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Gandhi vėl badauja

LIETUVOS ŽINIOS

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVONAdo-
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badauja. Val- 

slepia, taipjau

Jie buk buvę nušauti juos lydė
jusio karo lėktuvo, preziden
to Machado įsakymu

Kalėjimas už maudymąsi 
mo kostiume
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Meras prisipažino kad bu 
vo baustas už nesumokė
Chicagos meras nesenai turėjo sumokėti 
dar $70,000 pajamų taksų ir $35,000 baudų

ly. Tik jis ir daugelis kitų po
litikierių nuo bylos išsisuko ir 
apkaltinimas liko užmirštas.1 Jie 
sako, kad tuo laiku valdžia ir 
atkreipė domę į politikierių pa
jamas ir ėmė reikalauti paja
mų taksų. Niekurie kontrakto- 
riai ir politikieriai liko apkal
tinti ir patraukti teisman už 
nesumokėjimą pajamų taksų, o 
kiti pasirūpino geruoju su val
džia susitaikinti, užsimokėti 
taksus ir paskirtas pabaudas.

Tie laikraščiai dabar reika
lauja, kad meras Kelly kuovei- 
kiausia rezignuotų, kaip kad 
savo laiku rezignavo New Yorko

CHICAGO.—Jau buvo rašy
ta, kad vienas žymus Chicagos 
politikierius nesenai turėjo su
mokėti apie $105,000 pajamų 
taksų nuo tų pajamų, kurias jis 
bandė nuslėpti. Tuoj įtarimas 
krito ant mero Kelly, nes neži
noma kito tokio turtingo poli- 
tikieriaus, kuris turėtų kelių 
šimtų tūkstančių dol. metines 
pajamas. Bet meras atsisakė 
duoti kokių nors paaiškinimų 
ir įtarimas tik įtarimu ir pa
siliko.

Tečiaus įtarimui neaprims- 
tant ir niekuriems laikraščiams 
nepaliaujant apie tai rašyti, me
ras Kelly, pagalios, buvo pri-; meras Walker, susekus sukty 
verstas viešai prisipažinti, kad 
tai jis ir buvo nesumokėjęs už
tektinai pajamų taksų ir už tą 
dabar buvo baustas: jis turėjo 
sumokėti dar $70,000 pajamų 
taksų ir 50 nuoš. pabaudos — 
$35,000, viso $105,000.

Meras savo paaiškinime sako, 
kad jis prieš kelis metus pa
skolinęs demokratams stambias 
pinigų sumas, kurios paskiau 
tapo atmokėtos. Bet jis nema
nęs, kad skolos atmokėjimą rei
kia skaityti kaipo pajamą, todėl 
į savo pajams jis jų neįtrau-

GARY, Ind., r. 17. — Mat- 
thew Tunkovich, 56 m., jo sū
nūs, 21 m., ir draugas Robert 
Cuga, 30 m., liko užmušti Nie
kei Plate pasažieriniam trau
kiniui užgavus jų automobilių. 
Jie buvo nuvilkti šešis blokus, 
pirm traukinys sustojo. Visi 
trys buvo išvykę į farmas pirk
ti paršą Tunkovich dukters var
dadienio pokiliifi.

Tikisi greito moterų 
rūbų siuvėjų strei

ko sutaikymo

$70,(MM) taksų reikia mokėti tik 
ant kelių šimtų tūkstančių pa
jamų. Iš kur jis tiek pajamų 
gavo? Jis visą savo amžių bu
vo sanitarinio distrikto inži
nierium, paskiau ir vyriausiu 
to distrikto inžinierium. Jo al
ga siekė kelis tūkstančius dol. 
į metus. Iš kur susidarė tos 
sumos, kurios duoda kelis šim 
tus tūkstančių dol. metinių pa
jamų? Meras 
kelis metus jo 
bai pelningi ir 
stambių biznio 
rios jam davė
todėl jo pajamų taksai žymiai 
pašoko airgštyn.

Priešingieji merui laikraščiai 
tečiaus nurodo, kad pabauda už 
nesumokėjimą pajamų taksų už
dedama tik susekus suktybę, 
—norą nusukti taksas, o ne 
dėl kokių nesusipratimų.

Kai dėl mero pelningų biznių, 
jie irgi reiškia didelių abejoji
mų. Jie nurodo, kad mero pra- 
lobimas prasidėjo kai tik tuo 
laiku, kada sanitariniame dist- 
rikte ėjo didžiausias pinigų 
žarstymas ir politikieriai graftą 
sėmėsi tiesiog rieškučiomis. Tuo 
gi laiku Kelly ir buvo vyriausias 
sanitarinio distrikto inžinie
rius. Vėliaus, padarius sanita 
rinio distrikto tyrinėjimą, už 
graftą liko apkaltinta daugybė 
politikierių ir kontraktorių. 
Tarp apkaltintųjų buvo ir Kei-

NEW YORK, r. 17. —Tiki- 
mąsi, kad 50,000 moterų rūbų 
siuvėjų streikas greitai užsi
baigs, nes samdytojai buk su
tinka pasirašyti laikinį NRA. 
kodeksą, kurį paruošė Grover 
Whalen, vietos NRA. pirminin
kas. Kodeksas numato pašali
nimą nepakenčiamų darbo sąly- 

Įgų moterų rūbų siuvyklose, su
trumpinimą darbo valandų ir 
pakėlimą algų. Atsakomybė už 
darbo sąlygas kontraktorių 
dirbtuvėlėse uždedama moterų 
rūbų džiaberiams.

Amerika įspėja Vo
kietijos nazių valdžią

ORR
Chicagal ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė

Daktarai, kurie pirmiau labai daug kalbėjo apie naudingurrtą saulės tynių, dabar pradeda pla
čiai kalbėti ir apie jų pavojingumą, nes, girdi, didelis kepinimasis ant saulės kartais iššaukiąs 
odos vėžį. Bet nemanoma, kad saulės mylėtojai nusigąs šio tariamo pavojaus, štai rašytojas 
George Bernard Shaw kasdie maudosi saulės spinduliuose ir sakosi, kad dėlei to jis ir galys 
džiaugtis gera sveikata. Nemanoma, kad sumažės ir nudistų kolonijos. Juk ir maudytis yra 
pavojinga — žiūrėkite, kiek kasmet žmonių prigeria, — bet ar dėlei to besimaudančių skaičius 
nors kiek mažėja?

BERLYNAS, r. 17.— Ameri
kos atstovai įspėja Vokietijos 
valdžią, kad jei nesistvers 
griežtų priemonių nubausti tuos 
savo ginkluotus nazius, kurie 
užpuldinėja amerikiečius, tai 
Jungt. Valstijų valdžia įspės 
amerikiečius prieš lankymąsi 
Vokietijon.

Tas įspėjimas padarytas dėl 
nazių sumušimo Dr. Mulvihill iŠ 
New Yorko, kuris yra atvykęs 
studijuoti padėtį Vokietijoje ir 
dirbti su prof. Sauerbruch.

Prempino 
nimas nu

žudyti buvusį Bulgdrijos pre
mjerą Zankov. Vienas jo sargų 
Užmuštas bombos, bet 
išliko gyvas.

Kaltina moterį sude-l Patvirtina, kad 50 
000 žmonių žuvo Chi 

nijos potvyniuose

Aliejaus industrijai 
įsakyta priimti 

kodeksą

WASHINGTON, r. 17. — 
Aliejaus industrija, kuri ilgą 
aiką kivirčijosi tarp savęs dėl 
todekso, negalėdama dėl jo su
sitarti, susilaukė iš valdžios 
sakymo priimti kodeksą, kurį 
pati valdžia paruošė.

Kodeksą paruošė pats prezi-1 
dentas su industriniu adminis
tratorium Johnson. Kodeksas 
nustato ne tik darbo sąlygas 
aliejaus pramonėje, bet taipjau 
kainas, produkcijos kontrolę ir 
apryboja importą. Tai yra di
delis smūgis niekurioms stam
biosioms aliejaus kompanijoms. 
Bet jos bus verstinai priverstos 
tą kodeksą pasirašyti. Protestai 
nieko negelbesią.

Verčia priruošti anglių ir 
plieno kodeksą

Paraginti prezidento Roose- 
velto plieno magnatai jau esą 
daro progresą priruošime ko
dekso plieno ir geležies pramo
nėje.

Prezidentas taipjau buvo pa
sišaukęs pietinių valstijų ang
lių kasyklų savininkus, kurie 
labiausia priešinasi • pripažini
mui angliakasių uiti jos ir todėl 
labiausia trukdo priruošimą ang
lių kasyklų kodekso. Preziden
tas jiems visu griežtumu pa
reiškė, kad jis tikisi jų susi tai
kinio ir priruošimo kodekso dar 
prieš jam išvažiuojant vasaroti 
į savo namus Hyde Park, N. Y. 
O prezidentas išvažiuoja į Hyde 
Park šį šeštadienį.*

BOMBAY, Indijoj, r. 17. — 
Indijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi vakar buvo pra
dėjęs badavimą kalėjime, pro
testui prieš valdžios trukdymą 
jo kampanijai už nepaliečiamų
jų kastos panaikinimą. Bet tuo- 
jaus badavimą baigė, kai val
džia padarė nusileidimą ir lei
do kampaniją vesti iš kalėjimo, 
bet nemaišant į kampaniją po
litinių dalykų.

Šiandie betgi 
kad Gandhi vėl 
džia tą dalyką
slepia naujų nesusipratimų prie-

STARBUCK, Minh., r. 17. — 
J. Kjorners, 60 metų farmeris, 
kurį sausra nubankrutijo, nu
sitarė likti bankų plėšiku. Te
čiaus pirmas bandymas nelai
mingai užsibaigė: Kai su savo 
jaunu pagelbininku, pastvėręs 
$1,200, bėgo iš vietos' banko, 
jis tapo vietoj nušautas.

Vyras bedarbis; mo 
tina bandė nunuo

dyti 3 vaikus
r. 17. —

Beatriče Stanley prisipa- 
policijai užnuodijus tris 
vaikus—Gordon, 8 m., An- 
7 m. ir Jean, 5 d.

Jos pasakojimu, jos vyras 
jau du metai kaip yra be darbo 
ir visa šeimyna kentė didelį 
skurdą, Kad pusryčiams liko 
tik biskis vaisių košės, ji nusi
tarusi, kad nebeapsimoka tiek 
daug skursti ir kad nors vaiku 
čius reikia nito to nepakenčia
mo skurdo paliuosuoti. Todėl 
prie vaisių košės ji pridėjusi 
nuodų. ' Tečiaus kai vaikai su
valgė tą košę ir sunkiai susirgo, 
ji atsigodo ir pasišaukė savo 
kaimynus, kurie pašaukė gydy
toją ir vaikai tapo išgabenti j 
ligoninę. Pasak gydytojų, vai
kai gal ir pasveiks, nors jie ir 
labai sunkiai serga.

teka 6, leidžiasi

Kaltina, kad kubie
čiai nušovė Ispani- 
r jos lakūnus

CHICAGO.-- Chicagietis Fr. 
Lukas, 45 m., nuvyko į garsiuo
sius Indianos “Dunes“ ir bandė 
ten nuogas pasikepinti ant sau
lės. Tečiaus policija jį arešta
vo, o Tremont teisėjas nubau
dė jį $14.85. Kadangi negalėjo 
sumokėti pabaudos, tai taipo pa
sodintas kalėj iman.

ROCKFORD, III., r. 17. — 
Prokuroras Nash šiandie for
maliai apkaltino Mrs. May Han- 
son sudeginus savo vyrą Earl, 
nuo kurio ji buvo atsiskirusi.

Perskyrų sąlygomis, vyras 
galėdavo pasiimti dukterį sek
madieniais. Taip buvo ir per
eitą sekmadienį. Tėčius kada 
jis dukterį parvežė pas motiną 
ir atbulas važiavo iš jos kiemo, 
urnai jo drabužiai ir automobi
lius užsiliepsnojo. Jis dar spė
jo išokti iš automobiilo, bet su
krito šalę jo ir pasimirė. Jis 
buvo taip apdegęs, kad sunku 
buvo bepažinti. Įtarta, kad 
kas nors apliejo jį gasolinu ir 
uždegė.

Tuojaus pradėta kamantinė
ti jo buvusią žmoną. Ji prisipa
žino, kad indas, iš kurio buvo 
gasolinu aplietas Hanson ir jo 
automobilius, priklausė jai. 
Taipgi kad ji pora valandų at
gal yra pirkusi gasolino, kurio 
dalį dar rado. Taipjau, kad ir 
nelaimės vietoj rastoji degtukų 
dėžutė irgi jai priklausė. Be to 
ir ji pati buvo kiek apsvilusi. 
Bet prie žmogžudystės ji nepri
sipažino ir visą laiką tvirtino, 
kad tuo laiku ji buvo rūsyje. 
Jokių liudytojų nebuvo. Tik prie 
vieno dalyko ji prisipažino, — 
prie didelės neapykantos savo 
vyrui.

“Tai geležinė moteris“, pa
reiškė prokuroras. Ir nors sto- 
kuojant tiesioginių įrodymų, vis- 
tiek ją apkaltino už žmogžu
dystę.

HAVANA, r. 17. — Pradeda 
aiškėti paslaptingas pražuvimas 
dviejų Ispanijos transatlanti
nių lakūnų, kąpt. Mariano Bar- 
beran ir liet. Joaąuin Gollar, 
kurie iš Ispanijos buvo atskri
dę i Kubą ir iš Havanos skrido 
į Meksiką, o iš ten ketino skris
ti į Chicago. Jie išskrido iš 
Havanos liepos 20 d. ir—pra
puolė. Nė jų kūnų, nė jų lėk
tuvo nesurasta ir niekas jų dau
giau nebematė.

Vakar ABC slapta revoliuci
nė organizacija per radio pa
skelbė, kad tapo suimtas vienas 
“porristas“, slaptosios policijos 
narys ir buvusio karo ministe- 
rio Herrera sargas Santana, ku
ris maldaudamas pasigailėjimo, 
sutiko nurodyti kur yra slapta 
palaidoti ispanų lakūnai Pinar 
dėl Rio provincijoj, apie 50 m. 
nuo Havanos. Suimtasis sako, 
kad ispaųų lakūnus nušovė, juos 
lydėjęs Kubos karo lėktuvas. 
Nušauti jie tapo tiesioginiu pre
zidento Machado įsakymu.

Dabar prisiminta, kad kai la
kūnai atskrido į Havaną, tai 
Machado atsisakė su jais pasi
matyti, nors jie turėjo Macha- 
dai laišką nuo Ispanijos prezi
dento. Machado tada nei iš šio, 
nei iš to išvažiavo žuvauti, o 
paskui sugryžo į savo dvarą 
neva sirgdamas ir nesirodė Ha
vanoj iki išskrido lakūnai. Ma
noma, kad Machado keršijo Is
panijos prezidentui Zamora už 
tai, kad tasis smerkė Machado 
elgimąsi su Ispanijos piliečiais 
Kuboje.

Illinois angliakasių 
moterų suvažiavimas

HANK0W, Chinijoj, r. 17. 
—Dideliuose Geltonosios upės 
potvyniuose per pastarąsias ke
lias dienas žuvo apie 50,000 
žmonių.

Kinkow-Hankow geležinkelio 
viršininkai, kurie pridavė šį ap
skaičiavimą, mano, kad skaičius 
žuvusių dabar yra dar didesnis, 
pratrukus naujiems tvenki
niams. Tečiaus tikrasis skai
čius žuvusių niekad nebus su
žinotas.

Prie šios didelės nelaimės pri
sidėjo dar ir banditai, kurie 
pradėjo siausti Honan provin
cijoj ir plėšti užlietus miestus 
ir jų. gyventojus, atimdami iš 
jų viską, ką tik banditai įsten
gia su savim pasiimti.

PANA, III., r. 17. —Tūkstan
čiai angliakasių moterų, kurios 
remia naują angliakasių unijos, 
Progressive Miners of Am., su
važiavo į čia laikyti savo susirin
kimą, kad apsvarstyti siūlomą 
anglių kasykloms kodeksą, ir 
priruošti pienus tolimesnei ko
vai prieš senąją angliakasių 
uniją, United Mine Workers of 
Am.

Vyriausiais kalbėtojais buvo 
naujosios unijos prezidentas 
Claude Pearcy, advokatas Leal 
Reese ir Mrs. Agnės Wieck. Ti- 
kimąsi, kad viso į susirinkimą 
suvažiuos apie 20,000 moterų 
iš visų valstijos dalių.

Susirinkimas yra laikomas 
sulig teismo išduotu leidimu, 
nes Christian paviete angliaka
sių unijų susirinkimai yra už
drausti. Ir šis susirinkimas yra 
laikomas po milicijos “priežiū
ra“.

JEPFERSON, r. 17.
nantį šeštadienį Missouri vals
tija 'rinks delegatus konvenci
jai ratifikuoti prohibicijos at

kari 
prieš

kaukimą. Slapieji sako, 
jie laimėsią rinkimus 8 
1 balsais.

Aptiekininkas 1 nu 
šovė, kitą pašovė

CHICAGO. — Aptiekininkas 
James Kolasinski, 30 m., 2000 
Webster Avė., prisipažino poli
cijai nušovęs Walter Gayle, 22 
m., 2129 Powell Avė. ir pašo
vęs Edward Jaroslawski, 21 m.. 
2150 N. Irving Avė. Jis sako
si, kad jie grūmoję jam “rai
dų“ ir jis juos peršovęs save 
gindamasis.

Tečiaus pasak liudytojų, Ko
lasinski peršovė abu jaunuolius 
už tyčiojimąsi iš jo dėl jo nesu
gebėjimo kumščiuotis. Kartu 
buvo ir mergina, kuri irgi pri- 

“’Jsidėjo prie r tyČiojimos. Užda
rius aptieką, visi trys, mergi
ną palikę vieną eiti namo, už
ėjo į aludę, kur ir toliau iš jo 
tyčiotąsi. Kada Kolasinski vie
nam pašildė eiti kumščiuotis ir 
paragauti jo kumščio, tai aludės 
savininkas muštynių neprileido. 
Išėjus gatvėn atvyko dar du 
jaunuoliai, kuriuos irgi pakvies
ta tyčiotis iš Kolasinskio. Kola
sinski tada galutinai perpyko ir 
stipriai sukeikęs abi? savo kan
kintojus peršovė, vieną nušauda
mas vietoje, o kitą sunkiai su
žeisdamas.

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
kilęs didelis gaisras ToUsy Var- 
nish Co., 520 W. 25 St., sande
lyje. Gaisrų gesinti buvo pa
šaukta 200 ugniagesių. Nuolati
nės varnišiaus ir gasolino eks
plozijos labai trukdė gesinimą, 
tečiaus lietus pagelbėjo ir gais
rą pasisekė suvaldyti. Dirbtuvė, 
kuri yra skersai elės, liko išgel
bėta. Nuostoliai siekia apie 
$75,000.

Beturtėms merginoms gimdant 
neduos pašalpos, jei nepasakys 

tėvo vardo
Kauno miesto savivaldybė 

yra nusistačiusi nuo šiol ne
duoti beturtėms gimdančioms 
pašalpos, jei jos nenurodys 
kas yra gimdomo vaiko tėvas.

Kai vaiko tėvas bus nurody
tas, tai jo adresas bus tubjau 
nusiųstas motinoms ir vaikams 
globoti organizacijų sąjungai 
ir sąjungos juriskonsultas tė
vams kels civil. bylas ir ieškos 
alimentų. Mat, kai kurios mer
ginos tyčia nesako vaiko tėve 
pavardės, o kitos norėtų pcj 
teismą ieškoti alimentų, bet 
trūksta joms juridinės pagalbos, 
kuri nuo Šiol busiant? regulia 
riai teikiama.

Nesakančioms tėvo pavardė4 
merginoms Šiaulių savivaldybė 
jau neduodanti pašalpų.

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST * TeL Canal 8500



2 NAUJIENOS, Chlcago, ffl.

Administratorius-. STASYS BARAKAS;
2401 Charles St., N. S. Pittsburgh, Pa. Tel, Fairfax 3710

Redaktorius: P. DARGIS,
43 Slrauss Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 0498

Penktadienis^ rugp.. 18, .... ............ ... ............i. ■■■■■■■—...        —----------—.......   ■>

REDAKCIJOS ŽODIS
Pradedami leisti “Pittsburg- 

ho Naujienas”, turime pareik
šti, kad musų tikslas bus ap
rašyti ir paakstinti musų or
ganizacini bei kulturinį gyve
nimų. '

Mes niekam nepataikausi
me, --- laikydamiesi pažan
ga us-dcmok ratinio nusista ty
mo, aprašysime įvykius taip, 
kaip jie yra. Mes norime “Pit
tsburgho Naujienas” padaryti 
gyvomis ir įdomiomis, pažy
mint kiekvienų svarbesnį gy
venimo įvykį. Todėl kviečia
me visus dirbti. Svarbu pa
duoti tikslias žinias. Mes vi
suomet busime dėkingi už 
rimtus patarimus. Todėl visi 
rašykite įvairias žinias ir 
straipsnius įvairiais gyvenimo 
klausimais.

Visuomenei ir Redakcijai 
kooperuojant, “Pgh’o N.” pa
sidarys gyvos, jose atsispindės, 
lyg veidrodyje, visas musų vi
suomeninis gyvenimas.

Todėl visi į darbų!
— Redakcija.

P. S. Visus straipsnius, ži
nias siųskite “Pgh’o N.” Re
dakcijos adresu: 43 Strauss 
Street, N. S. Pittsburgh, Pa.

dėl spaudos, tai tenka pripa
žinti, kad ji yra silpna. Lietu
viškų- laikraščių čia nėra gali
ma leisti. Kodėl taip yra, — 
nežinau.

Praeityje jau buvo daroma 
bent keli bandymai leisti sa
vo laikraštį. Tačiau visi> tie 
bandymai pasibaigė’ nesėk
mingai, — pasirodydavo vie
nas kitas laikraščio numeris 
ir sustodavo. Išėmimų, sudarė 
vien tik. “Dilgeles”, kurias lei
do J. Baltrušaitis. Jos išsilaikė 
bent per keletu metų ir vaidi
no gana svarbių rolę Pittsbur
gho lietuvių gyvenime. Bet ir 
jos jau paliovė ėjusios prieš 
penkiolikų metų.

Jeigu jau Pittsburgho lietu
viai neturi tiek jėgų, kad išlei
sti savo laikraštį^ tai tikrai yra 
naudingas ir pagirtinas suma
nymas prisidėti prie kito laik
raščio ir turėti ten savo sky
rių. Todėl vargu gali būti ma
žiausia abejonė, kad tas sky
rius “Naujienose” turės gerų 
pasisekimų. Jis tikrai daug 
pagelbės musų veikimui ir tuo 
pačiu laiku, kaip veidrodyje, 
nušvies Pittsburgho kolbnijos 
draugijų ir abelnai visų lietu
viškų gyvenimų. J. K. Mazukna

NAUDINGAS
SUMANYMAS

šiomis dienomis iš Chica- 
gos grįžo p. P. Dargis ir par
sivežė įvairiausių naujienų. 
Tačiau iš visų naujienų, gal 
būt, pittsburghiečiams yra 
svarbiausia sekama: P. Dar
giu pasitarimas su “Naujienų” 
leidėjais dėl įvedimo penkta
dieniais tame laikraštyje 
“Pittsburgho Naujienų” sky
riaus.

Tai tikrai puikus sumany
mas. Įvedimas to skyriaus 
Pittsburgho lietuviams reikš 
tų pat, ką ir išleidimas savo 
laikraščio vietoje. Kiekvienas 
apšviestesnis žmogus supran
ta spaudos reikšmę. Šiandien, 
gal būt, nedaug Amerikoje 
tesiranda lietuvių, kurie ne- 
j kaitytų vienokį ar kitokį lai
kraštį. Be spaudos musų gy
venimas butų tikrai apmiręs. 
Draugijų, įvairiausių organi
zacijų bei šiaip lietuvių gyve
nimas mums butų nežinomas. 
Ką šiandien Amerikos lietu
viai turi įsigiję organizatyvia- 
me gyvenime, tai tik pasidė- 
kojant musų spaudai.

Pasidairius po lietuvių ko
lonijas, tuoj tenka pastebėti 
didelį skirtumų jų veikime. 
Tose kolonijose, kur išeina 
lietuvių laikraščiai, judėjimas 
yra daug didesnis ir gyvesnis 
nei lietuvių kolonjose, kur 
nėra laikraščio.

Kaip žinia Pittsburgho kolo^ 
nija irgi neturi savo laikraš
čio. Ir tai nežiūrint to, kad 
pittsburghiečiai deda visas 
pastangas, kad savo veikimu 
neatsilikus nuo kitų stambes
niųjų kolonijų. Jie gerai mato 
ir supranta, kad ir pats veiki
mas be laikraščio yra gana 
sunkus. Tą faktų pripažins 
kiekvienas, kuris dalyvauja 
lietuvių judėjime ir veikia 
vienoje ar kitoje organizaci
joje.

Pittsburghe lietuvių gyvena 
gal keli desėtkai tūkstančių. 
Čia randasi daug įvairių drau
gijų, — mažų ir didelių. Milio- 
nai dolerių yra sudėta į drau
gijas, — .judomą ir nejudomų 
; turtą. * O kur šimtai musų 
įvairios rųšies biznierių, kur 
tūkstančiai vienokios ar kito
kios nuosavybės? Tuo atžvil
gių Pittsburgho lietuvių kolo
nija yra gana tvirta. Bet kai

MARGUMYNAI
“Pgh’o Naujienose,” prade

dant sekančiu numeriu, bus 
aprašoma atskirų Pgh’o lietu
vių organizacijų istorija ir jų 
nuveiktieji darbai.

Rugpiučio 24 d. Lietuvių 
Piliečųi svetainėje,, Į721 Jane 
St. S. S., įvyksta visų dr-jų 
atstovų susirinkimas. Jame 
bus nutarta ir apkalbėta' bu
dai surengimui didžiulio 
koncerto, kurio pelnas bus 
skiriamas kap. Dariaus ir 
Girėno paminklo pastatymui 
Chicagoje.

“Pgh’o Naujienos” dėkoja 
Lietuvių Radio kliubui už 
pagarsinimų musų laikraščio.

“Pgh’o Naujienų” sųstatan 
įeina: Jonas Mažukna, Kazys 
Mileris, Vainorius, St. Bake
nas ir P. Dargis.

Lietuvis — meilės auka.
Prieš tris metus įvykusios 

tragedijos priežastis paaiškė
jo.

Vienų gražų pavasario rytų 
būrys jaunų mergužėlių trau
ke parkan pasilinksminti. Ne
tikėtai jų būrin įsiveržė jau
nas vyrukas, kuris ėmė šaudy
ti. Pasekmėj viena gražuolė 
tapo kritiškai pašauta ir tik 
šiais metais (šią savaitę) pa
sveikus netikėtai gatvėje pa
stebėjo paskui sekant buvusį 
“ftrielčių”, kurį suereštavus 
paaiškėjo, jog tai yra- (iš pa
vardės sprendžiant) lietuvis 
Pranas Rudaytis. Jis prie pa
pildyto nusikaltimo prisipaži
no, pažymėdamas, jog prie šio 
nusikaltimo jį pastūmėjęs pa
nelės Lis (aukos) šaltas atsine- 
šimas link jo reiškiamos mei
lės. Nabagui Rudaičiui prisieis 
“šaltojoj” atšaldyti “hitleriš
kus” jausmus.

tiltai — saužudysčių vieta.
Pgh’as tai tiltų miestas. Jų 

priskaitoma daugiau dvide
šimties. Ne visi naudojasi til
tais kaipo susisiekimo prie
mone. Paskutiniuoju laiku 
užėjo tikra epidemija, saugiu 
dysčių, šokant nuo tilto up|nt, 
Vieni jų savo pasiryžimų įgy* 
vendini, kiti gi išsimaudę ušąJ- 
tam vandenyj, daugiau * ekspe
rimentų, nebekartoja. Visos 
tįltų» aukos daugumoje — žu* 

(dosiW toėilės.

Pinigų, dirbėjai pakliuvo.
šiomis dienomis federalinės 

valdžios agentai Pittsburgh’o 
priemiesty — Homewood, Pa;, 
suėmė pinigų dirbėjų vadų 
Spengler, o Grove čity, PU;, 
šalimoje farmoje visų 5Mdų 
asmenų būrį su visais pini
gams dirbti instrumentais. 
Ekspertų pareiškimu — pini
gų padirbimas buvo vispusiai 
tobulas ir sunkiai atskiriamas 
nuo tikrųjų,

—o-—
"Meliono milijonai ”

Jaunas, mažai žinomas Pit
tsburgho rašytojas šių. savaitę 
išleido knygų “Mellbno Milijo
nai”. Knygoje vaizdžiai apra
šyta Meliono biografija1 ir bu
dai (priemonės), kuriais jis 
įgijo turtus.

Nors Melionas pasmerkė 
autorių ir jo patiektąsias ži
nias — faktus, tačiau žymes
nieji kritikai pripažįsta, jog 
“Meliono Milijonuose” esama 
daug tiesos ir kad veikalas 
esąs vienas dramatingiausių 
biografijų, parašytų paskuti* 
niais* metais. Minėtasis auto
rius — Harvcy O’Connor — 
yra žinomas kaipo “labor re- 
porter”. Anot jo pareiškimo: 
darbo žmonių gyvenimas ir jų 
veiksmai yra jo gyvenimo da
lis. Apie juos Pgh’o anglų 
laikraščiuose daugiausiai jis 
ir rašo.

Vertėtų perskaityti pirmąjį 
jo žymesnįjį kurinį “Meliono 
Milijonai”. — P. Dargis.

Pittsburgh; Pa.
__________ '5

Gengsteriai užpuolė ^Lietuvių 
Mokslo Draugystės pikniką. 
—Daug narių buvo sumuš
ta. — Moterys ir vaikai iš
gąsdinti; piknikas išardytas.

Rugpiučio 6 d. Lietuvių Mo
kslo Draugystė buvo surengu
si pikniką visiems Pittsburg
ho lietuviams gerai žinomoje 
vietoje, Adomo Sodne, Gastle 
Shannon, Pa. Diena pasitaikė 
graži ir buvo tikimasi turėti 
gražų pikniką. Buvo ir per 
radio pranešta apie pikniką 
ir paskelbta, kad kalbės teisė
jas M. A. Musmanno bei Alle- 
gheny pavieto šerifas Frank 
Gollmar.

Piknikui prasidėjus ir pra
dėjus publikai rinktis, apie 3 
vai. po pietų įsilaužė į daržą 
apie tuzinas jaunų vaikiščių 
ir ėmė savotiškai šeiminin
kauti bei užpuldinėti ne tik 
ramius pikniko svečius, bet ir 
komiteto narius. Su įsiveržė
lių genge jokios kitos išeities 
negalima buvo rasti, kaip tik 
jėga prašalinti juos iš pikni
ko vietos. Vos tik neprašyti 
mušeikos tapo prašalinti, buvo 
padarytas antras užpuolimas 
ant'pikniko. Puolė organizuo
ta gonge, susidedanti iš kokių 
50 jaunų vaikėzų. Jie buvo 
apsiginklavę pagaliais, akme
nimis, gelžgaliais ir kitokiais 
įrankiais.

Moterys ir vaikai, pamatę 
sužvėrėjusių rųtvėrimų puoli* 
mą; baisiai persigandb. Pasi- 
girdb didžiausias riksmas 
moterų’ ir vaikų. Vyrai Bandė 
kiek galima gintis nuo razbai- 
ninku, o kiti persigandę bego 
į visas puses, kad pasislėpus.

Razbaininkų gengė daužė 
viską; kas tik jiems pasipai
niojo ant kelio,—vyras; mote
ris ar vaikas. Gerokai buvo 
siųsti, pikniko komiteto n*, 
riai J. Pociūnas ir SaveiĮ0s, 
jau neskaitant visų kitų, ku
rie nukentėjo nuo mušeikų 
šmugių,

Pamačius tą biąurų razbąi- 
rifnkų gengės puolimą ant ra
mių žmonių, buvo ’ Bandoma

prisišaukti policijos pagalbos. 
Šaukiama Buvo visur, kur tik 
arčiausiai buvo policija, bet 
kol ji galėjo pribūti, tai mu
šeikos išdaužė pikniką ir nu
ėjo savais keliais. Pirmiausiai 
pribuvo Castle Shannon ir 
Bakhvin Township policija ir 
prasidėjo medžioklė ant mu
šeikų, sužeistieji buvo nuvežti 
į ligoninę. Buvo nurodyta ir 
ąuimta keli žymiausi mušei
kos, kurie antroje kalno pusė
je turėjo susisukę savo lizdą 
prie bačkos alaus. Matomai, iš 
tos vietos buvo planuotas ir 
puolimas. Gaudyme mušeikų 
tų artimųjų miestelių policija 
labai prastai pasirodė. Atro
dė, kad žymesnieji mušeikų 
vadai yra gana geruose santy
kiuose ir su tų miestelių po
licija.

Netrukus pribuvo kauntės 
detektyvų skvadas. Detekty
vai be jokio pasgailėjmo me
džiojo įdušeikas ir kuris tik 
papuolė į jų rankas, tas buvo 
suimtas ir nuvežtas į kauntės 
kalėjimą. Mušeikos pajutę, 
kad detektyvai veikia, slaps
tėsi kiek tik drūti. Bet vistiek 
buVo suimta keturi žymiausi 
mušeikos, būtent: Michael 
Dywan, 20 metų amž.; Andy 
Dywan, 19 metų; Joe Pinek,
19 metų, ir Henry Gorsak, 21 
metų. Visi viršminėti mušei
kos esą iš Castle Shannon, 
Pa.

Ant rytojaus buvo sumed
žiota dar 5 mušeikos ir visi 
buvo uždaryti khuntės kalėji
me. Pasirodo, kad, minėtų 
razbaininkų gėrigįj dalyvavo 
geras skaitlius ir lietuvių.Ir 
tai daugumoje biedlių inžinie
rių vaikai, kurie į^ra virtę Ik
rais bomais ir j gengsteriais. 
Tik gaila; jog aš da neturiu 
po ranka tikrų jų lietuviškų 
pavardžių, kad »paskelbus vi
suomenės žiniai*ir kad visi 
lietuviai žinotų kbkiais negra
žiais^ darbais užsiima nekuriu 
Castle Shannon, Pa., lietuvių 
vaikai. Aš užtikrinu skaity
tojus, kad aš sužinosiu lietu
vių mušeikų tikras lietuviškas 
pavardes ir paskelbsiu skai
tytojų žiniai.

Labai keistas dalykas, kad 
tas organizuotų razbaininkų 
puolimas buvo padarytas ir 
jame dalyvavo Castle Shan
non, Pa., lietuvių mainierių 
vaikai. Lietuvių Mokslo Drau
gija yra davusi didelę paramą 
Castle Shannon, Pa. streikuo
jantiems^ angliakasiams. Tai, 
mat, kokios padėkos ji dabar 
susilaukė iš Castle Shannon, 
Pa., lietuvių angliakasių.

Piknikas buvo išardytas. Vi
si išvažinėjo namo. O kurie 
važiavo į pikniką, tai sužinoję 
apie puolimą, grįžo aįgal, sa
kydami, kad jie ateityje nei
sią į jokį pikniką Adomo So
dne, jei toje apylinkėje ran
dasi tokių biaurių razbainin
kų gengė. '

Adomo Sodnas priklauso 
švento Kazimiero parapijai. 
Tai, tur būt, vienintele pikni
kams vieta, kuri yra lietuvių 
valdoma1 ir yra geriausiai ži
noma Pittsburgho ir apielin- 
kės lietuviams., šis. įvykis su 
LMD. pikniku. pakenkė Ado
mo Sodno bizniui, kadangi 
jau kelios ♦ draugijos, kurios 
rengėsi laikyti. sąvo piknikus 
Adomo Sodne, atšaukė juos ir 
nukėlė į .kitą vietą, Sakysime 
taip padarė Lietuvių Tautiškų 
Kapinių Bendrove, kuri ren* 
gėsi laikyti pikniką rugpiučio
20 4. \

Tupėtų šventpį .yKazipuęrd 
parapija ir Soutm ŠicĮės Biz
nieriai’ pasirupįntl4 ne tik tin* 
kainu nuhąudiigų mušeilętb 
bet ir tuo, kad organizuotos

gengės veikiųias toje apylin
kėje butui sustabdyt®81.
niiąUo nebUŠ‘ dhręma; tai atei
tyje niekas negalės^ IkiUyti 
pikniką Adomo Sodųc.

Rhgpiučlb 9 d. buvo padary
tas formalią kaltinimas suim
tiems mušeikoms pas taikos 
teisėją William P. Nugent, 
Horning; Pa. 3 mušeikos buvo 
identifikuoti (pripažinti) per 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
narius; kurie buvo piknike. 
Mušeikos tufėję užsistatyti po 
$800 kaucijos ir bus teisiami 
kriminaliniame korte. Nėra 
mažiausios abejonės, kad mu
šeikos kartais gali gauti po 
porą< metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Sekantys mušei
kos atiduoti kriminaliam teis
mui: Michael Dywan, Joe 
Pinek ir Henry Grosak.
i

Viršminėti mušeikos — tai 
tos visos gengės vadai. Jie 
gaus savo užpelnytą “uždar
bį’’. Bet butų gerai, kad ir 
kiti gengės nariai butų suran
kioti ir padėti į tokią vietą, 
kur jie galėtų šio to pasimo
kyti, ir kad tos biaurios raz
baininkų gengės veikimui bu
tų padarytas galas.

— Reporteris.

Pittsburgh, Pa.
Iš lietuviško veikimo.

Lietuvių Radio Klubo vakari
nė ekskursija garlaiviu 

W ashington.

Rugpiučio 10 d. Pittsburgho 
Lietuvių Radio KliuBas buvo 
surengęs vakarinę ekskursiją 
garlaiviu Washington. Minėto
je ekskursijoje dalyvavo ne 
vien Jnk lietuviai, bet ir kitų 
tautų publika, ypač žydų daug 
ekskursantų buvo, žodžiu sa
kant, buvo tikra tautų lyga.

Reikia pripažinti,. kad toje 
tautų lygoje lietuviai tikrai 
skaitlingai buvo* atstovaujami. 
Lietuvių rinktinės publikos 
buvo virš į 200'. ypatų visokių 
pažiūrų ir įsitikinimų, —dau
giausiai jaunimo. Man rodos, 
kad-visi turėjo-gerus laikus ir 
buvo pilnai patenkinti. Ne 
tik man taip išrodė, bet ir visi 
kiti taip sakė, su kuriais teko 
sueiti ir kalbėtis.

Aš turiu prisipažinti, kad 
nors jau virš 20 metų kaip 
Pittsburghe gyvenu, bet tik 
pirmą kartą buvau ant laivo. 
Pittsburgho laivo ekskursija 
man tikrai patiko, ypač nak
ties metu yra tikrai gražus 
reginys Ohio upės pakraščių. 
Iš didžiulių stilvdrko liejyk
lų ugniniai kamuoliai net 
dangų; siekia, kas reiškia 
stambiausios Pittsburgho in
dustrijos atgijimą. Paskui 
abiem upės kraštais geležin
keliai ir bulvarai su daugybe 
visokių elektros šviesų. Upė 
plaukia laivai, lįsdami pro a- 
pačia1 didžiulių ir milžiniškų 
tiltų; pakraščiais traukiniai 
bilda, bulvarais daugybė auto
mobilių lėkia, — ir tas visas 
reginys nakties metu daro ne
paprastą reginį.

O jei kam nebuvo įdomu 
stovėti ant laivo dėnio ir gėrė
tis tais progreso stebuklais, 
tai laivo Washington didžiu
lėj svetainėje . graži muzika 
grojo ir jaunimas linksmino
si ant plaukiančio laivo. Kas 
nešoko, tai taip sau buriukais 
susiėję šnekučiavosi.
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendrovės piknikas nukeltas 
, aut kitos diepos ir į kitą

Jąiv, buvo rašyta laikraščiuo
se, kad Lietuvių Tautiškų 
Kapinių Bendrove rengia pik
niką rugpiučio 20 d. Adomo 
Sodne, Castle Shaųnon, Pa; 
Bet dėl gengęs užpuolimo ant 
Mųkslo Draugystės pikniko 
Adomo , Sodne, Tautiškų Kat 
pinių Bendrovė nutarė neren
gti ten pikniko. Ji rengs pik- 
$&ą visai kitoje apylinkėje 
rugpiučio 27 ęl. Butęnt, Stase* 
vičipps fermoje, netoli nuo

Bendrovės komitetas prašo vi
sų Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių dalyvauti rengiamame 
piknike, kuris* įvyks Stasevi- 
čiaus* farmoje rugpiučio 27- 
dieną;

—o—
Lietusių draugijų atstovų su
sirinkimas dėl surengimo ge
dulo vakaro paminėjimui mu
sų lakūnų Dariaus ir Girėno 

tragingos mirties.
šiuo dar kartą primename 

visoms Pittsburgho lietuvių 
draugijoms ir veikėjams, kad 
yra šaukiamas visų Pittsburg
ho ir apylinkės lietuvių drau
gijų atstovų susirinkimas rug
piučio 24 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje, South Sidėje, 8 v. 
vakaro.

Pageidaujama, kad visos 
draugijos išsirinktų ir prisiųs
tų savo atstovus į viršminėtą 
susirinkimą, O jei kurios dr- 
jos nesuspėjo ar pamiršo savo 
atstovų išrinkti, tai butų ge
rai, kad draugijų komitetai 
dalyvautų.

Susirinkime bus nutarta 
surengti bendras visų Pitts
burgho lietuvių gedulo vaka
ras paminėjimui musų lakū
nų Dariaus ir Girėno tragin
gos mirties. — Koresp.

Žiūrint pro rakto 
skylutę

Rašo Pliumpis.
Vis dėl to dolerio

jN. S. daly vienos parapijos 
mergaitės sukūrė savąją or
ganizaciją. Viskas buvo gerai 
ir tvarkoj, kol nebuvo finan
sų, o kaip tik finansų minis- 
terio kasa padidėjo, tuoj ir 
“trubeliai” prasidėjo, ir galų 
gale prieita prie to, jog “fi
nansų ministeris” su nekuriais 
globėjais paėmė neribotas ato
stogas. O kad atostogos butų 
“fain,” tai nepamiršo ir iždo. 
Kas, kas, bet ministeris tikrai 
turės geras atostogas.

Geriau be akinių.
Aną dieną musų tautos va

dą, čia vadinamą tautiškuo
ju minkituvu, beskelbiant 
“tautiškąją erą”, ištiko nelai
mė. Mat; vienas klausytojų 
iš'kalbėtojo buvo girdėjęs; jog 
tėvynėje šiandien jėga viską 
reiškianti ir jog tai esąs ge
riausias argumentas, norėjo 
tą pat išmėginti ir su tautiš
kuoju minkituvu ir, bemėgin
damas, nukrapštė ,visą pažibą 
—akuliorus, taip, kad naujų 
pririnkimui prisėjo važiuoti 
net į Pasaulinę parodą (jų)1 
pirkti.

Vestuvės.
Aną dieną Pliumpis užsuko 

į Solio dalį ir tikrai apsi
džiaugė atsilankęs. Mat, vie
nas tautiškųjų vadtj užkvietė 
ne tik Pliumpį; bet drauge 
ir Raseinių Magdę atsi
lankyti į* busimąsias vestu
ves.- Taigi1 visi renkitės į ves
tuves, nes, sako, busiančios

NAUJOJI AUŠRA
The “Naujoji Aušra” wishes 

to introduce itself to the read- 
ers of this paper. We are a 
new club unknown to many 
people except a few in a sec- 
tion1 of a- large city; so when 
a leading newspaper “Naujie
nos”, thru the kindness of the 
editor Mr. Grigaitis graciously . 
offers a column to our organi- 
zation we feel deeply honor- 
ed. We want to thank Mr. 
Grigaitis and beg the indul- 
gence and sympathies of our 
readers.

The purpose of the “Nau
joji Aušra” is to unite young 
Lithuanians in order to ex- 
change vorious views of corf 
temporary life and to try to 
reach a better undersanting 
of the problems of young 
Lithuanians to help one ano- 
ther.

“Naujoji Aušra” means 
“New Dawn.” The young 
Lithuanians, or “New Dawn” 
is- a younth born on foreign 
soil, alien, and yet native tb 
its adopted country trying to 
answer his problems alone, 
with no back ground or ac- 
cumulated wisdom of past 
generations to guide him. So 
our purpose is simple and our 
aim direct: we wish to be 
friendly to all young Lithu- 
anian thought and ideals. We 
are a domoeratie group of 
people with very liberal 
thought; būt not the least ra- 
dicali Our meetings which 
occur twice a month are de- 
voted to discussions on pre- 
sent day topies^ political, so
čiai, or econoinic. Our orga- 
nization is not only open to 
the educated būt to the every 
day laboring. youth.

Every month an artiele will 
appear in this column from 
our organization dealing with 
our activities, which vary 
from educational IčctUres to 
sočiai ... events. unBiit !t any. 
bther organization wishing to 
submit their club news to this 
,column may do so by send- 
ing their artiele to (Miss) 
Anne Walkauskas, 1127 Bea- 
ver Avė., N, S. Pittsburgh, Pa.

—o—
The “Naujoji Aušra” wants 

to dedicate these words to 
two brave and intrepid young 
Lithuanian Americans who 
gavę their lives, with all the 
impetuous abandbn of younth, 
and who heroically struggled 
to achieve a Dream. They 
were brave above other men, 
to attempt such a rush and 
daring thing and start on such 
a dangerous purpose with 
their meager means. Aviators 
Darius and Girėnas will not 
be forgotten by its kindred 
youth; they fought nobly and 
valiantly.

—Anne Walkauskas, 
Sec. “Naujoji Aušra.”

Garsinkitės “N-nose”šaunios;
■■ ' ' H I , ......... ,17,T,7!=?=^

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

i Dr. A. Jv Karaliaus
i PARAŠYTAS KNYGAS

> r Barbora Ubryka arba KlioŠlorius ir Jėzuitai .......... 75c
1 įi 118 pusi.
r Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .........  20c
j 32 pusi.

; -t Nuosavybės Išsivystymasi ...............................   50c
i * 170 pusi.'
; į Kas yra)Taip; O Kas-ne taip?? (vertimas) ...........  75c;
: tr 264 pusi: t .

Moralybės Išsivystymas1 ...........................  50c
i j 120 pusi.

| Pačiavimasis pas Įvairias Tautus, 89 pusi. ............ . 50c
: i Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo
; < • parašyto 174 pusli (su viršeliais)*...................   $2.00

Turime ir kitokių/ knygų dideliame; pasirinkime.' Rašy
kite klausdami katalogo.

HAUJIENOS
:: 1739 SO.. HALSTED ST.
1* Chicag^ IĮLĮ ■ ; ,



Penktadienis, rugp. 18, *33 NAUJIENOS, CHIcago, m.

KORESPONDENCIJOS
»nm

ketinius kartus didesnis už skaitlinę 
pardavimų tą pačią savaitę praėjusiais 
metais.

“Pardavimai nepaliaujamai kyla, su- 
mušdami visus sezoninius praeities įvy
kius,” pareiškė H. G. Moock, Ply-

Scranton, Pa
Naujosios unijos suvaiiavimas

w« oo ouu faitt

nieko buvo 
arba tiesiog

Prieš porų dienų Šioje vieto
je jau buvo rašyta, jog kietų
jų anglių pirmojo distrikto 
angliakasiai nutarė nutraukti 
visus ryšius su U. M. W. of A- 
merica ir įsteigti savo unijų. 
Svarbiausia priežastis to judė
jimo yra ta, kad senosios uni
jos prezidentas John Lewis ir 
jo leitenantai daugiau rūpina
si kasyklų savininkų reika
lais, negu angliakasių. Per 
paskutinius kelis metus senoji 
unija neparodė jokio kovin
gumo ir nei kiek nesistengė 
pagerinti angliakasių padėtį.

Prie tokių apystovų anks
čiau ar vėliau turėjo pasireik
šti angliakasių nepasitenkini
mas. Juo labiau, kad Lewis 
bandė lošti diktatoriaus rolę. 
Kas tik nepritarė jo politikai 
ir viešai kritikavo jo darbus, 
tas be niekur 
spenduojamas
braukiamas lauk iš organiza
cijos. Tuo budu jis bandė nu
stelbti savo oponentus.

Tačiau, kaip yra sakoma, 
lazda turi du galu. Ir štai da
bar Lewis*ui ir jo leitenan
tams tenka tos lazdos antrų 
galų patirti ant savo nugaros. 
Nepasitenkinusių angliakasių 
judėjimas juo tolyn, tuo la
biau plėtėsi, kol galų gale su
sikristalizavo į naujų unijų.

Nauja unija užgimė Scran- 
tone, Regai Hali svetainėje. 
Čia suvažiavo pirmo distrikto 
lokalų atstovai ir nutarė atsi
mesti nuo Lewis’o vadovauja
mos unijos.

Čia bus įdomu pastebėti, 
kad naujosios unijos vadovy
bė teko Thomas Maloney, ar
šiausiam Lewis’o oponentui. 
Prieš kelis metus už “maišto” 
kėlimų Maloney buvo pašalin
tas iš senosios unijos. Dabar 
gali atsitikti taip, kad Malo
ney tuo pačiu pinigu atsimo
kės Lewis’ui. Tai butų tikrai 
gyvenimo ironija. Tačiau pa
gyvensime, pamatysime.

Suvažiavimas užtruko kelias 
dienas. Prie progos paduosiu 
svarbesnius nutarimus iš 
piučio 10, 11 ir 12 d. d.

Pirmiausiai | naujosios 
jos suvažiavimas arba 
vencija nutarė dėti visas 
langas, kad patraukti
pusėn septinto ir devinto dis- 
triktų angliakasius. Tuo tikslu 
bus varoma plati agitacija. 
Kadangi pritarimas tarp ang
liakasių yra didelis, tai naujo
sios unijos viršininkai neabe
joja, kad trumpu laiku jiems 
pasiseks paraukti savo orga- 
nizacijon kietųjų anglių ang
liakasius.

Konvencija priėmė ir keletu 
rezoliucijų. Pažymėtina čia 
viena: unijų viršininkams nu
statoma tam tikri patvarky
mai, kurių jie privalo laikytis. 
Vienas tų patvarkymų susi
veda prie sekamo: jokis uni
jos viršininkas neprivalo pasi
rodyti girtas viešoje vietoje. 
Nusikaltusieji bus pašalinami 
iš užimamų vietų.

Tai tikrai 
kvmas.

Naujosios 
duoklės bus
mėnesį. Iš to dolerio 35 cen
tus pasilaikys lokalas, 25 cen
tai teks distrikto iždininkui 
algoms ir ofiso išlaikymui, 15 
centų skiriama šelpimui suža
lotų angliakasių ir jų šeimų 
ir 25 centus reikės pasiųsti 
valstijos organizacijai. Kadan
gi kol kas valstijos organiza
cija dar negyvuoja, tai jai 
skiriami pinigai bus pavesta 
globoti tam tikram fondui.

Konvencijos nutarta laiky
ti kas antri metai. Jos bus 
laikomos rugpiučio
pirmų pirmadienį. Nemažai 
ginčų kilo dėl komisijų. Rezo
liucijų komisija pasiūlė, kad 
visas komisijas skirtų distrik-

riift-

uni- 
kon- 
pas- 
savo

drastiškas patvar-

unijos mėnesinės 
vienas doleris per

mėnesio

kilo 
pra
yra

to prezidentas. Kai kurie dele
gatai tam pasiūlymui tuoj pa
sipriešino. Jie nurodė, kad 
naujai išrinktas distrikto pre
zidentas prieš kelis metus se
nojoje unijoje smarkiai kovo 
jo prieš tai, kad prezidentas 
skirtų komisijas. Pagalios, 
prieita prie kompromiso: nu
tarta, kad komisijas skirtų 
prezidentas, bet jas užtvirtin
tų konvencijos delegatai.

Nemažai konvencijoje 
Šujudimo po to, kai tapo 
nešta, jog tarpe delegatų
platinami komunistiški lape
liai. Buvo nurodyta, kad tuo 
darbu užsiima Joscph Doug- 
ber iš Arcbbald. Pastarasis 
aiškinosi, jog jis nėra komu
nistas, tačiau esųs įsitikinęs, 
jog komunistų taktika esanti 
teisinga.

Prezidentas Maloney pareiš
kė, jog skleidimas komunis
tiškos literatūros yra niekas 
daugiau, kaip tik pasimojimas 
sugriauti naujai besikuriančių 
unijų. Be jokių ceremonijų 
Dougher tapo pašalintas iš 
konvencijos.

Konvencija taip pat nutarė 
savo viršininkams mokėti to
kias pat algas, kaip ir senoji 
unija. Distrikto prezidentui 
per metus bus mokama $4,- 
400, iždininkui-sekretoriui — 
$3,437 ir tiek pat vice-prezi- 
dentui. Iždininku-sckretorium 
yra išrinktas Henry Schuster, 
o vice-prezidentu Willard 
Morgan.

Konvencija taip pat išrinko 
ir valstijos prezidentų, kuris 
pradės eiti savo pareigas kaip 
tik prisidės kitų distriktų ang
liakasiai prie naujosios uni
jos. Valstijos prezidentu iš
rinktas Capellini. —Si. Ž.

Philadelphia, Pa
Tragingai žuvusių lakūnų 

paminėjimas

Philadelphijos ir apylinkes 
lietuviai rengia liūdnų įtragin- 
gos Dariaus ir Girėno mirties 
paminėjimų. .‘Paminėjimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 10 d., Lie
tuvių Muzikalėje Svetainėje, 
Allegheny avė. ir Tilton gat
vė. Pradžia 2:30 vai. po pietų.

šiame didelio liūdesio susi
rinkime atsiminsime taip pat 
ir tų dviejų tragingai mirusių 
didvyrių pirmų metinį atsilan
kymų Philadelphijoje. Mat, per
nai, kaip tik tų pačia dienų, 
Darius ir Girėnas pirmų kartų 
atskrido į Philadelphijų ir, 
kaip paukščiai, skraidė padan
gėmis. Pernai visi buvome ta 
dienų linksmi, o šiemet ji virto 
liūdesio ir skausmo diena...

Šiame liūdname susirinkime 
chorai dainuos liūdnas dainas, 
orkestrai gros liūdnas melodi
jas, kalbėtojai pasakys įspū
dingas ir liūdnas kalbas, tam 
momentui pritaikytas, o tuo 
pačiu laiku garbės sargyba at
vaizduos tų žuvusių didvyrių 
karžygiškumų. Be vietos kalbė
tojų, dar bus ir iš kitų miestų. 
Pasižadėjo atvykti “Vienybės” 
redaktorius p. J. Tysliava, ku-

New Yorko valstijos policija puola streikuojančius pieno ūkininkus, kurie pikietuoja 
streikuojančių ūkininkų

Viršuj 
kelius ir bando neprileisti pristatyti pienų miestams. Apačioj 

sumušti policistai.

ris buvo Dariaus artimas prie- 
telis ir geras pažįstamas.

Taigi šiuomi prašome visus 
lietuvius ir lietuvaites, kurie 
tiktai gali, atvykti į šias liū
desio iškilmes, kad pagerbti 
žuvusius didvyrius.

Kviečia Philadelphijos Lietu
vių Iškilmių Rengimo Komite
tas: J. V. Grinius, M. Manka- 
levičius, Julius Mažiausias ir 
S. Masickas.

Laiškas iš Kupiškio
šiomis dienomis Dr. A. L. 

Graičunas gavo laiškų iš Ku
piškio. IP. Vaitiekūnas, kuris 
savo laiku gyveno Amerikoje} 
rašo sekamai:

Tamstos aukų $6.00 kapinių 
reikalams gavau. L. Et. Kult., 
D-jos Kupiškio sk. vardu ta
riu ačiū. Kupiškio laisvama
niams įvyko skaudi nelaime — 
jų sekretorius, K. Jočius, suža
lotas. Bulius jį pribadė. Gulė
jo Panevėžio apskrities ligoni
nėje. Esu trys šonkauliai įlauž
ti. Sako sugysiųs, bet ar bebus 
visai sveikas, tai klausimas. Jis 
jau grįžo iš ligoninės į savo 
namus. Jau kiek vaikščioja, bet 
pats atsikelti be kito pagelbos 
dar negali.

Liepos 2 d. laisvamaniai tu
rėjome iš Kauno du prelegen
tus, o rugp. 20 d. kalbės žy
mus žurnalistas, Jonas Lauži
kas, kurio tėviškė yra Kupiš
kio valsčius, Dubli^kių viensė
dis, bet dabar jis'gyvena Kau
ne
“Gyvenimo Mokykloje”. Linkiu 
gero pasisekimo organizuoti 
L. E. Kult. D-jos skyrius Ame
rikoje. —P. Vaitiekunas.

Jis rašo “Kultūroje” ir

LIETUVOS ŽINIOS
Litui pagarba...

ROKIŠKIS. —į Našlė Ž. 
dukterimis gavo iš Amerikos 
vyro palikimų. Pirma mote
rį visi skriaudė ir niekino, da
bar skrybėliuoti ponai kepu
res kelia, o dukteriai “kulo- 
kai” siūlosi į piršlius, kurie

GF^iaiM G Tp T S'

--- SO PRETEND YOU DONT VVANTTO 
SE.LL THE CAT, AND SHE’LL GlVE

t MORE TOK MER!p~ j jįBgį*"
būt I J2QN_ 
VVANTTO 
SEILHER?

su

pirmiaus ir pašokinti žemu 
laikydavo.

Pastatė amerikiečiui 
paminklą

ŠIAULIAI. — Amerikos lie
tuviui kariui laisvamaniui P. 
Gudiškiui, palaidotam Šiau
lių laisvose kapinėse šiomis 
dienomis pastatytas gautas iš 
Amerikos dirbtinio granito 
paminklas. Paminklas buvo 
pastatytas, prižiūrint ir darbų 
tvarkant skulptoriui J. Kuod
žiui, kuris yra pastatęs pa
minklų prof. Būgai ir k.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ŠAME PRICEfe&v 
AS42YEARSAGO

25ounces for254

Poni/e Ącfhn!
MILLIONS OF POUNDS USED 

BY OUR GOVERNMENT

Fu II Pack 
No Slack Fillinų

Plymouth karų par
davimas rugpiučio 
m. pasiekė rekordų

Plymouth Motor Corporation išlei
do pranešimą, kad jos dyleriai parda
vę 7413 mašinų per savaitę, kuri už
sibaigė rugpiučio 5 d. Tas skaičius bu
vo 7.3 nuošimčiais didesnis už skaitli
nę vienos savaitės prieš šią ir kuone

AR NESVEIKAS?
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligų ar silpnumų.

. Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, (trina
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys sžmonės yra kviečiami 
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 Dearborn Street 
.kampas Monroe Street, Chicago. 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 12 
, vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba
rtomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
63rd JUSTINE INN

Įvyksta Rugpiučio 19 dieną, 1933
Užkviečiame visus pažinties draugus į musų iškilmingą atidarymą. Bus 
skanių valgių, šalto alaus ir šoksime iki vėlyvos nakties prie geros muzikos. 

Kviečia CHARLES KANAPECKAS, 

1535 West 63rd Street

OAK LEAF TAVERN
Atidarėme naują Aludę, kur visados galima gauti skanų, šaltą alų ir gar
džius užkandžius. Randasi gražus, išpuošti kambariai dėl svečių. Taippat 
galima pasišokti prie geros muzikos.

Agnės Šidlauskas ir Stepas Svilainis
SAVININKAI

3428 So. Halsted Street

OP COUR.SE MY SlSTER> 
DOESNT WĄNT TO PATTT 
] WITH H E, R. CAT, BŪT—J

KVORTOS

Bonka 25c

Svaro džiaras 15c

Setas 42c
2 bonkos 17c

2 dideli rišuliukai 9c
5 svarai 12c

Pakelis

“My-T-Fine” Dezertas Lemon Vanilla 3 pak. 19c

Svaro Q
Kenas O I G

.. 2 pak. 17c
Tuzinas 22c

>U AKEIĮ^. ii

mouth karų generalis pardavimų mene
džeris.

“Jeigu pardavimas kils tokiu pat 
tempu ir toliau, tai Plymouth karų dir
btuvėms teks sukrusti su produkcija dar 
šį mėnesį.”

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Rugpiučio-August 18 ir 19

SVIESTAS “MIDWEST”
Geriausios rūšies jfh

Ūkiška Rolė — #Svaras « V '^U

Kiaušiniai-1 -1
KAVA “BEECH-NUT

DTTA/^VV A VCJ “Teaspoon” DYKAI! ’4 sv. Ifi*IvlUvVVAlu ARBATA Sidabr. daiktų kuponas pak. IvC
5cŽelatino Dezertas hiįlįJ^^3

“PANTRY MAIDE”VlSlNlUb MARASCHINO 3 uncijų

DŽIARAI SUIM:°1 pa,ntės
2 13c

Tui 59 c 
TuI 69 c

“CERTO” Dėl Prezervavimo .......................
DŽIARŲ ROBERIAI “Midwest” 12 pakely ....... 2 pak. 9c
CORN FLAKES “Midwest” ...........  -.......  2 pak. 13c
CREAM CHEESE “Brookfield” 3 unc. pak...... 2 pak. 13c
Suris Geltonas American ar Brick “Brookfield” Sv. 26c 
ŠPiČED RAM “Midwest” ..............  Svaras 29c

1/2 sv. pak. 10cRAIKYTI LAŠINIAI “Lincohishire
COOKIES Skyscraper Assortment “Sunshine” pak. 18c

PEAJNUT BUTTER “Midwest”

CDDA Root Beer “Midwesl” didelės O OEą
0vUA Ginger Ale bonkosOužCwC

(Plūs Depozitas už bonkas)

MALT EXTRACT “Midwest” ........
ROOT BEER EXTRACT “Midwest 

Spalvotas Krakmolas Visų spalvų ... 
LEMONAI Dideli Californios ......
SALERIAI Krupsnųs Michigano ....
NAUJI CIBULIAI Geltonieji
GRAPEFRUIT Puikus “Midwest” ........ No. 2 kenai 15c

™ BATHROOM JI ro- AFju
SĘMINOLE tissu^,, 4 Rs 2 5 C

DYKAI! Tikras indioniškas galvos papuošimas
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma “Midtvest Stores” turi it mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas! _

■BUY'TVr THBIMIBMECT FOtCLMST

MH)WESTfflSTORES
NtUGHBVKHOOD TTUBU

o
300 INDBtBNDBNT

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
>wimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~lR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligrs 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 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._______ kampa? Keeler Avė. T«I. Crawford 5573

CRY|- KEEP VOUR CAT1- t 
I REALIV donY want her!

PST, 
SIS!

VOUfeE A FIN6

COUR.SE


1

ĮVAIRENYBĖS

STAMBIOJI PRAMONĖ PRIEŠ KODEKSUS

1926 m

dicluy-

galinia

JUOKAI
IR ISPANIJOS LAKŪNAI BUVĘ NUŠAUTI

“DRAUGUI” STALINUI DREBA KINKOS

į

VOKIETIJOS SOCIALDEMO- 
KRA TŲ A TSIŠA ŪKIMAS

$8.00 
4.00 
2,00 
1.50 
.75

8c
18c
75c
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valdininkėlių darbą dirbti. Diktatorius juos vėl sugrą
žino į Maskvą ir pastatė arti valstybės vairo. Dabar 
jisai nori susigerinti ir su Trockiu, kad tuo budu butų 
atstęigta vienybė bolševikų partijos ivršunėse, įneš stip
rėjąs revoliucinis judėjimas Rusijoje stato į rimtą pa^ 
vojų bolševikų diktatūrą.

Kada diktatoriams darosi riesta, tai jie ir kompro
misų nevengia. * ,

“Naujienoms” jau teko pastebėti, kad “doros kom- 
peticijos” kodeksai, kuriais nustatoma darbo valandos 
ir darbininkų atlyginimas įmonėse, atneš didžiausios 
naudos kraštui, jeigu jie bus įvesti stambiojoje pra
monėje, nes ši pramonė iki šiol labiausia išnaudojo 
darbininkus.

Bet su stambiąja pramone valdžia, matyt, turės 
daugiausia bėdos. Plieno trustas dar nepriėmė kodekso. 
Anglių kasyklų kompanijos, automobilių dirbtuvės, 
aliejaus korporacijos, gumos fabrikai — taip pat ne. 
Su plieno trusto vadais prezidentas Rooseveltas užva
kar turėjo pasikalbėjimą, ir sako, kad jisai grasino 
jiems pavartosiąs prievartą, jeigu jie nesutiksią geruo
ju padaryti žmoniškas taisykles apie darbo sąlygas sa
vo pramonėje.

Viso valdžios eksperimento pasisekimas priklausys 
nuo to, ar ji sugebės įvesti “konstitucinę tvarką” stam
bioje pramonėje, kuri samdo milionus darbininkų. Kad 
ir visas smulkusis biznis pasirašytų kodeksą, ekonomi
nė krašto būklė nuo to mažai tepasikeis, kol bus ne
kontroliuojamas didžiojo kapitalo biznis.

Panašus, kaip. Dariaus ir Girėno, likimas, gal būt, 
ištiko ir Ispanijos lakūnus — kapitoną Mariano Bar- 
beran ir leitenantą Joaųuin Collar, kuriuodu skrido per 
Atlantiko okeaną, norėdami pasiekti pasaulio parodą 
Chicagoje. Tuodu lakūnai, kaip žinoma, perlėkė per 
okeaną ir nusileido Havanoje, bet skrisdami iš tenai į 
Meksiką dingo. Vienas Kubos revoliucinės organizaci
jos ABC atstovas šį trečiadienį pareiškė per radio, kad 
tie Ispanijos lakūnai buvę nušauti.

Juos nušovę, sulig buvusiojo diktatoriaus Macha- 
dos įsakymu, Kubos karo lėktuvai, kurie juos lydėjo iš 
Havanos. ABC atstovas sako, kad vienas tos piktada
rybės kaltininkas, Ernesto Santana, prižadėjęs paro
dyti vietą, kur lakūnai yra užkasti. Tasai Santana bu
vęs Machados slaptos policijos, “la porra”, narys. Ku
bos revoliucionieriai jį suėmę ir norėję nugalabinti, bet 
jisai, gelbėdamas savo gyvastį, išdavęs paslaptį apie 
Barberan’o ir Collar’o nušovimą.

Tamsus dalykai atsitinka diktatorių valdomose .ša
lyse. Kada diktatūros bus nušluotos, kiek pasibaisėtinų 
paslapčių išeis į aikštę!
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keriems metams. Esą, jo 
rankose turėtų būti absoliu
ti valdžia. Vyriausybe su
sidėtų iš 5 narių, kuriuos 
skirtų prezidentas. Prezi
dentas turėtų teisę kiekvie
nu momentu vyriausybes 
narius atleisti ir į jų vietas 
skirti naujus. Seimo atsto
vų ateityje turėtų būti ne 
daugiau, kaįp 50. Jie turėtų 
būti luomų atstovais.”

Visai panašias reformas 
□andė pravesti ir Lietuvos fa
šistai, bet jie nevykina nė sa
vo “konstitucijos”. Seimo Lie
tuva neturi.

Lietuvoje fašistai
padare perversmą, kadangi 
cariuomenė sulaužė konstitu
ciją ir sukilo prieš, teisėtąją 
valdžią. Latvijos kariuome
nes vadai turi daugiau garbes 
ausmo ir fašistams neparsi- 

duoda.

Pasiremdamos Francijos socialistų spaudos prane
šimais, “Lietuvos Žinios” rašo apie sovietų Rusijos dik
tatoriaus Stalino “kapituliaciją prieš Trockį”.

Buvęs Rusijos karo komisaras Trockis dabar gy
vena pietinėje Francijoje. Pirma jisai per keletą me
tų beveik negalėjo iškelti kojos iš turkų Prinkipo sa
los. Nes kai tik jisai paduodavo kuriai nors šaliai pra
šymą apsigyventi, tuojaus užprotestuodavo Rusijos 
valdžia. Mes čia galime pastebėti, kad yra tikras fak
tas, jogei Stalino atstovai kėlė protestą Berlyne, kuo
met prieš keletą metų Trockis buvo atsikreipęs į Vo
kietijos valdžią, prašydamas leidimo gyventi Prūsuose. 
Apie tai savo laiku plačiai rašė Vokietijos socialdemo
kratų centro organas “Vorwaerts”, kuris stojo už tai, 
kad Trockiui butų duotas leidimas. Vokietijos valdžia 
paklausė sovietų ambasadoriaus protesto ir Trockio 
prašymą, po ilgo svyravimo, atmetė.

Vargiai galima abejoti, kad tokį pat spaudimą so
vietų valdžia darydavo ir į kitas šalis, į kurias Trockis 
atsikreipdavo su prašymu leisti jam apsigyventi.

Bet dabar Stalino diplomatai jau nesipriešino Troc
kio sumanymui persikraustyti į Franciją. Anot fran- 
euzų 
vietų 
vikai 
linas 
Mat, 
“piatilietka” privedė Rusiją prie bado. Rusijos sodžiu
je auga baisi neapykanta prieš sovietų valdžią.

Išsigandęs mužikų keršto, Stalinas jau padarė tai
ką su ginovjevu ir Kamenevu, kurie buvo išspirti iš 
visų at^omingų vietų Jr .išgrūsti j srovineiją nnažu

socialistų spaudos, Maskva net norėjusi, kad so- 
tremtinis apsigyventų Franci joje, su kuria bplše- 
šiandie palaiko gerus santykius. “Draugus” Sta- 
svajoja apie susitaikymą su “draugu” Trockiu. 
sovietų diktatorius didelėje bėdoje. Jo garsioji

Iš ; Pragos, Čekoslovakijos,
šaukiasi pagelbos kovoje su 
hitlerizmu Vokietijos socialde
mokratų partijos vykdomasis 
komitetas. Atsišaukime nuro
domą, kad kruvinas teroras 
dabar siaučia 
prieš socialistus, 
judėjimo vadus 
žangius žmones.
tik žudo savo priešus, bet are
štuoja ir kankina jų vaikus ir 
žmonas. Po Hitlerio valdžia 
kartojasi Ispanijos inkvizici
jos baisenybės.

“Geriausiųjų rašytojų kny
gos yra draudžiamos ir de
ginamos. šimtai žmonių bu
vo nukankinti kalėjimuose 
arba nušauti, bandant jiems 
pabėgti, arba užrišti mai
šuose ir įmesti į upę, kad 
paskęstų,” rašo Otto Wels, 
socialdemokratų partijos 
vykdomojo komiteto vardu.

“Fašizmo pergalė”, skai
tome tolinus atsišaukime, 
“butų gėda Europai ir civi
lizuotam pasauliui. Visų lai
svę mylinčių žmonių obal- 
sis turi būti: Žmonijos gar
bė yra musų rankose. Gin
kime ją!”
Kalbėdami apie Vokietijos 

socialdemokratų pasiryžimą 
kovoti su hitlerizmu, partijos 
vadai pareiškia:

“Mes, Vokietijos socialde
mokratai, pasiliekame išti
kimi savo idealams.- Kaip 
pirmiaus, taip ir dabar mes 
kovojame dėl visuomenės 
santvarkos, kuri atneš taiką 
ir laisvę žmonėms ir suteiks 
darbo ir duonos darbininkų 
klasei. Už tai mus mirtinai 
neapkenčia dabartiniai Vo
kietijos valdytojai. Mes ži
nome, kad mes .kovojame 
už milionų Vokietijos dar
bininkų troškimus. Šiuo lai
ku negirdėto teroro viešpa
tavimas užėmė jiems bur
nas, bet ir žiauriausia pries
pauda negali sunaikinti jų 
pasitikėjimo demokratija.”

Vokietijos darbininkams (pa
dėti yra suorganizuota Ame
rikoje “Sąjunga fprieš Fašiz
mą”, kurios raštinė randasi 
New Yorke, 7 East l£>th St.

Kauno “Dienos Naujienos” 
rašo:

“Laikraščių pranešimu, 
latvių fašistinė ‘l?erkoi| 
Krust* organizacija buvusi 
paskirstyta į specialias smo
giamąsias dalis vokiečių na-

Musų stalincų spauda labai 
džiaugiasi “New York Times” 
corespondento, Walter Du- 
ranty, pranešimais, kad so
vietų Rusijoje jokio bado nesą 
ir kad badą Rusijoje prasi
manę “baltagvardiečiai.”

Bet tai yra pasaka ma
žiems vaikams. AApie tai, kad 
jolševikijoje šiandie siaučia 
□aistis badas, rašo ir socialis< 
tų laikraščiai Europoje. Nese
niai “Naujienoje” buvo per
spausdintas editorialas (re
dakcijos straipsnis) iš rusų 
socialdemokratų centro orga
no “Socialističeskij Vestnik”, 
euris niekuomet su baltagvar
diečiais neturėjo nieko bend
ro.

Musų Maskvos davatkos no
ri įtikinti publiką, kad reak
cingojo kapitalistų “Times,o” 
corespondcntas esąs nuošir
dus proletariato ir revoliuci
jos gynėjas, o socialistai, ku
rie praneša tiesą apie sovie
tus,

mas, kuiis buvo daromas se
niau tarp palaipsninės evoliuci
jos eigos sulig Darvino ir tarp 
staigių šuolių sulig de Frys.”

Pats Darvinas yra aprašęs 
ne viepą mutacijos šuolį. Jam 
buvo žinoma 1791 m. ;Massa- 
chusetse staigiu mutacijos bu
du atsiradusi nauja avių for
ma. Tačiau tuomet nesuprato 
panašių šuolių reikšmės ir dėl 
jų retumo laikė juos nereikš
mingais evolinęijos eigoj.

Dar tenka pakalbėti apie at
rankos reikšmę. Atrodytų, kad 
dabar evoliucijos eigoj svar
biausia rolė priklauso mutaci
jai, o atranka liekasi nuošaly. 
Bet be atrankos mutacija iš
aiškina < tik naujų rųšių atsira
dimo galimumą, bet ji negali 
išaiškinti, Jcodėl vyko tokia 
evoliucijos eiga, kokią mes da
bar turime, kodėl išnyko se
nosios gyvijos formoj ir įsiga
lėjo naujosios, nes kiekviena 
mutacijos keliu atsiradusi *nąu- 
j a žymė yra dažniausia recesy- 
vinė senosios atžvilgiu ir to
liau beveisiant sukryžiavime 
včl gali būti lengvai užmaskuo
ta senosios. Tik atranka* duoda 
progos išsiplatinti pasauly nau
joms rūšims, nors ir su recesy- 
vįnėmis .žymėmis, jei. tik esti 
geriau prisitaikę prie aplinku
mos už pirmąsias.

Naujieji eksperimentai ne 
paneigė, o tik pagilino evoliu
cijos mokslą, ir daugelis iš tų 
sričių, apie kurias Darvinas 
tik bendrais bruožais galėjo 
kalbėti, virto atviromis mokslo 
šakomis ar savystoviomis dis
ciplinomis. Darvinas .kalbėda
mas apie atsitiktinus paveldi
mus pakeitimus negalėjo nuro
dyti jų priežastis bei atsiradi
mo budus. Genetika i užpildė šią 
didelę spragą evoliucijos moks
le. Nors genetika dar jaunas 
mokslas ir daug yra neišaiškin
tų dalykų, nors daug dar spra
gų pasilieka evoliucijos moksle, 
bet jau šiandien, kai mutacijos 
keliu gautos naujos rųšys, ku
rios vėl keiči^sį, (toliau įvairio
mis linkmėmis ir neribotam 
maštabe, kai įrodyta kiekvienas 
individualybės pirminio pagrin
do — chromozomų ktėjimas, 
nepaliko pagrindo abejoti, nuo 
seniau embriologija, paleontolo
gija, lyginamąja anatomija ir 
visoms 
šakoms 
mokslu, 
nustatė

Dr. J. Kupčinskas

Evoliucijos mokslas 
ir genetika

dalių nariai buvo kariškai 
lavinami ir dėvėjo savo uni
formą — taip pat rudus 
marškinius. Smogiamųjų 
dalių nariai turėjo laikytis 
absoliučios disciplinos ir 
vadinosi ‘kovos draugais.’ 
Organizacijos nariai pasis
tengė įsisk-verbU ir į latvių 
kariuomenę, kur steigė tos 
organizacijos grupes.

“ ‘Pėdėja Bridi’ praneša, 
kad per kratą minėtos orga- 
nizacijds cenlr alinėje būsti
nėje buvo surasta daug kal
tinamos medžiagos, Iš kai 
kurių dokumentų aiškėja, 
kad organizacija ateičiai tu
rėjo įvykdyti visą eilę pla
nų. Greta oficialioj progra
mos ji turėjusi nelegalią 
programą, kurioje, tarp kit
ko, buvę numatoma ateity
je rinkti yaijtybės prezideu*

(Tąsa)

Vieno iš šių dviejų gametų 
chromozomų struktūrai pasi
keitus, kiti chromozomai gali 
likti nepakitėję ir pirmoj kar
toj jie užmaskuos mutacijos 
žymes. Tik vėlesnėse kartose, 
šiuo atveju, gali išeiti aikštėn 
anksčiau atsiradęs mutantas su 
visomis savo žymėmis, kai iš 
gautos kombinacijos vėl išsi
skirs grynosios formos. Guge- 
durn mano, kad panašus kelias 
yra normalus atsiradimui mu
tacijų, gi jų pasirodymas iš
karto grynoj homozigotinėj 
formoj yra nepatikimas, neš 
čia turėtų, apsivaisinimo metu, 
susitikti du lydiniai narveliai, 
pasiruošę vienodai mutacijai, 
kas gali būti tik kaip labai re
ta išimtis, paprastai pasikeitęs 
narvelis' sutinka nepasikeitusį, 
todėl ir gaunasi heterozigotinės 
formos.

Filipčepko savo veikale “Pa
sikeitimas ir pietodai jo moky
mo” sako: “Tokiu budu, mes 
pagaliau matome, kad dėka 
johnnsen atradimo - laipsninių 
mutacijų, kaip mes jąąt vadina
me, beveik išnyksta tAs skirtu-
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KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. .Kaina tik 45 c. Gali

tą vipųotipu-balsavimu-pen- maruti ^N^lįjienose.

too^v 
^.peciAu

Žmogus, kuris moka 40 
kalbų.

Iki šiol visus lingvistikos 
rekordus buvo sumušęs italų 
kardinolas Meccofanti, gyve
nęs prieš šimtą metų. Jis kal
bėjo 58 įkalbomis.

: Dabartinis “čempionas” šio
je srity yra Miuncheno profe
sorius Steinmajer. Jis moka 
daugiau kaip 40 kalbų. Dar 
būdamas gimnazijoje Stein
majer. parodė nepaprastus ga
bumus šįoje srity. Mokydurna
sis lotynų kąlbos jis susido
mėjo visa,lotynų kalbų,grupe 
ir leųgvai pramoko prancūzų 
italų, portugalų ir ispanų kal
bų. Vyresniose klasėse Stein
majer studijavo slavų ir skan
dinavų kalbas. .Studentauda
mas šteipmąjer išmoko .heb
rajų kalbos, .etiopų, sanskritų 
ir ėmė studijuoti Polinezijos 
kalbų .grupę. Steinmajer ma
no, sugebėjimas išmokti kal
bų .yra tokia pat dovana, kaįp 
mučikalinįs .talentas ir Jt.

rFutbolas viduramžių
< laikais

Florenciją drąsiai 
laikyti.futbolo tėvyne. Jau vi
duramžių laikais žaidimas 
beveik nieku nesiskiriąs nuo 
dabartinio futbolo turo.

Florencijos aristokratiško 
jaunimo mėgiamiausia pra
moga. Net kilę iš Florencijos 
popiežiai jaunatvėje buvo 
karšti futbolininkai, štai jie: 
Džiulio de Mediči — vėliau 
popiežius Klemensas VIII, A- 
lekąandras Mediči — popiežius 
Leonas X, Matteo Barberini— 
popiežius Urbonas VIII. Flo
rencijos valdovai Mediči buvo 
futbolo globėjai.

Florencijoje
tynės įvykdavo aikštėje San
ta Kroče. Kai kunigaikščio 
de Oranže kariuomenė 1530 m. 
apgulė Florenciją, aristokra
tų jaunimas, norėdamas pa
rodyti priešams savo panieki
nimą ir ignoravimą jų, su- 
rehge toje aikštėje futbolo 
rungtynes. Kad labiau suerzin
tų priešą florentiečiai liepė 
užlipti ant Santa Kroče baž-

nyčios stogų ir trimituoti run
gtynių pradžią. Drąsus futbo
lo heroldai buvo priešo smar
kiai apšaudyti ir vienas jų 
Pranciškus Perruči žuvo nar
suolio mirtimi.

Iš Italijos futbolas perėjo į 
Prancūziją, Angliją, ir Ame
riką ir vėl grįžo Italijon šiek 
tiek pakeistas.

1930 metais italų fašistų fe
deracija karžygiškam Ferru- 
Či žuvimui paminėti, surengė 
Florencijoje futbolo rungtynes 
anos epochos istorišk. kos
tiumais. Rungtynėse dalyvavo 
komandos sudarytos iš geriau 
šių futbolininkų. Žaidė “Bal
tųjų”1 ir “Žaliųjų'” komandos. 
Rungtynių žiūrėti atvyko visa 
miesto valdžia. Prieš rungty
nes įvyko iškilminga eisena. 
Paskui heroldai istoriškais 
kostiumais sutrimitavo rung
tynių pradžią. Taip Italijoje 
buvo paminėti futbolo didvy
riai.

“Tėveli, mes girdėjome mo
kykloje šiandien, kad gyvuliai 
turi naujus kailius kiekvieną 
žiemą.”

“Tyliai, jūsų motina yra ki
tame kambaryje.”

(“Gemutliche Sachse,”
Leipzig).

Rašytojas tarėsi su savo lei
dėju. “Prie progos, kame tam
sta radai mintį tamstos antrai 
apysakai ?” paklausė pastara
sis.

“Iš perdirbimo filmai pir
mosios,” buvo atsakymas.

(“Liverpool Evening Ex.”)

IR JIS PRIKLAUSO “ARMIJAI



Ieško partnerių

Graboriai

Advokatai
kati 4002

6240

3235

JUOZAPAS

Namą Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai Daktarai

Ofiso ir Rez. Tėl. BbulėVatd

1 vai* po 
svetainėje,

AVĖ.
CHlCAGO. ILL.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS

14th ir 49th Ct. Nariai atsi* 
lankykite ir atsiveskite naujų, 
sveikų vyrų į narius. —D.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

laidoje, 
20-to Wardo P. 

įsibriovė klaida. 
Mirė Matas Sima- 
ne S. Maliaušas.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

* 4631 South Ashland Avė.
. Tel. Boulevard 2800

Rtr. 6515 So. Roeku>ell St. »
, Tel. ’ Republic 9723

Prieš porų dieftų N. Howard 
užėjo pas savo draugų į sve
čius. Jo draugas Nelson pasi
kvietė svečių į skiepų, kur 
jam buvo parūpinta užkand-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kurie keistutiečiai nepermai
nėte antrašų, malonėkite tai pa
daryti kuo greičiausiai, praneš
dami finansų raštininkui se
kančiu antrašu, W. Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avc. To nep- 
darius busite baudžiami pagal 
konstitucijų.

Šuo laimėjo ristynes 
oponentas neteko 

kelnių.

Iškilmingas atidary 
mas Kavarsko 

Tavern

OPTOMETRISTAS
' Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akiniu Dirbtuvė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
Gydo tavo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boultvard 1401

Ofiso Tel. Boulevard -5913 
Rez. Tel. Victory 2343

vv. 2B St; (Cermsk Rd> 
ytasp&r--' -'

Šįvakar rinks Pildomąjį 
niitetą.

noma bus gana daug.
Be šalto alaus, gardžių už

kandžių ir visokių kitokių) 
priesmokų dar bus šaunus or
kestras, kad svečiai galėtųi 
smagiai ir iki valiai prisišokti.

Tarp kitų svečių ir viešnių; 
; ūsų reporteris irgi žada mai
šytis Šioj didelėj puotoj.

Na, tai iki pasimatymo.
—J. J. Č.

756 W. 35th St.
(Cor. of 35tb 8 Hahted Su.) 

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

2642 Milivaukee
Avenue

6320 Cottage 
Grove Avenue
6350 N. Clark 

Street
Vidurmiesty 9^6

_ 12.2 J ryto

CLEARING. — Rugp. 16 d. 
Tautiškose kapinėse palaido
tas Augustas Yurkiis. Laido
tuvėmis rupiųosi pp. šeštokai, 
5654 West 64th Place, pas 
kuriuos jis gyveno apie 4-rius 
metus laiko. Buvo nevedęs.

Laidotuvėse dalyvavo dide
lis būrelis draugų ir pažįsta
mų. Ilsėkis Augustai, šios ša
lies žemelėje. —Povilas.

Palaidotas Augustas 
Yurkus

šešta- 
pra- 
susi- 

Pasakyta, kad jis 
Tai klaidinga, 
turėjo įvykti

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ragina Joniškiečius 
griebtis darbo pas
kutinio pikniko su

rengimui

Frank Urbonas, 119 E. 107 st., 
turėdamas laiko, pradėjo gal
voti apie padarymų iš medžio 
tokių dalykų, kurie butų nau
dinga turėti kiekvienuose na
muose. Tokių dalykų jis jau 
turi sugalvojęs ir padaręs bent 
kelis.

Urbonas mano, jog tie da
lykai, jeigu jie butų gaminami 
ant didesnės skalės, turėtų ne
blogų pasisekimų. Jie yra prak
tiški ir žmonės juos pirktų. 
Pats jis savo sumanymų įvyk
dyti nepajėgia, kadangi yra be
darbis ir neturi pinigų. Todėl 
jis- norėtų surasti, taip sakant, 
partnerių jo išrastų daiktų .ga* 
minimai.

Jei kas domisi tais išradi
mais, tai gali su juo asmeniš
kai pasimatyti aukščiau1 pažy- 
metu adresu arba pašaukti te
lefonu. Jo telefonas yra — 
Pullman 4730.

sezonų galėtumėm pa 
savo nuveiktais dar

Graborius;

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westecn Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

šiandien, kada Keistučio Klu* 
bas atsistojo pirmoj vietoj tarp 
lietuvių fraternalių draugysčių^ 
kiekvienas lietuvis-ė priklaus 
santis prie Keistučio klubo, 
jaučiasi kaip namie, nes jo pa
šalpa ligoj ir pomirtinė yra pil
nai užtikrinta.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 
2506 W'est 63rd St.

T«l. REPUBLIC 3100*

Tarp keistutiečių randasi ga
na sugabių biznierių, kaip tai 
šinito Palm Garden, 4177 Ar
cher Avė. K. Budris Ramova 
Garden, 3508 ‘So.- Halsted St., 
ir Hollywood Tavern, 2419 W. 
43rd St., kurių užlaiko J. Yuš- 
ka ir L. Litvin.

Klaidos atitaisymas
Trečiadienio 

žinioje apie 
P. Klubų, 
Turėjo būti, 
navičius,” o

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

darbuojasi kiek galėdama, 
kad šitų išvažiavimų pada
rius sėkmingu. Reikalinga ir 
visų narių paramos* Jeigu visi) 
kartu dirbsime, tai ir pasek
mes bus gana geros.

Visiems nariams yra ganai 
žinoma, kad komisija turi pa^ 
gaminusi tikietų knygeles* su> 
dovanomis. Vienas tikietas 
kainuoja tiktai 10 centų ir yra 
geras dėl pikniko ir prieto dar 
bus duodamos net keturios 
dovanos. Tie kurie turės ti- 
kietus nusipirkę, tai laimės 
dovanas.

Nariai, kurie esate paėmę 
platinimui minėtų knygelių, 
tai malonėkite pasiskubinti) 
su platinimu, o kurie neturite 
knygelių, tai atsišaukite grei
tai pas komisijos sekretoriui 
V. Kazimieraitį, 4030 So. 
Campbell avė. Visi dirbkime 
su pasišventimu, kad šitų pas
kutinį išvažiavimų padaryti 
labai pasekmingu ir kad ūži 
baigus

. SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, m 

T<1. Cicero 5927

Draugai keislutiečiai I Ar vi
si atlikote savo pareigas naujų 
narių prirašyme? šįmet eina 
vajus. Kas dauginus prirašys 
gaus J. J. Bagdono dovanų 9- 
nių tūbų radio $50.00 vertės iš 
Peoples Furniture Co. Į darbų 
visi!

Keistučio Klubo koresponden
tas St. Narkis.

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

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

Draugijos Lietuvos Karei 
vių mėnesinis susirinkimas į 
vyks rugp. 20 d 
pietų, Liuosybės

žiai. Bet kai jis įėjo, ten jį 
pasiliko didelis šuo, kuris 
čai tigras šoko jam ant pe-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos 

Nariai.

Svečias dar bandė gražiuo
ju perkalbėti šunį, bet jis bu-l 
vo nesukalbamas. Jis tuojau 
nutraukė jo kaklaraištį ir pra
dėjo čiupinėti jo kūnų savo 
dantimis.

Tada ir Svečias įširdo. Pa
griebė šunį už ausų ir pradė- 
o jas plėšti.

Šuo ištrukęs iš jo rankų, 
puolė antru sykiu ir prasidė- 
, o kova. Svečias gynės, o šuo 
darė naujas atakas.

Bet kai atbėgo Howard juos 
perskirti, jis rado svečių be 
cclnių. — F. Bulato.

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

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

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

Joniškiečiu L. K. Klubas ren
gia paskutinį išvažiavimų 3 
dienų rugsėjo J. Spaičio dar
že, priešais O h Henry Park,

Išvažiavimas įvyks rugsėjo 2 
d. J. Spaičio darže, Willoiv 
Springs, III.

Komentarai apie 
bimbinius ir aukų 

rinkimų

Subatoj, rugpiučio 19 d., 
įvyks oficiališkas atidarymas 
Bavarsko Tavern adresu 3204 
So. Halsted str. Savininkai A. 
šilima ir J. Jakaitis stropiai 
rengiasi prie tos iškilmingos 
puotos, kad tinkamai aprū
pinus visus svęčius, kurių ma-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS! ADVOKATAS

iš tų vargšų skurdžių darbinin
kų. Važiuokite į savo rojų Ma- 
skvų, kur visai nėra depresi
jos. Ten nereikės rinkti aukų, 
kiek jus keikiate šių šalį, bet 
vis joje gyvenate. Kuomet val
džia nori jus išvežti į Rusijų, 
tai aukas renkate kad tik kaip 
išsipirkus nuo deportavimo. 
Man rodos, kad buržuaziška val
džia gerai daro, kad jus veža 
į tų giriamų šalį Rusijų. Už 
tai bimbiniai turėtų pasveikinti 
Dėdę Samų, o ne priešintis.—R.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos klubo 

ruožai

svar- 
susirinktų didelis 

narių, nes reikės no- 
pildomųjį komitetų, 

visi jau pastebėjote 
Jurgelionienės prane- 

kad balsavimo blankos 
nevėliau 

vra trum-

Persiskyrė su 
piučio 16 d., 
karo 1933 m 
amžiaus, gimęs 
Naujamiesčio 
kaime 
metų 
me

dar kartų primenu vi* 
klubo nariams, kadi 

reikalų, 
yra gat

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHlCAGO, ILL.

CICERO. — Praeito 
dienio “Naujienose” buvo 
nešta apie SLA. 301 kp. 
rinkimų 
įvyks tų dienų 
Susirinkimas 
pirmadienį.

Kai kurie kuopos nariai bu
vo suklaidinti. Dabar prane
šu, kad susirinkimai 301 kuo
pos, kaip ir praeityje, taip ir 
dabar įvyks antrų pirmadienį 
kiekvieno mėnesio, Lukštienės 
svetainėje. Kurie iš narių esa
te užsilikę su mokesčiais, ga
lite užsimokėti atsilankę pas 
finansų sekretorių, K. P. De
veiki, 1518 South 18th Ct. ant
rame aukšte.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofisas ir
756 Wešt 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

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 

CHlCAGO, ILL.

Pastebėjus, kad LSS. Cent- 
ralinė kuopa šaukia susirinki
mų penktadienį, rugpiučio 18 
d., “Naujienų” name, aš no
rėčiau atkreipti visų draugų 
domę į reikalingumų kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti. 
Tuo bud u mes padarysime 
darbų gyvesniu, produktinges- 
niu, pačio darbo bus nuveikta 
daug daugiau, negu prie mažo 
būrelio.

Kiekvienas narys tų gerai 
supranta ir turėtų laikytis už 
priedermę į tuos susirinkimus 
lankvtis.

Šiuo kartu ypatinga 
bu, kad 
skaičius 
minuoti 
Manau, 
drg. M. 
Šimų 
turi būti grųžintos 
rūgs. 15 d. Laikas Nuo pavasario bimbiniai bu

vo priešingi laikymui išvažiavi
mų Washington Heightg'miške, 
bet kaip kelios draugijos suren
gė išvažiavimus ir juose su
kvietė daug publikos, tai ir bim
biniai pamatė, kad štai gera 
meškerė pasipinigavimui. Tad ir 
jie sumanė ir pradėjo rengti 
išvažiavimus.

Įvyko toks išvažiavimas ir 
pereitų sekmadienį. Save išsi- 
rekliamavo ir neiškentė nevai
kščioję it kokie ubagai prašy
dami aukų. Nors depresija 
siaučia per tris suviršum me
tus, bet bimbhriM dar riepamir- 
šo aukas rinkti savo bepras
miams reiklams. Turi darbinin
kas pinigų ar ne, bet tiems ne
prisotinamiems sutvėrimams tik 
duok ir tiek.
Vienas užklaustųjų neiškentė 

ir sako^kam jus renkat aukas

Keistučio Kliubo metinis va
karas įvyks lapkriičo 19-tų die
nų, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Apart programo bus 
duodamos dovanos tiem keistu- 
tiečiam, kurie yra neėmę pašal
pos per 12-kų metų. Kurie ma
note, kad jums priklauso dova
na, urnai užsiregistruokite pas 
protokų sekretorių sekančiu 
antrašu, St. Narkis, 1900 W. 
35th St.

bais.
Tad 

siems 
nepamirškime savo 
Visi į darbų, dar laiko 
Įima pasidarbuoti —

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 pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South> Halsted Street 

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

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų; Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet tsti sąži
ningas ir, nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą 3 užlaikymui skyrią.

3307 Auburn Avė; 
CHlCAGO. ILL.

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Pataųiauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame, atsišaukti, o musą 
* dirbu busite užganėdinti.

Tel. Canal 2515 arba 2516

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHlCAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHlCAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką,. Vyrišką 
OFISO VALANDOS: 

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

r t Phąne Midway 2880;

Te)eionM
W.Sldfc:22
FanedSUo. >8e

Telefonu Repuhtto 0(500

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venecišką ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10~—12

MARTINAITIS 

šiuo pasauliu rug- 
7:25 valandą va

lo sulaukęs pusės 
i Panevėžio apskr., 
parap., Gustonių 

Amerikoj išgyveno 40 
Paliko dideliame nuliudi- 

moterį Domicėlę, po tėvais 
Mikolauskaitę, 2 sūnūs Petrą ir 
Juozapą, marčią Marie, 2 duk
teris — Bronislayą Sime! ir žen
tą Juozapą ir Jadvygą, 2 pusbro
lius Kazimierą čepskį ir Vladislo
vą Eringį, ir gimines, o Lietuvoj 
broli Petrą, seserį Rozaliją Kiur- 
klienę ir gimines.

K’jnas pašarvotas randasi 5733 
So. Morgan st., tel. Englevvood 
6485.

Laidotuvės įvyks panedėlj, rug
piučio 21 dieną, 8 vai. ■ ryte, iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pąmaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Martinai
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Dukterys, Marti, 
Žentąs, Pusbroliai it Gintinis.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, tel, Yards 
1138.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

JUOZAPAS EUDEKIS IR TĖVAS
G RA B O R I A I L 

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 

53401 South Kedzie Avenue

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
motetą ir vaiką pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

LJ.Z0LP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Bbnlevard 5203 ir 8413'

1327 So; 49th Ct.
Tek Cicero" .3724* Koplyčia dykai

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio. (

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. . Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHlCAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avsnąa 

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
IŠTAIGA

J. F. EUDEIKIO graborių , į^taigąA yra. seniausia,, turi 
daugiausia šermenų, todfiįgąĮi pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lletuvių graborius, kuris 
turi jrengęs grahųrdirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtųs trys koplyčios su 
vargonais DYKAI del*šėrmęw

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių; jstaigų;,

J. F. EUDEIKIS
. LIETUVIŲ GRABORIUS1

DIDYSIS or “
4605-07 SO. HERŲ

VU TMomI YARDS 1741—1742

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Trumpai ir įvairiai 
iš Cicero lietuvių 

gyvenimo

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

Tel. Kenwood 5107

Svečiai Ciceroje.
Ši vasara — tai svečių va

sara. Ciceroje keli svečiai iš 
tolimesnių kolonijų jau viešė
jo, vieni ilgiau, kiti trum
piau. Svarbiausia svečių su
traukimo prežastis, tai Pasau-r 
line Paroda.

Šiomis dienomis svečių iš 
rytinių valstijų sulaukė C. Ge
nis. Kas jie tokie ir kaip ilgai 
viešės, pranešiu vėliam Pp. 
Šileikos taipgi laukia svečių, iš 
senosios tėvynes.

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—Nedėl 
Radio kasdien WCFL 10:30

Lietuviai Daktarai
V>''1*^Sen****^**e*iP**U**it*d*ii***P^

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Kareivių piknikas mažas.
Praeito sekmadienio Drau 

gijos Lietuvos Kareivių pik 
nikas buvo labai silpnas 
greičiausiai įvyko todėl 
tų pačių dienų buvo ir ‘ 
jienų” piknikas. O tuo * 
jienų” pikniku, ištikrųjų, bu
vo kuo pasigerėti. Progra
mas, platus, turtingas, žmonių 
galybės, visi linksmi, smagus. 
Buriais sustoję kalbasi, dali
nasi įspūdžiais.

Ypatingai daug vargo turėjo 
cicerietis G. Urnežis, nesenai 
grįžęs iš Lietuvos, kuris turė
jo atsakyti šimtus klausimų 
apie tai, kaip Lietuvoje žmo
nės gyvena, kaip kitos šalys, 
ir, bendrai, kaip pasisekė ke
lionė.

O kiek tame “N.” piknike 
svečių iš visur! Iš visų kraštų. 
Ten suplaukė žmonių minios, 
o kitur buvo tuščia.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarų.

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Pbysical Therapy 
BsSžimžžai U Midwife ■

IIII 6109 South Albany 
J Avenue

h r Phone'

, H- Hemlock 9252 

Patarnauja prie gim-

- JHHH dymo namuose ur Iii- gonduocju ,ma.

I ssage, eleetrie treat- ii m<nt h magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
noms patarimai db- 
vanai.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

jžiai gerbiami t laikraščiai to
kius dalykus yra pasiryžę vi
suomet visuomenei pranešti.

I — Patriotas.

Penktadienis, rugp. 18, ’33

Svarbus persergėji 
mas visuomenei la 

kūnų paminklo 
aukų reikale

Rašo, kaip lakunu 
tragedija palietė S. 

Girėno tėviškę
žuvusio lakūno giminaitis A. 

Montvilas laiške giminėms 
Amerikoje pasakoja įspūdžius

Perspėja visuomenę apsisau
goti, kad ji nebūtą išnaudoja

ma.

šiomis dienomis Chicagon at
ėjo laiškas iš žuvusio lakūno S. 
Girėno tėviškės Upyno, kuriame 
jo giminaitis A. Montvilas ap
rašo, kaip tragedija palietė to 
miestelio gyventojus. Laiškas 
buvo prisiųstas A. Gilicnei, S. 
Girėno pus-seserei: 
Brangi Cioce!

Nesenai buvom išgirdę links
mą žinią, išskridus musų bran
gius didvyrius lakūnus Darių ir 
Girėną. Bet deja, tas viskas 
virto ašaromis, skausmu. Vakar 
dieną t. y. 30 liepos Upynos 
miestelyje ir Vytogalos kaime 
minėjome Girėno ir Dariaus 
garbingą žuvimą ir jų vardu pa
vadinome Vytogalos link gavtę. 
Sukvietėm žmonių kiek galima 
daugiau. Atvažiavo valsčiaus 
valdybos atstovai, suorganiza
vome visas Upynoj esančias or
ganizacijas, dalyvavom pamal
dose ir užpirkom kleboną su 
procesija eiti į kapines. Grįžę 
iš kapinių darėm daug paskaitų 
išaiškindami žmonėms jų tikslą 
naudingumą, jų gabumus ir t.t. 
Be to užrašinėj ome visas kalbas 
ir žinoma duosime atspausdin
ti laikraščiuose.

Kaip tai sakau sujuadino vi
są pasaulį toks netikėtas a. a. 
lakūnų likimas. Tiesiog negali
ma pamanyti—skaudu... Mes 
Upyniškiai buvom pasiruošę jų 
garbingam sutikimui, dvi nak
tis nemiegojom su džiaugsmu 
aksčiau pas draugus, drauges, 
kad kaip tik butų geriau jutos 
sutikus, bet dabar galima pa
dėti jų sieloms ir, be abejo, 
kad musų visų lietuvių yra par
eiga juos atminti. Nepapras
tas įvykis ir nieks negali spręs
ti priežasties jų nukritimo. Vie
na nuomonė musų Lietuvoje 
yra si/sidariusi, kad tai vokie
čių darbas, elektros budu juos 
nutrenkė, žinoma, tos nuomo
nės negalima tvirtinti ir viešai 
skelbti, nes nėra tikro pagrin
do ir įrodymo, o kitaip, gerai 
apgalvojus negalima jokios prie
žasties surasti.

Bet ką jau padarysi...
Statys Girėno tėviškėj mokyk

lą jo vardu
Apie Kaune priėmimą be abe

jo jau žinote, nes buvo smul
kiai parašyta laikraščiuose. Vie
nu žodžiu tariant, dar Kaunas 
tokių laidotuvių nėra turėjęs. 
Dabar yra pasiryžimų statyti 
daug paminklų ir mes Upyniš
kiai manom pastatyti Upynoje 
a. a. Girėno vardu pradžios 
mokyklą.

Tuoj po tragiško įvykio mu
sų lakūnų buvo pastebėta vie
ną sykį laikraščiuose, kad yra 
sumanymas pastatyti žuvu
sioms lakūnams kap. S. Da
riui ir Įeit. S. Girėnui pamin
klą kbkiam viešame parke ir 
jau tam tikslui yra išrinkta 
komisija, kuri tuo užsiims.

Tarp jų planų buvo gana 
gabus sumanymas, kad ats
pausdinus 5,000 žuvusių lakū
nų fotografijų ir pardavinėti 
jas po 50 centų. Reiškia, norin
tieji prisidėti prie paminklo 
statymo su 50 centų taipgi įsi- 
gija žuvusių lakūnų fotografi
jas atminčiai.

Na, tas labai gerai. Tuoj po 
tam ir pradėjo moterėlės vai
kščioti po namus ir pardavi
nėti fotografijas ir tik po 35c. 
Musų visuomenė, tik pergyve
nus tokį širdies skausmą, nie
ko daug neklausinėdama, no
riai įsigijo tokias fotografi
jas. Ir tam pačiam momente 
Margučio leidėjas sumanė pa
ruošti specialį numerį su pla
čiais aprašymais apie žuvusių 
lakūnų gyvenimą ir jų tra
gišką mirtį; nu ir čia prasidė
jo pinigų rinkimas. O kaip tik 
ir čia pasirodė visuomenės už
uojauta, ir gana daug, kaip 
girdėjome, buvo surinkta. Visi 
trys skirtingi dalykai gali būt 
buvo vykdomi su gerais no
rais, kad paskleidus kuodau- 
giausiai ir iškėlus kuoaugš- 
čiausiai žuvusių didvyrių var
dus.

Bet jau čia įvyksta neaišku
mas tarp visuomenės ir apie 
tai ji nori gauti platesnių in
formacijų. Vieni tikrina, kad 
katrie įsigijo fotografijas pri
sidėjo pilnai prie statomojo 
paminklo; antrieji tam užgin
čija, kad tai čia buvo priva- 
tiškų žmonių biznis, o ne pa
minklo statvmo komiteto. Kiti 
vėl džiaugiasi, kad jie tuom 
nebuvo apvilti; mes, sako, pri
sidėjome stačiai per Margučio 
leidėją.

Tą patį ir aš padariau, pri
sidėjau per Margutį. Parvažia
vęs namo ir sutikęs pardavėją 
nupirkau ir fotografijas, jaus
damas dabar, kad tikrai pat
riotišką darbą atlikau. Bet ke
lioms dienoms praslinkus pri
siklausiau tiek tokių neaiškių 
ginčų, kad nusprendžiau krei
ptis prie paminklo statymo 
komiteto, kuris man paaiški
no gana plačiai, nurodyda
mas, kad šita komisija dar 
lig šiol jokių fotografijų dar 
nepardavė. Ir katrie pardavi
nėjo — tai ten tikrai buvo pri- 
vatiškas biznis ir kurie nuo 
jų pirko panašias fotografijas, 
tai jie jokiu budu neprisidėjo 
prie žuvusiųjų lakūnų pamin
klo statymo. Viskas ką gavo, 
tai tik fotografiją ir tuom 
baigėsi.

Tas pats įvyko ir su Margu
čio leidėju. Kurie įdavė pini
gus tenais, tai buvo kaipo už-* 
mokestis už specialį išleistą 
numerį. Tie pinigai taipgi 
buvo suvartoti tiktai to nume
rio atspausdinimui.

Taigi, manau, kad štias bus 
gana aiškus nurodymas ir tuo 
gal neaiškus ginčai užsibaigs. 
Tik butų pageidaujama, kad 
musų panašus komitetas kaip 
ir dabartinis paminklo staty
mo komitetas tokius dalykus, 
kurie yra gana įdomus visuo
menei, paaiškintų per laikraš-j mobiliu važiuoti. Atostogaus Ii 
čius. žinome, kad musų did-'goninėjer—F* Bulaw«

priežastis. GaĮ didieji kompa
nijos botai iš kalno praneša 
daktarui, kuriuos jis turi pri
imti, o kuriuos atmesti arba 
gal kokis kitas skymas jųjų 
sudarytas. —D. R.

Pašalpos stotys pa 
deda bedarbiams su 
tvarkyti apdrau- 

dų reikalus
Laike birželio bedarbiai gavo 

iš apdraudą $22,640.

i

ikišiol Lietuvoje nesukėlė tieki 
entuziazmo, suinteresavimo 
kiek žuvę lakūnai.

Klaidos atitaisymas
Rugpjūčio 14 d. “Naujienų” 

laidoje tilpo atsišaukimas “Su
šelpkime kun. M. X. Mockų”. 
Atsišaukimo pabaigoje pasaky
ta ,kad Mockaus adresas yra 
sekamas: 3342 S. Halsted st.J 
Chicago, III.

Turėjo būti: 3352 So. Halsted 
st., etc.

Nesusižeidė auto ne 
laimėje, tai žmona 

tą darbą atliko
Praeitą sekmadienį tūlas M. 

Schubertas, jo moteris ir 3 me
tų sūnūs išvažiavo j ‘forest pre
servus”. Kelyje, prie Desplains 
upės, Schubertąs ■ nusprendė iš
bandyti, kaip greit jo karas ga
li bėgti. Paleido tik 60 mylių.

Bet, štai, kitas pilietis už
važiavo jam skersai kelio ir 
jis skubiai turėjo stabdyti savo 
karą. Tito tarpu jo autas me
tėsi į šoną ir sūnūs, kuris sė
dė j on ant motinos kelių, krisda
mas smarkiai susižalojo.

Del Schuberto neatsargumo, 
jo moteris taip įpyko, kad nie
ko nelaukdama, pasigriebė kokį 
tai kietą įnagį ir smogė vyrui į 
kaktą.

Rezultatas buvo toks, kad jis 
kurį laiką negalės visai auto-

CLASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

Ar žinote, kad„ 
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus ir 
rūpestingai atlieka se
kančius reikalus:

PADARO legališkas 
notas prašalinimui " ren- 
dauninkų nemokanči 
ęendos. 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 mąino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkevitz
3647 Archer Avė. Chicago, III.

J

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

6955 So. Talman Avė.

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 We$tern.

Geltonplaukė Mrs. Eleanor 
Jarman, 29 m., dabar plaukus 
nusidažiusi rudai, kad jos ne
pažintų, kuri tapo apkaltinta 
dėl nužudymo laike plėšimo, 
sankrovininko Gustave Hoeh ir 
dėl daugybės plėšimų, kuriuos 
ji papildė su dviem vyrais, ku
rie taipjau yra sugauti ir ap
kaltinti. Visuose piešimuose ji 
pasižymėjo dideliu nuožmumu, 
o kai jos draugai nušovė Hoeh, 
tai ji dar kojomis nužudytąjį 
paspardė. Ji yra gyvnašlė, mo
tina dviejų vaikų. Vienas jos 
draugų plėšikų yra jos meilužis, 
George Kennedy.

Vietoj kad gerėti, 
darbai blogėja, sako 

burnsidietis

Bedarbiai, gauną pašalpą 
iŠ Cook County Bureau of 
Public Węlfarė šelpimo sky
rių, gavo $22,640 laike birže
lio hien. iš savo apdraudų per 
stočių patarnavimą.

Kai kurie bedarbiai, kuo
met dirbo, turėjo išsiėmę 
stambias apdraudas, kurių, 
netekę darbo, nebegalėjo ap
mokėti. Pasinaudodami biuro 
patarnavimu, sako Wilfred S. 
Reynolds, Illinois Emergency 
Relief Commission .sekreto
rius, tie bedarbiai galėjo savo 
apdraudas sutvarkyti, jas nu
mažinti ir dalį apdraudos pa
versti į grynus pinigus.

Biuro patarėjai tą patarna
vimą suteikia veltui, o be to* 
pačios apdraudos bendrovės 
turi įsteigusios Insurance Ad- 
justment Bureau, kuris rūpi
nasi tais reikalais. .

Eleanora Zimkiute 
tebėra ligoninėje

PRANEŠIMAI
Rasta

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

CHICAGOS LSS. Centralinė kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą, rugp. 18 
dieną, 8 vai. vakare “Naujienų” name.

Gerbiami draugai ir draugės malonė
kite visi būtinai atsilankyti į šį susirin
kimą, nes turime labai svarbių reikalų 
apsvarstyti, kurių negalima toliau ati
dėlioti. O ypatingai svarbu, kad bus 
Pildomojo Komiteto nominacijos.

Kviečia Valdyba.

20-to Wardo Liet. Pol. ir Paš. Kliubo 
išvažiavimas įvyks rugpjūčio 20 d.; 
ppdžia 12 vai. dienos. Vieta Svilainio 
darže prie Kean Avė. į pietus nuo Ar
cher avė.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

M0RTGA6E BANKERS

Illinois Central R. R. atleido 
visą būrį darbininką neap
ribotam laikui.

A. Zimkiute, 12 metų duk
tė biznierių pp. J. Zimkų, 
5059 South Wells Street, jau 
antri metai kaįp guli West 
Chicago Coiintey Home ligo
ninėje. Ji gavo’kaulų džiovos 
Ugų.

J. Zimkai yra1 seni “N.” skai
tytojai, dabar užlaiką biznį au
kščiau paduotu1 adresu. Duk
ters liga tėvaiHs yra didelis 
smūgis. — Senas Petras.

BURNSIDE. — Illinois Cen
tral R. R. dirbtuvės su 1 die
na rugpiučio visai uždarė 
vieną skyrių ir paleido 90 dar
bininkų Hooverip yąjcacijoms. 
Niekas tiktai nežino kaip jo
sios ilgai tęsis. Kita dalis dar
bininkų atostogauja jau 4 
metus. Vis tikėjosi, kad gal 
kada bus galima gauti centą, 
kitą užsidirbti tokiam trukš- 
mui kylant apie darbų gerėji
mą, bet pasirodo, kad tai yra 
muilo burbulaš. Neišrodo, 
kad laikai greitu laiku page
rės. 
Saukė atgal į darbą, bei ne

davė dirbti.
Mykolas Sekanas, kuris dir

bo kaipo paprastas darbinin
kas Rock Island R. R. kompa
nijoj, prieš porą metų buvo 
paleistas iš darbo. Dabartiniu 
laiku likosi pašauktas atgal 
.į darbą, bet negavo dirbti, nes 
bosai tiktai suviliojo.

Pasakė, kol šita kompanija 
bus tu negausi jokio darbo.

Dalykas buvo tokis. M. Se
kanas pirmą kartą gavęs dar
bą minėtoje kompanijoje pa
žymėjo aplikacijoj 44 metų 
amžiaus. Išdirbo apie tris me
tus ir buvo apie porą metų 
paleistas iš darbo.

Bosai, norėdami senesnių 
darbininkų nusikratyti, pradė
jo statyti visokius klausimus 
po keletą kartų, kad kaip 
nors juos sumaišyti. Lietuviai 
netikėtai išsitarė, kad yra ne
toli 60 metų amžiaus, žino
ma, bosams to tiktai ir reikė
jo. Pasakė, kad jau esi per se
nas dirbti. j *

štai antras atsitikimas. Po
vilas Pudževelis, dirbo už pa- 
gelbininką per keletą metų 
Pennsylvania R. R. kompani
joj. Apie metai laiko kaip bu
vo > atleistas iš darbo. Dide
liam triukšmui kylant, kad 
laikai gerėja, buvo pašauktas 
į darbą. Jis buvo pasiųstas 
pas kompanijos daktarą, ku
ris jį atmetė, reiškia, tau dar
bo nėra. Buvo pašaukta 60 
ypatų, o iš jųjų rado gal 15 
tinkančių. Kaip daktaras sa
ko, kiti visai netinką į darbą, 
bet tiems atmestiėmsiems at
sisako pasakyti kokias jie 1L . , . . 4 i M -
gas turi ar kokia yra kita S“ns

, '• ... - 'į h A.:.'

Iš Lietuvos Chicagon 
atvyko Antanas 

Petrulionis
Apsistojo pas giminaičius 

ir R. Karsokus.
G.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musą spulk*

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

Visos anglių- kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku b'eįpirkti, 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

5352 Sa Long Avė. 
tu. nSuBuic - 8402

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS

Personai 
Asmenų Ieško

NORIU APSIVESTI, esu 24 m. 
imžiaus mergina, graži, ir turiu biznį. 
Vaikinas turi būt pasiturintis ir blai
vas. Prisiųsk savo naveikslą su adresą 
ir pranešimu kiek metų. Gausi atsaky
mą. Adresas:
Naujienos, 1739 So. Halsted St., Box 
13.

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 
prirengtu 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 ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER « CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

esame jau šiuo adresu virš 40 metųMęs

Help Wanted—Malė 
P^rbiiiinkų Reikia

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

— III Q-I

KAMBARYS, virtuvė ir porėtai: ati
duosiu už Janitoriaus darbą 1 dieną i 
savaitę arba po kelias valandas dieno
mis; gali būti singdis arba vedęs be vai
kų. 903 West 35th St. Matykit nedė- 
lioj po 1 vai. po pietų.

Help Wanted—Male-Female 
DarMninky^ Reikia

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

2633 W. Madison St.

Furnished Rooms
FRONTINIS ruimas vyrams, maudy

nė, gali ir kuknią naudoti.
3118 So. Lowe Avenue

Business Chances

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

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

Trumpų laikų atgal Chica
gon iš Lietuvos atvyko Anta
nas Petrufionįis, Kurtavėnų, 
Šiaulių apskričio gyventojas 
Jis apsistojo pas gimines G. ir 
B. Karsokus, 1516 West Grand 
avenue. P-ia Karsokienė yra 
jo sesuo. i

Amerikon atvyko Pasauli
nes Parodos proga ir planuo
ja pasilikti apie 6-šius mėne
sius laiko.

Lietuvą apleido liepos 17 
d., tą pačią dieną, kai užsi
mušė lakūnai S. Darius ir S.

>

Girėnas, kuomet jų orlaivis 
“LITUANICA” nukrito Vo
kietijos miškuose. Svečias pa
sakojo, kad lakųnai buvo nu
stelbę viską Lietuvoje. Niekas

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
1023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

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.
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Chrysler ir Plymouth

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

PARSIDUODA valgykla pigiai, arba 
priimsiu partnerį jei virėjas. 4 kamba
rių flatas užpakaly, garu šildomas. 
Renda $20.00. Miss Patsy, 903 W. 35 
St. Tel. Boulevard 2407.

PARDUOSIU arba mainysiu lotą 
ir automobilį ant geros aludės arba ant 
gazolino stoties. Jeigu reikės, pridėsiu 
ir cash. Lotas randasi Norwood Park. 
Autas — Studebakeris 31 metų, keturių 
durų, sedanas, free wbeeling. Atsišauki
te į Naujienas. #

PARDAVIMUI dvi grocersnės ir 
mėsinės; viena krautuvė su flatu gyven
ti, kita su sandėliu (stokruimiu). Abi 
turi šaldytuvus, ledaunes ir kaunterius; 
abi puikiose apielinkėse ir daro tik 
cash biznį. Kreipkitės—2633 W. 43rd 
St., Chicago. III.

PARSIDUODA grosernė ir School 
Suonly štoras su namu ar be namo, 
geroj .apylinkėj, Maųuette Parke. 2553 
West 69th St. Tel. Prospect 7045.

Permaina valgiuose
Vasaros metu šeimininkės gali leng

viau pamainyti valgius. Dauguma dar
žovių ir vaisių dabar yra markete, o 
tai duoda progos gaspadinėms paruošti 
naujus ir patinkančius visai šeimynai 
valgius.

Kaip paprastai, geriausia vieta mais
to reikmėnoms pirkti yra “Midwest 
Stbres”. Ne tik kainos čia yra žemes
nės, bet seimininkė gali būti užtikrinta, 
kad ras didesnį pasirinkimą iš šviežes- 
nį tavorą.

“Midvvest Stores” aplaiko šviežias 
daržoves ir vaisius kasdien. Tai yra pa
tarnavimas, kurį galimą užtikti tik 
šiose krautuvėse. Šių krautuvių savinin
kai turi didelį sandėlį, kuriame randasi 
specialia skyrius daržovėms fr vaisiams. 
Ir kai tik tie daiktai gaunama iš augin
tojų, jie tuojau padedam dideliuose šal
dytuvuose. O už keleto valandų jie jau 
būna išvežioti “Midwest Stores”—vi
suomet švięži, , <

Dabar yra kaip tik laikas atsilankyti 
į “Midvvest Storejr jūsų apielinkėje. Čia 
jus rasite plačiausi pasirinkimą puikiau
sios rųšies maisto reikmenų už žemiau
sią galimą kainą. Pirkite čia ir sutau
pysite daugiau, nei pirkdami kitur.

(tūkstančiai moterų, yra jau pasakiu
sios, kad jos bevelija pirkti pas “Mid
vvest Stores”. Ir jus sutiksite, kad šis jų 
patarimas yra teisingas, kaip greit patvsr

Pirma pirkimo naujo arba vanoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

MUZIKANTAI, patėmykite: Yra iš
ėjęs naujas lietuviškas maršas labai pa
togus koncertinoms. Galima gauti pas 
mane gaidų ir kitokiems anie kokiems 
instrumentams. Kreipkitės adresu: J. 
Petraitis, 2510 West 47th St., Chica
go, III., tel. Lafayette 7684. Koncer
tinų gaidų kaina 30c.: kitų — 20c.

RENDAI, Pardavimui arba Mai
nams saliunas su 4 naujomis pilnai į- 
rengtomis bowling alėjomis; gera vieta. 
Atsišaukite adresu 207—24 Avenue, 
Bellwood, III.

PARDAVIMUI delikatesen; priežas
tis pardavimo — liga.

3316 South Union Avė.

šią galimą kainą.

(Pūkštančiai moterų. yra jau pasakiu 
i * ‘ (
west Stores”.

PASAULIN? PARODĄ LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITŲ MIESTŲ!!!

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
7:45 VALANDĄ

(APART NEDfiLD.) 
Iš STOTIES

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T fe R S

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




