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F raneuzų Lakūnai 
Pasiekė Syriją

Du francuzų lakūnai nustatė tolumo re
kordą, nuskrisdami be sustojimo 5,700 myl

PARYŽIUS, rugp. 7. — Du, pasiekė Syriją, kur juos pasi- 
franeuzų lakūnai, Paul Codos ir 
Maurice Rossi, kurie šeštadienio 
ryte išskrido iš New Yorko 
šiandie nusileido Rayack, Syri- 
joj. Mažojoj Azijoj, nuskridę 
be sustojimo apie 5,700 mylių 
ir tuo nustatę naują tolumo re
kordą.

Prieš tai tolumo rekordas bu
vo 5,340 mylių, kurį padarė An
glijos karo lakūnai, kom. Gay 
lord ir Įeit. Nicholetts, be su
stojimo nuskridę iš Anglijos į 
Pietų Afriką.

Lakūnai Codos ir Rossi per 
Atlantiką skrido Lindbergho ke
liu ir pasiekė Paryžių 9 minu
tėmis vėliau Lindbergho rekor
do. Perskridę per garsųjį 
Bourget lauką, jie pasileido lin
kui pietinės Vokietijos, nes ten 
oras buvo tinkamesnis. Iš Vo
kietijos jie skrido per Austriją 
ir Balkanus, paskui jis skrido 
Mažosios Azijos pakraščiais iki

tiko francuzų lakūnai ir vedė 
juos tiesiai j Rayack, didžiausj 
Syrijos aviacijos lauką, arti 
Damasko.

Ore jie išbuvo viso 55 valan
das ir 29 minutes.
Išskrisdami iš New Yorko jie 
buvo pasiėmę nepaprastai didelį 
gasolino krovinį—1,770 galionų 
ir tikėjosi išbirti ore mažiausia 
70 valandų ir padaryti virš 7,000 
mylių. Jie manė pasiekti Per
sijos įlanką, linkui kurios jie 
ir skrido. Tečiaus audringas 
Atlantikas suvartojo daug dau
giau gasolino, negu buvo apskai
čiuota, taipjau Syrijos pakraš
čiuose pradėjo varvėti gasolino 
pervados, kas ir privertė lakū
nus leistis Rayack, išbuvus ore 
tik virš 55 valandas ir nuskri
dus 5,700 mylių. Vistiek jie pa
darė naują rekordą, nors jau 
buvo visiškai pavardę ir nu
kankinti didelio karščio Azijos 
pakraščiuose.
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Leit. kom. T. G. Settle, kuris pereitą savaitę Cliicagoje bandė baliumi keltis į stratosferą, 
bet pakilęs 5,000 pėdų nukrito neužsidarius bailino vožtuvui ir tuo bildu išėjus orui. Jis neuž 
ilgo mano bandyti išnaujo keltis į erdves. Šone—sudėjimas instrumentų į jo gondolą. Apa
čioj — gondolos vidaus įrengimas.

Pradės smarkesni 
vajų už priėmimą 

NRA. kodeksų

VALDŽIA IŠSKOLINO GELE
ŽINKELIAMS $381,000,000

Pennsylvanijos ang 
liakasiai dar negry- 

žo į darbą

11,000 Chicagos f ir 
mų pasirašė NRA. 

kodeksą

Dideli mūšiai Kubos 
sostinėj, 26 žm. 

užmušti;.

Vokietija atmetė an 
glų ir francuzų 

protestą

200,000 žmonių puolė parlamen
to rumus, reikalaudami, kad 
Machado rezignuotų. Jungt. 
Valstijos irgi spiria Macha
do pasitraukti

HAVANA, Kuboj, rugp. 7.— 
200,000 žmonių minia šiandie 
puolė parlamento rumus ir rei
kalavo, kad rezignuotų prezi
dentas Machado. Demonstraci
ja įvyko parlamentui susirin
kus nepaprastam posėdžiui, kad 
apsvarstyti prezidento prašymą 
suspenduoti konstitucines ga
rantijas ir paskelbti civilio ka
ro stovį.

26 žmonės liko užmušti ir 100 
žmonių sužeista policijai iš kul
kosvaidžių šovus į 50,000 žmo
nių minią, kuri puolė preziden
to rumus. Skubiai siunčiama 
kariuomenė ,kad ilgiau palaiky
ti Machado valdžią.

Kaip išrodo, Machado val
džios valandos yra suskaitytos. 
Skubėdamas veikti pirm gene
ralinis streikas, kuris supara- 
ližavo visą šalį, pavirs į atvirą 
revoliuciją, Jung. Valstijų am
basadorius Welles paskelbė, kad 
prezidento priešininkai priėmė 
jo, Welles planą, kad preziden
tas Machado “pasiimtų atosto
gų”. Visos partijos sutinka, 
kad šaliai butų geriau, jei Ma
chado pasitrauktų.

BERLYNAS, 1. 7.—Vokietija 
atsisakė priimti Anglijos ir 
Franci jos protestą prieš nazių 
propagandą Austrijoj. .

Protestą žodžiu šiandie pa- 
reiškė Franci jos ambasadorius 
ir Anglijos charge d’affaires.

Vokietija laikosi nusistaty
mo, kad naziai nėra sudaužę su
tarties ir kad todėl šiame atsi
tikime negalima pritaikinti ke
turių valstybių pakto.

78 žmonės žuvo aud 
roj Korėjoje

TOKIO, r. 7. —Gautomis Ko
rėjos žiniomis, mažiausia 78 
žmonės žuvo dviejose Korėjos 
provincijose, kurias perėjo ty- 
funas. 185 žmonių pasigenda
ma. 2,634 namai sugriauti ir 
270 valčių nunešta į jurą.

Western Electric pa
kėlė algas 11 nuoš.

HIGH POINT, N. C., r. 7. — 
Daugiau 5,000 kojinių ir audiny- 
čių darbininkų streikas užsibai
gė ir streikieriai gryžo j dar
bą.

CHICAGO.—Western Elect
ric Co., kuri priklauso Ameri
can Telephone and Telegraph 
Co., vakar paskelbė, kad prade
dant nuo rugpjūčio 1 d. ji pa
kelia 10 nuoš. algas visiems 
darbininkams, kurie uždirba 
mažiau $3,240 į metus. Kom
panija taipjau pasirašė NRA. 
kodeksą, kuris palies 15,000 
darbininkų. Bendra algų pakė
limo suma sudaro į metus $1,« 
125,000.

PENKI PRIGĖRĖ ŽUVAU
DAMI

ta
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį vėsiau.
Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:** 
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ORAS,.
įMORAN, Wyo., r. 7.— Pen

ki žmonės prigėrė Jackson eže
re, jiems žuvaujant prakiurus, 
o paskui ir apvirtus valčiai. .

r. 
m. 
54

EASTHAMPTON, N. Y., 
7.—Mrs. saymour Page, 82 
ir Alfred V. Leaman, Jr., 
m. ,abu turtuoliai, liko užmušti, 
kai pravažiuojantis automobilius 
užkabino jų automobilių.

BROWNSVILLE, Pa., rugp. 
7.—20,000 angliakasių streikas 
dar nėra užsibaigęs ir kasyklų 
pikietavimas tebesitęsia. Valsti
jos įstaigos ir pačios kasyklos 
deda pastangas streiką baigti, 
bet streikierių atstovai reika
lauja daugiau laiko, kad galė
tų nuodugniau apsvarstyti pre
zidento Roosevelto pasiūlymus. 
Manoma, kad streikas bus baig
tas rytoj.

Valdžia daro sutartis 
nepardavinėti kul

kosvaidžių

Ypač darbininkai džiaugiasi su • 
tvarkymu moterų rūbų siuvi
mo pramonės

WASHINGTON, r. 7. —Nors 
su pasirašymu NRA. kodeksų 
yra daromas didelis progresas, 
tečiai/te industrinis administra ■ 
torius Johnson rengiasi dar 
smarkesniam vajui, kuris prasi
dėsiąs už savaitės laiko. Vajus 
bus vedamas tarų,, kad privers
ti visus samdytojus iki pabai
gos šio mėn. pasirašyti NRA. 
kodeksą.

Dabar iš^48 valstijų dą^tik 
21 valstija .^ra ^ų^rganĮzlipta 
vajui "ir yra/tik 300 kalbėtojų. 
Bet už savaitės laiko-beveik vi
sos valstijos bute suorganizuo
tos ir bus paleista 50,000 kal
bėtojų.

Šiame vajuje bus stengiamąsi 
suorganizuoti visus pirkėjus, 
kad jie prisidėtų prie NRA. ir 
remtų jos darbą, pirkdami tik 
tose sankrovose ir tik tas pre
kes, kurios turi NRA. ženklą— 
“mėlinąjį arąį’.

Kartu bus vedama kampani
ja už didesnį pirkimą. Kam
panija bute vedama obalsiu: 
“Pirkite, kadangi pirkimas pa
laiko jūsų darbą”.

Vieton 1,500 atsiliepė 
15,000

CHICAGO. — Curtis Candy 
Co., 349 E. North Water St., 
paskelbė, kad ji yra reikalinga 
1,500 darbininkų. Dar prieš 
auštant bedarbiai vyrai ir mo
terys pradėjo rinktis prie dirb
tuvės ir kai dirbtuvė atsidarė, 
tai prie jos stovėjo ne 1,500 
darbininkų, bet net 15,000. 
Reikėjo šauktis policijos, kad 
palaikyti šiokią tokią tvarką, 
nes kiekvienas veržėsi vis ar
čiau durų.

PHEONIX, Ariz., r. 7. —Ry- 
toj Arizonos balsuotojai rinks 
delegatus j valstijos konvenci
ją, kuri turi ratifikuoti prohi- 
bicijos atšaukimą. Manoma, kad 
rinkimuose didele balsų didžiu
ma laimės prohibicijos prieši
ninkai..

WASHINGTON, r. 7. —Iki 
liepos 29 d., Rekonstrukcijos 
Finansų Korp. paskolino 66 ge
ležinkeliams $381,026,502. Keli 
tų geležinkelių yra receiverių 
rankose.« -----------
Stalinas išžudęs 2,000 
Rusijos kpmunistų

Prasidėsiąs naujas komunistų 
partijos valymas, gal pašalins 
650,000 narių

pSY(fA; ŠT.—Stalinas ir
tarp plačių komunistų pasidarė 
labai nepopuliarus, nes jis nu
sprendė, kad priklausimąs ko
munistų partijai nepaliuosuoja 
nusikaltusio nario nuo mirties

I

bausmės. Ikišiol gi raudona

Pasimirė buvęs Illi 
nois finansų direkto 

rius Kinney
PEORIA, III., r. 7. —šiandie 

Mitchell sanatorijoj pasimirė 
Garrett De Forest Kinney, bu
vęs III. valstijos finansų direk
torius gub. Emmersono admi
nistracijoje.

Birž. 21 d. jis bandė nusižu
dyti ir tai yra tiesioginė jo mir
ties priežastis.

Jis buvo patrauktas teisman 
Už neatsiskaitymą su valstija 
$174,000, taipgi už $'352,000, 
kurie žuvo bankuose. Tai buvo 
valstijos pinigai, bet jis ban
kuose buvo pasidėjęs savo var
du. Negalėdamas atsiskaityti 
jis bandė žudytis ir dabar mirė.

Generalinis prokuroras Ker- 
ner sako, kad jis reikalausiąs

narystės kortelė skaitėsi ženk-J tų pinigų iš velionio paliktojo 
lų nepaliečiamybės, nes komu
nistas skaitėsi esąs augščiau 
visų įstatymų.

Stalinui išnešus minėtą nuo
sprendį ,per pastaruosius tris 
menesius G.P.U. sušaudė dau
giau kaip 2,000 aukštesnių ar 
žemesnių komunistų partijos 
narių. Komunistai ėmė reikš
ti tokį didelį nepasitenkinimą 
Stalinu, kad prisiėjo stvertis 
naujo partijos “valymo”. Kiek
vienas narys turės stoti prieš 
GPU. ir pateisinti savo veiki
mą, arba pasitraukti iš partijos. 
Tokie neteks valstybinių darbų, 
jų maisto porcijos bute suma
žintos ir praras visas privilegi
jas, kuriomis ikišiol naudojosi.

“Valymas” dabar eina visoje 
Rusijoje ir kaip Pravda apskai
to, iš 2,000,000 partijos, narių, 
mažiausia trečdalį, taigi apie 
650,000,000 narių ,bus iš par
tijos pašalinti.

ROCKFORD, III., r. 7. —Nor
man Fjelsted ir jo žmona Cat- 
herine prigėrė sekmadieny Rock 
upėj apvirtus jų valčiai. Kartu 
su jais buvęs Ed Stone išplau
kė j krantą. Jie sako, kad Fjel
sted pradėjęs supti valtį, kad 
pagąsdinti savo žmoną ir val
tis apvirto.

turto, prieš kurį valstija tuo- 
jaus už ves bylą.

Illinois gavo $17,570, 
770 keliams

WASHINGTON, r. 7. — Iš 
viešųjų darbų fondo tapo pa
skiria $17,570,770 pravedimui 
kelių Illinois valstijoje. Mano
ma, kad tai žymiai padidins 
valstijoje samdą.

4 nušauti Kentucky 
rinkiniuose

LOUISVILLE, Ky., r. 
Kentucky kalnų pavietų 
nacijų kamapnijoje liko nušau
ti 4 žmonės ir 8 žmonės pašauti.

nomi

Kunigas krikštydamas kitus 
pats prigėrė

WEST FRANKFORT, III., r. 
7.—Nors ir pašautas ir sunkiai 
sužeistas, šerifo pagelbininkas 
Stanley Mundell nušovė savo 
puoliką Gus Callas, ,45 m. Per- 
sišaudymas įvyko didžiojo mies
telio gatvėj

NICE, Francijoj, r. 7. — 
Chicagietis Norman Boggs, 52 
m., nubrido toli į jurą ir prisi- 
girdė.

U* \ ‘ --.k ‘—....... . ..... r-
> SHORN SPRINGS, Ęas., r.

FORTE SMITH, Ark., r. 7.— 
Kun. Willie Wilson, 26 m., kri
kštydamas pirmą žmogų, pate
ko j gilų verpetą Arkansas upėj 
ir prigėrė. Jis turėjo pakrikš
tyti 9 žmones, niekurių protes- 
toniškų sektų budu—visai, van
deny paneriant krikštijamus 
žmones. 
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Trys moterys užmuštos trau
kinio

WASHINGTON, r. 7.—-Val
džia pradėjo daryti pastangas, 
kad nuginkluoti kriminalistus. 
Ji jau susitarė su Thompson 
Machine Gun Co., kad pastaro
ji nepardavinės kulkosvaidžių 
niekam kitam, kaip vien val
džiai.

Panašią sutarti stengiamąsi 
padaryti ir su Colt Co.

LIETUVOS ŽINIOS
Klaipėdos komen
danto Įsakymas

Uždraudė dainuoti per radio 
hitleriškas dainas ir dėvėti 

uniformas '

KLAIPĖDA, VII. 18. Elta.- 
Remdamasis ypatingais valsty
bės apsaugos įstatymais, Klai
pėdos krašto karo komendan
tas atšaukė savo įsakymą, ku- 
riuo leidžiama laisvai šaukti su
sirinkimus. Naujai išleistu įsa
kymu draudžiama be jo leidi
mo dėvėti ir gaminti bet kokias 
uniformas, jų dalis ir ženklus, 
šaukti suteirinkimus ir juose da
lyvauti, perdavinėti per radio 
viešas kalbas ir dainas, kurios 
gali ardyti viešą tvarką, kelti 
neapykantą ar kiršinti vieną 
visuomenės dalį prieš kitą. To 
parėdymo vykdymas pavestas 
viešajai policijai, valstybės sau
gumo policijai, pasienio ir gele
žinkelių policijai. Nusikalusie
ji šiam įsakymui bus baudžia
mi iki trijų mėnesių arešto ir 
5,000 litų.

LYNDON, Kas., r. 7. — Gryš- 
tant iš atostogų Nėbraskoj ir

Potvyniai vakarinėje Kan-' Cotorado, trys Oklahoma mote- y f 
■ ’:S;
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CHICAGO.—Ikišiol jau 11,- 
363 Chicagos firmos, kuriose 
dirba 486,917 darbininkai pasi
rašė prezidento NRA. kodeksą. 
Vakar kodeksą pasirašė 588 fir
mos, kurios samdo 116,508 dar
bininkus.

Tarp didžiųjų firmų pasira
šiusių kodeksą yra Westem 
Electric Co., Swift & Co., sam
danti 50,000 * darbininkų, Ar- 
mour & Co.,—40,000 darbinin
kų ir k.

Ypač svarbu, kaip samdyto
jams, taip ir darbininkams, su
tvarkymas moterų rūbų siuvi
mo pramonės. Tos siuvyklos, 
kurios pasirašė prezidento ko
deksą, turi prie kiekvieno dra
bužio prisiūti NRA. leibelį, kad 
pirkėjai žinotų, jog tas drabu
žis yra pagamintas NRA. sąly
gomis. Chicagoje yra dau^g mo
terų rūbų siuvyklų ir daugelis 
jų jau pasirašė prezidento ko
deksą. Tuo džiaugiasi dabar ir 
patys samdytojai, bet dar la
biau džiaugiasi darbininkai.

Darbininkai, didžiumoj mote
rys ir jaunos mergaitės, tose 
siuvyklose ikišiol dirbo nerybo- 
tas valandas ir tankiai dagi pa 
tyrusios siuvėjos uždirbdavo tik 
$2 ar $2.50 į savaitę. 79 nuoš. 
visų darbininkių uždirbdavo 
mažiau 25c į vai., o 21 nuoš. 
mažiau 10c į

Tyrinėjant rasta, kad moterų 
siuvyklos, moterų . skrybėlių 
dirbtuvės, riešutų, daktilių ir 
saldainių dirbtuvėlės mokėjo 
žemiausias algas už visas kitas 
dirbtuves. Niekurios tų dirbtu
vių mokėjo net tiktai po 2^0 
į valandą.

Padėtis tose dirbtuvėse turės 
žymiai pakitėti, priėmus NRA. 
kodeksą.

MADRAS, Indijoj, r. 7.—Ac- 
hariar, vyriausias Gandhi pa- 
gelbininkas ir 16 jo sekėjų ta
po nuteisti kiekvienas 6 mėne
siams kalėj iman už agitaciją 
prieš Anglijos valdžią.

SANTIAGO, čili, r. 7. —Ka
talikų bažnyčia visomis jėgo
mis priešinasi pasiūlymui lega
lizuoti čili respublikoj perski- 
ras. Pasiūlymą atstovų butui 
padavė radikalų partija.

laiku Kauno 
“Liteks” ver- 
dirbti 12 va- 
bedarbių au-

Ilgina darbo dieną audimo 
fabrikuose

Paskutiniuoju 
audimo fabrikas 
čia savo audėjus 
landų, Mat yra
dejų ir jei darbininkai atsisa
kytų dirbti 12 vai., tai juos ga
lima pakeisti bedarbiais, šio
mis dienomis “Litekso” admini
stracija priėmė kelis naujus au
dėjus vienai pamainai papildy
ti ir paleido fabriką dirbti 12 
v. Kai kurie seni audėjai griež
tai atsisakė dirbti 12 valandų, 
o naujai priimti tyli, nes bijo, 
kad jų neatleistų. Du seni au
dėjai atsisakę dirbti 12 v. at
leisti nuo darbo.

DĖS MOINES, la., r. 7. —Ke
turių valstijų pieno ūkininkai 
suki/rė naują kooperatyvą—.Mid 
-West Non-Stock Cooperative 
Dairies. Jo tikslas bus stabili
zuoti kainas ir pašalinti aštrią 
kompeticiją.

Nežinomos rankos auka
Varnagėrių kaime Krokialau

kio v. prieš keletą dienų dingo 
vieno ūkininko 4 metų vaikas. 
Tuoj buvo pradėta visur ieško 
ti, klausinėti, bet viskas per 
niek.

Ketvirtadienį VI. 22. rastas 
senoj žvyrduobėj, be rankutės. 
Įvykis stropiai tiriamas.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

«

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

; Y“•: ve ■ ’
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sas dalyje pridarė didelių nuo
stolių ir sutrukdė komunikaci
jų.

rys liko užmuštos vakar tavo- 
riniam traukiniui užgavus 
automobilių.• A Tek Canal 8500

i 
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Ęaip. Wiliiam. Kontl- 
rotas laimėję kova, 

su Niągąrą Ęa)fe
Jau buvo rašyta, anglų, ir. 

lietuvių laikraščiuose, kad 
jaunas lietuvis Williani Kon- 
drota^, paprastas plumberio 
pagelbininkas, nustebino visą 
pasaulį, perplaukdamas, vieną 
mylią per garsiuosius Niagąja 
Falls (krioklius), ir baisiuo
sius vandens krjtipius visai be 
jokio prisirengimo prie tos 
atkaklios kovos su krioklio 
vandens galybėmis. To da iki 
šiol joks plaukikas, nebuvo 
padaręs, nors ir buvo daroiųi 
bandymai. Visados toje kovo
je plaukikai pralaimėdavo, 
prarasdami savo gyvastis, Į- 
domiausias dalykas Williamo 
Kondrotų laimėjimus yra tas, 
kad jis visai netikėtai ir be 
jokio prisirengimo ir planavi
mo tą didelę kovą laimėjo, 
perplaukdamas mylią per bai
siuosius krioklius ir vandens 
kritimus ir per baisiuosius 
akmenis, išlikdamas gyvas. Iš
ėjus, į kraštą, vietoj ovacijos, 
ir pasveikinimo, jis pirmiau; 
šia, buvo patiktas policijos su 
grasinįinai^ kad jei jis bandy
siąs antrą kartą eiti maudytis 
be, maudymosi kastiumo (ba- 
thing suit), tai bus areštuotas 
ir uždarytas į kalėjimą.

Policija visai nepagalvojo, 
kad. Kondrotui priklauso did
žiausia garbę pasaulyje, ko
kios kada koks plaukikas yra 
atsiekęs. Kundrotas irgi neži
nojo tame momente, kad jis 
yra didžiausias didvyris plau
kimo srityje. Visas drebėda
mas ir nugąsdintas tų baisių
jų momentų, kuriuos teko per 
gyventi plaukiant per vanden- 
puoliųs bei kovojant su mir
timi, jis davė policijai pasi
žadėjimą, kad kitą kartą, kai 
jis eis maudytis, tai pasiims 
savo maudymosi kostiumą. 
Jis buvo patenkintas, kad po-, 
licija neveža jį į kalėjimą*

Praeityje gi 
bandymai perplaukti garsiuo
sius vandenpuolius. Iš tų visų 
bandymu, tur būt, labiausiai 
pažymėtinas sekamas: 1883 
metais tų laikų garsusis pa
saulinis plaukikas kapitonas 
Wathew Webb pirmas per
plaukė Anglijos kanalą. Tuo 
savo pasisekimu sužavėtas, jis 
turėjo pakankamai drąsos kė
sintis nugalėti garsųjį Niagara 
Falls krioklio galybę su prie
taisu ir da labiau pagarsėti
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Kiti 
dio,

vaikų prieg- 
darbo motinus 
atsiimti iš tų

i 
i

V- 
A V

su

Sovietų 
va-

Sutaupęs 
ir

girdite ant radio ir kopę^rtųpsp. Nąkurios meliodijos 
Juiųsw tąjp. labai patinka, kad. pasilieka. Jūsų, ausyse ant. 
visados. Nekarta Jums norisi vėl- išgirsti Jums mylimą 
meliodiją, bet kaip galima tai padaryti? O gi štai kaip;

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate
' .~X’‘ 7.

Svarios, Grynos Sveikos
——*—-----------r

NAUJA.S1934RADIO 
su plionograpliu suteikia Jums visas stotis ir kada tik 
norite galite užsistatyt rekordą ir išgirsti savo mielą mu
kų ar dainelę.

rų grųų|y 2 šeiiųynųms iRpkg- 
davę 3Q rublių męnesįui. N^rs 
slaptai, galimą nusipirkti dųo-

H?. ___ _
Sovieįuosę 

dklflis. Kajų pigiau, a(nt kiek 
vieno žingsnio buvų cerįęyė^ 
taip dabar valstybinės, degtį-

WISSIG,

Y^a Puiki žmoguj Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieki 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

d St. Loojl Tęl.. K«<ttM 8902 
Vanbi, llėtioi lt vanol.
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Viršuj — streikuojančių New Yorkg vaĮstijųs pigųp ųkiųįi^ų pį^ęlųptųj^. apstpję^ k^jiią? 
kad neprileisti vežimų su pienų. Apąįipj—valstijos policija, vaiko streikųojąpČ*1! ūkininkų

liaudį z'

W kw, Jr, nl“-
tai v^4 įsitikinu, kad|.ty)Į- 

ševikams ateitų galas.^ Tqdel 
i'r bijo. kO sp ja- 

ponais. Be karo negalima at
sikratyti bolševikais. Žodžiu, 
liaudis nori karo, manydama, 
kad -karas ją išlaisvins iš ver- 
gijo>^ a '

Apie savo pabėgimą p. N.

deųs galybei 
pasiliuosuoti 
vandens geležinių

Jam pasisekė
* mirtingojo

B aka na s.

LIETUVOS. ŽINIOS
Ką Wąkpjau (įąrbį- 
ninkas pabėgęs is.

Sovietų Rusijos

—l^letg, mpųęsjų tiųipinu 
‘ HRliftPRi) Sutaupęs 

aitiS. RŲįiįpięHpni ir

uęi, Npvpsįbirskc gelž-
HplįHJ,HgIį(»yoip. ily Polocko. 

sppTOUėjpIP 189 
MimM keli‘>- 

Llc-
W l,čstl P“- 

sięk^m Mapjampolę, visą pa- 
d^rĄ; pešti 450 ,kįlometrų? Sie
ną pe^ęjom. Xž^’5ntM8- 
į --
I’ayasjifjnipjuti, skaito

1 i ■ ■ -■ -v.

Rageliai, Ro^įšĮęįo, v. Čia 
“Ląjąyanianįs” s^ąr^iaį prade
da /įsigalėti, y^ač payasapnin- 
kų tarpę^ kųrię skąito nuę kle
bono pąsisįėpę. “Užginta^ vai
sius saldesnis”... žmonės sako.

i

šis naujas 1934 radio su 
phonographų parai d u o d 41 
tiktai po

•m
mažesnio styliaus

po.

49.50
• t ♦ i . * ♦

Mirgėt Radi‘o. pę

9.50
Ęhjlco. Radio. po

Gyvenimo sąlygos. Maistas, 
butas. Darbininkų b u k l ė. 
Vaikų prieglaudos. Skurdas 
ir vargas. Liaudis laukė ka
ro. Iš Novosibirsko kasyklų 
į Lietuvą.

Liepos 6 dieną atvyko į 
Marijampolę p. N. iš SSSR, su 
savo žmona ir 9 mėnesių ku- 
dykiu ir apsistojo pas savo 

buvo darotht gimines. Žmona suvargus, iš
blyškus, raumenys išdžiuvę, 
kojos nuo didelio ir tolimo ė- 
jimo žaizduotos; žindydama- 
menkutį išblyškusį kudykį, 
žiuri į ant, stalo padėtą baltą 
pyragą, kurio jau 15 metų ne
valgė ir keletą metų nemato.

nas Webb geriausiai rengėsi 
prie tos kovos su vandeniu, 
bet pasekmės buvo tokios: ka
pitono Webb buvo rastas tik 
negyvas kūnas apie 7 mylias 
nuo išplaukimo vietos.

Buvo 
bandymų,

daroma ir daugiau 
bet visados pasi- 
drąsiųjų plaukikų

mirtimi.
William 

senumo, visai nesirengė į tą 
baisią kovą su vandens galy
be ir visai neieškojo garbės. 
Apie savo laimėtą garbę jis 
niekados nė sapne nesapnavo.

Buvo šilta diena, tad \Vil- 
liam Kundrotas su kitu savo 
draugu nuėjo maudytis į Nia
gara Falls upę, į tokią vietą, 
kur nėra žmonių. Kadangi 
jis neturėjo pasiėmęs su savi
mi maudymosi kostiumo, tai 
negalėjo maudytis, 
žmonės maudosi, 
vandenyje plaukyti,
tas, jautėsi gerai, tad ir suma
nė plunkti į Kanados 
Kaip

Kundrotas, 18 metų

kur kiti

Kondro-

pusę, 
tik nuplaukė į upės vi- 
tuoj smarkiosios van- 
srovės pradėjo jį nešti, 
kokį šapą link ūžiančio 

Jaunam William

dens 
kaip 
krioklio. 
Kondrotui neliko nieko kito 
daryti, kaip tik laikyti savo 
galvą virš vandens ir kovpti 
iš visų jėgų už savo gyvybę 
Jis tiesiog nejautė, kaip van- 
denpuoliai jį daužė lyg kokią 
plunksną. Pirmai progai pa
sitaikius, musų garsusis plau
kikas sukaupė visas savo jau- 
nas jėgas ir pasipriešino van-

ras, sėdi šalia žmonos ir, ma
tyt, mąstė, kaip greičiau at
likti Lietuvos valstybės for
malumus ir laisvai apsigyven
ti Marijampolėje. Neužilgo 
apklaustas, ji^ paleidžiamas, 
o žmona apklausinėjama jau
dinasi, bijo, kad tik juos ne
grąžintų atgal į Sovietų Rusi-

Vėliau darbininkas papasa
kojo:

—Dirbau Kimorove Novo
sibirsko kasyklose, Sibire. Aš 
kaip kvalifikuotas darbinin
kas, šaltakalvis uždirbdavau 
100 rublių, o žmona 45 rub. 
mėnesiui. Paprastas nekvalifi
kuotas darbininkas uždirba 
nuo 45 — 50 rub. mėnesiui. 
Maisto duodama: vyrui sva
ras juodos duonos dienai, už 
kurią mokama 20 kap. už 
svarą, taip vadinamą pajoką 
(davinys). Moterys ir nepilna
mečiai gauna pusę 
pusę svaro duonos
Pietums duoda valdiškose vir
tuvėse miltų sriubą apie vie
ną literį, kurią (Įarbininkai 
praniinė “baltuška,” nes ver
da iš paprastų baltųsųių mil
tų kvietinių, ar ruginių ir be 
vandens nieko į tą sriubą ne
dedama. Ryte ir vakare tose 
pačiose virtuvėse duodama 
nesaldyta arbata.

Cukraus vienas svaras slap
tai perkant kainuoja 15 rub., 
o duonos vienas svaras slap
tai periant kainuoja 4-5 rub. 
Tqkįų bųdų; pap^ąątaą. darbi- 
niųkai? nętųęį gąlųnyĮ?ės ;cuk> 
raus nusipirkti. Kvalifikuoti 
darbininkai ^dažnai slaptai da- 
siperka duonos - ar; cukraus 
bet turi pasislėpę juos valgy

tų produktu, bet jeigu pągąų; 
na, tai t4ųqdą( pq? 1Q mętų^ką- 
lėjimo pirkikui ir pardavėjui.

Bet kadangi slaptai parda
vinėja komunistai ir kiti pri
vilegijuoti asmenys,
tokios baimės slaptai ką nors 
pirkti. Ištikimiausi 
valdžiai yra darbininkai 
dinamieji “komunistai-udar- 
ninkai” (viršnorminių darbo 
valandų valstybės naudai au
kotojai). Komunistai turi pri
vilegijas; turi savo atskirus 
rumus miestuose ir kitur. 
Gauna įvairius maisto pakan
kamai ir turi teisę valdiškuo
se kooperatyvuose pirktis sau 
rubus ir avalinę pigiausiomis 
kainomis. Turi teisę naudotis 
pigiais r.ubąią* ir* ay^aline ir 
“ųęląrnink.ai,” nors.Jpj- ne ko
munistai.

Komunistų skaičius nusta
tomas: 3,000,001). Į komunistų 
partiją labai yra sunku įstoti. 
Dirbama 8 valandos dienai. 
Darbą kasyklose prižiūri: di
rektoriai, brigadieriąi, meiste
riai, žvalgybininkai ir kili, 
taip kad 20-čiai darbininkų iš
eina 5 prižiūrėtojai. Už kiek
vieną nusižengimą darbe dar
bininkas gali būti pašalintas 
iš darbo ir gauti “vilko bilie- 
kb”

Ką veikia gavusieji “vilko 
bilietus?” Gavusieji “vilkų bi
lietus” negauna niekur darbo, 
užsiima vogimu.

Kada darbininkai su žmo
nomis ir šeima išeina darban, 
tai mažus vaikus atiduoda į 
tam tikrus vadinamus “Jus
lias” (laikinas 
laudas, nes po 
privalo vaikus

Didesni vaikai iŠ prieglau
dų bėga. Iki mokyklos am
žiui vaikai prięglaudęse mai
tinami gerai, paskui blogiau. 
Pabėgę sudaro vaikų valkatų 
gaujas, kurios taip pat. vagi;

stiprumo kainuoju l'jl, nibliij. 
Darbininkai geria, ypač senes
nieji.

Valdiškuose .(ly_ąrąos,e, (sqv- 
chozuose) dirbama 10 valan
dų, o kolektyviniuose ūkiuose 
(kolchozuose) — 8 valandas. 
Valdiškuose dvaruose dirba 
nuo amžių įpratę nešti sunkų 
jungą darbininkai; jie ir da
bar, kad ir sunkiąusį paneša, 
nes ‘^&jokai”, “baltuška” ar 
“kalatuška” yra įvesta ir dva
ruose. Taigi valdiškuose dva
ruose javai ant laukų nesupu- 
sta, laiku užsėja, ir darbinin
kai beveik nekeičiami. *

Kas kita su kolektyviais u- 
kiais, kurie įvesti ir dąr įve
dami, vykdant pirmą ir antrą 
p^iatiletką. Strapt kjtylękJtyyiT 
nius ukius stąm^ęsnįcjį ir pęįe 
šingieji kolektyvjaįjį ų^įap^ ti
kiu inkai tapo išsiųsti iš visų 
Rusijos kraštų fejįftr noęs į Si
birą, į privestinųš darbus ir’ 
tokiu, būdų, kplęjkt^yįąi ukįąį 
liko bę žemdirbių specialistų. 
Rudęns. mętii žemės, darbams 
užsibaigus dic|espė dalis ko
lektyvių ūkių darb.iniųkų pa
leidžiama į miestas, kur turi 
rasti darbus, o vasaros, t. y, 
pavasario metų tįę^ patys dar
bininkai į kolektyviną ūkius 
jau negrįžta ir stengiasi kaip 
nors išvengti sugrįžimo, nes 
mieste greičiau ką nors gali
ma nusipirkti prie “baltuškds- 
kalatuškos” ir tokiu budu ko
lektyviuose ūkiuose mainosi 
darbininkai, kas nenusimano 
žemdirbystėje ir todėl' dažnai 
javai supimą laukuose. Daž
nai iš keršto kas nors padega 
sukrautus nekultus javus iii* 
daro kitus valstybei nuosto
lius. Todėl buvę ūkininkai iš 
kolektyvių ūkių išmetami ir 
kolektyviai ūkiai ųud to kas
met blogėja.
Sovietų žmonėms, juo toliau, 

tuo blogiau , ir blogiau ir visą

Tilžęj, mirė lietuviu 
veikėja

TJLŽĖ. — Tįlžęję rpirė. žy
mi prūsų’ lietuvių veikėja, Til
žės moterų draugijos, pirmi
ninkę, lięįt^vių liaudies meųo 
ugdytoja ir Vydūno raštų lei
dėja, Morta/Raisuky te,

Apvogė Varnių baž
nyčią

VARNIAI.— Aną naktį kaž
kokie vagys įsibriovė į Varnių 
parapijos bažnyčią ir pavogė 
sidabrinį kięliką 300 lt. vertės, 
butelį bažnytinio vyno ir iš 
moiistrącijos išėmė paauk; 
suolą mėnesėlį.

Manoma, kad vagis buvo 
dįęną pasislėpęs bažnyčioje, 
ųes apsidirbęs išėmė, langą, 
prų kurį išlindo..

eliaukite Lietu.von 
jąųjieįųų.’ Laįvakor^ių

Patarnavimu

pajoko 
dienai

Už Jtįubj a^e^ kvadr. mąt-r

'&A

j°'

Speciąliškai gyęto liąp pilvpk plaučių, inkstų ir pbdei, ^uinuocRjimr krau- 
\ joA , Odos, ligai. Žąįždas. reumatizmu, galvpiikaųiamdi, fckaųMąųa J

roję, kosėjimą, gerklei ikaud?iima ir pailaotingai ilgai. Jeigu kiti,, ne- 
l gelijo jui Hįyti, ateikite Ha ir 'pKriitikrlbkit^ kiį jit'jume galH padaryti 
.Praktikuoja per daugelį merų ir išgydj fu kiančiui ligunių.. P* latimH, 

1 dykai. OFISO VALANDOS: Kasd.ie. nuo 10 yjdpndųi iytpL ik(. I, 
h- valandai ir nuo',5-8. valandai vakare. Nedaliomis nuo T1 ‘rytu' iki 1 vii. 
f 4200 West 26 St.________kampai Ketier Avė. ____ Te1. Crawfard>.55?3

’ _____ ’■ * * *' ,

Rusiška it Turkiška Pirtis
ė DOUGLAS BATUS
,«

Išmokėjimais
•J DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ REKORDŲ.

Jos. F. Sudrik,Ine.
3417,21 So. Halsted Št., Chicagp,,Ill

i Tęlefonai: Boulevard 47.05 Bouląvarį 8167
■j"?
A ’

14. 1 - ■" . t ■ s* ■' 1

RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO 
KRAUTUVES

Nedėliomis, WCFL 970,K., 8 vai. ryję ir 1 vai. po pieti
įNedėJiomis, WAAF 920.K., 1 iSOjp^.pįet.

Ketve^gais, WHFC 14?0 K., 7:30 vai. vakare.
Kasdien, WAAF 920 K., 6:45 vai. vąkprg,.

SpecialuVasarine

Ekskursija
LAIVU KOLUMBUS”

i Kuriii lydės Į>agatsęjęs, kęlięniiį ekspertas C. KOBEL’f
. / Laivas, išplauks iš New Yorko

RUHClMJfillST 191,1933 
f; “Columbus” yra labai puikus, moderniškas* didelis 32000 tonų laivas, pabuda- 
X votas tiktai kejetą metų atgal.

i f Apję komfortą, ir pą|arnavimą kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie-
7 # tuyoų. O maistas, tai kudskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 

ir linksma, nes gajėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius krutamu? pą- 
veiks]ųsv Kįękyįena minutė jūsų kelionės bus praleistą smagiai ir jus ne nępaju 
sjt$, l^i& atya^osite, į, Lietuvą.

LAiyAĘORTĘS. lĘI K^AJĘEDAI;
Ji l :3.. I aN puses

Valdžios taksoscatskipai $5.Q0
Parūpiname dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipėte? tupjąųs

;; imSa Halsted St. Tekiai W
RF*?
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BIRUTES

JUOZAS BABRAVIČIUS

• • '

PIRMYN” CHORAS

Bus ir kitokių pamarginimų.

Šokiams gros George Steponavičiaus orkestras, f
Įžanga tik 25 centai, o turintys penkis “Naujienų

pikniko kuponus bus Įleidžiami dykai.

Tai bus dainų ir muzikos iškilmė, ■— koncertas at
virame ore. Dalyvaus art. JUOZAS BABRAVIČIUS, 
p-lė SOPHIE PAŠKEVIČAITĖ, p. STASYS RIMKUS, 
“Pirmyn” choras po vadovyste p. K. Steponavičiaus ir 
“Lietuvos” benaš, • susidedantis iš 30 muzikantų, po va
dovyste p. Keturakio.

Dainų ir muzikos garsus išnešios po visų daržų p.
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The Lithuanian Daily News 
PuMlithed Daily Except Sunday by 
The lithuanian News Pub. Co.» Ine.

f$39 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500

* -Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy

$8.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 1.50 
. .75

3c
18c
75o

kad ir yra paliuosuoti, ’bet pilietinių teisių neturi. O 
kiti 59,516 paliks ir toliaus ne tik be pilietinių teisių, 
bet ir be laisvės. Jie savo katorgos bausmės dar ne
atliko. 1 ■ •

Tai ve kokias išvadas tenka padaryti iš tų faktų, 
kuriuos paskelbė sovietų valdžia Maskvoje. Puikus te
nai darbininkų Tojus, ar ne?

Entered as Second Class iMatter 
March 7th 1914 at the Post'Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Užsisakymo ‘kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. ......... ......
Pusei metų ...... .................
Trims mSnesiams ............ .
Dviem mėnesiams ............
Vienam mšnesiui ____ __

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ...  .....
-Savaitei
Ršnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
OMŪn:

Metams --------   $7.00
Pusei metų .....-----   8.50
Trims menesiams ........  1.75
Dviem menesiams .........   1.25
Vienam mėnesiui ...... ..... ...... .75

(Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

I

Apžvalga

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago. 
111. Ttkfonai tanai 8500.

Metams ..................  $8.00
Pusei metų .—......... ....... 4.00
Trims mėnesiams ____ _____ 2.50
Pinigus‘peikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su Užsakymu.

72,000 BOLŠEVIKŲ KALINIŲ 
GAVO DIKTATORIAUS 

‘MALONŲ.

VISKAS PAGAL KOMANDĄ

Pramonės gaivinimo administratorius, generolas 
Hugh S. Johnson, pradėjo agituoti, kad (publika dabar 
pirktų prekes, idant didesnis darbininkų skaičius gautų 
darbo.

Tai visai teisinga idėja. Juo žmonės daugiau pirks,, 
juo dirbtuvės turės daugiau užsakymų ir juo daugiau 
darbininkų joms teks samdyti. Bet keista, kad dabar 
Amerikoje viskas daroma pagal komandą iš viršaus. 
Rodos, toks dalykas, kaip pirkimas ar‘nepirkimas .pre
kių, -tai jau turėtų būt pačių žmonių sprendžiamas. Kas 
gali vienam arba kitam asmeniui 'pasakyti, ar jam, pa
vyzdžiui, reikia naujos poros batų, ar nereikia?

Tačiau amerikonai, nežiūrint savo garsięjo “indi-i 
vidualizmo”, dažniausia daro tai, ką jiems -kas nors pa
diktuoja — valdžia, spauda, radio iir t. t.. Per dešimtį 
su viršum metų protestonų bažnyčių kunigai kartu su 
politikieriais, kurie imdavo kyšius iš butlegerių, saky
davo žmonėms, kad prohibicija juos nuves į dangų, ir 
jie, kaip avys, sekdavo paskui “šėtono šnapso” naikin
tojus, nors tuo pačiu laiku jie, kur tik sugriebdami, ger
davo prasčiausios rųšies “munšainą”.

Gal būt, kad gen. Johnson’o komanda paskatins 
juos ir prekes pirkti. Tie, kurie turi pinigų ir laukia 
kažin ko, žinoma, pasielgtų išmintingiau, pirkdami da
bar, kol dar kainos nėra aukštos. Bet keblumas yra 
su »tais, kurie jau visas savo sutaupąs yra išleidę, 
tokių yra labai) daug. , A

KIEK GI KALINIŲ SOVIETŲ RUSIJOJE?

arba .pakeikiamos lenkiško
mis mokyklomis.

ir jai reikėsią dainuoti lenkiš
kai. I tai Jukna jai pasakė: 
Bet ’tu lietuvaitė!... Ar žinai, 
ką darai?

Tuos žodžius girdėjo ir mo
kytojas A. Astaševičius.

Po dainų adutiškiai grįžo 
pro Gilutus, kur buvo pažįs
tamų pakviesti pašokti. Ne
trukus į šokius atvyko ir mo
kytojas A. Astaševičius, kuris, 
sužinojęs, kad A. Jukna esąs 
adutiškietis, pradėjo prie jo 
kabinėtis dėl papiroso, paskui 
pagriebė už apykaklės ir prie
varta išmetė pro duris, kur Af 
Astaševičiaus pakviesti mušei 
kos A. Jukną taip sumušė, 
kad vos gyvas liko.

Po to įvykio lenkų policija 
A. Jukną, Jul. Šidlauską ir J. 
Gailuišą ištardė ir paskui pa
liepė pasirašyti po protokolu, 
.kur buvo parašyta, <kad lietu
viai agituoja (prieš lenkiškas 
dainas. A. Jukna protokole pa
žymėjo dar, kad neagitavęs. 
A. Juknai lenkų ipolioija įvai
kiai prigąsdino ir pareiškė, 
■kad jį atiduos teismui ir pa
dės į kalėjimą.

Visas .šias muštynes suorga
nizavo denkas mokytojas A. 
Astaševičius, kuris jau yra la
bai tokiais darbais pasižymė
jęs, kaip ir daugumas lenkų. 
Uis įnori priversti 'lietuvius, gy
venančius savam krašte len
kų šlėktoms po kojų pulti. 
'Bet lietuviai po tokių lc*kų 
žygių tautiniai dar daugiau 
sustiprėja.

d’as Selker, ^patarnavęs Defui 
Robinzon Kruzės prototipui, 
gyvena vokiečių karo laivyno 
leitenantas Hugo Verberis. Jis 
ten užsiliko iš karo metų, kur 
jį anglai buvo internavę. Da
bar pas jį apsgiyveno jo žmo
na ir jie užsiima ožkų medžio
kle ir žvejyba.

Kitoj saloj, kiek į pietus, 
gyvena kokia tai moteriškė, 
manoma, kad rusų kunigaikš
tienė. Jo turi dvi tarnaites Jir 
vadinasi imperatorienė, ir nie
ko >nenori prie savęs prileisti.
. Dar toliau, prie Magellano 
pertakos, gyvena visiškai su
laukėjęs žmogus, kurs ir kal
bėti užmiršo, ir tik kažkaip 
keistai garsus išleidžia. Vie
nas prancūzų laivas buvo ten 
apsistojęs ir tas laukinis žmo
gus, pamatęs jurininkus leido-

Nužudęs švogerį ir pats 
po metų pasikorė

Pernai ru-DATNUVA.
denį kažkur paslaptingai din
go Grigoriškių km. Dotnuvos 
valsčiaus gyventojas Baltrū
nas buvo turtingas žmogus ir 
turėjo daug pinigų ir vekse
lių.

Ilgų laiką apie Baltrūną ne
buvo jokių žinių. Jis gyveno 
pas savo švogerį Ramanaus
ką. Kriminaline policija įtarė, 
kad Baltrūną galėjo nužudyti 
tik Ramanauskas, bei sunku 
buvo surinkti apkaltinimus. 
Pagaliau Ramanauskas pra
dėjo išieškoti pagal Baltmino 
vekselius pinigus. Buvo aišku, 
kad Baltrūną nužudė Rama
nauskas. Policijai pradėjus 
nuodugniau dalyką tyrinėti, 
Ramanauskas pabėgo iš namų 
ir ilgai slapstėsi.

šiomis dienomis Ramanaus
kas miške rastas pasikoręs. 
Netoli pakaruoklio nastas į 
žemę įkastas ir Baltrūno la
vonas.

ka užmušęs daugybę politinių 
kalinių.

Tuo gi ’ tarpu <1Laisvė”, įdė- 
jusi tą žinią, kuone springsta, 
garbindama bolševikų valdžią 
už tai, kad ji verstinais dar
bais “pataisė desėtkus tūks
tančių žmonių”.

'Pasirodo, kad katorga tai — 
geriausia vieta taisyti žmones!Telegramos iš sovietų Rusi

jos šiomis dienomis pranešė 
apie didelę amnestiją, kurią 
Stalinas suteikė kaliniams, 
dirbusiems prie kanalo kasi
mo. Tą žinią .pakartojo Hr 
‘■Laisvė”, kuri tačiau ‘bando 
savo skaitytojus suklaidinti, 
sakydama, kad bolševikai ;pa- 
'liuosavo 12,484 ^buvusių kali
nių”. Buvusius 'kalinius juk 
nebūtų reikėję nė liuosuoti.

Brooklyno *'ščyrųjų” orga
ne skaitome:

“'MASKVA. — Sovietų Są
junga paliuosavo 12,484 po
litinius ir kitokius visuome
nės prasikaltėlius ir del 59,- 
516 kalinių sumažino baus
mę. Tai pasekmė energin
go iir pavyzdingo darbo pra
kasime kanalo -tarpe Raiti
jos ir 'Baltųjų jurų. Tas'ka
nalas buvo prakastas po va- 
dovyšte OGPU organizaci
jos (t. y. žvalgybos. — “N.” 
Red,). Politiniai ir kitokie 
kaliniai pasirodė 'labai pa
vyzdingais savo darbe. -Dąu- 
gybei iš jų buvo suteikta lai
svė (? — “N ” Red.), dar lai
ke kanalo prakasimo, atsi
žvelgiant į jų gerą darbą, 
bet jie neapleido darbo (o 
kur jie galėjo dėtis, kuomet 
visame krašte badas? — 
“N.” Zfedjir tenai išdirbo 
iki galo, kad pamačius savo 
darbo vaisius. Teisingas ir 
tinkamas atsiusimas iš dar
bo vedėjų pataisė desėtkus 
tūkstančių žmonių.

“Kanalą aplankė drg. J. 
Stalinas. Sovietų Valdžia 
ąpdovanojo d. Jagodą (žval
gybos viršininką. — “N.” 
'Red.) ir dar penkis darbo 
vedėjus (žvalgybos komisa
rus. — “N.” Red.) Lenino 
Vėliava. 'Iš paliuosuotų ka
linių dėl 500 ^grąžintos atgal 
visos jų pilietinės teisės. Du 
inžinieriai, kurie buvo nu
teisti už kenkimą šaliai, pa- 
.liuosuoti. 'Penkiolika buvu
sių kalinių ir jų tarpe dvi 
^moterys tąpo apdovanoti 
Raudona Vėliava už teisin
gą dr gerą darbą.” 
(Kiekvienas čia paduotas 

ifaktas yra 'labai įdomus. Pa
sirodo, kad (prie vieno tik ka
nalo kasimo sovietų valdžia 
*buvo (pristačiusi milžinišką ar
miją politinių kalinių. Dau
giau kajp 72^000 tų kalinių 
gavo amnestiją — apie šešta 
dalis paliuosuota, kitiems su
mažinta bausmės. Bet su
prantamas dalykas, kad žy
mus kalinių skaičius jokių 
lengvatų negavo. Taigi gali
ma spėti, kad vien prie šitų 
kanalo kasimo darbų galėjo 
dirbti keli šimtai tūkstančių 
kalinių.

Tarpe tų kalinių buvo ir 
moterų. Vadinasi, sovietų 
valdžia sunkiais katorgos dar
bais baudžia politinus kali
nius — vyrus ir moteris.

Tup budu pilnai pasitvirti
na tas faktas, kad bolševikijo- 
je yra vartojamas plačia skale 
verstinas darbas.

Kad tie darbai yra katorgos 
darbai matyt ne tik iš to, kad 
juos atlieka kaliniai. Jie yra 
atliekami, anot “Laisvės”, po 
OGPU “vadovystę", t. y. po 
žvalgybos komanda. Žvalgy- 
bos komisucas Jągoja, 
Stalinas suteikė Lenino orijir 
ną, yra žinomas, kaipo vienas

1 įkaltai# fctatat 
penKiems gantamsi yrfl įpagartgjęs <5^.
Vadinasi, beveik .12,000, ’ j^iRusijoje .t£akalis, .sano Ean-

0

Kuomet pasirodo kuriame nors laikraštyje žinia, 
kad sovietų Rusijoje siaučia 'baisenis teroras, -negu kur 
nors kitur, ir kad toje neva “darbininkų 'tėvynėje” šim
tai tūkstančių, o gal net milionai darbo žmonių yra 
kankinami kalėjimuose iir koncentracijos stovyklose, tai 
komunistų spauda ir agitatoriai apsiputoję šaūkia, jogei 
tai esąs “šmeižtas”, “kontrrevoliucionierių (prasima
nymas”.

Bet štai atėjo žinia iš Maskvos, kuri /dalinai nu
traukė uždangalą nuo bolševikų ^rojaus”, ir ką 'mes ‘te
nai matome?

Iš Maskvos pranešama, kad sovietų valdžia tpanai- 
kino likusią dalį bausmės ♦ dvylikai su viršum 'tūkstan
čių (12,484) politinių °ir ^kitokių” (kalinių ir sumažino 
bausmę penkiasdešimts+devyniems tūkstančiams su vir
šum kalinių, dirbusių įprie 'kanalo 'kasimo tarpe IBdlto-i 
sios juros ir Baltiko juros. flRertkiems šimtams pirmosios 
kategorijos aukščiaus .paminėtųjų kalinių sugrąžintos 
jų pilietinės teisės. Tarpe gavusių amnestiją .kalinių 
minima du inžinieriai ir»dvi moters. 'Kanalo /kasimo 
darbai buvo atliekami *po žvalgybos (OGPU) įpriežiura^ 
kurios viršininkas Jagoda iir tkiti komisarai (gavo $vair 
rius pasižymėjimo ženklus.

Iš šitos žinios yra aišku, ‘kad viename 'tiktai siauri 
vakarinės Rusijos kampe, prie vieno valdiško darbo bu
vo pastatyta milžiniška armija kalinių. Vien tik skai
čius tų, kurie dirbo “pavyzdingai” ir gavo amnestiją, 
siekia 72,000! O juk vargiai galima abejoti, kad pa
vyzdingais pasirodė tik mažuma. Taigi tenka spėti, 
kad prie to vieno darbo valdžia buvo suvariusi gal ko
kius du šimtu tūkstančių kalinių arba daugiau. Ta
riaus nėra mažiausio pagrindo spręsti, kad į tą vieną 
vietą buvo sugrusti visi bolševikų kaliniai. Skaitlingi 
Rusijos kalėjimai nebuvo tušti, kuomet ta kalinių ar
mija kasė kanalą. Nebuvo ištuštintos nė koncentraci
jos stovyklos Soloveckose salose, Turkestane ir įvairio
se kitose vietose.

Todėl labai galimas yra daiktas, kad sovietų Rusi
joje šiandie yra keletą milionų kalinių. Milžiniškoje 
savo daugumoje jie, žinoma, yra ūkininkai ir darbi
ninkai.

Pastebėtina, kad tarpe tų 72,000 katorgininkų, ku
rie susilaukė bausmės sumažinimo, minima ir moters. 
Reiškia, sovietų valdžia stato prie tokio sunkaus dar
bo, kaip kanalų kasimas, net ir kalines moteris.

j Galų gale, dar vienas įdomus dalykas. Toje rtašte-į 
fgKan»oje iš Maskvos sakoma, kad iš 12,848 kalinių, ku- 
rie Įtapo paliuosuoti (po ta, kai jie Jždirho prie .kanalo 
kasimo pusantrų' .metui), tik penkiems .šimtams „grę 
.žinta visos .pilietinės teisės.

į:

NUSIVYLĖ KOMUNIZMU, SU
GRĮŽO PRIE SOCIALISTŲ

Skilus Belgįjps Darbo ’Par-** 'bėgti. Tik ženklų pagalba 
tjjai <1910 m., mažiukėje jos‘ 
atskaloje, iš {kurios susidarė 
komunistų partija, vienas žy-į 
miausiųjų vadų jbuvo Charles; 
Plisnier. Vėliaus ikomuništai! 
suskilo tarp /savęs, pasidalinę 
į dvi 'frakcijas — stalincų ir 
trodkistų. Tuomet ^Plisnier’ 
suprato, Ikad komunistai nie-» 
kuomet pesu vienys * darbinių-* 
kųlklasę, ir vėl sugrįžo į 'Dar
bo Partiją. tSavo laiške Dąr-Į 
bo> Partijos valdybai jisai sa-j Rdbinzoną.

buvo galima ; jį išklausti, kur 
yra vandens.

‘Galapagos salų grupėj gy
vena keletas 'Robinzonų. Jų 
tarpe yra daktarąs Riter, su 
žmona, apsigyvenę. čia nuo 
'1929 metų. Jis savo žmoną, 
kaįp pacientę, išgydė nuo 
Skilvio kataro, patardamas ve-: 
šti primityvų .gyvenimą ir mž 
tai ji išvyko su ųuo į salas, 
ikai jis panorėjo aparsi versti į

ko, 'kad Rusijos sovietų vul-į 
džia ir Rusijos komunistų par
tija nieko bendro įsu tfarptamį 
tiniu ^darbininkų judėjimu ne^ 
turi, dšiinant 'tai, kad jos nuo-; 
latos^skuldo svetimų šalių dar-1 
bininkus. 
mas, 
s iš k o 
Ačiū 
šalių
toki atžagareiviai. Nusivylęs 
komunizmu, Plisnier šaukia 
Belgijos darbininkus kovoti už 
savo materialinę gerovę ir 
dvasinę laisvę po Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo vė
liava. ■,
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11EMS JHNIDS

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

bolšcviz-
tai — fu-

tvirtoviR
daugelyje

anot Plisnier, 
nacionalizmo 
bolševizmui,

sustiprėjo fašistai ir ki-

ĮVAIRENYBĖS
' * ’ 1' r *Šimtamečiai žmonės

Prancūzų gydytojas Guė- 
niot išleido neseniai knygelę, 
vardu “Mokslas,’'1 kaip gyventi 
100 metų”. 'Khygclė yra įdo
mi ne tik tuo, kad joje susink- 
ta daug medžiagos apie ilgai 
gyvenusius žmones, bet ir tuo, 
kad pats jos autorius Guėniot 
yra taip pat šimtametis sene
lis, 
100 metų gyvenimo

Kaįp -lenkai -kankina 
lietuvius

“Vilniaus Rytojus” praneša, 
«kad nesenai Adutiškio .mieste
lio (lietuviai jaunuoliai buvo 
nuvykę į Mielagėnus, kur bu
vo dideli atlaidai. Kadangi jie 
buvo su tautiškomis lietuvių 
kepurėmis, tai visi į juos žiu
rėjo, kaip į gerai susipratu
sius lietuvius. Tik vienas ki
tas lenkas žvelgė nepalankiai 
į lietuvius ir kažką murmėda
mas praeidavo.

Tą dieną, po pamaldų Mie
lagėnų anicsĮtf^ięį, aikštėje buvo 
surengta vadinamoji lenkų 
dainų šventė. Prieš dainavimą 
adutiškiečiams teko susidurti 
su Giltinu sodžiaus lietuvių 
jaunimu, kurį mokytojas A. 
Astaševičius (didelis lietuvių 
priešas) buvo atsivedęs dai
nuoti lenkiškų dainų. Vienas 
adutiškietis Alfonsas Jukna 
kalbėjosi su Gilptų sodžiaus 
mergaite, kuri pasisakė, kad

neseniai atšventęs savo 
sukaktu

ves. Nagrinėdamas klausimą, 
ar tikrai yra žmonių, gyvenu
sių daugiau kaip 100 metų, 
Guėniot prieina išvadų, kad 
tokių žmonių iš tiesų pasitai
ko. Tačiau senovės pasakoji
mais apie ilgamečius žmones 
negalima visiškai pasitikėti, 
nes tada dar nebtfvo tikslios 
metrikacijos, iš kurios butų 
galima tikrą žmogaus amžių 
nustatyti.

Pasąkpjimai ąpie 200 anetų 
gyvenusius /žmones yra (tiesiog 
prasimanymai, ikaįp antai,: 
apie dar gyvą 'kinietį, iku»is,i 

..... ' ‘ MSįąvo}’esą, turis \250 ?metų!
knygelėj 'Gųėnoit ipaduada ^ke
lis pavyzdžius šimtamečių, 
prancūzų. Oš įpranauzų ilgiau-; 
šiai gyvenusi tEišhieta 
kuri ųiiuusi 4875 matais, 'turė
dama HAįg^pat^mirj
ties ji ^drauge žvalgydavo su 
visa šeimyna, lišlaikė tgerą :jat-; 
mintį iir buvo 'linksmo •ibudo. 
Ji 10bai įmigdavusi Ikavą^ 
1842 m.,miręs iKver-l 
sonje 11)16 «m®tų. Ois ^pasižy
mėdavo ttuo, <kad* dabai un^gb 
degtinę tįr dcasdiep įprie tkiOk-, 
vienom ivąįgio i^geriiavo ipo .ge
rą stiklinę!

.. .. . ... : 
NatįjoMiški ®®binsonai

savo civilizacijos. Daugelis 
ktaustoti į Pietų Amerikos va
karinių pakraš&ų salas ir gy- 
vena Robinsapo.

ųdp saloj, kur 
itįo .Ąleksand-

Skundžiasi Vilniaus 
. gudai

“Germaniu” (praneša 
Vilniuje įvykusį gudų 
nio komiteto .posėdį, per 
buvo priimta nutarimų < <ku 
riais prdtestuojama prieš den-* 
kų vyriausybės priemones. 
Nutarimuose ypač pabrėžia
ma, kad bežemiai ir mažaže
miai gudai ūkininkai per pra
vestą reformą buvę pamiršti. 
Vietoje įsuteikti žemės vietos 
gyventojams, gudams, čia bu
vo kolonizuoti lenkai, kurie 
savo sklypus nesugeba apdir
bti, o mieliau ašnuomuoja. 
Toliau nutarimuose komite
tas kreipiasi prieš sistematin- 
gą gudų jaunimo lenkinimą. 
Privačios ir valstybinės gudų 
mažumos mokyklos, kurių

apie 
tauti-į 
kurį

BOSTONIEČIŲ ATIDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 TreraontSU 
Boston, Mass.

1922 m. buvę daugiau kaįp;
400, dabar yra uždarinėjamos

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai .-pegtl- 
binga knygele tiems, ku
rie nori tapti iios ialies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie žios ialies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių 1r'anglų luobo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

INAUIIENOS
1739 So. Halsted SL

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba krato* 

ženklelius.

AFERISTAS DARBUOJASI, (KO MIEGA (POLICIJA?
V

•M Pntiif.rSyndicMe.
,jil«iW8.ii.uil ,i. i ,...-------- ---- -------- m------ ... ...» i w»im»



Tarpt Ghicagos, 
tiatuvių

J '  1 M

Marąuette Parko, ffo
rumas; utopija, ku
nigai ir kiti dalykai

MARQŲETTE PARK. Mar- 
ųuette parkas yra tikra lietu
vių susirinkimo vieta. Vasaros 
metu čia susirenka seni ir jau
ni, visokių pakraipų ir luo
mų. Vieni kortuoja, verčia ve
žimų, makluoja pinakįį, kiti 
svarsto viso pasaulio proble
ma^ ir diskusuoja apie darbi
ninkų reikalus.

Žinoma, tokioje vietoje ne
apsieisi ir be Stalino pasekė
jų. Visuomet rasi keletą and-

prikasa, ir ąr<ękiųt pjigajpiną 
ir anglių prikasa.

Daug turi, o maisto...
“Taip iš jūsų pasakojimų 

viskas puiku. Bet nežiūrint, 
kad Rusijpję visko tiek daug, 
kodėl darbininkai, neturi mai?. 
Sto, kądėl jis taip brangus ir 
kodėl dar/iįpyi^aį, badauja,” 
atsiliepia vienas iš klausytojų, 
“neviernų tamošių”.

Jis, sako, girdėjęs kalbėto
ją, kuris pasakojo apie savo 
kelionę Rusijoje. Negalėjęs 
ten būti, nes maistas buvo 
labai prastas, Turėjo grįsti 
prakaituoti pas Henry Fordą. 
Kapitalistai neparduodu mai- 

Rusijoje,.
komunistas ėmė 
tamsuoli, ar ne-

Peoples Radio 
PEeguąm^

gina visus įtikinti, jog Rusi
joje rojus, o čia — niekai, ir, 
kuomet kas jiems nepatiki, tai 
griebiasi keiksmų ir kolionių.

Trūksta, 20 nuoš. iki utopijos
Štai ką jie pasakoja. Rusijo

je dabar įvykinta 80 nuoš. ko
munistinio programo, beliko 
tik 20 nuoš. Trūksta tik 1/5 
iki utopija bus įvykinta. Dar
bininkai ten gyvena netaip 
kaip čia. Jie turi butus dide
liuose rūmuose, prie kurių 
yra darželiai, prie pat slenks- 
čio, įvairios krautuvės, vaisti
nės, maisto pardavyklos, teat
rai, svetainės mitingams, to
liau tvenkiniai maudytis, di
deli parkai, už kurių paslėp
tos geležinkelių bėgės, o prie 
jų fabrikai. Juose išdirbama 
viskas, kaip ir kapitalistinėje 
Amerikoje. Dabar Rusijoje 
viską padaro. Ir aukso daug

MADOS MADOS

P’B.

P. 
į e. 
r a *

•

V • e

> • f

. <©

sto
Užpykęs, 

šaukti, “Tu, 
žinai, kad kapitalistai nepar
duoda Rusijai maisto, kad 
nori Rusiją badu numarinti?” 
Bet “neviernas” toliau nurodė, 
kodėl gi Rusija pati neaugi- 
na galvijų, javų, etc. Žemės, 
turi daugiau nėgių reikia. JųK 
turėjo suvirš dešimtį metų tai. 
padaryti. O kąd kapitalistai, 
neparduoda Rusijai maisto^ 
tai irgi ne tiesa, nes Rusijos, 
agentai, atvažiavę į Lietuvą 
užpirko ten ir kiaulių, ir ma
žų paršų ir kitų galvijų. Lie
tuva, būdama maža, ir dau
giau negu Rusija nukentėjusi 
nuo karo, pajėgė atsistoti ant 
kojų, o Rusija vis dar tebe
klaidžioja tamsoje.

Andruliniai perpyko. Ėipė 
koliotis, keikti, Tu asilas, tu 
toks, tu šioks... Bet neradęs 
minioje pritarimo, nuėjo kitur 
pamokslus sakyti...

—o—
Ir parūpi jonai su savo 

“trubeliais,"
Žinoma, ir lietuviški parapi- 

jonai nesnaudžia. Susėję į 
būrį diskusuoja savų vargus 
ir keblumus.

Jie skundžiasi, kunigai 
mus perdaug išnaudoja. Dide
lius turtus turi susikrovę, mes 
jiems mokame algas, mokame 
už šliubus ir krikštus, o paga
liau turime nupirkti ir žva
kes. Mokėk, mokėk ir mokėk.. 
Neužsimokėjęs ir neįmętęs 
ką į krepšiuką negali nei 
šįų išklausyti...

Kųiugcpus, di^iiajp,..
Vienas iš jų išsireiškė, kad 

gerai, galima sutikti mokėti 
už šliubus, ir kitas cerienioni7 
jas, bet kunigai turėtų, veltui 
patarnauti bent tiemą, kurię 
priklausė, prie parapijos^ ją, 
užlaikė, o dabar neturi pini
gų. Jiems numįrĮUS, kunigai tu
rėtų atlaikyti mišias, pasakyti 
pamokslą veltui — jeigu mi
ręs to reikalauja.

Parapijonai dabar, nėra tie 
akli pasakėjai kunigų 
riais jie buvo kiek metų atgal. 
Ratai apsisuko. Pirmiau ku
nigai diktuodavo, o dabar, pa
rapijonai mėgina kunigams 
padiktuoti. Ir jiems pasiseks 
tai padaryti. —J. B.

šiąjįdlfi, nuo 7 j. Si vai, va
karo. jyyfetft. RupiąįinjK lįsiu- 
vių radio programas, leidžia
mas pą^tąpgqmiB Ęęoples 
Furniture Co„ krautuvių iš 
stoties W: G. E. S., 1360 kilo.

šį sykį dainų dalį išpildys 
A. AnČiutė, S. Saboniutė, A. 
Čiapas, K. Sabonis, Peoples 
Parlor duetas ir kvartetas. 
Taipgi kalbės Dr. Poška, M. 
D., P. Shaltimeras ir juokda
rys Čalis Kepurė, o prie to bus 
labai gražios muzikos, įdomių 
pranešimų, ir visokių kitokių 
įvairenyhįų; Todėl malonėki
te už^j^ątytį, iayp rądios kad 
tu(|. vj^ųp. gą|ĮĮ)ią, bųtg, nasi-

—z-

Iš “Birutės”

pagerbimui ir jų žygio pamL 
liejiniui. A. Vą'iyądąr pai’eiš- 

’kė, kad ‘‘Naujienų” rędą^ęija 
rengiasi leisti gra$W 
augiu. HąJbR SH, lakMflH 
slaiją Ir stRąip^niąis, aj|>ųp|0 
pąyjdąlu, kuri išpląfinus pęl- 
mį skirs fųiųJui. Koipitętęs 
pareiškė džiaugsmo, kadi ‘^ąp- 
jiĄityT ir > “Mąrąučia" reciakęi- 
jofs savg, leifįiniąis. apię> lakp- 
nųs. reiigigsl patfįdįnfl Mmfr- 
klpjon^

Bęz to, apsvarsčipą. įyaįęips 
ki^jus, rųpjap^ų^

1) P<WWintj; ^tfoįggrqfi- 
jųf kurios ląkm al^ĮHffipi 
bus. dųocįgpigs, ui ąųl^9> M- 
infpklui statgth fp.togra,fį|ps 
viršuje bus įrašytas, lą^MĮR 
obaląis ‘‘šį savo skriflimą mes 
aukojame Tau, Jaunoji Lietu
va!”, o apačioje bus abiejų 
lakūnų parašai;

2) pagąmipti kvitų knyge
les po 25 kvitas kiekvienoje;

kiek- 
duos 

staty-

“Birutės” valdybos posėdis 
įvykdo pereitą ketvirtadienį, 
rugpiučio 3 d., 1933< m., pir
mininko p. Al, Misevičiaus 
bute, 6202 So. Albany avė., 
Chicago, Ilk

Dalyvavo Birutes valdyba 
ir nariai. J. Puishis buvo pa
skirtas reikalų vedėju; dėl at
einančio sezono.

Vedėją^ p. J. Byapskas. turi 
parengtą įvairų ir įdomų, pro
gramą sezono atidarymui.

Pirma repeticija 
sėjo 7 d., 1933 m. 
svetainėje, 55th ir 
avenue.

Aųie- 
dvasininkus 

kad jie 
surengti bažnyčiose

2883
METINĖS MIRTIES SU

KAKTUVĖS

ay-
mi-

įvyks rug-
Goge Park

Western 
—Sekr.

Lakūnų painijiklo 
Statymo Komite
to sumanymai

' Rugpiučio 4 d. Chicagoje 
įvyko lakūnų Dariaus ir Girė
no paminklo* Stktynio komite
to posėdis. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kacĮ tuo tarpu dar 
nepavyko galutinai išąiškinti 
galimumus surengti Chicagos 
mieste viešą rinkliavą musų 
lakūnų paminklo statymui. P. 
Jurgėla pasiūlė prašyti Ame
rikos lietuvių klebonų su
rengti bažnyčiose rinkliavą 
paminklo fondui. Tam su
manymui pritarta. Lietuvos 
kons. Kąlyąitię pranešė, kad 
lietuvių golfininkąj sįųlo ko
mitetui suvpngtir liet, golfo 
rungtinęs^ (lurnąmęntą) ir va
karienę fonįlp naudai. Gęrb. 
konsulas apsiėmė tai įvykdyk 
^sutaręs, sų. gqlfinįp^ąįąv

Po to P. Jurgėla. pranešę* 
kad “Margučio” leijdėjas. žada, 
komitetui paaukoti 50Č egz. 
savo leidinio, skįrto lagūnų'

tyJLyJ Danius. ir Girėncs — 
musų, tacl mes, lietuviai, turi
me pastatyti didį ir gražų 
paminklą savo didvyriams. 
Stokime į talką! Tada ir ki
tataučiai gal padės mums įvyk
dyti tą. kilnų darbą.

P. Jurgėla, kom. sekretorius

Chicagoje lankosi 
Elizabethietė, & 

M. Staneliene
Ęraleis Chicagoje savaitę laiko; 
lankai pas sesutę, p, A. Schultz

šeštadienį kąrtu su fotograf
ių Lukšiu Chicagon iš rytų ak 
važiavo ElizAbeth, N. J. gyven
toją P. Mąrija Stanelienė, kų- 
riųs sesutę p-rlė A. SclnĄtz gy
vena Chięagp  j e, 524 Surf Street. 
Kartu su p. Stanelįene atvyko 
ir viena pažjstama Brooklynietė.

Dabartiniu laiku viešnios lan
ko pasaulinę parodą.tie kvitai bus duodami 

vienam asmeniui, kuris 
auką lakūnų paminklui 
tL.

3) kreiptis pas visus, 
rikos lietuvių
(kunigus) prašant,

rifilfliavą, lakunų, paminklo

Apjerikoą lietųvjų visųoiųe- 
nė prašomą siųsti, ąųkąs lą? 
kūnų pąniinkĮp stątypip fon
dui, Lietuvos konsplatę (100 
E. Bellevųę, Ęlf, C|iicągo, I1L),

Brangus tąųtiečįąį, kurie 
buoširdžĮaį jaučiąte įpusų tąįk 
tos nelaimę, didiesiems mųstų 
lakūnams žuvus! Parodykim 
me savo susipratimą ir vieny
bę. PasiatyJdme amžiną, ir 
didingą paminklą savo did? 
vyriams, kurie krįtp surpaląųžr 
tais, sparnais jau vi^ąi; netoli 
sąvp mylimą kraštą! Kįtąs 
tautos ir visas pasaulis auk&: 
tai įyertįną niusų; orą galiū
nus ir jų žygid bei aukos dė
ka arčiau pažino Lietuvą ir jos 
supus! Nelaukime, kad ki
tos tautos jiems paminklą sla-

"i ...........

Tel.YaHs 1829

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS OPTOMETRJSTAS

Pritaiko Akinius 
■ / Kreivas Aku

Ofisas ir Akįąių Dirbtuvė
756 W«ĮSt 35th St.

kampas Halsted . Stv 
Valandos nup 10-—4, nuo 6 iki 8 

Netfėtymis pagal v su^t^

Lfetiiv
Mrs

, « MĮdwif*
(5109 • South „Albany

L 92?2 
;PataFriaųja. ppe,gim- 
dyiųo. naųiupse.ar li- 

sgoninfye, * dufldu ma- 
;iMaįe»; electrij, treat- 
ment ir magnetu 

[rblankets ir t. t. 
|Moterims, ir mergi- 
Įinoms pabarimai do

vanai.

li- 
ma- 

treat-

LIETUVIAI ATIDARĖ . NAU
JĄ UŽEIGĄ GANALPORT 

APIELINKĖJE

Užeiga vadinasi “Cozy Ta-Į 
vern”. Ji yra gražiai ištaisyta 
ir abu du jaunuoliai yra drau- 
giški ir svetingi šeimininkai.

VBA.

i Pp. Stanley Bladeikis ir jo 
šyogęris SL Gąčis turi atida
rę naują lietuyių, užeigą, po 
antrašu, 2013 Canalpoyt avė.

JUOZAPAS EUDĘIKIS IR TĖVAS
f G K A. B O .R I. Ą I

Nežiūrint kur gyveni mu^u patarnavimas prieinamas už

LįAVPNĄ perkeliam, DYKAI
3Q}Metų Skįrtingo Patarnavimo

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

5340. South Kędriei Avenue

Lietuviai Daktarai 
**^^*^**^*******^*wm*a«*wwwww*i*^**-*******^w%i^^Mi.

DR. MARGERIO
( PĄĄNEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne « patogesnę vietą.

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483 
------------ !-------- ?.. ............. *!.

EI'gine ruošiamos 
automobilių lenkty-l 
nes bedarbių naudai

_ _ 2 DR. BERTASH
Ri/gpiučio 26 d., netoli Elgin, 756 W. 35th St.

JI., jvyks automobilių lenkty-1 .. (Cot; °J 35th ® 
nes, kuriose dalyvaus eile žymių Nedėldieniais pagal sutartį 
automobihstų ir kurių peljias ----- ;------------- ----------——
eis bedarbių naudai, kaip skel-|Ofi»o teLJLafaye#e^70£l 

bįą rengėjąį.
Lenktynėse žadą dalyvauti 

pasižymėję automobilistai, kąip 
Billy Aniold, Ralph De Paima, 
Cliff Hearne ir kiti. Lenktynės 
susidės iš dviejų dalių, 203 my
lių varžytinių ir 305 mylių.

G^abonai
Tel. Victory 4088 

Dieniais ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlavičia Undęrtaking
ęoyipany

Inkorporuota 
HEWY.’W, BECKER 

(Brisąmųotp.jas su. Laisniu)

CŲIČAGO, ILL.
•Ir į* » , 'i ♦ i

Telefonas Yards 1138

Stanley R Mažeika 
! Graborius ir 

Bajzamuotojąs
Moderniška. Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams.. Kairia prieinama.

3319 Aubųrn Avenue
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS 
Incorporated, 

LIETUVIU GRABPRIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠčiau 

668 &Ž :::

CHICAGO, ILL.
Canal 617*

Lietu viai < Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Dentistas 
Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Westem Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

SIJVION M, SKUD AS 
GRABORIUS IR BALSAMŲOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St, 
Tel. Monroe 3377 *

Phone< Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dotuyė^/ir kpkįame reh 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus, to
dėl kadt neturime, išt 
laidų užlrikymui skyrių. 

33,07 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

r ■____ ____c____________________

Teį. Lafayette.^ 3572 
J. Liu|ęyjcius 
BALSUOTOJAS 

Patarnauja, Chicagoje 
&mi 

koplyčia dykai 
Ą092, ARCHER A V.

Du. V, E. Siedlinskisj 
DENTISTAS 

4143 Archer Ayenue

A. K. Rutkauskas, MtD.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

1145 Miltvaulųe Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta, 
Nedelioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me-

Tel. Kenwood 5107 {akušeris^
Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 

nuo 9 iki 11 valandai ryte; moterų ir vaikų pagal naujausias me-

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan. Avenue Į
VALANDOS:

nuo 6 iki 8 valandai vakare. I įįjį ’XrRay it kitokiai elektros prie- 
apart iventadienio ir ketvirtadienio. k-j—

‘ r* 1. ‘t ■ • '* •' ‘ ' 1 I taisos. 
* Ofisas ir Laboratorija:

Phone Boulevard 7042 ____ -Į1025 18th St., netyli Morgap Su
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. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas į

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

1)
2422 W. Ma^ąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo ,9 iki 11 ryto» nn,° 2-4 
ir 7-9 po pietų, se rėdo mis po pietų i: 

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai.

OFISAS
4729' South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

Refa. 66,00,. Sguth, Ar tęsiau Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T821 So. Halsted Street 
CHIČAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland. Avenue. 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną, 2-iki 3 po pietų 
iki 8 vai. Nedėl. nūn. 10 iki 12 
Rjtz. Telepbone Plaza 3200

Nuo 
7

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų, ir venerikų ligų

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
’ Nedaliomis ir šventadieniais 10-—12

Advokatai

2883 — Naujovišku frontu suknelė, 
šioj suknelėj išrodysite labai plonute ir 
elegantiška. Toks stylius labai tainka 
vasarinei suknelei.
12, 14. 16. 18, 
colių per krutinę.

Norint gauti _ ____
virinurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
miem ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, DL

I. J, ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas, ir Chirurgas

4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal sutarimą 
Qfiso Tel.: BouleVard 7820 
Namią Tel,: Prospect 1930

.   —? -- II • — .... ' .. ..... 1 ■ I 

Phone Canal 6122

K. P. GUfi-IS
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta,

3323 South Halsted Street 
T ei. BoūlevarčL 1'310 

Valandoj: nuę 6 iki 8x30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėjioj nuo 9 iki 12 ryto.

«P.M|.i.

Sukirptos mieros
20, taipgi 36 ir 38

vieną ar daugiau
pasauliu 9
1932 m.,

nubudime

NAUJIENOS Pattern D*dL
1739 S. Halsted St, Chicago., 
čia Įdedu 15 centą ir prpląp 

atsiųsti man pavyzdi No. .... L*

Mieros

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAKIA aUCACOJE

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7965

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So, California Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai DaktaraiLachayich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mošų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
i SKYRIUS.
1439 S. 49 Ct, Cicero, Dl. 

Tel. Cicero 5927

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedčly. Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

‘ J. g^riu 1

daugiausia šermenų, todėl
Ji F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris

Puikiausiu modernižkai jrengtps trys koplyčios sul 
vargonais I>YKA^d^«ęymenqv

Nuliudimo valandoje, pašaukite, šią įstaigą.

f.!’

ELZBIETOS ARTIŠAUSKIENĖS

Persiskyrė su šiuo 
dieną rugpiučio mėn. 
sulaukus senatvės.

Paliko dideliame
dukteris, žentus, sūnūs, anukus ir 
giminės.

Liūdnai atminčiai musų bran
giosios motinėlės bus laikomos šv. 
Mišios šv. Panelės Gimimo parai 
pijos bažnyčioje 9 dieną rugpiu- 
čio mėnesio, 1933 m., 7:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus, ir pažįstamus atsilankyti 
j pamaldas.

Mes Tave Musų brangiausioji 
’ Motinėlė Niekados 'neužmiršime. 
..Tu, pas mus jau nebesugrįš:, bet 
<*mes ankščiau' ar vėliau pas Ta

ve ateįąinyĮ.. Laukimus ateinanti

Nuliudj, Ikka. '

Dukterys, Žentai, Sūnūs, 
Anūkai ir Giminia.

t

P" kru#W»,

(Vardas ir pavardi)

t 
i:

F. EIIDEIKIS
VW TMomI YARDS 1741—1742, CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Palaukit, Man,

2506 West 63rd St>
Tat, REPUBLIC 3100 x

1 4. Xaįt. .- • f', c

T.l. Cį«ro 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborįug

CICEK&MLL.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grižo i! Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALĄNPOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P». M. Sekmadieniais ir ketvirtą: 

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Atu. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

-į.

V ,S 'I'-if t J'l T'į.'
Bouleyar.

(Cor. of 3
Ofiso>liW<

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATĄ?

Monro© S
‘ T»T * ““““
W.Si<

Narni 
Dtaųdnąo.

i Monro© SL, prie Clark

■ ’,ki ’
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‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
f KUPONAS į
W UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI 

I NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENĄ, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT IŽANGOS TIKIETO "NAUJIENŲ’' OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” piknikas
Linksmos, malonios ir skam

bios dainos bei graži muzika! 
Visa tai bus “Naujienų” pikni
ke, kuris įvyks rugpjūčio 13 d. 
“Birutės” darže.

Tokio pikniko dar niekuomet 
nebuvo. Tai bus piknikas ir 
kartu gražus koncertas atvirame 
ore. Dalyvaus žymiausias mu
sų dainininkas, art. J. Babravi
čius. Jo švelnus, malonus ir ža- 
včjantis balsas pirmą kartą su
skambės “Birutės” darže.

P-lė Sophie Faškevičaitė, vie- 
na talentingiausių lietuvių tar
pe dainininkių, kuri pernai va
sarą surengtame konteste lai
mėjo pirmą dovaną, taip pat da
lyvaus piknike ir palinksmins 
publiką.

Žinomas baritonas ir mėgia
mas chicagiecių dainininkas, p. 
Stasys Rimkus, ir šį kartą pa
dainuos keletą gražių dainų.

Tai dar ne viskas. P-as K. 
Steponavičius, lyg tas genero
las, tvarko savo “armiją”, “Pir
myn” choro narius, kad daly
vauti “Naujienų” dainų ir mu
zikos iškilmėje. Jis paskelbė 
“mobilizaciją”, kad choro nariai 
susirinktų į repeticiją. 1

“Lietuvos” benas, kuris susi
deda iš 30 muzikantų, “tiunina” 
savo instrumentus, kad jie gar
siau ir maloniau skambėtų at
virame ore.

Kad koncertas atvirame ore 
butų tikrai sėkmingas, tai p. 
Jos. F. Budriko krautuvė įrengs 
geriausius garsiakalbius ir at
veš pianą.

Blls ir kitokių pamarginimų. 
Tai bus puikiausia proga visiems 
pasiklausyti puikių dainų ir ge
ros muzikos bei šauniai laiką 
praleisti.

senos duonos. Badas spiria 
juos tai daryti. Jie tokiu budu 
stengiasi palaikyti savo gyvastį 
bent ligi to laiko, kada jiems 
vėl pavyks parduoti savo jėgas 
darbdaviui už menką atlygini
mą. O gal kai kuriems nusibos 
pusbadžiai gyventi ir jie, polic- 
monui nematant, šoks į Michi- 
gan ežerą... Bet jei poliemonas 
pamatys, tai jis sudraus, ka
dangi tai priešinga įstatymams, 
—svietiškiems ir dieviškiems.

keliu iš Gudienės paimtus daik
tus sugrąžinti, o kuomet ji da 
lį sugrąžinusi, kitus atsisakė 
sugrąėinti, ji. buvo pasodinta ka 
lėjinian. Vėliau Gudiene turė
jo sugrąžinti ir likusius daik
tus, o be to, sumokėjo piniginę 
pabaudą.—X.

kandžių užeigą. P. Paliulis kvie
čia visus senus draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į naują 
vietą.—VBA.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Prisirašykite | musų apulka

TEL LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 

ar prie aeroplano 8x10 didumo

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
Tel. Englevvood 5840

UŽ 50c

an-Visos anglių kompanijos pakėlė 
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su rtn- 
Jauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
cų patarimas visose namų savininkų it 
cendanninkų 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 Chicagoje.

LANDLORDS.BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Ties suplainės var 
tais

Turėdamas liueso laiko, sek
madienį nuvykau į biednuome- 
nės apylinkę, kuri randasi prie 
Madison gatvės. Netoli nuo tos 
vietos yra “suplainė” (120 S. 
Green st.), kuri yra žinoma kai
po “Green Street Shelter”.

Prisiartinau prie namo, kur 
bedarbiai buvo dykai maitina
mi. Galėjo būti maždaug apie 
4 vai. po pietų, šimtai bedar
bių rikiavosi j eiles. Jie laukė 
vakarienės. Eilė buvo nusitę
susi per du blokus. Vieni žmo
nės traukė j vidų pro vienas du
ris, o kiti pro kitas ėjo lauk. 
Man ten bestebint, ta procesija 
užtruko apie pusantros valan
dos. O ji jau buvo prasidėjusi, 
kai aš atėjau. Tad tikrai ne
galėčiau pasakyti, kaip ilgai ta 
ceremonija užtruko.

Tame name pirmiau buvo 
dirbtuvė. Namas yra keturių 
aukštų. Prieš keturis metus 
ten dirbo šimtai darbininkų. O 
dabar namas paversta bedarbių 
prieglauda.
Ištisas valandas laukė lėkštės 

sriubos

Negali pasinaudoti tuo, ką 
pagamino

žiuriu į tuos nelaimingus 
žmones ir galvoju: tie visi be
darbiai savo sunkiu darbu ir 
prakaitu pagamino eibes viso
kių gerybių, kuriomis jie dabar 
negali pasinaudoti. Jie turėjo 
dirbti už ubagišką atlyginimą, 
kad visokie išnaudotojai galėtų 
susikrauti milionus dolerių. O 
dabar, kai kapitalistai nebegali 
iš jų sau pelno pasidaryti, tai 
visi tie vargšai tapo į gatvę iš
mesti. Nežiūrint to, koks lauke 
oras butų, jie* turi stoti į eilę 
ir laukti,—laukti, kol gaus sriu
bos ir duonos gabaliuką.

O tuo tarpu jų išnaudotojai, 
kurie nei piršto pajudinimu ne
prisidėjo prie produktyvio dar 
bo, valgo gardžiausi maistą, ge
ria šampaną ir gyvena pertek
liuje.

Ir kol gyvuos dabartinė san
tvarka, dabartinė išnaudojimo 
sistema, tol tiems vargšams, tol 
visiems darbininkams nieko ge
ro nebus galima sulaukti.

—Senas Petras.

Neatsargus automo
bilistas sudaužė lie

tuvio Luko kara
Išlaužė duris, sulankstė “body”, 

ir stiklus išdaužė, bet kelei
vių nesužeidė

Klaiku pasidarė bežiūrint j tą 
išbadėjusią bedarbių minią, ku
ri valandą ir daugiau laiko tu
ri stovėti eilėje, kad gavus lė
kštu sriubos ir kelias riekutes

Lietuvos aviacijos 
leitenantas Paulius 
Nakrošis Chicagoje

Atvyko iš New Yorko sekma
dienį; apsistojo pas dėdę J. 
Nakrošį, Peoples Furniture 
Co., viršininką

Dabartiniu laiku Chicagoje 
lankosi Lietuvos Aviacijos 5-tos 
oro eskadrilės leitenantas Pau
lius Nakrošis, atvykęs j Pasau
linės Parodos miestą sekmadie
nį, o iš Lietuvos atplaukęs lie
pos 19 d., laivu “Stantendam”.

Pirmadienį jis buvo sustojęs 
“Naujienose” « kartu SU p. J. 
Nakrošiu, vienu Peoples Furni
ture Company viršininkų, kuris 
yra lakūno dėdė ir pas kur j jis 
apsistojo, ir vaistininku Anta
nu Kartanu.

Jaunasis lakūnas yra Lietu
vos Aero Klubo narys ir tar
nauja aviacijoje 6-tus metus. 
Jis atvyko Amerikon turizmo ir 
Aviacijos reikalais. Chicagoje 
mano pasilikti tik trumpą laiką.

P. Nakrošis išreiškė pageida
vimą pasimatyti su lietuviais 
lakūnais Chicagoje, tarp jų kap. 
Teodoru Turskiu, Antanu Kiela 
ir lak. Thomas-Tamašauskų.

New Yorkietė nori 
pasimatyti su pažįs
tamais “Naujienų” 

piknik e
U. Baranauskienė-Vainauskienė 

atvyks į “N.” koncertą atvi
rame ore, kad pamatyti savo 
chicagiečius draugus

Praėjusį sekmadienį įvyko 
stebėtina automobilių kolizija, 
kuomet J. Lukas, 6515 So, 
Maplewood Avė., J. Bulaw, ir 
kiti jų draugai grįžo į Chicago 
iš Berien Springs, Michigan vals
tijos.

Jiems važiuojant 12-tu keliu 
skersai gatvės arti prie Gary 
Incjiana, koks tai italas atlėkęs 
visu smarkumu smogė į Luko 
karą, kuris buvo nustumtas į 
šalį, jo “body” sulankstyta iri apsistoti trumpą laiką, Apsigy- 
veik visi langų stiklai išdau
žyti. Bet jame važiavusieji iš
liko nesužeisti.

Italas užklaustas, kodėl jis 
neprisilaiko trafiko taisyklių, at
sakė, kad žiūrėjęs į priešingą 
pusę ir nematęs pravažiuojančių 
automobilių.

Bet užklaustas, ar jis dabar 
mato sulamdytą naują Chevro
let atsakė, kad matąs didelę 
skriaudą padarytą p. Lukui, už 
kurią gal reikėsią atsiteisti.—F.

Sekmadienį iš *New Yorko. 
(Great Neck, L. L,) Chicagon 
atvyko U. Baranauskienė-Vai- 
nauskienė pasisvečiuoti. Ji at
vyko automobiliu kartu su J. 
Petrausku, irgi Great Neck, L. 
I. gyventoju. Chicagoje mano

veno pas pp/ Bačiūnus, 4601 
South Fairfield avenUe.

Viešnia U! Baranauskienė- 
Vainauskienė atsilankė “N.” 
pirmadienį ir išreiškė pageida
vimą pasimatyti su savo drau-

Daiktų neteko ir tu
rėjo sumokėti pa-

* baudą
ROSELAND. — Kiek’ laiko 

atgal, namas prie 10835 South 
Wabash avenue papuolė J rece- 
iverio rankas. Juo buvo pa
skirtas Albertas Kudoba. Tame 
name gyveno tūli Povilas ir 
Marijona Gudai, kurie išsiskirs 
tydami iš namo pasiėmė eilę na
mo įrengimų. Jie, anot receive- 
rio, priklausė prie namo.

Receiveris pareikalavo teismo

WE DO OUR PART

ALUS IK PILNI 
PIETUS

AŠ PERSIKĖLIAU Iš PA 
LIŪLIO SVETAINĖS Į 

NAUJĄ VIETĄ

Petras Paliulis
2301 So. Westem Avė

• C»nal 9409

Leonas Trockis, kuris po ke
lių metų ištrėmimo Turkijoj, 
šiomis dienomis atvyko apsi
gyventi Franci joj. Eina gan
dų, kad jį bandoma sutaiky
ti su Stalinu. Jei tokis susitai
kymas įvyktų, tai jis busiąs 
paskirtas ambasadorium Jun
gtinėse Valstijose, kai jos 
pripažins sovietų Rusiją.

Chrysler ir Plymouth

gaiš ir pažįstamais, gyvenan
čiais Chicagoje. Ji yra kilusi 
iš Gendvilių kaimo, Kupiškėnų 
ap. Kad pasimatyti su drau
gais ji nuvyks į “N.” pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį “Biru
tes’ ’darže. Ji kviečia visus 
savo draugus ten būti.

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 P. O. B., o PLY
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.

r
Petras Paliulis per
sikėlė į naują vietą

WEST SIDE—Petras Paliulis, 
per kurį laiką užlaikęs buvusią 
Meldažio svetainę, Westsidėjo, 
šiomis dienomis persikėlė j nau
ją vietą, 2301 South Westem 
avenue.

Ten jis užlaikys alaus ir už-

Didžiausias Stiklas A- 
laus 18-toj Apie- 

linkėj
(12 uncijų už 10 centų) 

Pas mus gausite pilną stiklą ir 
užkandžius veltui.

Vieta naujai ištaisyta 
Užkviečiąme visus.

Stanley Bladikas 
ir St. Gačis 

2013 Canalport Avė.

.......................................................—!■— MII ........... .

Ar žinote, kad^
daug metų patyręs
Estate - ninkas suteikiau; j;;-;' W 
draugiškus patarimus SĮgU1
rūpestingai atlieka se- 
kančius reikalus:

PADARO
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančiu!"* ^ OI 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer A Ve. Chicago, 111.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

MILLER B CO.,
166 N. Micbigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisal

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

6955 So. Talman Avė.

Automobiles .
MW**W*rf*rf**WWWW*M*W*»W%<*%<**i*«*^^

PATYRĘS automobilio me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALAUJAME patyrusių opera
torių prie moteriškų drabužių.' Nuola
tinis darbas. 112-16 E. Pike St., 
Crawfordville Garment Co., Crawfords- 
ville, Ind.

MADOS MADOS MADOS

, • W ■

i•» « 
0 2?»<«
C f o ■ ’

2637

w -i
— Labai paprasta bet elegantiška išėjimui suknelė. Tinka iš 
Sukirptos mieros 14, 16, .18, 20, taipgi 36, 38, 40 ir .42 colių per

— Mergaitei suknelė, kuri tinka bile 'progai. Sukirptos mieros 2, 4

Joje išrodystte plonutė ir augšta. Su-

bile2637 
materijos, 
krutinę.

2838
ir 6 metų amžiaus mergaitėm.

2513 — Augesnei moterei suknelė. Joje išrodystte plonutė ir augšta. Sū
nely reikia siūdinti jš vienos spalvos materijos o rankoves ir apie kaklą iš kitos

‘ , Sukirptos mierosmargos materijos, kurią reikia pritaikinti prjįt, suknelės spalvos. 
16, 18, taipgi 36, 38, 40/42, 44 ir 46'colių per krutinę.

1 . . ■ '
Morint gauti vieną ar dau- 

-ihu virš nurodytų pavyzdžių^ 
rašome iškirpti paduotą blan

ku tę arba prįdūoti pavyzdžio 
tumerf, pažymėti mięrą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą^ Kiekvieno. pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su ųžsaky ( 
m h Laiškus raikią adresuoti* 
.Naujienos, 
So. Halsted 8^

NAUJIENOS Patirto Depe.
1739 S. Halsted St.. Chicago. UI.

Čia įdeda 15 centų lt praiaa it-
‘ <6 ' ‘ ' L’

Siųsti maų pavyzd} No
k ' \ s :.v*’*• ' , .
Micro* pet kratant

(Adr«wi)

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NAMŲ darbininkės patyrusios išsiu- 
vin'ėjime rankomis ir rankų fageting. 
Atsišaukite 4119-37 W. Belmont Avė.

7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES
W. 

1210 
247.8

KILOCYCLES.
M E T E R S

’ H ‘
CLASSIFIEDADS

Educational
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, High 
School ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N. LaSalle St., 
Tel. Central 3649, 

Atsičaukite nuo 9 v. ryto ikį 9 v. vak.

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

< Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago.

REIKALINGA jauna mergaitė prie 
namų darbo, 2% kambarių apartmentas. 
Mokestis, valgis ir kambarys. Mrs. 
Gilberg, .3445 W. Jackson Blvd.

REIKALINGA patyrusi mergaitė na
mų darbui.

3223 Crystal St.
i . . ............................... . ... ... ............ m —

. Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė. 4 pagy
venimui kambariai, su staku, gera apie
linkė, cash biznis. Nebrangiai.

5406 Wenthworth Avė.

RESTAURANTAS arti transportaci- 
jos kampo prie šokių salės ir kotelio, 
puiki apielinkė, geri fikčeriai. Kaina 
$750.00. verta $5000.00; cash $250.00 
likusi po $50.00 j mėnesį.

. 1527 W. Madison St.

PARDUOSIU arba parenduosiu bu- 
černę ir grosernę. Turiu dvi geras 
vietas. 5130 S. Kostner Avė., prie Ar
cher Avenue.

RESTAURANTAS ant pardavimo su 
alum, biznis labai geras ir seniai išdirb
tas. bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3457 S. Halsted St.

Farmg For Sale
_________TJMai ________

10 AKERIŲ — $50.00; 40 ake
lių — $150. Lengvais išmokėjimais. 
Dykai informasijos knygutė. A. Blom, 
Menominee. Mich.

Real Estate For Sale
_____ Nąmai-Ž<»mž Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu murini 
namą, 2 po 5 kamb., 3 metų senumo, 

I geroj vietoj, ant mažesnio arba ant lo- 
111. tų, 1619 S. 48 Ct„ Cicero, III.

PASAULINĮ! PARODĄ LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTU!!!

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