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Baus NRA.kodek
so laužytojus

Samdytojai visaip 
bando apeiti NRA 

kodeksą
Johnson įspėja samdytojus, kad 

jei NRA. ženklas bus kartą 
atimtas, jis niekad nebus grą
žintas

WASHINGTON, r. 10.— Nau
jas NRA. skundų biuras gauna 
labai daug skundų apie tai, 
kaip smulkieji samdytojai ban
do visaip apeiti NRA. kodeksą. 
Viena grandinė restoranų Wash- 
ingtone, kuri viena pirmųjų pa
sirašė NRA. kodeksą, tuojaus 
pakėlė darbininkams algas nuo 
$9 iki $14 į savaitę, bet ėmė 
skaityti po $1 j dieną už valgį, 
nežiūrint ar darbininkas valgo 
ar ne.

Barbecue standos savo darbi
ninkes padarė ‘lauko pardavė
jais”, kad galėtų dirbti nerybo- 
tas valandas.

Mėsinių grandinė paleidžia 
darbininkus dviems valandoms 
pietų, o kitus padarė ‘‘keliaujan
čiais pardavėjais”, kurie važi
nėja iš vienos mėsinyčios į kitą 
ir dirba paleistųjų “pietums” 
darbą.

Viena spaustuvė susitarė su 
darbininkais, kad jie pagreitins 
darbą ir 6 dienų darbą padarys 
į 5 dienas, kad tik nereikėtų 
samdytis daugiau darbininkų.

Delei samdytojų pastangų ap
eiti kodeksą, industrinis admi
nistratorius Johnson išleido į- 
spėjimą, kad jeigu* samdytojai 
laužys kodeksą, jie gali pra
rasti NRA. ženklą ir “jeigu 
mėlinasis aras išskris, tas pau
kštis niekad nebesugryš atgal”, 
—reiškia, jei kartą samdytojai 
praras savo ženklą, jie niekad 
nebegalės jį atgauti.

Lewis smerkia samdytojus
John L. Lewis, angliakasių 

unijos prezidentas, kalbėdamas 
prasidedant svarstymams ang
lių kasyklų kodekso, aštriai pa
smerkė tuos samdytojus, kurie 
nuduoda neva pritarią prezi
dento kodeksui, patys gi bando 
kuodaugiausia sau išsiderėti, 
kuomažaiusia padarant konce
sijų.

Spaustuvių darbininkų unija 
paskelbė, kad ji priešinasi laik
raščių patiektam kodeksui, kai
po nesutinkančiam su NRA dva
sia ir nuostatais. Todėl ji pa
siūlysianti savo kodeksą.

Didelės vandens bangos, kurios užliejo dalį Denver, Colo., miesto, pratrukus Castlewood 
tvenkiniui.

Lietuvos Naujienos
Montvilaičiuose uni 
formuoti hitleriniu 
kai kursto riaušes

Po pakartotinų susirėmimų sū 
policija keletą hitlerininkų su
ėmė

___________________ )

Naujas hitlerininku 
pučas Klaipėdos 

krašte
Gudų ir Montvilaičių įvykiai 

stropiai kvočiami

Havanoj viešpatauja 
grąsi tyla, kariuome
nei valdant miestą
Rooseveltas yra priešingas ka

rinei intervencijai, bet vistiek 
reikalauja Machado pasitrau
kimo

SUĖMĖ SMIRDANČIŲ BOMBŲ 
DIRBĖJĄ

puolė
2816

CHICAGO. — Policija 
“fumigavimo” dirbtuvę. 
Cotage Grove Avė. ir suėmė 
Emil Brown, kuris už $5 paga
mindavo smirdančią bombą, o 
jei būdavo imama daugiau, tai 
gamindavo ir už pigesnę kainą.

Vokietijos universi 
tetus lankys tik na 

zių šalininkai
Visi kiti, kurie nepritaria na- 

ziams, bus iš Prūsijos uni
versitetų pašalinti

Vokietija laužo savo 
prižadus: 'pučia 

Austriją

Milicija saugo vals 
tijosiždą

Iš-

LONDONAS, r. 10.— Angli
jos valdžia yra labai susirūpi
nusi dėl labai įtemptų Vokietijos 
ir Austrijos santikių.

Vokietijos kancleris Hitlerio 
‘inspektorius Austrijai” Leo Ha- 
bicht vakar pasakė labai ašt
rią, Austriją įžeidžiančią kalbą 
iš Municho radio stoties. Tai 
rodo, kad Vokietija jau sulauk 
žė savo prižadą, duotą Italijos 
ambasadoriui, kad ji nebeveš 
per radio propagandos prieš 
Austrijos kanclerį Dollfuss.

Austrijos valdžia kreipėsi į 
Angliją, Franciją, Italiją ir ma
žąją ententę prašydama leisti 
policijos skaičių padidinti dar 
8,000 žmonių. Kiek žinoma, tos 
šalys jau leido Austrijos polici
ją padidinti.

Anglija skaito, kad padėtis 
yra labai pavojinga, Vokietijos 
naziams bandant sukurstyti 
perversmą Austrijoj ir tą šalį 
prijungti prie Vokietijos. Mažo
ji entente grūmoja mobilizuoti 
savo armijas. Italija irgi yra 
pasiryžusi neprileisti Vokietijos- 
Austrijos susivienijimo. Fran- 
cija jau didina kariuomenę Pa- 
reinyje ir galbūt maršuotų į 
Ruhr klonį, jei Vokietija pasi
grobtų Austriją.

Austrija dabar pavirto pavo
jingiausia vieta visoj Europoj.

HAVANA, Kuboj r, 10.—Ha- 
vana Šiandie išrodo kaip karo 
laukas belaukiant “zero valau 
dos” pradėti didelį mūšį. Visur 
tylu, ramu, gatvės tuščios, dirb
tuvės nedirba, visos sankrovos 
uždarytos, uždarytos net ir 
vaistinės. Gatvėse tik patru
liuojantys kareiviai ir policija. 
Tik retkarčiais pasigirsta šūviai 
ar bombos sprogimas.

Bet toje tyloje jaučiamas di
delis įtempimas, didelė grąsa. 
Kiekvieną valandą sukilimas 
prieš Machado valdžią gali užsi
liepsnoti ir prasidėti kruvini 
mūšiai.

5 žmonės žuvo lėktų 
vui susidaužius

IIONOLULU, Hawaii, r. 10. 
—Penki nariai įgulos liko už
mušti susidaužius dideliam dvie
jų motorų karo laivyno hydrd- 
planui. 
nukrito 
damas.

Lėktuvas apsivertė ir 
jūron, tuoj joj paskęs-

SUĖMĖ
KROVININKO UŽMUŠĖJUS

NORTH SIDE SAN-

BERLYNAS, r. 10. — Prūsi
jos švietimo ministeris Rust pa
skelbė, kad pacifistai, socialis
tai, komunistai ir visi kiti, ku
rie nepritaria nazių valdžiai ir 
kurie negaus valdžios liudijimą, 
bus tuojaus pašalinti iš Prūsi
jos universitetų ir iš kitų au- 
gštesnių mokslų mokyklų. O 
kadangi naziams nepritaria di
desnė pirtsė gyventojų, tai 
kia, kad bus pašalinta iš 
versitetų ir didesnė pusė 
dentų.

reiš- 
uni- 
stu-

RABAT, Morokoj, r. 10. — 
42 francuzų kareiviai liko už
mušti smarkiame mūšyje su mo- 
rokkiečiais.

ORHSa
te

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5.52, leidžiasi. 7 
58.

ir kad didelė tų su- 
bonų dalis yra pate- 
valstijos iždą, guber- 
pastatė miliciją dieną 
saugoti iždo vaultus,

TOPEKA, Kas., r. 10. 
ėjifs aikštėn, kad miesto ir mo
kyklų bonų yra suklastuota už 
$750,000 
klastuotų 
kus ir į 
na torius 
ir naktį
nes valst. iždininkas neprilei
džia peržiūrėti bonus. Bus šau
kiamas nepaprastas legislaturos 
posėdis visą šį dalyką ištirti.

Be to patirta, kad vienas bro
keris paėmė iš valstijos iždo 
bonų už $150,000 ir nė bonų, 
nė pinigų negrąžino. Trys to 
brokerio giminių valdomi bankai 
užsidarė, nes jiems nemažai į- 
kišta suklasuotų bonų. Pats 
brokeris, Finney, tapo areštuo
tas ir paleistas už $25,000 kau
ciją.

ČEVERYKŲ DARBININKAI
Už 30 VAL. DARBO SAVAITĘ

BOSTON, Mass., r. 10. —Sboe 
Workers Protective Union, tik
rinti 26,000 narių, savo konven
cijoj nutarė reikalauti 30 vai. 
darbo savaitės čeverykų darbi
ninkams, taipgi nuo $18 iki $40 
į savaitę minimum algos.

Kartu bus bandoma suvienyti 
visas čeverykų darbininkų uni
jas, kurių yra trys.

TRYS ŽUVO EKSPLOZIJOJ 
PIENINĖJ

HUMBOLDT, S. D., r. 10.— 
Moteris ir dvi mergaitės liko 
užmuštos krosniai eksplodavus 
Midway pieninėje. Keli kiti dar
bininkai liko apdeginti. Kiliteį 
gaisrą darbininkai užgesino pie
nu.

Vedę žydes vokiečiai negaus 
valdiškų vietų

lįįfiįį

BERLYNAS, r. 10. —Prasi- 
jos vidaus reikalų ministerijai 
įsakyta netvirtinti tų Prūsijos 
valsčių valdininkų, kurie yra 
vedę žydes.

Kongresais posėdžiauja
Abu* kongreso butai šiandie 

pradėjo bendrą posėdį, kuris 
tęsis iki bus išrištas Amerikos 
pasiūlymas, kad Machado “pa
siimtų atostogas”.

Populiare partija atsitraukė 
nuo Machado ir pranešė Ame
rikos ambasadoriui Welles, kad 
ji pilnai remia jo pastangas at- 
steigti tvarką Kuboje.

Betgi Machado liberalų parti
ja nutarė pasmerkti ambasado
rių Welles už maišimąsi į Ku
bos vidurinius politinius reika
lus, kas esą prieštarauja Ku
bos nepriklausomybei.

Miestui gręsia badas, kadan
gi maisto ištekliai baigiasi.

Kadangi pereitą naktį liko 
pašauti du policistai, tai Macha
do uždraudė gyventojams rody
tis po 7 vai. vakare, nes kiek
vienas rastas gavtėj po tos va
landos bus šaudomas be jokio 
atklaiVsinėjimo.

Kad patraukti savo pusėn ka
riuomenę, Machado išmokėjo 
kareiviams visas užvilktas al
gas.
Rooseveltas su susidomėjimu 

seka Kubos padėtį
HYDE P ARK, N. Y., r. 10. 

—Prezidentas Rooseveltas su di
deliu susidomėjimu? seka padė
tį Kuboje ir pilnai pritaria am
basadoriaus Welles siūlymui, 
kad Machado pasitrauktų iš vie
tos. Jis apie tai pranešė Ma- 
chados valdžiai ir dabar laukia 
ką į tai pasakys pats Machado.

Prez. Roosveltas yra priešin
gas ginkluotai intervencijai, 
nors jos pageidauja ir patys 
Kubos gyventojai. Intervencija 
bu?tų panaudota tik kraštutinia
me atsitikime ir tiktai tam, kad 
atsteigti ten tvarką. Bet galbūt 
pirmiau bus padarytas ekono
minis spaudimas.

CHICAGO.— Pereitą savaitę 
laike plėšimo liko peiliu nudur
tas ir nušautas sankrovininkas 
Gustave Hoeh, 70 m., 5948 W. 
Division St., kuris plėšikams pa
sipriešino. ' Plėšikai— du vy
rai ir jauna moteris, pabėgo.

Tie patys plėšikai buvo pa
pildę jau apie 40 plėšimų North 
Sidėj, bet vis jų nepasisekė pa
gauti. Bet šį kartą pakliuvo. 
Niekurie mačiusių nužudymą pa
stebėjo automobilio laisnį ir 
pirmiausia tapo suimtas Leo 
Meneci, kuris prisipažino buvęs 
sankrovoj kartu su Mrs. Elea- 
nors Jorman, 29 m., gyvnašle, 
motina dviejų vaikų, ir jos mei
lužiu George Kennedy, 29 m., 
kuris ir papildęs plėšimą ir 
žmogžudystę. Kenedy ir gel
tonplaukė meilužė, kuri plėši
muose pasižymėdavo nepaprastu 
nuožmumu, pasislėpė. Tečiaus 
policijai pasisekė surasti jų nau
ją butą, kurį jie veik kasdien 
mainė ir vakar jiedu liko suim
ti namuose 6323 Drexel Avė. 
Nors ir buvo apsiginklavę 4 re
volveriais, tečiaus pasipriešinti 
nebuvo progos ir jie pasidavė 
be mūšio. Abu prie žmogžudys
tės prisipažino ir galbūt vi-' 
siems trims bus pareikalauta 
mirties bausmė.

BAGDADAS, r. 10.-— Assy- 
riečiai, kurie perėjo sieną ir 
puolė Irako kariuomenę, dar 
nėra pasidavę ir mušis tebesiau- 
čia. Jau daugiau kaip 100 
žmonių užmušta susirėmimuose.

WASHINGTON, r. 10. — Fer
merių organizacijos pasiūlė iš
skersti 5,000,000 kiaulių, kad 
pakelti kiaulių kainas. Ferme
riams už išskerstas kiaules bu
tų atlyginta iš proceso taksų, 
kurie butų uždėti ant parduo
damų kiaulių.

tl,Mir, „„ -

BERLYNAS, r. 10. — Ofi
cialiai paskelbta, kad bus stver
tųsi griežčiausių ir nuožmiausių 
priemonių prieš visus tuos, ku<- 
rie sabotažuos Hitlerio valdžią.

AUTO NELAIMĖJE ŽUVO 
ROCKFORDO KOLEGI

JOS PREZIDENTAS

ROCKFORD, UI., r. 10. —Ties 
Davis JUnction, 9 m. nuo Rock- 
fordo, traukiniui užbėgus ant 
automobilio, liko užmušti Rock- 
ford kolegijos prezidentas- Dr. 
Wm. A. Maddox ir kolegijoj 
muzikos departamento vedėjas 
Alfred O. Wilgeroth. Automobi
lius liko nuneštas pusę mylios 
pirm inžinierius spėjo traukinį 
sustabdyti.

Daugiau policijos prieš 
streikierius

pieno

ALBANY, N. Y., r. 10. — 
Gub. Lehman nesutiko pasiųsti 
miliciją prieš streikuojančius 
pieno ūkininkus, kurie puldinėja 
vežimus su pienu, kad neleisti 
pieną pristatyti miestams iki 
nebus pakeltos pieno kainos. 
Tečiaitfs gubernatorius skubiai 
pravedė legislaturoj įstaymus, 
leidžiančius šerifdms pasisam
dyti tiek specialės policijos, 
kiek jie mato bus reikalinga, 
kad suvaldyti streikuojahčius 
ūkininkus.

LINCOLN, III., r. 10.— Iš 
nusiminimo, kad neteko Mount 
Pulaski pašto viršininko vie
tos, nusižudė Ray Tribbett, 50 
m. To miestelio pašto viršinin
ku jis išbuvo 12 metų, bet da
bar jo vieton tapo paskirtas de
mokratas.

WASHINGTON, r. 10. —Iki 
šio jau laiko 5,200 samdytojų 
Washingtone pasirašė NRA. ko
deksą. Dar yra apie 2,700 sam
dytojų, kurie kodekso nėra pa
sirašę.

KLAIPĖDA. VII. 25. Elta.— 
šeštadienį Pagėgių apskr., ne
toli nuo Gudų plento, ėjo vieno 
jaunimo ratelio narių būrys. 
Keli iš jų vilkėjo uždrausta uni
forma: baltais marškiniais ir 
juvo per pečius persijuosę dir
želiais. Pasienio policija vyk
dydama komendanto įsakymą, 
4 uniformuotus vyrukus norėjo 
suimti. Tačiau policija buvo už
pulta ir vienas iš suimtųjų bu
vo atitoltas. Paskui apie polici
jos būstinę Montvilaičiuose il
gai stovinėjo būrys žmonių ir 
įvairiai grasinamai kalbėjo. Va
kare apie 11 vai. vėl susirinko 
būrys žmonių vienos smuklės 
kieme, kur vėl pasirodė keli 
uniformuoti vyrukai. Policija 
buvo priversta vėl juos suimti. 
Čia vėl įvyko pasipriešinimas. 
Minia nenorėjo atiduoti unifor
muotų vyrukų, tačiau policija 
suėmė 3 žmones. Vienas iš jų 
buvo paleistas, nes gydytojas 
išgdavė liudijimą, kad suimta
sis sergąs plevritu ir kad esą 
pavojinga jį laikyti suimtą. Vi 
si kiti, iš viso 5 žmonės, buvo 
nugabenti į Bajorų kalėjimą...

Valstybės saugumo policija 
įvykį atsidėjus tiria ir nori nu- 

kurie

COALGATE, Okla., r. 10.- 
Federalinio maršalo padėjėjas 
Robert Sumpter, 60 m.* liko nu
šautas vakar ieškant munšaino 
gamintojų Lehigh apielinkės 
kalnuose. Vienas žmogus areš
tuotas, dviejų gi ieškoma.

1

statyti visus kaltininkus, 
pasipriešino policijai.

Nušovė plėšiką

Birželio mėn. 27 d. 23:30 vai. 
Klaipėdos krašto pasienio poli
cijos vaclimistras Maculevičius 
bepatruliuodamas su vachm. 
A gurkiu ties Genčaičių kaimu 
Nepertlaukių valsč., plentu Pa- 
gėgiai-Tauragė apie 500 mtr., 
Genčaičių link, pamatė ateinan
tį vieną pilietį nešantį rankose 
portfelį. Jo sulaikymui vachm. 
sušuko: “čia policija, stok!” 
Nepažįstamasis šoko bėgti. Ma
culevičius vydamasis bėgantį 
kelius šūvius iššovė į viršų. Ne
pažįstamasis atsigęžė ir vachm. 
Maculevičius, būdamas apie 2 
mer. atstume, pamatė į save at
statytą revolverį. Vachm. Macu
levičius paleido į nepažįstamąjį 
šūvį ir pastarasis krito negy
vas.

Padarius pas nušautąjį kra
tą, rastas jo pasas, išduotas 
Tauragės m. valdybos, iš kurio 
sužinota, kacj nušautasis yra 
Bernotas Juozas, gim. 1901 m. 
Būdvyčių km., taipgi rastas re
volveris “Parabelum”, kurio 
apkaboj 7 šoviniai ir vienas šo
vinys vamzdyje. Be to, rasta 
kišenėj 2 šoviniai ir įrankiai 
plėšimui. Krašto ir kriminali
nei policijai nukautasis yra ge
rai žinomas, kaipo vagis, kuris 
yra sėdėjęs kalėjimuose.

Lavonas su daiktais perduo
tas Krašto Policijai.

KLAIPĖDA. VII. 26. Elta.— 
Tyrinėjant Gudų įvykius, per 
padarytas kratas rasta sveti
mos valstybės organizacijų žen
klų ir kitos inkriminuojančios 
medžiagos. Valstybės saugumo 
policijai buvo pranešta apie 
vieną nelegalų susirinkimą, ku
ris įvyko po atviru dangumi ir 
kuriame dalyvavo virš 20 žmo
nių. Policija susirinkimą išvai
kė. Vakar ir šiandien vedama 
nuosekli kvota dėl įvykių Gu
duose ir Montvilaičiuose.
Komendantas nubaudė visą eilę 

žmonių
KLAIPĖDA. VII. 26. Elta. — 

Klaipėdos krašto komendantas 
už nusižengimus apsaugos įsta
tymui vėl nubaudė visą eilę žmo
nių. Dvarininkas Wasserman- 
nas už įžeidimą veiksmu einan
čio pareigas pasienio policijos 
vachmistro buvo nubaustas vie
nu mėnesiu kalėjimo arba 500 
litų pabaudos. Lapiną (iš Klai
pėdos) komendantas nubaudė 
dviem mėnesiais kalėjimo. La
pinas organizavo grupę žmonių 
Klaipėdoje ir suf tos grupės na
riais važinėjo į Šilutę, kur jis 
sukurstė savo žmones ardyti 
tvarką ten Sasso sušauktame 
susirinkime, kėlė triukšmą, dėl 
ko kilo kruvinos peštynės. La
pinas ir kituose susirinkimuose 
stengdavosi ardyti tvarką dėl 
ko nuolat galėdavo kilti pešty
nės.

Vieno kaimo seniūnas Muel- 
leris ir ūkininkas šapalas buvo 
nubausti už kurstymą vienoje 
gegužynėje užpulti esančius šau
lius. šepalas nubaustas ištrė
mimu į Panevėžio apskritį dviem 
mėnesiais, o Muelleris trimis 
mėnesiais. Pagaliau, šuišelis 
(Iš Klaipėdos apskr.) nubaustas 
vienu mėnesiu kalėjimo už už
puolimą Klaipėdos stotyje vie
no laikraštininko.

Prie Laukagalio kaimo Jona
vos valsčiuje Neryje rastas už 
sielių užsikabinęs 30 metų vy
ro lavonas. Jis apvilktas mau
dymosi kostiumu, bet jo asme
nybės dar nepavyko nustatyti.

• Šiaulių ežere besimauklydami 
nuskendo Vladas Palukaitis 12 
met. amž. ir Mykolas Vaišvila 
58 metų amž. Vaišvila nusken 
do būdamas girtas. Jo lavonas 
surastas, o VI. Palukaičio la
voną surasti nepavyko.

Turėdamas silpną širdį lie
pos 11 d. vakar staiga mirė 
Žagarės veteritorijos technikas 
Luobikis, kuris laidojamas 
Kruopių laisvamanių kapuose.

Tą pačią dieną ties žagare 
ežere prigėrė vienas jaunas 
žmogus.

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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PAŠKEVIČAITB

JUOZAS BABRAVIČIUS
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Bus ir kitokių pamarginimų.
Šokiams gros George Steponavičiaus orkestras.

■ •r" ; * / . . . . • < ''

Įžanga tik 25 centai, o turintys penkis “Naujienų' 
pikniko kuponus bus įleidžiami dykai.

Penktadienis, i'UgP

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” benas, susidedantis iš 30 muzikantų, po va
dovyste p. Keturakio.

Dainų ir muzikos garsus išnešios po visų daržą p.

PIRMYN" CHORAS

i • s

lt
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(korespondencijos
V—————— ■'    —1

Pittsburgh, Pa.
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Iš lietuviško veikimo

Lietuvių Balsuotojų Lygos 
Parengimas. Rugpiučio 2 d. 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje įvyko Pittsburgho 
Lietuvių Balsuotojų Lygos pir
mas viešas pasirodymas. Bu
vo surengtas koncertas ir pra
kalbos. Koncertinę dalį iš
pildė Jono Vainausko orkest
ras. Kalbėtojais buvo vieti
niai Lygos organizatoriai: P. 
Pivariunas, J. K. Mažiukna, A. 
Onaitis ir pora svetimtaučių, 
o tvarką vedė A. Lelionis.

Lietuviai kalbėtojai aiškino 
balsuotojų Lygos atsiradimo 
priežastis ir tikslus, pabrėž
dami, kad Lietuvių Balsuotojų 
Lygos atsiradimo priežastis 
esanti ta, kad suorganizavus 
visus Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvius į vieną politinę or
ganizaciją ir kad lietuviai ne
būtų išnaudojami politikoje 
svetimtaučių naudai, kaip 
kad yra iki šiol. Svetimtau
čiai kalbėtojai irgi pagyrė lie
tuvių pastangas suorganizuoti 
lietuvius balsuotojus dalyvavi
mui politikoje ir gynimui lie
tuvių reikalų.

Tik gal kiek keistokai kal
bėjo p. Onaitis, kuris kaipo 
čai gimęs jaunuolis kalbėjo 
angliškai. Savo kalboje pa
reiškė, kad ateiviai lietuviai 
neturį jokių principų; tik čia- 
gimiai lietuviai esą su princi
pais ir gerais principais. Bet 
apie kokius principus p. Onai
tis kalbėjo, tai greičiausiai nė 
jis pats nežinojo.

Rengiamas piknikas Tautiš
kų Kapinių naudai. Rugpiu
čio 20 d. Adomo Sodne, Castle 
Sbannon, Pa., yra rengiamas 
didelis piknikas Lietuvių Tau
tiškų kapinių naudai. 'Ren
gime dalyvauja Pittsburgho 
lietuvių draugijos, todėl visų 
lietuvių pareiga dalyvauti mi
nėtame piknike ir paremti 
tautiškas kapines. Įžanga tik 
25 centai asmeniui.

Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubo piknikas gerai pavyko. 
Birželio 30 d. Pittsburgho 
Lietuvių Radio Kliubas buvo 
surengęs pikniką Adomo Sod
ne, Castle Shannon, Pa. Diena 
pasitaikė graži, tad žmonių at
silankė daug, ypač jaunimo, 
kuris gražiai linksminosi prie 
Radio orkestro šokių svetai
nėje. Senesnieji gi, susėdę po 
lapuotais medžiais šnekučia
vosi tarp savęs. Vienas daly
kas tai metėsi į aki šiame pik
nike,—musų taip vadinami] 
biznierių labai mažai tesima
tė. Tačiau jaunimo tai dau
giau buvo, negu kad ant kitų 
piknikų tenka matyti.

Man rodos, kad ir gražaus 
pelno turėjo likti.

Šaukiamas draugijų atstovų 
susirinkimas dėl surengimo

Dariaus ir Girėno mirties 
paminėjimo.

Rugpiučio 1 d. Lietuvių Pi
liečių svetainėje įvyko Aviaci
jos Dienos Komiteto susirinki
mas. Buvo nutarta kviesti vi
sų Pittsburgho draugijų atsto
vų susirinkimą rugpiučio 24 
d. Lietuvių Piliečių svetainė
je dėl surengimo Dariaus ir 
Girėno mirties paminėjimo. 
Susirinkime bus aptartas mu
sų lakūnų tragingos mirties 
paminėjimo surengimas, kad 
visos draugijos bendrai su
rengtų tikrai iškilmingą pa
minėjimą, ir kad visos draugi
jos turėtų progos prisidėti.

Tad yra kviečiamos visos 
draugijos išrinkti ir prisiųsti 
savo atstovus į virš minėtą 
susirinkimą. O jei kurios 
draugijos nesuspėtų atstovų 
išrinkti, tai tegul dalyvauja 
valdybos nariai.

Neužmirškite, kad draugijų 
atstovų susirinkimas įvyks

rugpiučio 24 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėje. Susirinkimas 
prasidės 8 vai. vakaro.

•— Reporteris.

Windsor, Ont.
Svečiai

Rugpiučio 5 d. mane aplan
kė mano brolis p. F. G. Yurk, 
9974 Strathmoor, Detroit ir p, 
B. Franstrom, švedas — ame
rikonas, inžinierius General 
Motors kompanijoje, kur ir

mano brolis tarnauja. Mano 
brolis atvyko su nauju “Pon
tiac“ 8 cilinderių automobiliu. 
Vėliaus visi važiavome į Det
roitą. Naujas “Pontiac“ au
tomobilis visais atžvilgiais yra 
labai patogus pasivažinėti. 
“Pontiac“ automobilių pasiva
žinėti yra tikras poilsis.

Rugpiučio 6 d. aš ir mano 
brolis su šeima turėjome pie
tus pas p-nus Ringius, Dėt 
roit’e. Pirmiaus p-nai Ringiai 
gyveno Sheboygan, Wis. P-nai 
Ringiai labai malonus ir 
draugiški žmonės; su dėkingu
mu priėmiau jų vaišes ir ilgai 
pasikalbėjau apie įvairius gy
venimo įspūdžius.

— George J .Yurk.

Įspūdžiai iš Lietuvos
Beleidžiant atostogas Lietu

voje, teko aplankyti ir Mažąją 
Lietuvą, t Klaipėdos kraštą. 
Kaip tik tuo laiku pasitaikė 
“dainų šventė* ir paminėjimas 
dešimties metų sukaktuvių 
nuo Klaipėdos prijungimo 
prie Lietuvos. Kad sutraukti 
daugiau žmonių į iškilmes, iš 
visų Lietuvos dalių buvo ren
giamos ekskursijos. Na, ir 
kaip paprastai esti, ekskur
santams gelžkelių bilietai bu
vo nupiginti.

Aš ir mano sesute nutarėva 
pasinaudoti gera proga ir vyk
ti į Klaipėdą. Už, taip sa
kant, “round trip“ bilietus su- 
mokėjova 13 litų ir 40 centų. 
Viso ekskursantų susidarė 49.

Praleidę visą dieną Klaipė
doje, nakties laiku nutarėva 
grįžti namo. Apie 1 vai. atė
jo traukinys. Sulipome į trau
kinį ir važiuojame. Ateina 
bilietų tikrintojas. Aš jam 
paduodu pašto viršininko pa
rašytą raštelį, kad mes esame 
užsimokėję į abi pusi už ke
lionę. Konduktorius pažiurė
jo į raštelį ir pareiškė, jog 
reikia nusipirkti bilietus. Pra
dėjau protestuoti. Sakau, jog 
du kartu už bilietus nemokė
siu. Kai privažiavome Kretin
gą, tai tas pat konduktorius 
vėl prikibo prie manęs: girdi, 
eik ir pasiaiškink, kodėl ne
nori mokėti už bilietus.

Išeinu iš vagono. Konduk
torius ima mane raginti, kad 
užsimokėčiau už bilietus. Esą, 
dėl tamstos mes priversti esa
me sulaikyti traukinį. Atsa
kiau, jog niekas neprašė trau
kinį sulaikyti. O kai dėl 
bilietų, tai už juos jau kartą 
užmokėjau, todėl mokėti ant
rą kartą visai nemanau.

Pradėjo grūmoti, jog palik
sią mus Kretingoje. Ir vėl 
teko protestuoti. Pareiškiau, 
jog kelionė ligi Radviliškio 
yra apmokėta, ką liudija ir 
viršininko raštelis. Pagalios, 
sakau, Radviliškyje aš dvigu
bai sumokėsiu, jeigu pasiro
dys, kad bilieai nėra išpirkti.

Ginčas taip ir neužsibaigė. 
Aš įšokau į jau beeinantį 
traukinį. Telšių stotyje ir vėl 
mane pradėjo tampyti. Pasi
šaukė net žandarą, kuris pra
dėjo reikalauti, kad aš pirk
čiau bilietus. Tai tiek man 
įgriso, jog iš ištraukiau pen
kis dolerius ir paprašiau, kad 
išmainytų. Pasirodė, jog nie
kas negali penkines išmainy
ti. Pareikalavau, kad kon-' 
duktorius išduotų man kvitp, 
kad priėmė pinigus.

Ant galo, pasiekėme ir Rad
viliškį. Kai tik išlipau iš 
traukinio, aš tuoj kondukto
riui capt už rankos ir sakau: 
“Dabar eikiva į raštinę pa
žiūrėti, ar aš buvau už bilietus 
sumokėjęs, ar ne?**

Konduktorius ėmė aiškintis, 
jog jis penkinės jau neturįs, 
— girdi, padavęs, budėtojui. 
Nutempiau pas budėtoją. Pa
sirodo, jog ir tas mano penki
nės jau nebeturi, — ji jau pa
tekusi ponui viršininkui. Su
siradome ir viršininką. Tasai 
išklausė visą reikalą ir pareiš
kė, jog aš neišpildęs ekskur- 
jos patvarkymų, — turėjęs

grįžti ne šiandien, o rytoj!
Juokinga ir pikta pasidarė. 

Todėl aš jam be jokių cere
monijų pasakiau tai, ką ma
nau apie tuos patvarkymus, ir 
dar pridūriau, jog bilietų par
davinėtojai privalo tuos pat
varkymus paaiškinti. Sakau, 
aš esu svetimos šalies pilietis, 
tad kaip aš galiu žinoti jūsų 
patvarkymus, jeigu jus jų ne
aiškinate. *■ ’

Palikau penkinę pas stoties 
viršininką ir nutraukiau na
mo. Eidamas galvoju sau: 
palauk, jus man atnešite tą 
penkinę; du kartu už bilietus 
jokiu budu nemokėsiu.

Už poros dienų ateina pas 
mane stoties viršininko padė
jėjas ir sako, jog pats ponas 
viršininkas norįs mane maty
ti. Nueinu pas viršininką. Ta
sai sako, jog reikia kas nors 
daryti ir kokiu nors budu tą 
reikalą likviduoti. Atsakiau, 
jog darykite, ką norite, o aš 
du kartu už bilietus nemokė
siu.

Mato viršininkas, kad aš, iš 
tiesų, esu pasiryžęs eiti ligi 
galo. Pasakė^ jog tuo reika
lu parašysiąs laišką į Kauną. 
Praėjo dar kelios dienos ir
man sugrąžino penkinę.

Tas įvykis man tikrai suga
dino ūpą. Konduktoriaus na- 
chališkumas ir tampymas per 
visą naktį be jokio reikalo 
buvo tikrai nepakenčiamas da
lykas. Kalbėkime šiaip, kal-

bėkime taip, o amerikonus 
Lietuvoje, moka puikiai išnau
doti. Mat, atsilygina mums už 
tai, kad mes gausiai aukomis 
prisidėjome prie atstatymo 
Lietuvos.

Tai nėra prasimanymas, bet 
faktas. Kai tik amerikonas 
atsiduria Lietuvoje, tai viskas 
tuoj jam skaitoma brangiau. 
Šiauliuose man teko samdyti 
automobilių. šoferis Čia be 
jokio susivaržymo pareiškė, 
kad, girdi, iš amerikonų rei
kia naudotis. —o--

Oras Lietuvoje šią vasarą 
buvo gana nemalonus. Visas 
birželis buvo lietingas. Ūki
ninkai, kurie nesuspėjo javus 
pasėti ankščiau, tai turėjo 
daug vargo, kai užėjo lietin
gas oras.

Šiaip derlius atrodo neblo
gas, — rugiai visai gražus, 
kviečiai taip pat; kiek pras
čiau yra su bulvėmis, kurios 
suvėlinta pasodinti. Kai ku
rie sodino bulves net birželio 
18 d.

Oras vis Šaltas ir lietingas. 
Ūkininkai rengiasi šieną pjau
ti. Visur matosi daug dobilų, 
kadangi ir Lietuvoje dabar 
daugiau dėmesio kreipiama į 
pieno ūkį.

Šiaip ūkininkų gyvenimas 
gana skurdus. Pas juos jokio 
savistovumo nėra, kadangi ne- 
tuli laisvės. Išleidžia Kauno 
ponai kokius patvarkymus, ir 
ūkininkai juos turi pildyti. O 
jeigu kas patvarkymų nepil
do, tai tuoj yra baudžiamas.

Varžoma pusėtinai ir biz
nieriai. Sakysime, 6 vai. va
karo krautuvės jau turi būti 
uždarytos. Vadinasi, paskirtu 
laiku krautuvininkas privalo 
visus pirkėjus išvaryti ir už
daryti duris. O jeigu ne, tai 
tuoj policiantas lenda ir rašo 
protokolą. Na, o tai reiškia 
25 litai pabaudos, s1 N

Poniškumo Lietuvoje tiek, 
kad tiesiog koktu. Smulkieji 
valdininkėliai prieš savo “na- 
čaistvą” stovi išsitempę, kaip 
stygos. Jie daugiau lanksto
si prieš savo ponus, negu dir
ba. Tikra kankinė, kada ten
ka su kokiu nors reikalu kreip
tis į vieną' ar kitą įstaigą

Kas be ko, yra ir išimčių. 
Aš daug tikiu iš ateinančios 
gentkartės. Jaunimas man 
patiko. Su jaunuoliais malo-

nu sueiti ir pasikalbėti. Jie 
ląbai mandagus ir simpatiški. 
Butų gerai, kad jie nesusigadin
tų ateityje ir nepersiimtų da
bartinių biurokratų dvasia.

Vieną kitą žodį apie Lietu
vos paneles. Jos labai malo
nias ir — kaip čia pasakyti — 
meilios. Ypač kimba prie 
amerikonų, — ot, tiesiog per
šasi. Daugelis tik ir svajoja, 
kaip čia pasigauti amerikoną 
ir išvažiuoti į Ameriką. Nepai
so, kad Amerikoje ir prasti 
laikai. Mat, jų ateitis Lietu
voje gana nepavydėtina, — 
kurios ir baigia mokslus, tai 
koks nors darbas joms gauti 
sunku.

Mokesčiai yra pusėtinai sun
ki našta Lietuvos gyvento
jams. Už leidimą važinėtis 
dviračiu reikia mokėti penkis 
litus, o už automobilį — net 
500 litų. Sunkvežimio auto
mobilio leidimas kainuoja dar 
brangiau. Didelio vargo ne
mato tik valdininkai. Jie gau
na algas ir gyvena sau švil
paudami. — K. G. Urnežis.

JUOKAI
Pagrindas.

Įstaigos viršininkas tarnau
tojui: Ir tamsta dar drįsti rei
kalauti tokio didelio priedo, 
norą nieku neišmanai darbe?

Tarnautojas: Užtai aš rei
kalauju, nes nemokančiam 
dirbti darbas yra daug sunkes
nis!

Skolintojas “Aš sapnavau 
pereitą naktį, kad tamsta ati
davei man skolą”.

Skolininkas: “Gerai, pra
šau man išduoti kvitą“.

(“Tyrhians“, Olso).

Ponia (kepykloje): “Ar ta 
duona nesena?“

Pardavėjas: “Aš negaliu 
pasakyti — aš čia išbuvau 
dar tik tris dienas”.

(“Nagels Luestige Welt”, 
Berlyn).

“Ar tamsta buvai pasiklau
syti Šuberto Nebaigtosios Sim
fonijos?“

“Ne, aš geriau palauksiu, kol 
veikalas mus baigtas“.

(“Journal Amusant”,
Paris).

NAUJOS . . . Žemos Kainos Namu 
apšildymo su Gazu

Įveskite į jūsų namus už musų kaštus... Praša
linsime už musų kaštus, jeigu jums ji nepatiks!

Jokia kita šiluma tokio pasiutimo nedarė!

JUS NIEKO NEINVESTUOJATE!
Be vieno cento investavimo iš jūsų pusės, 
mes Įtaisysime moderniškiausį gazo šildy
toje prie jūsų furnace arba boilerio. Jei
gu jums jisai patiks, galėsime palikti. 
Jeigu ne—jus esate vienintelis sprendėjas 
—tuojaus išimsime ir jūsų pirmesnis ap- 
šildimo Įtaisymo metodas bus atstatytas 
musų kaštais. Jokia kita šiluma dėl na
mų apŠildimo neišdrįso padaryti tokio 
pasiulijimo.

* * *

SU NUPIGINTOMIS kainomis ant gazo ši
lumos iki pusės tos kainos kuri buvo 

1930-31, gazas dėl namų apšildimo užima 
savo vietą. Šiandien — su nauja žema gazo 
apšildimo kaina, gazas, ta patogi šiluma, yra 
prieinama dėl visų.

Gazas padaro visą darbą
Patogumus kuriuos suteikia gazo šiluma visi 
jau seniai pripažino. Tiktai vienas degtukas 
representuoja jūsų užžibintoją . . . dienos ir 
nakties nugarą laužančių anglių sukasinėjimų 
,.. sunkios ir purvinos valandos išgraibimo 
pelenų . . . savaitės sezoninio namų valymo . . . 
susidėvėjimas ir susigadinimas ir išlaidos patai
symo ir valymo namų ir atnaujinimo rakandų.

Jūsų dabartinė šiluma turi būt paversta j ga- 
zą pirm negu ji degs. Kad tą įvykinti jus pil
nai priklausote nuo motoro arba kokios kito
kios operacijos idant pagaminti gazą jūsų na
muose. Tam reikia išlaidų, darbo ir bereika
lingų išeikvojimų. Su gazu, kada tik pano

rėsite kad jūsų namai butų šiltesni arba, kad 
butų vėsiau,—tiktai reikia užtaisyti jūsų ter
mometrą.

Pasakykite mums jeigu jus norite įsitaisy
ti gazo šilumą. Mes įtaisysime jums į ketu
rias arba penkias valandas.

Tegul Gazas pats save parduoda
Per devynius šildimo mėnesius pirmuose me
tuose jus mokame $3.00 į mėnesį rendos vi
dutiniško didum'o namams, ši už parendavi- 
mą užmokestis bus įskaitoma į jūsų mėnesinęt 
gazo sąskaitą. Jeigu jus liepsite jį išimti, ren
dos nereikės mokėti. į >, •,

Drąsus pasiulijimąs. Suprantama. Nes gazas 
turi tokias ypatybes, kurios jį išskyria iš ki
tos šilumos. Tegul tos mažos paipos, kurios 
bus privestos prie jūsų furnace—pagelbsti pa
laikyti jūsų namus, jūsų yardą ir visą jūsų 
apielinkę švariai ir sveikai. Taip—yra “new 
deal” jūsų namų apšildime.
IŠPILDYKITE ŠĮ KUPONĄ DABAR 

—NE ATIDĖLIOKITE

THE PEOPLES GAS LIGHT AND 
COKE COMPANY

Prašau man prisiųsti pilnas informacijas 
apie namų apšildimą su pagelba gazo.

Vardas

Adresas.

Miestas. Tel. No

HOUSC H P Ct 11H D t ti t s t o tt

THE PEOPLES GAS LIGHT AHD COKE COMPANY
" ■ ■ • ■ ■ ' • •

Wl PO OUR PART

“PRISIARTINK INFLIACIJA MANO
ANGLIŲ ARUODAS YRA PILNAS”

PRODUKTŲ kainos jau kįla! Prezidento 
Roosevelto New Deal yra pasibrežęs nuo
latinį žengimą pirmyn visose srityse!

Taigi, gudrus pirkėjai apsisaugos, jeigu 
pripildys savo anglių aruodus dabar su 
Consumers Garantuota šiluma! Tai reiš
kia nupigintas apšildymo išlaidas, užtik
rintą užsiganėdinimą ir berupestingumą 
per visą ateinančią žiemą.

(SnsMkers (ompany
fc) I elephone
- Į FRANKU N

16400
COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATER.IA.i_

ŠIANDIEN IR RYTOJ!
SPECIALĖS ŽEMOS KAINOS 

“MIDVVEST STORES” SANKROVOSE
IŠPARDAVIMAS

Petnyčioj ir Subatoj, Rugpjūčio 11 ir 12

CUKRUS 1= 10sv47cGranu
liuotas

Milkas 3--19c
SALDUS AGURKAI “Midwest” Puikus Kvorta 23c
“MAZOLA“ ALIEJUS .........................  Paintės džiaras 20c
RYŽIŲ PIETUS “College Inn” ..........  2 kenai 19c
ŠPAGETAI Ala Mussolini “College Inu” ....... 2 kenai 19c
SALDŽIOS BULVĖS Puikios “Midwest“ Did. 2*/ž kcn. 15c

3-Food Drink Didelis 
DvkivU Ghocolate Malt Flavor džiar.

CORNED BEEF “Armour’s“ .......t . _________
CORNED BEEF HASH “Armour’s

No. 1 kenai 19c
Svaro kenas 15c

SALAMI DEŠRA “Cutiahy’s“ ...........................Svaras 19c
MEAT LOAF Kepta “Drexel Farms” .............. Svaras 19c
CJT)1J17 A n r*WI?17’QI7’ “Brookfield” Brick- % sv- 1 
OFKJbAV VJtlIldtLiOiy American. Pimento fa pak. ■

ORAJNžIAI Saldus Californijos ..................... Tuzinas 19c
NAUJI OBUOLIAI Illinois ............................  5 svarai 17c
FRUIT FLĄVORING SYRUP .......... Paintės džiogas 15c
ROOT BEER
SODA
GINGER ALF;

4,Midwest”

Didelės bonkos 3««25c
(Plūs depozitas už bonkas)______________________

MALT EXTRACT “Midwest Setas 42c

PRETZELS “Mrs. Klein’s
Su Sviestu Svaras

“MIDWEST“ 
VAŠKUOTA POPIERA.......... 50 lapukų konverte 2 už 9c
VEIDO MUILAS “WANDA“ 3 šmotai 13c

SOAP PLAKĖS 2 £ 23c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "Midu>est Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukltieną ir tt. ui žemiausias kainas!

oMIDWESTC£5
300 INDKMNDENr lĮjo^^AlVESl

STORES
NHIGHHOKHOOD STOK U

GARSINTOS “NAUJIENOSE”
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DARBININKŲ JUDĖJIMAS ATGIJO.

Depresija buvo beveik visai užmigdžiusi darbininkų 
judėjimą Amerikoje. Kuomet apie 12 ar 13 milionų žmo
nių buvo netekę darbo, tai pas dirbančiuosius nebuvo 
daug noro stoti prieš savo darbdavius, nors pastarieji 
juos ir dar taip skriausdavo. Tiems, kurie dirbo, dau
giausia rūpėjo išlaikyti savo vietas.

Bet per keletą paskutinių savaičių darbininkų judė
jimas ėmė atgyti. Įvairiose pramonėse—pav. anglių ka
syklose, mezgimo ir siuvimo dirbtuvėse — jau pradėjo 
kilti streikai. Valdžios pramonės gaivinimo administra
cija bando tuos konfliktus sutaikyti.

Šis darbininkų judėjimas yra, gal būt, tikresnis eko
nominio pagerėjimo ženklas, negu pakilusios kainos 
biržoje ir spaudos pranešimai apie “gerovės grįžimą.” 
Darbininkai kovoja tada, kad jie turi viltį pagerinti sa
vo būvį, t. y. kuomet reikalaujama daugiau darbininkų 
pramonėje. Priešingai, darbams mažėjant, jų noras ko
voti ir energija nupuola.

PASAULIO PARODOJE.

Ryto bus Illinois diena Chicagos pasaulio parodoje. 
Šita proga Chicagos miesto tarnautojai gaus pusę dienos 
šventės, kad jie galėtų aplankyti Šimtmečio Pažangą. 
Pradedant šia diena, per dvi savaites tęsis intensinga 
agitacija, kad kaip galint didesnis skaičius žmonių nuei
tų į parodą.

Pasaulio parodą Chicagoje verta pamatyti kiekvie
nam žmogui, dideliam ir mažam. Bet neužtenka joje tik 
pasidairyti. Į parodą yra atgabenta be galo daug daik
tų, kuriuos verta atsidėjus pastudijuoti. Rimtas parodos 
lankytojas, musų nuomone, daugiausia pasinaudos, nu
ėjęs į ją tomis valandomis, kuomet tenai nėra taip dide
lio minių susigrūdimo. Šventadienių vakarais parodoje 
vaikščioti — tai reikia kietų batų ir stiprių šonkaulių.

Bet yra svarbiau pasirinkti ne tiek laiką, kiek vie
tas ir daiktus, kuriuos lankytojas nori apžiūrėti. Kartu 
su daugybe gražių ir pamokinančių dalykų, parodoje yra 
daug niekam neverto šlamšto — vodevilių, džiazo mu
zikos, karuselių ir visokių pigios rųšies prašmatnybių, 
kurių visuomet galima pamatyti cirkuose ir pramogų 
parkuose. Iš to daroma biznis, todėl einant į tas vietas 
reikia mokėti įžangą. Kadangi pasamdyti skalintojai 
rėkauja ties tomis pramogomis, šaukdami publiką ir 
keldami, didžiausią triukšmą birbynėmis ir skambalais, 
tai tenai paprastai grudžiasi didelės minios, ypač po 
saulėleidžio, ir daugelis žmonių tenai praleidžia savo 
centus ir visą savo laiką, paskirtą parodos lankymui.

Bet tie, kurie pasitenkina tuo, kad pažiopso į dai
nuojančių ir šokančių juodukų trupę arba užmoka po 
kvoterį už pamatymą “didžiausio pasaulyje” driežo, bu
tų galėję tą patį smagumą įgyti, nuėję kad ir į River- 
vi,ew Parką. Su šimtmečio pažanga tie dalykai žmogų 
negali supažindinti.

Kas nori naudingai praleisti laiką parodoje, tam 
yra verta pavaikščioti po Mokslo Rumus (Hali of Scien
ce), po Socialių Mokslų Rumus, federalinės valdžios tro
bą ir atskirų valstijų paviljonus, taip pat po įvairias 
trobas, kuriose yra išstatyti visokių pramonių ekspona
tai..

Parodoje yra tiek daug įdomių dalykų, kad jų ne
galima nė suskaityti. Įsidėmėtina yra tai, kad beveik 
visa, kas yra parodoje geriausio, rodoma uždyką. Mi- 
lionai dolerių tapo investuoti, kad žmonės galėtų savo 
akimis pamatyti, kiek pažangos industrinis pasaulis pa
darė per paskutinį šimtmetį. Kiekvienam, kuris gali už
simokėti pusdolerj, verta šitos progos nepraleisti.

Apžvalga
r, ....

LIETUVOS KOMPARTIJOJE.

Kauniškiame dienraštyje 
“Dienos Naujienos” rašoma, 
kad Lietuvos policija padariu
si kratas pas kelioliką komu
nistų Kaune ir suradusi daug 
dokumentų apie padėtį komu
nistų organizacijoje ir jos san-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -----    8c
Savaitei ............................. ......... 18c
Mėnesiui ___     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .............................. «... $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ...........   1.75
Dviem mėnesiams .............. «... 1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

tykius su kitų šalių, ypač Vo
kietijos, komunistais. Policija 
suradusi komunistų internacio
nalo instrukcijas “bendro fron
to klausimu,” daug lapelių, ku
riuos Trockis kaltinamas re- 
miąs (!) Hitlerį, taip pat įvai
rių “informacijų,” kaip reikią 
diskredituoti socialdemokratus, 
ir kitokių dalykų.

Savo pranešime spaudai apie 
rastąją pas komunistus med
žiagą policija sako, kad “iŠ 
rastosios medžiagos matyti,” 

kad Lietuvos komunistams su
bsidijos iš “kaimynines valsty
bės” (t. y. iš Rusijos) suma
žėjo 60%, kadangi kominter- 
nas esąs nusivylęs Lietuvos 
komunistų veikimu.

žinoma, ką policija rašo apie 
komunistus, niekas negali pa
tikrinti. Bet Lietuvos žvalgy
ba pirmiaus daug bubnydavo 
apie “komunistišką pavojų”, 
šituo blofu buvo bandoma pa
teisinti ir gruodžio — 26 metų 
perversmą. Dabar jau skelbia
ma, kad komunistai nyksta. O 
tikrumoje komunistai Lietuvo
je niekuomet nebuvo stiprus. 
Tik fašistiškas perversmas 
juos šiek-tiek sustiprino, nes 
kai buvo uždarytos legales dar
bininkų organizacijos, tai ko
munistams susidarė patogesnė 
dirva vesti savo agitaciją pa
kampėmis. Bet platesnės mi
nios komunistams nepritarė ir 
nepritars, nes komunistų dik
tatūros žmonės nenori.

BADAS SOVIETŲ RUSIJOJE.

Centraliniame Rusijos social
demokratų darbininkų partijos 
organe, “Socialističeskij Vest- 
nik”, 13-ame numeryje, įdėta 
ištrauka iš laiško vienos mo
ters, gyvenančios sovietų Ru
sijoje. Laiškas rašytas gimi
nėms, šių metų liepos mėn. 16 
d., į užsienius, prašant pagel- 
bos. Jame skaitome:

“Mano mieli, nenusistebė
kite mano laiško tonu: ba
das ir vargas verčia mane 
kreiptis j Jus su prašymu, 
kad gelbėtumete.

“Ir aš, ir vyras, ir kūdikis 
įtiek badavome, kad pasida
rome panašus į lavonus. Dėl 
maisto trukumo paaštrėjo 
mano ligos, širdis veikia blo
giu, esu visai nusikamavusi. 
Serga ir mergaitė. Juk ji 
nabagė net duonos sočiai ne- 
pavalgo, o riebalų, mėsos ir 
cukraus mes negauname nė 
pamatyti per ištisus mėne
sius. Vyras dirba ir gauna 
visus tris šimtus rublių per 
mėnesį! Bet šitų pinigų ne 
užtenka vienai tik duonini. 
Mergaitė tiesiog džiūsta mu
sų akyse.

“Aš ilgai abejojau, neno
rėjau Jums rašyti, bet baimė 
netekti kūdikio privertė ma
ne kreiptis į Jus su prašy
mu: atsiųskite siuntinį ir pi
nigų per Torgsiną (sovietų 
prekybos su užsieniu įstai
ga. — “N.” Red.). Tai gal 
išgelbės musų mergaitę.

“Šią žiemą išgyvenome su 
dideliu vargu. Kuro neturė
jome. Sėdėdavome šaltuose 
kambariuose, žieminių rūbų 
jau seniai nebeturime: viską 
atidavėme už duoną. Apsiau
ti nėra kuo. Gelbėkite, bran
gieji, kol dar ne vėlu.”
šitokį badą šiandien kenčia 

sovietų Rusijoje milionai žmo
nių. Tai — daugiausia rezulta
tas tos “piatilietkos,” kurią 
vykindamas Stalinas atiminėjo 
iš ūkininkų maistą ir gabeno 
į užsienius, kad butų kuo už
mokėti už amerikonų, anglų, 
vokiečių ir švedų mašinas. Fab
rikų pristatyta daug, bet žmo
nės nebeturi ką valgyti.

KUNIGAI LENKINA ŽMO
NES VILNIAUS KRAŠTE

“Vilniaus žodyje” p. R. Vaiš- 
nius rašo, kad Lenkijos valdžia 
pasikinkė lietuvių klerikalus— 
daugiausia kunigus, bet taip 
pat ir kai kuriuos pasaulinius 
inteligentus, lietuvių liaudžiai 
polonizuoti. Lenkai panaudoja 
save tikslams katalikų bažny
čią. O kadangi Vilniaus kraš
tas yra priskirtas pHe lenkų 
“bažnytines provincijos,” itai 
lietuviai kunigai yra po lenkiš
ko klerikalizmo kontrole. Vieni 
jų, gal bųt, verčiami, o kiti 
dėl savo karjeros stengiasi įti
kti Lenkįjos ponams ir slopi
na lietuvių kalbą bažnyčiose ir 
parapijose ir griauja lietuvių 
draugios.

Pro f. G. Nicolai.

Mano nuomone apie karą
(Prof. G. Nicolai yra vie

nas žymiausių pasaulio mo
kslininkų — biologų. Prieš 
pasaulinį karą jis profeso
riavo Vokietijoje ir buvo ži
nomas kaipo žymiausias 
tam tikrų ligų specialistas. 
Ne kartą jis buvo pakvies
tas gydyti buvusio kaizerio 
šeimą. Kada laike karo žy
mus vokiečių mokslininkai 
išleido savo rųšies manifes- 

, tą į pasaulio mokslininkus, 
tvirtindami, jog Vokietija 
veda karą dėl kultūros iš
laikymo, tai prof. Nicolai ne 
tik atsisakė po tuo mani
festu padėti savo parašą, bet 
ir griežčiausiu budu jį pa
smerkė. Po to įvykio, žino
ma, prof. Nicolai ilgiau ne
begalėjo pasilikti Vokieti
joje ir buvo priverstas ap
sigyventi užsienyje).
šešiolika metų praėjo nuo 

pasirodymo mano knygos 
“Karo biologija.” Tada aš bu
vau kupinas optimizmo ir ti
kėjau į žmogaus protą. Aišku, 
kad laikotarpiais pasireiškia 
žmonių beprotybė, bet pada
rinyje žmonės visgi pradėjo 
suprasti, kad visokį karą visi 
lygiai pralaimi. Po karo be
veik visur užsiliepsnojo revo
liucinis gaisras ir žmonių eko
nominis gyvenimas nusmuko 
ligi žemiausio laipsnio.

Aišku, kad atsitiko taip, 
kaip aš numačiau. Dagi vidu
tiniško proto žmogui galėjo 
būti permatoma, jog dvide
šimtame amžiuje, kada tarpu- 
saviai santykiai pasidarė neį
manomai komplikuoti, pasau
linis karas galėjo atnešti tik 
didžiausią suirutę.

Aš mačiau, kaip niekas ne
nori pripažinti tą paprastą 
tiesą, kaip niekas nenori pro
tingai įvertinti realybę, ir to
dėl aš neabejoju, kad busi
mas karas bus didžiausias 
žmonijos istorijoje, bet už tai 
jis bus ir paskutinis. Ir aš 
visgi pasilieku dar optimis
tas: naujas patyrimas privers 
žmones protauti ir jie galų ga
le pasirinks sau teisingą kelią.

Tikruma daug baisesnė, ne
gu ją galima numatyti. Po 
karo pasaulyje įvyko tikras 
chaosas: nėra nei darbo, nei 
pinigų, nei kultūros, nei lai
mės — nieko nėra! Ir visi ma
to, supranta tų nelaimių prie
žastį, o visgi trokšta ir ruo
šiasi naujam karui.

Jeigu paklausi bile kurio 
Pietų Amerikos gyventojo, tai 
jis atsakys, jog busimas karas 
galutinai parblokš Europą, o 
europietis mano, jog nepa
liaujamos revoliucijos ir ka
rai Pietų Amerikoje — tai 
beprotybė, kuri tą kraštą veda 
į prapultį.

Pietij Amerikoje Pan-Euro- 
pos idėja randa didelio prita
rimo; europiečiai mano, jog 
visas Amerikos kontinentas 
turėtų sudaryti jungtines val
stijas. Iš tolo visi mato tiesą, 
bet arčiau prie jos nenori 
eiti. Taip dedasi jau nuo senų 
laikų. Avantiūristas supran
ta, jog jo darbai kenkia pa
sauliui, bet jis nepaliauja vei
kęs, kadangi iš to tikisi sau 
pelno. Jis žino, jog nesąžinin
gu budu galima uždirbti dau
giau, jeigu tik pasaulis skai
tys avantiūristą teisingu žmo
gum: štai kodėl Amerikos 
“gengsteris” aukoja bažny-

Minėtas rašytojas įspėja vi
suomenę:

“Plačiai Vilniuj kalbama, 
kad kai kurie provincijoj 
lietuviai kunigai ir pasauli
niai inteligentai karjeros su
metimais ėmė slopinti lietu
vių sąmopę, naikinti lietuvių 
kalba parriąidas, vargti prieš 
lietuvių draugijų skyrių vei
klią agitaciją.”

, Ųet. tai sena istorija. Kas gi 
daugiausia lietuvius Vilniaus 
krašte nutautino, jeigu ne ku
nigai?

Čioms tuksiančius dolerių, o 
Europa bovijasi Tautų Sąjun
ga ir nusiginklavimo kongre
sais. Na, o Pietų Amerika 
nepripažįsta karinių pergalių 
lyginai taip, kaip Europa iš
kilmingai pareiškė, jog ji 
nepripažįsta Japonijos užka
riavimų.

Ir tuo pačiu laiku visi kraš
tai gamina kanuoles ir išran
da nuodingas dujas. Vokieti
ja, kuri nepajėgia skolų mo
kėti, yra pasirengusi eikvoti 
miliomis apsiginklavimui, o 
Bolivija ir Paragvajus jau 
kariauja. Matyti, kad per ke- 
turioliką metų pasaulis nei 
kiek nepasidarė išmintinges
nis ir jis turi ne daugiau pro
to, kaip aštuonių metų vaikas.

Karas — tai priemonė. Ir 
verta vesti kova su tos rųšies 
priemone, kuomet ją galima 
pavaduoti kitokiomis priemo
nėmis. Tikrumoje yra vienas 
ir tas pats dalykas: žudyti 
žmones karo lauke, arba ypa
tinga biržos politika sukurti 
nedarbą, kuris verčia milio- 
nus žmonių badauti ir mirti 
iš bado. Reikia iškelti aikštėn 
priežastys, kurios neišvengia
mai veda prie karo. O tos 
priežastys gludi tarpusaviuose 
žmonių santykiuose.

Kol žmonės bus įsitikinę, 
jog gali pareikšti įgimtą mei
lę ir prisirišimą prie savo 
šalies ir kalbos ne kitokiu bū
du, kaip tik pakėlimu kultū
ros, manydami, kad yra že
mesnės ir aukštesnes rasės: 
kad karą laimi kulturingesnie- 
ji ir kad valstybėms nėra rei
kalo pildyti žmonių priimtus 
tarpusaviniams nesusiprati
mams spręsti įstatymus, —tol 
karai bus neišvengiami.

Kuomet gi patriotizmas, kai
po solidariškumo jausmas, 
taps visų pripažintas; kada į- 
sigyvens įsitikinimas, kad gy
vuoja tik viena žmonija, pa* 
sidalinusi į įvairias grupes; 
kada supras karų istorijos 
pamoką, jog kultūringos tau
tos visuomet buvo nugalėtos 
mažiau kultūringų tautų; ka
da visiems pasidarys aišku, 
jog morališki principai yrą 
privalomi tiek paskiriems as
menims, tiek tautoms, — tada 
karas pasidarys neįmanomas.

žmonijai' kultūrinį bendradar
biavimą ir vienybę.

Paragvajaus susirėmimas su 
Bolivija tatai liudija. Bolivija 
ieško išėjimo į jurą, Paragva
jui priklauso teritorija, dėl 
kurios kilo ginčas. Kur išei
tis? Atsakymas labai papras
tas: Jungtinėse Pietų Ameri
kos Valstybėse tokis konflik
tas butų neįmanomas, o be 
Jungtinių Valstybių tas klau
simas niekuomet nebus tinka
mai išspręstas. Tas pat galima 
pasakyti apie Dancigo kori
dorių, Mandžuriją, Indiją, 
Moroko ir tt.

Visi tie konfliktai neišspren

TOS PAČIOS NELYGIOS IMTYNĖS
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Jau hydrogeno dujų prileistas baliunas prieš pat pasikėlimą 
j orą nesėkmingai Įeit. Settle kelionei iš Chicagos stadiono į stra
tosferą. Balionas pasikėlė 5,000 pėdų ir neužsidarius sklandžiui 
nukrito žemėn, išėjus iš baliuno visam orui.

Liki to laiko, .kol tam tik
ros tautos skaitys savi^ išrink
tosiomis, bus ir turės būti ka
rai. O kadangi nugalėtojai jo
kių teisėjų nepripažįsta, tai 
jie patys apsaugoja savo tei
ses. O tas teisių apsaugojimas 
susiveda prie žiaurumo ir pa
vergimo kitų tautų.

Karai ir nacionalizmas vi
suomet eina ranka už rankos;

džiami, kol nėra pasaulio są
jungos. Už tokią sąjungą rei
kia kovoti, nes tai yra vienati
nis būdas išspręsti daug pro
blemų, o ypač karo problemą, 

reikia su šaknimis

O iš čia išpląuka:

Piktžolės
naikinti, nes kitaip žus visas 
derlius.
panaikinus visa tai,* kas ken
kia, reikia dirbti už laisvą 
Amerikos žmonių susijungi
mą; bet ir to nepakanka: 
reikia dėti • visas pastangas, 
kad pasaulyje susikuriu tautų 
federacija!

Keliaukite Lietuvon
“Naujienų'* Laivakorčių 

Patarnavimu
Reikalaukite “NAU

JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. *
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Tarp Ghicagos 
Lietuviu
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Nebuvo nubausti,nes 
gailėjosi lakūnų Da

riaus ir Girėno
ROSELAND. — ši žinia nė

ra visai nauja, bet ji yra j- 
domi. Jurgis Sakanas važiuo
damas su draugu Kazimieru 
automobiliu, apvirto prie 102 
ir South Park avenue. Kur 
buvęs, kur nebuvęs pribuvo ir 
policistas. Tuojau abu lie
tuvius suareštavo už neatsar
gų važiavimo. Jie buvo pašau
kti prieš teisėją South Chica- 
go, pasiaiškinti kodėl jie ap
virto, važiuodami lygia gatve.

Iškarto buvo manyta, kad 
tautiečiai gaus bausmę, bet 
teisėjo klausiami kaltininkai 
papasakojo, kad abu buvo la
bai didelio liūdesio suimti, 
nusiminę dėl lietuvių lakūnų 
S. Dariaus ir S. Girėno tra
gedijos. Jie buvo labai susi
nervinę...

Teisėjas bylą panaikino...
— Senas Petras.

Komunistų pasikal
bėjimai apie N. R. A.

kodeksąc
Prezidento Roosevelto N. R. 

A. kodeksui įėjus galion, dar
bdaviai yra verčiami trumpin
ti darbo valandas ir pakelti 
darbininkams algas. Tai da
rydami jie neišvengiamai tu
ri grąžinti daugiau žmonių į 
darbą. *

Rodos, toks dalykas, kaip 
darbo valandų trumpinimas 
ir pakėlimas aukštesnių algų, 
gali būti naudingasJ kiekvie
nam darbininkui. Bet komu
nistams ta idėja, atrodo klai
dinga.

štai, vakar jūsų reporteris 
nuvyko Ciceron ir eidamas I I 
gatve pamatė ant kampo 19-s 
stovintį būrelį žmonių, kurie 
tarp savęs karštai ginčijosi. 
Sustojo ir jis. Klausos.

Kaip jie dalykų supranta.
“Ar tu manai, kad buržujai 

ką gero daro dėl darbinin
kų?” vienas iš jų pasakoja sa
vo draugučiams. “Roose,veltas 
yra buržujus ir jo tas kodek
sas buržuaziškas.”

“Taip,” atsiliepė antras. 
“Su tokiais kodeksais jiems 
tik bus lengviau kovoti prieš 
susipratusius darbininkus. 
Mat, dabar jie leidžia darbi
ninkams organizuotis — bet 
ką gi velnio darbininkai da
rys susiorganizavę, jei valdžia 
nustato darbo valandas ir pa
skiria algą. Juk streikuoti 
darbininkai nebegales.”

“Nebūk tu asilo galva,” pri
dūrė kitas. “Kai darbininkai 
susiorganizuos, tai tada tik 
galėsime sukelti revoliuciją ir 
nuversti valdžią su jos visais 
kodeksais. Tuomet visai ne
reikės dirbti. Na, o jei bišku- 
tį ir reikės padirbėti, tai kągi 
bepadarysi. Bet jau tuomet 
pasiimsime pinigų tiek kiek 
mums reikės.”

“Tuomet tai bus gyveni
mas,” pradėjo jiems aiškinti 
mandriausias. “Mes neturime 
pritarti darbo valandų trum
pinimui, nei algų pakėlimui, 
ha tas yra kapitalistų sky- 
mas ir jie nori darbininkus 
rpgauti. Tokie planai kapita
listų kodeksai niekas dau
giau, kaip tik priemone sulai
kyti kovingus darbininkus 
nuo revoliucijos.

“Juk jus žinote, jei mes ko
munistai pritarsime tokiems 
planams, tai bus didžiausia 
skriauda visai darbininkų 
partijai. Tuo labiau, kad mu
sų darbas, prisirengimas prie 
revoliucijos nueis niekais ir 

niekuomet negalėsime jos į- 
vykinti.”

“Todėl mes neturime sutik
ti imti tą, ką kapitalistai duo
da dėl labo internacionalo — 
dėl labo darbininkų tėvynės”. 
—nepaisant kiek daug jie 
duotų. Bet musų tikslas pasi
imti viską pasiimti revoliuci
jos keliu. Tikrins, sunaikinti 
tą kas nėra darbininkiška.”

Kaip sau norite, bet tas tai 
buvo mandriausias komunis
tas, nes galėjo pasakyti dau
giau nonsensų už kitus.

N —F. Itulau).

Šiandien šaukia ‘Pir
myn’ repeticiją; dai

nuos “N.” piknike
šiandien, 7:30 vai. vak. Ga- 

ge Park svetainėje, 55th ir 
AVestern avė. šaukiama spe
cialu “Pirmyn” choro repetici
ja. Choras sekmadienį dai
nuoja “Naujienų” pikniko 
koncerte, atvirame ore, kuris 
įvyks “Birutės” darže. Visi 
nariai prašomi būtinai atsi
lankyti, nes tai bus paskutinė 
repeticija prieš pasirodymą 
koncerte. Pakartojama, 7:30 
vai. vakare, Gage Park sve
tainėje, šiandien.

Iš Teisybes Mylėtojų 
Draugystės pastogės

Teisybės Mylėtojų Draugys
tė yra viena iš didžiausių lie
tuviškų pašalpinių draugys
čių Bridgeporte ir užima 3-čią 
vielą Chicagoj c. šiuomi laikų 
Teisybės Mylėtojų Draugystė 
turi apie 600 narių ir apie 
$18,000 turto.

Žymėtina tas, kad šitoj dr- 
stėj nėra savitarpinių pešty
nių. Visi nariai-ės santaikoje 
veikia dėl draugystės labo.

Sekantis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, rugpiučio 13-tą d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st., 12 vai. 
dieną. Nariai-ės pasižadėkite 
visi dalyvauti, nes yra svar
biu reikalu svarstymui. Ku
rie esate pasilikę su mokes- 
timis būtinai užsimokėkite.

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės sekretorius SI. Narkis.

Svečias iš Detroito
šiomis dienomis atvyko į Chi- 

cagą detroilietis, p. Račkauskas. 
Kartu su p. M. Page, pas kuri 
sustojo kelioms dienoms, jis už
sako ir i “Naujienas”.

P-as Račkauskas per ligus 
metus Detroite laikė valgyklą. 
Prieš keturis mėnesius jis par
davė savo biznį ir, taip sakant, 
pasiėmė atostogas. Kelias sa
vaites kartu su šeima praleido 
šiaurinėje Michigan valstijos 
dalyje, o dabai atvyko į Chica- 
gą pasimatyti su savo draugais* 
ir pažįstamais bei prie progos 
aplankyti pasaulinę parodą.

Lietuviai Juška ir 
Litvinas atidarė 

“Hollywood Tavern”
BRIGHTON PARK. — Senas 

Brighton Park biznierius J. 
Yuška ir L. Litvinas atidarė 
naujai įrengtą alinę, “Hoolly- 
wood Tavern”, 2419 West 43 
strcet. ši alinė yra gražiai iš
puošta ir turi specialius kam
barius svečiams, kur galima 
rengti įvairius parengimus, 
vestuves, susirinkimai, etc. 
Skaitytojai, tėmykite ateityje 
šiame laikraštyje telpančius 
“Hollywood Tavern” apgarsi
nimus.

— Senas Petras.

Rakandų krautuvės 
savininkas P. Barš- 
kis patenkintas NRA

T0WN OF LAKE. — Gerai 
žinomas biznierius P. Barškis, 
rakandų krautuvės savininkas

Oklahoma City, Okla., multimilionierius ir aliejaus magnatas 
Charles F. Crschel, kuris tapo išvogtas iš savo puikių namų 
(apačioj) kai jis su savo draugu W. R. Jarrett (dešinėj) ir žmo
nomis lošė bridge. žmogvagiai neužilgo paliuosavo Jarrett, bet 
Urschel liko paliuosuotas tik po 9 dienų sumokėjus $200,009 
išpirkimo.

sako, kad darbo valandų su
tvarkymas turi daug reikšmės 
visiems biznieriams, nes bus 
mažiau konkurencijos. Pirmiau, 
savininkai laikydavo krautuves 
atdaras, vienas ilgai, kitas dar 
ilgiau—kiek kam patiko. Net 
ir nedėldieniais neturėjo progos 
pasilsėti.

Dabar, pagal Roosevelto pa
tvarkymą ir sutartį, krautuvių 
savininkų, jie turės laikytis 52 
valandų darbo į savaitę. Bus 
daugiau4 laiko dėl poilsio ir pa
silinksminimo.—Žvalgas.
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Anelė Beleckienė vėl 
serga

A. Beleckienė, 1556 North La- 
Šalie Street, vėl serga. Kurį lai
ką atgal ji buvo priversta atsi
gulti ligoninėn. Dabar randasi 
namie. Jeigu jos sveikatos sto
vis nepagerės, turės grįžti į li
goninę. Pp. J. A. Beleckai iš! 
užsiėmimo yra siuvėjai ir “Nau
jienų” rėmėjai.-—Senas Petras.:

Chas Pikeliai grįžo iš 
atostogų

BRIGEPORT.—Charles Pike
lis su žmona pagrįžo iš atosto
gų, išbuvę Pittsburgh, Pa., 3 
savaites. Sako, kad ten dirb
tuvės jau pradeda priimti dar
bininkus sulig NRA. patvarky
mą.—žvalgias.

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieitiamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELI  Aid DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagOje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yta seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, modemiškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

• f .

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS , 
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Visi Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

A

Apiplėšė lietuvį Lesina- 
vičių; atėmė laikrodį 

ir $1.75 __ __ i
Plėšikai trumpą laiką atgal 

užpuolė lietuvį laikrodžių taisy
toją Mykolą Lesinavičių, 1752 
West 48 th street., ir atėmė nuo 
jo $1.75 pinigais ir $30 vertės 
laikrodėlį.

Dar viena lietuvių alaus 
užeiga

Lietuviai J.' GavrilaviciiVs ir
J. Kuizinas įrėhgė alinę adresu,

Tcl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki 
' Nedėliomis pagal sutartį.

8

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K: JARUSH

Pbysical Theripy 
« Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

/

810 East 75th strcet. Ją pava
dino “Lilac Inu”.

Rugpiučio 5 d., įvyko atida
rymo vakarėlis ,kuriame daly
vavo didokas būrys svečių, kaip 
lietuvių, taip ir svetimtaučių, 
tarp jų kongresmonas McDer- 
mott.

Prie alines yra salė, kur kiek
vieną šeštadienį įvyks šokiai— 
prie geros muzikos.

—Senas Petras.

Dundulienės artistų 
grupė rengia nak

tinį piknikų.
Dundulienės Artistų grupė 

šeštadienį, rugpiučio 12 d.,
6 vai. vakare rengia naktinį 
pikniką Dambrausko fermo
je, Willow Springs. Bus gera 
muzika, įvairumynų. Visi atsi
lankę smagiai praleis laiką.

— N. Žibutė.

Laiškai rašte
šie laiškai yra a<^J» iš Europon 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyriausįjj paštą (Claik ir Adanu 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prit 
langelio, kur padėta iSkaba “Adver 
tised W’ndow” lobSj nuo Adams gat 
vės, raukant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta.

506 Garbauskis Tony
508 Grccienė Kazė.

Graboriai
Tcl. 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 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

t I .į. j| į. . , ... . Į u............................ . ___  — ~_

J. F. RADZIUS
Iftcorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18rZ? 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 Cbicagoje 
ir apielinkėje. 

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 Sūnūs
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, III.
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
»

Lietuvių Graborius 
Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
4830 West 15th St.

CICERO, ILL.

Stop

Grynas, priimnas Žemo sustabdo nie- 
žėjim;| odos | penkias sekundas — 
ir ptigelbiiigaH prie Eezemos, pučkų. 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai praAnlina visokias 
odos iritaeijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyf-ioH užlaiko 
—8Be, 00c, $1, Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.2S

temo
FOR SKIN IPRITATIONS

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 

ar prie aeroplano 8x10 didumo už 50č

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

730 West 62nd Street 
Tel. Englewood 5840

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenfie
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 Šventadienio 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 sutartį. .

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA
2422 Maręuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Ree. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo 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. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: 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 sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Madison St.

Vak 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tek Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš 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 St. ,

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 0 Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

’ersikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We$tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltoaukee 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
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgai ir 
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. 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 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 
j <-H(. Phone Midvvay 2880

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. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso: Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

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

Kampas 3 1 st Street
Vak: 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.Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vak kiek

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tek 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. Rocktvell St. 
Tek Republic 9723 ,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monro© St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Vaiando. ©—8

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedSllo, Seredoa Ir PStnyčioB vak. <J iki 9 

Telefoną* Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockvvell Street 

Ūt&rnlnko, Ketverge Ir 8ubato« vak. 7 iki f
Tclefoaa* Republic 0600



CLASSIFIEDADS

For Rent

CLASSIFIEDADS

Chrysler,ir Plymouth

PRANEŠIMAINaujienų

vak

Piknikas davė pelno

MADOS MADOS

du susikirti

MORTGAGE BANKERS

Dar vienas priminimas

Cicero

Jums tai kainuos

(Vardas ir pavardi)

(i Adresas) CANAL 8500
(Miestas ir valstija)

cijai surengti rinkliavų. Lietu 
viams reikėsią palaukti iki spa

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

todėl 
ir vie-

Išsireiškė, kad bus duotas lei
dimas lietuviams surengti vie
šų rinkliavų Chicagoje sukė
limui dalies pinigų paminklui

PONAS J. LUKŠIS UŽREKORDUOS “NAU 
JIENŲ” PIKNIKĄ GARSINĖJE FILMOJE

dalyvauti si
Lietuvos Ka

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

PASAULINĘ PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ!!!

RADIO KIAURO
PROGRAMAI

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Kazys Kanapeckas per 
sikėlė į naują vietą

Cicero Raudonos Ro
žės klubas 100% už 

lakūnų paminklą

Educational
Mokyklos

Už nuvežimų 
mokėti, 
tikietus

t rokų, patartina 
registruoti pas 
asmenis.

Ta lakūnų fotografija yra vie
nintelė, kuria komitetas platina. 
Visos kitos fotografijos yrą pla
tinamos privatinių įstaigų ir jų 
pelnas neina paminklui, bet jas 
platinančioms įstaigoms ar as
menims.

Visomis jėgomis rems chicagie 
čių sumanymų; turi $5 aukų

Turės dešimtį automobilių, ku 
ria's marųuette parkiečiai ga 
lės nuvažiuoti j piknikų

ji turi todėl galę nusipirkti daug 
Dar yra ir kitas da-

Penktadienis, rugp. 11,

1 vtrsminetą 
pilnai paten- 
Komitetas.

J. J. Bagdonas suorganizavo Marųuette 
Manor “Naujienų” pikniko busterius

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

K. Kanapeckas, senas “Nau
jienų” skaitytojas, persikėlė 
naujų vietų, adresu, 1535 West 
63rd-Street. Naujoje vietoje į- 
rengta alinė, kurioje bus galima 
gauti įvairių rūšių alutis ir už
kandžių. —Senas Petras.

Monroe 2662-3

A. NORY AND CO

CICERO.— Cicero Raudonos 
Rožės klubas vienbalsiai nutarė 
remti Dariaus-Girėno paminklo 
Chicagoje statymo klausimų, su
sirinkime, 
sekmadienį 
nėję.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialilkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau- 

ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
ligas. Jeigu kiti ne- 
jis jums gali padaryti, 

'j. Patarimas 
isdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

y to iki 1 vai. 
rawford 5573

kuris įvyko pereita
Lukštienės svetai-

Business Service
Biznio Patarnavimas

W. Dambrauskas paims susi
rinkusius prie jo ofiso (817 
West 34th st.) 11:30 vai. ryto.

7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
IŠ STOTIES

CLicagos miesto majoras Ed- 
ward J. Kelly vakar labai prie
lankiai atsiliepė apie rinkliavos 
lietuvių lakūnų paminklo pinigų 
sukėlimui projektų, kuomet pas 
jį atsilankė Paminklo fondo de
legacija reikalaut leidimo.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NAUJIENOS Pattern Dept.
1780 S. Halsted St, Chicago.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No
\

Mieros ..................-..... per krutinę

PARDAVIMUI “slicing machine 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

Pikniko koncertinė dalis ir šiaip įdomesni 
Įvykiai bus užrekorduoti garsi

niuose judžiuose

Geresnė Biznio 
Išžiūra

Naujienų” pikniko 
darbininkaiNAUJIENŲ’ PIKNIKO

KUPONAS

žeme, 
karvės 
kliai, 
linga dėl ūkės.

1307 W. 69 St

Per visų vasaros laikų lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodų.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tų liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien 
labai mažai.
Pašaukite

sutelkia 
barzdaskutyklos 
—komfortą 
■ skutimos 

namie

Tarp kito ko, tame pačiame 
susirinkime buvo svarstomi pik
nikų ir kiti reikalai. Paaiškėjo, 
kad klubo piknikas davė šiek 
tiek pelno, nors nedaug, bet vis
gi pelno. Taipgi paaiškėjo, kad 
klubo baseball jauktas lošia įsi- 
juosęs ir kad jam gerai sekasi, 
šįmet pralošė tik 
mtis.

Toliau nutarta. 
$10,00 Draugijos 
reivių piknike, kuris įvyks rugp 
13 d. Kltibiečiai pasirodys skait
lingai.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Kurie vargstate mainose, čia apsigy
venę turėtumėt geresnį gyvenimą šiuom 
laiku.

Matykite savininką

5713 West 64th Place 
užpakaly.

Majoras ni»‘rodė, kad rinklia
vų bus galinga surengti spalių 
mėnesį, neankščiau, nes yra iš
duotas leidimas kitai organiza-

ir atvažiuokite 
pikniką.

Majoras Kelly prie 
lankus Dariaus-Girė 
no paminklo rink

liavai Buvo priimtas atsišaukimas 
nuo W. Gerijoto, kad klubas 
savo vardu pasiųstų laiškų se
natoriui Graliam, jog jis, Geri- 
jotas, yra tinkamas užimti in
žinieriaus vietų. Butų labai 
smagu, jeigu lietuvis užimtų ta 
svarbių vietų.

jo, odoi, 1 _ . _ „
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas 
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką _ 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS: Kai “ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 
4200 West 26 St.______ kampas Keeler Avė._______ Tel.

Sekamų sekmadienį, rugp. 13 
d., visų laukia didžiulė iškilmė 
—“Naujienų” piknikas, į kurį 
suplauks minios žmonių sma
giai praleisti laikų dideliame 
“Birutes” darže. Tų pačių dienų 
išpuola ir Draugystės Lietuvos 
Kareivių išvažiavimas. Pikniko 
vietos arti viena kitos, 
atsilankę galės.dalyvauti 
name ir kitame.

Parei suknelė. Taškuotas

Savininkas turi gyvenimą ki- 
Chicagoj negali beužlai- 

Greitai perkant gausite bar- 
graži apielinkė, kas nori

Prašome 
daržų ne 
ryto.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
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

UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENĄ, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO “NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug- 
piučio 1 1 dieną, Amalgamated Centro 
Name 333 So. Ashland Blvd. 7:30 vai. 
vakare. Malonėkite dalyvauti visi.

— Valdyba.
...... ! *. -.... .

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo susirinkimas 
vyks sekmadieny, rugpiučio 13, 1933, 
-awler Hali, 3929 W, Madison St. 
1 p. m. Visi nariai butinoi atsilan
kykite. Norintieji įstoti į kliubą ant 

šio susirinkimo bus priimti iki 25 metų 
amžiaus dykai, o iki 40 metų už $1.00.

Raštininkas.

PARSIDUODA Kliningo {Kriaučių 
šapa, pigi renda. 2 kambariai pagyveni
mui, gera apielinkė. darbo pilnai, par
duosiu oigiai. Priežastis pardavimo li
ga. 1 556 North La Šalie St.

Komitetas pagamino kelius 
tūkstančius tų fotografijų ir 
platina jas ne vien Chicagoje, 
bet ir kitose lietuvių kolonijose.

Kas norės važiuoti ši 
į piknikus, bukite prie Liuosy- 
bės svetainės. Pirmas trokas, 
A. Waštako, išvažiuos 10 vai. 
ryto, antras, J. Anglicko, 11:30; 
trečias, A. Bernadišiaus, 1-mą 
vai. pp. Laukimo nebus. Nežiū
rint į ktirį piknikų važiuosite— 
kelionė veltui. Taigi, turime ge
rų progų ir jų išnaudokime.—D.

Piešėjai, Dealeriai ir Išdirbėjai Aludžių 
ir Restaurantų Įrengimu. Taipgi 

Stalų ir Kėdžių.

2018 So. Halsted St.

RENDON 2 flatai 5 ir 6 kambarių 
pigi renda.

1716 S. Morgan St.

P-as J. J. Bagdonas, žinomas 
Mar<|netIc Manor graborius, su
organizavo 10 automobilių, ku
riais rugpiučio 13 d. bus veža
mi žmonės Į “Naujienų” pikni
ką. Automobiliai bus padabin
ti tam tikromis iškabomis. Tai 
bus, taip sakant, Marųuette Ma
nor “Naujienų” pikniko buste- 
rių armada.

Susirinkimo punktas bus prie 
p. Bagdono įstaigos, 2506 West 
63rd st. Kadangi bus tiek daug 
automobilių, tai išvažiuoti ga
lėsite bile kada. P-as Bagdo
nas pareiškė, jog žmonės bus 
vežami ntio pat ryto ligi 3 vai. 
po pietų. Vadinasi, kiekvienas 
galės pasirinkti parankiausi sau 
laiką. Tad visi marųuettepar- 
kiečiai pasinaudokite ta proga

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4965

O iki ateis rinkliavos laikas, 
paminklo komitetas platina vi
suomenėje abiejų lakūnų, Da
riaus ir Girėno, ir jų orlaivio 
“LITUANICOS” paveikslus, ku
rių visas pelnas skiriamas į fon
dų. Paveikslai yra labai gra
žus, su* abiejų lakūnų autogra
fais* ir paskutiniais žodžiais, 
8x10 colių didumo ir tinka rė
mams.

Jie atvaizduoja abu lakūnus 
orlaivyje, atsisveikinant su 
Amerikos lietuviais. Abu uni- 
formuose. Fotografijoje taipgi 
matosi orlaivio vardas, išrašy
tas stambiomis raidėmis, “LI- 
TUANICA”.

Susirinkę 
dviejų narių 
reikalu seks C 
ir bendrai darbuosis sumanymo 
įvykinimui. Tuojau po susirin
kimo geras klubo narys Frank 
Danauskas pareiškė klubo pir
mininkui Leo Švėgždai, kad 
mes lietuviai turime savo žuvu
sius lakūnus tinkamai pagerbti 
ir kad jis nuo savęs aukuoja 
tam tikslui $5.00. Tai pirmu
tinė auka, jau4 pradžia yra, tik 
tą darbų reikia tęsti toliau.

ANT PARDAVIMO 2 krėslų bar 
berne, vieta gera, pigiai. Veikite grei
tai. savininkas turi kitą biznį.

6812 So. Western Avė.

Kaip žinia, p. J. Lukšis, vienas iš lietuvių pionierių judžių 
srityje, prieš kiek laiko nusipirko brangų aparatą, kuris ne tik 
pagamina judžius (krutamus paveikslus), bet ir užrekorduoja 
garsą. Kitaip sakant, padaro “talkies”.

Kadangi šiais metais “Naujienos” rengia piknike koncertą 
atvirame ore, tai p. Lukšis atvyks su* savo aparatu ir nuims ne 
tik judžius, bet ir užrekorduos dainas bei muzikų.

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

PARDAVIMUI mūrinis namas dvie 
jų flatų. antras mažesnis dėl vienos šei 
mynos 
tame mieste 
kyti namų, 
geną. Ci« 
laiko gyvulius, aplinkui daug dirbtuvių 
lig 63čios gatvės gatvekarių vienas blo

Visi žemiau išvardyti asme • 
nys dirbs “Naujienų” piknike 
rtigpiučio 13 d. 
vykti į “Birutės” 
liau, kaip 10 vai.

J. Degutis 
P. Galskis 
P. Martinkaitis 
A. Narbutas 
A. Žilė 
Ch. čepukas 
J. Gura 
J. Milašauskas
A. Lekavičius 
J. Mickevičius
J. Bačiunas
K. Navickas
B. Barniškis 
Jonas Ascilla 
V. Mišeika ” 
J. Vilis 
O. Vilienė 
Al. Viliutė 
Skulrkis 
šmotelienė 
šmoteliutė 
A. Ilevičiutė 
BaČiunienė 
J. J. Čeponis 
Alex Ambrozevičia 
šmotelis Jr. 
Mickevičius Jr. 
Steponas Deringis 
V. Mankus.

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

129 kuopos mėnesinis susi- 
įvyks rugpiučio 13 d., 12 

Chernausko svet., 1900 S 
Visi nariai malonėkite da 

turime daug reikalų apta
i nau- 

Valdyba.

lykas dėl kurio ji gali parduoti pigesnt 
kaina, būtent, ši organizacija perka da
lykus dideliu skaičium, keletą vagonų 
išsykio. Ir kadangi šios organizacijos 
nusistatymas yra visuomet savo pelnu 
dalintis su savo kostumeriais, ji siūlo 
pastebėtinus bargenus šios savaitės išpar
davime.

Tik pažiūrėkite į “Midwest Stores” 
skelbimą, kuris telpa Šios dienos laikraš
čio laidoje. Ten rasite daugelį daiktų, 
kurie buvo nupirkti dideliame skaičiuje, 
— vagonais. Nors kainos ir kila, jus 
galite nusipirkti geriausios rūšies pro
duktus artimiausioj ”Midwest Stores” 
sankrovoje dar žemomis kainomis.

Ar žinote, 
daug metų patyręs 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus irHlHM& 
rūpestingai atlieka se- lljL Yj 
kančius reikalus*. ĮĮĮąOk

PADARO legališkasĮr>^|| 
notas prašalinimui 
dauninkų nemokančiųĮME 4rS 
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 farmaš ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, . kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer A Ve. Chicago, III.

Po beveik trijų metų depresijos ir 
vargingos ekonominės padėties, pasirodė 
ženklai gerespių laikų.

Vienas svarbiausių faktorių, kurie 
parodo to geresnių laikų pradžią, yra 
kainų kaimas ant visokių reikmenų, 
ypatingai ant maisto ir groserių. Kai
nų kilimas yra labai svarbus dalykas, 
todėl, kad toks kilimas pridės daug mi
lijonų dolerių prie ūkių produktų ver
tės. Kuomet ūkininkas gauna dau- 
giaus pinigų už savo produktus, jisai 
turi daugiau pinigų nusipirkimui viso
kių daiktų, kuriuos išdirbinėja dirbtu
vės, tuomi padaugindamas darbininkų 
samdymą miestuose.

Informacija apie tai, kad kainos ant 
produktų kįla ateina iš “Midvvest 
Stores” centtalinio ofiso. į tuos ofi
sus kasdien ateina valdiški raportai iš 
statistikos skyriaus, taipgi juos siun
čia kasdien valdžios atstovai iš visos ša
lies didžiausių manufaktūrų,

Kadangi “Midvvest Stores” organizaci
ja superka labai daug prekių išsyk už 
cash 
žemesne kaina

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo. Turi būt ant vietos. 
Opel, 1351 S. Keeler Avė.

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.

nariai . paskyrė 
komitetą, kuris tą 

klubui raportuos

REIKALINGOS patyrusios mergaitės 
prie lopimo maišų. Reliable Bag Co., 
1212 W. 13 St.

PARSIDUODA valgykla pigiai, arba 
priimsiu partnerį jei virėjas. 4 kamba
rių flatas užpakaly, garu šildomas. 
Renda $20.00 Miss Patsy. 903 W. 3 5 
St. Tel. Boulevard 2407.

Brightonparkiečiai gali kreip
tis į p. J. Oaksas, 2649 W. 43rd 
st. Kad nepritruktų vietų ant 

iš kalno užsi- 
čia suminėtus

BARGENAS. Mainysiu mažą na
melį ant automobiliaus. Gera proga 
biednam žmogui. J. Guokas. šaukite 
Columbus 10239. Nereikalingi Real 
Estatininkai.

2659 _
materijolas dabar labai madoj, ypatin
gai kokiam iškilmingam vakafui arba 
šokiams išeiti. Sukirptos mieros 16, 
16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžiu, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymšti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri- 

» ženkleliais 
škua reikia

Pirma pirkimo naujo arba vanoto 
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 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 p. BALZEKAS, Sav.

nereikės nieko 
tik nusipirkti įžangos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Prie progos dar norime pri
minti, jog iš kitų kolonijų į pik
niką bus galima nuvažiuoti tre
kais.

Simonas Burba paims žmo
nes prie savo raštinės, 5335 S. 
Halsted st., ir pakeliui sustos 
prie 33-čios ir Haltesd ll:0()ry-

PARSIDUODA arba išsimaino biz 
niavas mūrinis namas. štoras ir ! 
kambariai. Randasi South Sidėj. Atsi 
šaukite telefonu Prospect 5567.

Linksmas Balius su Užkandžiais — 
rengia Liet. Tautiška parap., nedėlioj, 
Rugpiučio-August 13 d., 1933 m.
Parapijos svetainėj. 3501 S. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visuomenę 
balių, kur atsilankę bus 
kinti.

SLA. 
rikkitnas 
vai. dieną 
Union Avė. 
yvauti, nes 

rimui, taipgi nepamirškite atsivesti 
, ų kandidatų.

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted S t. Chicago. III

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 K CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

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 iki 9

Farms For Sale 
__________ <Tfciai Pardavėmui__________

EXTRA
Parsiduoda ūkė. yra geras pirkimas prie 
didelio kelio, geri budinkai. 176 ake- 
rių, 100 akerių užsėta kornais. Lygi 

upė bėga per ganyklą, yra trys 
, 15 veršių po metų 1 %, trys ar- 
8 kiaulės ir visa mašinerija reika-

Help Wanted—Female

REIKALINGA patyrusių 
“h and sewers” ir “basters” 
ant dresių.

LIPSON RROS.
337 S. Franklin St. 4 lubos

______ Automobiles_______
PATYRĘS automobilio me- 

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

P. WALTERAITIS,
Telefonas Lafayette 1329

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

MŪRINIS bungalow 5 kambariai 
kaip nauji, gražiai dekoruoti, moder
niški namai, vandeniu šildomi, su Aly
vos burneriu, plieno konstrukcijos 
$5800, ant lengvų išlygų. Savininkas 

6317 So. Talman Avė.

gauti vieną ar daugiau 

arba pri- 
pažymšti

dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainu . 
siųsti pinigus arba 
kartu su užsakymu, 
adresuoti:

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

IETKIEWICZ<S

PROBAK

(PPG B AK BlADE)




