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Naziai Nusileido Len- 
kijai ir Austrijai

Lakūnų Dariaus ir Girėno Laidotuvės Kaune

Nazių valdomas Dan- 
zigo miestas susitai

kė su Lenkija
Bet susitaikant naziai padarė 

tokių nusileidimų Lenkijai, 
kurių niekas kitas nedryso 
daryti

BERLYNAS, rugp. 9. —Ma
žių valdžia laisvame Danzigo 
mieste pasiekė susitarimą su 
Lenkijos valdžia, kaip matyt, 
patenkinantį abiems pusėms. 
Dabar jau nebereikės kreiptis 
į tautų sąjungą, nes Danzigas 
ir Lenkijos valdžia sutarė ban
dyti taikiai bendradarbiauti.

Tečiaus, kad susitaikinti su 
Lenkija naziai padarė tokių nu
sileidimų Lenkijai, kokių ne
dryso daryti jokia kita Dan
zigo valdžia. Susitaikimą to
kiomis sąlygomis galėjo išgauti 
bile kuri Danzigo valdžia, bet 
nė viena valdžia nedryso daryti, 
bijodamos! užrūstinti Danzigo 
gyventojus. Tą galėjo pada
ryti tik naziai, kurie nepaiso 
žmonių valios.

Lenkai pasižadėdami neleisti 
Danzigo prekybai nupulti že
miau dabartinio laipsnio, iš 
Danzigo išgavo prisižadėjimą 
tikro kooperavimo su Lenkijos 
valdžia, ko ikišiol niekad nebu
vo. Taipgi lenkai išgavo teisę 
steigti Danzige privatiškas ir 
viešas lenkiškas mokyklas, kur 
viskas bus dėstoma lenkų kal
boj. Be to Danzigo valdinin
kams nebebus leidžiama dis
kriminuoti lenkiškai kalbančius 
danzigiečius ir lenkų kalbai pri
pažintos lygios teisės visose 
Danzigo valdiškose įstaigose.

100 žuvo Irak-Syrijos 
susirėmime

BAGDAD, r. 9. — Mūšyje 
tarp assyrų krikščionių ir Irak 
pasienio sargybos, kuris ištiko 
Irak-Syrijos pasienyje, žuvo 
daugiau kaip 100 žmonių. Mu
šis dar tebesitęsia.

Smarkus mušis ištiko, kad 
assyrai, kurie apleido savo te
ritoriją Irake ir perėjo Syrijos 
pusėn, prieš kelias dienas puo
lė Irak armiją.

LOS ANGELES, Cal., r. 9.— 
Paskilbusi savo skandalais ir 
meiliškais prietikiais garsioji 
pamokslininkė Aimee Semple 
McPherson Hiftton susitaikė su 
savo vyru David Hutton, jos 
bažnyčios dainininku ir persky
rų bent šiuo laiku nebusią.

FORT MORGAN, Colo., r. 9. 
—Mažiausia 20 pasažierių liko 
sužeista, kai netoli čia susidau
žė Chicago-Denver traukinys. 
Daugelis vagonų nuvirto, bet 
dėlto, kad vagonai buvo plieni
niai, didesnės nelaimės neįvyko.

TO R R ŠŽ
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:- 
59.

Vokietijos naziai su
silaikys nuo propa

gandos Austrijoj
Vokietijos naziai pasižadėjo ne

bemėtyti lapelių Austrijoj ir 
nevesti agitacijos per radio

BYMAS, r. 9. — Vokietijos 
valdžia neformaliai pranešė Ita
lijos valdžiai, kad ji tuojaus 
sustabdys nazių propagandą 
prieš Austriją ir daugiau nebe 
mėtys Austrijoj lapelių iš lėk
tuvų, taipjau nebus leidžiama 
pulti Austrijos valdžią per Vo
kietijos radio.
Anglija žiūrės, kad Vokietija 

pildytų prižadą
LONDONAS, rugp. 9.— An

glijos valdžia pranešė Austri
jai, kad ji yra patenkinta Vo
kietijos nusileidimu1 Anglijai ir 
Franci jai ir prisižadėjimu susi
laikyti nuo propagandos prieš 
Austriją. Anglija šiuo tarpu nie
ko daugiau nedarys, tik žiif- 
rės, kad Vokietija tą savo pri
žadą pildytų.

Austrija patenkinta
VIEN NA, r. 9.— Austrija, 

bent laikinai, yra išgelbėta, Vo
kietijos nazių valdžiai oficialiai 
prižadėjus Anglijai, Francijaiir 
Italijai ’ daugiau nebesikišti į 
Austriją.

šią žinią Vienna pasitiko su 
dideliu džiaugsmu, po vakary
kščios nesmagios žinios, kad 
Vokietija atsisakė priimti Ang
lijos ir Francijos protestą. Bet 
manoma, kad tas atsisakymas 
buvo patiems naziams nuramin
ti—“naminiam suvartojimui”.

Visas tas įvykis yra pažymė
tinas. Didelė šalis pradėjo pul
ti savo mažąjį kaimyną, taip 
sakant, pradėjo prieš jį tikrą 
“oro karą”. Mažoji šalis netu
rėjo priemonių gintis ir galėjo 
tik tikėtis moralės, politinės ir 
finansinės paramos visos Euro
pos. Ir kitos didžiosios šalys 
atėjo jai pagelbon.

Ne tik kad Austrija tapo ap
ginta nito Vokietijos propagan
dos, bet taipjau gaus ir senai 
laukiamą $42,000,000 paskolą.

Nors Vokietija uždarė duris 
vokiečių turistams Austrijoje, 
tečiaus nuo to Austrija nuken
tėjo daug mažiau1, negu buvo 
manyta.

Be to Austrijos valdžią stip
rina teroras pačioje Vokietijoje. 
Kuo labiau naziai siunta, tuo 
lengviau Austrijai gintis nuo 
nazių ir tuo lengviau yra Doll- 
fi/ssui diktatoriauti.

Bet nazių pavojus nėra visiš
kai praėjęs. Reikia atsiminti, 
kat pats Hitleris yra austras 
ir kad Austrijos užkariavimas 
yra pirmas nazių programo 
punktas. Negalėdami vesti pro
pagandos, manoma, kad naziai 
dabar stversis ginkluoto suki
limo, kad nuversti Austrijos 
valdžią. Dar šį rudenį galima 
tikėtis pradžios sukilimo. Bet 
tas sukilimas nebtfs Austrijai 
pavojingas, jei tik kitos Šalys 
ateis jai pagelbon.

ELECTRA, Tex.» r. 9. —Pa
mesta savo vyro, Mrs. Gordon, 
22 m., britva papiovė savo du 
vaikus, 9 ir 8 m. amžiaus ir 
tada pati pasipiovė.

žuvusiųjų Chicagos lietuvių lakūnų, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno kūnai lydimi Kaimo 
gatvėmis iš bazilikos į Kauno kapines. Laidotuvės įvyko liepos 20 d. Kaip žinia, lakūnai žuvo, 
kai jie perskridę Atlantiką susidaužė Vokietijos Pamario (Pomeranijos) miškuose.

Melrose Park lietu
vis užmuštas auto

mobilio nelaimėj
CHICAGO, rugp. 9.— Bronis- 

lavas Januška, 31 m., Melrose 
Park, III., 1530 West 15th avė., 
gyventojas buvo užmuštas auto
mobilio nelaimėje, kuri įvyko ne 
toli Elmhurst, III., ant St. Char
les Road kelio.

Matomai, norėdamas išvengti 
nelaimės su kuriuo nors neat
sargiu šoferiu, važiuojančiu di
deliu smarkumu, B. Januškapa- 
suko savo automobilį į ravą. Bet 
nelaimės neišvengė. Jo automo
bilis bu‘vo smarkiai apgadintas, 
o viduje, prie rato, buvo ras
tas velionio lavonas.

Jo laidotuvės įvyks šeštadienį 
į Mount Carmei kapines. Velio
nis paliko žmoną ir du vaiku. 
Laidotuvėms patarnaus Lachavi- 
v • čia.

Suėmė Eberto sūnų
BERLYNAS, r. 9. — Fritz 

Ebert, sūnūs pirmojo Vokieti
jos respublikos prezidento, ta
po internuotas Oraienburg kon
centracijos stovykloje. Inter
nuotas tapo už tai, kad jis ne
pritaria Hitlerio valdžiai.

Naziai nukirto galvą komu
nistui Wilhelm Volk, kuris buk 
užmušęs policijos seržantą.

Keturi buVę direktoriai Vo
kietijos radio stoties tapo in
ternuoti koncentracijos stovyk
loje neva už graftą. Taipjau 
areštuotas penktas žmogus ir 
uždarytas ligoninėje.

Buvęs valdžios radio stočių 
prižiūrėtojas Bredow telegrafavo 
propagandos ministeriui Goeb- 
bels, išreikšdamas užuojautą 
areštuotiesiems direktoriams ir 
prašydamas, kad ir jį- areštuo
tų ,nes, jo nuomone, jie atliko 
didelį darbą dėl Vokietijos ra
dio.

Norberney saloj, šiaurės ju
roj, kur suvažiuoja turčiai ato
stogauti naziai iškabino plaka
tus su užrašu: “Vokiečių mo
terys: neikite šokti su žydais”.

WASHINGTON, r. 9.—Laik
raščių leidėjai paruošė savo 
atskirą kodeksą, kuris atitiktų 
darbo sąlygomis laikraščiuose. 
Daugelis didžiųjų laikraščių tą 
kodeksą jau pasirašė. Tečiaus 
kodeksas dar nėra patvirtintas 
industrinės administracijos.

Anglių kompanija 
nepildo sutarties;

kova tęsiasi
Dalis Frick Coke Co. angliaka

siai negryšta į darbą, plieno 
trusto kompanijai nepildant 
sutarties

UNIONTO^N, Pa., rugp. 9.— 
Nors didžiuma streikuojančių 
Pcnnsylvanijos angliakasių šįryt 
sugryžo j darbą, tečiaus prie 
Frick Coke Co. Grindstone ka
syklos iškilo naujų nesusiprati
mų su kompanija ir toje kasyk
loje angliakasiai į darbą negryžo

Sugryžę į darbą angliakasiai 
pranešė, ką jie paskyrė svėrėju 
ir mainerių komiteto nariais. 
Tečiaus kasyklos viršininkas at
sisakė streikierių paskirtus žmo
nes pripažinti, nes kompanija 
turinti savo svėrėjus ir savo ko
miteto narius.

Streikieriai tada į kasyklą ne- 
begryžo, bet tuojaus pranešė 
apie tai NRA. atstovui McGra- 
dy, kuris buvo atvykęs kalbin
ti angliakasius gryšti į darbą 
ir prižadėjo jiems savo pagelbą.

Per dvi valandas angliakasiai 
išstovėjo prie kasyklos laukdami 
atsakymo. ‘Susižinoti su Mc- 
Grady bandė ir gubernatorius 
Pinchot, bet jį pasiekti nepasi
sekė. Pagalios, kasyklos sargai 
angliakasius nuvarė nuo kasyk
los ir jie susirinko gretimam 
lauke laikyti susirinkimą ir tar
tis ką toliau daryti.
Pašaukė kompanijos viršininkus 

pasiaiškinti
WASHING(TON, r. 9. — Ang

liakasių arbitracijos tarybos 
pirmininkas Swope šiandie pa
šaukė Frick Coke Co. viršinin
kus pasiaiškinti dėl iškilusių 
naujų nesusipratimų tarp kom
panijos ir angliakasių. Kom
panijos prezidentas Moses jau 
atvyko ir tuojaus pradėjo pasi
tarimus su taryba. Frick ikomp. 
kasyklose pirmiausia ir prasidė
jo angliakasių streikas. Ji prL 
klauso plieno Prustui ir todėl 
yra aršiausia organizuotų dar
bininkų priešininkė.

WASHINGTON, r. 9. — In
dustrinis administratorių*s H. 
Johnson paskelbė, kad Jungt. 
Valstijos nuo šio laiko’‘pirks 
prekes tik iš tų fabrikantų,ku- 
rie yra pasirašę NRA. kodeksą 
ir turi “mėlinąjį arą”.

Arizonoj laimėjo 
prohibicijos prie

šininkai
PHEONIX, Ariz., r. 9—Ari- 

zona yra 21-ma valstija, kuri 
ratifikuos prohibicijos atšauki
mą. Valstijos konvencijos rin
kimuose prohibicijos priešinin
kai laimėjo 3 balsais prieš 1. Sau
sieji neįstengė nė tiek parašų 
surinkti, kiek reikia pastatymui 
savo kandidatų, todėl patys bal
suotojai turėjo sausuosius kan
didatui į balotą įrašyti.

11 žmonių žuvo Mek
sikoje

MONTEREY, Meksikoj, r. 9. 
—11 lavonų išgriebta iš po lau
žų nuslugus Santa Catarina 
upei, kuri buvo smarkiai patvy- 
nu*si pereitą savaitę. 20 žmo
nių pasigendama ir manoma, 
kad ir jie yra žuvę potvyny.

Bonų suklastavimas 
uždarė tris bankus
TOPEKA, Kas., r. 9. —Mies

to bonų suklastavimas, kuris 
galbūt siekia $1,000,000, pri
vertė užsidaryti čia tris ban
kus, kurie turėjo supirkę dau
gelį tų bonų.

Gubernatorius London sako, 
kad ir valstija turi tų suklas- 
tuotų bonų už $329,000, kurie 
buvo miesto užstatyti už vals
tijos paskolą. 
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Prancūzų lakūnai 
gaus 1,009,000 fr.
RAYAK, Syrijoj, r. 9. — 

Francutzų lakūnai Maurice Ros- 
si ir Paul Codos gaus iš Fran
cijos valdžios 1,000,000 frankų 
už tai, kad jie nustatė skridimo 
be sustojimo tolio rekordą ir 
kad todėl tas rekordas teko 
Franci j ai.

Įvairios Lietuvos 
žinios

Išlaidos socialei apsaugai
Socialei apsaugai tinkamai 

sutvarkyti reikalinga lėšų. Nors 
Lietuva šiam reikalui išleidžia 
palyginti mažiau kaip kitos val
stybės, tačiau socialei apsaugai 
skiriamos lėšos kasmet yra di • 
dinamos. Taip 1932 m. soc. 
aps. reikalams buvo išleista: 
valstybės—2,600,000 lt., savi
valdybių—3,390,000 lt. ir visuo
menės organizacijų—1,350,000 
lt. 1926 m. buvo išleista: val
stybės—950,000 lt., savivaldy-^ 
bių—1,570,000,000 lt. ir visuo
menės organizacijų—720,000 lt. 
Ekonominė krizė numatytą šio
je srityje tolesnį darbų, o drau
ge ir išlaidų, augimą tuo tarpu 
sulaikė.

Naziai bedarbius 
atiduoda ūkinin

kų vergovei
BERLYNAS, r. 9. — Nau- 

jas nazių būdas kovoti bedarbę 
yra tame, kad jie 24,000 jaunų 
bedarbių, kurie neturi šeimynų, 
iŠ vakarinės Vokietijos išsiuntė 
į Rytų Vokietiją ir pristatė 
juos dirbti pas* ūkininkus šešis 
mėnesius. Jie buvo išgabenti 
priverstinai, prignrtnojant at
imti iš jų bedarbių pašelpą, jei 
jie nevažiuotų.

Jaunuoliai buvo išvežti tavo- 
riniais traukiniais. Pasiekus 
ūkio kraštą, kiekviename centre 
buvo palikta po tavorinį vago
ną. Jaunuoliai buvb sustatyti 
eilėje ir atėję Ūkininkai juos 
rinkosi sau darbininkais, pir
miau nuodugniai iščiupinėdami 
raumenis, kad išsirinkti tvir
čiausius.

Kiekvienas ūkininkas už pa
imtą bedarbį gauna iš valdžios 
nuo 15 iki 20 markių į mėn. 
ir dar nemokamą darbininką. 
Tie pinigai tuTėtų būti kaip al
ga darbininkui. Bet daugelis 
ūkininkų nė tiek tiems bedar
biams nemoka ir pinigus pasi
laiko sau. Legaliai tie darbi
ninkai negali reikalauti algos, 
nes jie skaitosi “nepatyrę”.

Tie darbininkai atsiduria tik
roje vergovėje. Jie turi dirbti 
labai ilgas valandas, negauna 
mokėti,’ o ir pasišalinti negali, 
nes netektų pašelpų.

Tečiaus daugelis nepakęsda- 
mi padėties, vistiek bėga iš 
ūkių ir Vokietijos keliai dabar 
yra pilni tų pabėgėlių.

Eina gandų, kad daugelis jų 
bėga per sieną į Lenkiją ir len
kai buvo priversti įsteigti jiems 
koncentracijos stovyklą. Te
čiaus šie gandai kolkas tebėra 
nepatvirtinti.

NUŠOVĖ POLICISTĄ 
_______" ' 1

CHICAGO.— “Piccolo Pete” 
Pace, 1948 N. Central Park 
Avė.; Bergman alinėj, 3328 Ar- 
mitage Avė., nušovė policistą 
Patrick J. Ryan, 45 m., 4111 
N. Marora Avė., tėvą 4 vaikų, 
už tai, kad policistas atsisakė 
priimti jo pasiūlytą stiklą vyno, 
policistas tapo nušaltas jo pa
ties revolveriu. Užmušėjas su- 
ir»tas.

Kuboj paskelbtas 
karo stovis; Macha
do ginklu laikysis
Prezidentas Rooseveltas ragina 

užmiršti politinius nesutiki
mus, kad išgelbėti ekonominę 
šalies padėtį

HAVANA, Kuboj, r. 9.— Pre
zidentas Machado, prieš kurį 
sukilo visa šalis, nusitarė lai
kytis valdžioje ginklo pagelba 
ir visoje šalyje paskelbti aštrų 
karo stovį. Tai Machado atsa
kymas į Amerikos ambasado
riaus Welles raginimą, kad jis 
pasitrauktų iš valdžios ir leistų 
šaliai susitvarkyti politiniai. Tą 
patį ragino dagi ir jo paties 
partijos vadai.

Tuo tarpu gi Kuboj generali
nis streikas tebesitęsia. Jis nė
ra ekonominis streikas ir jokių 
ekonominių reikalavimų streikie
riai nėra išstatę. Tai yra gry
nai politinis streikas, kad pri
versti prezidentą Machado pa
sitraukti iš valdžios.

Havana, vienas linksmiausių 
miestų, dabar yra kaip numi
ręs. Jį valdo kariuomenė ir 
žmonės gatvėse nesirodo. Tu
ristai irgi išvažinėjo. Dideli 
minia žmonių buvo susirinkusi 
prieplaukoje paėjus gandui, kad 
atplaukia Amerikos karo laivai. 
Kubiečiai noriai pasitiktų Ame
rikos ginkluotą intervenciją, bi
le ji išgelbėtų šalį nuo Macha 
do.

Politikė padėtis Kuboje yra 
labai paini Ir nesiduoda greitai 
išrišama. Ambasadorius Welles 
jau visą mėnesį deda pastan
gas kaip nors šalį sutvarkyti, 
bet jo pastangos nuėjo niekais. 
Machado gi dabar per radio pa
skelbė, kad jis neves jokių tie
sioginių derybų su Welles ir vi
si susižinojimai turi būti veda
mi per valstybės sekretorių, ita
lą Ferrara.
Rooseveitas pataria .'rūpintis 

ekonominiu buviu

HYDE PARK, N. Y., r. 9.— 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
turėjo ilgą pasitarimą su Kubos 
ambasadorių Cintas, kuris iš
dėstė padėtį Kuboje.

Po pasitarimo, prezidentas 
Rooseveltas išleido atsišaukimą 
į Kubos gyventojus, raginantį 
juos sustabdyti politinį karą ir 
pradėti rūpintis ekonominių 
gerbūviu, kas yra daug svar
biau, negu* politinės problemos. 
Šaliai gręsia badas ir depresi
ja ir reikia viską užmiršti, kad 
pagerinti ekonominę padėtį.

Jau daugelis šalių užprotes
tavo Amerikos ambasadoriui 
Kuboje prieš nederamą Kubos 
elgimąsi su tų šalių piliečiais ir 
dėl jų aplaikytų per riaušes ma
terialių nuostolių.

Protestuoja Amerikai dėlto, 
kad Kuba nors ir skaitosi ne
priklausoma, bet visgi yra po 
Amerikčs priežiūra ir apsauga.

Kelmės valsč. Jockiškių kaim. 
sudegė ūkininko Jono Kačniš- 
kaus jauja, klojimas ir juose 
buvę ūkio padargai. Nuostolių 
padaryta apie 3,000 litų.

Liepos 12 d. L. Paugaus ke
pykloj, Šiauliuose, elektros sro
vė nutrenkė darbininką K. Juo- 
zapaitj, 27 m. amžiaus.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Mario žiūronas.

Turėdamas kiek laiko, nuta
riau “paspaceravoti” po musų 
didmiestį Kenoshą. Patrau
kiau į vakarinę miesto dalį. 
Staiga išgirdau balsą, — kaž
kas paminėjo mano vardą. At
sigręžiau ir pamačiau, kad tai 
ponai Karčiauskai, kurie už
laiko saldžių ir minkštų gėri
mų krautuvę adresu 4800 — 
25th avė. Su visa savo šeima 
jie besėdį ant gražaus suolelio 
prie savo įstaigos. Priėjau ar
čiau. Paklausė, ar galiu jiems 
patarnauti — užrašyti “Nau
jienas.** Atsakiau, jog su 
mielu noru patarnausiu jiems 
ir “Naujienoms.**

Iš pasikalbėjimo patyriau, 
jog ponams Karčiauskams se
kasi biznis gana gerai. Turi 
gražų Nash automobilių, su 
kuriuo rengiasi vykti į “Nau
jienų“ pikniką rugpiučio 13 
d., kad pasimatyti su savo 
draugais ir pažįstamais chi- 
cagiečiais.

Atlikęs reikalą su ponais 
Karčiauskais, aš užsukau pas 
savo gerus pažįstamus ponus 
Ginočius, kurie gyvena adre
su 2308—53rd st. Kaip atro
do, ponai Ginočiai prisideda 
savo dalimi, taip sakant, prie 
gerovės grąžinimo. Jų kamba
riuose pastebėjau ką lik at
vežtus naujus rakandus. Jeigu 
visi pradės pirkti naujus ra
kandus bei kitokius reikalin
gus dalykus, tai, be abejonės, 
ir laikini turės pagerėti. Dirb
tuvėse-atsiras darbo ir nedar
bas paliaus kankinęs žmones.

Ponai Ginočiai turi jau di
doką sūnų ir dvi dukteris. 
Gyventi jiems sekasi neblogai.

—o—
Iš vakarinės dalies patrau

kiau į pietus ir užsukau pas 
ponus Un tutins, kurie gyvena 
25 gatvėje. Tai malonus ir 
draugingi žmonės bei buvę 
seni naujieniečiai. P-as Untu
lis pareiškė man, jog darbai 
jau eina geryn. Girdi, kaip tik 
šiek tiek apsitvarkysiu, tai 
tuoj užsimokėsiu už “Naujie
nas.”

Ponai Untuliai būtinai ža
dėjo atvykti į “Naujienų” 
pikniką.

Kai sugrįžau iš savo “eks
kursijos” namo, tai radau p. 
Šulskį manęs belaukiantį. 
Laukė manęs tuo tikslu, kad 
užsirašyti ; “Naujienas.” Esą, 
“Naujienų” prenumerata jau 
baigiasi ir nenoriu, kad su
laikytų laikraštį. Be “Naujie
nų**, tai kaip namai be gaspa- 
dinės.

Pilnai sutikau su p. Šulskių. 
“Naujienose”, iš tiesų, galima 
surasti įvairiausių ir įdomiau
sių žinių, užtai jas žmonės 
ir mėgsta skaityti.

----Q-----

Ant rytojaus turėjau progos 
aplankyti ponus Maselionius, 
kurie gyvena adresu 4800 — 
20th avė. Tai geri naujienie
čiai. Turi gražų namą ir auk
lėja gražią dukterį. Jie taip 
pat pasižymi savo vaišingu
mu. Maselioim tuoj atnešė 
gardaus gėrimo, o jo žmona 
pavaišino gardžiomis lietuviš
komis dešromis.

Žodžiu, kur tik nepasisuki, 
visur sutinki naujieniečius.

Rugpiučio 6 d. turėjau pro
gos dalyvauti SLA. 212 kuopos 
susirinkime. Ir ten sutikau 
daug naujieniečių. Tarp jų 
ir p. A. Jankų, seną chica- 
gietį, kuris pareiškė, jog ma
nąs dalyvauti “Naujienų” pik
nike. Buvo ten ir p. S. Svei
kinas, kuris yra senas naujie- 
^ietis ir gerai žinomas, keno- 
shiečiams biznieriams. Jis lai
ko įvairių drabužių ir aude
klų krautuvę adresu 4418 She- 
ridan Road, labai gražioje vie
toje. Biznis jam sekasi vidu

tiniškai. Jis taip pat pasiren 
gęs į pikniką važiuoti.

Teku kalbelis dar su ponais 
Martinais. pQvUanakaiat Schle- 
geriais, Baniaisi, Basčiais ir 
kitais. Dauguma jų irgi ren
giasi vykti į “Naujienų” pik
niką. žinoma, aš tikrai bu
siu. Kam gi nebus malonu bū
ti tokiame piknike, kur tiek 
daug įvairenybių? Kam ne
bus smagu pasiklausyti kon
certo atvirame ore, kuriame 
dainuos art. J. Babravičius, 
Rimkus, Paškevičiūtė, “Pir
myn” choras ir gros “Lietu
vos” benas?

— o—
Pastaruoju laiku pas mus 

darbai jau pradėjo po truputį 
krypti į gerąją pusę. Kai ku
rios dirbtuvės dirba net trys 
“šiftai”, — po aštuonias va
landas kiekvienas. Tiesa, už
darbiai gana maži. Tačiau 
visur dirbtuvėse bandoma su
organizuoti unijas, kurios žiū
rės, kad kartu su gyvenimo 
reikmenų pabrangimu butų 
keliamos ir algos*

Policija buvo uždraudusi 
prie dirbtuvių vartų laikyti 
mitingus. Bet teisėjas Calvin 
Stewart išdavė indžionkšeną 
prieš policiją. Vadinasi, įsa
kė policmonams nekabinčtis 
prie ramių žmonių, o žiūrėti 
tvarkos. Todėl dabar galima 
atvirai kalbėti tiek prie dirb
tuvių vartų, tiek ant kampų.

žodžiu, atrodo, jog dalykai 
pradeda šiek tiek taisytis. Jei
gu kas neįmes, kaip ameriko
nai sako, į Rooscvelto mašiną 
kokį nors raktą, tai gal ir su
silauksime geresnių laikų.

Tai tiek šį kartą. Pasima
tysime “Naujienų” piknike.

— Alizovas Jonas.

New York, N .Y.
Pažymėtini dienos įvykiai; ita

lų lakūnai virš Neivyorko; 
keptas kumpis prilipo be
darbiui prierankos.

Žmonės sako, kad Newyor- 
kas yra tokis miestas, kur vi
sada kas nors atsitinka. Aną 
dieną su savo reikalais man 
teko būti New Yorke. Ant lai
mės, teko būti viename aukš
tame name, beveik pačioje 
pastogėje. Staiga pasigirdo 
aukštai ore smarkus užimąs. 
Visi tuoj supratome, kad tai 
Italijos lakūnai grįžta iš Pa
saulinės Parodos. Visi greitai 
leidomės ant namo viršaus — 
stogo, kad pamatyti tas Mus- 
solinio juodas varnas. Žemai 
gatvėse visi rietė galvas į vir
šų. Iš krautuvių ir įvairių 
įstaigų, visi bėgo į gatvę ir 
smeigė akimis į viršų. Tuo 
pačiu laiku plėšikai kraustė 
žmonių kišenius. Mat, čia 
jiems buvo gera proga, kuo
met visų akys buvo nukreiptos 
į oro parodą.

Aš ir mano geresnė pusė 
laimingai žvolgėmes viršuj ga
na aukšto namo stogo ir sa
vo akimis nulydėjome lakū
nus į “Jamaica Bay”, kur jie 
nutupė į vandenį, čia ir pa
sibaigė ta visa paroda.
Keptas kumpis niekad nėr ei* 

kia glostyti
Nusileidus mums keltuvu 

žemyn ir nuėjus porą blokų 
nuo tos vietos, — žiuriva, kad 
jaunas airis policijantas veda 
apdriskusį žmogų, o anas lai
ko rankoje apdraskytą keptą 
kutypj. Paskui seka būrys 
žingeiduolių — žiopsotojų. 
Staiga visa “govėda“ įėjo į už
eigą — “Beer Garden”. Smal
sumo akstinamas ir aš pasisu
kau į tarpdurį. Ir štai ką pa
tyriau. Prie f‘Beer Garden” 
visuomet vaikštinėjo jaunas 
airiįis policijantas. Aludėje 
ant blekinės visuomet gulėda
vo didelis keptas kumpis, o 
kaip kada ir du. Policijantas 
visuomet saugiai kumpį da

bodavo; mąt, jis žinojo tų 
kumpio ąkopį jr reįKfimę,
Keptas kumpis prilipo baduo- 

lipi prie rankų
Kuomet visi New Yorko gy

ventojai išRčlė galvas į viršų 
akimis sekė italų ląkunus, tai 
ir airis policiantas tą darė. 
Kur buvęs kur nebuvęs, atei
na apdriskęs, išąlkęs bedarbis. 
Jis tuoj patėniijo, kad aludė 
tuščia ir gražus keptas kumpis 
guli ant blokines, o lauke visi 
galvas iškėlę varpas skaito. 
Bedarbis taip kumpį pamylė
jo, kad jį pradėjo su pirštais 

Kumpis staiga jam 
prie raukų ir išalkęs 
pasijuto keblioje pa- 

Ir kas gi jam liko 
Jis staiga nėrė lauk 

aludės duris ir leidosi 
Ir jau buvo gerokai

prilipo 
žmogus 
dėtyje, 
daryti? 
pro 
bėgti,
nubėgęs, bet čia, ant nelaimes, 
policiantas pastebėjo, kad 
kumpis jau dingęs. Kas atsi
tiko sy kumpiu? mąsto sau 
tvarkos dabuotojas. Staiga jis 
pastebi, kad kažkokią dris
kis anakur skubiai bėga pro 
Žmonės. Policmonas leidosi 
jį vytis. Ka jis vijosi, — 
kumpį ar žmogų — neteko su
žinoti.

Žmogus ir kumpis, gal būt, 
ir butų pabėgęs, jeigu polici
antas, matydamas, kad kum
pis pabėgs, nebūtų pradėjęs 
smarkiai rėkti ir šaudyti į 
viršų. Bėgikas sustojo; susto
jo ir kumpis.

Policiantas, pribėgęs prie 
žmogaus uždusęs, rūsčiai su
riko: “Kur gavai šitą keptą 
kumpį?” Žmogus atsakė, kad 
negalįs meluoti, — girdi, ten 
ir ten kumpis prilipęs jam 
prie rankų.

Kumpis buvo pusėtinai ap
draskytas. Mat, žmogus bėg
damas jį draskė ir kišo sau į 
burną. Policiantas nusiveda 
žmogų pas kumpio savininką 
ir klausia jo, ar tas kumpis 
priklauso jam. Aludės savinin 
kas krato galvą ir sako, kad 
tikrai nežinąs, nes kumpis pu
sėtinai apdraskytas ir jis 
jo negalįs pažintLĄiudčs sve
čiai ir kiti žiopsotojai sumanė 
tą biedną išalkėlį paliuosuoti 
iš nelaimės, — surinkti aukų 
ir apmokėti savininkui už ke
ptą kumpį. Aludės savininkas 
davė 35c policiantas 50c, — 
taip kad per trumpą laiką bu

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svaru

Mr«. Luedeko 16 Dayton raio: ‘Al 
vartoju Kruechon, kad sumažinti svarumo— 
aS netekau 10 svarų į vieną savaitę ir ne
žinau kaip j| ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, BAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę laukite- 
ilo Kruschen stikle karfito vandens ryte priel 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonfca, kurios 
užtenka 4 savaitėms visut mažai kainuoja, 
Gaukite j| pas bile aptiekininką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikata.

žiūrėkite, kad gautumei Kruschen Salta 
Jeigu Ii pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— otnigai smiiuenH

garsinkites 
NAUJIENOSE

Rusiška ir Turkiška Pirtis 1
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietans ir druskos vanos, 
swimming pool. _

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki / v. v.

Rusiška ir turkiška

Daktaras
Kapitonai

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRVnR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ię pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skąuunus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

<!

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 Wt1t 26 .&■« " ' “ ‘ " *kampas Keeler Avė._______ Tel. Čtąwford 5573

....... ................. ........... ....... .
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tik vien 
prilipo

nustebi

vo suaukota $4.35. Policiantas 
duoda pinigus kumpio savi
ninkui, bet anas jų neūpą Ir 
dar priduria: Maigu žmogus 
yra išalkęs, tai tegul sau val
go tą kumpį.”

Policiantas pasijuto keblio
je padėtyje, turi kumpį ir 
$4.35, —kas jaih lieka daryti? 
Suaukautus pinigus jis bando 
grąžinti atgal, bet kai kurie 
aukautojų pinigų atgal neima. 
Tuomet policianlaš ' atiduoda 
kumpį ir pinigus išalkęliųi ir 
įsako jam eiti sau, bet nebėg
ti, kaip kad jis pirma darė- 
žmogus pasiėmė kumpį ir pi
nigus ir linksmas sau nužygia
vo savais keliais, Laimingas 
žmogus, kad jis papuolė tarpe 
geraširdžių,—kitaip gal būt 
atsidūręs ir kalėjime 
dėl to, kad kumpis 
jam prie rankų.

šitas įvykis mane 
no, nes aš pats esu jau 16 mė
nesių be darbo ir bijausi, kad 
ir man kada keptas kumpis 
neprisikabintų...
Kur prasideda žmogaus nuo- 

širdutnas?
Po to įvykio mano geresnė 

pusė ir aš leidomės į požemi
nį traukinį “subway”, kad 
persikelti į kitą miesto dalį, 
apie 45 blokus, kamp. Broad- 
way ir 72nd gatvė. “Subway” 
važiuojant traukiniuose labai 
dažnai slankioja visokį inva
lidai — gamtos bei draugiji
nio gyvenimo nuskriausti ne
laimingieji. Bekojai, beran
kiai, neregiai ir šiaip sveika
tos netekę elgetos; kurių gy
venimas priklauso nuo išmal
dų. Požeminiuose urvuose 
saulutės spindulių niekad ne
simato, todėl čia yra kompani
jos leidžiamas biuletenas var
du “Subway Sun”. Jis va kaip 
nuoširdumo klausimą riša: 
“Nuoširdumas, sako, yra bran
gus žmogaus turtas, bet jis 
brangus tik savo vietoje, bet 
ne čia požeminiuose trauki
niuose. Musų pasažieriai skun 
džiasi, kad perdaug elgetų 
drumsčia keleivių ramybės

^OUAnmmeriCĄ
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Rotterdam « Volendam
Veendam « New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam? ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St„ Chicago

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

WISSIG
Sptculiitai iš 

Rasi jos

...... ........................................................    I Iį
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Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murlpe Va|(j, Gya<\ Atžviegi 

na ir Nefcęnkja 
Jums patiks jos

RnyfutS ‘*Eye Caro” arba
■ W'»l # 

jausmur. Neduokite jiems nie
ko, tąi jų čia nebus.“

Nuoširdumas yra žmogaus 
brąngys turtas, bet kur to 
nuoširdumo tikroji vieta. Ar, 
gal būti, aludėje, kur gerašir
džiai 'apdovanojo baduolį ke
ptų kupipįu ir dar pinigais 
tik už tai, kad jis jau nemal
davo geraširdžio grašio, bet 
griebė keptą kumpį ir bėgda
mas vąišino juo savo rustų al
kį, — draskė kumpį ir kišo 
sau į burną. Alkis verčia žmo
gų daryti tą, ko sotus nieka
dos nedarytų. Alkis yra drą
sus.
Neio Yorke popierinės audros.

Kuomet New Yorkas suren-

—

2 keliai j Vėsų Vasaros Komfortą

Electric Casserole
dėl visokios rųšies 

atviro virimo
T ošina, kepa, 

verda

Išvirs byle ką pradedant nuo keptų pupų iki mėsos 
kepsniui, daržovių ir desertų. Puikus be vandens vi
rimas užlaiko svarbius maisto elementus ir vitaminus. 
Išverda dėl keleto ypatų išsykio, vienok virtuvė pa
silieka vėsi ir smagi. Byle kas gali virti su Nesco.

Tiktai $4 95

Vejkliai, greitai, palankiai dėl visokios rūšies virimo. 
Kiekvienas degtuvas yra aprūpintas su 3-jų šilurnų 
svičium. Hotplate yra tvirtos konstrukcijos iš žaliai 
išbaigtos keptos Japoniškos medžiagos. Visos pali- 
šuotos dalys yra iš nerūdijančios chromium medžia
gos.

Tiktai $5QQ

Bersted Dviejų-Degtuvy 
Hotplate

$ 4 jotų 5en<? prosą su šiuo
I «UU pastebėtinu nauju

Sunbeam Automatic
Tiktai pusės svarumo. Prosina geriaus su 
mažiau energijos. Pastoviai pritaisytas 

šniūras.

$ 1 atrokuosime ant 
naujo Westinghouse, 
American R e a y t y 
Proctor ir Universal 
Automatic prosų. Shops

I)owntown: 72 W. Adams St.—132 So. Dearborn St.
4562 Uroadwny 4231 W. Madiaon St.
2618 Mihvnukco Avė. 4834 So. Ashland Avė.
4833 Irving Vark Blvd. 3460 So. State St.

Ant visų pirkinių ant išmokėjimo pridedama 
E R A L I U S K U P O

Telephone RANdolph 1200, Local 1227 
852 w. 63rd St. 
2950 Ę. 92nd St. 
11116 So. Michigan Avė.

mažas pristatymo primokijimas.
NŪS D U O D ?

Specialė Vasarinė

Ekskursija
LAIVU “COLUMBUS”

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT
Laivas išplauks iš New Yorko

RUGPIUfilO-AUGUST 19d., 1933
“Columbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tonų laivas, pabuda- 

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

tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
ir linksma, nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius krutamus pa
veikslus. Kiekviena minutė jūsų kelionės bus praleista smagiai ir jug ue nepaju
site kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
l viepą pusę..................$97.00 Į abi puses

Valdžios taksos atskirai $5.00
Parūpiname dpkumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkitės tuojaus

1739 So. Halsted St. W. Ganai 8500
M. .... ... .................................

” ............... ....................................................... .......... .■Uliniu,...........

gė italų lakūnams priimtuvių 
pokylį, tai entuziazmas buvo 
tokis, kad jų pagerbimui gat
vėse išbarstyta 120 tonų viso
kių popierių. Miestui kainavo 
$1,255 tuos popiergalius su
rinkti. Tūli sako, kad tai bu
vo popierinė audra. Tokia po
pierinė audra patiko New 
Yorke ir Lindberghą. Jo pa
gerbimui buvo išbarstyta 1,- 
800 tonų įvairios rųšies popie
rių. Aplink pasaulį apskridęs 
Willey Post pilnai atsiėmė sa
vo fdalį. Willey Post va ką 
yra pasakęs: “Aš daug drą
sesnis buvau skristi per Sibiro 
tyrlaukius, negu būti vežamu 
New Yorko Broadway laike

Dėl Retailerių Occupational 
taksų visos kainos virš 25c pa
minėtos musų skelbime bus pa
aukštintos maždaug ant 2% 

Electric

Buvęs.

Indu.

baduoliai 
tai žmo-

$160.50

Ketvirtadienis, frugp. 10, *33

popierinės audros.”
New Yorko išdidumas ir 

paprotys visus didvyrius ap
dovanoti popierine pagarba— 
užteršti gatves. Kuomet New 
Yorke šimtai tūkstančių žmo
nių elgetauja, tai jais niekas 
nesirūpina, bet tegul tik kokis 
didvyris New Yorke pasisuka, 
tai jį tuoj sutiks popierinė 
garbės audra ir užterš miesto 
gatves, kurių apvalymas kai
nuoja . tūkstančius dolerių. 
Žmonės moka pagerbti vertus 
ir nevertus didvyrius ir jiems 
kelia visokias puotas; bet el
getos, skurdžiai ir 
yra užmiršti. Tokia 
nių psichologija.

— Ten

Pastebėtina Kava kassyk su 
Silex Kavos

Padaro puikią kavą kas
syk. Reikalauja mažiaus 
kavos, nei suvartoja kiek
vieną geriausią dalelę iš 
kavos. Padartyas iš pas
kubusio PYREX jsau- 
gaus stiklo, šis šešių puo
dukų modelis tiktai

$5.95
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79th STREET IR ARCHER AVENUE

JUOZAS BABRAVIČIUS

PIRMYN” CHORAS

■MMM

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

Dainų ir muzikos garsus išnešios po visą daržą, p. 
J. F. Budriko krautuvės parūpinti garsiakalbiai.

Bus ir kitokių pamarginimų.

Šokiams gros George Steponavičiaus orkestras.
i

Įžanga tik 25 centai, o turintys penkis “Naujienų” 
pikniko kuponus bus jleidžiami dykai.
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VIENĄ DIKTATORIŲ JAU VEJA LAUK

Prieš Kubos diktatorių Machado sukilo žmonės. 
Darbininkai streikuoja, gatvėse įvyksta ginkluoti susi
rėmimai tarpe valdžios priešų ir policijos; daug žmonių 
jau sužeista ir keliolika užmušta. Jei Machado nepa
sitrauks geruoju, tai spauda pranašauja žiaurų pilietinį 
karą respublikoje.

Taigi vienoje šalyje diktatūra jau griūva. Ateis 
eilė ir kitiems diktatoriams.

NAUJAS PROHIBICIJOS PRIEŠŲ LAIMeJIMAS

Šį antradienį Arizonos valstija rinko delegatus į 
specialę konvenciją prohibicijos atšaukimui patvirtinti. 
Čia irgi laimėjo prohibicijos priešai. Tai yra 21-ma 
valstija pasisakiusi prieš prohibiciją.

Iki šiol rinko delegatus į ratifikavimo konvencijas 
21 valstija, ir nė vienoje “sausieji” negavo daugumos. 
Todėl vargiai galima abejoti, kad dar šiemet trys ket
virtadaliai valstijų (36-ids) paduos balsą už ratifikavi
mą‘ir prohibiciją bus išbraukta iš Jungtinių Valstijų 
konstitucijos. Daugelis mano net, kad už “kilniojo eks
perimento” atšaukimą balsus visos 48 valstijas!

APSIDIRBO

Iš Berlyno pranešama, kad Hitleris įsakė šio mėne
sio 15 dieną paleisti “pagelbinę policiją”, norėdamas 
tuo užkirsti kelią gandams užsieniuose, kad Vokietija 
ginkluojasi. Ta “pagelbinė policija” yra sudaryta iš 
Hitlerio smogiamųjų skyrių, kurie dar prieš įsigalėsiant 
“naciams” užsiimdavo žmonių žudymu ir darbininkų su
sirinkimų ardymu.

Tačiau vargiai kas bepatikės dabartinių Vokietijos 
valdovų taikingumu. Jie nutarė paleisti “pagelbinę po
liciją”, kadangi ji pasidarė Hitleriui nebereikalinga, 
kuomet ginkluotos rudmarškinių gaujos, panaudoda- 
mos joms suteiktą policijos autoritetą, smurtu išnaiki
no visokią opoziciją “nacių” diktatūrai. Vieni Hitle
rio priešai topo nugalabinti, kiti sumušti ir sužaloti vi
sam amžiui, treti sugrusti į koncentracijos stovyklas; 
o kurie suspėjo ištrukti, tie pabėgo į užsienius. Dau
giau tuo tarpu toms galvažudžių bandoms nebėra kas 
veikti, todėl nėra reikalo jas valstybės lėšomis šerti.

SUSIDEReJO

Garsusis šiaurinės Kinijos generolas Feng Yu- 
Hsiang pasirašė sutartį su Nankingo valdžia, sutikda
mas pasitraukti iš karo veiksmų ir pavesti visą armiją 
“nacionalei vyriausybei” (t. y. Čiang Kai-šekui).

Tas generolas buvo “garsus” tuo, kad jisai “priėmė 
krikščionybę” ir už tai gaudavo pinigų iš įvairių krikš
čioniškų misijų. Vienu tarpu jisai buvo virtęs karštu 
Rusijos draugu, — matyt, bolševikai jam užmokėjo dau
giau, negu Kristaus evangelijos skelbėjai Kinijoje.

Po to, kai kinų tautinė valdžia padarė taiką su ja
ponais, gen. Feng atsisakė prisidėti prie taikos ir pas
kelbė naują karą dėl atgavimo Kinijos “prarastų pro
vincijų”. Bet matyt, kad tai buvo tiktai tam tikras 
būdas išgauti daugiau pinigų iš tų, kuriems reikalinga 
taika. Japonai su Nankingo vyriausybe jam, tur būt, 
dabar užmokėjo tiek, kiek jisai reikalavo, ir jisai par
davė ir savo “patriotišką idėją”, ir savo armiją.

ŠTAI KODES JUODU ŽUVO: 
LEKE NEPAPOTERIAVĘ

Kapucinų ar kokių kitų zo- 
konikų atstovas, kun. Al. Bu- 
blys, išsprendė klausimą, ko
dėl lakūnai Darius ir Girėnas 
užsimušė, beskrisdami į Lie
tuvą. štai kodėl: juodu lė
kė Šventą dieną ir dagi neiš
klausę mišių! Vadinasi, jei
gu lakūnai butų papoteriavę 
ir butų išskridę iš New Yor- 
ko šiokią dieną, o ne sekmą*

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........................    $8.00
Pusei metų .......-..............   4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiams ..................... 1.50
Vienam mėnesiui ................   .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ••••••••••••••••••••••••a*** 3c
Savaitei ................................. .. 18c
Mėnesiui .......   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .—.......................... ..... $7.00
Pusei metų .................................. 3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dvienj mėnesiams ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ...........  75

Lietuvon ir kituę užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...................................... $8.00
Pusei metų ....................   4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

dienį, tai butų išlikę gyvi.
Tas* kun. Bublio aiškinimas 

tilpo Bostono “Darbininke”. 
Pirmiausia tenai nurodoma, 
kad Italijos fašistų Balbo, lėk
damas j Ameriką, “atsidavė 
Dievo globai”. Paskui sako:

“Visų pirma Dievas, o jau 
paskui Tėvynė! Tai priva
lo būti obalsis kiekvieno 
žmogaus, kiekvienos tautos, 
kiekvienos valdžios, kadan
gi ‘Aš esu alfa ir omega’, 
kas* reiškia: pradžia ir pa
baiga !

“Šito regimai neturėjo 
omenyje musų didvyriai... 
Jiems greičiaus neątėjo į 
mintį, jog lėkdami visą sek*

madienį, ir dar mu§ų Glo
bėjos Motinos Marijos die
ną, jie netik neįsigyja Jųjų 
pagalbos, bet ir bausmes ui 
laužymą vieno svarbiausių
jų įsakymų: 'Šventąsias die
nas švęsk!' ‘Šv. Mišių išklau
syk šventomis dienomis!'" 
Dabar aišku, kas yra kal

tas, kad Darius su Girėnu žu
vo. Anot kun. Bublio, išei
na, kad kaltas yra — Dievas, 
kuris nubaudė lakinius už tai, 
kad juodu lėkė šventadienį, 
ncpasimeldę bažnyčioje I

PirmiaUs buvo girdėti kito
kių aiškinimų. Vieni sakė, 
kad kaltas buvo nepakanka
mas lakūnų pasiruošimas ke
lionei (dėl stokos pinigų). Ki
ti sakė (būtent, komunistai), 
kad lakūnus pražudė, arba sta
čiai “nužudė”, buržuazija. 
Dar vėliaus buvo kilęs įtari
mas, kad lakūnus nušovė Vo
kietijos pasienio sargai. Bet 
kun. Bublys visus sukirto. Ką 
čia reiškia buržuazija arba 
Hitlerio kareiviai, kuomet įsi
maišo pats Dievas, supykęs už 
lakūnų sulaužymą šventes įsa- 
kyirio!

Beje, vienas lakūnų — ktip. 
Darius — buvo aiškus laisva- 
manys (apie Girėno įsitikini
mus mažiau žinoma), todėl 
kažin ar buvo galima tikėtis, 
kad jisai eitų poteriauti. Bet 
kiek žinoma, nė kiti lakūnai, 
leisdamiesi į savo rizikingas 
keloines, nesielgė, taip, kaip 
pataria Bublys. Lindbergas, 
Post ir t. t. išlėkė be mišių, ir 
nulėkė kur norėjo.

KOMINTERNAS IR SKLOKA

L. Pruseika parašė ilgą 
straipsnį, aiškindamasis V. 
Kapsukui, kodėl jo “skloka” 
(opozicija) neklauso komunis
tų internacionalo bei jo sekci
jų įsakymų. Lietuviškos sklo- 
kos lyderis bažijasi, kad jisai 
ir visa opozicija pripažįsta 
Kominterno ideologinę vado
vybę, bet opozicija, girdi, ge
riau žino, kas Kominternui 
yra sveika, negu pats Komin- 
ternas, todėl ji jo neklauso, 
bet elgiasi taip, kaip jai jos 
išmanymas diktuoja.

“Kaip dabar dalykai stovi 
Amerikoj, tai aš esu giliau
sia įsitikinęs, rašo L. P., 
“kad Komunistinės Opozici
jos nusistatymas yra daug 
naudingesnis pačiam Komin
ternui, negu nusistatymas 
oficialės vadovybės.” 
žodžiu, sklokininkai yra ka- 

talikiškcsni už patį popiežių!
Ši nuskurdusio proto logika 

sudaro tą uolą, ant kurios 
Pruseika, Butkus ir kiti buvu
sieji Bimbos draugai pastatė 
savo sklokišką koplyčią (var
das “bažnyčia” butų jai perdi- 
deliš).

Vadinasi, Pruseika įsivaiz
duoja, kad yra koks tai Ko- 
minternas (komunistų inter
nacionalas), atskiras nuo Ko
minterno vadovybės: Komin- 
ternas sau, o Kominterno va
dovybė sau. Skloka darbuo
jasi Kominterno naudai, bet 
eina prieš Kominterno vado
vybę!

šitaip gali protauti tiktai 
žmonės, kurie nemoka sudur
ti galą su galu savo mintyse.

Panašiai protauja davatkos, 
kurios dažnai mato netikusius 
kunigų darbus ir juos smer
kia, bet tuo pačiu laiku save 
ramina tuo, kad “bažnyčia” 
geresnė, negu kunigai.

To ne gana. Pruseika sako, 
kad Kominterno vadovybės 
opoziciniųkai negalį klausyti, 
nes ji nuolat dariuši ir daran
ti klaidas; bet ideologinę Ko
minterno vadovybę jie pripa
žįstą. Idant žmogus galėtum 
suprasti, ką šitas sklokiškas 
tezis reiškia, tenka manyti, 
kad Kominternas turi dvi va
dovybes: vieną “ideologinę”, 
antrą (matyt) “materialinę”,

Materialinė vadovybė tai bus 
veikiausia tie asmėhs, kurie 
įvairiais laikais stovėjo arba 
šiandie stovi Kominterno prie
šakyje; o ideologinė vadovy
bė tai — idėjos, kurias tie va
dai stengiasi pravesti gyvem-

mė. Tos idėjos kartais būna 
vadų (Zinovjcvo, Bucharino, 
Manuilskio ir t. t.) galvose, 
kartais jos, paibeliai žino, kur 
dingsta, ir tuomet didis vadas 
daro visokių kvailysčių, ku
riomis piktinasi protaują ko
munistai a la Pruseika, But
kus ir Paukštys.

Iš ilgo Prušeikos pasakoji
mo apie įvairius Kominterno 
griekus galima suprasti, kad 
“ideologine vadovybe” jisai 
vadina tą anarcbistiŠkai-esc- 
rišką idėjų kratinį, kurį ko
munistams paliko “didysis” 
Leninas.

žodžiu, sklokininkai laiko . 
save komunistais “Lenino dva
sioje”, o Kominterno vadus 
nukrypėliais nuo leninizmo. 
Todėl jie kovoja už Kominter- 
ną tokį, koks jisai privaląs 
būti (už Kominterno “ideolo
giją), bet prieš Kominterną, 
koks jisai yra tikrumoje.

Bet vienas dalykas Prusei- 
kai neateina į galvą: kodėl, 
jeigu Kominterno “ideologi
ja” yra tokia gera, jos oficia
liai saugotojai visuomet būna 
supuvę?

Paklausykime, ką pats “N. 
Gadynės” redaktorius pasako- , 
ja apie Kominterno istoriją.

KOMINTERNO VADOVYBE

“Paimkit Zinovjevą”, rašo 
Pruseika. “Jis išbuvo pir- 
mininku Kominterno per aš
tuonis metus. Jis — revo
liucijos vadas. Jis riša vy
riausius klausimus. Prieš jį 
nulankauja, jo pritarimo 
prašinėja visų sekcijų pas
ini. Tik staigiai kyla per
kūnija ir pareiškimas, kad 
Zinovjevas klydo, klydo, 
klydo, patapo kontr-revoliu- 
cionicrium. Apvainikavo ir 
nuvainikavo. Jis pats pasi
sako buvęs išmata.”
Toliau ateina kitas didis va

das. .
“Kaip greit Zinovjevą 

pravijo, iškyla Bucharinas”, 
tęsia savo pasakojimą Pra
seika. “Jis pam-daro Komuni
stų Internacionalo pirminin
ku. Jo straipsniais užpil
dyta ‘Pravda’, kiekviena jo 
prakalba uoliai perspausdi
nama Kominterno spaudoj. 
Jo balso, ktdp didžiausios 
tobuliausios išminties, klau
so visų Kominterno sekei j ų- 
partijų delegatai. Buchari
nas veda šeštąjį-Kominterno 
kongresą (1928 metais). Mes 
čia visi Amerikoje klauso
me jo balso, leidžiam jo 
raštus. Tik staigiai, už ko
kių melų (1929 m.), atūžia 
gandas, kad ne tik Buchari- 
ną, bet ir Bykovą ir Tomskį 
ir šimtus kitų mažesnių ir 
didesnių vadų apsėdo here- 
zijos, oportunizmas, kulo- 
kai. Prieš juos prasideda 
didžiausia batalija. Bucha
rinas lauk iš Kominterno
pirminįnko vietos. Toj ba
talijoj, imtynėse, kurios tę
siasi per kelis melus, mes, 
mažiukai, išgirstame, kad 
Bucharinas, iš viso, jau niio 
senų laikų, buvo kupinas vi-’ 
šokių kUddų, kad hėt jo 
istoriniai filosofiniai veika
lai buvo kupini klaidų, nors, 
rodosi, pats Leriihhs pasakė, 
kad Bucharinas yra geriau
sias partijos teoretikas!” 
Taigi matome, kad per de

šimtį metų I^oihihtėfriui Vddįb- 
vavo ašmens, ’k'iine pašifodė 
esą oportunistai, kontr-revo- 
liuciohieriai ir klaidžibtojai: 
ir vieniiŠ, pats štahi&aūŠitiš tų 
vadų, ŽihovjevaŠ, prisipažino 
pats, khd jisai net buvo “iš
mata”!

O višo pasaulib kohiųnistai 
paskui ihbs “vadus” aklhi se
kė, kiekvieną jų žodį imdami 
už šventą tiesti, l^titufalus da
lykas, ktid PrUŠėikal, įM'šhhi- 
nūs, jogei if Jfdai per lietis 
metus j buvo į t)ii*pe tų gltiŠų, 
darosi< koktu; Bet kad įr^jo 
ambiciją slėgia atsiminimas 
apie tuos laikus, kada jisai, 
geriau^ už “Kominterno vado
vybę” stlprtihtąs kas naudin
ga Kominternui, šliaužioja 
apie Zinovjevą ir jo pastum-
ga Kominternui,

Vadovaujama darbštaus pirmininko Hugh S. Johnson, industrinė administracija ruošiasi 
plačiai kampanijai, kad iki Darbo dienos sugrąžinti į darbą 5,000,000 bedarbių. Kairėj Žo
le—NBA vėliava, ir Charles T. Coiner, kuris paruošė NBA. ženklą. Viršuj _ Johnson kal
insi su laikraštininkais, o apačioj prekybos departamento trobesis, kuriame randasi raštinė 
ir industrinės administracijos. Dešiniąjame šone — žmonės būriais rašosi vesti NRA. kam
paniją, kad žmonės pirktų tik tose sankrovose ir tik tas prekes, kurios turi NBA. ženklus.

dėlių kojas, jisai vistiek netu
ri moralinės drąsos paabejoti 
apie Kominterno “ideologijos” 
eisingumą. Girdi, vadovybė 

supuvus, bet idėja sveikti, lies 
—taip sakė “pats Leninas”

Kad Leninas savo gyveninio 
pabaigoje sutrempė tuos prin
cipus, kuriuos jisai buvo skel
bęs per dvidešimt ar trisde
šimt metų; kad jisai apgavo 
Biisijos žmones, žadėdamas 
jiems visišką Itiisvę, bet vie
toje to įsteigdamas kruviną 
teroristinę diktatūrą; kad jisai 
suskaldė darbininkų organiza
cijas daugumoje šalių ir tuo 
budu paruošė dirvą reakcijai 
ir fašizmui; kad Lenino meto
dai pavirto pavyzdžiu Italijos 
Mussoliniui, ( Vokietijos Hitle
riui ir kitiems galvažudžiams, 
pavergusiems darbo žmones, 
— apie tai Pruseika nepagal
voja.

Tie faktai, ant galo, jo pro
tui nieko ir nepasakytų. Ar 
nėra biblijoje visokių šlykš
tybių (kurių nė laikraštyje ne
būtų galima perspausdinti) 
apie pranašus ir šventuosius? 
O betgi religiškas protas nie
kuomet jų nepastebėjo.

LIETUVOS ŽINIOS
I

Vokiečių propagan
da už Pabaltijos pa- 

sigrobimą
Nauja filmą rytų sienų revi

zijos propagandai.

KLAIPĖDA. — Vokietijos 
kinematografuose sistematin- 
gtii rodomos propagandos fil- 
mos apie Vokietijos rytų kraš
tus, Bytprurius ir pasienius, 
su tikslu priminti vokiečiams, 
kad tie kraštai yra grynai vo
kiški ir turi pasilikti. Kartu 
varoma propaganda už atim
tų sričių grąžihimą Vokietijai. 
Neseniai pasirodė nauja fil
mą, užvardinta “anapus Vis
lus”. Ji turi tarnauti kovai 
prieš sienų nustatymą Bytuo- 
sc. Jos tikslas sukurstyti ma
ses, kad reikalautų kuogrei- 
Čiau rytų sienų revizijos ir 
“atplėštų” kraštų grąžinimo.

Filmą iš Tilžės pasienio

Tilžėje neseniai buvo nufil
muotas mažojo pasienio susi

• ■■ -•

siekimo judėjimas per Luižės 
tiltą, Nemunas kaipo siena, 
Tilžės {žymenybės ir apylin
kės vaizdai. Ši politinė propa
gandos filmą, užvardinta “žai
zdos rytų pasieny”, šiomis die
nomis buvo ir Tilžėje rodoma.

Karaliaučiaus radio ateityje 
tarnaus rytų kraštų voktŠ- 

kumui.
Bytprusių radio pavestas 

naujam intendantui, buv. ge- 
neralmajorui Haenike. Inten- 
dantas, kilęs iš prūsų kartam- 
ku šeimos, paskiausiai buvo 
2- o pėstininkų pulko vadas 
Allenšteine. Apie transliuoja
mos propagandos krypt, nau
jasis intendantas išsitarė kad 

s nori visa, kas galima, dary- 
visos tautos išsiauklėjimui 

nujoję nacionalistiškoje dva
sinta Visa, kas transliuojama 
•j Karaliaučiaus, turi savo pa
grinde turėti vokiškumo mm- 

tį- i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

J

Lietuvos geležinke
lių inž. S. Stulpinas 

lankėsi Chicagoje
Atvyko Amerikon turizmo 
reikalais; atpasakojo "Nau
jienų" reporteriui Lietuvos 

būklę.

Stanislovas Stulpinas, Lie
tuvos geležinkelių -valdybos 
ekonominės direkcijos refe
rentas, buvo atvykęs į Chica
go ir čia praleidęs kurį laiką, 
vėl išvažiavo į Lietuvą rugp. 
7 dieną.

Atvyko pamatyti Parodą.

S. Stulpinas buvo atvykęs 
Amerikon tuo tikslu, kad pa
matyti Pasaulinę Parodą ir 
dalyvauti “Lietuvių Dienos” 
iškilmėse; Arčiau susipažinti, 
su Amerikos lietuvių gyveni
mu, vystyti turizmą į Lietuvą 
supažindinant čionykščius 
lietuvius su dabartine Lietu
vos gyvenimo būkle.

Galima manyti, kad p. Stul
pinas patyrė daug įvairių į- 
domybių važinėdamas po pla
čią Ameriką. Jis buvo apsis
tojęs New Yorke per keletą 
dienų. Atlankė Washingtoną 
ir daugybę kitų Amerikos 
miestų. Bet prieš išvažiuojant 
iš Chicagos, štai ką pareiškė 
“Naujienų” reporteriui:

Patenkintas Pašau line 
Paroda.

“Aš tikrai esu patenkintas 
kelione per Atlantiką, nes 
verta buvo matyti Pasaulio 
Parodą.”

“O Lietuvių Dienos iškilmės 
ir kiti rengiami vakarai?” 
reporteris užklausė.

“Žinoma, mes lietuviai ne
prisidėję prie to darbo negali
me peikti. Man labai patiko ir 
atrodė gana įspūdingos neku- 
rios dalys programo. Ypatin
gai simfonijos orkestras, va
dovaujamas p. Steponavi
čiaus. Bet dūliai bendro pro
gramo vedimo, tvarka galėjo 
būti kur kas pavyzdingesnė.”

“O kas sekančiai lamstą 
įdomino?” vėl reporteris pa
statė klausimą.

"Karalaitė" tikrai tipinga 
lietuvaitė.

“Daug dalykų,” atkirto p. 
Stulpinas. “Bet vienas iš tų 
bene buvo daugiau žingeidus, 
tai pasirodymas ‘Lietuvių 
Dienos’ grožio ‘Karalaitės’, ku
rios tipihgumas tiesiog verčia 
manyti, kad ji yra atsakanti 
reprezentuoti lietuvių tautos 
žmonių grožį.”

“Gal p. Stulpinas būtumėte 
galėjęs atvežti dar gražesnę 
už ją iš Lietuvos?” reporteris 
juokais pastebėjo.

Lietuvoj geriau negu Ameri
koje.

Toliau pasikalbėjimas tęsė
si apie įvairius dalykus. Ypa
tingai, apie lietuvių gyveni
mo būklę p. Stulpinas išsi
reiškė, kad ji yra nepalygina
mai geresnė už šios šalies. 
Nors valstiečiai neturi didelio 
pertekliaus, bet jie nematė 
tiek ir skurdo krizio laiku, 
kiek Amerikos lietuviai. Ir 
jie tuom gali girtis pasauliui, 
kad Lietuvos piliečiai nebuvo 
sustatyti į bado eiles — arba

kaip jus vadinate “ąoup line”.
Tad faktai rodą, kad krizio 

laikus pergyvenę be didelių 
nuostolių. O bankai Lietuvo
je taipgi nebankrutąvo ir ne
nunešė žmonių sutaupą,

“Mano manymu”, p. Stul
pinas pareiškė, “tie kurie, 
grįš į Lietuvą ir parsiveš ke
letą šimtų dolerių, tie sukurs 
linksmą gyvenimą ir turės 
saugią vietą savo intc&tmen- 
tams.”

Po trumpo pasikalbėjimo 
skyrėmės, pasižadėję sustik- 
ti Lietuvoje. — Rep. B.

Antanas Narbutas 
išrinktas Golde n 
Star kl. sekretorium
Pasitraukė J. Dapkus, klubas 

forklozuoja du namus

ROSELAND. — Pereitą pen
ktadienį įvyko Golden Star 
Klubo paprastas susirinkimas.

Vienas namas yra forklo
zuoja mas už morgičius. Jau 
rankpinigiai advokatui duota. 
Jis sako, kad gal į keletą mė
nesių po teismo savininkas 
bus priverstas mokėti nuomą 
o gal už dešimties mėnesių 
namas bus klubo. Antras na
mas irgi beveik yra ant for- 
klozavimo.

Pradeda gerėti laikai, ma
žėja ir ligoniai, šiuo laiku yra 
tik apie pora ligonių.

Užrašų raštininkas J. Dap
kus rezignavo. Tokios aplin
kybės susidėjo, kad jis negali 
savo darbo apleisti. Jis buvo 
raštininku per daugelį metų.

Buvo nominuoti trys kandi
datai į jo vietą, bet trečias 
atsisakė. Paliko tik du, A. 
Narbutas ir P. Petronis, sus
penduotas. Nariai supranta 
pagal konstituciją, kad sus
penduotas narys negali užimti 
valdyboje vietos ir jį negali
ma nominuoti į valdybos urė
dą, bet pirmininkas kitaip su
pranta suspendavimą. Jis sa
viškiams aiškina, jeigu kitas 
butų suspenduotas narys, jis 
negalėtų būti perstatomas į 
kandidatus ir išrinktas į val
dybos vietą, bet kaip Petro- 
niui suspendavimas yra do
vanotas.

Negerai daro pirmininkas, 
kad nepildo konstitucijos, per 
tai sukelia bereikalingų kal
bu susirinkime.

Raštininku išrinktas A. 
Narbutas, dauguma balsų. Jis 
yra tinkamesnis tai vietai, ne
gu Petronis. —Narys.

Western Electric Co. 
pasirašė NRA darbo 

kodeksą
Darbininkams pakėlė algas 
IV/. Dirbs 40 valandų i 

savaitę.

Vakar Western Electric Co. 
dirbtuvė atsidarė ir visi dar- 
bininkai sugrįžo į darbą, pra
leidę tris savaites atostogų, 
už kurias dvi kompanija ap
mokėjo iš kalno, palyginant 
kiek darbininkas uždirbo per 
savaitę.

Su pirma darbo diena, W. 
E. kompanija išleido biulete
nį, kad kiekvienam darbinin
kui nuo rugpiučio 7 d. bus pa
kelta alga 11 nuošimčių ir 
darbo valandos sutrumpintos 
sulig reikalavimų prezidento 
Roosevelto kodekso.
Priima naujus darbininkus.

Vakar jau nekuriems svar^

bosnių darbų mekanikanis, 
kurie buvo dirbę W. E. kom
panijoj pasiuntė pakvietimus, 
kad grįžtų į darbą. Tikimasi, 
kad Šios savaitės bėgyje, pri
ims šimtus darbininkų gaus 
aukščiau minėtus pakvieti
mus.

Vakar didelės minios žmo
nių veržėsi į priėmimo ofisą, 
teiraudamiesi kada juos pa
šauks į darbą. Nekuriems bu
vo pranešta, “kad už kelių 
dienų”, “tuojaus,” arba “lauk 
kai mums reikės pašauksi
me.”

Bedarbių nuotaika.
Einant pro tas minias be

darbių matosi jų veiduose gi
lus pasitikėjimo ženklas, kad 
geresni laikai jų jau laukia.

Tai tik pradžia tų darbo 
ženklų ir tuo mums nereikė
tų labai džiaugtis, nes W. E. 
kompanijai nereikės tiek dar
bininkų, kiek jų dirbo trys 
metai atgal. Gal nekitaip bus 
ir su kitom stambiom fir
mom. Tad mums belieka lau
kti ir apie tai patirsime trum
poj ateityje. — F. Bulaiv.

Vagis užmokėjo $35 
už kumpį

Prieš keletą dienų Munici- 
pnliame teisme, prieš teisėją 
Joseph Mc Garry, buvo nagri
nėjama tūlo W. B. Mankaus 
byla, kurią užvedė vienos san
krovos savininkas, T. Smith 
už kumpio pavogimą.

Byla buvo įdomi tuom, kad 
Maukus, sugautas ant Clark 
ir Grand gatvių kampo, nepri
sipažino “kaltu”.

Tačiau, valstijos prokuroro 
Nelson tardomas prisipažino, 
kad jis tą kumpį nevogęs, o 
tik taip pasiėmęs iš sankro
vos, kurioje jis dirbęs per 6 
m. laiko.

"Pasiėmė, bet nevalgė"
Teisėjas Mc Garry išgirdęs, 

kad jis “o tik taip pasiėmė, 
bet nevogė”, suįdomintas, už
klausė. — Ar tas kumpis jam 
priklausė?

Maukus skubiai iškėlė abi 
rankas aukštyn ir prisiekda- 
damas prieš dangaus šventuo
sius, sušuko, “Kaip Dievą my
liu kumpis priklausė mano 
moterei, kuri badauja jau ke
linti metai, negaudama už lėk
tinai maisto”.

Bet nežiūrint visų prisieki
nėjimų, pasirodė, kad Mankus 
kumpį pavogė. Teisme taip
gi paaiškėjo, kad Mankus yru 
neturtingas ir nepajėgia aprū
pinti maistu savo šeimyną, 
todėl buvo priverstas griebtis 
vogimo.

Teisėjas nubaudė jį $35.00, 
bet prižadėjo aprūpinti Man
ką ir jo šeimyną kumpiais per 
2 mėnesiu visai veltui.

F. Bulaiv.

RADIO tyli irgi buvo labai naudingi 
visuomenei žinoti. J. J.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Nuo Šiandien iki Rugpiučio 15 d.

Parsiduoda nepaprastai pigiomis kainomis Bavarsko ir kitokio, Malto 
Apinių krautuvės stakas.

Krautuvė atdara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

3202 So. Halsted Street
Tek Victory 1039

ir

Gražus Radio Pro
gramas.

Praeito antradienio vakare 
kas užsistoto savo radio ant 
stoties W. G. E. S., turėjo 
daug malonumo pasigrožėti ir 
susidomėti su gražiu dainų 
ir įdomių kalbų radio pro
gramų, kurį pateikė Peoples 
Furniture Co. krautuvės.

Šį sykį dainavo Peoples 
Parlor kvartetas ir duetas, 
taipgi solos, kurios sudainavo 
A. AnČiute ir K. Sabonis. 
Tenka pasakyti, kad kaip vi
sada taip ir šį sykį jie buvo 
pasirinkę gražių dainelių ir 
jas išpildė artistiškai ir pa
tenkino klausytojus.

Taipgi kalbos labai suįdo
mino klausytojus. Kalbėjo Dr. 
Poška, svetys iš Lietuvos, a- 
viacijos leitenantas Povilas 
Nakrošis, Povilas Saltimeras 
ir Čalis Kepurė. Neapsieita 
taipgi ir be muzikos. Sugro
ta keletą gražių numerių, o 
programo vedėjo patarimai 
link apie kainų kilimą aukš-

Roselando Klubų ir De
jų Susivienijimo susi
rinkimas penktadienį

ROSELAND. — šį penkta- 
dienj Strumilos svetainėje, 
7:30 vakare įvyks Klubų ir- 
Draugijų Susivienijimo pap
rastas susirinkimas, kuriame 
bus patiekta svarbių raportų, 
pranešimų ir svarstomi nauji 
ir seni reikalai. Narių parei
ga atsilankyti ir užsimokėti 
mokestis — nesiduoti nė vie
nam suspenduoti.

— Sekretorius.

mokėti ir dar priedų pabu
čiuoti, o jau tie bučkiai tik 
ladaro tas extra išlaidas, o 
tartais net ir į teismą priseina 
nueiti.

Paimkime, kad ir pereitą 
penktadienį. Pilietis Kučio- 
ras turėjo stoti prieš policijos 
magistratą Henry Sandusky. 
Jį apskundė “veiterka,” jauna 
grakšti panelė “Blanchc,” rei
kalaudama atlyginimo už pa
vogtą, bučkį. Po ilgų klausinė
jimų abiejų pusių, teisėjas 
priteisė Kučiorą užmokėti 
jaunąjai už “pavogtą bučkį” 
$200. — Rautas.

Lietuviai Daktarai

DE. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesne vieta
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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

LIETUyiS
Optometrięally 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 atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

ir Akįnių Dirbtuvė
West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Lietuvės Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
& Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

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

Nežiūrint kur gyveni musu 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 Kedzie Avenue

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJB

J. F. EUDEIKIO graborių (staiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J, F. EUDEIKIS yra vienatiųfo li^tuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grąbų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
varganais įDYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, paaukite šią (staigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS ________

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
CHICAGO. ILL.Visi Telefonai YARDS 1741—1742

“Veiterkų” bučkiai 
per brangus; kaina

vo net $200.
CICERO. — Pilietis Kučio- 

ras užlaiko tautišką restau
raciją prie 22-ros ir Cicero 
gatvių kampo. Jo restaurante 
matome grakščias, jaunas vei- 
terkas, su kuriomis jam pasi
taiko daug keblumų ir berei
kalingų išlaidų.

Pavyzdžiui, reikia jas pa
valgydinti, aprėdyti, algas už-

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 

ar prie aeroplano 8x10 didumo už 50c

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
Tel. Englewood 5840

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
, DENTISTAS
4143 Archer Avenue

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75..00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
lųcorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
6$8 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monro? 3377

Phone Boulevard 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.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir ąpielinkeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
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.
T«L Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 ,West ,63rd St. 
1 T,L RĘPŲBUC! 3100 1

............i I......... . ...iiiiiiį ................ i «■ .y..... ii . ............ —

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St. 
CISĘRO, ILL,

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

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

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tu: 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
taisus*

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St* 

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. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

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 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Molis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
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

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

T«l. BOULEVARD 9199 
.............- ................. ............... ...

756 W. 35th SL 
(Coj. of 35th *8 Hąhte4 Sts.) 

iriso valandos: ntjo 2*4, nuo 7-9
NedėldfcoUis pagar sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

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

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

,4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
Tel. Republk 9723

JOHN B. BORDEN
LlfeTŲVIS ADVOKATAS

108 Monro© St., • prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos -ft

W. Side: 2?01 W. 22 St. (Cermak Rd)
Sghraov ir rak. 0 Iki U

• - Telefoaa. Canal 0123
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

ūtarnlnko. Kaiverffo ir- Spbatos vak. 7 Iki •
. Telefono Bem’-ue »ooo
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7:45 VALANDĄ

[CLftSSIFIEDADS

—Juzė.

PARDUODU pilnai įrengtą užeigą. 
Atdara per 5 metus. Aš turiu kita biz
nį. Kreipkitės: 852 W. 69th St.

- Daug esu gir- 
Raudonos Rožės

Karins For Sale 
Ūkini Pardavimui

Educational
Mokyklos

PARSIDUODA Kliningo (Kriaučių 
šapa, pigi renda, 2 kambariai pagyveni
mui, gera apielinkė. darbo pilnai, par
duosiu oigiai. Priežastis pardavimo li
ga. 1556 North La Šalie St.

10 AKERIŲ — $50.00: 40 skė
rių — $150. Lengvais išmokėjimais. 
Dykai informasijos knygutė. A. Blom, 
Menominee, Midi.
... ........ V ----- - 1 1 " 1 ...........-

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

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

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

Atsmaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak.

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.

C.
KILOCYCLES. 
M E T E R S

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

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

6955 So. Talman Avė.
---- O—

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

(APART NED6LD.) 
IŠ STOTIES 

W. S. B 
1210 
247.8

—o--
Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

5332 Sp., LONG Avė.
TEL. REMJBUIC Z 8401

Business Chances 
u _ _, PaijatjimĮi BįEniai ____ _ _

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

1527 W. Madison St.

Chrysler ir

Pavogė apie $75 pinigais ir 
brangų laikrodėlį; vimas 
plėšikų buvęs lietuvis.

pasišokti ir išgirsti

toliau;

lakūnus.

Town

Matę lėktuvą plasnojant į rytus, iš laivo “Europa” kiek 
į vakarus nuo Anglijos

122 kuopos, 
nariai paaukavo 

pa- 
kuris

bus ištikrų- 
Dainuos Juozas 

Stasys Rimkus, 
Lietuvos

Žada rinkti aukas ir 
paminklui aukuos ir kuopa; 
pagerbė

Home Loan Corporation grie
biasi žinksnių, kad priversti 
bankus ir “trust” kompanijas 
tai padaryti

MORTGAGE BANKERS

LIETUVIŠKUS BONUS

Namų 
siu'nčia 

Jų bal-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, . NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ agentūra

Prisirašykite i musų aptilki

TE t. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

, Daug apsivylė.
Ypatingai šiaįs metais nei į 

vieną Amerikos-didmiestį ne-

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu
4 CANAL 8500 4

MARQUETTE PARK. —Se
nas Marąuette Park biznie
rius p. J. A. Dargis, perleido 
savo gazolino stoties biznį

PASAULIN? PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTU’’!

*

Per visą vasaros ląiką 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 nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevertoj ate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

of Lake,
12.25 Dariaus ir Girėno 
minklui, susirinkime 
įvyko rugsėjo 6 d.

Laike susirinkimo visi na- 
riai atsistojo valandėlei ir nu
lenkę galvas mintimis išreiš
kė didžiausią pagarbą karžy
giams kurie paguldė galvas 
visai prie laimėjimo vartų.

Po to, narys P. R. Kastel- 
man - Čiurlionienė pareiškė, 
kad to neužtenka, kad reikia 
prisidėti pinigiškai prie jų pa
gerbimo • ir pastatyti amžiną 
paminklą Chicagoje. # Ji pa
dėjo pirmą auką, vieną dole
rį. Toliau aukavo,* J. Val
kauskienė, P. EleviČius, M; 
Reikauskienė, M. Augaitienė, 
T. S. Kuizinas, J. Čiliauskas, 
A. J. Beržinskis, C. P. Kolalis, 
K. Shukis, J. Kačinskienė' 
(visi po dolerį, išskyrus A. J.

' ’ !.C s- Reporteris nušviečia darbų 
prospektus Chicagoje.

“Naujienietis” G. Urnėžis, 
kuris trumpą laiką atgal grįžo 
iš Lietuvos, pranešė, kad plauk
damas laivu “Europa” per At
lantą, jis, kaip ir kiti keleiviai, 
matę lietuvių lakūnų Dariau^ ir 
Girėno aeroplaną, “LITUANI- 
CĄ”, skrendantį rytų linkui virš 
Atlanto.

Laivas apleido Vokietiją apie 
liepas 15 d., sustodamas Cher- 
bourge, Francijoj ir Southamp- 
ton, Anglijoje. Liepos 16 d., 
kiek po pietų, laivas buvęs į var 
karus nuo Airijos. Toje pozi
cijoje laivo įgula užgirdo aero
plano motoro užimą. Laivas 
tirojau pradėjo duoti signalus, 
o visi keleiviai, jausdami kad 
kas nors nepaprasto įvyko, su- 
be£.o ant denio.

Įskaitė numerius “NR688E”
Netrukus iš debesų pasirodė 

ir aeroplanas, kuris trukė Ang
lijos linkui iš atviros juros. Lai
vo įgula, sako, įžiūrėjusi lėk
tuvo numerius “NR688E”— ku
rie yra “LITUANICOS” nume
riai. Laivas atidavė pagarbą 
aeroplanui, kuris atsakė su pro
pelerio ir motoru ūžėsiu* ir nu
traukė toliau į rytus.

Oras buvęs blogas
“Oras nebuvo labai geras to

je vietoje”, pasakojo p. G. Ur- 
nežis. Buvo ūkanota ir jeigu 
ne motoras, tai greičiausiai nie
kas laive nebūtų pastebėjęs lėk
tuvo. Vilnys didelės, o putė 
smarkus vėjas.

“LITUANICOS” pasirodymas 
smarkiai sujudino visus kelei
vius, buvusius laive, ypatingai 
saujalę lietuvių, kuriems tas 
momentas buvo ypatingai svar- 
btfs, jaudinantis. Jis davė jiems 
progą išpusti savo krutinės, kad 
lietuviai jau nėra tokie prasti 
žmoneliai..., kaip Darius išsireiš- 

/ kė, “ir jie pajėgia skinti kitiems 
kelius ,o ne vien sekti kitų pė
domis”.

To^el, kai laivą, sekančią die-

Prieš pėrą mėnesių Chica
gon pradėjo važiuoti kitų A- 
merikos miestų bedarbiai, ti
kėdamiesi gauti darbo, kad ne 
fabrikuos^, tai bent Pasaulio 
Parodoje arba viešbučiuose. 
Tuo darbo, prospektu bene 
daugiausiai buvo susidomėję 
farmerių jaunuomenė, kuri 
prie pirmos galimybės stengė
si pasprukti iš to skurdo na
gų, pastaruosius 4 metus lai
ko.

‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
KUPONAS

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 ĮŽANGOS TIKIETO "NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

SEKMADIENI VISI KELIAI VĖSINAU 
JIENU” ANTRĄJĮ PIKNIKĄ

Iš visų kampų, kampelių lietuviai rengiasi 
į koncertą atvirame ore

Visi keliai šį sekmadienį, 
rugpiučio 13 d., ves į “Birutes” 
daržą, kur “Naujienos” vėl iš
eis j priekį su nepaprastu pik
niku, sujungtu su koncertu at
virame ore.

Iš visų kampų, kampelių tą 
dieną trauks mašinos, pilnos 
mažų ir didelių, senų ir jaunų, 
į “Naujienų” išvažiavimą, su 
nori.* linksmai, smagiai pralesiti 
dieną, pasimatyti su savaisiais, 

bene pirmą 
ir kitų me- 
ore. Ir jieno jėgų—atvirame 

neapsivib!
O koncertas—tai 

jų koncertas. 
Babravičius,
Sofija Paškevičiūtė, 
Benas su 35 muzikantais, “Pir
myn” choras, ir taip toliau, ir 
taip toliau*.

Nieko daugiau apie šiuos as
menis nesakydami, priminsime, 
kad programe figūruos P. Gals-. 

Chicagietis lietuvis G. Urnėžis sako matęs 
“Lituanica virš Atlantiko

kis ir “Padaužų” diktatorius J. 
J. Čeponis. Sako mums, kad 
nemenką rolę užimsiąs ir Senas 
Petras. Senas Petras jau dabar 
veža savo “flet tajerius” pas 
“šiumekerį”, kad pripumpuoti j 
juos oro ir išvažiavo vakar pė- 
kščias prirengti estradą progra
mai.

O įsigauti į pikniką ir išgirsti 
solistų ir kitų “žvaigždžių” pro
gramą labai lengva. Pasiimkite 
žirkles ir iškirpkite iš penkių 
“Naujienų” numerių penkius 
“Naujienų Pikniko Kuponus”, 
vienas kurių randasi viršui šios 
žinios. Surinkę penkius, apmai
nykite juos į įžangos bilietą at
silankydami į “N.” ofisą ar prie 
daržo. Jokias įžangos —tik iš
sikepkite penkius kuponus, o 
išgirsite ir Babravičių, ir Rim
kų ir Paškevičiūtę ir linksmai 
pasišoksite, pasilinksminsite 
“NAUJIENŲ” ANTRAME PIK
NIKE.—Senas Petras.

ną, pasiekė žinia, kad lakūnai 
žuvo, kuomet jų orlaivis nukri
to Pomeranijos miškuose, ji su
krėtė visuos laive buvusius lietu
vius. štai, vakar juos matė 
plasnojant pasekmingai, bai
giant pavojingiausią keliones 
dalį, o šiandien jie jau negyvi, 
paguldę galvas lėktuvo griuvė
siuose...

G. Urnėžis, gyvenąs Ciceroje, 
1537 South 58th Avenue, pasie
kė Chicago liepos 21 d. Jis iš
važiavo trumpą laiką atgal pa
sisvečiuoti. Naudojosi “Naujie
nų” agentūros patarnavimu.

SLA. 122 kp. nariai 
paaukavo $12.25 Da

riaus-Girėno pa
minklui

Bcržinskį — $2.00) ir J. Ga- 
brijolas ■— 25c. Viso, $12.25.

Kaip įsikurs pastovus pa
minklo statymo komitetas, 
kaip buvo kalbama spaudoje, 
auka bus jam perduota. Prie 
to, S. L. A. 122 kuopa nutarė 
rinkli aukas ir toliau pamink
lo statymui kiekviename savo 
susirinkime ir aukaus tam 
tikslui iš savo iždo. Suinte
resuotieji malonėkite duoti 
mums žinoti kuomet bus šau
kiamas Dariaus-Girėno Pa
minklo komiteto susirinki
mas. Kreipkitės į valdybą se
kamu adresu, J. T. Puleikis, 
4629 South Washtenaw avė., 
Chicago, III.

F. T. Puleikis.

Iš Cicero Lietuvių 
Improvement klu

bo veikimo
CICERO. —Pereito trečiadie

nio vakare Lukštienės svetainėj 
įvyko Lietuvių Improvement 
Klubo mėnesinis susirinkimas, 
kuriame įstojo keletas naujų na
rių ir kuriame svarstyta eilė 
svarbių klausimų.

Pirmas iš jų turėjo reikalo 
su viešos mokyklos dženitorium, 
kuris statosi dideliu “politiše- 
nu” ir yra pridaręs daug šuny
bių vietos gyventojams. Jie 
kentė kol pajėgė. Pagaliau, su
sidarė klubo komisija, kuri su
rinko faktus ir padavė jutos mo
kyklų tarybai su skundu praša
linti dženitorių iš tarnybos. 
Suuodęs apie gręsiantį pavojų, 
jisai pradėjo grąsinti komisijai, 
grąsina ir mokyklų tarybos po
sėdžiuose. Kaip jo reikalas bus 
užbaigtas, pranešiu vėliau.

Nori suardyti Tax Payers 
Council

3 met. atgal čia susiorgani
zavo Improvement klubų tary
ba, Tax Payers Council of Ci
cero. Prie jos priklausė visų 
tautų atstovai, nors organizaci
ją kontroliavo čekai. Susirin
kimai buvo vedamo anglų kal
ba. Bet pralaimėję prezidento 
rinkimus, čekai pasitraukė iš 
organizacijos ir dabar eina prieš 
ją, varo agitaciją tarp klubų, 
kad iš tarybos pasitrauktų. Be
veik tikra, kad ji bus sugriauta, 
nes ir lietuvių organizacijoje 
yra užsispyrėlių, kurie daro į- 
vairius užmetimus.

Tas, pagaliau, paprastas da
lykas. Plačioji minia negali 
turėti tvirtos organizacijos, ne
gali sugyventi vienybėje. O kaip 
jie pešasi, tai politikieriai nau
dojasi.

Nori užtraukti $500,000 
paskolą

Jau buvo rašyta, kad miesto 
valdininkai nutarė pagerinti 
vandens sistemą ir tam tikslui 
nori užtraukti naują Į$500,000 
paskolą. Namų savininkai eina 
prie bankroto, negalėdami pa
nešti mokesčių naštos, o čia po
nai valcĮinikąi nori dar daugiau 
gyventojus apsunkinti, 
savininkai priešinasi, 
protesto rezoliucijas, 
sas turėtų būti išklausytas.

Gyventojai buvo labai pasi
piktinę senais republikonais ir 
jų vieton pastatė demokratus, 
kurie pasirodo dar aršesni. Už 
trijų metų rinkimai. Pažiūrėsim 
kas laimės.—D.

Banditai apiplėš ė 
Roselando lietuvio 

S. Viršilos aline 4*

Vakar prieš pietus, apie 11 
vai. du plėšikai įsibrovė i lie
tuvio S. Viršilos, 127 East 107 
Street, alinę ir suvarę visus 
buvusius į užpakalį, ištuštino 
registerį ir iš spintos, namų 
viduje, pavogė brangų laikro
dėlį.

Viso, pinigais plėšikai pavo
gė apie $75. Laikrodėlis bu
vo vertas kelias dešimts dole
rių.

Prieš užpuolimą, vienas už
puolikų įėjo į) vidų ir papra
šė alaus. Paskui jį įėjo kitas 
ir “holdupą” prhdėjo. Spėja, 
kad vienas, tų plėšikų buvo lie
tuvis.

Paskutiniu laiku alinių api
plėšimai pradėjo kartotis po 
kelius kiekvieną dieną. Siau
čia alinių apiplėšimų banga. 
Ypatingai daug jų įvyksta še
štadieniais. Savininkai ragi
nami tą dieną apsisaugoti ir 
regsteryje nelaikyti daug pini
gų.

SLA. 55 kuopos susirin
kimas sekmadieni.

WEST PULLMAN. — šį 
sekmadienį, West Pulhnan 
Park svetainėje, 2 vai. po pie
tų, įvyks Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 55 kuopos pa
prastas susirinkimas. Bus ra
portų, pranešimų ir svarsto
ma nauji ir seni reikalai.

Atsilankydami, nepamirški
te atsivesti ir haujų narių.

— Sekretorius.

Planuoja priversti 
bankus j išduoti 
morgiclų-savi- 
ninkų pavardes

Federalė Home Loan Corpo
ration, įstaiga duodanti pasko
las mažiems namų savininkams, 
žada kreiptis į valstijos ir na- 
cionalių bankų organus reika
laudama kooperavimo, kad pri
versti bankines įstaigas išduoti 
morgičių savininkų pavardes.

Daugelis aplikantų, ieškančių 
paskolų iš federalės įstaigos, nu
siskundė, kad bankai, kurie vei
kia kaipo “globėjai” jų morgi- 
čiams, atsisakė išduoti jiems 
pavardes tų morgičių savinin
kų, tuo būdu sutrukdydami pa
skolos gavimą. Kad tokius ban
kus priversti išduoti pavardes— 
korporacija griebsis griežtų 
priemonių. Valstijos audito
rius E. Barrett jau prižadėjo pa
dėti korporacijai tame darbe.

Farmeriai važiuoja į 
miestus darbą ieš

koti.

privažiavo tiek bedarbių dar
bo ieškoti, kiek į Chicagą.

Tačiau tie darbų numatomi 
prospektai ne vieną iŠ jų su- 
vylė. Dirbtuvėse retas kuris 
galėjo gauti darbo. O P. Pa
rodoje kai kurie gavo darbų, 
tai jų sąlygos nei vienam ne
gali būti pakenčiamos. Viena, 
kad ten darbininkai turi dir
bti po 12 valandų į dieną ir 
gauna mokėti tik $1.00 už tą 
12 valandų darbo laiką.
$1.00 ui 15-17 valandų darbą.

Rot ne kiek geriau ir tiems, 
kurie gavo darbus viešbučiuo
se virtuvėse, valgyklose, ar 
šiaip kitur. Jiems, darbo va
landų paskirstimas buvo kur 
kas įvairesnis. Nes prie tų 
darbų reikia dirbti ne 12 vai. 
bet dažnai 15 ir 17 vai. per 
dieną. O užmokestis toks pat 
r—$ 1.00.

Blogiausia yra tiems, kurie 
atvyko iš tolimų miestų, pra
leido paskutinius centus nieko 
nelaimėję ‘turi grįžti iš kur 
atkeliavę arba bastytis Cliica- 
gos gatvėmis, neturėdami pas
togės, pinigų nei draugų, ku
rie jiems pagelbėtų.

Žinoma, vyrams tie blogu
mai neatrodo taip žiaurus 
kaip moterims. Bet kaip vie
nas taip ir antras turi ieškoti 
priemonių kaip iš jų išsisukti.

Moterų likimas.
Taigi, ką daro moterys ar

ba jaunos merginos,, kurios 
atvažiuoja nuo fannų į did
miesčius ir negauna darbo? 
Paprastas atsakymas —nedir
ba. Bet parsiduoda save viso
kiems prostitucijos pirkliams.

Taigi dalis tos jaunuomenės 
kuri galėjo gyventi, kad ir 
skurdžiai prie savo tėvų ant 
farmų ir laukti, iki darbų sto
vis pagerės didmiesčiuose, su
lindo į prostitucijos urvus.

Ypatingai, farmerių tėvai, 
leisdami savo vaikus į miestus 
laimės ieškoti bei kurti gyve
nimą, turi patirti darbų sąly
gas.

Mieste tik tuomet linksmas 
ilinl i

ir įdomus gyvenimas, kai tu
ri pinigų. Bet be uždarbio 
mieste, jaunimui kur kas bu
tų naudingiau gyventi ant far
mų, kad ir farmerių būklė 
yra žiauri šiais nedarbo lai
kais. —F. Bulaiv.

Atiduoda kreditą 
Raudonos Rožės Kl., 

Cicero
CICERO, 

dėjęs apie 
klubą, Cicero, III., bet neturė
jau progos būti jo parengi
muose.

Štai, sekmadienį, liepos 30 
d., nuvažiavau su piliečiu 
Zalagėnu į Miliausko daržą ir 
tenai radome Raudonos Ro
žės išvažiavimą. Žmonių bu
vo neperdaugiausiai, matyt, 
pabijojo karščio, nes tą dieną 
saule ištiktųjų kepino. Tvar
ka pas klubiečius pavyzdinga.

Pikniko dalyviai didžiumo
je buvo jaunimas — ir visi 
klubo nariai. Bravo, klubie- 
čiai, kad mokate jaunimą pa
traukti.

Jos. A. Dargis nauja 
ine biznyje.

broliui, o pats persikėlė sker
sai gatvės, 6747 South West- 
ern avenue. Senoje vietoje p. 
Dargis “šinkavo” gazoliną, 
naujoje — alų. Vieta naujai į- 
rengta su skoniu — taip, kad 
viskas atrodo gražiai. VBA.

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir* Ply- 
mo'utb Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. 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 E. BALZEKAS, Sav.

Ar žinote, 
daug metų patyręs 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus O
rūpestingai atlieka 
kančius reikalus: |Į|hCĮ ,.'W

PADARO legališkasMr 
notas prašalinimui ren- JĮĮ1
dauninkų nemokančiųĮMB Jrs SSa 
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 Chicago, III.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

r------------- -------- --------- - .... ...... ...............

CLASSIFIED ADS
Business Service

- Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi anuojame, 
kaip tai rynat, “down spots” it tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

TeL Victory 4965 
—O—

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
tq 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 BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 . 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų
—O—

Miscellaneous for Sale
_______ Jvairtis PaHayirnai________

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 9 vai.

Monroe 2662-3

A. NORY AND CO., Ine.
tšėjai. Dealeriai ir Išdirbėjai Aludžių
ir Restaurantų Įrengimų. Taipgi

Stalų ir Kėdžių.

2018 So. Halsted St.
■ .................... .. ....  r i

Automobiles
PATYRĘS automobilio me- 

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

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329




