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Plieno Magnatai Trukdo 
Primosimą Kodekso

Plieno trustas griežtai atsisako tartis su 
Darbo Federacijos atstovais. Roosevel- 

tas pasišaukė trusto viršininkus
VVASHINGTON, r. 16.—Pre

zidentas Rooseveltas pats pra
dėjo daryti pastangų, kad pa
greitinti primosimą darbo ko
dekso pagrindinėms industri
joms— geležies, aliejaus, auto
mobilių ir anglių, kurios sam
dosi nuo 4,000,000 iki 5,000,000 
darbininkų ir su kuriomis prie 
jokio susitarimo ikišiol negalima 
buvo prieiti.

Dabar industrinė administra
cija svarsto ^geležies industrijos 
kodeksų, tečiaus svarstymuose 
jokios pažangos nematyt.

Todėl Rooseveltas pasišaukė 
šiandie Myron Taylor, pirminin
ką United States Steel Corp. ir 
Charles M. Schwab, pirmininkų 
Bethlehein Steel Corp., du*stam
biausius geležies ir plieno mag
natus, kad asmeniškai su jais 
pasitarti ir priversti juos pasi
skubinti su kodeksu geležies lie
jykloms.

Svarbiausia kliūtis priruoši- 
inui kodekso geležies pramonei 
yra griežtas plieno trufsto prie
šinimasis pripažinti kokią nors 
darbininkų unijų. „Trustas buvo 
sutikęs įvesti savas, kompani-

su 
in-

in-

jos unijas, bet industrinei ad
ministracijai tam pasipriešinus, 
trustas tų sumanymą atsiėmė, 
tečiaus atsisakė ir kitas unijas 
pripažinti. Ir atsisako ne tik 
jas pripažinti, bet dagi nenori 
su jomis jokių derybų vesti. 
Trustas dagi atsisako tartis 
darbininkų atstovais pačioje 
dustrinėje administracijoje.

Štai ir šiandie įvyko tokis
cidentas. Liejiklų atstovai su
sirinko svarstyti kodeksų. Į tą 
susirinkimų, darbo sekretorės 
Perkins kviečiamas, atėjo ir in
dustrinės administracijos darbo 
tarybos narys, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas William 
Green. Kaip tik jie įėjo į su
sirinkimo kambarį, tuojaus visi 
geležies liejiklų atstovai pakilo 
ir išėjo, palikdami vieną Wm. 
Green, nes kartu su jais išėjo ir 
darbo sekretorė. Palikę viena 
Green, jie nuėjo į kitą kamba
rį ir ten tęsė savo pasitarimus. 
Reiškia, plieno trustas nenori, 
kad dagi prie prirtfošimo ko
dekso dalyvautų darbininkų uni
jų atstovai, nors jie ir butų in
dustrinės administracijos nariai.

Gandhi pradėjo nau 
ją badavimą ka

lėjime

60,000 moterų rublį 
siuvėjų ruošiasi 

streikui
POONA, Indijoj, r. 16. — 

Indijos nacionalistų- vadas Ma
hatma Gandhi šiandie pradėjo 
badavimų kalėjime. Jis sako, 
kad tai busiąs badavimas iki 
mirties.

NEW YORK, r. 16.— Inter
national Ladies Garment Work- 
ers Union paskelbė apie 60,000 
New Yorko moterų rūbų siuvė
jų streikų. Streikas turėjo pra
sidėti šiandie.

Unija reikalauja 30 vai. dar-
Gandhi buvo areštuotas rugp. 9avaj^s> vykinimo dabartinės 

1 d., pradedant naiflą civilio 
nepaklusnumo kampaniją irta 
po nuteistas vieniems metams 
kalėjiman, kadangi jis atsisa
kė susilaikyti nuo politinio vei
kimo.

algų sutarties ir pašalinimo tar
pininkų derybose tarp.darbinin
kų ir kontraktorių.

Jis pradėjo badavimų reika
laudamas suteikti jam pilnas 
valstybės arba politinio kalinio 
teises. Manoma, kad badavi
mas greitai baigsis, nes valdžia 
leido jam tęsti kampanijų už 
panaikinimų nepaliečiamųjų kas
tos.

Pasirašė laikraščių 
kodeksą

Samda padidėjo

WASHINGTON, r. 15.— In
dustrinė administracija pasira
šė laikinį kodeksą laikraščiams. 
Kodeksas buvo patiektas prieš 
kiek laiko, bet administracija 
buvo jį atmetusi kaipo nepa
tenkinantį. Kodeksas dabar ta
po pataisytas ir administracija 
jį patvirtino.

WASHINGTON, r. 15.—Dar
bo statistikomis, samda liepos 
mėn., padidėjo 7.2 nuoš., paly
ginant su birželio mėn. ir algų 
išmokėjimai padidėjo 7.9 nuoš.

18 KALINIŲ PABĖGO Iš VEL
NIO SALOS

CHICAGO.—Į Chicago atvyko 
Mrs. Elizabeth Minda Alkire, 75 
m. ir jos sūnūs Joseph, 45 m., 
kurie pėsti eina iŠ Denver, Co- 
lo., į New Yorkų, kad pareika
lauti sunui pašelpos už sužei
dimą kare.

LA ROCHELLE, Francijoj, r 
16.—18 kalinių pabėgo iš bai
siosios Franci jos trėmimo vie
tos—pragaršikos Velnio salos. 
Per pereitus 11 mėn. pabėgo iš 
ten jau daugiau kaip 100 kali
nių.

ORH
Chicagai ir aplelinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana 
iauja:

Veikiausia giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:<

Darbo sekretorė Frances Perkins svarstant plieno liejiklų 
kodeksą, gina plieno darbininkų reikalus. Ji pasiūlė įvesti 36 
vai. darbo savaitę dėl visų plieno ir geležies liejiklų. Kairėj •- 
industrinis administratorius gen. Hugh S. Johnson.

Advokatas prisipaži 
no nunuodijęs 4 

žmones
HOT SPRINGS, Ark., r. 16. 

—Advokatas Mark H. Shank iš 
Akron, O., prisipažino nunuo
dijęs ketitfrius žmones— Alvin 
Colley iš Akron, O., jo žmo
ną ir du jų vaikus. A

Pasak Shank, vienas žymus 
asmuo pasamdė jį ginti vienoj 
byloj dėl pinigų išaikvojimo. 
Kad laimėti bylą, Shank pasam
dė Colley išvogti niJkurius do
kumentus iš prokuroro raštinės. 
Dokumentai tapo išvogti, bet 
Colley liko įtartas ir pabėgo į 
Hot Springs. Kadangi jis “per
daug žinojo”, tai Shank putar 
rė jo atsikratyti. Jis irgi atvyko 

čia ir su* Colley šeimyna iš
vyko pasivažinėti. Kelyje nu
pirko Colley šeimynai gerti ir 
: gėrimų įpylė nuodų. Kai vi
si keturi Colley šeimynos nariai 
mirė ir automobilius susidaužė, 
tai Shank pabėgo į mišką. Te
čiaus šunys Shank susekė ir jis 
tapo suimtas.

LONDONAS.. — Blewberry, 
nutarė nedėti šviesu gatvėse,
kadangi miestelis turi daug ne
vedusių, kuriems yra reikalinga 
vieta pasimyluoti.

DAYTTON, O., r. 16. — Otto 
E. Ford nušovė savo žmoną Ju
lių, nors ji buvo saugoma šeri
fo pagelbininko. Tik valandą 
prieš tai ji užvedė perskyrų by
lą ir su šerifo pagelbininku at
ėjo pasiimti savo daiktų.

Naziai uždraudė čie 
pyti gyvulius

Chicagos moterų rū
bų siuvėjai balsuos 
streiko paskelbimų

CHICAGO.—International La
dies Garment Workers unijos 
organizatorius Bernard Shane 
paskelbė, kad moterų rūbų siu
vėjai Chicagoj šiandie po piet 
balsuos dėl paskelbimo genera
linio streiko visose moterų rū
bų siuvyklose.

Sąryšy su balsavimu bute su
šauktas masinis susirinkimas 
208 W. Adamp St., kuriame kal
bės ir Chicagos Darbo Federa
cijos prezidentas John Fitzpat- 
rick.

Chicagos teisėjas pa
rėmė NRA. kodeksą
Teismas ntsisakė išduoti injunc- 

tioną prieš streikuojančius 
moterų rūbų 'siuvėjus

100 žmonių žuvo di 
dėlėj audroj Ja- 

maica saloj
KINGSTON, r. 16.— Pęreitą 

naktį ir šįryt per visą salų per
ėjo nepaprastai smarki audra 
su perkūnija ir didele liūtimi. 
Spėjama, kad visoj saloj galė
jo žūti apie 100 žmonių. Liū
tys įšaukė potvynius ir pridarė 
didelių nuostolių.

Vien tiktai Kingston ir St. 
Andrew miestuose žuvo 24 žmo
nės.

Tokios smarkios audros nebu
vo jau 8 metai.

Lakūnas nušovė 
merginą

SHEERNESS, Anglijoj, 
16.—Karo lakūnai bešaudydami 
iš oro į taikinį, nušovė čia va
sarojusių Jean Chesterton, 17 
m., kuri buvo išplaukutei jūron 
valtyje, kad išimti iš vandens 
vaiko pamestų 
sakosi, kad jie 
gaitę paskaitę 
čiaus ji buvo
Tai, kuomet taikiniai yra 
dažyti geltonai.

bolę. Lakūnai 
per klaidą mer- 
už taikinį, 
pasirėdžiusį ža-

nu-

Susekta dar daugiau 
suklastavimų Kau

šas valstijoj
TOPEKA, Kas., r. 16.— Jai# 

pirmiau buvo susekta, kad Kan- 
sas miestų ir mokyklų bonų yra 
suklastuota už $1,000,000, ku
rių didžiuma atsidūrė valstijos 
ižde. Dabar, tyrinėjant toliau 
suklastavimus, suteekta, kad ir 
pavieto bonų yra suklaustuota 
už $150,000.

Lietuvos Naujienos
Borutos byla kariuomenės 

teisme

Teismo tardytojas 
kariuomenės teismui 
revoliucionierių bylų,
kaltinami p.p. Boruta, Borutie- 
nė, Vilčinskas, Suvaląs ir kiti.

perdavė 
socialistų 

kurioje

Meldėsi lietaus—su 
silaukė alaus

WHITESBURG, Ky., r. 16.— 
<un. Muilins su buriu parapi- 
onų bažnyčioje meldėsi lietaus. 

Nebaigus nė melstis urnai per 
bažnyčios lubas pradėjo varvė- 
;i vanduo. Parapijonys sužiu
ro: lauke giedra, saulė šviečia, 
o čia, bažnyčioj lyja. Kunigas 
greitai nubėgo į bažnyčios vyš- 
kas ir rado prakiurusių nami
nio alaus statinę. Kad, gink die, 
kas kunigo neįtartų gaminantis 
alų, sugryžęs jis parapijonams 
paskelbė, kad btftlegeriai pradė
jo naudotis “šventųja vieta” ir 
bažnyčioje varyti savo “pekliš
kąjį darbų*’.

Ieško žmogvagių

Vokietija stengsis 
neprileisti Pabaltijos 

valstybių bloko
Vokietijos pasiuntiniai Pabalti- 

jos šalyse laiko savo suvažia
vimų, kad sutartinai veikti 
padidinimui Vokietijos įtakos 
Pabalti joje

BERLYNAS, r. 16. —Prūsijos 
premierąs Goering išleido dek
retų, ktfris griežai uždraudžia 
čiepyti visus gyvulius Prūsijoj. 
Nusikaltėliai bus uždaryti kon
centracijos stovyklose.

Nesiruošia pinigų 
infliacijai

WASHINGTON, r. 16.—Pa
klausus Baltų jame Name apie 
prezidento Roosevelto pienus in
fliacijai ir pinigų kontrolei, at
sakyta, kad nėra jokios permai
nos nusistatyme ir kad viskas 
priklausys nuo aplinkybių. Iš 
to sprendžiama, kad prezidentas 
tik tada stversis infliacijos, jei 
bus reikalinga, kad pakelti pre
kių kainas. Tuo gi tarpu kai
nos kila savaimi ir bent tuo tar
pu infliacija yra nereikalinga.

GLEN COVE, Long Island 
N. Y., r. 16
J. P. Morgano dvarą liko su
mažinti 5 nuoš., kaip ir visiems 
kitiems taksų mokėtojams, te- 
čiaus Morganas padavė skundą, 
reikalaudamas dar labiau suma*- 
žinti taksus ,nes jo dvaras esąs 
vertas tik $473,697, kuomet jis 
yra {kainuotas $1,547,210.

Nors taksai už

CHICAGO.— Circuit teismo 
teisėjas Fisher parėmė National 
Rccovery Act, atsisakydamas 
išduoti injuctioną prieš strei
kuojančius La Mode moterų rū
bų siuvyklos, 710 W. Lake St., 
darbininkus. Streikieriai reikar 
iauja pripažinti International 
Ladies Garment unijų ir pildyti 
NRA. kodeksų.

Kompanija prisipažino, kad 
ji moka darbininkėms nuo $6 
iki $8.50 i savaitę ir kad darbi
ninkės dirba 52 vai.

Teisėjas įsakė paliauti strei
ką, jei kompanija ' pripažins 
NRA. kodeksų, sutiks darbo va
landas sutrumpinti iki 40 vai. 
savaitėj ir mokės mažiausia $12 
į sav., taipgi pripažins dirbtu
vių komitetus ir sutiks arbi- 
truoti visus nesutikimus tarp 
darbininkų ir samdytojų, taip
jau paliaus persekioti unijos na
rius.

Lindberghai skrysią į Europą

REYKJAVICK, Islandijoj, r. 
16.— Lakūnai Lindbergh ir jo 
žmona, kurie 1 
Grenlandijos 
kelių oro

žmona, kurie atskrido j čia iš 
Grenlandijos tyrinėdami šiaurės 
kelią oro paštui ir pasažierių 
gabenimui, jei bus palankios 
oro sąlygos, mano skristi ir to - 
liau į Europą, pirmiausia į Ang-

ATLANTA, Ga., r. 16. —Ter- 
ry Druggan, Chicagos butlege- 
ris, kuris turėjo perdaug lais
vių Leavenworth kalėjime ir už 
tą tapo nubautas, dabar tapo at
gabentas j Atlanta kalėjimą ir 
laikas kalėti prailgintas 5 mė
nesiais. Jis yra įkalintas už 
nesumokėjimą pajamų taksų.

4,375 žmonės prista 
tyti valyti lotus

CHICAGO.—Prie valymo tur
čių lotų ir naikinimo > piktžolių 
tapo pristatyti 4,375 bedarbiai. 
Iš jų 3,640 yra vedę ir gaus $4 
į dienų. Likusieji yra nevedę, 
gyveną bedarbių prieglaudose. 
Jie gaus 25c į dienų ir užlaiky
mą. Algas jiems mokės bedar
bių šelpimo įstaigos.

Nusižudė gatvėj
CHICAGO.—Užvakar Lottie 

Rinsa pasišalino nuo savo vy
ro Frank Rinsa, 35 m., 2856 S. 
Homan Avė. ir nuėjo pas savo 
meilužį Joseph Kminek, 3039 
Clifton Park. Avė. Vyras ją pa
sekė.

Kai vakar jiedu ėjo gatve, 
prie 2852 S. St. Lou*is Avė. su
stabdė juos jos vyras ir ėmė 
maldauti ,kad ji gryštų pas jį. 
Ji atsisakė. Tada Frank Rinsa 
išsitraukė revolverį ir čia pa: 
gatvėj nusišovė.

CHICAGO.—Tie du žmogva- 
giai, kuriuos ir vakar keli šim
tai policistų ir federalinių agen
tų medžiojo vakariniuose Chica
gos priemiesčiuose ir su kuriais 
įvyko persišaudymas, vistiek 
paspruko iš policijos nagų, nors 
ir turėjo palikti savo automo
bilių.

žmogvagiai pareikalavo, kad 
John Factor, kuris prieš kiek 
laiko buvo išvogtas, bet už po
ros savaičių paliuosuotas, dabai* 
sumokėtų $50,000. Du policis- 
tai, persirėdę pasiuntiniais, pa
siėmę pakelį su $500, nuvyko 
nurodytoji "vieton. Prie jų pri
važiavo kitas automobilius su 
dviem žmonėm ir jie atidavė 
pakelį. Kai jie pradėjo važiuo
ti, policistai į juos pradėjo šau
dyti. Visa apielinkė buvo šim
tų policistų apsupta. Ore žmog- 
vagius sekė du lėktuvai. Nors 
jie ir sudaužė savo automobilių, 
tečiaus žmogvagiai vistiek pa
bėgo ir pasislėpė.

Dabar į pietinį Wisconsinų ta
po išsiųsta apie 60 policistų ieš
koti pabėgėlių ir, svarbiausia, 
atgauti sumokėtus $500. Spėja
ma, kad žmogvagiai priklauso 
Touhy šaikai.

MEXICO
Smarkus žemės drebėjimas su
purtė visų miestą ir iššaukė ja
me paniką, ypač tarp amerikie
čių turistų.

CITY,

AMOY, Chinijoj, r. 14.—Gar- 
šioji chinie&ų 19-ta armija vėl 
sumušė Chinijos komunistų ar
mijų Fukien provincijoj ir at
siėmė Lungyen.

ST, LOUIS, Mo., r. 16. —Jau 
7 žmonės mirė nuo 
sios : ligos' 
kė daugelis susirgimų reta vi
rus liga.

miegamo-
Taipjau pasireiš-

KAUNAS.—Dorpate, Estijoj,x 
prasidėjo Pabaltijo valstybėse 
—Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj ir 
Suomijoj—reziduojančių Vokie
tijos pasiuntinių pasitarimas. 
Pasitarimo tikslas —pagyvinti 
vokiečių įtakų Pabaltijo valsty
bėse.

Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad Francuzija nori iš Pabalti
jo valstybių—pirmiausia Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, o vė
liau gal į tų bloką įtraukti ir 
Lenkiją su Suomija ir kai ku
riomis Skandinavų valstybėmis 
sudaryti bloką, kuris, vokiečių 
tvirtinimu, butų nustatytas 
prieš vokiečius. Tai butų stipri 
grandis, kuri kliudytų vokie
čiams plėstis į rytus.

Vokiečių diplomatai tokio blo
ko labai vengia. Taigi, dabar 
susirinkę vokiečių diplomatai 
Dorpate tariąsis kaip suderinti 
veikimų, kad pasekmingiau bu
tų galima spirtis prieš Prancū
zijos įtakų Pabaltijo valstybėse. 
Be ko kita, žinoma, diplomatai 
paSiinformuos apie dabartinį 
faktiškąjį padėjimų.

Manoma, kad po šios konfe
rencijos vokiečių įtaka Pabal
tijos valstybėse bus plečiama 
didesniu tempu dėl ko 
minėj srity kai kuriai 
tijoj valstybei vokiečiai 
laidų galį padaryti.

ekono-
Pabal-

ir nuto-

Kodėl Lietuva už aukso bloką
RYGA.—Rygiškė “Segodnia” 

turėjo telefonu pasikalbėjimų 
su Lietuvos ministeriu pirmi
ninku ir finansų ųiinisteriu p. 
Tubėliu dėl Lietuvos nusistaty
mo aukso standardo bloko at
žvilgiu. P. ministeris pirminin
kas pareiškė: Lietuvos vyriau
sybė visada tvirtai laikėsi auk
so standardo .Kada vyriausybė 
aptarė “aukso bloko” reikalus 
buvo nutarta prie jo prisijungti 
ir Lietuvos ministeris Londono 
ne p. Sidzikauskas pasirašė ata
tinkamų dokumentų, nes Lietu
vos vyriausybės manymu, kuo 
daugiau valstybių bus taip nu- 
sistačiusios, tuo geriau ir nau
dingiau bus viso pasaulio ukiui.

PHILADELPHIA, Pa., r. 16. 
—Nuverstojo Kubos diktato
riaus Machado žmona, jų duk
terys ir jų vyrai, taipjau 5 anū
kės ir visas būrys tarnų atvyko 
į čia ieškoti prieglaudos. Jie ap
sistojo hotely ir bus policijos 
apsaugoj. Pats gi diktatorius 
pasislėpė Bahamas salose.

STURGIS, S. D., r. 16. —Mrs.
24 m., ir jos šu
nį., sudegė jų 

gasolino lem-

Mead Corwin 
nUs James, !

Suėmė vagilius

Pereitų metų lapkričio mėn. 
nežinomi piktadariai buvo pa
vogę Sasnavos parapijos klebo
no Stasio čėsnos iš nerakintos 
spintos įvairių rūbų sumoje 3,- 
300 litų.

Liepos 21 d. kriminalinė po
licija išaiškino, kad šią vagys
tę padarė Vladas Juodžius, gyv. 
Raciliškės k., Sasnavos v. ir 
Snipaitis Juozas, gyv. Marijam
polėje. Dalis rūbų jau* surasta. 
Kaltininkai suimti.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
• Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia j 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės

- žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
Nedėldieniais nUo 9 ryto iki 1 vai. po pi

jokių afidavitų.
i $100.00, reikės pažymėti prie- 

, siunčiami.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TTeL Canal 8500
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NATTTA

Padarome Visiems Greitai

srnar

tUE REALLY

[M^ŪADO

atSStea

yra inves- 
J migliuose

Musy Specialybė. Padarom jas ant apecialio užsakyme 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuvis 
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiške 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, ete,

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

VISOKIOS ŽINIOS IS PITTS
BVRGHO PADANGAS

paskolų 
atidarius 
pasirodė, 

savininkų

laukti, 
Apie

Prezidento Roosevelto žmona pagelbsti manažerei Nancy Cook 
prikalti NRA. ženklą prie nedideles Van Kili rakandų dirbtu
ves, Poughkeepsie, N. Y., kurios dalininko ji yra.

duodavo 
geleži nke- 
bankams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS ’

peckeliai. Tai daugiau netur- 
tingi vietos gyventojai, kurie 
tikrai kontrabandauti dar ne
moka ir nori lengvai zlotą pel
nyti, — baigė pasikalbėjimą 
kontrabandininkas.

tiuiainonii ant morgičių, nie
kas nenori imti, nors Pennsyl- 
vahijos valstijoje minėti bo- 
nai yra pripažinti teisėtais ir 
legališkais. Kongreso akte dėl 
minėtų paskolų teikimo esąs

Ii, bet į ten ir atgal. Šitaip 
prekes mainant, daug leng
viau pirkėjus randi, nes da
bar pas visus pinigų maža, o 
kaip prekes už prekes, tai tik
tai mokėk suktis... Aš Lietu
von gabenu visokią manufak
tūrą, skustuvus peiliukus, pu
drą, žydiškus liktorius, o iš 
Lietuvos — tabaką, sachariną, 
o kai kada ir kokainą. Bet da
bar šitai prekei maža teturim 
pareikalavimų. Druskos ir cu
kraus aš negabenu. Nors ir 
apsmiokėtų, bet labai pigi ir 
gramozdiška prekė. Tas pre
kes į Lenkiją daugiausia ga
bena nekontrabandininkai, bet

Kaip . lenkai Lietu 
von kontrabandą 

leidžia

buvo: iš vakaro perėjau Lie
tuvos pusėn su maniuifaktura. 
Ir gile visiškai jfįtikino, kad 
aš 'nemduojiu. Ptroryčiunns aš 
jau buvau namie. Man tik rū
pėjo, kas atsitiko su mano ta
baku. Neiškenčiau ir dienos 
metu muėjim apžiūrėti tą vic- 

niaišas dingo, 
gyvą matote!— 
Jis gulėjo tolo- 
pasiritęs į a u-

Bilas ’
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

puses
Vie

ni a ne

mano 
ranku 
žemėn

Tik visa 
liakasių 
senosios 
toritetas, 
ir P. Fage 
tie ponai suprastų savo

paskolas
dideliems
rekonstrukcijos kor-
buvo neva įsteigtas

Namų savininkų vargai
Kaip visiems žinoma, buvu

sio prezidento Ilooverio admi
nistracija, bekovodama dep
resiją, įsteigė Rekonstrukcijos 
Korporaciją, kuri 
stambias 
bams ir 
Prie tos 
po ra c i jos 
skyrius mažų namų savinin
kams paskolas teikti, kad iš
gelbėjus juos nuo praradimo 
namų už morgičius.

Pittsburgho laikraščiai daug 
rašė apie viršminėtą namų 
savininkų pagelbą ir ramino 
žmones, kad dabar jie bus iš
gelbėti. Dauguma namų savi
ninkų ir tikėjosi pagelbos iš 
tos R. Korporacijos. Pasak 
laikraščių, namų savininkams 
buvo tvirtinama, kad tos pas
kolos busiančios geros, tik rei
kią palaukti, kol paskolų tei
kimo aparatas bus sutvarky
tas, o dabar reikia paduoti 
prašymus išpildant tam tik
ras blankas.

Žinoma, žmonės ir laukė, 
padavę prašymus kol viskas 
susitvarkys. Buvo paduota net 
20,000 aplikacijų Allegheny 
pavieto nuo tų namų savinin
kų, kuriems gręsė namų pra
radimas už morgičius.

Susitvarkius tam 
davimo aparatui ir 
Puttsburgho skyrių, 
kad iš 20,000 namų 
prašymų vos tik vieną namų 
savininką galėjo patenkinti ir 
jo namai buvo išgelbėti nuo 
praradimo už morgičius.

Pasirodo, kad R. Korporaci
jos namų paskolos skyriaus

Per paskutines dienas jau 
beveik visi angliakasiai yra 
sugrįžę į darbą, nors dar ga
lutino susitarimo nėra tarp 
angliakasių ir anglių kompa
nijų. Mat, valdžia įsimaišė ir 
užtikrino angliakasius, kad 
bus unija pripažinta ir jie tu
ri teisę išrinkti savo anglių 
svėrėją (checkweighman).

Svėrėjo rinkimo reikalu bu
vo ir susikirtimo. Anglių kom
panijų bosai darė visokių tru
kdymų ir angliakasių unijos 
išrinktų svėrėjų nenorėjo pri
pažinti. Ypač Pittsburgh Coal 
Co. bosai tai tikrai pasižymė
jo užsispyrimu ir bandė neįsi-

taip vadinamas “jokoris” ir 
minėtų bonų. vertė nesanti 
garantuota, nors nuošimčių 
mokėjimas ir esąs užtikrintas. 
Building and Loan asociaci
jos ir bankai atsisako mainyti 
namų morgičius ant valdiškų 
bonų ir tokiu budu mažų na
mų savininkams nieko negelb
sti ta valdžios sumanyta pa
galba.

O namų savininkams pa
gelbos įsteigimas jau daug 
lėšavęs valdžiai. Sudarymui 
to viso aparato reikėjo 25,- 
000 darbininkų, ir tai daž
niausiai buvo politiški, gerai 
apm ok a m i “ dž i ab ai.**

Kongreso nariai, minėto ak
to autoriai, teisinasi, kad jie 
sužiniai įdėję minėtą “jokerį” 
j paskolų aktą neg vara t Alio
dami principalės skolos, kad 
nesukrovus visos morgičių na
štos ant Dėdės Šamo pečių. O 
ta našta esanti tikrai sunki — 
$20.000,000,000. Reiškia, net
20 bilijonų dolerių 
tuota į morgičius 
Valstijose.

Tai matote koks

Mr«. Lnedęke t* Dnyton rsio: * A* 
vartojn KruMuM, kad «n m alinti avanim*— 
at netekau 10 warq | vien* •aralt$ ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebuma lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imsite puaę BaukMe- 
llo Kruachen atikle karite vandene ryte prie* 
pueryčiua — lai yra eaurus būdas netekti 
neyrataue riebumo ir v>ena bonka. kurioe 
užtenka 4 eavaiteme ri»ai mažai kainuoja. 
Gaukite Įi pat bile aptleklnlnka Amerikoje.
— yra daur -Imitacija ir jua turite tausoti 
savo avetkatk.

žlurfikite, kad rautumet Kruechen Salta 
Jeigu Ii pirma bunka neįtikina jua. kad tai 
yra aanytauaias budaa nusikratyti riebume
— nimgm CTaliaamf

ginusias dalykas, nes nei pri
siklausyt, nei prisižiuret nega
li. Einu, einu ir staiga išgir
stu “stoi!”... Persigandau. 
Kurgi bėgsi. Čia pat du išlen
da iš krūmo... Nežinau, kaip 
ten buvo, matyti, man tą lai
mę pats Dievas atnešė, kad 

maišas taip tykiai iš 
per pečius nučiuožėjo 
ir kažkur dingo. Iškra- 
mane, su elektros lem- 
aplinkui apžiurėjo —- 
nėra. Kaiį> stabo ištik- 
tovejau ir nesupratau, 

kur mano maišas dingo. Sa
kau, grįžtu iš lietuvių 
kontrabandą nugabenęs 
nas pasiliko, o antras 
nugabeno į “postųrunką” (sar
gybą). Ten aš visą laiką taip 
ir bajinau, jog grįžtu nuga
benęs kontrabandą. Nurod* 
žiau ir kur buvau pirkęs ma
nufaktūros. Iš tikrųjų, taip ir

Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam « New Amsterdam 

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

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikiu lokąliąį agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

Castlewood tvenkinys, kurio priekinė siena, neatlaikiusi vandens spaudimo, prajuko ir užlie 
dalį Depver, Colo., miesto. Ūkiai visoje apielinkėje ir labai skaudžiai nukent^

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

nijos organizatorių. Ir tai ne
žiūrint to, kad Pitsburgh Coal 
Co. ir kitos anglies kasyklos 
buvo davusios valdžiai pasi
žadėjimą, kad nebus daroma 
diskriminacija prieš unijos 
narius. Bet kompanijos savo 
pažadų neištesėjo ir iš naujo 
buvo kilę streikai keliose ka
syklose. Tada kompanijos bu
vo apskųstos valdžiai už su
tarčių laužymą.

Tarp angliakasių eina dide
lis judėjimas atstatyti savo 
senąją uniją U. M. W. of Am. 

bėda, kad tarp ang- 
yra baisiai nupuolęs 
unijos viršininkų au- 
ypač John L. Lewis 

Butų gerai, kad 
padė

tį ir rezignuotų, užleisdami 
vietas kitiems, kurie turėtu 
daugiau pasitikėjimo anglia
kasiuose. Tai pagelbėtų ang
liakasiams atstatyti savo se
nąją uniją. O jei tie ponai, 
Lewis ir Fagen, vis saviškai 
šeimininkaus, tai angliakasių 
unijos ateitis gana tamsi.

Žymus lenkų kontrabandi
ninkas man davė “interviu”; 
apie kontrabandą iš Lenkijos 
Lietuvon.

Pasak jo, dominuojančios 
lenkų prekės, gabenamos į 
Lietuvą kontrabandos keliu, 
yra manufaktūra ir ypatingai, 
taip vad., “baltoji manufak
tūra”. Tai .audeklas lovoms 
bei stalams padengti, kapos, 
užlaidinės langams ir kitos pa
našios rūšies prekės. Už jas 
brutto uždarbis siekia 55 — 
65%. Girdi, toksai uždarbis 
yra gana pakenčiamas. Iš 
Lietuvos gabenamas Lenkijon 
kontrabandos uždarbis yra ge
rokai mažesnis. Jis vidutiniai 
siekia tik apie 20—30% brut
to pelno.

Antras dalykas, tai ypatin
gos lenkų pasienio apsaugos 
simpatijos ir duodami kontra
bandininkams palengvinimui 
gabenti į Lietuvą kontraban
dą. Kas tiktai nori verstis 
kontrabanda į Lietuvą, lenkų 
pasienio dalys tokiam duoda 
tikslių patarimų, galop, su kon
trabanda jį palydi iki admi- ja 
nistracijos linijos, nuvaktuo-J— taip pat nešiau 
ja Lietuvos pasienio policijos Naktis buvo tamsi 
tarnybos judėjimą ir tokiu bu- Po truputį lynojo.

yra skirtu? 
mas tarp mažų namų savinin
kų paskolų gavimo ir tarp 
geležinkelių bei didžiųjų ban
kų. Kai reikėjo didiemsiems 
ponams paskolų, tai nebuvo 
jokių kliūčių ir milijonai bu
vo išdalyta. O kai atėjo eilė 
pasirūpinti mažųjų namų sa
vininkais, tai atsirado viso
kių kliūčių ir ”jokeris.”

— S. Bakanas.

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
||i skufimos

namie

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGA
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

resne 
klausiu aš jo 
vojęs sako: 
kareiviais i 
jiems rupi s 
kaip policininkams? • 
kiekviename žingsnyje 
apgauti. Kitą kartą 
Lietuvos tabaką. Eini 
tarytum, katė 
mas ir uostydamas 
kareivį tiesiog užuodžiam už 
kelių žingsnių. Ir jauti, kad 
ir čia tykoja; čia vėl patylo
mis du šnabšdasi (lenkai nak
tį stovi po du). Rodos, uodo 
nosis nepralįs... taip apstaty
ta. Bet vis dėlto imi ir pra
lendi. Kai jie šitaip 
kiai saugoja, tik kitą 
krūme ilgokai tenka 
net kol švisti pradeda.
tą laiką kareiviai ima snau
sti. Kiti tiesiog knarkia. Gir
disi už keliolikos žingsnių 
Tuomet pasikcli ir praeini; ki
tą kartą net pro pačią “zasta- 

kad net veidas veidą nia-
— Vieną kartą, — pasako- 
kontrabandininkas toliau 

tabaką 
ir vėjuota
O tai blo-

tą, kur mano 
Ir kaip mane 
maišą radau, 
kai pakrante 
gančią visvomis pelkelę. Dide
lė tabako dalis buvo sušlapu
si, todėl turėjau daug darbo, 
kol išdžiovinau. Matote, pasi
rodo, kad mano buvo eita pa
šlaite. ir visiškai bę jokio aps
kaičiavimo. Tikrai tikėjau, 
kad ta vieta saugiau prieisiu 
miškelį, kuris netoliese buvo. 
Taigi, ta pašlaitė mane ir ma
no tabaką išgelbėjo...

—O ar smarkiai lenkai bau
džia už tabaką? — klausiu aš 
kontrabandininką.

—Už tabaką, cukrų ir drus
ką gabenamą iš Lietuvos, len
kai smarkiai baudžia. Be pi
niginės baudos ir prekių atė
mimo, baudžia dar ir kalėji
mu. O jei pakartotinai su
gauna, tai ištremia iš pasie
niu zonos net ligi 3 metų lai
ko. Už* sachariną mažiau bau
džia, bet vis dėlto jei kelis 
kartus pakartotinai sugautų, 
tai taip pat ištremtų. Bet, jei 
žmogus npri iš kontrabandos 
gyventi, argi gali viena kokia 
preke verstis? Čia prisieina 
viską gabenti, kas tiktai ge
riau apsimoka. Ir ne tiktai, 
sakysime, į vieną pusę gaben-

du išlaukę tinkamą momentą 
praleidžia Lietuvos pusėn. To
kiam “geradariui” peržengti 
administracijos liniją nėra 
joks nusižengimas. Jis gali 
atgal grįžti, kada jam reikalai 
leis. Taip pat tie pasieničiai 
padeda ir Lietuvos kontraban
dininkams. Sakysim ateina 
slapta per administracijos li
nija pilietis iš Lietuvos. Jį 
lenkų pasienio kareiviai sulai
ko. Bet, jei tiktai jis pareiš
kia, kad atvyko pirktis pre
kių, jie mielai jį palydi į ata
tinkamą prekių pirkinio punk
tą (miesrtelį) ir su nupirktomis 
prekėmis palydi atgal prie 
admin. linijos; be to, nusmi
go j a Lietuvos sargybinius ir 
praleidžia per liniją, palinkė
dami geros kloties.

— O keno gi apsauga bud- 
Lietuvos ar lenkų? — 

Jis neilgai gal- 
- mat, kareiviai 
pasiliks. Argi 

ugot sieną taip, 
Juos 

galima 
neši iš 
tykiai, 

prisiklausyda- 
0 mes

PROBAK

(PROBAK BlADE)

ik*



Ketvirtadienis, rugp. 17, ’33
Hilde Doemer

Nužudymas ant tilto
Žalia, raukšlėta, kurmrau

siais nusėta Bughea kalnaplo- 
kštė vilkosi didžiagurklis kai
mo perėjūnas Zobi. Jo kaklas 
skendo tarp pečių. Rankas ir 
kojas mėtė į priekį ir atgal. Jo 
platus, išdžiuvęs veidas raukš
lėjosi žengiant kiekvieną žings
nį. Raudonas, kaip kaląkuto 
kaklas, gurklys maskatavo šen 
ir ten. Kairioji koja buvo rai
ša. Jo užmiegotos akys nieko 
nesakė. Krūtinė apaugusi rau
donais plaukais buvo panaši į 
lapės kailį. Nudriskęs, basas, 
nesusišukavęs, suvargęs Zobi 
idiotiškai ir ramiai tenai vilko
si.

Ryto žara žėrė geltoną 
vą. Kalnaplokštės apačioj 
gojo miestas.

Zobį lydėjo aštuonių
amžiaus blondinas berniukas, 
kuris nešėsi raudonomis ausimis 
katiną. Mirea nebeturjs jau tė
vo, nežinojo jokio kito pasiten
kinimo, kaip maloniai praleisti 
laiką su “dėde”. Zobi, Mirea ir 
katinas suprato kits kitą.

—“Dėde Zobi”, — sako ber
niukas, — koks puikus šian
dien oras! šiandien mes pui
kiai dirbsime elgetaudami.

—Aba — abu! Aba — abu; 
linktelėdamas galvą atsakė 
idiotas. Jis pažiurėjo Į Mirea 
veidą ir linktelėjo galvą. Vė-

spal- 
mie-

metų

LISTERINE
relieves
SORE THROAT

Listeiine beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga nt- 
prileidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai *6 
tesirgo šalčiais. turėjo 
trumpesnius ir *4 lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis. Mo.

Reduces COLDS

66%

Buy gloves with what 
it savęs 

l*url»o kad «auti rnrw 
koSelę Uatertne Tootb P»ste, 
ildflU* tubaa pariiduoda oi

A valo ir apsaueo daa 
Be to galite sutaupiau 

18, už kurtnoi Kalite nusipirk- 
a piržtinaitea ar k« kita 
uaaanert Pharmaea) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

Full Pack 
No Slack Fillinq

ŠAME PRICEfa&r 
AS42YEARSAGO 

25ounce> for25t

MIILIONSOF POUNDS USED
BV OUR GOVERNMENT

j rytus. Dangus 
sidabrinę šviesą.

dainuoti savo

liau pažiurėjo 
skleidė šiltą 
Zobi pradėjo 
šlykščią dainą: “A la, la, la, lu,
la, lu, la, lu...” Mirea džiaugs
mingai krykštavo ir šokinėjo 
aplink senį. Zobi dainavo sa
vo dainą. Jis lazda rodė į sau
lę, kuri nušvietė kalnų viršū
nes.

Kai atėjo prie kalnelio, esan
čio šalia miesto, jie pailsėjo. 
Pirkliai triukšmaudami skubė
jo į miestą. Vaikai švilpė flei
tomis. Visose miesto pusėse 
lenktyniuodami giedojo gai
džiai, o malimų ratai dejavo 
tarsi mušami.

Didžiagalvis vaiką pakėlė ant 
rankų, o Mirea įkišo jam į an
tį katiną. Ir, kaip ir kiekvieną 
kartą ilsintis, Zobi pradėjo pa
sakoti: “A ba ba, aba buaba...” 
Taip Zobi reiškė savo jausmus. 
Jis savo
užkišo už berniuko marškinių 
berniukas nesipriešino.
ko motina j Į prarijo, ar ne tie
sa, dėde Zobi?” klausė Mirea. 
“Vu hu!” atsakė idiotas. Jo 
akys žibėjo iš džiaugsmo: nors 
vienas žmogus pasauly j Į su
pranta! Daugiau jis iš gyveni
mo nereikalavo.

Kiek pasėdėję, 
ir nuėjo Į turgų, 
gė gatvėmis, Zobį 
miesčių vaikai.
Pirmyn! Pirmyn!” 
mėtė Į jį lupynas, 
smėlį. Vizur, vienas drąsesny
sis, ištraukė Zobi lazdą ir nu
sijuokė nugalėtojo balsu. Laz
dą sviedė ant grindinio. Zobi 
pasvyravęs pasilenkė, 
atsitiesė ir pagrasino, 
krykštaudami išlakstė, 
keikė: 
la!”
vo lupomis mosigavo 
tarsi norėdamas praryti savo 
priešus, kurie jį taip kankino. 
Jis pakratė galvą; jo plaukai 
krito ant veido. Vėliau paėmė 
berniuką už rankos ir ėjo to
liau. Jo užpakaly vėl rinkosi 
vaikai. Jie grasė, mėtė žemės 
gabalus, 
stvertis
siausto. Jie visais budais sten-

išdžiuvusias rankas

Ir miš

jie atsistojo 
Kai jie žen- 
apspito prie- 

Allo! Zobi — 
Kai kurie 
bulves ir

Kai jis 
vaikai 

Zobi 
Bla! abla! Na, na, ab-

Jis griežė dantis, ties sa- 
ranka,

drąsesnieji mėgino 
už vatinio Zobi ap-

Kapt. Alfon Hansen, kuris vienui vienas, vien lydimas tiktai katės ir šunies, nedidele 
valtimi atplaukė iš Norvegijos į Chicago, kad aplankyti Chicagos pasaulinę parodą, 
iš Norvegijos išplaukė rugpiučio mčn., 1932 m., pasiekė gi Chicago rugp. 8 d. š. m. Taigi kelio
nė truko vienus metus laiko. Kertėj mažytis žemėlapis rodo jo kelią, kuriuo jis plaukė.

buorine
Hansen

Kruvinus pirštus kišo į burną 
ir kramtė juos.

Policija rado Zobį slėny. Jis 
papuošęs vaiko kūną gėlėmis, 
sėdėjo nubudęs, nepraliedamas 
ašaros. Jo liūdesys — skaudi 
perpildyta beprotybe ir meile 
giesmė. Kol atėmė vaiko kūną, 
turėjo Zobį surišti.

Vertė J. B.

VARICOSE GYSLOS
Užgydo mos Nauju Metodu

Be operacijom ar |&ržkimų. Be prlveratlno 
poilsio, šie paprastas rydymaeis namie leid
žia fjme atlikti savo reikalus kaip papras
tai—Žinoma, jei nesate tiek palietę, kad 
esate priversti rulfti lovoje. Tokiame atsiti
kime, E m erai d Oil veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žalsdae. sumažinti su ti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
j trumpa laika K ai M te atsikelti. Tiktai lai
kykitės lenKvų nurodymų ir jums tikrai pa
reitas. Jūsų aptiekininkas nepaailaikys jūsų 
pinigų, Įeitu nenorėsite.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

gosi parversti senį ant žemės. 
Senis sugriebė kuolą ir išsižio
jęs sukinėjosi. Jis visai nebe
galėjo vapėti, nes apsisuko jo 
galva. Jis prikankintas dejavo 
ir verkdamas žengė toliau.

—Ko jie iš musų visuomet 
nori, dėde Zobi ? -— klausė 
Mirea, drebėdamas iš baimės.

Pagaliau jie pasiekė turgų. 
Prekiautojai triukšmavo " ir 
tvarkė savo prekes. /Pilni ve
žimai buvo prikrauti kaimo 
gaminių. Prekybininkai kalbė
josi prekybos reikalais. Zobi ir 
Mirea pirkliai pasitiko piktai: 

—Turėtumėt nors prietemą 
palaukti Čia slankioti, jus sus
kiai ! — Pasitraukit greičiau 
iš akių, o tai ir pasisukti ne
galima dėl tų valkatų!

Graikas, prekiavęs dalgiais 
ir kirviais, pastūmė ZobĮ itaip, 
kad šis pavirto. Murmėdamas 
jis atsikėlė, paėmė Mirea ran
ką ir apleido turgų. Jis laukė 
ant tilto, kol eis puikios damos 
su dukterimis, x kurios gailisi 
vargšų.

Atsirėmęs i tilto turėki}, ty
liai žiurėjo į upę kaip vanduo 
plovė pilvotus akmenis.

Gauja vaikų ir čia juos 
rado. Jie susėdo iš abiejų 
šių tilto ir pradėjo mėtyti
menis. Zobi rėkė. Mirea prisi
glaudė prie jo; abiem rankom 
jis praskėtė senio apsiaustą, 
kur įsilindo katinas. Staiga pa
sigirdo vieno vaiko balsas: 
‘Pulkim!” ir visi puolė ZobĮ. 
Jie draskė senio apsiaustą,

stumdė idiotą šen is ten ir juo
kėsi iš jo baimės. Vienas vai
kas nuplėšė nuo peties terbą. 
Kitas pakišo koją. Kitas kirto 
rykšte per veidą. Zobi staugė 
ir mosigavo lazda aplink gal
vą. Jo akys pasruvo krauju, 
žandai drebėjo, vis daugiau ir 
daugiau nudribo palūpis. Mirea 
šaukė: “Palikite mus ramybė
je! Juk nieko mes jums nepa
darėme!”

Senis keliems pataikė lazda. 
Didesnysis šoko prie senio ir 
pavertė jį. Mirea parkrito gre
ta jo. Kiti virto per jį. Mirea 
apsiauste kniaukė katinas; vie
nas vaikas sugriebė katiną už 
uodegos, pakėlė jį aukštyn ir 
sviedė i upę. Zobi vartėsi ir 
spardėsi. Jo veidas buvo mė
lynas. Jis mėgino kandžioti. 
Kai jis pamatė, kad vieną iš 
jų Įmetė Į upę, senis visai nu
stojo sąmonės. Jis užsimerkė ir 
blaškė rankas. Jo riksmas sken
do vaikų klegesy, jo kvėpavi
mas virto gargaliavimu, kuris
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Šiomis dienomis bus išleisti nauji NRA. pašto ženkleliai, i . , ,
Industrinis administratorius Johnson (kairėj) ir generalinis 
pašto viršininkas Farley žiuri originalį to ženklelio piešinį.

THE GEEVUM G IRĘS
SCAT.YOU BEAST.

D'YOU mean ’

vis darėsi silpnesnis.
Idiotas pasikėlė. Dešine ran

ka iš visos jėgos jis spaude 
Mirea gerklę. Jis jau buvo su
stingęs, išleidęs liežuvį, iš no
sies ant marškinių tekėjo krau
jas, o akys buvo stulpe.

Kai Zobi atsipeikėjo, pamatė 
Mirea. Jis pradėjo drebėti, par
virto ir nusirito- tilto grindiniu. 
Jo marškiniai buvo sudraskyti.

WE DO OUR PART

llllllllllll llllllllllllli

Jūsų
PATOGUMUI
Perkame Lietuvos Laisves Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Suv. Valstijų pilietybės 
aplikacijas.

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
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WHY$lS’-*\OU’R€ 8AWUN<s| 
WHAT’S OUT of JQiNT?r~"

70*0?- I HADE A NICE CUSTĄRD 
PUDDlNG FOR SUPPER,Ą-ĄNDp

HONM!

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

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ............
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .......................................... .
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas ..............................................
120 pusi.

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

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

50c

50c

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

Chicago, III.

RUDENINĖ EKSKURSIJA

LIETUVON
Laivu ILE DE FRANCE

Rugsėjo- September 5 d., 1933
Su šia Ekskursija pasieksite Lietuvą į apie 7 dienas, per 

Franciją.

NAUJIENOS prirengs jums visus dokumen
tus taip, kad be jokių kliūčių ir ekstra išlaidų 

pasieksite Lietuvą.

FRENCH LINE

i........... su m—M—MMami i mina iiiam

I
 Rusiška ir Turkiška Pirtis

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.

ivvimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterimsįeredomis iki 7 v. v.

m®

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga* 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

^ELL.DonVcRY
1 Ll GET YČU ANOTHE^ 

catt! r—-----------------------
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DĖL “LITUANICOS” ŽUVIMO

Spaudoje pasirodo vis daugiau žinių, stiprinančių 
įtarimą, kad vokiečiai, iš tiesų, galėjo nušauti musų 
transatlantinius lakūnus, Darių ir Girėną. Ypatingai 
reikšmingi yra tie. dalykai, kurie buvo pranešti vakar 
“Naujienose” minėtame laiške iš Lietuvos.

Tenai nurodoma, kad darant lakūnų kūnų skrodi
mą Kauno universitete, viename kūne surasta kulipka. 
Nurodoma taip pat, kad aeroplane iškapota skylės, tar
tum su tuo tikslu, kad butų paslėpta šovimo ženklai. 
Jeigu dabar atsiminsime, kad vokiečiai tuoj po įvyku
sios nelaimės skelbė, jogei nukritusiame aeroplane ne
buvę nė lašo gasolino, o tuo tarpu Lietuvos atstovai, 
atvykę į nelaimės vietą, rado, kad gasolino aeroplane 
butą ir kad buvo pilnos gasolino triubelės, einančios į 
motorą, tai susidaro pagrindas manyti, kad vokiečiai 
stengėsi paslėpti tikrąją katastrofos priežastį.

Ištirti, kodėl žuvo Darius ir Girėnas, geriausia ga
lėtų Lietuvos valdžia ir visuomenė. Bet atrodo, kad 
valdžia tyrinėti nenori, o visuomenė negauna progos. 
Lietuvos oficialė tyrinėjimo komisija paskelbė, kad 
“Lituanicą” ištikusi paprasta nelaimė.

To negana. Aukščiaus paminėtojo laiško autorius 
sako, kad Lietuvos spaudai “užginta dagi iš tolo mesti 
įtarimo šešėlį vokiečiams”. Lietuvos laikraščiams tauti
ninkų valdžia neduoda net atvirai ‘svarstyti klausimą 
apie lakūnų žuvimo priežastis!

Ar tai ne keista padėtis? Spaudai nevalia rašyti 
apie ką visi žmonės kalba!

Kauno ponai bijo užgauti Vokietijos fašistus. Ko
dėl? Juk negalima prileisti minties, kad hitlerininkai 
puls Lietuvą už tai, kad kas nors Kauno laikraštyje iš
reikš nuomonę, jogei vokiečių sargyba nušovė lakūnus. 
Tautininkams veikiausia rupi “nesudrumsti draugingų 
santykių” su Vokietijos hitlerininkais. Apie tai, kad 
Lietuvos valdžia mirkčioja Berlyno “naciams” ir su jų 
atstovais kukždasi, buvo jau ne vienas gandas. Kurios 
gi priežastys, jeigu ne simpatija hitlerininkams sulaiko 
Lietuvos valdžią nuo dėjimosi į Pabaltijo sąjungą, su 
Latvija ir Estija?

Tačiau Lietuvos žmonės vistiek nori žinoti tiesą 
apie lakūnų mirtį. Jeigu tautininkų cenzūra bando ją 
užgniaužti, tai turėtų pasistengti iškelti ją aikštėn 
Amerikos lietuviai. Darius ir Girėnas buvo Jungtinių 
Valstijų piliečiai. Taigi neatsisakytų veikti, gavusi ata
tinkamą paskatinimą, Amerikos valdžia. “Naujienos” 
mano, kad iniciatyvą čia galėtų paimti Amerikos Lie
tuvių Advokatų Draugija, atsikreipdama į valstybės 
departamentą Washingtone.

Apžvalga . ............
PRASTA LOGIKA

Praėjo jau ilgokas laikas po 
to, kai “Naujienos” atsakė į 
“Darbininko” raudas dėl taria
mų skriaudų, kurias katalikai 
kenčią iš socialistų, bet jisai 
sumanė vėl prie to klausimo 
sugrįžti. Todėl tenka panagri
nėti dar vieną kitą jo argu
mentą.

Aną kartą So. Bostono laik
raštis^ buvo tiek įsidrąsinęs, 
kad jisai socialistų politiką 
bažnyčios klausimu lygino su 
plėšikų darbais. Dabar jisai 
jau, matyt, sarmatijasi taip 
paikai rašyti ir bando atsikirs
ti kitokiu budu: prikaišioda
mas socialistams bolševikus. Jo 
editorialų rašytojas K. pasako
ja:

“Bolševizmas, tai loginga 
socializmo išdava; tai socia
lizmo viršūnė, židinys, fina
las, įkūnytas idealas; bolše
vikai tai nuoseklus ir lega- 
liški socialistų vaikai. Soči*- 
lizinas be bolševizmo, tai 
kaip kūnas be galvos, svajo
nė be tikslo. Bolševikai so-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..........................-............ $8.00
Pusei metų ..................................... 4.00
Trims mėnesiams ....................... 2.00
Dviem m3nesiams ....................... 1.50
Vienam mėnesiui .......... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ............  3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ...............-----------------   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams •••••«••••••••••••••••••■■••«••••••• $7.00
Pusei metų --------- .......------------ 8.50
Trims mėnesiams ....................... 1.75
Dviem mfinesiams ....................... 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.

cialistus persekioja, tas tie
sa, bet ar maža yra vaikų, 
kurie savo tėvus persekioja, 
o vis dėlto nepaliauja būti 
jų vaikais? Socialistams sar
mata dėl tokio komunizmo 
teorijos išsivystymo, bet tai 
yra tobuliausia ką socializ
mas praktikoje galėjo duoti. 
Reikia, tat, suglaudus ausis, 
priimti faktą koks jis yra ir 
komunistų darbus noroms- 
nenoroms įskaityti savo są
skaitom”
Gerai, pradėsime nuo pasku

tinio sakinio šitoje citatoje. Ar 
jisai yra logiškai surištas su 
tuo, kas joje pirmiaus pasaky
ta? Visai ne.

Sakysime, kad “Darb.” ra
šytojo pareiškimai, jogei bolše
vikai esą “nuoseklus ir legaliŠ- 
ki socialistų vaikai”, yra tei
singas, — tai argi iš to išeina, 
kad socialistai atsako už bol
ševikų darbus? Nieko . pana
šaus. Joks sveiko proto žmo
gus šiandie tokios “patriarcha
liškos” logikos nepripažįsta. 
Mums nė vieną kartą neteko 
girdėti, kad kurioje nors civi
lizuotoje šalyje teismas butų 
nuteisęs pakaiti tėvą arba mo
tiną už jų vaikų atliktą žmog
žudystę. Net jeigu vaikąs yra. 
nepilnų metų, tai ir tuomet jo 

tėvai nėra baudžiami už jo pik
tadarybes; o jau ką bekalbėti 
apie suaugusius vaikus, kurie 
yra išėję iš tėvų globos ir įgiję 
visas civilines teises.

Gudrusis šv. Juozapo organo 
rašytojas tačiau gal pasakys, 
kad teismai turį laikytis tam 
tikrų juridinių formų, kaltinda
mi ir bausdami piktadarius, to
dėl jie ir negalį prisikabinti 
prie tėvų dėl vaikų nusikalti
mų. Bet tai butų tiktai tuščias 
išsisukinėjimas, nes yra faktas, 
kad kultūringame pasaulyje tė
vams nededama nė moralinės 
atsakomybės už blogus jų vai
kų, ypač suaugusių vaikų, dar
bus.

Net paprasti Lietuvos kai
miečiai žino ir dažnai kalba 
apie “gerų tėvų blogus vaikus”, 
suprasdami labai gerai, kad 
gyvenimo sąlygos dažniausia 
daug labiau nulemia vaikų pa
linkimus ir įpročius, negu tė
vai.

Bet čia reikia pabrėžti, kad 
tai liečia tiktai šių dienų civi
lizuotąjį pasaulį, kuriame vieš
patauja kultūringos žmonijos 
idėjos. Cariškoje Rusijoje val
džia galvodavo ir elgdavosi, 
vadovaudamasi tokiais princi
pais, kokius skelbia “Darb.” 
redaktorius. Sakysime, kada 
buvo malšinama 1905-6 metų 
revoliucija (kurią malšinti, be
je, labai nuoliai padūdavo na- 
bašninkas kun. Olšauskas ir 
daugelis kitų Lietuvos kunigų), 
tai baudžiamieji kazokų ir dra
gūnų būriai, atvykę į kaimą 
suimti kokį ūkininkaitį, pri
klausantį revoliucinei organiza
cijai, ir nesugavę jo, pagrieb
davo jo tėvą arba brolius ir 
sumušdavo nagaikomis. Buvo 
atsitikimų, kur dragunai ar- 
motomis sudaužė ir su žeme 
sulygino visą namą, kuriame 
gyveno revoliucionierius su sa
vo tėvais.

šiandie į tokį pat barbariš
kumą yra atkritusi Vokietija. 
Amerikos laikraščių korCspon-. 
dentai daug kartų pranešė apie 
atsitikimus, kur už nepalankų 
Hitlerio valdžiai straipsnį, pa
sirodžiusį užsienių spaudoje, 
“naciai” suima ir uždaro į kon
centracijos stovyklą to straips
nio autoriaus artimuosius gi
mines.

Bet “DArb.” editorialų rašy
tojas, tur būt, sutiks, kad nei 
Rusijos caro kazokai, nei tie 
galvažudžiai, kurie šiandie val
do Vokietiją, nėra teisės ir do
roves pavyzdys žmonijai. Tai 
kam jisai tuomet vartoja jų 
“logiką”, kalbėdamas apie san
tykius tarpe socialistų ir bol
ševikų ?

Socializmas ir bolševizmas
Aišku, kad p. K. logikos vi

sai nepaisė, kada jisai bandė 
bolševikų politiką ir darbus 
primesti socialistams. Juo la
binus yra keistas jo užsispyri
mas kaltinti socialistus dėl bol
ševikų nuodėmių, kad jisai 
pats pripažįsta, jogei bolševikai 
socialistus persekioja. Ar ne 
juokingas jo protavimas? Bol
ševikai ne tik neklauso socia
listų patarimų, bet jie nepa
kenčia socialistų kritikos, už
draudė visas socialistų organi
zacijas, sunaikino visą socialis
tų spaudą, visus socialistus, 
kuriuos tik galėjo sugauti, iš
žudė arba sugrudo į kalėjimą 
— ir visgi socialistai turi at
sakyti už bolševikų darbus! 
Vadinasi, jeigu (panaudojant 
“Darb.” palyginimą apie tėvus 
ir vaikus) ištvirkęs arba iš 
proto išsikraustęs sūnūs pa
smaugtų savo tėvą, o paskui 
išbėgęs į gatvę imtų šaudyti ir 
mušti praeivius, tai, sulig p. K. 
“logika”, reikėtų kartu su tuo 
piktadariu patraukti tieson ir 
tėvą! Tik nežinia, kaip tas na- 
bašninkas turėtų būt teisiamas: 
ar reikėtų jį pirma iš numiru
sių prikelti, ar parašyti kalti-* 
namą j į aktą jo “dūšiai”?

Kaip matome, ta fikcija (pra
simanymas), kad bolševikai esą 
socialistų “vaikai”, yra visai 
be reikalo sugalvota. Bot įdo

mu, kuo pasiremdamas šv. Juo
zapo organo rašytojas ją su
fabrikavo. Jokių faktų arba 
argumentų jisai neduoda, o tik 
deklamuoja, kad bolševizmas 
esąs “loginga socializmo išda
va”, kad bolševizmas tai “so
cializmo viršūne, židinys, fina
las”, ir t. t. šitaip padeklamuo
ti gali ir penkių metų vaikas, 
bet kur įrodymai, kad tie žo
džiai yra teisingi?

K. sako, kad bolševikai “iš 
socialistų išsirutuliavo”. Kaip 
tai išsirutuliavo? Ar dėlto jie 
išsirutuliavo iš socialistų, kad 
jie pirma buvo socialistai, o 
paskui pavirto komunistais? 
Bet jeigu taip, tai prieisime 
gana keistas išvadas, žiūrėdami 
į politines partijas ir kitokias 
idėjines sroves visuomenėje. 
Surasime, pav., kad beveik vi
si dabartiniai rfiusų “bedieviai” 
yra išsirutuliavę iš katalikų! 
Surasime, kad iš katalikų išsi
rutuliavo taip pat ir daugelis 
socialistų, bolševikų, fašistų ir 
visokių kitokių! Nes juk yra 
faktas, kad beveik visi tie įvai
rių srovių žmonės kitąsyk pri
klausė parapijoms ir bažny
čias lankė. Net tarpe dabarti
nių bolševizmo šalininkų dau
gelis yra tiesiog iš parapijinių 
draugysčių įstoję į bolševikiš
kas organizacijas (senųjų bu
vusiųjų socialistų pas bolševi
kus yra likę labai nedaug).

Taigi pasirodo, kad, jeigu 
mes priimsime šv. Juozapo or
gano “logiką”, tai ta srovė, 
kurią jisai atstovauja, bus “tė
vas” daug didesniam skaičiui 
visokių “vaikų”, nuo kurių ji 
kratosi visomis keturiomis. Iš
vesdami giminystės ryšius su
lig to klerikalų laikraščio me
todą ir darydami tėvus atsako- 
mingais už vaikų nusidėjimus, 
turėtume pasakyti, kad katali
kystė atsako už viską, kas 
šiandie dedasi Europos ir Ame
rikos šalyse, nes kada nors tos 
šalys buvo katalikiškos (pro- 
testonai irgi iš ^katalikų “išsi
rutuliavo”) ! -

Tačiau “Darb.”, žinoma, tiek 
daug nuopelnų į savo sąskaitą 
nenorės dėti. Jisai savo kūdi
kiškas pasakėčias apie tėvus ir 
vaikus taiko tik kiltiems.,

O gal jisai sakys, kad bolše
vikai “išsirutuliavo iš socialis
tų” dėlto, kad taip pasakoja 
pati Maskva ir visi tie, kurie 
į Maskvos vierą tiki? Kad bol
ševikų valdžia Rusijoje giriasi 
vykinanti “socialistinę kūry
bą”, o jos agitatoriai kitose ša
lyse nuolatos bubnija apie Ru
sijos “socialistinę tvarką”? Bet 
tai kas iš to, ką jie taip šne
ka! Apie žmones reikia spręsti 
ne pagal jų žodžius, bet pagal 
jų darbus. “Socialistais” juk 
save tituluoja ir Vokietijos 
hitlerininkai, norėdami tuo var
du apdumti akis žmonių ma
sėms !

Bolševizmą butų galima lai
kyti logiška socializmo išdava 
arba tolimesniu socializmo te
orijos išsivystymu tiktai tuo
met, kai butų parodyta, kad 
bolševizmas laikosi pagrindinių 
socializmo idėjų. Bet yra fak
tas, kad jisai jų nesilaiko; ji
sai jas atmetė. Pati pirmuti
nė socializmo mokslo mintis 
yra ta, kad socializmas įvyks 
rezultate ekonominio visuome
nės plėtojimosi, t. y. jisai at
eis kaipo aukštesnė ekonominė 
santvarka, negu kapitalizmas. 
O tuo tarpu bolševikai sako, 
kad jie įsteigs socializmą tokio
je šalyje, kuri dar neturi nė 
pramonės, kurios milžiniška gy
ventojų dauguma susideda iš 
ūkininkų, primityvišku budu 
dirbančių žemę.

Socializmo mokslas sako, kad 
socializmą įvykins darbininkų 
klasė, kuomet ji sudalys dau
gumą visuomenėje ir bus tvir
tai susiorganizavusi ir apsišvie
tusi. O bolševikai ėmė “vykinti 
socializmą” tokioje šalyje, ku
rioje pranioninis proletariatas 
vagiai besudaro 10 dalį gy
ventojų. Ir iŠ tos dalelės gy
ventojų tik mepką mažuma pri
taria bolševik^^aldžiai. Todėl . ........ . ■

bolševikai bando užkarti savo 
idėjas daugumai darbininkų 
smurtu. To vaisius yra dikta
tūra, paremta kruvinu teroru. 
Bet vartodami teroristinės dik
tatūros įnagį prieš darbinin
kus ir kitus krašto gyvento
jus, bolševikai eina prieš kitą 
pagrindinį socializmo principą 
— demokratybę. t Tur-but ir 
pats K. žino, kad beveik visos 
senesniosios socialistų partijos 
Europoje vadinasi socialdemo
kratų partijomis. Tas vardas 
ne be reikalo buvo socialistų 
priimtas: jisai rodo, kad de
mokratija yra neatskiriamas 
dalykas nuo socializmo. Nede
mokratinis socializmas yra ab
surdas.

Gvildenti ilginus skirtumus 
tarpe socializmo ir bolševizmo 
užimtų čia. perdaug vietos. Bet 
pakaks ir to, kas aukščiaus nu
rodyta. Kuomet bolševikai at
metė socializmo teoriją apie 
ekonominį visuomenės vysty
mąsi, savarankišką darbininkų 
klasės veikimą pakeitė žiauriu 
mažumos despotizmu ir panie
kino demokratijos principą, tai 
juos vadinti “socializmo idealų 
įkūnytojais” gali tiktai tas, ku
ris nesiskaito su savo žodžiais. 
Vieni šitą melą skleidžia są
moningai, norėdami publiką ap
gauti; kiti tarška, kaip užsukti 
gramofonai, patys nenusivok
dami ką jų vartojami žodžiai 
reiškia. Kuriai tų dviejų rūšių 
priklauso minėtojo klerikalų 
laikraščio rašytojas, mes čia 
nespręsime, bet yra aišku, kad 
jisai savo skaitytojų nemokina 
protauti, u ■ ■■ .-p-.........

Dr. J. Kupčinskas

Evoliucijos mokslas 
ir genetika

(Tąsa)
Paskutinių tyrinėjimų santykis 
su Darvino evoliucijos teorija
Darvinas rašė, kad atrankos 

pagalba iš bent kurios organiz
mų rųšies per keletą ar kėlio
ji ką kartų galima išauginti pa
kitėjus tipas.

Anksčiau susipažinom su 
Johnnsen gautomis išvadomis, 
kad grynose linijose atranka 
neturi jokios reikšmės, o iš ne- 
w**>r**"7i''...1'" f"''.1' 1 1 a i, r

AR PAPULS

C MM.

“Davis Cup” simbalizuoja teniso čempionatą. Kiekvienais metais įvyksta tarptautinė* rungty 
nes, kur išsprendžiama kam ji> teks. J4‘ weina šakai, kurios lošėjai daugiausiai lakni. J. V

C iki šiol nepasiseki taurę laimėti.

PIETUS 2EMĖS GELMĖJ

Angliakasys pietauja

grynos medžiagos atrankos pa
galba galima išskirti tik pirmi
nės formos. Tačiau šios išva
dos neprieštarauja Darvino te
orijai. Juk Darvinas niekur ne
tvirtino,. kad ten, kur turime 
reikalo su nepaveldimais indi
vidualiais pakitimais, atrankos 
pagalba butų galima gauti nau
jas ryšis. “Naturalė atranka,— 
sako Darvinas, — veikia , tik 
apsaugodama ir sukaupdama 
mažus paveldimus pakitimus 
(mano pabr.), iš kurių kiek
vienas naudingas būtybės pa
laikymui”. Toliau sako: “Ne
reikia užmiršti, kad žodžiai pa
kitimas suprantama išimtinai 
individualiniai skirtumai”. Iš 
pirmos. citatos aišku, kad jis 
kalba apie paveldimus individu
alinius skirtumus. Nors jam 
buvo žinoma, kad esti ir tokių 
individualinių skirtumų, kurie 
yra nepaveldimi, bet į juos ne
kreipė domės. Ir ten, kur dir
bama su paveldimais pakiti
mais, dabar vadinamais muta
cijomis, kas iš esmės ir yra in
dividualiniai pakitimai, atran
ka, kaip vėliau pamatysime, ne
nustoja savos reikšmės.

■, Jo n ■■ .. ......................- -

JI KUOMET NORS I DĖDĖS ŠAMO RANKAS?

Antras klausimas, kaip mu
tacijos faktą, kas iš esmės yra 
staigus šuolis, suderinti su 
Darvino nurodyta lėta evoliu
cija be žymesnių staigių pakiti
mų?.

M u tari niai šuoliai lengva pa
stebėti laboratorinėse sąlygose, 
dirbant su grynomis eilėmis ar 
panašia medžiaga, bet kaip šie 
šuoliai esti išreikšti prigimty, 
kur daugiausia turime reikalo 
su įvairių genų kombinacijo
mis, yra visai kitas dalykas. 
Vėliau ne vienas mokslininkas 
konstatavo taip vadinamą laip- 
sninę mutaciją. Čia mutacija 
apsireiškia genetiškai negry
nuose individuose ir jos pasek
mės išeina aikštėn palaipsniui 
kelintoje kartoje. Citologiniu 
atžvilgiu visai suprantamas 
laipsninės mutacijos buvimas. 
Konjunguojant susitinka dvi 
priešingų lyčių gametos.

(Bus daugiau)

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

'k,a2.^
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Lietuviai Daktarai

RADI O

Graboriai

MUSU MOKYKLOSbus

Svarbus susirinkimas

Advokatai
4002

6240

3235

Nedėlkas

Namų Tel. Hyde Park 3395

Te!. REPUBLIC 3100

Kišenvagys gatveka 
ryje apvogė roselan 
dietį J. M. Pučkorių Kelioms dienoms sustos Detioi 

te ir vėliau grįž New Yorkan

Svarbu namų savi
ninkams: kalbės apie 

valdžios paskolas

P-lė Irena Juozaitis ir Antanas 
Valentis išplauks iš New Yor- 
ko laivu “Kungsholm”

”. Abu 
mokslo

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane

Visi Cicero lietuviai suinteresuo
ti tuo reikalu raginami atsi
lankyti j šio vakaro mitingą 
Odd Fellows svetainėje

Chicagos ir Apylin 
kės lietuviai, ką da 

rysim 9 d. spalio

Brooklynietė viešnia atvyko 
Chicagon Lietuvių Dienos pro
gai ir be trumpų protarpių Mi- 
chigan ir Indiana valstijoje, pas 
J. Sinkus, visų laikų viešėjo Chi- 
cagoje.

■Pabuvusi Detroite kelias die
nas, P. Jurgeliutė grįž į New 
Yorką.

Du jauni chicagiečiai 
šiandien išvažiuo

ja Lietuvon

American Lithua 
nian Citizens Club 
apdovanos narius

šiandien, 8 vai

nerangumas, 
užtari- 
kurie 
kalė- 
musų

17 d., laikys savo susirinkimų, 
kuris įvyks Men’s City Club, 
815 Plymouth Court. Susirinki
mas prasidės 7:30 vai. vakaro.

Butų svarbu, kad ir lietirviai 
tame mitinge kuo skaitlingiau
siai dalyvautų. Kiekvienas, ku
ris domisi mokyklų klausimu, 
yra pageidaujamas susirinkime. 
Butų gerai, kad organizacijos 
pasiųstų savo atstovus.

Panašus susirinkimai yra lai
komi kas ketvirtadieny. Daly
vaukite susirinkimuose ir su
sipažinkite su mokyklų padė
timi
Jeigu nebus ' užkirstas 
mokyklų slopinimui, tai 
vaikai niro to daugiausiai 
kentės.—L. Narmontaitė.

Praeito antradienio vakare ra- 
dio klausytojai turėjo progos 
pasiklausyti gražių dainų ir mu
zikos, kurias pateikė lietuvių 
čia augusių jaunuolių daininin-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Chicagos išvažia
vo brooklynietė p-Iė 

P. Jurgeliutė

P-lė P. Jurgeliutė, ktfri lan
kėsi Chicagoje ir apielinkėje 
apie penkias savaites laiko ir 
buvo apsistojusi pas pp. K. P. 
Gugius, 3323 South Halsted 
Street, vakar išvažiavo į Detroi-

2642 Milwaukee
Aveniu

6320 Cottage
Grove Aveniu
6350 N. Clark 

Street
Vidurmiesty 9-6

_ 2 2.2 J ryto

kų ir muzikantų grupė, “Pipi 
rų” dainininkai ir muzikantai 
kuriems vadovauja muzikos stu 
dentas Antanas Giedraitis.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

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

Telefonas Ganai 0183
Namai: 6459 S. Rockvrell Street

UUruiuko Eetvarao ir SnbaU>a 7 itel »

^Pipirų’ dainininkai dai
navo ir grojo iš WGES 

radio stoties

Ofbo Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

ninku S. Tverioną, 4014 So. 
Western avė. Ten gausite nu
rodymų kur turėsite nuvykti dėl 
prisimieravimo žiedų.

Korespond. S. Tverionas.

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th « Hahted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Nedėldieniau pagal sutarti

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas .

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

Citizens’ Save Our Schools 
komitetas šiandien, rugpiučio

Tai labai opus klausimas, 
kelias 

jūsų

Ine., 3224 So. Halsted Street į 
vyks pirma serija naujų ketvir
tadienio programų.

Šio vakaro pirmų programa 
išpildyti yra gerai prisirengę 
keletas įžymių dainininkų ir mu
zikantų. Dalyvaus naujas 
“Progreso” kvartetas ir “Pro 
greso” akordinistų duetas, taip
gi chicagiečiams gerai žinomas 
dainininkas Jonas Romanas. Jis 
padalintos solos ir vadovaus pro- 
gramui. Galima tikėtis, kad 
klausytojai kų nors naujo ir 
nepaprasto šiandie girdės.

CICERO
vakare Odd Fellows svetainėje, 
25th ir 55th avenue, kalbės val
džios atstovas p. Dumi. Jis 
aiškins kokiomis išlygomis val
džia skolins pinigus ant nuosa
vybių. Todėl, visi namų savi
ninkai, kuriems paskolos yra 
reikalingos, būtinai atsilanky
kite į šį mitingų, gausite visas 
informacijas ir nereikės iš kitų 
šaltinių teirautis.

šiandie, nuo 9:30 iki 10:00 
vai. vakare, iš stoties W.S.B.C., 
1210 kilocycles, pastangomis ir 
lėšomis Progress Furniture Co.

Šiandien iš Chicagos į New 
Yorkų išvažiavo du jauni čia- 
gimę lietuviai Antanas Valentis, 
Riverside, III., ir p-lė Irena Juo- 
zaičiu'tė, Dr. J. Juozaičio duktė.

Jie abu išplaukia j Lietuva 
rugp. 19 d., švedų Amerikos li
nijos laivu, “Kungsholm 
jaunuoliai važiuoja — 
tikslais. A. Valentis lankys Vy
tauto Didžiojo Universitetą, o 
p-lė Juozaičiutė lankys kalbos 
kursus ir šokių mokyklų. Ji už
truks Lietuvoje apie metus lai-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 3377

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th Si. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Ofiso ir Rez. Te!. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Su.) 
Ofiso valandos: puo 2-4, nuo 7-9

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 
CVVRTTTC*

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

A. K. Rutkauskas, M.D- 
4442 South Wettern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge it . 
Subatoj 9 iki 8.

kevičius iš Bostono) Klaipėdą 
išvadavo; turėsime surasti a- 
merikietį lietuvį ir pasiųsti jį 
Vilniaus kraštą išvaduoti.

Užtikrinu, kad amerikiečiai 
pajėgs ir be Viln. Vadavimo 
Komiteto pagalbos apsieiti ir 
Vilniaus kraštą išvaduos ir 
prijungs prie Lietuvos.

Lietuvių-ukrainiečių-Baltgu- 
džių sąjunga gana rimtai prie 
to rengiasi ir užtikrinu, kad 
pirmai mažiausiai progai pa- 
sitaikiu« bus išnaudota.

Amerikieti lietuvi budėk!
—Dr. A. L. . Graičunas.

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 Hahted Street 

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

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais

Iš kišenių ištraukė piniginę 
kurioje, laimei, nebuvo 

pinigų.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Šį sykį jie dainavo daugiau-J 
šiai dvigubame kvartete, susi-1 
dedančiam iš jaunų vyrų ir mer
ginų. Taipgi buvo ir solos. Vi
sos dainos gana sutartinai skam
bėjo ir, be abejonės, patiko vi
siems klausytojams. O tų “Pi
pirų” akordinistų duetas pagro
jo keletą smagių šokių. Jie 
pasižadėjo daugiau pagroti ir 
padainuoti “Pipirų” piknike, 
kuris įvyks sekantį sekmadienį, 
Miliausko darže, prie 87-tos ir 
Keąn Avenue.

Prie to Dr. Paukštis, L.D.S., 
pateikė įdomią kalbelę apie dan
tų užlaikymą. Programo vedė
jas suįdomino klausytojus pra
nešdamas, kad šių programų 
leidėjų krautuvėse, Peoples Fur
niture Co., eina didis rugpiučio 
mėnesio namų reikmenų išpar- 
davimos.—M. R.

tel. Lafayette 7031

. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
rĘAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Levis, U. S. A.

ROSELAND. — Kišenvagiai 
apvogė J. M. Pučkorių lipant 
iš gatvekario ir ištraukė iš 
kišenės piniginę, nors pinigų 
joje nebuvo, tik namo raktas, 
visokių kuponų ir kitokių rei
kalingų popierių visi žuvo.

Apvogimas įvyko kada J. 
M. Pučk orius lipo iš gatveka
rio prie lOOth st. Jam lipant 
iš gatvekario, tūla mergina 
užstojo kelią, pati lipdama 
pirma, kad tik lietuvį ilgiau 
sutrukdžius. Tuo tarpu du vy
rai jį suspaudė prie durų, irgi 
norėdami pirm jo lipti lauk. 
Bet vėliau atsiprašė, pasitrau
kė atgal ir nebelipo lauk. 
Mergina, išlipusi lauk, kiek 
paėjo ir vėl sugrįžo atgal.

J. M. Pučkoriui labai keis
tai atrodė tas visas trukdymas 
jam lipant iš gatvekario, bet 
nepagalvojo, kad jisai liko 
apvogtas.

Ant piniginės buvęs jo var
das ir adresas, o viduje namų 
raktai. Dabar pp. Pučkoriai 
bijo, kad tie kišenvagiai neiš- 
kraustytų jų namų, turėdami 
adresą ir raktą. —Untanas,

I DYKAI 
KNYGELI

_ _____ Reeord of !■-
ventien" formos. Nieko seimam 
oi informacija, ką daryti. Šasi* 
raMnlJimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Lietuvių tautos Liūdesio 
Diena artinasi. Metas po meto 
Amerikos lietuviai subruzda, 
sujuda ir sušunka: “Ei pasau
li, mes be Vilniaus nenurim
sim e !”

šiemet Chicagos ir apylin
kės lietuviai, manau, vienin
gai tąją Liūdesio Dieną pa
minės. O paminėti privalom 
su padvigubinta energija, nes 
priešas nemiega ir vis kiečiau 
ir tvirčiau savo geležine pirš
tine Vilniaus krašto gyvento
jus smaugia.

Štai viena po kitos musų įs 
taigas, ypač lietuviškas mo
kyklas uždaro; ūkininkus iš- 
licituoja ir išvaro ubagauti, o 
jų sodybas apsodina lenkais, 
kurie Vilnijos kraštą lenkina 
ir alina; persekioja tuos, ku
rie pasipriešina. Tarp Vilni
jos krašto gyventojų sėja 
magogiją — šnipinėja ir 
nepasiduoda lenkinimui, 
kalėjime kankina arba ir 
šaudo.

Chicagiečiai lietuviai, 
mes į tai šaltai žiūrėsime 
atsiduosime Dievo valiai 
likimui; ar pasipriešinsime ii 
pasiskubinsime atvaduoti Vii 
niaus kraštą iš Lenkijos ne 
laisvės? Tarkime savo galiu 
gą ž(xlį pasauliui 9 dieną spa

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Nenoriu įtarti ir blogai ma
nyti apie musų Vii. Vadavimo 
Komitetą Lietuvoje. Bet, kad 
perdaug aiškiai matomas jų 
apsnūdimas 
Neparodo mažiausio 
mo, užuojautos— tiems 
yra kankinami Lenkijos 
jimuose. Kas darosi su 
Viln. Vad. Komitetu?

Ir taip be galo ir be 
žios padėtis traukiasi jau su- 
virš desėtką metų ir trauksis 
toliaus, jei mes, Amerikos lie
tuviai, ypač Chicagos koloni
ja, nepasakysime gana!

Amerikiečiai aukauja savo 
centus kaimietį kultūrinti, są
moninti, kad jis laikui bėgant 
pasiliuosuotų iš Lenkijos ne
laisvės ir taptų Lietuvos ne
atskiriama dalis.

Amerikiečiai (p. Ives-Ivaš-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
i Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 1 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. MARGERIO
- PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesne vietą 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7680: valandos &—B

W. Side:!
PanedSUo,

Namai:

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South 'Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regiatered Patent Attorney 

43-A Seeartty 8avlnp A Commerclal 
Bank Bulldlng

(DUaetly aerou t|reet Irom Pitent Offlcej 
VVAtHINOTON. D. C.

BRIGHTON PARK.— Ameri
can Lithuanian Citizens Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 20 d. rugp., 1-mą 
valandą po pietų K. Gramonto 
svetainėje, 4535 So. Rockwell 
St. Būtinas privalumas. Visi 
nariai privalo būti susirinkime. 
Yra daug svarbių reikalų, ku
riuos turėsim apsvarstyti.

Taipgi, kurie nariai esate už
silikę su mokesčiais, turite už
simokėti. Kitaip valdyba 
priverstas išbraukti jus iš kny
gų. Būtinai Užsimokėkite, kad 
paskui nereikėtų gailėtis ir 
pykti ant valdybos.

Toliau, prašau tų narių, ku
riems priklauso gauti dovanų 
už neėmimą pašalpos per 10 me
tų, būti susirinkime. O jeigu 
kurie negalėtumėt pribūti į su
sirinkimą, kreipkitės pas rasti-

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Naujas radio pro 
gramas

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. Telephone Plaza 3200

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todžl gali pigiau patarnauti.

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

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

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS . ,
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Vi.1 TMaaai YARDS 1741-—1742 CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tž> 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

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti.

(jtoNmi
DENTISTAI

Geras Darbas Už Žemas Kainas 
Teisus. Patikėtini Dentistai
17 METŲ PATYRIMO 

232 SO. STATE ST.
OFISAI VISUR MIESTE 
W. Madison 
Street 
So. Halsted 

Street 
W. Roosevelt 
Road 

Vakarais iki 9
Radio kasdien WCFL 10:30

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

S U Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

Laiku dane reliktą 
prie patentų. Nerisl- 
knokft vilkindami su 
ap«an<ojima savo 
enmanymn. Prieina* 
kitę braižini ar mo
deli dėl inetrnkrltn. 
arba rairklte r * 
NEMOKAMOS ki 
antis <*How to C 
taln a Patent" ir 

formos.

laikomi 
atsarcus, rūpėsi

PATENTS

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Pbone 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 iV. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

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.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliotnis nUo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 4645 S.‘ ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vii 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 
T.L BOULEVARD 9199

F- . ■ T. . ■. .
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vienam laimingam 
musų tautiečiui pa

sirodė “miškų 
nimfa”

Jeigu netikit—paskaitykit

Neturiu mažiausios abejonės, 
kad skaitytojas, pažvelgęs į ant- 
galvį šio rašinio pasakys, kad 
tai nonsensas.

Tokių sutvėrimų, kaip nim
fų, nėra ir niekados nėra buvę. 
Skaitome apie jas tik pasakų 
knygose.

Pasakose randame ,kad Fa
raonų (Egipto karalių) viešpar 
tavimo laikuose, tam tikrose 
faraonų paskirtose giriose, ras
davosi gamtos ir girių deivės 
nimfomis vadinamos, kurios 
dėvėdavo vien tik Ievos rūbais 
ir su kuriom galėjo flirtuoti tik 
tų laikų didikai, kaip tai fara
onai, kunigaikščiai ir princai. 
Prasčiokai nebuvo leidžiami ar
ti girių, kur gyveno virš mi
nėtos deivės. Tas galėjo bu!i 
žiloje senovėje, kol Lietuvos dar 
nebuvo prie Baltiko jurų.

Dabar susipažinkite su tautie
čiu TaduVeliuliu. kurio pasako
jimus čia dedu žodis į žodį.
“Nimfą” sutikusio pasakojimas

“Buvo tas liepos mėnesį, ne
pamenu datos. Vienų nedėlios 
ankstų rytą, prieš pirmas mi
šias mama išvertė mane iš lo
vos ir kol jos su “Prance” ap- 
sirėdys ir išvirs kavų, kad aš 
nušveiščiau “fliverį” ir įpilčiau 
gaso. Papusryčiavę važiuosime 
kur toli nuo namų”.

Orait! sako Tadas “pafiksįn- 
kite” “sandvičius”, alaus ir ne-, 
užmirškite plečkutes pasistipri
nančios. Tai pasakęs išėjo.

Už valandos laiko Tadas, su
sikrovęs “štofų” ir susodinęs 
mamą su France traukė lauk iš 
Chicagos. Važiavo be tikslo, bi- 
le tik važiuoti. Tadas tą dieną 
apsukęs gana didelj plotą gi
rios. Važinėjo kol nusibodo. 
Grįžtant namų link atsiminė, 
kad dar turi “sandvičių” ir bis- 
kutj pastiprinančios. Prie pro
gos sustojo prie krūmo ir pra- 

vakarieniauti. Laikas 
būti apie 8 vai. vak., 
saulės leidimąsi.
Pasirodė “nimfa”

Jiems besistiprinant pasirodė 
moteriškė tarpkrumėje 
rūbuose. Tadą iš syk 
pas nukrėtė, bet jam 
jo į galvą, kad tai ne 
kaip tik nimfa, apie 
skaitė pasakų knygoje. Tik jau 
ne tokia, kaip anoji pasakiškoji 
ilimfa, kurios plaukai dengdavo 
Visą kūną, o šioji visai moder
niškai nukirptais plaukais... Pa
gal Tado supratimą, tai buvęs 
žavėjantis “šeipas”.

Tokių figūrų tik didmiesčių 
languose galima matyti.

—Will you take me 
please? prabilo nimfa.

—Su mielu noru.
Mama davė savo apsiaustalą 

nepažįstamajai ir susėdę nuva
žiavo Chicagos link. Tadas at
vežė nepažįstamąją prie 86-tos 
ir Justice gatvių.

Matote, atsitiko taip. Mergai
tė atėjus pėkščia pasikepinti 
saulėje ir jai besikepinant ko
kie nors juokdariai pavogė dra
panas. Mergaitė išlaukė krū
muose lyg saulei leidžiantis, vis

ga- 
tik

dėjo 
Įėjo 
prieš

Ievos 
lyg šiur- 
dingtelė- 
kas kita, 
kurią jis

home,

OAK LEAF TAVERN
Iškilmingas atidarymas jvyksta ketvirtadieny, Rugpiučio-August 17 dieną. 
Kviečiame visus pažinties draugus į musų iškilmingą atidarymą. Bus ska
nių valgių, šalto alaus ir prie geros muzikos šoksime iki valyvos nakties.

Kviečia savininkai

Agnės Šidlauskas ir. Stepas Svilainis
3428 SO. HALSTED STREET

.R.iMRii ............. . ■ t. y, » —...... ..........„„„ M

manydama, kad juokdariai su
grįš. Ret veltui.

Pasitaikius progai paprašė 
musų tautiečio parvežti ją na
mo, ką jis su mielu noru ir pa
darė. —Ratilas.

SLA. 55 kp. grįžo lai
kyti susirinkimus 

W.P. Park svetainėj
Kuopa turi keblumą su netik

slumais knygose, Centre ir

WEST PULLMAN. — Pe
reitą sekmadienį AVest Pull- 
man Park svetainėje įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 55 kuopos paprastas 
susirinkimas.

Sirgo Petravičia. Jam pašal
pa nutarta atmokėti. Keblu
mas buvo su mokesčiu. Narys 
suspenduotas Centre, bet kny
gutė rodo, kad narys nėra su
spenduotas. Tų keblumų buvo 
beveik su visais nariais, ir jie 
tebėra neišlyginti. Buvo išrin
ktos kelios komisijos ir jos 
darbavosi per kelis mėnesius, 
bet kuopos knygų su Centro 
knygomis niekaip negalėjo 
sutaikinti.

Dėl tų priežasčių nekurie 
nariai ir pasidarė suspenduo
ti. Bet kuopa pasižadėjo dar
buotis, kad tokie suspenduoti 
nariai gautų pašalpas iš Cent
ro. Kuopa supranta, kad tokie 
suspendavimai įvyko ne dėl 
narių kaltės, bet per finansų 
raštininkų kaltę.

Po dviejų mėnesių ir vėl 
mums teko sugrįžti toje pačio
je vietoje laikyti susirinki
mus. West Pullman Park gas- 
padorius draugiškas, davė ge
resnę svetainę. Tik mums rei
kės prisilaikyti tvarkos, kad 
neprarasti tą gerąją svetainę. 
Kaip pasirodo iš komisijos 
pranešimų, mes patys buvo
me kalti, kad neatnaujinome 
svetainę, kaip pasibaigė me
tai. Vyti mus niekas neišvijo. 
Tavorščiai buvo pradžiugę, 
kad pas juos sugrįžome laiky
ti susirinkimus. Manė, kad 
pradėsime daryti derybas apie 
susivienijimą kuopų. Reikia 
pasakyti, kad tavorščių džiau
gsmas buvo nelaiku.

Dabar West Pullman 
svetainėje bus laikoma 
55 kuopos susirinkimai 
vieną mėnesį antrą sekmadie
nį, 2 vai. po pietų. Visi nariai 
įsitėmykite dieną ir atsilanky
kite į susirinkimus.

» — Korespondentas.

Park 
SLA. 
kiek-

Iš Roselando Klubu<s

ir Draugijų Susivie
nijimo darbuotės

ROSELAND. — Pereitą pen
ktadienį Strumilos svetainėje 
įvyko Klubų ir Draugijų Susi
vienijimo paprastas susirinki
mas. Narių atsilankė viduti
niškai.

Serga Ivanauskas kensting- 
tonietis. Jis buvo ligoninėje, 
dabar namie. Lankytojai ap
lankė, pripažino sergančiu. 
Ligonis kiek geresnis, mano, 
pasveiks.

Mirė I. Sirbyškis. Jis pirmą 
kartą buvo išpildęs aplikaciją 
ir užrašęs pomirtinę savo pa
žįstamam draugui Žaliui. Jis 
rūpinosi jo laidojimu ir jam 
tapo atmokėta mirusio pomir
tinė ir pašalpa.

Daug narių yra, kurie neiš
pildo aplikacijas, o senų apli
kacijų iš kitų draugijų Susi
vienijimas neturi. Jeigu toks 
narys pavienis mirtų, butų 
sunku su išmokėjimu pomir- 

tinęs. Tai kol dar gyvi esate 
privalote kiekvienas iš naujo 
išpildyti aplikaciją ir joje pa
rašyti kam pavedate pomirti
nę.

—Korespondentas.

R. šeštakaitę - Hor- 
red aplankė garnys

P-nų Šeštokų, kurie užlaiko 
krautuvę Clearinge, dukterį, 
p. R. Horred, rugp. 8 d., ap
lankė garnys, palikdamas 
gražią dovaną — sūnų.

Motina randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Manoma, kad grei
toje ateityje ji apleis ligoninę 
ir grįš į namus sveika.

— Senas Petras.

Uždarė lietuvių aline 
už prasižengimą 
prieš prohibicija

Federaliai agentai vieną už
darė, o kita naujai atsidarė

ROSELAND. — Už prasi
žengimą prieš prohibicijos įs
tatymą, United States District 
Court įsakymu uždaryta na
mas, adresu 135 E. 107 st., 
kuriame J. Čikonis ir P. Um- 
braziukas turėjo aludę.

šeštadienį, apie 4 vai. po 
pietų, policija prilipdė prie 
durų du popierius, viename 
kurių sakoma, kad prasiženg
ta prieš prohibicijos įstaty
mą, o antrame, kad nusikalti
mas papildytas gruodžio 13 d. 
1932 m. Teismas įvykęs liepos

Policija prie durų pritaisė 
spyną ir jas užrakino..

Vienas . iš aludes savininkų 
katrą “probišenas” pagavo 
pardavinėjant svaiginančius 
gėrimus, sako, į teismą nesto
jęs.

Namo savininkai turės nuo
stolių, negaudami nuomos.

—o—-
Vieną aludę uždarė, kita 

atsidarė.
Dėl J. Čikonio ir P. Umbra- 

ziuko aludės uždarymo mažai 
ką jausime, nes P. Kalinaus
kas penktadienį atidarė aludę, 
adresu 114 E. 107 st.

O jau ta musų , 1Q7 st. pa
kalnė tai tikrai aludžių cent
ras, nuo Michigan Avė. į pie
tus iki Indiana Avė. vienam 
jloke 7 viešos aludes ir ke- 
ios slaptos. —Untanas.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Miss A. Z.
Ciliauskas, J.
Denisoff, Mr.
Hupka, Christine
Kerneza, Andrew
Kresal, Marie
Krigelis, John
Križanauskas, Karolis
Kersulis, Joe
Latwis, K.
Miller, Paul
Petkus, John
Stankus, Mary
Samuolis, V.
Tribe, John
Urnežius, K. G.
Yankus, P.

Šie 
Kdm

nrnnotŠie laiškai
Kdm jie nriklauso, tervl n'"Mna 
vyriauRijl f^ntk Ir Adenu
gatvių) atsiimi Reik i n klausti nrfr 
langelio, kur "ndlita iškaba “Adver 
tised W,nd«,'w” 1nh?| nuo Adams gat 
všs. laiško NUMERI, kaii
kad Šiame surašė

1. Anzuliene Agota
5 Butkus A.
13 Gilason J.
17 Kairia Jonas

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

* ’ "Ar" ir ■" "....... *

Calumet Baking 
Powder Co. pasirašė 

kodeksą
Pakels algas ir sutrumpins 

valandas.

Visi Calumet Baking Pow- 
der Compahy dirbtuves darbi
ninkai, kurių darbo valandos 
buvo sutrumpintos nuo 40 iki 
35-kių, pagal prezidento Roo- 
sevelto darbo valandų ir algų 
kodeksą, gaus tokias pat al
gas kaip ir pirmiau, pareiškė 
P. W. Swan, generalis bend
roves superintendentas.

1 Dirbtuvės darbininkai, ku
rie dirbo daugiau kaip 40 va
landų j savaitę gaus algas-ata- 
tinkančias kodekso reikalavi
mams. Jų rata per valandą 
bus pakeista, kad sutiktų*su 
reikalavimais.

Ši įstaiga pasirašė kodeksą 
kartu su 50 
priklausančių 
organizacijai, 
dirbtuvės be
Povvder gamina Maxwell Hou- 
sc Coffe, Jell-o, Post Toasties 
ir daugelį kitų gerai žinomų 
maisto produktų. (Sp.)

fabrikų ir ofisų,
General Foods
General Foods

Calumet Baking

Elektros, gaso įmo
nės numažino 

dividendus ■
Kyla mokesčiai, mažėjančios 

įplaukos ir kainų numušimas 
privertė Commonwealth Edison 
Co., Public Service of N. III. ir 
Peoples Gas Ligth and Coke 
Company numažinti bertaininius 
dividendus, kaip sako jų pra
nešimas.

Pirmos ir paskutinės bend
rovės dividendai buvo numažin
ti nuo $1.25 iki $1.00 už Šerą, 
o No. III., organizacija nuo 75c. 
iki 50c.

MADOS i MADOS

2740
2740 — / 

suknelė, 
pasiūti iš ' 
tos mieros 16, 18, 
42, 44 ir 46 colių

2740 — Augesnei' moterei išeėjimui 
suknelė. Viršų galima išsiuvinėti arba 
pasiūti iš kvietkuotos materijos. Sukirp
tos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau 
virinurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymiti 
mietų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern J 
Halsted St., Chicago

arba pri- 
pažymiti

»

Ją, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais

1789 So.

NAUJIENOS Pattern D*nt
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No._____
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardi)

t Mastasvalstija)
, I !■■!! I II II MHWi i|l|lW0 IRK-

<> ' •• ' ■<.i

Atidarė naują alinę
BRIDGEPORT. — A. šid- 

auskiene ir S. Svilainis ati
darė naujų alinę, .3428 South 
Talsted street. Joje parduoda
ma geros rųšies alus ir užkan
džiai. Vakarais groja šokių 
orkestras. •

— Senas Petras.

General Motors pal 
kėlė algas

pakeltas
General Motors Korporacija pranešė 

rugpiučio 7 dieną, jogei tapo
10 nuošimčių apmokėjimas visų Gene
ral Motors darbininkų, tarnaujančių už 
algas. Algų pakėlimas įėjo galion nuo 
1 dienos rugpiučio mėnesio.

Šį sprendimą padarė General Motors 
direktoriai <New Yorke rugpiučio 7 d.

PRANEŠIMAI
Rasta

Kas nors iš “Lietuva” Beno 
narių “Naujienų” piknike pa
iko instrumentą. Kreipkitės į 

“Naujienas.”

CHICAGOS LSS. Centralinė kuopa 
aikys mėnesinį susirinkimą, rugp. i 8 

dieną, 8 vai. vakare “Naujienų” name.
Gerbiami draugai ir draugės malonė- 

rite visi būtinai atsilankyti į šį susirin- 
timą, , nes turime labai svarbių reikalų 

apsvarstyti, kurių negalima toliau ati
dėlioti. O ypatingai svarbu, kad bus 
dildomojo Komiteto nominacijos.

Kviečia Valdyba.

HUMBOLDT PARK Lietuvių Poli
tikos Kliubo mėnesinis susirinkima<: 
vyks 17 d. rugpiučio Almira Simons 

svetainėje, 1640 N. Hancock St. Ger
dami nariai nepamirškite būti šiame su
sirinkime; turėsime naujų reikalų.

— Valdyba.

Visos anglių kompanijos pakėlė 
glių kainas, taip augštai. kad žmonėms 
unku 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

an-

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus it 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.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

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

W. S. B. C.
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

Itching

Grynas, prllmnas Žemo sustabdo nle- 
žOjlmą odos į penkias sekundas — 
ir pagelbinras prie Eczemoa, pučkų, 
dedervines, ir IfibCrlmų. Žemo be- 

) veik stebuklingai pražalina visokias 
odos irltacijas, kadangi Jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—•38c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žento. Du syk geresni rezultatai $1.25

žemo
3 R S KIN i R RI TA TI ONS

Petcr Conrad
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
5023 S. Halsted St.

(Janien Stud.)
Res. 730 W. 6 2 n d St. 
Tel. Englewood 5840

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų (pulką

TEL. LAFAYETTE- 1083

2608 West 47th St

ren

Ar žinote, kad—___ 
daug metų patyręs 
Estate - ninkas suteikia|^--;;į: - 
draugiškus patarimus irMH^-'O 
rūpestingai atlieka 
kančius reikalus:

PADARO legaliai 
notas prašalinimui
dauninkų nemokančiulMB EMA 
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 Avė. Chicago, III.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

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.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

MILLER B CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 Wesc Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

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

Ketvirtadienis, rugp. 17, ’33
...I..—------------------------------ ------------------------ ---—

CLASSIFIEDADS
------------------------------- ----- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------------- ----------------

Business Service 
Biznio PątamayimaB

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3 216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Cbicago. III.

Furniture & Fixturės
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI “slicing machine" it 
baltos svarstyklės, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

—o—
ATIDAVIAU savo namą resyveriams: 

priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, liampas, vacuum valytoją, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenas. šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau.

5842 South Claremont Avenue, 
tuoj į rytus nuo Western.

—O----

—o—
PARDAVIMUI bučernės rakandai su 

šaldytuvu gerame stovyje labai pigiai. 
2539 West 69th Street.

For Rent
RENDAI kendžių storas su barais 

ir visais (taisymais. Vieta tarp 3 moky
klų — 1803 West 46th Street.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU draugų, su kuriais dirbau 
14 metų atgal Swift and Co. Boiled 
Ham departamente. Jeigu dar kuris 
ten dirba i5 tų laikų. meldžiu atsi
šaukti. M. Pankauskis. R. 15 Box 2, 
Orland, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI patyrę kaulų išrinkėjai 
(beaf boners) ; darbas nuo štukų ant tie
saus piautuvo. Illinois Packing Co., 911 
W. 37 PI., tel. Boulevard 1781.

—O—
REIKALINGAS žmogus ūkio darbui: 

darbas visados; mokėsime $10 mėnesiui; 
dėl platesnių informacijų kreipkitės ad
resu: Joe Zubriske, Dairy Farm, Good
man, Wis.

Help Wanted—Female 
Reikia

REIKALINGA mergina pagelbėti 
motinai. Nakvynė vietoj; skalbti nerei-. 
kia; mokesnis $4.00; tel. Spaulding 
2739.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS virėjas ar virėja 
(cook) ; turi būt patyręs šitame dar
be. Nedirbama šventadieniais.

2633 W. Madison St.

Business Chances 
garųąvinitĮi Bia^iiai

RESTAURANTAS ant pardavimo su 
alum; biznis labai geras ir seniai išdirb
tas. bet esu priverstas apleisti. Priežastį 
patirsite ant vietos.

3457 S. Halsted St.

PARSIDUODA aludė; ilgas kasas, 
pigi renda, geroj vietoj; parduosiu pi
giai; priežastį patirsite vietoj; savinin
ką galima matyti nuo 10 iki 12 vai. 
ryto. 6759 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė; 
kaina visai pigi. 3401 Auburn Avė.

PARSIDUODA kampo grosernė ge
roj vietoj; dailus 6 kambarių fliatas: 
renda pigi. 6000 So. Aberdeen St.

8500




