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Machado Pabėgo
Iš Kubos

Laikiniu prezidentu patapo de Cespedes 
Kongresas ir augščiausias teismas paleisti. 

Žmonės žudo slaptąją policiją 
Machado pabėgo lėktuvu

HAVANA, Kuboj, rugp. 13. 
—Opozicija, prie kurios prisi
dėjo ir darbininkai, kelios die
nos atgal paskelbdami generali
nį streiką, laimėjo ir preziden
to Machado valdžia liko nu
versta, o pats Machado buvo 
priverstas bėgti iš Kubos. Ma
chado buvo sutikęs pasitraukti, 
bet su sąlyga, kad jo vieton bu
tų pastatytas kitas liberalas, ka
ro ministeris gen. Herrera. Te- 
čiaus opozicija su tuo nesutiko. 
Tada Machado pabėgo į savo 
dvarą ir kai prie sukilėlių pri
sidėjo ir visa Kubos kariuome
nė, tai Machadai nieko kito ne
liko, kaip skubiai bėgti iš Ku
bos. : ■

Pabėgo jis iš savo dvaro lėk
tuvu. Kartu su juo pabėgo jo 
žmona, dvi dukterys ir žentas. 
Spėjama, kad jie pabėgo į San
to Domingo ar į Bahamas sa
las.

Machado, pabėgus laikiniu 
prezidentu tapo paskirtas Car- 
los Manuel de Cespedes, 62 m., 
karo metu buvęs Kubos amba
sadorius Jungt. -Valstijose. Jis 
yra sūnūs pasižymėjusio kovo
tojo už Kubos nepriklausomy
bę, gabus diplomatas, tečiaus 
pastaruoju laiku politiniuose 
kivirčiuose nedalyvavęs, nesusi- 
pykęs su kitomis partijomis ir 
tcalel turintis visų jų pasitikė
jimą.

Jį prezidentu paskyrė Kubos 
kongresas.

Machado priešininkai išreika
lavo, kad naujasis prezidentas 
tuojaus paleistų senąjį kongre
są. Kongresas, kuriame Maclia- 
do šalininkai sudarė didelę di
džiumą, tapo paleistas ir nauji 
rinkimai Įvyks bėgyje 60 dienų. 
Didžiuma kongresmanų yra pa
sislėpę ir bijosi žmonių atgie 
žos.

De Caspedes taipjau pašalino 
visus 15 augščiatfsiojo teismo 
teisėjus ir jų pareigos laikinai 
pavestos kariuomenės tribuno
lui. Visoje šalyje yra paskelb
tas karo stovis. Naujasis pre
zidentas paskyrė naują ministe- 
rių kabinetą.

Kai tik tapo sužinota, kad 
Machado prezidentas pabėgo, 
žmonės iš džiaugsmo nebežinojo 
ką ir daryti. Vietomis buvo pra
sidėję plėšimai ir riaušės. Pre 
zidento ir niekurių ministerių 
rūmai liko išlpėšti ,rakandai su
deginti, rastieji dokumentai kon
fiskuoti.

Buvęs valstybės sekretorius 
italas Orestes Ferrara, kuris 
daugiausiai ir prikalbino Ma
chado nenusileisti ir privedė ša
lį prie kruvino sukilimo, taip
jau1 buvo priverstas bėgti iš Ku
bos. Jis irgi pabėgo lėktuvu, 
lydimas kulkosvaidžių kulkų.

Pabėgo jis į Floridą. Nespėjo jis 
pasiimti ir bagažą, kuris tapo 
sumestas į jurą, o jo bankine 
knygelė konfiskuota.

Bet vyriausia žmonių atgieža 
buvo atkreipta prieš Machado 
teroristinę organizaciją “La 
Porra”—slaptąją policiją, kuri 
susidėjo iš visokių kriminalistų 
ir yra daugiausia Machados 
priešininkų išžudžiusi. Vidaus 
reikalų ministerio rūmuose ras
tas tos organizacijos narių są
rašas ir minios tuojaus ėmė 
juos gaudyti. Iki vakar vakaro 
35 “La Porra” gangsteriai liko 
išžudyti ir 62 sužeisti ,daugio- 
ma veikiausi mirtinai. Jie buvo 
žudomi gatvėse, namuose, par
kuose ir kur tik juos užtikta. 
Vienas bandė pasislėpti pas gra- 
borių karste, bet vistiek jį su
rado ir nužudė. Niekurių jų la
vonai ištisas valandas gulėjo 
gatvėse. Niekurie buvo pririš
ti prie automobilių ir valkioja
mi gatvėmis iki tą sustabdė ka
reiviai.

Tarp nužudytųjų yra ir “La 
Porra“ vadas pulk. Jiminez. Kai 
minia jį užpuolė gatvėje, jis 
pasislėpė aptiekojė ir iš ten 
nušovė tris beginklius žmones. 
Jį nušovė atvykę kareiviai.

Vakare kulkosvaidžiais apsi
ginklavę “porristai” susėdo Į 
šešis automobilius ir lakstydami 
gatvėmis ėmė terorizuoti gy
ventojus. Pasiųsta kariuomenė 
juos iššudyti.

Nežiūrint šių žudymų, mieste 
viešpatauja tikras kamivalo 
u*pas. Minios vaigšto didžiau
siais būriais gatvėmis, pasipuo
šusios palmėmis ir lelijomis ir 
džiaugsmingai šūkauja nusikra
čius nekenčiamo Machado. Ha
vana dabar išrodo kaip buvo 
Amerikos didmiesčiai mūšių pa
liaubų dieną 1918 m. Jokio plė
šimo sankrovų nebuvo, nors 
žmonės yra alkani, kadangi ne
buvo pristatomai maisto per vi
są generolinio streiko laiką.

WASHINGTON, r. 13—Nu
vertimas Machado valdžios Ku
boje skaitoma yra kaipo perga^ 
lė prezidento Roosevelto diplo
matijos ir kaipo kelias linkui 
politinio Kubos susitvarkymo. 
Valdžia rengiasi visomis gali
momis priemonėmis pagelbėti 
Kubai susitvarkyti ir atsisteigti 
ekoniminiai.

Indiana gaus stati 
nių alaus

ORHa
Chicagai ir aplelinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra ir biskj šil
čiau.

Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:- 
54.

Iš sukilimą laimėjusios Kubos. — Raitoji policija ir kariuomenė vaiko demonstraciją prieš 
zidentą Machado Santa Clara mieste. Kruvinų susirėmimų tarp policijos ir gyventojų ištiko ir 

pačioj Havanoj pirm prezidentas Machado liko išvytas iš Kubos. 
f

pre-

LIETUVOS LAKŪNAI SAKO APIE DA 
RIAUS-GIRENO NELAIMĘ

Jie mano, kad transatlantinius lakūnus 
pražudė audringas oras ir didelis nuovargis

Dar 1,500,000 darbi 
ninku dirbs sulig 

NRA. kodekso
Kodeksą pasirašę telefono, gaso, 

elektros ir kelios kitos stam
bios industrijos. Unijos pri
žiūrės kodekso pildymą

INDIANAPOLIS, Ind., r. 13. 
—Gubernatorius McNutt pa
skelbė, kad pradedant nuo 9 v. 
ryto, antradieny, visos Indiana 
alinės galės pardavinėti ir sta
tinių “draught” alų. Ikišiol In
dianoj buvo leidžiama pardavi
nėti alų tiktai bonkose.

DU POLICISTAI SUIMTI 
KAIPO PLĖŠIKAI

Atmetė skundą prieš 
Illinois prekių taksus

WASHINGTON, r. 13. —Dar 
daugiau kaip- 1,500,000 darbi
ninkų dirbs sulig NRA. kodek
so, z tą kodeksą pasirašius tele
fono, elektros, gaso, kenavimo, 
konstrukcijos ir niekurioms ki
toms stambioms industrijoms. 
Manoma, kad pasirašius kodeksą 
tose industrijose gaus darbo 
apie 150,000 darbininkų.

Kodeksas tapo pasirašytas tik 
dėl darbo valandų ir minimtftn 
algos, kiti gi klausimai, dėl ku
rių pačios industrijos nesusitai
ko, yra. palikti išspręsti kadia 
bus ruošiamas tikrasis joms ko
deksas.

Ruošiamas yra kodeksas ir 
gatvekarių darbininkams. Ko
dekso ruošime dalyvauja ir uni
jų atstovai.

New Yorke kodekso pildymą 
prižiūrės darbininkų unijos. 
Tam tikslu*! unijos suorgani
zuos 750,000 žmonių. Jiems va
dovaus Amerikos Darbo Fede
racijos vice-prezidentas Mat- 
thew Woll. Bus suorganizuota 
35,000 moterų armija prižiūrėti 
sankrovas, kad ir jos laikytųsi 
NRA. kodekso.

Kartu industrinė administra
cija organizuoja mašiną prižiū
rėti, kad nebūtų pelnagaudystės 
ir kad nebūtų bereikalingai ke
liamos kainos. Statistikų eks
pertai akylai žiūrės kilimą pro
dukcijos kainų ir ant kiek kila 
prekių kainos.

DETROIT, Mich., r. 13. — 
Sąryšy su apiplėšimu valstijos 
sekretoriaus raštinės ir pavogi
mu iš jos $992, vakar tapo areš
tuoti 16 
cistai ir

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI

CHICAGO.—Sangamon pavie
to teisėjas Stone, Springfielde, 
pripažino naujus Illinois 2 nuoš. 
prekių taksus konstituciniais ir 
atmetė reikalavimą uždrausti 
juos kolektitoti, kaipo neteisė
tus. Byla buvo užvesta Council 
of Illinois Merchants. Skundėjai 
betgi turi teisę kreiptis į vals
tijos aukščiausįjį teismą.

SALISBURY, Md., r. 13. — 
Trys žmonės —inžinierius ir du 
pasažieriai—-liko užmušti trau
kiniui nušokus nito bėgių. Ke
turi žmonės liko sužeisti.

NRA. grūmoja ketu 
rioms' grosernių 

grandinėms
' NEW YORK, r. 13. —NRA. 
skundų komiteto pirmininkas 
Henry F. Wolff prigrūmojo at
imti NRA. ženklus— molinąjį 
arą, keturioms grosernių gran
dinėms ir vienai kramtomosios 
gitaros kompanijai, jei jos ir to
liau bandys laužyti ar apeiti 
NRA. kodeksą.
Paštas galės bausti NRA. 

dekso laužytojus
Pašto viršininkas Farley

reiškė nuomonę, kad visi sam
dytojai, kurie pasirašo NRA. ko
deksą, bet jo nepildo, gali būti 
teisiami už nuadojimą pašto 
prigavingiems tiksalms.

ko-

is-

Valdžią laukia smar? 
ki kova dėl anglių 
kasyklų kodekso

Del unijų industrinei adminis 
tracijai teks susikirsti su 
stambinusiais Amerikos kapi
talistais

SCRANTON, Pa., r. 12.—Fe- 
deralė valdžia išdavė warrantą 
areštavimui Rinaldo Cappelini 
už turėjimą ir skleidimą netik
rų pinigų. Jis yra buvęs pre
zidentas 1-mo distrikto United 
Mine Workers unijos, bet nuo 
tos unijos atsimetė ir pereitą 
savaitę suorganizavo naują ang
liakasių uniją, Tri-District Min- 
ers’ Union. Jis patapo prezi
dentu ir naujosios unijos.

WASHINGTON, r. 13.—Ruo
šiant kodeksą dėl darbo sąlygų 
ir algų anglių kasyklose, pre
zidentą Rooseveltą laukia griež
ta kova ir prezidentas galbūt 
bus priverstas griebtis griežtų 
priemonių, kokias numato įsta
tymai, kad priversti kasyklas 
priimti kodeksą.

Kova vyriausia eina dėl unijų 
ir darbininkų teisės organizuo
tis į unijas. Šioje kovoje prezi
dentui teks susiremti su stam
biausiais Amerikos kapitalis
tais—Morganu, Rockefelleriu ir 
Melionu, kurie yra aršiausi or
ganizuoti darbininkų priešinin
kai ir kurie kontroliuoja ne tik 
anglių kasyklas, bet taipjau 
plieno, aliumino ir automobilių 
pramones, kurios taipjau jokiu 
judu nenori pripažinti darbi
ninkams teisės organizuotis į 
nepriklausomas darbininkų uni
jas: jie, ir tai nenoromis, sutik
tų, kad darbininkai priklausytų 
tiktai kompanijų “unijoms“. 
Šioje kovoje turės būti išspręs
tas klausimas,—kas yra stiprės 
uis: valdžia ar piniguočiai, ku
rie iki šiol valdė šalį.

Valdžios kovą su tais pini
guočiais labai apsunkina
kad angliakasiai yra susiskaldę 
į kelias unijas, kurios 
angliakasių reikalais 
kiek savitarpine kova, 
na kitą nugalėjus.

Neorganizuotoms 
griežtai atsisakant 
angliakasiams teisę 
tis į nepriklausomas 
svarstymas 
nutrauktas bent iki rugp. 22 d 

i
Išrodo, kad valdžiai teks į- 

vesti anglių pramonėje laisnių 
sistemą, pačiai valdžiai nustaty
ti kodeksą ir leisti operuoti tik 
tas Kasyklas, kurios tą kodek
są pasirašys ir gaus valdžios 
laisnį.

KAUNAS.—Liepos 27 d. Lie
tuvos Aero Kliubas suruošė va
saros teatre viešą pranešimą 
apie Darių ir Girėną ir apie 
priežastis “Lituanicos’ katastro
fos.

Pasak laikraščių, maj. Pyra
gius papasakojo apie Dariaus ir 
Girėno ruošimąsi skridimui per 
Atlantiką. Jis sakė, kad jau 
Dariui išėjus į atsargą ir vyks
tant Amerikon, jis buvo drau
gų paklaustas: “Kada manai 
grįžti Lietuvon?“ Darius atsa
kęs: “Aš į Lietuvą parskrisiu“.

Vadinas, jis apie skridimą, 
jau tada galvojo.

Kap. Morkus pranešė savo 
įspūdžius iš Soldino ,kur jis 
buvo nuvykęs pasiimti karžy
gių kunus. Lėktuvo dalys buvo 
išmėtytos miške viena nuo ki
tos 50^-60 metrų atstume. Apie 
30 metrų nuskintos medžių vir
šūnės, šakos lėktuvo važiuoto 
arba kitom dalim, paskui jau 
per pusę nulaužtos 25 cm. me
dis, toliau 40 cm. medis, viso 
nukirsti 6 medžiai. Pirmiau 
nulaužti sparnai, nuplėštas į 
medžius audeklas, lėktuvas per- 
virtęs per galvą, propeleris 
silankstęs. Benzino bakai 
mėtyti, tačiau

benzino jie dar turėjo, 
viename bake rasta apie 50 lit
rų, ir trubelės pilnos benzino, 
vadinas, vergija, kad pritruko 
benzino atpuola. Matyt iš vi
so katastrofos vaizdo, kad nelai 
mės metu buvo nepaprastas 
smūgis, motoras veikė,' propele
ris sukdamasis nuskynė me
džių viršūnes, susidavė į dide
lius medžius ir įvyko katastro
fa. Išvadų, pareiškė kap. Mor
kus, nedariau ir nedarysiu, bet 
su specialistų daromomis išva
domis aš nesutinku.

tai,

su- 
iš-

yra pavojinga, čion buvo naktį.
Galėjo būti sugedęs lėktuvas, 

galėjo išlėto gesti, lėtai prasi
dėti nepakenčiamas darbas juo, 
gal suko atgal į geresnį orą, 
nes lėktuvo kryptis rodytų, kad 
jie suko linkui juros. Bet viena 
aišku: jie ne krito iš augštumos 
ir kad lėktuvas katastrofos lai
ku pilnai valdomas.

^Galėjo dėl nuovargio ištikti 
katastrofa. Įsivaizdinkime tam
soj skrenda, nemato horizonto, 
o čia slegia fizinis ir nemigo 
nuovargis, vienos sekundės ne
tikslus mostas gali priversti prie 
katastrofos. Pa v., Molisono ka
tastrofa, kuris dėl nuovargio su1- 
sidaužė nusileisdamas Bridge- 
port, Conn. Galėjo sugesti ir 
elektros apšvietimas.

Gal dar kas nors paaiškės 
lėktuvą išardžius, dar kaikas 
gali paaiškėti ir gavus vokie
čių komisijos protokolą. Sakau, 
kad tikslias katastrofos priežas
tis sunku nustatyti, šiito metu 
galime skaityti vyriausią prie
žastį*—sunkias atmosferines są
lygas, paskui nuovargis tenka 
labai vertinti. Lakūnų atkak
lumas—pasiryžimas, nežiūrint 
jokių kliūčių pasiekti Kauną. 
Radio aparato neturėjimas. Ko
kios nebūtų priežastys, jos bu
vo rimtos.

Pulk.; Gustaitis paminėjo ir 
gandus apie pavojingas sroves, 
spindulius, kurias tik 
fantazija gali sukurti, 
bangų nėra. Visai apie
reikia kalbėti, nereikia eiti prie 
nesąmonių.

žmonių 
Tokių 

tai ne-

Pašalino iš suvažia 
vimo Vokietijos 

mokytojus

NEWTON, Mass., r.> 13. — 
Nuodingomis dujomis rūkant 
namą nutroško mokyklos atle
tas Arthur H. Smith, 17 m. 
Manoma, kad tuose pačiuose na
muose galbūt yra nutroškęs ir 
kitas žmogus.

BROWNSVILLE, Pa., r. 13— 
Valstijos milicininkai, kurie bu
vo pasiųsti j Fayette pavietą 
paskelbiąs ten karo gtovj laike 
didelio angliakasių streiko,; va? 
kar jau išvažiavo^ namo, strei
kui užsibaigus.

Priims 200 darbininkų

vienas vyras

CHICAGO.-— Viešųjų darbų 
komisionierius Hewitt paskelbė, 
kad šią savaitę prie kasimo Chi- 
cago Avė. vandens tanelio bus 
priimta dar 200 darbininkų.

m. mergina, du poli- 
dar

v. ?
.. . . .į. A* ■ '.i®,:
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ne tiek 
rūpinasi, 
kad vie-

kasykloms 
pripažinti 

organizuo’ 
unijas,

kodekso tapo

s' , j, . r . ' , 7į,' ' ; '!

GREAT FALLS, Mont., r. 13 
Du vaikai žuvo gaisre, kuris su
naikino namus farmerio Eckert

Labai įdomų pranešimą pa
darė pulk. Gustaitis, nurodęs, 
kad per Atlantiką iki šiol yra 
juvę 20 žymių skridimų. Pirmoj 
vietoj, tolumo atžvilgiu, iš visų 
nuskridę Bordman ir Poland į 
Stambulą, gi antroji vieta ten
ka musų lakūnams.

Orientacijos atžvilgiu musų 
lakūnų skridimas tiek tikslus, 
kad galima lyginti su Lindberg- 
ho. Laiko atžvilgiu pasiektas 
didelis tikslumas. Panagrinėjus 
jų žemėlapius ir užrašus, visur 
matosi nepaprastas tikslumas. 
Gaila, kad nėra užrašų (ar jų ne
buvo, ar išmėtė) apie kelionę 
iki pat katastrofos vietos, bet 
iš viso ko matyti, kad jie ir 
galutinio tikslo siekė gerai. Lėk
tuvas rūpestingai aprūpintas 
prietaisais.

Kodėl nukrito?— 
toks klausimas nuolat mus var
gina, bet į jį konkrečiai atsaky
ti labai sunku. Greičiausia dėl 
nepaprastos audros, gausaus 
lietaus, gal ir nuovargio nesi- 
orientavo aukštį ir užkliudę me
džiu viršūnes žuvo. Tokiame 
ore net dienos metu skraidyti

SANTANDER, Ispanijoj, r. 
13.—Ketvirtas internacionalinis 
mokytojų draugijų kongresas 
nutarė pašalinti Vokietijos at
stovui, nes dabar nežinoma Vo
kietijos mokytojų draugijų sto
vio. Pašalinimo daugiausia 
reikalavo Francijos ir Austrijos 
delegatai.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI TRAUKI
NIUI UŽGAVUS AUTOMOBILĮ

CLEVELAND, O., r. 13. — 
Keturi žmonės iš Buffalo, N. Y., 
liko užmušti ties Euclid, trau
kiniui užgavus jų automobilį.

POCOMOKE CITY, Md., r. 12. 
—David Tyndal, 7 metų vaikas, 
pasimirė išgėręs nuodingo mun- 
šaino, kurį jis rado automobi- 
liuje.

HARRISBURG, Va., r.
Prezidentas Rooseveltas 
mobiliu iš savo namų
Park, N. Y., atvyko į čia ap
žiūrėti niekurias miškų sodini
mo “civilinės darbo armijos“ 
stovyklas.

13.— 
auto- 
Hydc

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. ’

f

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST Tel. CanaI 8500
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KORESPONDENCIJOS
K» l« ■ WM II——Į—

Scranton, Pa.
Susiorganizavo nauja anglia

kasių unija

Angliakasiai, pagalios, suki
lo prieš United Mine Workers 
of America unijos vadovybę, 
kuri visai nesirūpina darbi
ninkų reikalais, o tik patai
kauja anglių baronams.

Kietųjų anglių kasyklos yra 
padalintos j tris distriktus, — 
No. 1, No. 7 ir No. 9. Visi tų 
distriktų angliakasiai priklau
sė U. M. W. of A. unijai. Ta
čiau unijos vadai tiek susigi
miniavo su bosais, kad papras
tai nariai nebeteko jokių tei
sių. Kuris tik narys kitaip 
mano, tai jis tuoj tampa su
spenduotas arba net visai iš 
organizacijos išbrauktas. I ni- 
jos vadovybė visai nepaiso an
gliakasių reikalų. Ji nieko 
nedaro, kad iškovojus anglia
kasiams didesnį atlyginimų «iž 
darbų. Todėl dabar dalykų 
padėtis susidarė tokia, kad bo
sai angliakasiams moka tiek, 
kiek jų lošk a.

Žinoma, taip ilgai tęstis ne
galėjo. Prasidėjo judėjimas 
steigti naujų unijų. Pritarian
čių atsirando pusėtinai daug. 
Ir štai rugpiucio 7 d. Scranto- 
ne įvyko naujos unijos suva
žiavimas. Delegatų suvažiavo

Jie atstovavo 55 lokalus, 
priklausančius distriktui No. 1. 
Viso lokalų tame distrikte pri- 
rkaitoma 125.

Susirinkimas išrinko prezi
dentu Tbomas Maloney iš 
\Vilkes - Barre. Prieš metus 
laiko Maloney tapo išbrauktas 
iš distrikto No. 1 už nepaklus
numų. Jam buvo primetama 
Glen Alden anglių kompani
jos generalio streiko vadova
vimas. Kadangi senoji unija 
tam streikui nepritarė, tai Ma
loney tapo paskelbtas maišCnin- 
ku ir iš unijos pašalintas.

Prezidento vietai buvo no
minuota keturi kandidatai. 
Kada trys jų atsisakė nuo kan
didatūros, tai susirinkimas 
vienbalsiai išrinko Maloney.

Pirmiausiai naujoji unija 
pareiškė, jog ji nieko bendro 
neturėsianti su John Boylan 
bei John L. Levvis, dėl kurių 
vadovybės tarp angliakasių 
nuolat kyla nepasitenkinimai.

Popietinėje sesijoje įvyko 
susikirtimų. Dalyvavo, mat, 
keli komunistai, kurie visur 
mėgsta triukšmų kelti. Naujo
jo prezidento Maloney nusi
statymas link komunistų ga
na aiškus. Prieš kelias die- 
nts jis pareiškė: “Spaudoje te
ko matyti, kad mus vadina 
komunistais-bolšcvikais. Mes 
nieko bendro neturime su ko
munistais. kadangi su jais jo- 
kis bendras darbas yra neįma
nomas. Kai tik komunistai 
įlenda į kokių organizacijų, 
tai tuoj pradeda jų draskyti“.

Kaip jau aukščiau buvo mi
nėta, senoji unija jokios opo
zicijos nepakentė. Nariai, ku
rie drįso kritikuoti savo va
dus, be niekur nieko buvo 
spenduojami keliems metams 
arba visiškai jš unijos brau

kiami lauk. Susidarė gana 
didelis išbrauktų ir suspenduo
tų skaičius. Naujos unijos su
važiavime tapo hutarta tiems 
suspenduotiems ir išbrauk
tiems nariams grąžinti visas 
teises. Vadinasi, jie bus skai
tomi teisėtais šios unijos na
riais.

Prieš posėdžio atidarymų 
prisikimšo pilna svetainė de
legatų ir šiaip pašalinių žmo
nių. Priegtam dar apie du 
tūkstančiai žmonių stovėjo 
prie svetainės. Prezidentas 
Maloney buvo priverstas kelis 
kartus paprašyti, kad pašalinė 
publika apleistų svetainę, nes 
delegatai neturėjo vietos kur 
atsisėsti. Apie du šimtai 
žmonių apleido svetainę.

Prezidentas Maloney įspėjo 
anglių komponijas nesi maišyti 
į tų judėjimų, pareikšdamas, 
jog tai yra vidujinis darbinin
kų organizacijos reikalas. Bū
tent, kova už tai, kad pasi- 
h’uosuoti nuo Lewis ir jo kom
panijos vadovybės. Jis in
struktavo delegatus, kad jie 
savo lokalų duokles nebesiųs
tų senajti unijai.

Buvo gauta ir perskaityta 
telegrama iš Darbo sekreto
riaus, panelės Perkins. Sek
retorius apgailestavo, kad ne
galėjo dalyvauti suvažiavime. 
Prašė visus faktus išdėstyti 
raštiškai ir pasiųsti į Wash- 
ingtonų.

Svarbiausias šio judėjimo 
tikslas yra pašalinti distrikto 
prezidentų Boylan ir Pildo
mųjų Tarybų bei sukurti at
skirų kietųjų anglių unijų, ku
ri nieko bendro neturės su 
minkštųjų anglių unijomis. 
Ligi šiol, pareiškė Maloney, iš 
musų buvo reikalaujama pini
gai, pinigai ir dar kartų pi
li igt i. Toks viršininkų pasiel
gimas įtikino mus, kad dabar 
yra laikas reikalauti, kaip pre- 
znlentas Roosevelt sako, “a 
square deal”. Šis judėjimas 
turi ptsibaigti musų laimėji
mu. Nuo jo priklauso musų 
ateitis. — S7. Z-kas.

ūkininkus dirbti vien tik už 
pavalgymų.

Albertus ir kaimyninių pro
vincijų ūkininkai, kviečių au
gintojai, Šiais metais turės di
delių nuostolių dėl sausros. 
Lietaus visai mažai tebuvo, to
dėl kviečiai atrodo labai men
ki. Daugelis ūkininkų tie
siog apleido savo ukius.

Red Deer Albertus distrikte 
javai atrodo gana neblogai. 
Galima tikėtis gero derliaus, o 
ypač kviečių'. Lietaus buvo 
pakankamai.

šioje apylinkėje randasi sep
tynios lietuvių ūkininkų šei
mos ir tiek pat pavienių. San
taikos tarp jų nėra, — pešasi, 
kaip dvi katės viename mai
še, dėl visokių niekų.

šiaip viri lietuviai ūkininkai 
gyvena neblogai ir pasiturin
čiai. — A. Jukna.

LIETUVOS ŽINIOS
Subankrutavęs pre
kybininkas nusiska

ndino su žmona
Prekybininkų tragedija Tau

ragėje.

Tauragėje gyveno turtingas 
ir plačiai žinomas prekybinin
kas Volfas Grosmanas. Užė
jus, ekon. krizini, jo reikalai 
labai pablogėjo ir atėjo galu
tinis bankrotas. Nepajėgda
mas kovoti su gyvenimo sun
kumais, Grosmanas su žmona 
nutarė nusižudyti: vakar abu 
su žmona šoko į Jurų ir pri
gėrė. Grusmanai buvo jauni 
dar žmonės ir paliko 4 ma
žamečius kūdikius.

Kuriose Lietuvos vieto
se daugiausia paga

minama sviesto

Evergreen, Alberta
Iš ūkininkų gyvenimo

šiais metais Kanados ūki
ninkų gyvenimas šiek tiek pa
sitaisė. Tačiau negalima
pasakyti, kad tas pa
gerėjimas butų jau labai žy
mus. Prieš kiek laiko kvie
čiai buvo pradėję pusėtinai 
smarkiai kilti, tai ūkininkai 
džiaugėsi, tikėdami, gero už
darbio. Bet džiaugsmas neil
gai tęsėsi, — kainos kviečiams 
vėl gerokai nukrito.

Smetonos kvorta vasaros 
metu pas mus parsidavinėja 
taip, — pirmos rųšies 15 cen
tų, o prastesnė po 13 ir net 10 
centų. Pirmos rūšies kiauši
nių tuzinas 9 centai, antros — 
7/ o trečios galima pirkti už 
penkis centus. Gyvos kiaulės 
(100 svarų) parsiduoda nuo 
3.60 ligi 4.60 dolerių.

Nedarbas Kanadoje beveik 
nesumažėjo. Bedarbių labai 
daug. Daugelis jų prašosi pas

šiemet musų sviesto ekspor
tas, lyginant jį su pernykščiais 
metais, yra padidėjęs 15— 
20%. :

Biržų rajonas eksportavo 
10,639 statines sviesto (pernai 
9,209 stat.). Bendram Liet, 
sviesto eksporte Biržų rajonas 
sudaro 14.7%. Veikia 21 pie
ninė.

Marijampolės — Alytaus ra
jonas eksportavo 1,063 stat. 
(pernai 1,468 stat.), sumažėjo 
27.6% ir bendr. sviesto eksp. 
sudaro vus 1.5%. Tuo tarpu vei
kia 25 pieninės.

■ Mažeikių — Kretingos rajo
nas eksport. 8,415 sta.; gamyba 
padidėjo 12.6%; bendr. eksp. 
sudaro 11.7%. Veikia 20 pie
ninių.

Panevėžio rajonas eksp. 
6,688 sta., padidėjo 11.3%, 
bendr. eksp. 9.3%. Veikia 27 
pieninės.

Rokiškio rajonas eksp. 9,133 
stat. (pernai 8,104 stat.), pa
didėjo 12.7%, bendr. eksp. 
12.9%.

Šiaulių rajonas eksp. 10,- 
593 stat. (9,917 stat.), padidė
jo 6.8%, bendr. eksp. 14.7%.

Tauragės — Raseinių rajo
nas eksport. 8,838 stat. (8,298 
stat.), padidėjo 6.5%, bendr. 
eksp. 12.2%, 25 pieninės.

Telšių rajonas eksp. 4,944 
stat., padidėjo 16.4%, bendr. 
eksp. 6.8%, 16 pieninių.

Suardyti tiltai Denver, Colo., mieste laike kelios dienos atgal miestų ištikusio didelio po
tvynio. Potvyniai kilo delei neprastai smarkių liūčių ir pratrukus Castlewood tvenkiniui.

sutvarkyti ir apsileidusius’ pie
no statytojus, tik nežinia ko
kių vaisių tos pastangos duo
tų. Kalbama net ir apie tai, 
kad tuos ūkininkus, kurie ty
čia nestato pieno, apdėti gal 
tam tikru mokesčiu. Bet reiš
kiama vilties, kad valstiečiai 
patys susipras ir statys dau
giau pieno, nelaukdami spau
dimų ir viršaus.

Klaipėdoj paskendo 
3 jurų skautai

KLAIPĖDA. — Liepos 16 d. 
įvyko nelaime Klaipėdos van
dens skautams. Jie laivu “Bu
dys” plaukė į Liepojų. Bet iš
plaukiant iš Klaipėdos uosto, 
motoras prie uolų nustojo vei
kti ir bangos jį sudaužė į uo
las. 3 skautai: JesukeviČius, 
Šidlauskas ir Amulevičius nu
skendo. Kitus 10 žvejams pa
vyko išgelbėti.

Dabar tyriama motoro pa
gedimo priežastis.

AR NESVEIKAS?
Pasitark it su Dr. Ross, dykai,; 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi < 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciaii gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu- 
silpusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams, 

žmonės yra kviečiamiSergantys 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearbom Street 
kampas Monroe Street, Cbicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki J 2 

' vai. Panedėliais. Seredomis ir Suba- 
i tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

ĮSIGYKITE pakol dar turime
Iš kairės į dešinę — Clarence člick, George McGee ir jo vy- A

resnis brolis Walt’er McGee mirties kameroje Kansas City, (f

PARAŠYTAS KNYGAS

NAUJIENOS

Padarome Visiems Greitai

T00 LONG
BIZNIERIAMS

TERMS THATWILL PLEASE YOŲ

kais antgalviais.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vižitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Ukmergės 
jonas 
stat.) Leidžiant įstatymą, 

n mn a tomą su t va rky ti 
dusins ūkininkus

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A Seourlty Savings & Commerclai 
Bank Bulldlng ,

(Dlrectly aeross Street from Patent Offlce) 

VtaSHINGTON. D. C.

KRAUTUVĖS 
W. Madison St. 
Mihvaukee Avė. 
Mihvaukee Avė. , 
Lincoln Avė. 
Lincoln Avė. 
Elston Avė. 
W. Madison St. 
W. Division St. 
Armitage Avė. 
S. Ashland Ayf. 
S. Halsted Su

1739 SO. HALSTED ST.
Chicago, III. .

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

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

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

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

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

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

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

kuriuo 
apsilci- 

galvojama

Mo., kalėjime. Pirmieji du dar laukia bylos, o Walter McGec 
jau yra nuteistas mirčiai už išvogimą Mary McElroy, Kansas 
City miesto manažerio dukters.

Kėdainių ra- 
ksp. 3,941 stat. (4,993 
sumažėjo 12%, bendr. 
4%, 26 pieninės.

Vilkaviškio — šakių rajo
nas eksp. 3,821 statinę (3,560 
stat.), padidėjo 7.3%, bendr. 
eksp. 5.3%, 21 pienine.

asų rajonas 
stat. (5,205 Laikas daug reiAkla 

prie patentų. Nerlrl- 
kuoklt vilkindami sn 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcl’n. 
arba raitykite dėl 
NEMOKAMOS * 
gutSs "How t 
taln a Patent” ____ ________
ventlon” formos. Nieko nei m am 
už Informacijas kų daryti. 8n«l- 
raNInSJImat laikomi paslaptyje. 
Greltaė, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

YRA vienintelis geriausias lai
kas byle ką nusipirkti. Geriau
sias laikas nusipirkti naują 
skalbimui mašiną yra kaip tik 
DABAR. Todėl kad Maytag 
rūšis niekuomet ne .buvo ge
resnė. Todėl, kad Maytag kai
nos niekuomet nebuvo žemes
nės. Ir jos gal niekuomet vėl 
nebus. v c

® Pilnai pasinaudokite žemo
mis kainomis šiandien. Atsi
lankykite pas Mayug dealcrį ir 
pasirinkite sau naują skalbimui 
mašiną.

THE MAYTAG COMPANY 
Išdirbėjai

Newton Įsteigta 1893 Iowa

dėl DYKAI
*ny- KNYGELI
ir “Record of In-
. Nieko

MAYTAG
4334
1440
2639
2934
4813
4341
5605
5617
3 551
7921
6124
924 S. Halsted St. V
8811 Commcrcial Aye., ■ .
411 Harrison St., Oak Park
5947 W. Cermak Rd.
1910 E. 79th St.
1808 W. Chicago Avė. '
3838 W. NdrtK Avė; * ’ .

Atdaros vakarais . iki. 9 vai.

THE MAYTAG CHICAGO CO
1230 So. Westęrn Avenue 

Telefonas Seeley 2366

YOU GAN STILL GET A 

MAYTAG 
F0R AS LITTLE AS...

PATENTS
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Kaip stratosferos balionas 
pakilo ir nukrito

laimė per-
nieko ne

matai, dir-

Pašaukiau ją.
—Važiuokime, — sakau, —į 

stratosferą; žemėje 
daug mum šykšti: 
duoda.

—Negaliu; turiu, 
bti.

—Gerai, — sakau, — jeigu 
tu nenori su šita baisiai nedė
kinga žeme skirtis, tai turėsi 
su manim skirtis. Matai, nu
važiavęs į Kareivių Laukų, 
kur žmonių bus minių minios, 
lengvai susižvejosiu kitą, kuri 
mielai sutiks visur su manim 
važiuoti, — ot, kad ir į stratos
ferą.

Kalba nutruko, 
“užkabino.”

Dirstelėjau dešinėn. Ak, 
čia... Kokių 28 metų pana, lu
pas gražiai sudėjusi, pakėlė 
blakstienas ir leido pamatyti 
dideles mėlynas savo akis, o 
jos burnos kertelėse tuoj su
liepsnojo šiltos šypsenos bur
tai...

vadinasi,

Kai nuvažiavau, 
truputis po 10 vai.

Atsisėdau, visai

jau buvo

nepaisyda
mas šalio ko. Labiausiai, mat, 
rūpėjo man skraidomoji pūslė 
—balionas.

Pievoje gulėjo kokių dvide
šimt sieksnių ilgio ir tiek pat 
pločio gražiai ištiestas ketur
kampis audeklas, o ant jo — 
apvalus, apie 18 sieksnių sker
siny j, atrodąs ir plonesnio ir 
minkštesnio dirbinio lopas. Ši
tas lopas atrodė 
kaip supliuškusi 
pūslė, glaudžiai
prisiplojusi. Viduryje 
gulėjo apverstas lyg ir 
panašus į avilio stogelį, žino
ma, kai pūslė nuo dujų išsis- 
kės, tai šitas stogelis atrodys, 
kaip šalmas ant galvos. Pūslės 
paviršius dabar 
šlėtas, tarytum 
bemio veidas.

lygiai taip, 
labai 
prie

didelė 
žemės 
pūslės 
dubuo,

r;, 1 ................ .. ..................

kaip baisiai didelė kriaušė. Bet 
negražus. Mat, labai didelis, 
galįs suryti 600,000 kubiškų 
pėdų vandenilio, o čia jam tik 
125,000 k. p. tedavė. Taigi, jo 
šonai supliuškę, kaip Faraono 
liesųjų karvių.

O nedavė jam daugiau dujų 
dėl to, kad, girdi, ryto metą, 
kai saulės spinduliai jį įkaitin
sią, tai dujos jame išsiskėsių, 
na, ir jis busiąs pilnas pilnu
tėlis. Vis dėlto mes norėjome 
matyti balioną gražiai išsipū
tusį, kaip politikierių piniginė.

šitą milžinišką skraidomąją 
pūslę prilaikė net 36 virvės, 
kurios iš karto atrodė trumpos, 
nes buvo tiksliai suvyniotos ir 
į maišelius sukištos. Bet pūslei 
kylant, virvės buvo dažnai at
leidžiamos, o maišeliai nyko, 
tarsi pakulų kuodelis, verpėjai 
verpiant. Prie kiekvienos vir
vės stovėjo po du kareiviu.

Pagaliau paliovė dujas j ba
lioną leidę, o kiaurąjį jo galą 
aklinai užrišo. Apie 12 metų 
vaikas, pamatęs baliono šonus 
supliuškusius ir jau užrištų jo 
galų, sako:

—Tiktai žiūrėk, tėve, jau 
užrišo.

—Tai tiesa, Jonuk, —- pažiu-

rėjęs j balioną pro operos stik
lus atsakė tėvas.

Dabar jau baigėsi pirma va
landa nakties.

Atvežė gondolą.
Kurie jau miegojo, tai dabar 

išbudo.

Kareivių eilė dideliu lanku 
apstojo balionų ir gondolų.

(Bus daugiau)

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

OAK LEAF TAVERN
Atidarėme naują Aludę, kur visados galima gauti skanų, šaltą alų ir gar

džius užkandžius. Randasi gražus, išpuošti kambariai dėl svečių. Taippat 
glima pasišokti prie geros muzikos.

Agnės Šidlauskas ir Stepas Svilainis
SAVININKAI

3428 SO. HALSTED STREETVandenilis (hydrogenas) 
šnypštė, o didžiulė pūslė tiek 
išsipūtė, kad rytinė jos pusė 
ėmė ir pakilo nuo keturkampio 
audeklo. Tarp pūslės ir gulin
čio audeklo pasidarė lyg ir na
šiai. Visas balionas aabar at
rodė, kaip bangžuves galva, 
nasrus atkišus į rytus. Bet kai 
tik pūstelėjo žiemių vėjas, tai 
nasrai atsidarė šiaurių pusėje.

Pūslė plėtėsi nuo vandenilio 
dujų, o kalbėtojai — nuo kar
štų prakalbų. Ir dievai žino, 
kada šitos prakalbos butų galų 
susiradusios, jei ne vienas 
Chicagos Universiteto profeso
rių, kuris iššauktas “pakalbė
ti”, pasakė:

—Mums čia reikia daugiau 
vandenilio dujų, o ne šitų (su
praskite, prakalbų).

Protingas ir gražus pasaky
mas.

Beje, net keletą prakalbų 
sudrožė ir Daily News redak
toriai. žinių, ypač radio, redak
toriai net paragino savo pagel- 
bininkus tokias ir tokias “isto
rijas” rašyti.

—Hm... Mokėti gauna ir dar 
raginti reikia, — galvojau. — 
Aš nei mokamas nei prašomas, 
o vis dėlto “istorijų” rašyti 
ketu.

Balionas putėsi taip pamažė- 
li, kad tik už daugiau kaip va
landos ir pusės jis atsistojo ir 
dabar atrodė, kaip milžiniškas 
baravykas (ak, dovanokite, lie
tuvių kalbos puristai liepia 
rašyti storkotis, arba tikrinis). 
.Jo galva visai dailiai išsiskėte, 
išsilygino, o šalia manęs sėdinti

Paštuose langeliai yra apgulti pasirašiusių prezidento 
deksą samdytojų pasiuntinių, kurie skubinasi įsigyti NRA. 
mėlynus ir raudonus ženklelius ir parodyti pirkėjams, kad ir 
jie pritaria prezidento darbui ekonominiam šalies atsteigime. 
“Naujienos” irgi jau turi tą ženklų, nes jos irgi pasirašė pre
zidento kodeksų.

dailioji pana ir sako:
—Raukšlių jau nebėra.
Aš, tarsi instinktyviai, dirs

telėjau j ją. Raukšlių, tiesa, 
jos veide dar nebuvo, bet ji, 
matyti, vis tiek yra sąmoninga, 
kad anksčiau ar vėliau jos at
siras...

Jau po 12 vai. žmonių pri
sirinko labai daug. Bet kone 
visi užsilaiko rimtai, gražiai ir 
kantriai. Matyti, čia ne tokie 
žmonės, kokius teko matyti 
Dempsio ir Tunio kumštynėse. 
0 gal čia susivaldo. Tik kai 
kuriems sunku nuo miego atsi
ginti. žiovauja. {Panelių bur
nos, kurios pirmiau buvo dai
liai lupomis užvertos, žiovau
jant atsidaro ir atrodo, kaip

ko-

■ ■ ■ ■ <------------------—■1 ■ \

vome. Kokį pusvalandį pasto
vėję, daugelis atsisėdo, įtik 
aš su pana kažkodėl vis tebe
stovėjome. Ką ji manė, aš neži
nau, bet mane buvo pagavęs 
“pasirodymo” jausmas, kad ve 
stoviu šalia dailios panos.

O balionas dabar vos tik 
smaila uodega žemę tesiekė, gi 
jo galva jau buvo iškilusi apie 
160 pėdų. Jis dabar atrodė,

PASKUTINĖ
. PROGA

įgyti naujų “THOR” skal
biamą mašiną tiktai už

49.50

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

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

WISSIG,
Specialistai ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 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 daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St, kampai Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

nelygus, rauk- 
sudėvėtas sen-

tukstančių 
tiek smal- 
į besiske- 

panašiai,

įdomi ir graži, 
j didelę anana- 
tik per vidurį 

o galuose,

pradėjo kriok- 
išpusia ba- 

tuoj, sako, ir gondolų Tiek valandų besėdėdami, 
lyg ir stingti pradėjome. Gerai 
dar, kad benas pradėjo griežti 
kokį tai patriotiška motyvų, tai 
visi atsistojome ir išsitiesti ga-

mokant tik po $1 į savaitę, 
ir

’į'

Garsiakalbiai 
ti, kad tuoj, girdi, 
lioną,” 
atvešią.
i Pradėjo šnypšti. Kaip gyva
tė. O milžiniška pūslė ‘ šalia 
duobens ėmė pūstis, kilti, tary
tum katinas butų joje miego
jęs, dabar nubudęs, atsikėlęs, 
na, ir pradėjęs išsilenkti, kad 
savo kupra dangų paremtų.

Kelios dešimtys 
žiūrovų ir du kartu 
šių akių susmigo 
čiančia pūslę. Tai
kaip smalsi šeimininkė į gra
žiai kylantį pyragą.

Bet visų akys tuoj atšoko ir 
įsibedė į gondolą, kurią atvežė 
ratuose, gumos padangomis 
aptaisytuose.

Šita gondola 
Ji labai panaši 
są (pineapple),
labiau išsiplėtus, 
ypač žemutinyj, daugiau nusi- 
smailinus. Viršutinė jos pusė 
balta, o apatinė atrodo juoda. 
Viename šone matyti kiaura 
skylė. Aplink žmonės šneka, 
kad, busią, komandorius pro 
tą skylę lįsias. Ant viršaus 
gondolos riogso lyg ir alaus 
dėžė, sako, radio aparatas.

Gondolą apvežė aplink išties
tų audeklą su didele pompa,— 
maršavo kareiviai, griežė benai, 
o mes pritarėme delnais. O 
paskui išėjo iš rezervuotų sėdy
nių ploto senyva ponia ir gon
dolų pakrikštino išliedama ant 
jos likvidinio deguonies bonkų 
(ne vyno, kaip paprastai).

Prasidėjo prakalbos, pagyri- 
kos ir linkėjimai.

Pūslė labai lėtai skėtėsi, di
dėjo ir kilo, tai aš dabar turė
jau progos apsidairyti, taip 
sakant, apie save.

Kairėj pusėj sėdėjo pana, 
matyti, nervinga, nes akių bla
kstienas trukčiojo, o liežuviu 
dažnai vilgė sausas savo lupas, 
lyg kokia šlapia pašluoste. Jos 
šypsena buvo šalta, nors ji ir 
labai karštai plojo Piccardui, 
kai jis vaikštinėjo stadijono 
pakraščiais ir sveikino žiūrovus 
savo dešinės pakėlimu. Atrodė 
man, kad jos širdis jau gero
kai išdėvėta-išgyventa.

Nukritęs prie 14 ir Canal gatvių sugniužęs baliunas, kuriuo Įeit. Settle bandė kilti į stra
tosferų ir nustatyti naujų augštumo rekordų. Darbininkai 'Vinioja baliunų, užpakaly gi maty
tis, gondola, kurioj buvo Įeit. Settle. Niekas avarijoj nenukentėjo ir Įeit. Settle ruošiasi naujam 
kilimui į stratosferų.

miB GEEVUM G IRĘS

THOR” MODEL 31 už

vienų metų gvarancija.
Elektrikinis prosas dykai.

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

Nedėliomis, WCFL. 970 K., 8 vai. 
ryte ir 1 vai. po piet.

Nedėliomis, WAAP. 920 K. 1:30 
vai. po piet.

Ketvergais. WHFC. 1,420 K. 7:30 
vai. vakare.

Kasdien, WAAF. 920 K. 6:45 vai. 
vakare.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

k
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AUTOKRATIJA PRAMONĖJE

DIKTATORIUS MACHADO PASIŠALINO

Pramonės gaivinimo įstatymas (National Recovery 
Act) aiškiais žodžiais pripažįsta darbininkams teisę 
daryti koiektyves sutartis su darbdaviais. Kolektyvės 
sutartys yra galimos tiktai tenai, kur darbininkai turi 
teisę organizuotis į nepriklausomas nuo darbdavių są
jungas.

Amerikos darbininkai dabar mėgina šita teise pa
sinaudoti. Bet štai kas atsitinka:

Telegrama iš Corinth, Miss.,. rugpiučio 12 d. pra
nešė tokią žinią:

“Nepatikrintas skaičius vyrų dviejuose auto
mobiliuose vakar palydėjo iki Tennessee sienos tris 
Amąlgamated Clothing Workers’ unijos organiza
torius, kurie čionai veikė tarpe Weather Pants 
kompanijos darbininkų.”
Savaime suprantama, kad “lydėtojai” buvo apsi

ginklavę ir grasino unijos organizatorius užmušti, jei
gu jie nesiliaus kalbinę minėtosios kompanijos darbi
ninkus dėtis į uniją.

Tai yra ryškus įstatymo sulaužymas. Šitokių smur
to aktų įvyksta kasdien ne tik Mississippi valstijoje, 
bet ir kultūringesnėse dalyse Amerikos. Tačiau klausi
mas, ar Roosevelto administracija, tokį darbdavių sau
valiavimą sustabdys? Jeigu ne, tai daugumai darbinin
kų nebus iš NRA jokios naudos.

Kiek nesispardė Kubos prezidentas Machado, bet 
jisai turėjo pasitraukti, kuomet jam pastatė ultimatu
mą armija, šeštadienio ryte valstybės departamentas 
Havanoje, Kubos sostinėje, oficialiai pranešė svetimų 
šalių diplomatams, kad Machado paims laikinai “atosto
gas”, o paskui rezignuos visai.

Kas bus naujas Kubos prezidentas, rašant šiuos 
žodžius dar nėra žinios. Spėjama, kad visos partijos 
susitars remti pulk. Ferrer’ą. Bet tai ne tiek svarbu. 
Naujasis prezidentas veikiausia elgsis irgi kaip dikta
torius, nes jis nebus žmonių išrinktas. Kuboje šeiminin
kauja tas, ką remia armija. O armija paprastai tar
nauja tam, kas duoda pinigus. Kubą valdo Jungtinių 
Valstijų kapitalas.

Kada prezidentas Rooseveltas “patarė” diktatoriui 
Machado pasitraukti, buvo aišku, kad jo valdžiai atėjo 
galas.

Apžvalga
J. ŠUKIO ATSIMINIMAI 

APIE SAVE IR KITUS

Išvažiuodamas į sovietų Ru
siją patirti ant savo kailio bol
ševikiško rojaus skaistybes, 
Juozas Šukys parašė “Laisvei” 
ilgą atsisveikinimo “su Ame
rikos drg. darbininkais”, žodį. 
Per keturis numerius ėjo tas 
jo atsisveikinimas, užimdamas 
kiekviename numeryje apie tre
jetą laikraštinių špaltų, taipJ 
kad jo autoriui buvo pakanka
mai vietos išreikšti, ką jisai 
mano apie problemas ir užda
vinius to judėjimo, kuriame ji
sai, būdamas Amerikoje, daly
vavo.

Reikia pripažinti, kad Šukio 
rašinys yra labąi menkos ver
tės. Kaip iš asmens, kurį musų 
“tikrieji” komunistai laikė be
ne stambiausiuoju savo vadų, 
“dvasiniu tėvu”, buvo galima 
tikėtis daug daugiau. JJsai ban
do padaryti peržvalgą trims 
dešimtims metų savo veikimo 
radikaliniame Amerikos lietu
vių judėjime, bet veltui ieško
tum jo straipsnyje bent vie
nos gilesnės minties, bent vie- 
ro mėginimo objektingai pa

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .............. «..... -........... $8.00
Pusei metų ...... «......................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams .............. «... 1.60
Vienam mėnesiui ........  75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..—...............__ _ 3c
Savaitei ........................... ........... 18c
Mėnesiui ••••••••"••••••••••••••••••••••••••va 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___ ...........________ $7.00
Pusei metų .......................  3.50
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.

gvildenti kurį nors svarbesnį 
klausimą.

Šukio atsiminimuose viskas 
susiveda prie asmenų ir asme
ninių santykių. Vienus asme
nis jisai giria, kitus peikia, bet 
peiktinų pas jį yra nepalyginti 
didesnis skaičius, negu girtinų. 
Skaitant jo pasakojimą, gau
ni įspūdį, kad per visus tris
dešimt metų savo vadinamo 
veikimo Šukys nuolatos susi
tikdavo ir veikdavo kartu su 
asmenimis, kurie anksčiau ar 
vėliau pasirodydavo netikę. Vi
si jie paklydo, atsimetė arba 
atsisakė toliaus eiti su “ne
klaidingaisiais”, ir tik vienas 
Šukys su keliais kitais pasili
ko ant teisingo “darbininkų 
klasės” kelio.

Ve tos liūdnos istorijos pra
džia:

“Turėjome”, * rašo Šukys, 
“Šliupą, Sirvydą, Olšauską 
(tur-but, Olszewskj. — “N.” 
Red.) pirmoj musų orgąni- 
zacijoj. Jie mėgino mus ves
ti savų idealų keliais. Supra
tome, nesidavėme, pabėgo 
jie. Atsirado Antonovai, Mi- 
chelsonaj, Bagočiaį, šeštokai, 
Svirskiai...” ‘
Ir taip toliaus, ir taip to

liaus.
šituos ir l$elio|iką kitų as

menų, kuriuos “turėjome”, bet 
kurie paskuį “pagėgo”, Sultys 
savo rainyje mi.iįi daug Įgytų 

ir vis bando įtikinti savo skai
tytojus, kad jie buvo negeri, 
nenorėjo teisingai tarnauti 
“darbininkams”, bijojo kovoti, 
rūpinosi savo kailiu arba sim
patizavo buržuazijai, ir dėlto 
“darbininkams” reikėjo su jais 
skirtis. Bet po kiekvienų per- 
skirų “darbininkų judėjimas” 
daręsįs vis geresnis, švaresnis 
ir kovingesnis. Tokiu budu, 
kaip matyt iš Šukio pasakoji
mo, didžiausias, jei ne vienin
telis, Amerikos lietuviu darbi
ninkų judėjimo laimėjimas per 
tuos 30 metų buvo tas, kad ji
sai “apsivalė” nuo nepageidau
jamų elementų ir pasidarė ty
ras, kaip krikštolas.

“Po kiekvienu svetimų ele
mentų iš musų organizacijų 
išėjimu (“po kiekvienu išė
jimu”, ar ne puiki gramati
ka? — “N/’ Red.), musų 
organizacijų veikimas taisy- 
davosi, proletariškesniu dary
davosi. šliupas, Sirvydas, Ol
šauskas ir jiems panašus, iŠ 
musų organizacijos išeidami, 
patriotinį šovinizmą išsinešė. 
Antonovas, Kučinskas, Rač
kauskas, šeštokas buržuazinį 
liberalizmą išsigabeno. Mi- 
chelsonas, Grigaitis, Bago- 
čius su valdžia sandarbinin- 
kavimą, valdančiajai klasei 
šunuodegavimą, parsidavys- 
tės palinkimus išsinešė. But
kus, P;’U8eiką, Strazdas ir 
kiti paląidumą, ištižimą, sau- 
mylystes ypątyb.es, kaipo 
nuosavą bagažą, su skloka 
išsigabeno. Musų, lietuvių 
darbininkų, judėjimas — 
musų organizacijos išsivalė.” 
Bet biejnas Šukys, špaltų 

špaltas prirašęs apie sėkmingą 
“darbininkų judėjimo” valymą- 
si, savo rašinio gale yra pri
verstas pripažinti, kad da ir 
dabar, po apsivalymo nuo visų 
neproletariškų elementų, tas 
judėjimas dažnai šlubuoja 
abiem kojom. “Musų masiniam 
veikime”, sako jisai, “dar kar
tais tebevartojama “socialde
mokratų taktika”. Kas gi tad 
daryti? I )" $

Tur-but, reikės dar -daugiau 
valytis, iki bus apsivalyta nuo 
visų rašyt ir skaityt mokančių 
žmonių. Kai “musų masiniam” 
judėjime pasiliks vienas Juozas 
Šukys, tai jisai pasidarys 100% 
tobulas. Tada bus, kaip su ta 
čigono kumelka, kuri jau buvo 
beveik visai atpratinta ėsti, — 
bet ėmė, nabagė, ir padvėsė!

“Vardan idėjos” galima ir 
pameluoti

Šukio protavimą labai ryš
kiai charakterizuoja tas fak
tas, kad jisai, kaip nurodėme, 
turi prieš savo akis tik asme
nis ir (tų asmenų “palinkimus”. 
Objektingai pažvelgti į kokį 
nors, klausimą jisai visai nepa
jėgia. Jeigu į jo vaizdą apie tą 
arba kitą žmogų, kurį jisai lai
ko “darbininkų klasės” priešu, 
objektyviai faktai netinka, tai 
jisai tuos faktus ima ir pakei
čia arba, jų vietoje prasimano 
ką kitą, prasimano dažnai net 
visai žioplus dalykus. Pavyz
džiui, jisai šitaip bando išaiš
kinti, kodėl neprisidėjo prie 
anarcho-bolševikiško judėjimo 
Grigaitis:

“žinojome, kad Grigaitis 
savo artimiemsiems aiškinda
vo, kad “socializmo plėtotės 
dirva vidurinė klasė turi bū
ti, nes ji daugiaus už prole^ 
tarus apšviesta, kultūringes
nė, greičiau socializmą su
prašanti, mažiau joje terei- 
kėsią darbuotis.’ Na, ir dau
giau ištekliaus turinti, grei
čiau socializmo propagandos 
lėšas padengsianti. Proleta
riatas, sulig Grigaičio teori
ja, tik nusveriamuoju balas- 
tu-sunkumu einamose ir bu
siančiose klasių kovose bu
siąs.”
Tai yra gryniausi ąs prasi

manymas. Niekuomet Grigai
tis tokių “teorijų” neturėjo ir 
negalėjo jų niekam “šokinti”. 
Tokia mintis, kad viduriu kla4 
sė sudaranti dirvą socializmui 
plėtotis, niekuomet (Grigaičiui 

nebuvo atėjusi į galvą, nes ji 
yra aiškus absurdas. Tačląu, 
Šukys ne tik primeta Grigai
čiui šitą absurdą, bet da ir bą- 
žijasi, kąd •— “tokios teorijos 
jis mėgino ir mane išmokinti!”;

Su Šukiu tekdavo Grigaičiui 
plačiau pasikalbėti socialiam0 
klausimais ąpie 20 metų atgal, 
1918-14 metais. Grigaitis tuo
met bandė Šukį išmokinti su
prasti proletarišką, o ne vidu
rines klases, sociąljzmą. Jisai 
aiškindavo jam, kad socializ
mas gali būti įvykintas tiktai 
sąmoningomis darbininkų kla
sės pastangomis, ir kad todėl, 
kol darbininkų dauguma yra 
priešinga socialistinėms idė
joms, socializmas yra negali
mas; jeigu susipratusioj i ma
žuma bandytų daugumai prie
varta užkarti savo idėjas, tai 
kiltų kova darbininkų klasėje, 
kuri tik sustiprintų išnaudoto*, 
jus.

Matyt tačiau, kad šitos pa
grindinės socializmo minties; 
Šukys taip ir nepajėgė supras
ti, nors tikėti tuo, ką Grigaitis: 
jam aiškindavo, jisai kurį lai
ką labai drūčiai tikėjo, ką ro
dė jo miojatinis kreipimąsi j 
Grigaitį su visokiais klausimais. 
Bet kaip tik atvyko į Ameriką 
Kapsukas ir ėmė Šukiui girti 
bolševikus, kurie sumanė dur
tuvo smaigaliu įsteigt; “socia
lizmą” tamsioje ir ekonomiškai 
atsilikusioje primityviško že- 
mes ujkio šalyje, tai Brooklyno 
“proletarui” apsisuko galva. Ji
sai užmiršo, kad socializmo vy- 
kinimui reikia sąmoningos dar
bininkų klases, o ne saujelės 
ayantiuristų, užsimojusių su 
kareivių ir matrosų pagejba 
diktuoti savo valią 150 milionų 
gyventojų kraštui.

Melas apie Socialistų Partiją

Yra ir daugiau panašių me
lų apie Grigaitį ir kitus žmo
nes Šukio rašinyje, bet daugu
ma jų tokio smulkiai- asmeniš
ko pobūdžio, kad juos neverta 
traktuoti kitaip, kąip bobiškas 
pletkas, t. y. jų,nepaisant. Vie
ną Šukio “fak»tą” tačiau bus 
ne pro šalį dar čionai paminė
jus. Jisai rašo:

“Pasauliniam karui' prasi
dėjus, kuomet socialistų va
dai paliepė darbininkams eiti 
kapitalistų tėvynę ginti, dar
bininkai pasipriešino jiems. 
Išmesti likome iš Socialistų 
Partijos. Į Komunistų IPąrti- 
ją perėjome/’
Šukys, vadinasi, poąi čia pa

sakyti, jogei jisai ir jo vien
minčiai buvo išmesti iš Socia- 
Istų Partijos dėlto, kad socia
listų vadai liepė jiems eiti į 
karą, o jie pasipriešino. Tuo 
tarpu visi gerai žino (ir Šukys 
žino taip pat), kad buvo visai 
ne taip. Socialisitų Partijos va
dai ne tik neliepė niekam eitj 
į karą, bet patys 'UŽ priešini
mąsi karui buvo pasmerkti i 
kalėjimą, žymiausias sociaiistų 
vadas, Debsas, pabaigė savo 
sveikatą, besėdėdamas kalėji
me, ir mirė netrukus po to, 
kai valdžia jo bausmę sutrum
pino.

Kodėl gi Šuky? šitaip per 
akis apmelavo Socialistų Parti
ją? Todėl, kad jisai norėjo pa
slėpti tikrąją priežastį, dėl kur 
rios jisai ir kiti jo vienminčiai i 
buvo pašalinti iŠ partijos. Jie 
buvo išmesti už tai, kad jie at
sisakė pripažinti socialistų pro- 
grąmą, kuriame yra reikalauja
ma kovoti už socialinę lapdrau- 
dą ir kitokius darbininkų buk- 
lėą pageriniihtfs kapitalistinėje 
visuomenėje. Šukys ir jo drau
gai tuomet šaukė, kad reikia! 
daryti “tuojautinę revoliuciją”, 
o visokios pastangos iškovotį 
daugiaus teisių arba geresnę 
materialinę padėtį darbinin
kams kapitalizmo sistemoje tai

, f Teformizpas”,'.“darbininkų 
mulkinimas” į ir “kdnt^revoliu- 
cija”! Už tai SocįąHstų Partija 
ir pasiuntė juos šunipis šėko 
plauti.

./iapdią komunistai tų savę 
žioplų “principų” jąu seą'iąi 
atsižadėję. Jie ne tik nenieki-

na “reformų”, o ypač sociali
nės apdraudos, bet giriasi, kad 
jie esą “vieninteliai” jkovptojai 
už tuos dąlykųs. Jejgų Juozas 
Šukys butų sąžiningas visuo
menės darbuotojas, tai jisai 
pripažintu kad jįsaj klydę, ei
damas prieš Socialistų Partijos 
nusistatymą- Bet pripažinęs, 
kad tiesa buvo Socialistų (Par
tijos pusėje, jisai neturėtų kuo 
pateisinti savo ^komunigmą” 
ir visą tą šjykštų darbininkų 
demoralizavimo darbą, Kurį ji
sai jr jo vienminčiai dirbo per 
14 metų. Todėl jisai manę ge
naus pameluosiąs, apšmeižda- 
mąs Socialistų Partiją, negu 
pasakysiąs tiesą savo “drau
gams darbininkams”!

Bolševikai yra toks gaivalas, 
kuris “dėl idėjos” laiko gąlima 
ne tik apmeluoti savo priešus, 
bet ir apgauti savo pasekėjus. 
“Per darbininkų apgavimą į 
.darbininkų išliuosavimą!” — 
Štai koks yra Šukio ir panašių 
į jį “kovotojų” obalsis.

Jų nelaimė tačiau yra tą, kad 
tolyn vis mažesnis ir mažesnjs 
darbininkų skaičius nori būti 
apgaudinėjamas. Kol Šukys po
teriaus prie Lenino grabo Mas- 
kkvoje, paskutinės komunistų 
davatkos jau, gal būt, bus iš
bėgiojusios iš bimbininkų gar
do.
*................. .............. r—'-■»<». 1 u1 .....

Pasaulis susidaro iš
nieko
(Tąsa)

O kas yra Ar pa
sauly iš Ji,esu yra šviesa, ar tąi 
taip pat ųiųsų jausmų pada
rąs? Juk jąu šventajame 
Mart.e yra minimą, k^d vieną 
dieną Dievus atskyręs šviesą 
nuo tamsos. Vadinasi atro
dytų, kad šviesa ir tamsa yra 
kokie nors daiktai. Q iš tiesų 
mokslas ir šviesos nebenori 
pripažinti: šviesa taip pat yra 
tik tam tikras etero bangavi
mas. Vadinasi, šviesa nėra 
joks daiktas. O kas yra tam
sa? Tamsa yra tiktai šviesos 
nebuvimas: ten, kur nėra 
tam tikro etero bangavimo, 
ten ir šviesos Jiegąji bųti.

Pasauly nėra šilunios, 
šalčio/ Kas yra šilimą? Ar 
tai yra medžiaga, ar kas norą; 
kitas? Iki XVIIJ amžiaus pa
baigos buyo mąn$mą> kad ši
lima esanti medžiaga, tiktąi

labai lanksti. Jeigu los šili- 
mines medžiagos kokiame kū
ne atsirandą daugiau, tai jjs, 
įšyląs, jei mažiau tėra — kū
nas esąs šalmas. Bet vėljau 
betyrinėjant susekta, kad ši
lima nėra jokia medžiaga, 
nes kartais jos galima gauti 
iš nieko, ,tųo tarpu ne vienos 
medžiagos jokiu budu iš nie
ko negausi ir nepadarysi. Sa
kysim, laukinės tautos nuo 
amžių žino būdą ugniai pasi
gaminti trindami inedis į me
dį; betrinant pagaliai tięk 
įkaista, kad užsidega. Vadi
nasi, betrinant iš nieko buvo 
gauta šilimos. Čia šilimą pa
gamino judesys, trynimos. Vi
siems žinoma, kad žiemą bė
giojant, krutant, dirbant gali
mą sušilti.

šiąndien yra nustatyta, kad 
ŠiŲma yrą ne kąs kitas, kąip 
tik didesnis ar mažesnis kūno 
dalelyčių judėjimas. Vadina
si, jokios šilimos pasauly nė
ra, o yra tik dalelyčių judė
jimas. Kiekvienas kūnas, 
kiekviena medžiaga susideda 
iš labai mažyčių dalelių, va
dinamų molekulų ir atomų. 
Tos dalelytės kūnuose nuolat 
daugiąus ar mažiau juda. Jei
gu tų .dalelyčių judėjimas di
dėja ir tankėja, ;tai šilimos 
gauname daugiau, jei mažė
ja ir retėja — pyksta if šili
ma. Tą judėjimą gali sukeli 
tryniimąs, darbąs, ąlektrą, bet 
taip pat gali persiduoti jr iŠ 
Kilų ikųnų (nrnęų žemė šilimą 
gauna iš sąulės). Jejgu nebū
tų dalelių judėjimo, nebūtų 
ir šilimo?.-

(Q kas yra Šaltis? Ar toks 
padaras musų pasauly iš liesų 
yra? Pasirodo, kad šalčio 
kaipo tokio, pasauly visiškai 
nčf'a! Šaltis yra tiktai šilimos 
nebuvimas, ar mažas lėbavi
mas, kaip tamsta yra šviesos 
nebuyimas- Pasauly yra tik
tai vienoks ar kitoks, didesnis 
ar mažesnis d aje Ji ų judėjimas. 
Mažėjant kūnų dalelyčių ju
dėjimui, mažėja ir šilimos 
kiekis. Jeigu kūnų dalelytės 
visiškai pusto,tų judėjusios, 
Uurjmtų ir sustingtų, nebelik
tų ir šjlimos. Musų pasauly 
tokio kūno stovio nėra. Bet 
jis yra galimas. Jis įvyktų 
prm mmuą aac ,(—273) laips
nių. Vadinasi^ dajelyjčių ju- 
dėjjmas tęsiasi UUO begalinės 
smarkybės (milžiniški karš
čiui) iki visiško sustojimo 
(milžiniški šalčiai)..

.Jokios riboą tarp šilimos ir

šalčio pasauly nėra. Nulinį 
laipsnį tik mes patys susigal
vojome. Kaip virš nulio yra 
šįjima (dalelių judėjimas), 
taip ji yra ir žemiau nulio 
(tiktai sumažėja dalelių judė
jimas). Nulinį laipsnį (ribą 
tarp šilimos ir šalčio) mes 
priėmėm laikyti vandens (le
do) tirpimo temperatūra.

Pasauly nėra nei kietų, nei 
skystų, nei dujiškų kunųl Visi 
kieti kūnai gali būti paversti 
skysčiais, o skysčiai — dujo
mis; ir atvirkščiai: visos du
jos gali būti sutirštintos į 
skysčius, ir visi skysčiai — į 
kietus kunus. Vienoks ar ki
toks kūnų stovis priklauso 
tiktai puo temperatūros ir 
nuo oro spaudimo. Vanduo 
yra skystąs kūnas. Bet suma- 
žinklt temperatūrą iki d° — 
ir vanduo virsta kietu konu 
(ledu ir sniegu).. Pakeikite 
temperatūrą iki 100° — ir 
vanduo ims virti ir garuoti, 
reiškia, yirs.ti dujiškų k u nu.

Tą patį galima padaryti ir 
su visais kūnais. Geležis yra 
kietas kūnas. Bet įkaitinki! 
jį iki 1600° — ir geležis virs 
skysčiu, raudona tyrele. Įkai- 
tipktt geležį iki k.elių tuksian
čių laipsnių — ir geležis visąi 
ąšgąfluoą, virs dųjwM- Sau
lės pąyifšiuje yra 6000° šili
mos, O vidury bent kejiasde- 
šiml tųkątončių — įr saulė, 
pprą spąidedą iŠ tų pąčių ele- 
meptiį, kaip ir musų žemė, yra 
tik milžiniškas dujų debesy
nas.

Oras yra dujos, susidedan
čios iš deguonies, ą^oto ir an- 
glįarukšties. Suteikite orui 
195° šalčio — ;r oras virs sky
stu ku.nu. Deguonis skystu 
k,un.u virsta prie — 182°. Sky
stas deguonis yra mėlynos 
spalvos. Jeigu į tokį skystį 
įkišti pirštą, tai jį .tiek ir be
matytom: skystas oras nušal- 
dys pirštą taip pat, kaip skys
tas geležinį nudegins. Nu
muškite temperatūrą iki — 
218°, ir oras virs kietu kunu: 
kambaryje iš niekur nieko 
imtų kristi mėslvos snaigės. 
Bet jei tokia snaigė užkristų 
ant rankos, tai butų tokios pat 
pasekmės, kaip kad ąnt ran
kos butų užkritę ištirpusios 
geležies lašelis.

(Bus daugiau)

Keliaukite Lietuvon
*‘Naujienų” Laivakorčių 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Amerikos Lietuvių 
Vyčių organizacijos 

suvažiavimas

DVI GARSIOS LAKŪNĖS PLIEŽE.

NAUJIENOS, CHcago, PI

Rugpiučio 8 d. Chicagoj pra
sidėjo visos Am. vyčių suvažia
vimas. Delegatų dalyvavo apie 
50-60. Jų tarpe pusėtinas skait
lius ir kunigų.

Iš raportų, ypatingai “Vy
ties” redaktoriaus p. Lapinsko 
raporto, pasirodo, kad Vyčių 
org. per pastaruosius metus 
puolė kaip moraliai, taip ir ma 
terialiai. Iždas tuščias, skolų 
daugybė. Pačiam Vyčių redak
toriui ji skolinga $500. Tai ne
mokėta alga per ilgą laiką.

Kada buvo užklausta p. La
pinsko (mat jis, Lapinskas, pa
staruoju laiku dagiausiai dirbo- 
tarnavo svetimiems dievams, ne
gu savo) kiek “Margutis” sko
lingas Vyčių organizacijai, at
sakymas buvo, kad “Margutis” 
yra skolingas $97.00. bet “Mar
gutis” davęs vyčiams uždirbti

M

Garsi Anglijos lakūnė Amy Mollison ir garsiausia Amerikos 
lakūnė Amelia Earhart Putliam Atlantic City, N. J., pliaže. 
Kaip matyt, p-ia Mollison yra pilnai pasveikusi po susidaužymo 
ties Bridgeport, Conn., jai su vyru skrendant iš Anglijos į New 
Yorka.

Švėgžda
Namų pardavimo, pirkimo, 

apdraudos, etc., skyrių veda 
pats Leo Švėgžda, energingas 
ir darbštus vietos biznierius, 
kuris senai itarp lietuvių daly
vauja.

Liuosybės svetainė
Lietuvių Liuosybės namas 

jau tvarkosi iš po ledų ir bai
sios vėtros, kuri kiek laiko at
gal siautė šioje apielinkėje. (Pa
ti bendrovė nepanešė jokių nuo
stolių, nes viskas buvo ap
drausta.

Namo reikalus tvarko 1,5 na
rių direkcija, kuriai daug pa
deda svetainės prižiūrėtojas 
Avižėnis. Jis suinteresuotiems 
suteiks visas informacijas apie 
svetaines nuomavimą, etc. —D.

Vakar Chicagos Pa
rodoj prasidėjo “Ūki

ninkų Savaitė”
Nusitęs iki rugp. 19 d.; savaite 

pasižymės specialiais progra- 
mais ir (vykiais
Vakar, Chicagos Pasaulinėje 

Parodoje prasidėjo “Ūkininkų

Savaitė”, į kurią, tikima, iki 
ru'gp. 19 d. suvažiuos šimtai tū
kstančių ūkininkų iš visų Ame
rikos kampų, ypatingai, vakari
nių valstijų.

Per visą savaitę Parodoje bus 
rengiami specialiai programai, 
pritaikinti ūkininkams, kurių 
svarbiausias momentas, bus J. 
V. agrikultūros sekretoriaus 
Henry A. Wallace kalba. Jis, 
kalbės apie artimus ūkininkams 
reikalui ir pasirinko atatinka 
mą temą, “Čorn and Hogs” — 
“Kukurūzai ir kiaulės”.

Paskutiniu laiku, ypatingai 
per rugpiučio mėn. nuolat didė
jantis skaičius žmonių pradėjo 
lankyti parodą. Beveik kiekvie
ną dieną atsilankiusių ir užsi
mokėjusių skaičius siekia 200,- 
000.

Šiemet chicagiečiai, pradėda
mi rudeninį kultūrinio darbo 
sezoną, turi jaustis laimingi ir 
patenkinti.

Kodėl? ne 
šias eilutes,

Lietuviai Daktarai

vienas, perskaitęs 
paklaus savęs.
ir dėlko! Didžiau- 

meno-dailės jėga;
štai kodėl 

šia musų 
atidarys rudeninį sezoną. Tai 
musų mylimas dainininkas p. 
J. Babravičius teikia koncertą. 
Koncertas įvyks spalių-Octo- 
ber 1. dieną. Tikietus galima 
jau dabar iš kalno nusipirkti. 
Ir aš patarčiau paskubėti ir 
iš anksto įsigyti tikietus ,nes
vėliaus gal nebegausite ir ne-|of.,o td Uf.r«« 7031 
turėsite progos išgirsti musų n y p Sw»<Hin«Via 
dainininką dainuojant. “• iJlCUUIlSlMS

I DENTISTAS

P-as Juozas Babravičius su 
mumis ir mes visi Chicagos 
lietuviai su juo.

Ar ne?
Dr. A. L. Graičunas.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halitrd Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Laimingi Chicagos 
lietuviai

Praleidome Lietuvių 
—nors ir su dideliu 
skausmu pergyvenome 
dėsio Dienas (Darius 
nas).

Ir nei 
prisiartino 
kai turės
kryptis musų kultūrinio darbo 
dirvoje.

Dieną, 
širdies 

ir Liu- 
ir Girė-

nepasijutome, kaip 
rudeninis sezonas, 

prasidėti kitokia

4143 Archer Avenue

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

į 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, jogr kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
d ai ik a s gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui,^ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
znikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
L* m bert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos t 
mbbbmi komfortą 

skutimos 
namie

(PROBAK BLADE)

net apie 2 tūkstančius dolerių 
ir jeigu ne “Margutis”, tai Vy
čių organizacija jau seniai bu
tų “nusimufinus” pas Abraomą 
ant burdo.

Didelis nepasitenkinimas pa
sireiškė delegatų tarpe redak
toriaus šemynikavimu ir jo 
darbu. Nėra žinios kaip šis Vy
čių suvažiavimas išris šiuos keb
lius neveiklumo ir baisaus ap
sileidimo reikalus.

Perstatymas “Andriaus šelmys
tės’’

Vakare Nekalto Prasidėjimo. 
Brighton Park, parapijos sve
tainėje, 44 & S. California Avė., 
buvo perstatyta komedija, 
versta iš anglų kalbos, “And
riaus šelmystės”. Komedija la
bai juokinga ir jeigu geresnėj 
svetainėje ir prie patogesnių 
scenerijų, tai butų padariusi 
visai gerą įspūdi. Šiame lošime 
dalyviai buvo beveik visi jau
nuoliai, viso iš apie 12 ypatų 
ir nors dau’g jų darė stambių 
klaidų, bet vistiek, reikia pri
pažinti ir atiduoti kreditą, kad 
visi gerai mokėjo savo roles ir 
vartojo gražią lietuvių kalbą.

Jeigu lošusius jaunuolius už 
jųjų pasiryžimą ir rūpestingu
mą galima pagirti, tai jokio kre
dito negalima duoti tam jauni
mui, kuris nemokėjo svetainėje 
priderančiai laike perstatymo 
užsilaikyti. 1-mo Apskričio Vy
čių choras, vadovaujamas p. J. 
Saurio, gana vykusiai sudaina
vo 3 daineles.

—Brightonparkietis.

Tarp Cicero lietuvių 
biznierių ir įstaigų
CICERO — Leo Švėgždos ofi

sas, 4917 West 14th Street, se
na Lietuvių Spulkos buveinė, 
paskutiniu laiku buvo naujai 
išdekoruota. Atrodo švariai ir 
gražiai. Dėl ekonomijos p. Švėg
žda priėmė du partnerius, nau
ją biznierių, laikrodininką F. 
Mikutį, kuris savo amatą, sa
ko, gerai pažįsta ir lengvai, be 
vargo, iš seno sudeda naują 
laikrodi.

» » »

Cirero advokata.s
Antras partneris yra W. K. 

K ižas, advokatas, Čia augęs lie
tuvis. Jis turi tėvus ir brolį, 
kuris užlaiko savo biznį adre
su 1515 South 49th avenue. 
Jis būna savo ofise kiekvieną 
vakarą išimant ketvirtadienius. 
Ketvirtadieniais ofise atsilanko 
adv. K. P. Gugis arba jo asis
tente, p-lė Rašinskaitė.

8 8 »
Spulka

Kaip minėjau, toje vietoje 
yra ir Cicero Lietuvių spulkos 
buveinė. Spulkos pirmininku 
yra J. F. Kimbarkas, o sekre
torius C. Genis. Nuo jų pri
klauso organizacijos ateitis, tad 
visi su atyda seka jų darbuotę. 
Nors tame ir yra daug tiesos, 
bet tikrenybėje spulkos ateitis 
priklauso ir nuo kitų valdybos 
narių ir, bendrai, visuomenės.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Graboriai

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Stop

Grynas. prUmnas Žemo sustabdo ule- t 
sėjimą odos | penkias sekundas — 
ir patt'elbingas prie Eczemos. pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be- ' 
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos Irltacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—36c, 60c. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

Itching 
Skin

žemo
BOA SKIN IRRITATIONS

JONAS PETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 12 d. 1:33 vai. ryto 
1933 m., sulaukęs 59 metų am
žiaus; gimęs Lietuvoj, Raseinių 
apskr. ir parapijoj. Aleksandrunų 
kaime. Priklausė prie Saldžiausios 
Širdies, V. J.. Teisybės Mylėtojų, 
Dramos ir Dainos draugijų. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Anastaziją (po tėvais Urbikaitę), 
dukterį Kazimierą ir žentą An
taną ir anūkę Jushkus, dukterį 
Aleksandrą ir žentą Chatman 
Stone, dukteris Bronislavą ir Ele- 
norą. sūnūs Tamošių ir Joną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugpiučio 16 d., 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Petkaus gimi- j 
nes. draugai ir pažįstami esat ( 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- '/ 
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys, Sunai, Žen
tai, Anūkė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis- Boulevard 4139

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodahčią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant 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 atsitikimą akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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.

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.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas 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. 13th St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

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.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakare | DR. CHARLES SEGAL 

Seredoj pagal sutartį. | 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 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius
' Kreivas Akis

j- Ištaiso.

Ofisas it Akiriių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.c

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

. Physical Therapy
Ų Midwife

6109 South Albanų 
, Avenue

i* Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie gim- 
s|-*«Ž-'- dymo namuose ar li- 

8°n‘n5se’ duodu ma- 
| ssage, eleetrie treat- 

mene ir magnetic 
D^an^ets k G

H Moterims ir mergi- 
j B noras patarimai do-

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl' eksperto patarnavimo 
it žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia Šermenų; todėl gali pigiau patarnauti.

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

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

Nubudimo valandoje, pašaukite Šią įstaigą.

. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRĄBORIUS

... DiDYSIS OFISAS
4605-07 SO. H~:

VUi TtMonri YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

668

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
; W. 13th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Matųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

•fi'/tfr Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO 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. Telepbone Plaza 3200

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 apielihkėje. 

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 5327

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.

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

DI? A A RATU
i Rusas Gydytojas ChirurgasDaktaras V. A. Šimkus Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 

gydytojas ir chirurgas Ofisas 3162 So. Halsted St.
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias Kampas 31st Street

blauzdų gyslas Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—-9 v. v.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street --------------------Fj—~i—7—•-------------------

Tel. Boulevard 1401 Advokatai

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

8

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republię 7868

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 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 St

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35ih 8 Halsted Su.) 
' Ofiso valandos: nuo ^4, nuo 7<9 

Nedėldfeabit pagal suurij.r pagal-, snt«ri$

♦ 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 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
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 va!.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St.

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pitnyčioj 9 iki S 

Panedėly, Utaminke, Ketverge it 
Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

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

JOHN B. BORDEN
. - LIETUVIS ADVOKATAS

f'aletoaaa 
Namuti 6459 S 

UUrninko. Ketverto
Street iMlOf VA. T (jfi •



CLASSIFIEDADS

Chrysler ir Plymouth

Peter Conrad

Moderniškas Kotelis
MORTGAGE BAHKERS

Kai

Rakandai-Itaisai

MADOS MADOS

CLASSIFIED ADS
Automobiles

pasiūta suknelė

krutinęnėr

Reduces COLDS (Vardas ir pavardl)

CANAL 8500išgirsti darbiriinkų nuomonę

Į metus 18-tos apie 
linkės banko depozi 
tai padidėjo 280%

Dvi lietuvės daini
ninkės dainuos ope
rose Goodman teatre

Permainos SLA. 260 
kuop. valdyboje; Ma
čiukas pasitraukė

Full Pack 
No Slack Fili

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Per ilgus metus dirbęs Ame
rikos lietuvių tarpe, kun. M. X. 
Mockus susilaukė senatvės, ne
teko jėgų ir uždarbio pragyve
nimui ir dabar atsidūrė labai 
vargingoj padėty. Vargiai rasi
me Amerikos lieutvių tarpe ki
tę tokį visuomenės veikėją, ku
ris butų tiek daug prakalbų pa
sakęs, tiek daug musų knygų ir 
laikraščių išplatinęs, kiek jų iš-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St.» C 
čia įdedu 16 centų ir

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Eng1ewood 5840

Specialis išpardavi 
mas M. B. Sach &

• Co. įstaigoje

260 kuopos 
globėju iš- 
Buvo iškel- 

kad su- 
į girias, bet

The Halsted Exchange National 
Bank of Chicago auga

arba pri- 
pažymiti

. _ _____ _ _ ■-w— ____’
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais

pagedęs musų svietas 
yra sunku apsakyti.

Monroe 2662-3

A. NORY AND CO

mAcTIONT

šiandien, rugp. 14 d., Morris 
M. Sach and So., 6638 So. Hal
sted street, įstaigoje j vyks spe
cialis išpardavimas, kuris reikš
mingas tiro, kad yra susijungęs 
su prezidento Roosevelto NRA 
kodeksu. Įvykis nusitęs nuo an
kstaus ryto iki vėlaus vakaro.

Pereitais metais krautuvėje 
įvyko panašus išpardavimas ir 
anot laikraščių pranešimų, apie 
18,000 minia žmonių si&irinko 
prie krautuves, sutrukdė komu
nikacijų, tiek užkimšo gatves,

Chicago.
• prašau

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

Helena Bartush ir B. Drange- 
lienė Chicago Operatic Art 
Theatre repertuare

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

6812 So. Western Avė.

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jutų 
>ačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
taip tai rynat, °down spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Hilsted St.
Tel. Victory 4965

PARDAVIMUI “slicing machine' 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

Sušelpkime kun. M 
X. Mockų

S C AR, S 
^cHonor

platino M. X. Mockus, dirbda
mas šioje srityje. Mockus pasi
žymėjo ne tik kaipo gabus bib
lijos ir religijos kritikas, bet 
kartu daug padirbėjo lietuvių 
darbininkų labui lietuvybės su
stiprinimui ir palaikymui lietu
viškumo išautėjančių Amerikos 
lietuvių tarpe. Visą savo gy
venimą jis dirbo savo viengen
čių tarpe, kol jėgos jo neap
leido.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ŠAME PRICEfe&v 
AS42YEARSAGO 

25ounces for254

Double

Į jo, iždininko vietą, išrinktas 
J. S. Vitkus

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

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

mėn. 1 d
; lapkričio 1
; gruodžio 31

$480,672,42; kovo 31
928,264.06 ir liepos 1
$1,190.448.07. 280%

Dvi lietuvės, p. Helena Bar
tush ir Barbora Drangelienė, 
dalyvaus keturiose operose, ku
rias Chicago Operatic Art The
atre statys Goodman teatre lai
ke spalių mėnesio, kaip prane
ša Edoardo Sacerdote “N-oms”, 
tos muzikalės organizacijos ve
dėjas.

Be lietuvių dainininkių, ope
rose dainuos Martba Blacker, 
Janet Fairbanks, Luella Fcier 
tag, Olga Saga, Frieda Savini, 
etc. Anot p. Sacerdote, Good
man teatre bus pastatyta “Don 
Giovanni”-“Don Žuanas”, “Tra
viata“, “Manon“ ir “Werterz“. 
Visi minėti dainininkai vienu ar 
kitu laiku yra pasižymėję sce
noje ir manoma, kad operų pa
statymai bus pasekmingi dailės 
žvilgsniu. Kreipiama ypatinga 
atyda į kostiumus ir sceneriją.

P-a H. Bartush dažnai daly
vauja lietuvių parengimuose ii 
turi nemažą pasisekimą. Pas
kutiniu kartu4 ji dalyvavo lietu
vių Dienoje, Pasaulinėje Parodo
je, kur yaptingai spindėjo duete 
su J. Babravičium. Ji yra mez
zo-soprano. Jos mokytoju yra 
organizacijos vedėjas E. Sacer
dote.

Piešėjai, Dealeriai ir Išdirbėjai Aludžių 
ir Restaurantų Įrengimų. Taipgi 

Stalų ir Kėdžių.

2018 So. Halsted St.

Money orderius rašykite var
du Dr. A. L. Graičiunas, 3310 
So. Halsted St., Chicago, III. O 
laiškias adresuokite: Jos. La
paitis, 1739 South Halsted St., 
Chicago, III.

Dr. A. L. Graičunas, ižd., 
Jos. Lapaitis, rast.

Mockaus adresas yra sekan
tis: M. X. Mockus, 3342 S. Hal
sted Street, Chicago, III.

Per paskutinius dvyliką me
nesių depozitai Halsted Ex- 
change National Bank, Halsted 
ir 19tb Place pakilo net 300%, 
kaip pasirodo iš banko stovio 
balanso, kuris buvo išleistas 
šiomis dienomis. Dabartiniu 
laiku jie siekia $1,190,448,07, 
kuomet tuo pačiu4 laiku 1932 
metais jie tesiekė—$310,882,62.

Sekama tabelė parodo, kaip 
banko depozitai lapisniškai au
go; liepos mėn. 1 d., 1932 — 
$310,882,62 
$363,162.90 
1932 
1933 
1933 
didėjimas.

šis bankas yra nacionalis ir 
priklauso prie lederalio rezervo 
sistemos. Jo prezidentas yra C. 
F. Kuebnle, Jr.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku bejpirkti, 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

Miscellaneous for Sale 
________ Įvairus Pardavimai

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

MILLER B CO..
166 N. Micbigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Dabar šis laisvos minties 
skelbėjas susilaukė senatvės, ne
teko pajėgų užsidirbti pragy
venimą ir pateko labai vargin- 
gon padėtin. Gegužės 8 dieną, 
1932 m. įvykęs Mockaus drau
gų pasitarimas įsteigė šelpimo 
Fondą. Todėl mes žemiau pasi
rašiusieji, šiuomi laišku krei
piamės į Tamstą ir į lietuvių vi
suomenę, prašydami pasigailėti 
seno kovotojo su prietarais ir 
sušelpti jį.

Savininkas CHAS SHATTAS
Pigesnės ir tinkamesnės vie

tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai 
Įima vartoti kitehenette 
uos nuo $1.50 ligi $3.00.
1843 So. Halsted

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren* 
launinkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
ų patarimas visose namų savininkų it 
'endauninkų reikalais. Męs neturime sky
dų. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
i vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
kt piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Mfs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Vokietijos nazių kancleris Hitleris atnaujino dvikovas Vo
kietijos universitetuose ir studentai išnaujo sickiasi “garbes 
žymių“ — supiaustyto veido. Viršuj — “garbingai“ randais 
atžymėtas studento veidas. Apačioj — Heidelberg studentų 
dvikovos. Hitlerio patvarkymu, be septynių dvikovų negalima 
įstoti į studentų korporaciją.

PARSIDUODA cigarų ir saldainių 
krautuvė, biznis išdirbtas per 10 metų. 
Vienai moteriai perdaug darbo.

728 W. 14 PI.

senas SLA. 260 kuo- 
iždininkas, pridavė sa

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į toJeinias vietas 
Supakavimas,. S to rage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

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

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ!!!

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

Net
Karčiais nuodais rod’s aplietas, 
Nepajėgiu aprašyti.

Kas įvyko, kad taip staiga 
Pasimainė jų veidai, 
Kas pasėjo piktą diegą— 
Kad vien auga tik vaidai?

Ar prastuolis, ar mokytas, 
Jaučias kas nors a.š esu. 
Jis išlavintas, aptašytas— 
“Kas prieš mane esi tu“.

čia pavydas vįęšpątauja, 
Šventą tiesą aš sakau.
Kerštas siausti nepaliauja, 
Aš teisybės nematau.

Kamgi būti žemadušiu,
Vardą savo kam paminti,
Kam žengt prie žemųjų rusių— 
Tas negražu pripažinti.

Visad mano taip puikuoliai: 
“Aš pasauly mokyčiausias.“ 
Pamokyti ar varguoliai
Stato ribas kuo griežčiausias

Mokslą, grožį, garbę aukštą, 
Nepelnytą nor aprėpti.
Kitam saiką duoda šaukštu, 
Sau gi pilnu glėbiu griebti.

Jei tu nori būt garbingu, 
Savo darbu tai pelnyk.
Jei nori būti išmintingu, 
Tikros meiles įsigyki.

—L. A.

SALES TAX-US 
išpildo

V ARK ALA
Auditorius

3241 So. Halsted St 
Tel. Victory 7188

Kraft American and Kraft 
Pimento in new packages 
and foil-wrapped loavea.

Darbo sekretorė Frances Perkins, kad arčiau susipažinti su 
geležies darbininkų gyvenimu, lankėsi Pittsburgho geležies 
liejiklose ir darbininkų butuose. Paveikslėlyje sekretorė kal
basi su liejiklos darbininku, kad 
apie padėtį liejiklose.

Ar žinote,
daug metų patyręs Rcalfflr^^^l 
Estate - ninkas suteikiaĮ^^ - _ 
draugiškus patarimus 
rūpestingai atlieka se- |||I .Al 
kančius reikalus: BMHj- .

PADARO legališkasKK^; 
notas prašalinimui rcn-HFąš^ 
dauninkų nemokančiuĮHBt 
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 Avk, Chicago, III.

MARQUETTE PARK.— SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyko 2 d. rugpiučio. Jis 
buvo šaukiamas atvirutėmis, 
bet narių atsilankė ne per dau
giausiai.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad narys, drg. Benzinas, jau 
atsisakė nuo pašalpos, kuri yra 
jam pripažinta. Sergą drg. Ur
bonas, bet tikima, kad greitai 
pasveiks.

Taipgi vienas naujas narys 
gautas su4 persikėlimo lakštu iš 
105 kuopos. K. J. Mačiukas, tai 
yra 
pas 
vo rezignaciją, prižadėdamas i] 
toliau darbuotis dėl SLA. ii 
260 kuopos. J. S. Vitkus, kuo 
pos iždo globėjas likosi nomi 
nuotas ir išrinktas 
iždininku, o iždo 
rinktas Mikolaitis. 
tas sumanymas, 
rengti išvažiavimą 
su sąlyga, kad tik vienos mo
terys Įeitų j komitetą. Taip ir 
nutarta ir išrinkta komisija tik 
vienų moterų, pp. Kairienė, Gry
bienė, Pužauskienė, Kunčienč, 
Jučienė, Gudelaitė. Jos turi su
sirasti vietą ir visą ką tvarkyti.

260 kuopos narės žada su
rengti išvažiavimą kokio dar 
nėra buvę.—M. Pallock,

listerine 
relieves

SORE THROAT
Listerine beveiK mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri- 
Jasl. «Tas Pa,engvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtletdirne šalčio. Atsargus 
stud»javimas 102 žmonių lai- 

...4 žiemos mėnesių pa
rode, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, , turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
i, u 08kut,e n«iplovė.

Mo C°" S‘-

2725 — Naujoviškai 
dėl augesnės moteries arba panelės. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 46 ir 
48 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume:..
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

Tai pagedęs musų 
“svietas”

Financial
Pjnansai-Paskglos___________

PASKOLOS
Skolinant pinigus lietuviams ant pir 

mų morgičių iki $2500, lengvais išmo 
kėjimais, atsišaukite ypatiškai.

2221 W. 22 St., Chicago, III.

Business Service 
BizHioPatnmavimag

Business Service
Biznio Patarnavimai

_______________ ________ Pirmadienis, rugp. 14, 1933
Ikad reikėjo policijos ir ugnia
gesių komandų, kad minią su- 
tvarkyti. Tikima, kad ir šiais 
metais išpardavimas sutrauks 
didelę minią pirkėjų. (Apg.)

Educational 
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

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

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

Atsičaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ abelnam namų darbui 
ir pagelbėti kūdikį prižiūrėti, turi būt 
darbšti ir gyventi ant vietos.

Mrs. Tatar, 1112 W. Marųuette Rd.

Real Estate For Sale
_____ Nąmąi-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.

Business Chances
________ Pai’dayimui Bizniai_______

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

3457 S. Halsted St.

(Adresai)

(Miestą* ir valstiją) v— ===== 1 ■.t'
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