiklaužių. Streikieriai pra
dėjo dirbtuvę pikietuoti. Pikie- 
tutojus puolė policija ir ugnia
gesiai ir 78 moteris ir 3 vyrus 
areštavo. Bu*vo areštų ir prie 
kitų dirbtuvių, taip kad 
čius areštuotų siekia 102 
nes.

Vokietija pralaimėjo 
bylą su Lenkija

HAAGA, 1. 30.—-Tarptautinis 
teismas atmetė Vokietijos pra
šymą apsaugoti vokiečių -ma
žumą prieš Lenkijos vykinamas 
žemės reformas.

(Vokietija prašė uždrausti 
Lenkijai vykinti žemės refor
mas, kurios paliečia Lenkijoj 
turinčius didelius dvarui vo
kiečių dvarininkus. Nepasise
kus tiesioginėms deryboms su 
Varšava, Vokietijos valdžia 
kreipėsi j tarptautinį teismą, 
bet ir čia pralaimėjo).

24 KONVENCIJOS Į VIENĄ 
SAVAITĘ
—— ——- *

CHICAGO.—šią savaitę Chi- 
cagoje bus laikomos 24 kon
vencijos. Tai yra rekordinis 
skaičius ir dėl Chicagos, ku*r 
šiemet jau buvo laikoma šimtai 
įvairiausių konvencijų.

Vokietjos naziai stip 
rina valdžią ir ka

pitalizmą

In-

“Smegenų trustas” 
vadovaus kovai 

su depresija
WASHlkGTON, 1. 30.—

dustrinis administratorius Hugh 
r

S. Johnson sudarė “smegenų 
trustą”, kuri$* prižiūrės AmerL 
kos prekybą ir industriją ir 
ruoš planus kovai su depresi-

' I" A

profęso-
v v.-;. ■ 

p Yaldįži^ sutraukia 
fiuį ^onomištus ir tyrinėto
jus: irįpąst^tę juos planuoti 
kaip geriau: sutvarkyti Ameri
kos Industriją ir pašalinti vi
soje šalyje jau kelinti metai 
siaučiančią depresiją. Prie to 
darbo sutraukta įvairiausių pa
žiūrų žmonės.

PARAGUAY SKUNDŽIASI 
TAUTŲ SĄJUNGAI

GENEVA, *1. 30.—Paraguay 
padavė skundą tautų sąjungai 
prieš Boliviją, kad pastaroji ka
re už Oran Chaco teritoriją 
buk rengiasi naudoti nuodingas 
dujas.

WA‘SHINGTON, 1. 30.—Pro- 
hibicijos departamentas, kuris 
pirmiau buvo sausųjų tvirto
vė, už 12 dienų paliaus būti sa- 
vystuvus ir pasidarys tik nežy
mus ofisas prie teisingumo de
partamento. Galbūt neteks vie
tos ir prohibicijos direktorius 
Dalrymple. .

ATSIMINIMAI APIE. LA- 
KUNUS S. DARIŲ ir 
S. GIRĖNĄ

Pradedant nuo šios die
nos, LIEPOS 31 d. 1933 > 
NAUJIENOSE pradės ei
ti atsiminimai apie žuvu
sius lakūnus, -4 Juos ra
šys Naujienų redakcijos 
narys ANTANAS VAI- 
VADAt kuris btivo su la
kūnais artimuose santy
kiuose ir praleido su jais 
beveik visą jų galutino 
prisirengimo laiką. 
Atsiminimai bus gausiai 

• iliustruoti naujai? paveįk- 
slais.
Sekite juos Naujienose.

‘ ’___ i____________ '_______ Z%

Nuskendo piemenukas
Vikai, Panemunėlio v. Birže 

lio 23 d. piemenukas I. Kubilius 
atėjęs pas savo tėvus pasikie- 
minėti ir nuėjęs į šetekšnos 
upę maudytis, nuskendo.

Indiana kovoja dėl 
stiklo alaus; gra

sina milicija
GARY, Ind., 1. 30.— Indianos 

valstijoj, ypač Lake paviete, 
kur yra didžiausias lindianos 
industrinis distriktas, (Gar y, 
Indiana Harbor, East Chicago 
ir k.) eina smarki kova už tei
sę pardavinėti alų iš statinių, o 
ne vien bonkomis.

Indianoj leidžiama pardavinė
ti alus bonkomis, bet uždraus
tas pardavinėti iš statinių. Tai 
yra gubernatoriaus McNutt su
manymas, kad neleisti sugryšti 
senovės saliunams.

BERLYNAS, 1. 30. — Kancle
ris Hitleris nebeleis nazių dar- Kur yra uždraudimas ,ten at- 
bininkų kuopoms maišytis į biz- siranda ir šmugelninkai. Taip ir 
nio reikalus, tuo norėdamas mž- Uždaustas alus yra atyi- 

■ tikrinti, kad kapitalizmas Vo- ra* pardavinėjamas Lake pavie- 
kietijoje bus apsaugotas ir nė- p° alinėse. Pavieto prokuroras 
ra mažiausio pavojaus iš darbi- Estill raportuoja valstijai apie 
ninku pusės. nusižengiančius įstatymams, bet

Taipjau tapo išleisto instruk- atsisako jutos atiduoti teismui, 
cijos, kad samdant darbinin- Esą ,jei Lake pavieto gyven- 
kus, visuomet turi būti atiduo- toja-i nori alaus iš stalinių, tai 
ta pirmenybė naziams. Darbi- kodėl jie negali jo turėti? 
ninkams gi liepiama pasiaukoti Tečiaus Paul Fry, valstijos f i- 
ir kentėti, nes “tik pasiaukoji- nansų direktorius, kuris kon-

venH”- _ mą‘, su tuo nesutinka ir grumo-
Iš kitos pusės naziai deda vi- ja prisiųsti miliciją, jei Lake 

sas pastangas kuotvirčiausia į? pavieto alinės nesiliaiVs parda- 
sidrtttinti • Valdžioj e. Nustaty- vinčjusios alų stiklais. “Jei vie
tos pabaudos net tiems, kurie įos valdininkai neįstengia įvy- 
nesekmingai kėsintųsi piriti vai-kinti valstijos įstatymų, tai aš 
dininkus. Taipgi stveriamąsi pašauksiu miliciją ir įstatymus 
atgiezos ir įkaitų. Taip Lange- įvykinsiu”, grūmoja Fry. 
wiesen mero žmona ir duktė
tapo areštuotos dėl to, kad bu- Tuo tarpu jau du teisėjai yra 
vęs meras, socialistas Worch, pripažinę Indiana alaus įstaty- 
pabėgo čechoslovakijon ir iš nekonstitutoiniąis, butlege- 
ten gali vesti propagandą prieš riškais.
nazius. Nežinia kas nukirto
“Hindenburgb ąžuolą”, Pasodin- p . v. - • i
tą geg. 1 d., Tempelhof aikštėj, rrieblildbl pidlU KU- 
Kas jį nukirto, niekas nežino. deksui
Bet naziai, atgiežai, per tris 
dienas nadavė valgyti koncent CHICAGO. — Agrikultūros 
racijos stovyklose esantiems ko- sekretorius Wallace priruošė ir 
munistams. paskelbė kodeksą pieno parda-

Išleistas dekretas ,kuris lei- vinėtojams Chicagoje ir apie- 
džia žydams ir kitiems “negeis- linkėse. Tas kodeksas nustato 
tiniems piliečiams” be jokios ioC pieno kvortai; žemiau tos 
priežasties atimti pilietybės tei- kainos pardavinėti pieną drau- 
ses. džiama, nes tai butų neteisin-

Amerikos žurnalas, Red Book, ga kompeticija. Be to kiekvie- 
tapo policijos konfiskuotas, nes nas pienininkas turi turėti tam 
jame tilpę Hitlerį žeminantys tikrą laisnį. Tie, kurie parda- 
straipsniai ir paveikslai. Ivinėjo pieną pigiau, dabar ke- 

--------- -------- tina kreiptis j teismą 
Paliuosavo sumokė-panaikil,ti k°deksi».
jus $40,000 išpirkimo -----------

-----------  ROCK ISLAND, III.,
ALBANY, N. Y., 1. 30.—John Iš nusiminimo, kad jis

J. O’Connell, giminaitis augštų tai kaip yra be darbo, Herbert 
demokratų politikierių, žmog- Jeske, 31 m., tėvas dviejų vai- 
vagių išvogtos 24 dienos atgal, kų, vakar jau antrą kartą ban- 
vakar tapo paliuosuotas sumo-|dė nusižudyti—nurtsitroškinti ga-

su. Gasas jo namuose yra už
darytas, tad jis atjungė gaso 
pervedąs iš gatvės.

' * | UHvnvUllU0| AU110 JYMII 1 K • yl • — •>

mas daro .gyvenimą vertą gy- traliuoja ir alaus pardavinėji- kaiąhary, vienmarškine Pasiko-

prašyti

1. 30.— 
du me-

kejus $40,000 išpirkimo.

SACRAMENTO, Gal., 1. 30.— 
Daugely vietų Californijoj siau-| 
čia dideli girių gaisrai, kuriuos) 
gesinti pasiųsti virš 1,000 ug-) 
niagesių. Daugelis miestelių 
dėl tų gaisrų yra dideliame pa
vojuje. Daugiausia gaisrai kila 
dėl numestų degančių cigaretų.

BUDAPEST, Vengrijoj, 1. 30. 
-—Policija suėmė tris žmones, 
kurią buk suokalbiavę nužudyti 
Vengrijos premjerą. Goemboes, 
kai tasis sugryš iŠ Rymo po 
pasitarimo, su Mussolini.

'k

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
TikUi Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 ŠO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500
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Kaip šelpiami Kauno miesto 
radžios mokyklos mokiniai
Kauno miesto savivaldybė, 

išleisdama Kauno m. pradžios 
mokyklų reikalams nemažas pi
nigų sumas, žymiai pakėlė mies
to mokyklų reikalų aprūpinimą. 
Socialės apsaugos skyrius Kau
no m. pradž. mokyklų neturtin
gus vakius šelpia drabužėliais 
bei apavu. Iš Kauno m. sav. 
lėšų apmokama taip pat už vai
kų maudymąsi pirtyse. Pradžios 
mokyklų neturtingi mokiniai 
yra sušelpiami taip pat ir mo
kslo priemonėmis: knygomis, 
sąsiuviniais, pieštukais ir kt. 
Be to, yra 
džios m-lų 
joms.
Suvažinėjo 

skiriama lėšų pra- 
mokinių ek skursi-

Metropolio” tar
nautoją

Naktį Kauno ‘Metropolio’ res
torano tarnautojas J. Katkevi
čius, einant jam Janonio gat
ve, buvo automobilio suvažinė
tas. Pasakoja, kad automobilis 
pravažiavęs pro šalį paskui su
stojo ir atbulas užvažiavo ant 
J. Katkevičiaus. Jam pradėjus 
rėkti šoferis mašiną vėl pa
leido į priekį ir antrą kartą per 
J. Katkevičių pervažiavo. Nu
kentėjęs sunkiai sužalotas ir 
nugabentas į Kaimo miesto li
goninę.
Pasikorė Ch. Kupricienė kino 

“Metropolitan” savininkė
... 9 vai. ryto buvo rasta savo

rusi žinomo Kaune kino “Metro
politan” savininko žmona Ch. 
Kupricienė, 49 m. amžiaus.

Rytą,* mirusios sūnūs, norė
jęs pakalbėti su savo motina, 
pasibeldė i jos kambario duris, 
bet jam nieks neatsiliepė. Ta
da jis išlaužė durų langelį, įki
šo ranką, norėdamas iš vidaus 
atrakinti duris, bet, vietoj rak
to, jis ranka palietė savo mo
tinos plaukus. Buvo išlaužytos 
durys ir sunaus akys pamatė 
šiurpų vaizdą: ant durų ranke 
nos, ant trumpo rankšluoščio 
kabojo atsiklaupusios motinos, 
jau* šaltas lavonas.

Vakare Kupricienė paėmė iš 
kino kasos pinigus ir ramiai 
nuėjo namo. Jos ridikiulis su 
pinigais ir dokumentais rastas 
jos uošvės, kuri dabar vieši pas 
juos po pagalve, o jos kamba
ry buvo rastas raštelis, sekan 
čio turinio: “Dovanokit man, 
mano brangieji vaikai, bet ki
tos išeities neturėjau”.
Suimtas žinomas sportininkas 
ir L. Koperacijos banko tar

nautojas K. Markevičius
Kauno kriminalinė policija su

laikė koperacijos banko tarnau
toją ir žymų sportininką p. K. 
Markevičių. Jis kaltinamas iš
eikvojęs koperacijos banko pi
nigų ir dabar padėtas į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą. K. 
Markevičius banke • dirbo vek
selių diskontavimo skyriuj, tar
navo jau 11 metų ir turėjo ban
ke didelį pasitikėjimą.
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Birutės” Darže

LIETUVOS ŽINIOS

NO CLUTCH PEDAL?

Tel. Canal 8590

susirinki- 
draugijos

Šiaulių laisvamaniai 
prieš d-rą Šliupų

Prezidento sūnūs 
Ruth Googins iš Fort 
nomis Burlington, Ia., 
nuo pinuos žmonos.

Mokslo Draugijos 
susirinkimas

Peter Conrad
Fotografuoju jutą na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted SL 

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

gimn. dir. M. 
Susirinkimas buvo 

gimnazijos saloje, 
pirmin. —

Elliott Roosevelt ir jo antroji žmona, 
Worth, Tęx., kurią jis vedę šiųmis die- 

tik kelios dienos prieš tai atsiskyręs

nu-
- kad kitokios išei- 
kaip tik reikia dar-

Keliaukite Lietuvon
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

m t > %O

rimais. t rp^ii ^žq.

Smitli’s Palm Un
4177 Archer Ąvenue

Tek UfayeUe 2235
M

Protaujančių žmonių kon 
gresas

MES KASDIEN SQUARE DEAL 
Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago. 
CALUMET 5200 

Uždaryta ntdiliomit.
Atdara vakarait iki 7 vai.

Vilniaus Rytojus rašo, kad
šiomis dienomis Vilniuje
buvo lietuvių mokslo draugi
jos metinis narių 
inas, kurį atidarė

l^and^M*^ lRlik
v i e Specialai VIENAI 

SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Shovvers, lengvai jdedamy 
Chromo dengti, su firan-$ 
komis ..........................
NJCKEL ĘLATED

nytų klr. Jį §|apeUs ir dr

tij:' V. Ę
ra ir ady. 'Ą. ‘ Re
vizijos į'komisijon išrinkti: J. 
Bųdzęįka, A. Krutulys,-ir R< 
'Mackevičius ir 1 Uąri$d|lu P 
Kųrosųs. Vęlįųų, dar buvo il
gai kalbėtasi dėl įvairių drau
gijos kitų reikalų.

pirmininkas 
šikšnys, 
lietuvių 
Prezidiume buvo 
E. Vileišienė ir sekretoriais — 
K. Juknevičienė ir A. Birinči- 
kas. Atidaręs susirinkimą, 
pirmininkas din šikšnys savo 
įžengiamoje kalboje pažymė
jo, kad draugija šiemet ne
teko vieno iš veiklesniųjų sa
vo narių, a. a. kun. J. Tumo, 
kuris kartu su dr. Basanavi
čiumi savo paaukotomis kny
gomis davė pradžių lietuvių 
mokslo draugijos knygynui. 
Susirinkimas pagerbė kun. 
Tumų.

Susirinkimo dienotvarkėje 
buvo du referatai: kun. 
šamb. A. Viskanto apie Len

tai nemoka. 
Horneris su 
“sale taxes”. 
jau išeikvojo 
čių dolerių begindamas Insull 
Peabody Coal Co. interesus ant 
užlaikymo milicijos ir gazinių 
bombų, su kuriomis prašan
čius duonos ir darbo piliečius 
mainierius vaišina. Jam “sale 
taxes“ būtinai yra reikalingos. 
Didžiausios gaujos visokių 
valdžios dykaduonių ryte ryja 
taksais sumokėtus biednesnių 
piliečių pinigus, 
kaduonių sėdi 
šimtai kongrese 
Visa šalį valdo 
čiai ir advokatai 
ri, tų daro, o i 
darbo žmonės, 
neturime savo 
vien tik gra 
gengsterystė. 
galvota net 
nuo pastarojo išradimo jau ir 
patiems turčiams tenka pasi
raivyti. Kongresas rimtai di- 
skusavo ir svartė šios šalies 
šiandieninius reikalus 
sprendė, 
ties nėra 
bininkų klasai, fermeriams ir 
visai protaujančiai apšviesfu- 
ųijai susiorganizuoti į tvirtą 
politinę partijų ir paimti val
džios vairų į savo rankas.

* į Išrinkta 21 asmenį kaipo 
veikiantysis komitetai, kad 
paruoštų naujai partijai pro
gramų ir dirbtų po visų šalį 
didžiausiu pasiryžimu.

Vakare liepos 22 dienų įvy
ko masinis mitingas ir prakal

bos. Vedėju prakalbų buvo 
Rev. D. B. Anderson, Illino- 
jaup spęiąjistų partijos pirmi
ninkas, Kalbfijp.: Duncan 
McDonald, Springfield, Ha- 
rold Hacker, 
Secretary of the Illinois far- 
mer’s union; Hyman Schneid, 
Chicago, Amalgamated Cloth- 
ing Workers; Kari Border’s, 
Chicago, Unemployed League; 
Dan Donovan, Indianapolis, 
National
Burnes 
auxiliary 
Progressive Miners; 
Hookins, president 
American Federation of 
Railroad Workers, Chicago; 
A. \Varrines of the Central 
States Co-operative League of 
Bloomington; John E. Bran
dom secretary of the Brother- 
hood of Railroad Clerks; Mor
ris Bialis of the Chicago Joint 
board of the International 
Garment Workers union; prof. 
Maynard Kreuger of the Uni- 
verrity of Chicago.

Į šį kongresų buvo atsilankę 
13 delegatų ir nuo komunistiš
kų organizacijų. Bet jų neį
sileista. Sako, kad su komu
nistais negalima jokis nau
dingas darbininkų žmonių 
klasei bendras darbas dirbti. 
Darbininkų žmonių jie yra 
vien didžiausi demęralizuoto- 
jai ir susipratimo ir progreso 
stabdžiai. Panašių kongresų, 
sakoma, jau yra įvykę ir kito
se valstijose.

ši susipratusių žmonių dar
buotė, matyt, kad iš tikrųjų 
rengia dėl sekančių rinkinių, 
suorganizuoti 3-čių galingų 
šioje šalyje politinę partijų. 
Kokiu vardu ji bus pavadinta, 
— da tikrai nežinia.

— G. Ainis.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS 

Pigesnės ir tinkamesnės vie-. 
tos ąpsigy venti 
rasite. Tik pagalvokite 
alus 
Įima vartoti kitehenette 
nos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monro* 5533 
CHICAGO, ILL.

vavusi labai gražiai. Draugi-' 
jos valdyba atstovavusi drau
gijų kitų tautų mokslo drau-d 
gijose, keitėsi Šit jomis reika-J 
lingomis knygdinis. Metų bė
gyje daug dirbančių mokslo Į 
srityje naudojosi draugijos-] 
knygynu ir archyvu. Valdybai 
susirupinusi tautosakos X,in-i! 
kimu. Ji sulig sa.v.o išgalės J 
daug kam ųž surinktųjų taur-j 
tesakai medžiagų net mokėda-. 
vusi. Knygų bibliotekoje per- j 
nai buvo sukataloguota 13,-J 
350 knygų, šiuhrejt jų padau-». 
gėjo net keletu tūkstančių. 
Pirmininkas paskaitė ir sąrami 
šų asmenų ar įstaigų, aukoju,, 
šių draugijai knygų ar įvai- J 
rių muziejinių dalykų. Vii 
siems aukojusiems susirinku
siųjų akivaizdoje pareiškęs, 
nuoširdžių padėkų.

Po revizijos komisijos ir ki
tų pranešimų buvo išrinkta 
nauja mokslo draugijos val
dyba, kuri dar nepasiskirste 
pareigomis. Išrinkti .\Br. Un
tulis, dr. D. Aleksa, P. Kara- 

Untuljs, dir. M. šikš-’

suvaziavi- 
šiauliu lais- 
sumanymui 

vietos suva- 
jį tik vieno 
nepriimtina 

ir kenksminga visai organiza
cijai. Suvažiavimas turįs bū
ti sušauktas Kaune arba Šiau
liuose. Jei bus šaukiamas 
Palangoje — šiauliškiai lais
vamaniai nusistatę jame ne
nedalyvauti.

Nemažai nepasitenkinimo 
balsų tenka girdėti iš šiauliš
kių laisvamanių ir dėl “Lais
vamanio” turinio bei linijos.

There isn’t any on tbi» tęst car — and you wop’t ne^d ahyobber,tf ybu 
drive a De Luxe Plymouth Six. For, with the Plymouth clulch, the dūmeli 
pėdai ia operated automatjcally, by means bf thė vacuum device built in 
on the Plymouth motor. This t^itomatic clutch is ahown in the 1^0- 
tration. Ita ūse ia ©pilonai witli the driver, and ia controlled by the 
bųUon ahown on the daah. With the automątic Plymouth ^lytch in 
operation, there ia no need to u>e the chitch pėdai either in atartlng, 
•bįfting oretopping* . . - -------

ŠIAULIAI. — D-ro J. šliupo 
sumanymu rengiamasi su
šaukti šiemet visuotinį laisva
manių etinį kultūros draugi
jos skyrių atstovų 
mų Palangoje, 
vamaniai šiam 
nepritaria (dėl 
žiavimui), skaito 
asmens užgaida,

Liepos 22 ir 23 dienų Elk’s 
Club svetainėje įvyko įvairių 
darbininkiškų organizacijų ir 
farmerių kongresas. Delega
tų dalyvavo 500. šis kongre
sas yra kaipo tęsinys įvykusio 
pereitų gegužės mėnesį konti- 
nentališko kongreso Washing- 
ton, D. C., kur dalyvavo 4000 
delegatų.

šiame kongrese buvo daug 
paliesta ir apkalbėta šios ša
lies svarbesnių reikalų. Kaip 
ve: bedarbė ir jos prašalini- 
mas, nusavinimas svarbesnių 
industrijų visuomenės savas
tim bankų reikalai, kad ne
žūtų juose padėti žmonių pi
nigai; farmerių reikalai; ap
švietus reikalai ir mokslninės. 
Šios šalies valdžia susidedanti 
iš demokratų ir republikonų 
partijų. Valdžios supuvimas, 
korupcija. brutališkumas ir 
t. t. Prie dabartinės valdžios 
žmogui nėra saugu nei savo, 
name, nei ant viešo kelio. Su
žvėrėję suidiotėję valdžios 
tarnai. — šerifai, milicistai ir 
policija — įsilaužia į namus, 
sustabdo važiuojantį žanogų 
ant viešo kelio, sumuša ir da 
į kalėjimų įnuda. Uždrausta 
laikyti darbininkams susirin
kimai, prakalbos; suminta 
šios šalies konstitucija, supur
vinta ir šalin numesta kaipo 
niekam nevertas skarmalas. 
Valdžios tarnai, kaip kokie 
neprisotinami žmogaus krau
jo vampyrai, taip tik ir ieško 
progų darbininkų žmogų su
mušti, dujinėmis bombomis 
pavaišinti, nušauti ir kraujų 
pralieti. O kur da visokį in- 
džionkšinai. Uždraudžia dar
bininkams ir streikuoti, ir pi- 
kietuoti, ir kalbėti. Už lau
žymų šios šalies teisių ir kon
stitucijos, ir pats gubernato
rius, sako, turėtų būt pašauk
tas atsakomybėn.

šio kongreso nutarimai ir
gi nutarta gubernatoriui pa
siųsti. Lai jis pasiskaitys 
apie save patį, kaip jis elgiasi 
su šios šalies konstitucija. 
Apkalbėta ir apie mokesčius 
ir šimtaprocentinius “biednio- 
kus” Morganus, Melionus ir 
jiems panašius, kurie šiai ša
liai jokių taksų jau keli me-

Prisiminta ir 
jo išgalvotum 
Mat, Horneris 

šimtus tukstan-

šimtai dy- 
legislaturose, 

Washingtone. 
didžiausi tur- 
. Kų jie no- 

už tai, kad mes 
tai tore vietose, 

• atstovų. Visur 
iftas, vagystės, 

Ant galo, sti- 
žmogvagystė. Na,

2£9
Porcelinčs rankenoi, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas .........................

Baltu celuloidu dengtas toi- 
lętas, sunkus kabliai $ 1 Zft

tųvon
ir linksimą 
veikslus.
site kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
I vieną pusę.... ..............$97.00 J abi puses

Valdžios taksos atskirai $5,00
Parypiniuiie dokumentu^ ir išrengiame keliou6n.

N AUJI EI
1739 So. Halsted St

nė jų, ir dir. M. Brenšteino apie 
poetų Dijonizų Poškų. Abi 
šios paskaitos gyvai sudomino 
susirinkusius. Vėliau buvo 
svarstomi įvairus draugijos 
reikalai.

Dir. M. šikšnys pranešė, kad 
draugija pereitais metais gy- zija

Specialė Vasarinė 

Ekskursija
LAIVU “COLUMBUS”

Kuria lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBF.LT 
Laivas išplauks iš Nevy Yorko

RUGPIUCIO AUCOST 19 d., 1933
“Columbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 topų laivas, pabuda- 

votas tiktai keletu metų atgal.
Apie komfortą ir patarnavimą kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie- 

0 maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti getjaUsjus krulamus pa- 

Kiękviena ijiįnutė jūsų kelionės bus praleista smagiai ir jus ne nepaju-

niekur nesu- 
geras 

užkandžiai dykai; ga- 
Kai-

» . r s
lt*.-' v'"4' • - J'

KOBF.LT


Pirmadienis, Liep. 31, 1933
Hnfiiiiiii iiĮriiįi«aĄ>whiw<i

Natūralizacija Ka* 
nadoj ir Jungtinė

se Valstijose
Kanados Statistikų Biuras 

ką tik išdavė informasijų apie 
pilietystę svetimtaučių gy
ventojų toje šalyje. Tos in
formacijos gautos iš 1931 
cenzo. Sulyginant tas infor
macijas su panašioms infor
macijoms, kurios liečia natū
ralizacija Suv. Valstijose, pa
sirodo neišpasakytai įdomus 
faktas.

Suv. Valstijose per dešimt 
metų nuo 1920 iki 1930 m. pro
porcija naturalizuotų dėl vi
sų svetimų grupių padidėjo; 
tik ne tarpe vokiečių. Bet Ka
nadoj pasirodo žymus sumažė
jimas tarpe nekuriu grupių, 
ypatingai tarpe skandinavų ir 
finų grupių. Sekantis para
grafas iš cenzos raporto paro
do, iš kurių šalių imigrantai 
atvyksta į Kanadą.

“Iš visų imigrantų, rapor
tuotų 1931 m., 51.3% buvo iš 
Anglijos, arba jos kolionijų, 
kuomet iš kitų šalių imigran
tų skaičius pasiekė 48.7% 
(1,122,695); iš tų net 63.6% 
(714,462) atvyko iš Europos 
šalių, 30.6% (344,574) iš Suv. 
Valstijų ir 60,608 arba 5.4% 
buvo vietiniai Aziatiškų šalių, 
ypatingai (42,037) iš Kinijos 
ir (12,261) iš Japonijos.

“Tas paskutinis cenzas pa
rodo, kad imigrantai sudarė 
net 22.4% gyventojų skaičiauc, 
kuomet 1921 m. sudarė 22.25%, 
1911 m. 22.20% ir 1901 m. tik 
13.2%.

Kanados naturalizaeijos 
reikalavimai

Nubaudė už demons
traciją ties vokiečių 

atstovybe

Didelę sensaciją ir daug 
kalbų sukėlė operos dai
nininkė Leonora Corona, 
kai ji Cincinnat, O., 
dainuodama vyriausioj 
rolėj operoj “Thais” iš
ėjo šokti visai nuoga. 
Ji pasipiktino, kad to* 
kis jos rolės pildymas 
šukele sensaciją ir at

KAUNASt — Grupė kaunie
čių jaunuolių surengė demon
straciją ties Vokiečių atstovy
be. Jie šaukė “šalin Hitlerį” 
ir k.

30 žmonių kriminale polici
ja suėmė ir iškvotus atidavė 
karo komendantui nubausti.

Kauno karo komendantas 
pasirašė nutarimą, kuriuo 14 
žmonių nubausta po 1,500 lt. 
arba 3 men. kalėjimo, 7 žmo
nes po 1000 lt. arba 2 mėn. ka
lėjimo, 6 žmones po 500 lt. 
arba 1 mėn. kalėjimo ir 3 
žmones 1 metų laikui išsiųsti 
į savo kilimo vietas.

Nubaudė du laikraš
čius

KAUNAS. — Kauno karo 
komendantas “Volksblato” ir 
“10 centų” atsakomuosius re
daktorius už doros įžeidimą 
nubaudė po 100 lt. arba 7 pa
ras kalėjimo.

Kiaušinio didumo ledai 
pridarė apie 17,000 

litų blėdės
šiomis dienoiųis per Kriukų 

tipylinkę perėjo smarki, 15 
minučių trukusi audra su le
dais. Ledai buvę vištos kiau
šinio dydžio. Audra ėjusi 2 
klm. pločio juosta ir pridariu- 
riusi nemažai žalos. Smar
kiai pakenkė žiemkenčiams, 
vasarojui ir Šakniavaisiams, 
kurių vietomis audros sunai
kinta iki 80% viso derliaus. 
Labiausiai nukentėjo artimos 
Kriukams apylinkės 26 ūkiai 
su bendru plotu 400 ha. šiuo
se ūkiuose audros beveik vi
siškai sunaikinta 132 ha. žiem
kenčių, vasarojaus ir šaknia
vaisių. Liepos 4 d. specialį 
komisija su Joniškio rajono 
agronomu Žukausku apžiurė
jo nukentėjusių sritį ir ap
skaičiavo nuostolius, kurie 
siekia daugiau kaip 16,500 li
tų. Audra išguldė ir dobi
lus, bet kadangi dobilai plau
nami, tai nuostoliai nedideli.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu
sakydama kritikams ji pareiškė: “Scenoje aš turiu gyventi 
savo rolėje. Jei Thais buvo begėdė, tokia turiu būti ir aš. Aš
esu perdaug ištikima savo dailei, kad rolę vaidinti kitaip, kaip
reikalauja pati rolė.”

Studentų gyvenimas 
“komunistiškame 

rojuje”
Be šviesos ir be kėdžių

PATOGIAUSIA ALUDĖ BR1DGEP0RTE
šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos

35-th STREET BEER GARDEN
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkai

Kainos Jau Kila
Sugrąžinimui gerovės, Prezidento Roosevelto progra

mas reikalauja, kad vijų prekių kainos Uiri būti pa
keltos.

Kurie dar turite užsilikusių centų, arba kurie pirktu- 
mete lengvais išmokėjimais, tai dar turite progos įsigyti 
sekančias reikmenis dar žemomis kainomis. štai ke
letas pavyzdžių —
Philco Radio, 1934 m.

Kanados natūralizacijos įsta
tymas panašus, daugumoj, į 
Suv. Valstijų natūralizacijos 
įstatymą. Ateivis, kuris nori 
tapti Kanados piliečiu — tai 
yra būti Did. britanijos paval

dinių — turi būti gero charak- 
‘teriaus, turi suprantamai pa
žinoti anglų arba franeuzų kal
bą, turi išgyventi ne mažiau 
penkis metus Britanijos vieš
patystėj, ir Kanadoj nors vie
nus metus prieš padavimą ap
likacijos.

Kaip Suv. Valstijose, taip ir 
Kanadoj, ateivis turi paduoti 
aplikaciją paskirtam teismui, 
bet teismas turi teisę tik sprę
sti, jog irteivis “yra tinkamas 
ir geras asmuo tapti piliečiu”.

Kanadoj Valstybės Sekreto
rius duoda pilietystę. Davi
mas pilietystės yra rankose 
ministerio (^įalstybės Sekre
toriaus) ir jis gali, be jokios 
priežasties, duoti arba sulai
kyti certifikatą.

Naturalizuotas pilietis čio- 
nais, kaip ir Suv. Valstijose, 
gali pamesti savo pilietystę — 
apgavingai išgaunant certifi
katą, jeigu nubaustas už su
laužymą įstatymų, jeigu per
ilgai išbūna svetimoje šalyje, 
ir t. t.

Nuo 1924 m. kiniečiai neį
leidžiami į Kanadą; nuo 1924 
m. iki 1931 m., tik du kipie- 
čiai buvo įleisti nuolatiniam 
apsigyvenimui. Kinijos pir
kėjai, studentai, ir svečiai dėl 
biznio, ir pasilinksminimo ga
li įvažiuoti Kanadon, — po 
bonu, suprantama. Valdiški 
darbininkai su savo tarnais 
įleidžiami irgi. Kanados na
tūralizacijos įstatymas nedaro 
skirtumo dėl orientališkų žmo
nių, kaip tai yra Suv. Valsti
jose. Sulig 1931 m. raporto 
daug kiniečių ir japoniečių 
įgijo pilietystę.

1931 m. iš 42,037 apsigyve
nusių kiniečių net 2,946 tapo 
piliečiais ir iš 12,261 japonie
čių net 4,576 tapo piliečiais, 
kuomet 1921 m. iš 36,924 ki
niečių 1,766 tapo piliečiais ir 
iŠ 11,650 japoniečių net 3,903 
tapo piliečiais. FLIS.

“Nižnio Novgorodo žemės 
ūkio instituto studentų bend
rabuty, kambary penkiems 
žmonėms yra tik vienas suo
lelis. Todėl studentams ten
ka mokytis pataluose.

Kaukaze, Ordžokiudzės mie
ste žemės ūkio instituto stu
dentai 6 mėnesius sėdėjo be 
šviesos, nes elektrotrestas iš
jungė elektrą. Mat, elektro
trestas vedė su instituto va
dovybę kaž kokius ginčus dėl 
sutarties”.

Komsomolskaja Pravda”.
Aria... studentais...

“Novočerkasko industriali- 
nio instituto studentai naudo
jami instituto ūkyje žemei ap
dirbti. Į vienonagarį plūgą 
pakinkydavo 20—23 studentus 
ir jais ardavo”.

Komsomolskaja Pravda”.

LIETUVOS ŽINIOS
Perpykęs rusas, šauda
mas savo kaimyną, nu

šovė pro šalį ėj'usį 
žmogų

UTĖNA. — Gal ’ kilometro 
atstume nuo Utenos yra rusų 
gyvenamas Ribnikais vadina
mas kaimelis, kuriame Jono 
Vasiljevo žemė rubežiuojasi su 
Trofimo Morozovo žeme.

Kadangi minimi kaimynai 
gyvena nesantaikoj, tai net gy
vulio ežios peržengimas būda
vo kerštingų barnių priežasti
mi, o ypač nesugyvenamam Jo

nui Vasiljevui, kuris grasinda
vęs Morozovą nušauti.

Ir šit, birželio 29 d. pykčio 
ir intrigų žaidimas baigėsi 
žiauraus Vasiljevo ir jo sunaus 
Marko liudnu likimu ir nekalto 
žmogaus tragiška mirtim.

Birželio 29 d. Jonas Vasilje
vas susibara su Morozovu kam 
jis, Morozovas, neva ganąs už 
jo ežės. Barimas įpykina tem
peramentingą Vasiljevą, kad jis 
pašaukia savo sūnų Marką ir 
liepia atnešti šautuvą.

Pro šalį eidami iš Utenos 
Politiškio kaimo, Tauragnų val
sčiaus, piliečiai Julius šiaudi
nis ir Dolotovas prisiartinę su
stojo pasidomėti, ko čia taip 
baramasi.

čia atsiranda ir Marko at
neštas medžioklinis šautuvas. 
Perpykusiam Vasiljevui norint 
šauti Morozovą, neleidžia kiti 
vaikai. Tada Markas atstumia 
vaikus, ištraukia iš tėvo šau
tuvą ir pats šauna Morozovą. 
Bet, Morozovui pasisukus, su
vis pataiko niekuo nekaltam J. 
šiaudiniui galvon, jį vietoj už
mušdamas...

Bet ir tas nenuramina Va
siljevų; jie visi įnirtimu veja
si bėgantį Morozovą, bet... vien
vamzdis šautuvas jau iššautas, 
o pasivyti neįstengiama.

Netoli lauką dirbęs, visą tą 
matęs Sevelijus Dolotovas, iš
kinko arklį ir praneša policijai, 
o vėliau pats pristato ir Mar- 
ką.

Viso to finale — Jonas ir 
Marka Vasiljevai suimti, o J. 
šiaudinis verkiančios žmonos 
ir didelio būrio žmonių lydimas 
liepos 1 d. palaidotas Utenos 
kapinėse.

Velionis buvęs partizanu, o 
vėliau šauliu. >

Garsinkitės “N-nose”
♦ ...

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

THE GEEVUM GIRLS

“Namų Daktaras”
l I

Dr. A. Karaliaus parašytų, 175 pusi. $2 
vertės Knygų, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —
NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur, Amerikoje — metams $7.00, 

pusei metų — $3.50.

, | Siųskite pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”
' 1739 So. Halsted Street

' CHICAGO, ILLINOIS 
■. I

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

7

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ..........  75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............. 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ....................   50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ................  75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ......................   50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

' NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

15.00 
19.50 
*9.50

Victor Radio su Victrola krūvoje 49.50
59.50

Zenith 7-tubų Badio

Majcstic

R. C. A.

Radio tik po

Elcktr. RefrigeratoriaiMajcstic

Galite pirkti išmokėjimais, 
tiktai po vieną dolerį į sa
vaitę.

MAYTAG naujos skalbia
mos mašinos No. 10 po

*69.50

Daugybė skalbiamų mašinų 
$99 vertės, tik po

*39.00

THOR skalbiamos maši
nos po

*49.50

Jos. F. Budrik, Inn.
3417 SO. Halsted St., Chicago, 111.
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

t RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO 
KRAUTUVES

Nedėliomis, WCFL‘07O K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.
Nedėliomis, WAAF 920 K., 1:30 po piet.
Ketvergais, WHMC,1420 K., 7:30 vai. vakare.
Kasdien, WAAF 920 K., 6:45 vai. vakare.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 28 METUS | 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA g 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau- Į 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga- f Į 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- | 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstanči _
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. | 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tet Cravvford 5573 |

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

jis jums gali padaryti, 
is liooniu. Patarimas

MAYBE THE WATE.g<S> NOT~ 
DANGEROUS.BuT I TOEFEH 
TO STAY ON LAND, WHERE
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by

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams  j......... .........
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............ .
Dviem mėhesi'ams ............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -.... . —.......
Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................
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$7.00 per year outside of Chicago
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March 3rd 1879.
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3c 
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Metinis ..................... ...... ........... $7.00
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Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Mfitnm.ą .............    $8.00
Pusei metų .................. . ..........  4.00
Trims mėnesiams ...... ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti r>ašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ką tai reiš-

DARBININKŲ PERGALE SUOMIJOJE DAR ’ 
DIDESNĖ

Paskiausios žinios apie rinkimus į Suomijos seimą, 
kurios buvo mus pasiekusios, rodė, kad socialdemokra
tai laimėjo 13 naujų mandatų, pravesdami 79 atstovus, 
vietoje buvusių 66. Bet tik-ką atėję iš Europos laik
raščiai, kurie paduoda naujojo Suomijos seimo sąstatą, 
sako, kad sociademokratų yra išrinkta 88.

Taigi naujų vietų seime socialdemokratai laimėjo 
22/ arba lygiai trečdalį daugiau, negu jie turėjo pirmes- 
iriame seime!

Visas Suomijos seimas susideda iš 200 atstovų. Va
dinasi, socialdemokratams, kurie dabar turi 88 atstovus, 
tetrūksta tik 13 mandatų, kad jie turėtų absoliučią dau
gumą. * ;

Tai šitokį atsakymą davė Suomijos darbininkai į fa
šistų (lapujiečių) pasikėsinimus įvykinti tame krašte fa
šistišką diktatūrą.

Kitos partijos naujame Suomijos seime turi po tiek 
atstovų: agrarai (žemvaldžiai) 54, vietoje 59, kuriuos jie 
turėjo pirmesniame seime; tautinių partijų blokas (fa
šistai) 32 (turėjo 42); progresistai 11 (turėjo 11); smul
kus ūkininkai 3 (turėjo 1); liaudies partija 1 (0). Vadi
nasi, atžagareiviai — žemvaldžiai ir fašistai — prakišo 
14 atstovų. t .k

KODEKSAS STAMBIAJAI PRĄMONEI

Laikiniai algų ir darbo valandų nuostatai, kuriuos 
išdirbo pramonės gaivinimo administracija, atneš tiek 
naudos, kiek jie bus įvykinti stambiamjame biznyje. 
Didžiosios industrijos, didžiosios prekybos įmonės, di
dieji bankai sudaro ekonominio gyvenimo pagrindą. Jų 
perdidelis išsiplėtimas iššaukė depresiją. Tos įstaigos 
todėl ir turi būt pirmoje vietoje sureguliuotos.

Stambiosios pramonės, bankinės ir prekybinės kor
poracijos, be to, gauna ir atlyginimą už darbo valandų 
sutrumpinimą ir algų pakėlimą. Joms valdžia leidžia 
kelti prekių kainas ant tiek, ant kiek bus padidėjusios 
jų išlaidos. Antra, jų naudai valdžia suspendavo prieš- 
trustinių įstatymų veikimą. O tuo tarpu smulkusis biz
nis jokios kompensacijos negauna.

Bet jeigu valdžia, užuot tvarkiusi stambųjį biznį, 
ims kabinėtis prie mažų dirbtuvėlių, smulkių krautuvių 
ir t. t., tai vietoje pramonės gaivinimo gali pasidaryti 
tik daugiau suirutės.

Frontas”, Riga, past. kast. Nr. 
1209, Latvia.

Tačiau dabartinio momento 
įvertinimas, kurį duoda Rygos 
laikraštis, yra, musų suprati
mu, perdaug abstraktus-, per
daug bendrais žodžiais išreik
štas. Pavyzdžiui, imkime tą 
jo pasakymą, kad “gyvename 
ypatingame vėlyvojo kapitaliz
mo laikotarpy”,
kia? Ar tai yra tas pat, ką 
seniai skelbia Stalino “teore
tikai”, kad kapitalizmas jau 
įstojo į paskutinį “trečiąjį pe
riodą”, kuris netrukus pasi
baigs visišku kapitalizmo nu- 
sispardymu? Ar tai reiškia 
ką kita?

Bolševikų teorija apie “tre
čiąjį periodą”” yra, žinoma, 
nonsensas, — ką, matyt, labaį 
gerai numano jau ir pati Mas
kva, nes kitaip kokiam paibe- 
litii ji škubintųsi rašytis tai
kos ir prekybos sutartis su 
įvairiomis buržuazinėmis (ir 
nėt fašistiškomis!) valdžio
mis? Kam ji maldautų Ame
rikos pripažinimo ir paskolų 
kapitalistiškose šalyse?

Su kapitalizmu, kuris ren? 
giasi gulti į grabą, “vienintelė 
darbininkų valdžia” tokių su
tarčių ir tokių biznio tranzak- 
jų nedarytų. Sprendžant ne 
pagal tą; ką komuninių ‘'pasau
lio revoliucijos štabas” šne
ka, bet pagal tą, ką sovietų 
valdžia daro (o apie partijas, 
taip pat kaip ir apie asmenis, 
reikia spręsti ne pagal jų žo
džius, bet pagal jų darbus), 
tenka manyti, kad pati bolše
vikiška Rusija dabar baigia 
savo prieš-kapitalistinį vysty- 
mosi tarpą ir rengiasi pradėti 
ka pi t ai ištinę gadynę.

Taigi komunistų tezį apie 
kapitalizmo galą tenka atme
sti.

Bet gal kapitalizmas jau 
baigia savo dienas Rusijos 
kaimynų šalyse — Latvijoje, 
Lietuvoje ir t. t.? Vargiai 
bent vienas objektingai pro
taująs žmogus galėtų tuo ti
kėti. Bile kuris amerikietis, 
parvažiavęs į Lietuvą ir paly
ginęs jos gyvenimą *su sąlygo
mis kapitalistiškoje Ameriko
je, tuoj pamato, kaip dar toli 
Lietuva yra atsilikusi ekono
miniai nuo išsiplėtojusios ka
pitalizmo sistemos. Rytų Eu
ropos šalys gyvena ne “vėly
vojo kapitalizmo laikotarpy”, 
kaip rašo “Darbo Frontas”, 
bet kapitalizmo pradžioje.

Mums rodosi, kad šitą fak
tą musų draugai Lietuvoje ir 
Lietuvos emigrantai turėtų vi
suomet turėti galvoję, kuomet 
jie kalba apie darbininkų ju
dėjimo uždavinius dabartinėje

dinęs”, veikdamas į statulą ta
bako ir sieros rūgšties skiedi
niu ir vėliau užkasęs -su fer
meriu į 'žemę, po kėlių mėne
sių Vėl ją atkasė. Jiems buvo 
labai linksma, kad mokslininkai 
jų rankų darbą pripažinę • tik
ru senovės miližnu...

Taip ■ pat šis garsusis muzie
jais turi ir . kelias genialaus ita
lo? Dosccnos falsifikacijas. Dos- 
cena prieš kurį laiką labai pa
garsėjo, kaipo senovės statulų 
padirbėjas. Jis buvo dailinin
kas. Vėliau, neturėdamas iš ko 
gyventi, susidėjo su suktu se
noviškų statulų pirkliu, kurio 
prašomas jis kopijuodavęs žy
mesnes senovės skulptorių sta
tulas. Pasirodo, jo kopijos daž
nai būdavo. geresnės net už pa
čius originalus. Pirklys užsaky
tojas, pačiam Doscenai neži-_ 
nant, pardavinėjo jo darbus, 
kaipo senoviškus originalus, 
už didelius pinigus
milijonieriams. Po kiek laiko 
dalykas išėjo aikštėn; mat, 
Doscenas pasiteiravo pas užsa
kytoją, kur jis dedąs jo ku
rinius. (Pirklys sumišo ir pri
sipažino. Pasirodo, suktas už- 
sakytojas-pirklys uždirbo kelis 
•milijonus, o genialusis Dosce- 
na — nieko...

Ir Paryžiaus didžiausias dai
lės muziejus Luvras pardavė 
Londono falsifikatų muziejui 
labai įdomią “garsenybę”. Tai 
yra. pagarsėjusi 
tafemo karūna, 
valdyba buvo 
0OO;OOO aukso
tikrą senovės daiktą, džiaugda
mosi dėl tokios pigios kainos. 
Tačiau 'netrukus pasirodė, kad 
ši 'garsioji karūna yra ne se
noviško darbo, bet vieno iš 
Odesos žydelio darbas, žinoma, 
dabar jau nesidžiaugė Luvro 
valdyba, kad taip pigiai “senie
ną” pirko...

Kaip matome, Londono falsi
fikatų muziejus turi plačią dar
bo dirvą. Aišku, kad jam nie
kad daiktų nepristigs.

saldžiam sirupe, kur j mėgsta 
kelios vabalų rųšys. Išmirkinta 
sirupe oda buvo duodama tiems 
vabalams apėsti.* Poto vabalai 
buvo nuvalomir-'dar minkštoj 
nuo sirupo odoj padaromi tik
rųjų apmušalų ..piešiniai. Tuo 
bUdu, per trumpą “ laiką buvo 
gaunami^ pasehėję keliais Šimt
mečiais “labai .vertingi” ispa
niški 'apmušalai.

Muziejuj yra ir \koli aš par 
garsėjusio ; akmens ^gadynės 
•perijodo —' Glęzelio rddinio da
lykai. To rddinio .istorija to
kia. 1 Prieš kelis metug, vienas 
prancūzų "nususęs dvarininkėlis 
rado savo lauke,» bėkasant; gilų 
griovį, "daug daiktų iŠ &kmens 
ir ' kaulų, kuriuos speciklistai 
pripažino f .kaipo akmens peri
jodo žmpgaus rankomis pada
rytus. c Padirbimas buvo taip 
vykęs, kad muziejai paskubėjo 
iš radinio savininko tuos daik
tus mupirkti. Tačiau, netikėtai,

griebti ginklą, nes “pirmasis 
klasių kovos etapas” pasibai
gė ir dabar, priešingos viena 
kitai visuomenės klasės eis 
“fizines kovos kėliais”.

Ar tai tiesa?
Iš stambiųjų, nulcmiančiųjų 

kapitalizmo šalių vien tiktai 
Vokietijoje eina “fizinė ko
va”; .bet ir 1 tenai fizinė jėgą 
vartoj a ne darbininkų klasė, 
o jos priešai. Kol Vokietijoje 
ėjo kova idėjinė ir politinė, 
tol darbininkai rodė gana di
delį atsparumą; bet kai ■ tik 
prieš darbininkus buvo at
kreipti guminiai knipeliai, 
šautuvų kulbės ir brauningai, 
tai dabbininkų pasipriešini
mas susmuko. Ne tik Vokie
tijos socialdemokratai, kurių 
“oportunizmu” Šiandie piktina
si visi “tikrieji revoliucionie
riai”, bet ir Vokietijos komu
nistai smurtininkams pasida
vė be pasipriešinimo. Ar nu
galėtieji darbininkai dabar 
sugebės “fizinės kovos” prie
monėmis nuversti Hitlerio jun
gą, tai didelis klausimas.

Tačiau Vokietija nėra pa
vyzdys* kitoms šalims. Kitos 
kapitalistinės šalys, kuriose 
ekonominis išsivyfetymas yra 
pasiekęs aukšto laipsnio, dar 
visai nerodo tendencijos eiti♦ į 
fašizmą. Anglijoje, Ameriko
je, Francijoje, Belgijoje, Šve
dijoje ir t. t. tebegyvuoja -de
mokratinė ’ tvafcka ir fašizmas 
neturi jokio pasisekimo. Vie
ninteliai organizuoti smurto 
garbintojai tose šalyse, turėję 
iki šiol šiek tiek pasisekimo 
masėse, buvo komunistai.

Kodėl tad “Datbo Frontas” 
mano, kad kapitalistinis vys
tymąsi pasaulyje tolinus < eis 
ne demokratinių šalių, o fašis
tiškų šalių kelaiis Kodėl jisai 
mano, kad “vėlyvo kapitaiiz- 
mo”tipingu pavyzdžiu reikia 
laikyti Pabaltijo ir Balkanipša-J 
lis (pridėjus prie jų “maga1- 
ryčioms” Vokietiją ir Italiją), 
o ne Angliją, Ameriką, Fran
ci ją arba Švediją?

Aišku, kad Rygos laikraštis 
sprendžia apie kapitalizmą, 
pagal dabartines sąlygas Rytų 
Europoje. O Rytų Europos 
šalyse kova dar eina ne tarp 
aipitalizmo ir socializmo, bet 
dėl demokratijos. Monarchi
joms staigiai sugriuvus toje 
Europos dalyje, darbo žmonės 
dar nesuspėjo susiorganizuoti, 
kokios tvarkos jie nori; todėl 
vienur pavyko bolševikams 
pasigrobti valdžią į savo ran
kas, kitur fašistams, dar ki
tur monarchistams.

Su Rygos laikraščio redak
cija tenka sutikti, kad toms 
despotiškoms valdžioms nu
versti gal turės būt pavartotos 
fizinės kovos priemonės (gin
kluoti sukilimai), — nors ir 
tai yra abejotina. Bet jeigu 
tos diktatūros ir bus jėga nu
verstos, tai ir tuomet vargiai 
tenai bus kas nbrs daugiau at
siekta, kaip politiškas žmonių 
išvadavimas. Tik paskui, pa
gyvenusios demokratinėse są
lygose, tos šalys galės* pasi
ruošti ekonominio gyvenimo 
socializacijai.

Taigi svarbiausias Lietuvos 
socialistų uždavinys šiandie 
turėtų: būti, musų nuomone, 
iškovot laisvę. Be laisvės Lie
tuvos darbininkų klasė neghli 
>nci susiorganizuoti, nei su
prasti savo reikalus. Vokibti- 
jos pavyzdys rodo, kad, laisvės 
netekę, darbininkai pasidhro 
bejėgiai, 
... . 1 ........     ■ I. I ■ n

ĮVAIRENYBES
Falsifikatų muziejus

SKRIS I STRATOSFERĄ

Jungt. ^Valstijų karo laivyno.
eitJ komand. :T. W. Settle,i ku-fd'el menko neapsižiūrėjimo, pa

ris šiomis dienomis skris tan) 
tikru baliumi f stratosferą,-kad 
pakilti į * orą tifek augštai,) kiek 
dar nebuvo; pakilęs Jokia ; žmo
gus. ’ Prof. I Piccard, kuris1 ture-1antspaudai... Suprantama, mok- 
jo * kaltu skristi, nuo skridimo 
atšistikė, * kad leisti ' įeit. Settle 
nustatyti naują rekordą.. Paki- 
iinas baliunu bus Chicagoje.

dirbintas iškilo aikštėn. Būtent, 
ant; kai4 kurių kaulinių daiktų 
pro j padidinamąjį stiklą buvo 
matyti >žmogaus raiikų i pirštų

Amerikos

yra įsteigę gana jdomų falsifi
katų arba, kitaip sakant, pa
dirbtų netikrų brangių daiktų 
muziejų. Muziejaus . atidary
mas, žinoma, buvo kaip prane
ša *lDaily Mail”, Ihbai iškilmin
gas. Dalyvavo daug - aristokra
tijos. \

•šis muziejus yra originališ- 
kiausias pasaūly muziejus, nes 
jame bus renkami: tik loki. fal-. 
sifikatai, kurie nors tam tikrą 
aiką buvo- laikomi1 tikrais, ori
ginalais, Iš : įžymesniųjų falsi
fikatų j au ir dabar yra • gana 
daug surinkta.

Paminesim svarbiausius.
Prieš didįjį, karą Paryžiuj 

nivo susidariusi bendrovė, ku
rios tikslas — padirbinėti se
noviškus ispanų odinius sienų 
apmušalus (tapetus). Londono 
falsifikatų muziejus jau turi 
<elis tokius padirbtus apmuša
lų pavyzdžius. Jie taip vyku
siai padaryti, kad tik gerąs 
specialistas juos pajėgtų at
skirti nuo tikrųjų. Jų padirbi
mas nelengvai duodavosi. Pir
miausia, oda buvo mirkinama

alininkai • tuos antspaudus lai
kė *akmens gadynės žmogaus 
.pirštų ženklais, kol vienam iš 
specialistų atėjo į galvą mintis 
arčiau tuos antspaudus patyri? 
•nėti. Ir ką gi ? Buvo*'nustatyta, 
kad čia turima reikalo-su XX 
amžiaus prancūzų nusususio 
dvarininkėlio pirštais. Vargšui 
nibko‘ daugiau neliko, kaip tik 
prisipažinti, o jo radinys buvo 
išmestas iš visų muziejų ir pa
teko į Loridono falsifikatų rin
kinį.

^Muziejaus direkcija yra nu
pirkusi pagarsėjusį , Kardifo 
milžiną, ’ kurs savo laiku sukė
lė labai daug triukšmo, o pas
kiau —. juoko. Vienas Ameri- 
kps farmeris, kasdamas pama
tus naujam namui, rado milži
nišką 13 pėdų ilgumo akmeni
nę statulą, kurioj Cemėllio uni
versiteto profesoriai įžiūrėjo 
milžinišką suakmenėjusio žmo
gaus kūną. Vadinasi, buvo įro- 
'dyta, kad įvairių tautų pasa
kos apie milžinus yra šventa 
teisybė, kad • senovėj1 tikrai gy
venta milžinų. Bet “milžinui”’ 
visą renome sugadino išsigėręs 
darbininkas, dirbęs akmeninių 
paminklų dirbtuvėj. Jis išple
pėjo,‘kad “milžiną” iškalęs iš 
akmens jis paskiau jį “pasen-

karaliaus Sai- 
kurią Luvro 

nupirkusi už 
frankų, kaipo 4*
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DARBO FRONTAS

MUSŲ

t

■■
Rygos 

dakcija

KAIP KOVOTI IR U Ž 
KOVOTI?

“Labai vertingi” ispaniški ap
mušalai. — Nusususio dvari
ninkėlio pirštai ?padarė ak
mens >perijodo įrankius.

“Darbo ’ Fronto” re- 
šitaip - kalba -apie da-

Pirklys gavo 'bilijonus, a gar 
fcusis Doscena nieko. —-Ka 
raliaus 
Odesos žydelioadarbas. 

" ■■■v*"

.WB5!

Rygoje (Latvijoje) pradėjo 
eiti naujas socialistinis laik
raštis lietuvių kalba “Darbo 
Frontas”. Gyvai ir įdomiai 
vedamas. Kryptis — griežtai 
anti - fašistiška. Dauguma 
straipsnių pašvęsta Lietuvos 
politikai.

“Darbo Frontas”, matyt, ori- 
jentuojasi į kairesniųjų socia- 
listij pusę. Tai pastebėsime 
iš jo atsiliepimo apie Vokieti
jos socialdemokratų “kom
promisų ir oportunistų politi
ką”. Bet tos savo linijos ji
sai neišlaiko, nes, pav. jisai 
nekritikuoja Austrijos social
demokratų, kuriems kairumo 
juk netrūksta, o betgi jie yra 
priversti daryti kompromisus 
su reakcine Dollfuss’o vald-

• džia. Taip pat “Darbo Fron- 
‘ tas” giria Švedijos socialde
mokratų valdžią, kuri • yra 
priversta taikytis su radika- 
liškais liberalais, nes ji neturi 
daugumos parlamente).

■— ■ N —i»ll ■

GADYNĖS UŽDA
VINIAI

bartinį momentą:
“Gyvename ypatingame 

vėlyvojo kapitalizmo laiko
tarpy.

“Klasių kova, darbo ir ka
pitalo istoriškoji tarpusavio 
kova artinasi į visų jjėgų, 
visų protų bei didžiausios 
rimties reikalingą sprendži- 
mąją fazę.

“Kaip lik čia, kaip tik da
bar proletariatas ir visa dar
bo liaudis labiau negu kada 
nors reikalinga kuo didžiau
sios sutarties, nesulaužomos 
idėjinės vienybės, blaivios, 
kritiškos, musų gadynės bai
giamojo tikslo — socializ
mo — vairuojamos klasinės 
sąmonės. Rūpintis tuo, bu
dėti už darbo žmonių tarp
tautinį solidarumą ir darbo 
fronto vienybę — tai dar
bo žmonių laikraščio, tai 
musų pačių spaudos reika
las, tikslas ir pareiga, kurią 
mes atliksime taip ir tiek, 
kaip ir kiek parems mus iš 
arti ir toli gan raštų ir ži
nių teikimu, gan musų laik
raščio platininiu — musų 
darbo žmonės.

“Tad visi į didžiąją tal
ką I”
Si kvietimą ir mes nuoŠiri 

džiai > paremiame, patardami 
Amerikos lietuviams ^darbinin
kams 'užsiprenumeruoti “Dar
bo Frontą”, pasįunčiant -du 
doleriu šiuo adresu: Warbo

Tačiau butų netiesa laikyti 
“Darbo Fronto” pasakymą 
apie vėlyvojo kapitalizmo lai
kotarpį visai klaidingu. Tam 
tikrose šalyse kapitalizmas, 
tur būt, jau iš tiesų yra įėjęs 
į “vėlyvąją” (gal būt, jau pas
kutinę) vystymosi stadiją. Toc 
šalys yra ne Rusija, Lietuva, 
Latvija, Lenkija arba Balka
nai, — bet Anglija, Amerika, 
Vokietija, Franci ja ir kai' ku
rios kitos.

Vienoje šitų šalių, būtent 
Vokietijoje, dabar, beje, pra
sidėjo reakcija į: priešingą pu
sę. Po “nacių” diktatūra Vo
kietijos kapitalizmas greičiau 
susilpnės, negu sustiprės ir, 
gal būt, net visai suirs, —r jei
gu Hitleris įsivels į karą.

Bet štai, ką rašo Rygos laik
raštis apie šių dienų ! kovas 
tarpe “darbo žmonių” ir “bur
žuazijos” :

“Čia nebekalbama, nebesi
ginčijama. z

“Baigtas: plunksnų ir min
čių kryžiavoj imas. Baigtas 
ir pirmasis klarių kovos eta
pas. ' Antrojoje pusėj kryžia- 
veris fizinės kovbs keliai. 
Bet ir šion Jemtingon, žut- 
btitinėn kovon proletariatas 
ir visa darbo liaudis žengia 
pergąle tikri I”

.proletariktui reikės

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. *Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

' BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdieni pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SL, 

< Boston, Mass.
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Tarp Chicagos 
■ • a • Lietuvių

Pasako, kode! Chica 
go turi pastatyti pa 

minkla lakūnams
Chicagos visuomenėje pla

čiai kalbama apie paminklą 
žuvusioms lakūnams Dariui ir 
Girėnui, ir, nurodoma, kad 
paminklo statymas yra būti
nas, tinkamiausias būdas pa
gerbti savo galvas paguldžiu- 
sius didvyrius.

Kiek teko teirautis tarp Chi
cagos lietuvių, dar neteko su
rasti nei vieno asmens, kuris 
tam sumanymui priešinasi. 
Tiesa, yra tokių, kurie linguo
ja galvas, ir sako, kad “jeigu 
lakūnai butų turėję tuos pini
gus, kurie bus surinkti pa
minklui, prieš išskridimą — 
jie dabar butų Lietuvoje — 
priimti su atviromis ranko
mis“ — bet ir tie sutinka, kad 
paminklą reikia statyti.

Užipirškime laikinai apie 
naudą, kurią lakiniai atnešė 
Lietuvai, apie jų skridimo ne
paprastą tikslumą, apie Pome
ranijos miškus, bet atsiminki
me štai ką: ar galima tinka-

praneša, kad North Central ko
legijų asociacija rimtai svarsto 
nebepripažinti Chicagos high 
schools.

Tai reiškia, jog baigusiems 
Chicagos high school mokiniams 
bus uždarytas kelias į univer
sitetus ir kojegijas. Dalykas 
tas, kad tai asociacijai priklau
so apie 300 u’niyersitetų ir ko
legijų. Asociacija nustato stan- 
dardą, kuris yra privalomas vi
siems nariams. Kadangi Chi
cagos vidurinėse mokyklose 
mokslo metai sutrumpinama vie
nu mėnesiu, tai asociacija ma
no, jog baigusieji mokiniai ne
turės reikiamo priruošimo, kad 
sėkmingai galėtų studiju'oti ko
legijose.

Aktyvesni piliečiai tatai gerai 
supranta, todėl jie rengia pro
testo mitingus ir organizuojasi. 
Jau susikūrė 
Our Schools 
susibūrė apie 
To komiteto
Chicagos mokyklas ir apsaugo
ti mokinių teises.

Lietuviams irgi būtinai rei
kalinga prisidėti prie to bendro 
veikimo. Tai yra visų reikalas.

Temykite šį “Musų mokyk 
los“ skyrių ir susipažinkite su 
žalingu mokyklų tarybos veiki
mu.—L. Narmontaitė.

gatviakarifiiss , autobusais ar 
elevatoriais.

West Chicago parkų komisio- 
nieriai yra išleidę iliustruotą 
pamfletą apie jų jurisdikcijos 
parkus, kuriame suteikia visas 
informacijas apie (vairius pato
gumus parkuose, kaip juos pa
siekti, kur galima maudytis, 
lošti žaismes, etc. Tų pamfletų 
galima gauti “Naujienose“ arba 
iš komisionierių raštinės,, aukš
čiau minėtu adresu. Komisio
nierių pirmininku yra Harry 
Joseph. Naudokitės parkais, 
nes už juos mokate mokesčiui 
jų užlaikymui.

“Citizens Savo 
Committee”, kur 
40 organizacijų, 

tikslas yra ginti

Pulk. Franklin S. Hutchinson, 
kuris tapo paskirtas vesti fe
deralinės valdžios kampaniją 
prieš raketierius. Laiko karo 
jis vadovavo slakerių gaudy
mui.

Stasio Girėno seserų 
pareiškimas Ameri

kos legionui

Ragina lietuvių šei 
mynas naudotis pui

parkais

Musų prašo įdėti sekamo turi
nio pareiškimą:

Mes žemiau pasirašiusios tu
rime pareikšti musų brolelio 
Stasio Girėno ir Stepono Da
riaus paminėjimų rengėjams 
štai ką.

Per gedulo iškilmes McKin- 
ley parke, kurias rengė Ameri
kos legionas, mes, vietoj, kad

būti atjaustos, buvome skau
džiai užgautos per vedėją. J J 
Mickeliuną.

Jis pašaukė prie grabo musų; 
brolį Joną Girėną ir daugelį 
svetimų, o musų .seserų, visai 
neminėjo. Mite paliko stovėti 
minioje kaip ant juoko.

Kad daugiau panašus dalykai 
neatsitiktų, mes pareiškiame, 
kad tikrai esame Stasio Girėno 
seserys ir buvusios jo globėjos. 
Aš (p. Giliene) jį pertraukiau 
iš Lietuvos ir rūpinausi juo 
jaunystėje, o gyvendamas pas 
S. Mikolaitienę, jis daugiausiai 
rengėsi kelionei. Paskutiniu 
laiku jis pas ją gyveno.

Musų brolelis mus labai my
lėjo, kaip parodo jo paskuti
niai laiškai ir meilingi žode
liai...
•Todėl gerbiamieji, jei neno

rite musų pastatyti prie paveb 
kslų ir turite geresnių, tai pra
šome mus nekviesti iš namų.

Seserys Agnietė Gilienė ir 
Sofija Mikolaitienė.

Canal Street, įvyko Onos var
duvių puota. P-a Pečkaitienė 
yra Ona.

Kaip visuomet, taip ir šiais 
metais, susirinko daug draugų 
j varduvių puotą. Ona pavaišino 
visu‘s susirinkusius skaniais už
kandžiais, o P. Pečkaitis su alu
mi ramino troškulį.

Vakarėlyje dalyvavo stambus 
skaičius svečių, lietuvių, sve
timtaučių, tarp jų, pp. Zolpiai, 
Zalagėnai, Shatai, Saboniai, Ba
cevičiai, Meziai, Domininkas 
Pečkaitis, p. Pečkaičio brolis 
atvažiavęs iš Pennsylvania.

—Buvęs Kaimynas.

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

j  — ---------------------------------- ----—=— - ■ —

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

P. Pečkaičiai šventė 
“Onos” varduvių 

dieną

kurią lakiniai atnešė Ameri
kos lietuvių išeivijai? Vien 
dėl tos naudos lakūnai Darius 
ir Girėnas yra verti pamink
lo nuo visų lietuvių šioje pa
saulio dalyje“.

Visos Amerikos lietuvių pa
stangos per kelioliką paskuti
nių metų patraukti savo jau
nimą į lietuvybę, į savo tautos 
darbuotę ir įkūnyti juose nors 
krilelį lietuviškumo, neatnešė 
nei dešimtos dalies naudos, 
kurią tuo atžvilgiu atnešė Da
riaus ir Girėno skridimas.

Vargu dabar rasi lietuvių 
' tėvų sūnų ar dukterį, kuris ne- 

sidžiuotų faktų, kad Darius ir 
Girėnas yra lietuvis, “kad ir 
aš lietuvis“, ir kuris dabar lie- 

' tuvybei atrado daug šiltesnį 
kampelį savo širdyse, negu 
teikėsi suteikti dozoms lietu
viškumo, kurias į jo sistemą 
skverbė neva patriotai, neva 
“suprantą” musų jaunimą as
menys ir profesionalai “lietu- 
vintojai“.

Taip, mes Chicagiečiai turi
me „pastatyti paminklą Dariui 
ir Girėnui. J. Z.

Riešutų lukštentojai 
streikuoja; gavo 

12c į dieną

Jie suteikia įvairius patogumus 
vaikams ir suaugusiems svei
kai praleisti laiką

Graboriai

18 APIELINKĖ.— Liepos 26 
pas p. Pečkaičius, 1701 So.

DR. t. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

pikie-i streikieriai areštuoti 
tuejant National Pecan Pro
ducts Co. dirbtuvę.

MUSU MOKYKLOS
Visi tėvai ir tie, kuriems ru

pi mokslas, privalo susirūpinti 
Chicagos mokyklomis. Visiems 
reikia dėti pastangas, kad da
bartinė mokyklų sistema nebūtų 
pakrikdyta, kad mokslus einan
čioji jaunuomenė neatsidurtų 
pavojuje. O toks pavojus tik
rai yra. štai anglų laikraščiai

Darbininkai National Pecan 
Products Co., 1435 West 15th 
strcet, išėjo į streiką liepos 26 
d. Sustreikavo 250 darbininkų, 
kurių darbo sąlygos buvo ne 
pakenčiamos, nes dirbo nuo 
štukų, gaudami 2 centus už iŠ- 
lukštenimą svaro riešutų. Į die
ną išlukštendavo nito 6-ių iki 
15-kos svarų, tuo budu uždirb
dami nuo 12kos iki 30 centų 
j dieną.

Darbininkams išėjus į streiką 
prasidėjo dirbtuvės pikietavi- 
mas. Streikieriai ją pikietavo 
dieną ir naktį. Liepos 27 d. ki
lo riaušės, kuomet į dirbtuvę 
atvažiavo trokas išvežti riešu
tui į kitas šapas. Scenoje pasi
rodė policija. Kuomet streikic- 
riai mėgino sulaikyti riešutų 
krovimą ir išvežimą, policija 
pradėjo juos atakuoti. Vienas 
policistas buvo apdraskytas, 
Darbininkai laimėjo kovą— rie- 
'šutai nebuvo išvežti.

Liepos 28 d. apie 7:3Q rytą 
įvyko kitos riaušės, kuomet po
licija mėgino įgauti į dirbtuvę 
skebite. Kovą su streikieriais- 
pikietininkais laimėjo policija, 
nes ji buvo apsiginklavusi, o 
pikietininkai beginkliai ir išba
dėję. Policija areštavo 7-ius 
streikierius ir juos nuvežė į 
nuovadą.—Senas Petras.

Nors Chicago yra pagarsėjusi 
savo parkais, palyginamai ma
žas skaičius vietinių lietuvių 
žino apie įvairius patogumus, 
kuriuos tie parkai suteikia gy
ventojams.

O vienas ddižiausių rūpesčių, 
kuTiuos motinos pergyvena yra, 
“Ką daryti su vaikais vasaros 
laiku, kad jie nebėgiotų gatvė
mis, o turėtų kur laiką praleis
ti?“

Įvairiuose Chcagos parkuose 
veltui arba už labai mažą at
lyginimą vaikai ir suaugę gali 
maudytis, jeigu ne ežere, tai 
tvenkiniuose, lošti įvairius loši
mus, kaip tenisą, golfą, base- 
ball ir kitus mažesniems vai
kams pritakintus žaislus, etc.

♦

Be to, tuose parkuose oras 
yra tyras, kiek leidžia sąlygos, 
vietos yra gražios ir kiekvienas 
ras juose smagumo po tranky- 
mosi mieste ir kvėpavimo mies 
to durnu.

, West Purkai
Viena tambių 

gos parkų sistemų yra West 
Parkai, vakarinėje miesto da
lyje. Kopnisionierių raštinė ran
dasi Garfield Parke, 100 North 
Centrą! Park. BJvd.

Į West parkų sistemą įeina 
Humbpldt Park, Garfield Park, 
Douglas Bark, Columbirts Park 
ir apįe 17»-ką mažesnių parkų. 
Juos galimą lengvai pasiekti

Ctyica-

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 y. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigimus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulęvard 7589

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamiiotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

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

Tėl.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Kenwood 5107

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Yątfls 1829 , 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

isas ir. Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kaųipas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki. 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
8 Midwife

6109 South Albany 
' Avenue 

Phone
Hemlock 9252 

Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric tręat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. 
Moterims ir mt 
noms patarimai 
yanai.

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

Nežiu/int kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ* MAŽESNE KAINĄ 

, ^LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kędzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue .
CHICAGO, ILL.

Phone Boulęvard 7042

LIK. U. L. V rLAiLJL lo 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

J. R KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ . GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. TeL Canal 6174 

CŲICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. .
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-< 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų i 

nedėliomis pagal susitarimą.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulęvard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusi; 
blauzdų gyslas

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

, 3343 South Halsted Street
Tel. Bpulevard 1401

Tel. Lafayctte 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
balsąmuotojas

Patarnauja Chicagoje 
ir apięlinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

Dr. Strikol’is
• ' •

Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pągal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulęvard 7820 
Namų Tel.: Prospeęt 1930

Lietuviai Daktarai

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šyentadięniais nuo 10'ikt 12 

Phone Boulęvard 8483

Ofiso Tel. Boulęvard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERtASH
756 W. 35th SL

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

{vairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihoaukęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį. *

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

| taisos.
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18th St., netoli Morgan SK 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 Ifiboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MADRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

lOfisos: Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

} Ofisas
3102 So. Halsted St

’ kampas 3 Ist Street
Vak: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.

* Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

r Advokatai
... ........... ■R1— ■■■—

I 1 P. GUGIS
A D V O K A T A S 

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

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

1 Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boulęvard 1310
j Valandos: nuo 6 iki 8:30 vak kiek

viena vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. ŠLAKĮ S
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tek Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

j Vakarais: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 vak
l 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

. Namų Tek Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St.
CANAL 2552

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

. Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
- Tek Boulęvard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tek Republic 9723

Phone Canal 6122

T

Lietuviai Daktarai

v

ą

JOHN B. BORDEN
ŲIETUVIS ADVOKATAS

CmsuJ 6122
Namai: RockvreH Stieel;

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įątaįga yrą seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėĮ gali pjgiau pątąrnąųti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuns 
turi įrengęs gi^ąbų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais PYKAI dčl šęrrąenų.

Nubudimo valandoje, pa&ruktte šią įstaigą.

J, r1 riiBE'iif.K. F. EUBEIKlS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sut 
Rezidencija 6631 So. Čalifornia A

Telefonas Republic 7868

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

2400 IV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vai 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykaiVINCENTAS BERNOTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie*l 
pos 30 dieną, 12:30 valandą ryte,; 
1 93 3 m., sulaukęs 46 metų am- ' 
žiaus, gimęs Lietuvoj. Šilalės para-, 
pijo j, Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 26 metus, i ‘
Paliko dideliame nubudime mo- jj 

terį Prancišką po tėvais Januliony- H 
tę. tris dukteris Marijoną, Agnieš
ką ir Prancišką, brolį Antaną, še
rį Izabeliją S.^alauskienę, svogerį 
Mikolą, pusseseres, pusbrolius ii , 
giminės, o Lietuvoj seserį Oną.

Kūnas pašarvotas .randasi 3238 
So. Halsted St. ,

Visi a. a. Vincento Bernoto gi- 
piučio 2 dieną. 2:00 vai. po pief 
iš koplyčios 3238 So. Halsted St. 
bus nulydėtas į Tautiškas kapines, 

Visi a, a. Vincento ernoto gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskati
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Dukterys, Brolis, 
Sesuo, švogeris ir Giminės.

L^įdotuvčse patarnauja grabo
rius J. Lulevičius, Tel. Lafayette 
3572.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ. 
VU TMmti YARDS 1741—1742 ’ CHICAGO, ILL.

1
H,

'•M
:‘K'‘

'U:
• • r

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia|. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS | 
Lietuvių Graborius : 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 1 

2506 West 63rd St.
TeL REPUBLIC 3100

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
, 3335 So. Halsted SL 

TeL BOULĘVARD 9199
" ...... .. ...-........................ *.................!..... . .......

Ofiso ir Rez. Tel. Boulęvard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th St 

(Cor. of 35Ą 8 Halsted Sts,)’ 
tiso valandos :*nuo 2-4. nuo 7-9

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI
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ATSIMINIMAI APIE LAKŪNUS STEPONĄ DARIŲ IR 
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(Pastaba: Kap. S. Darius ir 
Įeit. S. Girėnas suteikė eilę 
intervius “Naujienoms”, ku
riuose jie išreiškė daug įdo
mių minčių ir nuomonių—ry
šy su skridimo tikslu, jo fi
nansavimu, visuomenėje ras
ta parama, spauda, etc. Iš
reikšdami tas savo mintis 
pasikalbėjimuose, kurių di
džiuma įvyko New Yorke, 
Half Moon viešbutyje, abu 
lakūnai, ypatingai kap. Ste
ponas Dariui, prašė “Naujie
nų” tekstų nepaskelbti iki 
‘ateis laikas’.

Abu lakūnai numatė, kad 
jie gali pražūti kelionėje į 
Lietuvą, visai šaltai apie tą 
galimybę kalbėjo, ir davė su
prasti kad “that’s in the 
business” ir, kad jų žuvimas 
bus ženklu apie “laiko atėji
mą”.

Toji galimybė virto skau
džia tikrenybe.

“Naujienos” skaito sau už 
didelę garbę šią privilegiją 
atspausdinti savo skiltyse jų 
beveik paskutinius žodžius, 
kuriuose jie atvirai pasisako 
kas jie yra, kas juos skatina 
į pavojingą kelionę, ir vienu 
žodžiu, “atidaro savo širdį”.

Spausdindamos šiuos atsi
minimui ir pasikalbėjimus su 
Steponu Darium ir Stasiu Gi
rėnu, “Naujienos” tiki, kad 
plačioji visuomenė supras ko
dėl lietuvių Tauta panešė ne
išlyginamą nuostolį, kuomet 
abu* lakūnai žuvo tragingai 
Vokietijos miškuose; kad vi 
suomenė supras, jog jų pasi 
šventimas buvo tikras, nuo
širdus ir kad jame buvo daug 
kas gilesnio ir kilnesnio, negu 
didžiuma skridimą rėmusių 
tikėjo; kad jie butų buvę, ne
mažesni didvyriai, jeigu jų 
gyvenimo siūlas nebūtų nu
trukęs “LITUANICOS” griu
vėsiuose, bet jie butų laimin
gai ^nusileidę Kauno Alekso-

atsitikimą ir buvo daugumas vi
sokių fotografijų.

“Reiškiu savo užuojautą ir 
kartu su visais, giminėmis, 
draugais ir pažįstamais, verkiu 
Dariaus ir Girėno. Dar vieni 
ankstyvi kapai ir nepaprastas 
sopulis tiems, kurie liko čia 
verkti. JŲ—nei vienas lietuvis 
neužmirš”. (b. d.)

Musų lakūnams Da
riui ir Girėnui žuvus
Liudnos ir nykios nnuiis da

bar dienos.
Skausmas lig replėmis širdį 

tik spaudž’
Ašaros vilgo akių blaktienas

audž.
Darius, Girėnas musų lakūnai,
Troško Lietuvai garbės dide- 

lios
Sakalai narsus — oro galiūnai,

tos.

Jie kilo padangėn virš debesų, 
Pasibalnoję sparnuotą žirgą. 
Neišmatuojamo dydžio dausų 
Kur milionai žvaigždelių mir

ga.
Nebaisus buvo jiems okeanas. 
Sunkiausias audras jie nuga

lėjo.
Tėvynės meilė buvo jų penas. 
Aukštosios garbės daug jai ža

dėjo.
Laimingai plačias jūres pers

krido,
Džiaugės jų širdys, saužemį 

mato.
Svajota žvaigždė štai ir sužibo, 
Tikslas pasiektas, aiškiai su

prato.
Tik netikėtai šypsos pranyksta 
“Lituanica” leidžias, puola že

myn.
Lakūnų veidai, bala, sustygsta, 
Krinta ant miško, smenga 

gilyn- * ~ > . ....
Dingo jų jėga, patruko styga, 
Krito it paukščiai jie be spar

nų.
Darius, Girėnas amžiais užmi

go.
Verkia Lietuva narsių sūnų.
Ilsėkit brangus musų broleliai, 
Jaunoj šalelėj Kaune, sostinėj.

šteliai,
Jus daug nupelnėt savo tėvy

nei.
Nors jus ištiko mirtis traginga, 
Bet jūsų dvasia per amžius 

gyvuos.
Didvyrių šalis yra laiminga, 
Jaunajai kartai daug jėgų 

duos. Laima.

Dariaus ir 
negalėsime 

taip laimin- 
greitai per-nepaprastai 

pavojingiausią kelio dalį 
buvo arti, taip arti Lie- 
aš negaliu suprasti ko- 
žuvo toje Vokietijoje ir 

mintys.

Fotog. Lukšis nuėmė 
nusisekusius “Lietu
vių Dienos” filmus

Trumpą laiką atgal Marija 
Jutgelionienė, “Naujienų” orga
nizacijos narė, gavo sekamą 
laišką iš Paryžiaus, Franci jos, 
nuo ten gyvenančios lietuvės 
Elenas Jankauskienė:

“Paryžius, 20-VII-33
“Brangi Mariute...
“Skaitydama ‘Naujienas’ nuo

lat sekiau apie musų aviatorių 
a. a. Dariaus ir Girėno rengi
mąsi skristi į Lietuvą.

“Ir, štai, vargšai, jau žuvo, 
nepasiekę savo tikslo, nepasie
kę Lietuvos, kur jų visi laukė 
su nepaprastu entuziazmu ir 
meile. Brangi Mariutė, mane ap
supo nepaprastai baisus liude- 
sis, negaliu aš tau išpasakoti, 
taip man širdis skauda...

“Musų brangių, 
Girėno, niekuomet 
užmiršti, nes jei-gi 
gai ir 
skrido 
ir jau 
tufvos; 
dėl jie
man ateina visokios 
Gal tie vokiečiai darė bandymus 
su visokiais tais gazais iš ku
rių jie padaro visokius debesis 
ir miglas, kad sudrumsti orą ir 
padaryti orientaciją negalima. 
Gal musų aviatoriai buvo nelai
mingos aukos vokiečių, nes jie 
žino, kad Lietuva silpna, maža 
ir niekas jos neapgins?

“Sėdėdama čia, Paryžiuje, ne
turiu net iš Lietuvos laikraščio 
ir nežinau kas ten dedasi. Gal 
visų širdys suspaustos ir ant 
akių ašaros... Gal skelbia tautos 
gedulą, gal visi mano pasta
tyti musų a. a. Dariui ir Girė
nu*! paminklą—ar ką nors nepa
prasto, kad visa Lietuva iš vie
no verktų musų drąsuolių.

“Francuziški laikraščiai labai 
daugįrašo apie tą nelaimingą

Garsiniai filmai atvaizduoja 
kalbėtojus, chorą, 
p-lę Sadauskaitę ir

solistę 
šokėjus.

fotogra-
bu-

i- ' - s <■ ,
į; -a . sto,IK

Penktadienį vakare 
fas Lukšis rodė mažam 
riui pakviestų svečių “Lietu
vių Dienos” garsinius filmus, 
kuriuos jis nutraukė Pasauli
nės Parodos Mokslų Rūmų 
Aikštėje, liepos 16 d.

Filmuose atvaizduojama 700 
dainininkij choras, vedamas 
Antano Pociaus, įvairios šokė
jų grupės, solistė p-lė E. Sa
dauskaitė ir kalbėtojas prof. 
A. Sennas ir ministeris K. B. 
Balutis. Be to, nufilmuoti ii 
kiti programo momentai.

Tarp kitko ko, į tuos garsi
nius filmus yra įtraukti ir kai 
kurie programo vedėjo šposai, 
kurie sukėlė tokį pasipiktini
mą tarp susirikusių svečių. 
Fotografas Lukšis turi nuėmęs

H • I

CHICAGOS TEISME NUŠAUTAS POLICISTAS ją, ir jeigu kitaip negalės da- 
rodyti, tai jo pilietystės certi- 
fikatas bus panaikintas — 
skaitomas apgavingai išgautas.

[FLIS]

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite* Ganai 6558.

Ambros Broliai, savininkai
724-726 W. 19th Street

CLASSIFIEDADS
..... .. I ■■■■■■■................... ... ............ ..................... .

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
*

Mes padarome ezperto darbą už jutų 
pačių kainą. Mes taipgi ciuuojame, 
kaip tai rynas, "down spots" ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Št. 

Tel. Victory 4965

Policistas John *J. Sevick, 32 m., guli nušautas Chicagos 
kriminaliame teisme. Jis tapo nušautas kai bandė pastoti ke
lią bankų plėšikui John Scheck, kuris apsiginklavęs įšmuge- 
liuotu revolveriu bandė iš teismo kalėjimo pabėgti. Pats plė
šikas irgi liko sužeistas ir suimtas.

ir šiek tiek Lietuvių Dienos 
incidentų “tylinčiuose” fil
muose. Bendrai paveikslai 
vykusiai nutraukti, aiškus ir

Šokėja Irena Juozai 
tytė išvažiuoja 

Lietuvon
Lankys šokių mokyklą; žada 

šokti Lietuvos Valstybiniame 
teatre

Jauna šokėja Irena Juozaity- 
tė, Dr. A. Juozaičio duktė, rug- 
piučio mėnesį išvažiuoja Lietu
von, kaip teko patirti iš jos 
pačios lu*pų.

Ji planuoja išplaukti iš New 
Yorko rug. 26 d., laivu Beren- 
garia. Lietuvoje p-lė I. Juozai- 
tytė pasiliks apie metus laiko 
studijuodama lietuvių kalbą ii 
šokius. Ji planuoja šokti Lie
tuvos Valstybiniame teatre.

Juozaitytė pasižymėjo 
dienoje, kur su p. S. 
pašoko smarkų baleto 
Ji taipgi buvo išrinkta 

Karalaites

Lietuvių 
Malkiute 
numerį, 
į Lietuvių Dienos 
svita.

Amerikos pasportai 
keliaujantiems 

užsienin
Naturalizuoitas Amerikos 

lietis, kuris ketina keliauti 
sienin, turi visų pirmiausia pra
šyti Amerikos pasporto. Tai 
atlikti turi asmeniškai, 
vykti pas raštininką 
katro nors ! 
trikt teismo.

Beit New Yorke, . Bostone, 
Chicago, Seattle, New Orleans 
ir San Francisco yra specialiai 
pasportų ofisai, kur tokios ap
likacijos gali būti ^paduotos. 
Aplikantas turi su savim nusi
nešti jo arba jos natūralizaci
jos certifikatą, dvi pasportinęs 
fotografijas ir $10 pinigais. 
Tai tiek kaštuoja išsiimti Ame
rikos pasportą. Aplikantas tu
ri atsivesti draugą, kuris irki 
turi darodyti Amerikos pilie
tystę. -

Sulig dabartinių reguliacijų 
arba reikalavimų, Amerikos pa- 
sportas geras 
tam. Bet jį galima atnaujinti 
ant dar kitų dviejų metų, žino
ma, užmokant atnaujinimo kai
ną $5. Valstybės Departamen
tas turi teįsę sumažinti laiką 
naujo arba atnaujinto paspor
to.

Amerikos pasportas keliauti

Pi- 
už-

nu- 
(clerk) 

Suv. Valstijų Dis-

tik dviem me

MADOS MADOS
♦

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Tel. Yard, 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į toleiniai vietas 
Supakavimai, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
13 58 So. Halsted St. Chicago. III.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobjlius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., 
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

o PLY-

Miscelianeous for Sale 
Įvairus Pard a v i m ai

KAILINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50. 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER & CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 6 vai.

Automobiles
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

.................... ...............IIIIIII .. .................... II———

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

užsienin išduodama vietiniams 
ir naturalizuotiems piliečiams, 
bet atsitikime naturalizuotų1 pi
liečių įstatymas paskiria laiką, 
ant kiek gali pasilikti svetimo
se šalyse, nepametant Ameri
kos pilietystę. Kuomet natura- 
lizuotas pilietis gyvena per 
dviejus metus toje šalyje, iš 
kurios paėjo arba penkis me-- 
tus kitoje svetimoje šalyje, 
skaitoma, “kad jis nustojo bū
ti Amerikos piliečiu” — per
mainyti tą, jis turi parodyti, 
kad jis ketina sugrįžti į Suv. 
Valstijas nuolatihiam apsigy
venimui, ir kaH neišvengia
moms . prįežą^tiihs priverstas 
taip įlgaį i 1 į Į]

Yra specialių aprūpinimų, 
kurie ypatingai liečia tuos, ku
rie tik nesenai buvo naturali- 
zuoti. Jie liuosai gali vykti už
sienin dėl apsilankymo, bet 
jeigu per pirmus penkis me
tus jų pilietystės jie gautų 
darbą kitoje šalyje, arba fe
nais apsigyventų net mažiau 
dviejų metų, lai bus laikoma, 
kad toks asmuo įgijo pilietystę 
apgavingai, nes kuomet prisie
kė ištikimumą Suv. Valstijoms, 
jis pareiškė norą nuolat gyven
ti Suv. Valstijose. Po šituo įs
tatymu aprūpinimu, jeigu tik 
ateivis, kuris gavo pilietystės 
certifikatą į penkis metus po 
išdavimo tokio certifikato, su- 
gryš į šalį jo gimimo arba į 
kitą svetimą šalį, ir fenais nuo
lat apsigyvens, bus skaitoma 
svarbus darodymas, kad tokis 
ateivis neketino nuolat būti 
Suv. Valstijų piliečiu, kuomet 
jis padavė pilietystės aplikaci-

PARDAVIMUI “slicing machine” ir 
baltos svarstykles, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

2632
2632 — Maudynen einant apsisiausti 

rūbas. Pasiūti galima iš bile kurios 
materijos. Kitos mėgsta kad toks ru

mbas butų labai minkštas ir švelnus, tai 
galima pasiūti iš tokio materijolo iš 
kurio padaryti taip 
kiški rankšluosčiai”. 
12, 16 ir 20 metų 
ir moterim.

vadinami “tur- 
Sukirptos mieros 

amžiaus mergaitėm

PRANEŠIMAI
SLA. 3 6 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpiučio 2 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. 'įįjdsted St. 7:30 
vai. vak. Visi esat prašomi dalyvauti 
susirinkime. Kuopa rengia išvažiavimą 
rugpiučio 6 d. Raibužio Farmoj WiUow 
Springs, H. Šiame susirinkime bus ren
kami darbininkai dėl iSvaŽidvimo ir ko
misija paaiškins kaip galima nuvažiuoti 
į Raibužio farmą.

J. Balčiūnas, rašt, 
- -------- ------ (

SLA, 226 kuopos susirinkimas įvyks 
antradieny rugpiučio 1 1933, 7:30
vai. vak. 2150 W. North Avė. Associa- 
tion House. Visi nariai malonėkite pri
būti ant susirinkimo, nes. bus daug 
svarbių tarimų organizacijos gerovei. 
Kurie nariai pasilikę su narinėmis duok
lėmis, malonėkite užsimokėti, kad nenu
stotume^ narystės tiesos. B. Aluzas.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 1 d. 1933 m. 7:30 vai. vak. 
Chicagos' Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nąriąi malonėkite atsi
lankyti, nes bįis daug svarbių dalykų 
svartoma dėl draugijos labo. Valdyba.

Lšttuuių Moterų Dr-jos “Aptvieta" 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny 
rugpiučio 1 d. 1933 ,tų. Sandaros svet., 
814 W. 3)rd 8 Vai, vakarę^ Visos 
nares esate kVieęiatftps1 atsibnlcyti, nes 
turime daug svarbių; reikalų aptarti.

• Sekretori
...

2637 — Išėjimui suknelė. Bile koks 
vasarinis materijolas tiks tokiai sukne
lei. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
rirlnurodytų pavyzdžiu, praiome ii- 
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
miem ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: .

Naujienų Pattern Dept., 1789 So 
Halsted St„ Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dent
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia Įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros .......------------ per kratinę

(Vardas Ir pavardė) 
t

"v

CAdraias)
a ‘ ‘ -• *i

(Miestą* ir valstija),

PARSIDUODA muzikališki instru
mentai ir krautuvės fixtures. atskirai ar
ba sykiu. K. Pikiel, 1816 S. Halsted st.

Personai
Asmenų Ieško

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.)

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

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

CLASSIFIEDADS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narine mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AŠ PAUL NOREIKA paieškau Wal- 
ter Kazlausko su kuriuo sykiu tarna
vau U. S. A. kariuomenėje Co. G 
307 Inf., Francijoje. Norėčiau su juo 
susirašyti' kasliečia mano nesveikatos. 
Prašau greitu laiku atsišaukti.

PAUL NOREIKA
Nashville, Wis.R. F. D.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

IŠSIMAINO janitoriaus darbas, dėl 
sužinojimo šaukite

Englevvood 05 1 5 
«—*— " 1 1 1 » ——————■— ■

ALAUS i pardavėjų dėl Fox Head 
Waukesba Aįaus Cbicagoje. Pastebėtina 
proga. Atsišaukite 105 N. Clark St. 
Kambarys 414.'

Help Wanted—Female. 
 . Darbi

REIKALINGA senyva moteris prie 
vaikų. Kreipkitės laišku W. Elias, 
929 Taft St.. Gary, Ind.

For Rent
4 KAMBARIŲ flatas, 2 miegkamba- 

riai, renda $12.00 į mėnesį, {varus, 
šviesus, iš fronto. 913 W. Cullerton 
(20th St.).

PASIRENDUOJA kambarys dėl vyro 
ar moteries prie mažo sšeimynos su val
giu ar be. 6609 S. Campbell Avė.

Business Chances 
PardayiiniĮi Bizniai

PASINAUDOKITE nepaprasta pro
ga. Pardavimui saliunas geriausioj 
vietoj Cbicagoje. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1616 W. 47 St., Chicagoj.

PARSIDUODA Lunch Ruimis it 
Aludė priešais didelės dirbtuvės, iš prie
žasties einu į didesnį biznį. 1834 W. 
Pershing Rd., arba 39tb St.

bargenas,ALUDE pardavimui 
puiki apielinkė ant didelės gatvės, baro 
fikČeriai, eletriškas refrigeratorius, iš
dirbtas biznis. Savininkas turi kitą 
biznį. Box 7. 1739 S. Halsted St.

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU B KITU MIESTU!!!

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chic^gon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą. .
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevarioj ate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

4 CANAL 8500 <




