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Prezidentas pasirašė alie 
jaus ir plieno kodeksus

Geležies liejiklų darbininkai dirbs 40 vai 
savaitėje. Laukiama anglių ir . 

automobilių kodeksų
žysta darbininkams teisę kolek
tyviai tartis su samdytojais per 
savo išrinktus atstovus, teČiaus 
liejiklos sako, kad jos unijų ne- 
pripažinsiančios.

N. Y. moterų rubli 
siuvėjai laimėjo 

streiką C*
šiandie streikieriai balsuos dėl 

priėmimo susitaikymo sąlygų 
ir gryžimo į darbą. Laimėjo 
sutrumpinimą darbo valandų 
ir pakėlimą algų
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WASHINGTON, r. 20.—Pre
zidentas Rooseveltas prieš iš
važiuodamas atostogų pasirašė 
trijų didžiųjų industrijų kodek
sus—aliejaus, geležies ir me
džio.

Per visą dieną industrinis 
administratorius Johnson nio
vėsi su aliejaus magnatais, kad 
priversti juos priimti jo paties 
paruoštą tai pramonei kodek
są. Plieno ir geležies industri
jos kodeksas buvo paruoštas 
kiek pirmiau’.

Pagalios į vakarą, Johnson 
visai jau pavargęs, bet džiaug
damasis laimėjimais, nunešė 
abu kodeksus prezidentui pasi
rašyti.

Medžio pramonės kodeksas 
buvo pasirašytas ankščiau die
ną.

Iš stambiųjų pagrindinių in
dustrijų dar nėra psirašiusios 
kodekso tik anglių kasyklos ir 
automobilių pramonė.

Automobilių kodeksas 
paruoštas už kelių dienų, 
daugiau keblumų yra su
]ių kasyklomis, J3et ir čia ti
kimąsi, kad kodeksas bus grei
tai paruoštas.

Henry Ford dar nėra parodęs 
savo nusistatymo linkui kodek
so ir jis nedalyvauja automo
bilių kodekso priruošime. Nie- 
kųrie spėja, kad kai automobi
lių kodeksas bus pasirašytas, 
tai Fordas nueis dar toliau ne
gu kodeksas darbo valandų ir 
algų klausime, kad tuo patrauk- 
ti savo darbininkus ir sU- 
laikyti juos nuo organizavimosi 
į uniją.

Valdžia yra labai patenkinta, 
kad kodeksus rašosi ir stam
biosios, pagrindinės industrijos, 
nes nuo to kokio nusistatymo 
jos laikysis, daugiausia ir pri
klausys prezidento programo 
pasisekimas.

Sulig plieno industrijos pasi
rašytu kodeksu, visose plieno 
liejiklose bus dirbama tik 40 
valandų į savaitę, kuomet iki 
šiol buvo dirbama daugiausia po 
10 valandų į dieną. Tikimąsi, 
kad tuo budu geležies liejiklos 
bus priverstos priimti į darbą 
didelį skaičių naujų darbinin- 
kų.

Tečiaus plieno industrijos ko- 
deksas yra tik bandomasis, pri
imtas 90 dienų. Po 90 dienų 
plieno industrija, ar prezidentas 
kodeksą gali atmesti ar jį pa
keisti. Taipgi prezidentas pa
skirs tris atstovus, jų tarpe 
industrinį administratorių John
son, prie Plieno ir Geležies In
stituto, kurie kartu su Instituto 
direktoriais žiūrės kaip tą ko
deksą pritaikinti industrijai ir 
dabos, kad nesusidarytų mono
polių.

Nors plieno kodeksas pripa-

NEW YORK, r. 20. — Mote
rų rūbų siuvėjų kova už panai
kinimą “prakaitinių”, kuriose 
darbininkės dirbdavo po 70 va
landų į savaitę ir uždirbdavo 
tik po porą ar trejetą dol. sa
vaitėj, tapo laimėta, laimėjus 
60,000 moterų rūbų siuvėjų 
streiką New Yorke ir apielin- 
kinėse valstijose.

Derybos dėl naujų darbo są
lygų ėjo visą naktį ir, pagalios, 
tapo paskelbtas susitaikymas, 
kurį priėmė ir 500 žmonių strei
ko komitetas.

Susitaikymo sąlygomis, darbi 
ninkai nuo dabar dirbs 35 vai. 
savaitėje. Prie pigesnių kaip 
$3.75 dresių kirpėjai gaus $45 
į savaitę, operatoriai 75c į vai. 
New Yorke ir 65c kitur; eg-. 
zaminuotojai $20 savaitėj New 
Yorke ir $17 kitur, prosytojai 
85c-70c į vai., finišeriai $20 
$17 savaitėj, “cleaveriai” $15 
sav. ir sempelių gamintojai $30 
sav.

Brangesnių dresių gamintojai 
moka 10 nuoš. daugiau.

Tikimąsi, kad tuojaus pakils 
dresių kainos, ir išnyks “barge- 
nai”, kurie buvo galimi darbi 
ninkėms veik už dyką dirbant.

šį sutarimą pirmadienio ryte 
turės patvirtinti patys streikie
riai. Tuo tikslu rytoj ryte yra 
šaukiami 500 susirinkimų, ku
riuose streikieriai balsuos dėl 
priėmimo naujųjų sąlygų ir jei 
jos bute priimtos, streikieriai 
tuojaus gryš į darbą.

Francuzų žandarai į 
sibriovė į Andorą

Lietuvos Naujienos
Paskirta Račkausko 

byla
Kauno apygardos teismas 

Račkausko bylą paskyrė spręsti 
spalių 11 d.

Kardinolas prašo 
maitinti Rusiją; mi- 

lionai mirę badu
VIENNA, r. 20. — Vienuos 

arcivyskupas, kardinolas Innit- 
zer išleido atsišaukimą, kuriame 
jis pareiškia, kad per pastaruo
sius kelis mėnesius Rusijoj nito 
bado mirė niilionai žmonių ir 
todėl kviečia visą pasaulį, visą 
žmoniją gelbėti kitus milionus 
rusų nuo bado ir visų su badu 
surištų baisenybių—kūdikių žu
dymo ir kanibalizmo.

Montvilaičių ‘maištinin
kai’ jau nubausti

Be eilės klaipėdiškių “hitleri
ninkų” padėti kalėjiman ir 2 
iš Vokietijos atvykę

Kubos sostinė Havana ir vienas iš dviejų 
Havaną apsaugoti amerikiečių gyvastis, 
kuris daugiausia prisidėjo prie nuvertimo Machado valdžios. Apačioj — Morro pilys prie išėjimo 

į Havanos uostą.

Amerikos torpedinių laivų, kurie buvo pasiųsti į 
Skrituly — Amerikos ambasadorius Kuboje Welles,

Missouri 4 balsais 
prieš 1 už prohibici- 

jos atšaukimą

6 užmušti, 12 sužeista 
gryštant iš Chica- 

gos parodos
SOUTH BEND, Ind., r. 20.— 

šeši žmonės liko vietoj užmuš
ti ir apie 12 žmonių liko sun
kiai sužeisti pravažiuojančiam 
dideliam trokui užkabinus far- 
merišką troką, nubloškus jį į 
šalį ir nuplėšus jo šoną. Ne
laimė įvyko ant 112 kelio, ne
toli nuo čia.

A-

Visi užmuštieji ir sužeistieji 
yra nedidelio Wakarusa, Ind., 
gyventojai. Pasiėmę farmerio 
troką ir susidėję suolus jie 
išvažiavo į Chicagos pasaulinę 
parodą. Apžiūrėję parodą penk
tadienio naktį gryžo namo. Visi 
buvo pavargę, nes jau buvo ar
ti 2 vai. naktį, veik visi snau
dė. Urnai iš priekio atbėgo 
greitai einantis didelis tarpvals- 
tijinis trokas, nuvarė farmerio 
troką nuo kelio ir vistiek jį 
užkliudė nuplėšdamas visą ją 
šoną, o važiavusius žmones,— 
užmuštus ir sužeistus— išblaš
kydamas ant kelio. Užkliudęs 
trokas nesustojo, bet skubiai 
nudumė linkui Chicagos.

-M.

Streikas sustabdė 
upių ir kanalų navi

gaciją Francijoj

Nuteisė 140 žmonių
CHICAGO. — Kriminalinio 

teismo teisėjai, kurie atsižadėjo 
atostogų ir pasiliko nagrinėti 
ir vasaros laiku, per pastarąsias 
tris savaites nuteisė ilgiems me
tams kalėjiman 150 žmonių už 
įvaiiras piktadarybes—daugiau
sia plėšimus..)

Teisingumo departa
mentas tyrinės Chi- 
gos mero pajamas

Nužudytas buvęs 
prie Machado Kubos 
policijos viršininkas

Chicagai ir apieHnkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietaus, biskį šilčiau1.
Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:- 

84.

PERPIGNAN, Francijoj, r. 
20.—50 Francijoj žandarų įsi- 
briovė j mažytę Andoros respub
liką, Pirenejaus kalnuose, tarp 
Francijos ir Ispanijos, kad nu
malšinti joje “sukilimą” ir pa
daryti “tvarką”, žandarus pa
siuntė Francijos prezidentas 
Lebrun, kaipo respublikos ko- 
Įprincas.

žandarų pasiuntimas yra ašt
riai kritikuojamas Francijos li
beralų. Ne tik kad jie sulaužo 
Andoros suverenumą, bet ir ga
li išaukti smarkų ir kruviną su
kilimą, kuris ikišiol buvo visai 
ramus, greičiau žaismingas.

Pirmą kartą francuzai į An
dorą įsiveržė 1890 m. Tada kal
nėnai atkakliai gynė savo lais
vę. Bet jis apsiėjo be kraujo 
praliejimo, ir vienai ir kitai pu
sei tik ištolo šaudanties.

PARYŽIUS; r. 20. — Vakar 
sustreikavo barkų darbininkai, 
kurie sustabdė visą navigaciją 
Franci jos upėse ir kanaluose.

Tuščios, streikierių apleistos 
barkos buvo taip sustatytos, kad 
jos užblokavo apie Paryžių, vi 
sasa upes ir kanalus, taip kad 
dabar negali upėmis plaukioti 
jokie laivai.

Prezidentas išvažia 
vo atostogoms

WASHINGTON, r. 20. —Tei
singumo departamentas įsakė 
ištirti pajamas Chicagos mero 
Kelly ir kaip jis mokėjo tak
sus. Tuo tikslu į Chicago išvy
ko Joseph B. Keenan, specialis 
generailnio prokuroro pagelbi- 
ninkas, kuris vadovauja krimi
nalinės rakieterystės biurui.

Nors meras Kelly pernai su
mokėjo virš $100,000 priedinių 
pajamų taksų ir pabaudų, te
Čiaus tie sumokėjimai buvo pa
daryti be teisingumo departa
mento žinios. Todėl departa- 
mentas nutarė padaryti savus 
tyrinėjimus, nors vidaus pajamų 
biuras ir sako, kad Kelly atsi
teisė pilnai ir patenkinančiai.

Meras Kelly aiškina savo 
s pajamas

’ \ I

CHICAGO.—Meras Kelly už
vakar išleido ilgą pareiškimą, 
kuriame aiškina savo pajamas 
per 10 metų, nuo 1919 iki 1929 
m. m., kad parodyti, jog tos 
pajamos nėra gautos iš sani
tarinio distrikto.

Per tą laiką jo grynas pel
nas siekė $724,368.90,. iš kurių 
$151,152.92 sudarė algą iš sa
nitarinio distrikto. Likusis pel
nas ghutas iš pardavinėjimo na
mų ir Šerų, taipgi dividendų ir 
nuošimčių. Tokis didelis pelnas 
susidarė nežiūrint, kad ant Še
rų jis prakišęs $112,237.46.

HAVANA, r. 20.
gen. Antonio Anciart, buvęs Ha
vanos policijos viršininkas pre
zidento Machado laikais, liko 
užmuštas vakar, kalbama, kad 
jis pats nusižudęs. ’ ’

Nuvertus Machado valdžią 
gen. Anciart visą laiką slapstė
si, nors sukilėliai, kareiviai ir 
policija stropiai jo visur ieškojo, 
ypač kad jis buvo kaltinamas 
nužudęs 27 žmones ir 126 su 
žeidęs, kai minia susirinko prie 
prezidente rūmų, pasklydus ne
teisingiems gandams apie Ma
chado pasitraukimą.

Pagalios, jis minios ir polici
jos buvo užtiktas vienuose na
muose, kur su kitu porristu 
buvo pasislėpę persirėdę mote
rimis ir manė tuo išsigelbėsią. 
Kada jie tapo pažinti ir apsup
ti, nematydami išsigelbėjimo 
gen. Anciart nusišovęs, o jo 
draugas pabėgęs ir dabar stro
piai ieškomas.

Sukilėliai'dabar kasinėja At
arės tvirtovę, ieškodami slapta 
palaidotų Machados nužudytų 
sukilėlių. Vienas lavonas jau at
kastas. Bet tokių Machado 
slapta nužudytų revoliucionierių 
yra 346.

Brig.

Vokietijos naziai at 
siprašo Jungtinių 

Valstijų

Mulvihill iš Brooklyn,

WASHINGTON, r. 20. —Pre 
zidentas Rooseveltas vakar spe
cialiu traukiniu išvyko atosto
gauti į savo vasarnamį Hyde 
Park, N. Y. Jis tikisi dabar ge
riau pasilsėti, negu laike per
eitų atostogų, kada jas sutruk
dė Kubos revoliucija, angliakd- 
sių streikas ir daug kitų svar
bių reikalų. Gryš j Washingto- 
ną1 laivu apie Darbo dieną.

ST LOUIS, Mo., r. 20.—Va
karykščiuose valstijos konvenci
jos rinkimuose Missouri valsti
ja 4 balsais prieš 1 pasisakė už 
prohibicijos atšaukimą ir išrin
ko tokią konvenciją, kuri prohi
bicijos atšaukimą ratifikuos. 
Missouri yra 22 valstija pasisa
kiusi prieš prohibiciją. Bereikia 
dar 14 valstijų pritarimo,'4 kad 
prohibiciją visai panaikinti. Dar 
nė viena valstija nėra pasisa
kiusi už prohibicijos palaikymą.

Tikimąsi, kad iki pradžios 
lapkričio mėn. prohibicijos at
šaukimą bus ratifikavusios jau 
35 valstijos. Tiek valstijų iki 
to laiko bus išrinkusios valstijos 
konvencijas. Dar nėra aišku ar 
pasiseks šiemet gauti ir pasku
tiniąją, 36-tą valstiją.

I

Austrija prašo Mus- 
solini pagelbos apsi
gynimui nuo nazių

RYMA<S, r. 20.— Austrijos 
kancleris Dollfuss pradėjo pa
sitarimui su Italijos diktato
rius Mussolini, kad išgauti jo 
pagelbą Austrijos kovoje prieš 
Vokietijos nazius.

Vokietija prisižadėjo paliauti 
atakas prieš Austriją iš oro ir 
per radio. Lėktuvai daugiau ne
bemėto lapelių, tečiaUs Vokieti
jos- nazių vadai vistiek nepa 
liauja pulti Austriją per radio.

Gandhi tęsia bada 
vimą

BERLYNAS, r. 20. — Nazių 
ginkluotų gaujų komanduotojas 
Ernst ateinantį antradienį for
maliai atsiprašys Jungt. Valsti
jų ambasadoriaus Dodd dėl na
zių gaujų sumušimo amerikįe- 
čio Dr.
N, Y„ už tai, kad jis nesaliu
tavo nazių vėliavos.

Kartu valdžia paskelbs pa- 
tvarkymą, kad svetimšaliai yra 
pa Ii u šuo j ami nuo saliutavimo na
zių vėliavos, kas yra privaloma 
visiems vokiečiams.

—---- c-------------
DOVER, Del., r. 20. —Rau

donas lėktuvas liko užgautas

S; S
kad tai buvo Harold M. McMa

M0RGANT0WN, W. Va., r. 
20. —• Prezidento Roosevelto 
žmonos apsilankymas anglių ka
syklų miesteliuose, • nustebino 
tų miestelių gyventojus. Dau- 
gelis nė dabar nenori tikėti, 
kad tai lankėsi tikrai prezidento 
toa/OlanO>gliak^t    t    a....., . 
namus, teiravosi apie darbo są- kę ir joje paskendo. Manoma, 
lygas kasyklose ,apie bedarbiui kad tai buvo Harold M. McMa- 
ir jų padėtį ir ypač apie bedar-1 hon iš Oyster Bay, L. I., lėktu- 
bių šelpimą.!
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KLAIPĖDA.—VII. 31. Elta. 
—Padarius kvotą dėl Montvilai
čių įvykių, Klapiėdos karo ko
mendantas nubaudė Tabašių, 
Urbšaitį, Mertinaitj, Kragenin* 
ką ir Dilbą po tris mėnesius ka
lėjimo. Tą pačią dieną sulaiky 
ti uniformuoti Vokietijos pilie
čiai Goetcz ir Legutky buvo 
nubausti po vieną mėnesį kalė
jimo. Spikeris už uždraustos 
uniformos dalių nešiojimą buvo 
nubaustas vienu mėnesiu kalė
jimo. Pabėgių apskr. tarybos 
tarnautojas Hoieris, kuris lie
pos 22 d. buvo nelegaliai sušau
kęs susirinkimą kariškos mankš
tos mokymui ir šiaip pasitari
mui buvo nubaustas 1,000 litų 
arba 2 mėnesiais kalėjimo. To
liau už tai, kad liepos 17 d. Ka
volio kaimo gegužynėje užpuolė 
čia atsilankiusius lietuvius Peta 
raitis, Jurgutis ir Bajoras buvo 
nubausti po du mėnesius kalė
jimo ir Gerkan, Tautrimas ii 
Bikneris po mėnesį kalėjimo.

Lituanikos konstrukto
rius žada atvykti 

Lietuvon
KAUNAS.—Inžinierius Vikto

ras Jasulaity, Jcutfs <ukonstruk- 
tavo ir parengė Lituaniką trans
atlantiniam skridimui, kuris 
rengėsi atvykti vėl parengti Li
tuaniką per Atlantą skristi iš 
Lietuvos, žada atvykti Lietuvon 
ir apžiūrėti dabar jau sudužu
sį Lituanikos lėktuvą.

POONA, Indijoj, r. 20. —In
dijos nacionalistų vadas Mahat
ma Gandhi atmetė Anglijos val
džios pasiūlymą paliuosuoti jį 
iš kalėjimo, jei jis susilaikys 
nuo civiilo nepaklusnumo kam
panijos ir badavimą kalėjime 
tebetęsia. Gandhi sveikatą pri
žiūri valdžios daktarai.

- . I . 11"11 f———I *11 ■ .......... ■ I,

Plentu remontas eina 
visu smarkumu

KAUNAS.—Iš plentų žinybos 
teko sužinoti, kad plentų remon
to darbai jau yra žymiai pa
stūmėti priekin. Dabartiniu 
laiku visuose plentų rajonuose, 
kur tik yra atiduota remontuo
ti, remonto darbai eina gana 
smarkiai* Nors pagal sutartis 
rangovai turi galutinai baigti 
remonto darbus ligi spalių mė
nesio, tačiau manoma, kad pa
tys didieji darbai bus baigti dar 
šį mėnesį.

Gaisrai
Pumpėnų valsčiuj, Gegoborsto 

kaime buvo gaisras, nuo kurio 
nukentėjo 4 ūkiai: Iciko Vaser- 
mano, Sajos Kremerio, Iii jos 
Rafalavičiaus, ir Jochelio Cha- 
jėto. Nuostoliai siekia 56,000 
lt. sumai. Trobesiai buvo ap
drausti.

Veviržėnų valsč. Lomsodės 
kaime kilo gaisras nuo kurio 
sudegė ūkininko Stonio visas 
ūkis. Gaisras kilo nuo perkūni
jos. Visi gyventojai liko pri
trenkti, o paskum buvo atgai
vinti. Gaisro metu sudegė taip 
pat ūkininko Stonio žmona, ku
ri buvo gaisro metu namie.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
fe SO. H.\tSTEI>‘ŠT

I
Tel. Canal 8500
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Viennos

vienas iš dviejų Amerikos torpedinių laivų, kurie buvo pasiųsti

Nuteisė 140 žmonių
Kriminalinio
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Gaisrai

Tel. Canal 8500

JwSw"J •

šiandie streikieriai balsuos dėl 
priėmimo susitaikymo sąlygų 
ir gryžimo j darbą. Laimėjo 
sutrumpinimą darbo valandų 
ir pakėlimą algų

žysta darbininkams teisę kolek
tyviai tartis su samdytojais per 
savo išrinktus atstovus, tečiaus 
liejiklos sako, kad jos unijų ne- 
pripažinsiančios.
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Kauno; apygardos teismas 
Račkausko bylą paskyrė spręsti 
spalių 11 d.

WASHINGTON, r. 20. —Pre 
zidentas Roosevėltas vakar spe
cialiu traukiniu išvyko atosto-
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Kubos sostinė Havana ir
Havaną apsaugoti amerikiečių gyvastis. Skrituly — Amerikos ambasadorius Kuboje Welles, 
kuris daugiausia prisidėjo prie nuvertimo Machado valdžios. Apačioj — Morro pilys prie išėjimo 

į Havanos uostą.
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Galbūt lietaus, biskj šilčiai*.
Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:-
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Prezidentas pasirašė alie 
jaus ir plieno kodeksus

Geležies liejiklų darbininkai dirbs 40 vai 
savaitėje. Laukiama anglių ir . 

automobilių kodeksų
VVASHINGTON, r. 20.—Pre

zidentas Rooseveltas prieš iš
važiuodamas atostogų pasirašė 
trijų didžiųjų industrijų kodek
sus—aliejaus, geležies ir me
džio.

Per visą dieną industrinis 
administratorius Johnson nio
vėsi su aliejaus magnatais, kad 
priversti juos priimti jo paties 
paruoštą tai pramonei kodek
są. Plieno ir geležies industri
jos kodeksas buvo paruoštas 
kiek pirmiaif. >

Pagalios į vakarą, Johnson 
visai jau pavargęs, bet džiaug
damasis laimėjimais, nunešė 
abu kodeksus prezidentui pasi
rašyti.

Medžio pramonės kodeksas 
buvo pasirašytas ankščiau die
ną.

Iš stambiųjų pagrindinių in
dustrijų dar nėra psirašiusios 
kodekso tik anglių kasyklos ir 
automobilių pramonė.

Automobilių kodeksas 
paruoštas už kelių dienų, 
daugiau keblumų yra su 
lių kasyklomis.- Jtet ir čia ti
kimąsi, kad kodeksas bus grei- 
tai paruostas.

Henry Ford dar nėra parodęs 
savo nusistatymo linkui kodek
so ir jis nedalyvauja automo
bilių kodekso priruošime. Nie- 
kurie spėja, kad kai automobi
lių kodeksas bus pasirašytas, 
tai Fordas nueis dar toliau ne
gu kodeksas darbo valandų ir 
algų klausime, kad tuo patrauk
ti savo darbininkus ir si*- 
laikyti juos nuo organizavimosi 
į uniją.

Valdžia yra labai patenkinta, 
kad kodeksus rašosi ir stam
biosios, pagrindinės industrijos, 
nes nuo to kokio nusistatymo 
jos laikysis, daugiausia ir pri
klausys prezidento programo 
pasisekimas.

Sulig plieno industrijos pasi
rašytu kodeksu, visose plieno 
liejiklose bus dirbama tik 40 
valandų į savaitę, kuomet iki 
Šiol buvo dirbama daugiausia po 
10 valandų į dieną. Tikimąsi, 
kad tuo budu geležies liejiklos 
bus priverstos priimti j darbą 
didelį skaičių naifjų darbinin
kų.

Tečiaus plieno industrijos ko
deksas yra tik bandomasis, pri
imtas 90 dienų. Po 90 dienų 
plieno industrija, ar prezidentas 
kodeksą gali atmesti ar jį pa
keisti. Taipgi prezidentas pa
skirs tris atstovus, jų tarpe 
industrinį administratorių John
son, prie Plieno ir Geležies In
stituto, kurie kartu su Instituto 
direktoriais žiūrės kaip tą ko
deksą pritaikinti industrijai ir 
dabos, kad nesusidarytų mono
polių.

Nors plieno kodeksas pripa-

N. Y. moterų rubu 
siuvėjai laimėjo 

streiką

NEW YORK, r. 20. — Mote
rų rūbų siuvėjų kova už panai
kinimą “prakaitinių”, kuriose 
darbininkės dirbdavo po 70 va-j 
landų į savaitę ir uždirbdavo 
tik po porą ar trejetą dol. sa
vaitėj, tapo laimėta, laimėjusi 
60,000 moterų rūbų siuvėjų 
streiką New Yorke ir apielin- 
kinėse valstijose.

Derybos dėl naujų darbo są
lygų ėjo visą naktį ir, pagalios, 
tapo paskelbtas susitaikymas, 
kurį priėmė ir 500 žmonių strei
ko komitetas.

Susitaikymo sąlygomis, darbi 
ninkai nuo dabar dirbs 35 vai. 
savaitėje. Prie pigesnių kaip 
$3.75 dresių kirpėjai gaus $45 
j savaitę, operatoriai 75c į vai. 
New Yorke ir 65c kitur; eg-. 
zaminuotojai $20 savaitėj New 
Yorke ir $17 kitur, prosytojai 
85c-70c į vai., finišeriai $20 
$17 savaitėj, “cleaveriai” $15 
sav. ir sempelių gamintojai $30 
sav.

Brangesnių dresių gamintojai 
moka 10 nuoš. daugiau.

Tikimąsi, kad tuojaus pakils 
dresių kainos, ir išnyks “barge- 
nai”, kurie buvo galimi darbi 
ninkėms veik už dyką dirbant.

šį sutarimą pirmadienio ryte 
turės patvirtinti patys streikie
riai. Tuo tikslu rytoj ryte yra 
šaukiami 500 susirinkimų, ku
riuose streikieriai balsuos dėl 
priėmimo naujųjų sąlygų ir jei 
jos bifs priimtos, streikieriai 
tuojaus gryš į darbą.

Francuzų žandarai į 
sibriovė j Andorą
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Paskirta Račkausko 
byla

Montvilaičių ‘maištinin
kai’ jau nubausti

6 užmušti, 12 sužeista 
gryštant iš Chica- 

gos parodos
SOUTH BEND, Ind., r. 20.— 

šeši žmonės liko vietoj užmuš
ti ir apie 12 žmonių liko sun
kiai sužeisti pravažiuojančiam 
dideliam trokui užkabinus far- 
merišką troką, nubloškus jį į 
šalį ir nuplėšus jo šoną. Ne
laimė įvyko ant 112 kelio, ne
toli nuo čia.

Viši užmuštieji ir sužeistieji 
yra nedidelio Wakarusa, Ind., 
gyventojai. Pasiėmę farmerio 
troką ir susidėję suolus jie 
išvažiavo į Chicagos pasaulinę 
parodą. Apžiūrėję parodą penk
tadienio naktį gryžo namo. Visi 
buvo pavargę, nes jau buvo ar
ti 2 vai. naktį, veik visi snau
dė. Urnai iš priekio atbėgo 
greitai einantis didelis tarpvals- 
tijinis trokas, nuvarė farmerio 
troką nuo kelio ir vistiek jį 
užkliudė nuplėšdamas visą ją 

į šoną, o važiavusius žmones,— 
(užmuštus ir sužeistus— išblaš
kydamas ant kelio. Užkliudęs 
trokas nesustojo, bet skubiai 
nudumė linkui Chicagos.

Streikas sustabdė 
upių ir kanalų navi

gaciją Francijoj
PARYŽIUS; r. 20. — Vakai 

sustreikavo barkų darbininkai, 
kurie sustabdė visą navigaciją 
Franci jos upėse ir kanaluose.

Tuščios, streikierių apleistos 
barkos buvo taip sustatytos, kad 
jos užblokavo apie Paryžių, vi 
sasa upes ir kanalus, taip kad 
dabar negali upėmis plaukioti 
jokie laivai.

Be eilės klaipėdiškių “hitleri
ninkų” padėti kalėjiman ir 2 
iš Vokietijos atvykę

Kardinolas prašo 
maitinti Rusiją; mi- 

lionai mirę badu
4-

_ ___
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arcivyskupas, kardinolas Innit- 
zer išleido atsišaukimą, kuriame 
jis pareiškia, kad per pastaruo
sius kelis menesius Rusijoj nito 
bado mirė melionai žmonių ir 
todėl kviečia visą pasaulį, visą 
žmoniją gelbėti kitus milionus 
rusų nuo bado ir visų su badu 
surištų baisenybių—kūdikių žu
dymo ir kanibalizmo.

Missouri 4 balsais 
prieš 1 už prohibici- 

jos atšaukimą

CHICAGO
teismo teisėjai, kurie atsižadėjo 
atostogų ir pasiliko nagrinėti 
ir vasaros laiku, per pastarąsias 
tris savaites ntfteisė ilgiems me
tams kalėjimai! 150 žmonių už 
įvaiiras piktadarybes—daugiau
sia plėšimus/)

Nužudytas buvęs 
prie Machado Kubos 
policijos viršininkas

Teisingumo departa
mentas tyrinės Chi- 
gos mero pajamas

HAVANA, r. 20. — Brig. 
gen. Antonio Anciart, buvęs Ha
vanos policijos viršininkas pre
zidento Machado laikais, liko 
užmuštas vakar. Kalbama, kad 
jis pats nusižudęs.

Nuvertus Machado valdžią 
gen. Anciart visą laiką slapstė
si, nors sukilėliai, kareiviai ir 
policija stropiai jo visur ieškojo, 
ypač kad jis buvo kaltinamas 
nubudęs 27 žmones ir 126 su 
žeidęs, kai minia susirinko prie 
prezidento rūmų, pasklydus ne
teisingiems gandams apie Ma
chado pasitraukimą.

Pagalios, jis minios ir polici
jos buvo užtiktas vienuose na
muose, kur su kitu porristu 
buvo pasislėpę persirėdę mote
rimis ir manė tuo išsigelbėsią. 
Kada jie tapo pažinti ir apsup
ti, nematydami išsigelbėjimo 
gen. Anciart nusišovęs, o jo 
draugas pabėgęs ir dabar stro
piai ieškomas.

Sukilėliai- dabar kasinėja At
arės tvirtovę, ieškodami slapta 
palaidotų Machados nužudytų 
sukilėlių. Vienas lavonas jau at
kastas. Bet tokių Machado 
slapta nužudytų revoliucionierių 
yra 346.

ST LOUIS, Mo., r. 20.—Va
karykščiuose valstijos konvenci
jos rinkimuose MisSouri valsti
ja 4 balsais prieš 1 pasisakė už 
prohibicijos atšaukimą ir išrin
ko tokią konvenciją, kuri prohi
bicijos atšaukimą ratifikuos. 
Missouri yra 22 valstija pasisa
kiusi prieš prohibiciją. Bereikia 
dar 14 valstijų pritarimo’ kad 
prohibiciją visai panaikinti. Ųar 
nė viena valstija nėra pasisa
kiusi už prohibicijos palaikymą.

Tikimąsi, kad iki pradžios 
lapkričio mėn. prohibicijos at
šaukimą bus ratifikavusios jau 
35 valstijos. Tiek valstijų iki 
to laiko bus išrinkusios valstijos 
konvencijas. Dar nėra aišku ar 
pasiseks šiemet gauti ir pasku
tiniąją, 36-tą valstiją.

KLAIPĖDA.—VII. 31. Elta. 
—Padarius kvotą dėl Montvilai
čių įvykių, Klapiėdos karo ko
mendantas nubaudė Tabašių, 
Urbšaitį, Mertinaitį, Kragenin- 
ką ir Dilbą po tris mėnesius ka
lėjimo. Tą pačią dieną sulaiky 
ti uniformuoti Vokietijos pilie
čiai Goetcz ir Legutky buvo 
nubausti po vieną mėnesį kalė
jimo. Spikeris už uždraustos 
uniformos dalių nešiojimą buvo 
nubaustas vienu mėnesiu kalė
jimo. Pabėgių apskr. tarybos 
tarnautojas Hoieris, kuris lie
pos 22 d. buvo nelegaliai sušau
kęs susirinkimą kariškos mankš
tos mokymui ir šiaip pasitari
mui buvo nubaustas 1,000 litų 
arba 2 mėnesiais kalėjimo. To
liau už tai, kad liepos 17 d. Ka
volio kaimo gegužynėje užpuolė 
čia atsilankiusius lietuvius Peta 
raitis, Jurgutis ir Bajoras buvo 
nubausti po du mėnesius kalė
jimo ir Gerkan, Tautrimas ii 
Bikneris po mėnesį kalėjimo.

Lituanikos konstrukto
rius žada atvykti 

Lietuvon
. KAUNAS.—-Inžinierius Vikto
ras Jasulaiti s, k mis<ukonstruk- 
tavo ir parengė Lituaniką trans
atlantiniam skridimui, kuris 
rengėsi atvykti vėl parengti Li
tuaniką per Atlantą skristi iš 
Lietuvos, žada atvykti Lietuvon 
ir apžiūrėti dabar jau sudužu
sį Lituanikos lėktuvą.

Plentu remontas eina 
visu smarkumu

Austrija prašo Mus- 
solini pagelbos apsi
gynimui nuo nazių

PERPIGNAN, Francijoj, r. I 
20.—50 Francijoj žandarų įsi- 
briovė į mažytę Andoros respub
liką, Pirenejaus kalnuose, tari) 
Francijos ir Ispanijos, kad nu
malšinti joje “sukilimą” ir pa
daryti “tvarką”, žandarus pa
siuntė Francijos prezidentas 
Lebrun, kaipo respublikos ko- 
Įprincas.

žandarų pasiuntimas yra ašt
riai kritikuojamas Francijos li
beralų. Ne tik kad jie sulaužo 
Andoros suverenumą, bet ir ga
li įšaukti smarkų ir kruviną su
kilimą, kuris ikišiol buvo visai I gauti j savo vasarnamį Hyde 
ramus, greičiau žaismingas. Park, N. Y. Jis tikisi dabar ge-

Pirmą kartą francuzai į An- riau pasilsėti, negu laike per- 
dorą įsiveržė 1890 m. Tada kai- eitų atostogų, kada jas sutruk- 
nėnai atkakliai gynė savo lais- dė Kubos revoliucija, angliakd- 
vę. Bet jis apsiėjo be kraujo šių streikas ir daug kitų svar- 
praliejimo, ir vienai ir kitai pu- bių reikalų. Gryš į Washingto- 
sei tik ištolo šaudanties. Iną laivu apie Darbo dieną.

Prezidentas išvažia 
vo atostogoms

WASHING(TON, r. 20. —Tei
singumo departamentas įsakė 
ištirti pajamas Chicagos mero 
Kelly ir kaip jis mokėjo tak
sus. Tito tikslu į Chicago išvy
ko Joseph B. Keenan, specialis 
generailnio prokuroro pagelbi- 
ninkas, kuris vadovauja krimi
nalinės rakieterystės biurui.

Nors meras Kelly pernai su
mokėjo virš $100,000 priedinių 
najamų taksų ir pabaudų, te
čiaus tie sumokėjimai buvo pa
daryti be teisingumo departa
mento žinios. Todėl departa
mentas nutarė padaryti savus 
tyrinėjimus, nors vidaus pajamų 
biuras ir sako, kad Kelly atsi
teisė pilnai ir patenkinančiai.

Meras Kelly aiškina savo 
pajamas

CHICAGO.—Meras Kelly už
vakar išleido ilgą pareiškimą, 
kuriame aiškina savo pajamas 
per 10 metų, nuo 1919 iki 1929 
m. m., kad parodyti, jog tos 
pajamos nėra gautos iš sani
tarinio distrikto.

Per tą laiką jo grynas pel
nas siekė $724,368.90, iš kurių 
$151,152.92 sudarė alga iš sa-* 
nitarinio distrikto. Likusis pel
nas ghutas Iš pardavinėjimo na
mų ir Šerų, taipgi dividendų ir 
nuošimčių. Tokis didelis pelnas 
susidarė nežiūrint, kad ant Še
rų jis prakišęs $112,237.46.

......
MORGANTOWN, W. Va., r. 

20. — Prezidento Roosevelto 
žmonos apsilankymas anglių ka
syklų miesteliuose, • nustebino 
tų miestelių gyventojus. Dajir 
gelis nė dabar nenori tikėti, 
kad tai lankėsi tikrai prezidento 
žmona. Ji lankė angliakasių 
namus, teiravosi apie darbo są
lygas kasyklose ,apie bedarbius 
ir jų padėtį ir ypač apie bedar
bių šelpimą.!

Vokietijos naziai at 
siprašo Jungtinių 

Valstijų

RYMAS, r. 20.— Austrijos 
kancleris Dollfuss pradėjo pa
sitarimus su Italijos diktato
rius Mussolini, kad išgauti jo 
pagelbą Austrijos kovoje prieš 
Vokietijos nazius.

Vokietija prisižadėjo paliauti 
atakas prieš Austriją iš oro ir 
per radio. Lėktuvai daugiau ne
bemėto lapelių, tečiatfs Vokieti
jos* nazių vadai vistiek nepa 
liauja pulti Austriją per radio.

KAUNAS.—Iš plentų žinybos 
teko sužinoti, kad plentų remon
to darbai jau yra žymiai pa
stūmėti priekin. Dabartiniu 
laiku visuose plentų rajonuose, 
kur tik yra atiduota remontuo
ti, remonto darbai eina gana 
smarkiau Nors pagal sutartis 
rangovai turi galutinai baigti 
remonto darbus ligi spalių mė
nesio, tačiau manoma, kad pa
tys didieji darbai bus baigti dar 
šį mėnesį.

Gandhi tęsia bada 
vimą

BERLYNAS, r. 20. — Nazių 
ginkluotų gaujų komanduotojas 
Emst ateinantį antradienį for
maliai atsiprašys Jungt. Valsti
jų ambasadoriaus Dodd dėl na
zių gaujų sumušimo amerikie
čio Dr. Mulvihill iš Brooklyn, 
N. Y(„ už tai, kad jis nesaliu
tavo nazių vėliavos.

Kartu valdžia paskelbs pa
tvarkymą, kad svetimšaliai yra 
paliusuojami nuo saliutavimo na
zių vėliavos, kas yra privaloma 
visiems vokiečiams.
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DOVER, Del, r. 20. —Rau
donas lėktuvas liko užgautas 
žaibo ir numestas žemėn. Jis 
nukrito į gilią ir klampią pel
kę ir joje paskendo. Manoma, 
kad tai buvo Harold M. McMa 
hon iš Oyster Bay, L. 1., lėktu-

POONA, Indijoj, r. 20. —In
dijos nacionalistų vadas Mahat
ma Gandhi atmetė Anglijos val
džios pasiūlymą paliuosuoti jį 
iŠ kalėjimo, jei jis susilaikys 
nuo civiilo nepaklusnumo kam
panijos ir badavimą kalėjime 
tebetęsia. Gandhi sveikatą pri
žiūri valdžios daktarai.
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Pumpėnų valsčiuj, Gegoborsto 
kaime buvo gaisras, nuo kurio 
nukentėjo 4 ūkiai: Iciko Vaser- 
mano, Sajos Kremerio, Iii jos 
Rafalavičiaus, ir Jochelio Cha- 
jeto. Nuostoliai siekia 56,000 
lt. sumai. Trobesiai buvo ap
drausti.

Veviržėnų valsč. Lomsodės 
kaime kilo gaisras nuo kurio 
sudegė ūkininko Stonio visas 
ūkis. Gaisras kilo nuo perkūni
jos. Visi gyventojai liko pri
trenkti, o paskum buvo atgai
vinti. Gaisro metu sudegė taip 
pat ūkininko Stonio žmona, ku
ri buvo gaisro metu namie.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
'■fe fe MTUctaiboieri^^
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.
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Didelė paklausa 
popiermedžių

Laisvės Alėjoj motocik 
Batas užmušė žmogų

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Kitas smarkiai apdegęs 
nugabentas ligoninėn

Marijampolietis, ž y- 
miausias Belguos bri- 
lijantų prekybininkas
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Full Pack.
No Slack Filling

palaiko 
koris ti

eks por-

Užmušė uošvį' už tai, 
kad šis atėmė žmonų 

ir kraitį

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Apleistas istorinis 
kalnelis
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Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas, 
Tikietus

Nauja Marijampolės 
rotušė
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CHICAGO, ILLINOIS

pųrtuoti tik žiemos metu, va
sarą beveik užtenka vietos 
produkcijos, menesiui kontin
gentas nustatytas, tik 400 tonų, 
kai žiemos metu mėnesiui kon
tingentas yra 2,000 tonų. Lie
tuvos sviestas jau buvo nuga
bentas Belgijon ir čia jis įver
tintas kaip labai geras, tačiau 
didžiausio sviesto kontingento 
dalis yra atiduodama Danijai. 
Iš Belgijos Lietuvon galima 
butų importuoti be geležies iš
dirbinių dar ir siulus ir kai 
kurias manufaktūros prekes.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Marijampolės miesto savival
dybė persikėle į naujas rotušės 
patalpas. Rotušes įrengimas 
kainavo apie 60,000 lt. Liepos 
13 d. įvyko pirmas, naujose pa
talpose, miesto tarybos posė
dis. Išrinkta nauja komisija, 
kurion įeina: pris. adv. Stoklic- 
kis, p. Kutaitis ir mok. Baku-

degė V. čyžiaus gyv. namų ir 
tvartų ir K. Klekerio gyv. na
mą ir tvartą. Nuostolių pada
ryta per 4,000 litų. Rymėnų 
km. sudegė dėl tos pat prie
žasties Nik. Vaitkevičiaus tro
besiai. Nuostoliai 2,600 litų, 
žvirgdėnų km. taiojau sudegė 
VI. Baliukonio gyvenamasis na
mas ir tvartas.

Bendrai, paskutiniu metu 
Daugų apylinkėse dažnai siau
čia audros su perkūnijomis ir 
pridaro ūkininkams daug nuo
stolių.

Liškiavos miestely sudegė 
Baračiauskio ir Zagurskio ma
lūnas. Nuostolių padaryta apie 
40,000 litų.

Liepos 13 d. naktį Trakiškių 
kaime kilo gaisras. Degė Ra
manauskienės kluonas, kuris 
buvo apdraustas 12,000 lt. Nuo
stolių padaryta iki 16,000 lt.

Vilkelių km* Panemunio vals. 
Rokiškio apskr. įvyko žmog
žudystė, kurios auka tapo pil, 
Sinskys, gyv. papilnėtam kai
me. Nužudymo aplinkybės to
kios.

Belgijoj gyvena 500 Lietuvos 
....piliečių. Šiaulietis, žymus

Belgijos importininkas. Bel
gija drauginga Lietuvai val
stybė — jų spauda 
santykius su musų 
lalu 
t uoli Belgijon

Draugijoms Konstitucijos
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialių užsakomi 
taip kaip, jop vedamos, su specialėm linijom ir lietuvis 
kais antgalviaig. j;;- •

mas jų buvo čia pat ir palai
doti. Labai nuostabu, kad šis 
istoriškas kalnelis yra labai 
apleistas. Taip pat labai apleis 
tl ir didvyrių kapai, kurių daug 
jau išnyko. Tie, kurie dar yra 
išlikę, įvairiomis piktžolėmis 
apaugę. Be to, kapai neaptver
ti jokia tvorele. Pažymėtina 
kad ant kalnelio nėra pastaty
ta kritusioms lietuviams už tė
vynės laisvę jokio bendro pa 
minklo.

Lietuvai gražinti dr-jos sky
rius ir šiaip jau vietos organi
zacijos turėtų šio kalnelio su
tvarkymui atkreipti ypatingą 
dėmesį.

š. m. vasario mėn. Sinskytė 
Ona ištekėjo už La^ciškio Juo
zo, gyv. Minkunų «km. Panemu
nio vaisė. Tačiau ji per Sekmi
nes sužinojo, kad jos vyras tu
ri meilužę ir net nuo jo vaiką. 
Nuo to laiko jų Santykiai' la
bai pablogėjo ir žmona darė 
žygių išsiskirti.

Liepos 16 pamaldų laiku, 
Lauciškienės tėvas 'atvažiavo 
pas Lauciškį, kuris tuo laiku 
buvo bažnyčioje, ir susikrovęs 
dūktos kraitį išvažiavo su duk
terim pas save. Kažkas apie tai 
prahėšė Lauciškiui, kuris iš 
bažnytkaimio su savo kaimynui 
Kučinsku Povilu nusiskubipo į; 
Vilkalius, kur Tado ką tik at
važiavusį . ir iškraunantį jo, 
žmonos kraitį. Nieko nelaukda-

lietuvius. Iš viso 
Daugu-

į K. Binkaus svirną 
perkūnas. Svirnas su 
vusiais javais sudegė, 
lių padaryta 760 lt

Skaisgirio valse. Budraičių 
km. į St. Jasaičio daržinę įtren
kė perkūnas, kuri sudegė. Tai
pogi sudegė daržinėj buvusi 
kuliamoji mašina ir kitas tur
tas. Nuostolių padaryta už 
7,000 litų.

Daugų valsčiuje sudegė daug 
trobesių. Visi gaisrai išimtinai 
buvo dėl perkūnijos į'trenkimo.

Smetoniškių km. žaibas už-

savo darbštumu ir 
Belgijos krimi- 

beveik nie- 
figuruojant 
kaip tuo

Veisėjų valsč. sudegė Zigmo 
Švitros 4 trobesiai: kluonas, du 
tvartai su įvairiomis mašino
mis ir inventorius. Nuostoliai 
siekia iki 90,000 litų. Dėl ko
kios priežasties gaisras kilo ne- 
lustatyita.

Šiaulėnų valsč. šiaulaičių km.
įtrenkė 

ten bu- 
Nuosto-

mas Laupiški^ rėžė savo uoš
viui basliu dp Kartu; j galvą. 
Tiąfc pat sudrožė ir Kučtoskas. 
Sinskys vietoję griuvo negy
vas.

žmogžudys Kučinskas (Povi
las suimtos, o Lauciškis dar 
sJapgtoti. .

Pil. Lauciškis pasižymėjo ne
ramiu budu ir nelabai senai 
vienam asmeniui, lendančiam 
pas jo meilužę, sulaužė ranką.

Į nelaimės vietą susirinko 
daug žmonių, kurie piktinos 
motociklistu. An.v mesfalto bu
vo klanai kraujo.

KAUNĄS. — Laisvės alėja 
pro paštą žaibo greitumu lėkė 
motociklas ir užvažiavo ant pi
liečio Motiejaus Ordayičiaus, 
gyvenančio Kaune, Aušros g. 
7 Nr,

Ordaviėius ėjo skersai Lais
vės alėjos ir nespėjo pereiti. 
Motociklas užkliudęs Ordavičių 
kelis metrus numetė tolyn ir 
metė ant mesfalto; krisdamas 
Ordavičius prasimušė galvos 
kiaušą ir sulaužė kairiąją ran
ką. Ordavičius įdėtas į greito
sios pagalbos automobilių mi-

Valstybčs sekretorius Cordell Hull, kuris nesenai sugryžo 
iš Londono ekonominės konferencijos, duoda platų pranešimą 
apie tos konferencijos eigą prezidentui Rooseveltui.

Paskutiniu metu miškų de
partamentas gauna iš įvairių 
firmų ir paskirų pirklių užsa
kymų parduoti jiems popier
medžių. Nors šiais metais Klai
pėdos celiuliozos fabrikas nu
pirko 250,000 erdm., bet vis- 
vien tam fabrikui to kiekio ne
užteko.

Neseniai buvo pastatyti par
duoti stačių eglinių medžių apie 
50,000 ktm. Rietavos ir Pajū
rio miškų urėdijose, kftr likvi
duojami servitutiniai miško 
plotai ir medžius tenka iki nu
statyto termino atsiimti. Tą 
kiekį taip pat nupirko Klaipė
dos celiuliozos fabrikas už 231,- 
000 litų.

Paskutinėmis dienomis suži
nota, kad Klaipėdos fabrikui 
dar stinga apie 100,000 erdm. 

nuskustų popiermedžių.

RASEINIAI. — Netoli nuo 
miesto, kairėje pusėje vieške
lio, vedančio j Kauną, yra gra
žus kalnelis, žmonių Cibjkalnto 
vadinamas. Mat, Didžiojo karo 
metu ant šio kalnelio moterė
lės ganydavo ožkas, nes visos 
karvės buvo rekvizuotos. Nuo 
to, sakoma, ir kalnelis Cibikab 
nio vardą gavęs.

Ant šio kalnelio vokiečiai 
okupacijos metu šaudydavo su
sipratusius 
čia žuvo 57 asmenys

Dešinėj—nušautas gatvėj nuožmiosios Machado slaptosios policijos La Poira vadas pulk. Jimine# 
vado.jauw užmušėjas sveikinamas minių kaipo tautos didvyris.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

Kaišiadorių valsč. Vilionių k. 
liepos 23 d. 12 vai. nakties už
sidegė ūkininko Leono Ketur- 
kos kluonas, kuris buvo pri
krautas šieno. Ugnis greitai 
apėmė visą klojimą ir sunaiki
no daug šieno ir ūkio padargus.

Tą naktį kluone ant šieno 
gulėjo Keturkos dukters, Mat- 
kevičienės du vaikai., Vienas iš 
jų Bernardas, 7 metų, staigiai 
ugnies užkluptas iš kluono pa
bėgti negalėjo ir visų akivaiz
doje su didžiausiu šauksmu su
degė. Kitom, 10 metų amžiaus 
vaikui, iš kluono pavyko išbėg
ti, tačiau jis smarkiai apdegė 
ir turėjo būti tuojaus nugaben
tas apskrities ligoninėn. Jo gy
vybė pavojuj. Gaisro priežastis 
— padegimas. Kaltininkas, spė
jama, bus netrukus suimtas, 
nes policija jo pėdsakus jau už-

šiomis dieno
mis Kaunan buvo atvykęs 
Lietuvos generalinis konsulas 
Briusely (Belgijoj) p. Narjau- 
skas. Korespondentus p. kon
sulas painformavo apie Lietu
vos Belgijos santykius.

—Belgijos šiuo metu Lietu
vos koloniją sudaro apie 500 
Lietuvos piliečių, daugiausia 
žydų, nemaža jų studentai ir 
prekybininkai. Lietuvos pi
liečių tarpe yra labai žymių 
prekybininkų, pav., kilęs iš 
Marijampolės p. Genas yra 
vienas iš žymiausių Belgijos 
brilijantų prekybininkas, mi
lijonierius, turįs didelius rū
mus Antverpene, kur, tarp 
kito ko, yra Lenkijos genera
linis konsulas. Nors p. Genas 
seniai yra išvykęs iš Lietuvos, 
bet didelis patrijotas, labai do
misi Lietuvos ekonominiu, po
litiniu ir kulturiniu gyvenimu 
ir neatsisako nuo Lietuvos pi
lietybės. Kitas, kilęs iš Šiau
lių, p. Belceris, yra žymus 
Belgijos importininkas, nuo
širdus Lietuvos pilietis, palai
ko nuolatinius santykius • su* » . 
konsulatu. Lietuvos piliečiai 
Belgijoj yra gerai užsireko
mendavę 
sąžiningumu 
nalinėj kronikoj 
kados negirdėti 
Lietuvos piliečių 
tarpu to nėra galima pasakyti 
apie Rytų Europos valstybių 
piliečius. Belgijos vyriausybė 
ir visuomenė šį reiškinį tinka
mai įvertina.

Belgijos vyriausybė yra 
draugiška Lietuvai, nes Belgi
ja nėra imperialistinė valsty
bė, ji saugo savo nepriklauso
mybę ir gerbia kitų nepri
klausomybę. Belgai trokšta 
taikos.

Belgijos spauda palaiko san
tykius su Lietuvos konsulatu. 
Prie draugiškų santykių su
darymo Lietuvos su Belgija 
yra daug prisidėję Lietuvos 
ministeris Prancūzijoj p. Kli
mas, kuris dažnai iš Paryžiaus 
atvyksta Briuseliu.

Lietuvos ir Belgijos preky
bos santykiai šiuo metu yra 
nemažai išplėsti, bet balansas 
dar tebėra Lietuvos nenaudai. 
Tačiau priekiaujant kompen- 
sato principu tas nenormalu
mas galės būti pašalintas. Lie
tuva Belgijon gali gabent miš
ko medžiagą anglių kasyklų 
reikalams, linus, sėmenis. Be
konui ir kiaušiniams ten rin
kos nėra. Sviestą galima eks-

Prieš porą dienų sudegė 
Kruonio valsč. Vilūnų Berna- 
siaus Padrėzo gyvenamas na
mas, kluonas, tvartas ir visi 
ūkio padargai. Nuostolių pa
daryta per 30,000 litų Turtas 
apdraustas. Gaisro priežastis 
neaiški.

Ta proga tenka pastebėti, 
kad Trakių apskrity liepos mė
nuo labai gausus gaisrais. Jau 
įvyko 6 gaisrai, kurių nuosto
liai siekia, per 20,000 litų.

Žiežmarių valsčiuj perkūno 
buvo užmušta moteris. Prieš 
kelias dienas manevruojančio 
traukinio Kaišiadoryse suvaži
nėta viena žydė, kuri Kaune li
goninėj mirė,.

Dabartinis traukinys taip pat 
suvažinėjo vieną jauną darbi
ninkę.

__
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Kainos Dar Žemos

125.00Kas vakarą

klykteli parsiduoda tiktai

nuo

ragina tei

Lengvais Išmokėjimais

LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

nuobodžiavai I

irtis moterims

50c

kuriomis

%AUV mušt

DUBINUŠKA 
LIETUVIŠKAI

balsas, 
vienok

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

—- pradeda aiš 
paprasta istori

savo žmoną ir duoda jam kur; 
laiką tinkamiau pamokoms pa
siruošti. —-Ytė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

iš žmonos
kaip

įsiterpia žmona.
po restoranus su įvairiom par 
norti vaikštinėjai!

—Prašau į mano asmens rei- 
perspčja ją 

Niekur aš nevaikšti-

vienas, sėdžiu 
vkarus namie, 
džiauju...

—Baisiai tu

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

suteikia 
barzdaskutykios 
aaMi komfortą 
■ skutimos 

namie

Jeigu pirksile Budriko Krautuvėj, nes čia yra pripirkta 
daug prekių dar kainoms nepakilus. Tad Budriko krau
tuvėje dar galite įsigyti sau namų reikmenų, rakandų, 
parlor setų, matrasų, radijų ir tt. labai prieinamomis 
kainomis ir lengvais išmokėjimais.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietana ir drasko* vanos.
iwimming pool.

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

perspėja ją vy- 
Tokių dalykų, aišku

danas... Hm, kodėl _ čemodaną 
vartojot, nesuprantu ?

—Kad čemodane, ponas teisė
jau, buvo sudėti jos kaltės įro
dymai... tai (todėl ir pavartojau.

—Papasakokit, kaip tai įvy
ko, — sako teisėjas.

—Jis meluos I
Netikėkit jam

Nedeliomis: 8 vai. ryte W. C. F. L. 970 k., 1-mą vai 
po piet W. C. F. L. 970 k., ir 1:30 vai. 
po piet W. A. A. F. 920 k.

Ketvergais: 7:30 vai. vakare W. H. F. C. 1,420 k.
Kasdien: 4:15 vai. po piet W. A. A. F. 920 k.

Iš teismo salės Pa 
langoj

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

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

Nuosavybės išsivystymas ......... ..............................
, 170 pusi.

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

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

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

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais)

3417-21 So. Halsted St., Chicago, III 
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

pilna to žodžio prasme, bet tik 
pamokiau, kad kitąsyk taip nė- 
darytų!

Žmona šluosto ašaras 
kur publikoje barzdotas, senas 
žydas šnabžda:

—Vot, vam i kurorty!...
Teisėjas randa, kad vyras 

dar nevisiškai tinkamai mokė

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

I’VE TUF2NED EVERY IN THE HOUSE k 
AN MOUJ3 AHEĄD.SO IMAT JBEAU OF YOURS 
WONt S1AYSO lATEĮp---------- T----- jg“

—Palangos juroj nuskendo 
mano meilė... ir šaltos bangos 
jos neatiduos, — niūniuoja kaž
koks vyras, eidamas pro teis
mo rumus. O teismo salėje tuo 
laiku publika seka Šeimyninės 
laimės tragediją, kurioje 'Pa
langos jura suvaidino nemažą

esu lankęs o- 
Fausto klau- 
Jaučiu save 

jei ’ aplenkiu

WEtL'. -DON T STA12T't~ 
DOING- IT D0WN THERE!

BUTLETU? PLUNGE 
INTO THE SEA OP , 
matisimony.-dear!

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

1 J padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks* mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listortae, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky- 
daipas dantų emalšs —- tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co* Saint 
Lcnris, U. S. A.

Dar jaunas vyras, gražiai ap
sirengęs, stovi vienoje teisėjo 
stalo pusėje, antroje gi pusėje 
— moteris, apie kurią sakoma: 
“hm... nieko sau!“ Ji nervingai 
varto rankose ridikiulį ir ne
apykantos pilnu žvilgsniu seka 
kaltinamąjį.

—Tai čia, reiškia, jūsų žmo
na? — klausia teisėjas kalti
namojo. •

—Taip, — atsako šis ir pri
deda: — buvusi.

—Jus ją mušėt? Prisipažįs
tate, kad mušėt?

—Hm...— vyras trukteli pe
čiais. — Kaip, žinoma, suprasti 
tą mušimą... Iš kokio taško į 
jį žiūrėti... Jeigu iš policijos 
tažko, tai, galimas daiktas, ga
lima butų prieiti išvados, kad 
čia įvyko mušimas... Bet jei 
šeimyninio gyvenimo akimis 
pažvelgsime į tą dalyką, (tai nie- 
no kito nerasime, kaip tik ma
žą tarpusavio, šeimyninio po
būdžio, taip sakant, prie užda
rytų durų, nesusipratimą...

—Mažiau filosofijos. Sakykit 
tiesiog: pavarto jot fizišką jėgą 
prieš savo žmoną, ar ne? <<

—Tai, ponas teisėjau... pa
vartojau...— prisipažįsta vyras; 
žvairuodamas į savo žmoną, iš
ėjusią atsargom

—Kokiame pavidale ta jėga 
buvo pavartota? Lazda mušėt, 
ar kuom kitu?

—Lazda mušiau... ir kuom 
kitu mušiau...

—Būtent?
—Anksčiau išvardintais pro

tokole dalykais...
Teisėjas žiuri protokolą.
—Aha. Vadinasi, buvo pa

vartota lazda, kumštys ir čemo-

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE
Šaltas Alus

>^*0

žmona
nas teisėjau, jis meluos!

\yras ironiškai patraukia pe
čiais ir pusbalsiu sumurma:

—Na, ir žmonės dabar! Na 
ir moterys!...

—Papasakokit, 
sėjas.

•—Taip buvo 
kinti vyras, — 
ja iš šių laikų gyvenimo. Įvy
ko viskas ant romantiškų pa
grindų, žinoma... Palangos ju
roj, anot Dolskio, nuskendo mu
sų meilė...

—Mažiau poezijos, — per
traukia jį prozaikas teisėjas.

—Gerai, galima be poezijos. 
Išvažiavo žmona į Palangą, o 
aš Kaune likau. Gerai, likau aš 

ištisas dienas ir 
liūdžiu, nuobo-

Sergantys 
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. Nedeliomis 10 a. m. iki 12 
vai, Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
totnis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

Vadinasi, galite suprasti, 
kad dainą aš branginu ir mėg
stu nemažiau kaip muziką ir 
kitas Dievo dovanas.

Lai dainininkas, dainuoja 
lietuviškai, rusiškai, graikiš
kai, vokiškai, itališkai ar kaip 
kitaip — bile tik jis moka 
dainuoti. Dainavime ne kalba 
svarbi, o balsas ir mokėji
mas juo perduoti dainos turi
nio ir dvasios. Yra dainų, ku
rias galima versti į kitas kal
bas be sudarkymo. Gabiau
sių vertėjų rankose jos šio-to 
netenka. Didžiuma vertėjų 
jas padaro parodija. Kiekvie
ną operą verčia keli poetai į 
tą pačią kalbą ir tik vieno dar
bas parenkamas kaipo tinka
mesnis. Ne vienas pilnai ne- 
atatinka originalui. Taip pat 
yra ir su trumpomis daino* 
mis.

Kas gali išversti į bile kurią 
kalbą rusų dubinušką? Sa
kysite, pasirinkau visų keb
liausią. Juozo Babravičiaus 
dainuojamas rusų kalba “Ja 
nie prorok” argi taip pat dai
nuojamas jo paties lietuvių 
kalba? Išverskite į bile kurią 
kalbą “kur bakužė samanota” 
ir išgirsite kas išeis."°Kafvėle
lis” lietuvių kalboj tinkamai 
dainuojamas yra perlas, čia 
lietuvių motivai, poezija, dva
sia, temperamentas.

Kada Juozas • Babravičius 
atvyko iš Europos ir savo 
koncertuose dainavo įvairio
mis kalbomis — kokie žavėti
ni buvo tie koncertai! Kiek
vieną dainą jis buvo išstudi
javęs origihalėj kalboj, su
pratęs jos esmę ir prasmę ir 
ištobulinęs savo balsą ir sielą 
kiekvienu žodžiu ir skiemeniu 
perduoti jas publikai. Su lai
ku pradėta patarti, o gal ir 
reikalauti, kad tos pačios dai
nos butų dainuojamos lietu
vių kalba vertimuose, čia ir 
žodžiai ir skiemens jau kiti, 
prasmė šiaip-taip sulipdytą. 
Tas pats stebėtinas ] 
tos pačios pastangos, * 
jau ne ta daina.

Menkesni dainininkai 
bovitis kaip jiems patinka, 
bet man butų malonu, kad 
Juozui Babravičiui niekas ne
patartų, kokiomis kalbomis 
ir kokias dainas dainuoti. Jis 
yra dainavimo meistras, ko
kio Amerikos lietuviai nėra 
turėję ir vargiai kada turės. 
Tokiu dainininku bile kuri 
tauta ir šalis didžiuotųsi. Lai 
jis dainuoja* tokias dainas ir 
tokiomis kalbomis, 
jo balsas ir siela žavėja klau
sytojus. Dainos, kurias jis dai
navo savo pirmutiniuose kon, 
certuosė, neĮkirėtų dainų mė
gėjui, nors jos butų jo pakar
tojamos kiekviename koncer- 
te.

Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos

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

■ ' .. , / . ' . 't i; , • ■

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

Rašo Dr. A. Montvidas.
Aš ir vėl apie meną, 
šį sykį tik apie dainą 

dainavimą.
Šimtus sykių 

perą. Vien tik 
siaus 24 kartus 
nuskriaudęs, 
bent vieną žymesnį koncertą. 
Pats mėgstu dainuoti, kuomet 
niekas negirdi, nes kitaip 
klausytojai išbėgioja. Kada 
buvo užėjusi pavietrė papras
tiems dainininkams koncertus 
rengti, aš irgi buvau sudaręs 
planą savo koncertui, tik ma
no draugas J. Čeponis išvežė 
mane iš miesto ir viskas paį-

kalus nesikišti!
vyras
nėjau, o jei ir vaikštinėjau, tai 
ne su įvairiom panom, o tik su 
panele Mare, tamstos gerąja 
drauge...

—Greičiau, greičiau pasako
kit, — vėl ragina teisėjas.

—Sėdžiu aš ir pirštus iŠ nuo
bodumo griaužiu 
laiško laukiu, o laiško
nėra, itaip nėra. Tik staiga vie
ną dieną gaunu tokią žinią. —

—Geroji draugė Marė prane
šė! — kreiva šypsena praneša 
žmona.

WISSIG,
Specialiau* ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnnodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
k gydymai išgydymui 
m -įvairių kraujo ligų, 
H reumatizmo, inks- 
K. tų, pūslės, urina- 

|®0 rių ir visų užkre- 
W člamųjų ligų. Tai- 

pgi speciali gydy- 
mąi sugrųžinimui 

"■h energijos ir stipra- 
y mo be laiko nu

stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams, 

žmonės yra kviečiami

NAUJIENOS, eraeago, m. „....1 , ...... .......... w
—Tai mano asmens paslaptis 

žmona, sako, kurorte kas vaka
rą ir naktį baliavoja su viso
kiais tipais... tiesidg, galima sa
kyti, ištvirkauja...

—Melagis! cypteli žmona.
—Prašau nusiraminti, aš sa

kau tiesą 
ras
mano garbė, kaipo jos vyro{ ne
galėjo pakelti... Aš išvažiavau ; 
^Palangą ir —-

—Toliau jis meluos, ponas 
teisėjau!

—...ir ant juros kranto ra
dau ją, štai su ivenu įtartinu 
vyru meiliai bečiulbant. Na, ži
noma... Aš padariau triukšmą, 
pareikalavau pasiaiškinimo., če
modane radau laiškus, įrodan
čius josios kaltę... Aš. ponas 
teisėjau, prašau mane išteisin
ti, nes čia aš nematau jokios 
kaltės..: Juk aš jos nemušiau, ELEKTRIKINĖS

LEDA UN ES 
arba refrigeratoriai 
s tiktai nuo

59.00

r*..... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Edgemore pliaže, Queens, L. L, prigėrus septyniems našlaičiams, kuriuos į jurą nusinešė 
smarki banga. Apačioj — gaivinimas išgriebtųjų ir vienas atgaivintųjų.

PROBAK
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Apžvalga
DARBININKŲ INTERNACIO

NALO KONGRESAS

karo pa- 
reakcijos 
demokra- 
Tai bus,įvairiose šalyse.

būt, svarbiausias socialis- 
suvažiavimas nuo to laiko, 
buvo įsteigtas tarptautinis

kongreso atstovų, Darbo <Par- 
tijos ir parlamentines Darbo 
Partijos atstovybes, išleido ma
nifestų, smerkdama fašizmų 
Vokietijoje ir šaukdama bai- 
kotuoti vokiečių prekes Angli
joje.

Atsišaukime raginama “visi, 
kurie kartu su Britanijos dar
bininkais piktinasi ir biaurejasi 
žmonių laisves ir pilietinių tei
sių naikinimu Vokietijoje, ne
vartoti atgabenamų iš Vokieti
jos prekių...

“Mes raginame Britanijos 
darbininkus pravesti boikotą 
taip griežtai, kad Vokietijos 
žmonės bus priversti atmesti 
‘hitlerizmą’ ir Sugrįžti j lais
vės ir demokratijos kelią... ši
tuo boikotu mes galime kirsti 
smūgį despotizmui, kuris yra 
prispaudęs vokiečių tautą, ir 
padėti jai atgauti laisvę.”

madarius, niekur juos nepa
šalino iš svetainių. Toks par
tijos narys, kaip Ivan Nikitič 
Smirnov, kuris išbuvo parti
joj 25 metus, kuris žinomas 
plačiausioms darbininkų mi
nioms, kurį didžiai gerbia vi
si, kurie tik dirbo su juo ne- 
legališką darbą prie caro 
valdžios, paskui Raudonojoj 
Armijoj ir bendrai sovieti
niame darbe — tokiam drau
gui neleido kalbėti nei de
šimties minučių... Jo kalba, 
visiškai lojališka ir be jokio 
užsikarščiavimo, buvo orga
nizuotu budu kliudoma. Ir 
pirmininkas tam pritarė.

“Gengsteriški budai ardyti 
partijos mitingus buvo ypa
tingai praktikuojami Lenin
grade, akyvaizdoje sekreto
riaus provincijos komiteto, 
draugo Kirovo. ‘Kas tai* už
gesino šviesas Leningrado 
konferencijoje ir lokalėj Vi- 
borgo konferencijoj kaip tik 
tuo laiku, kada opozicijos at
stovas pradėjo skaityti saVo 
rezoliuciją. Leningrado dis- 
trikto konferencijoj būrys 
tokių triukšmadarių užpuolė 
ant draugo, skaičiusio opozi
cijos rezoliuciją, sudraskė ją 
į kavalkus, o svetainėje tuo 
laiku girdėjosi antisemitiški 
šauksmai (šauksmai prieš 
žydus).”

> Ryškesnių gengsterižrtio pa
vyzdžių vargiai 
rasti.

Tai šitokiomis 
Stalinas užvaldė
vikų partiją. Opozicija prieš jo 
diktatūrą yra bejėgė, kadangi 
ji neturi tiek smurto priemo
nių, kaip Stalinas.

Įdomu čia da ir štai kas. 
Pruseika, Butkus ir kiti “sklo- 
kininkai” tik dabar ėmė kelti 
aikštėn gengsterizmą Rusijos 
bolševizme. 1927 metais jie apie 
tai tylėjo. Ir kuomet Zinovje- 
vas buvo išmestas iš partijos 
už tai, kad jisai bandė pasi
priešinti Stalino diktatūrai, tai 
jie staugė prieš Zinovjevą ir 
gyrė Staliną. Reiškia, dabarti
niai “sklokininkai” patys pri
tarė gengsterizmui. šito fakto 
reikia neužmiršti.

butų galima

priemonėmis
Rusijos bolše-

• v
18-

iš

Šiandie Paryžiuje prasideda 
nepaprastas Socialistinio Dar
bininkų Internacionalo kongre
sas. Jisai buvo sušauktas ap
svarstyti klausimus, kuriuos iš
kėlė hitlerizmo laimėjimas Vo
kietijoje, paaštrėjęs 
vojus pasaulyje ir 
pastangos sunaikinti 
tiją 
gal 
tų 
kai
darbininkų judėjimas.

Amerikos ‘ socialistų delega
tai jau iškeliavo į kongresą. 
Jacob Panken ir Paul Blan- 
shard buvo jau Europoje, kuo
met likusioji delegacijos dalis
— centro sekretorius Clarence 
Senior, Edward Levinson, May- 
nard Krueger ir David Felix
— šeštadienį, rugp. 12 d. 
plaukė iš New Yorko.

Dabartinis kongresas bus
eilės penktas, kurį laiko Socia
listinis Darbininkų Internacio
nalas. Buržuazinė spauda, sek
dama bolševikų terminologiją, 
nuolatos vadina dabartinį In
ternacionalą “antruoju”, bet 
tikrumoje Antrasis Internacio
nalas buvo organizacija, kuri 
gyvavo nuo 1889 metų iki pa
saulio karo. Po pasaulio karo 
Antrasis Internacionalas susi
jungė su Tarptautine Socialis
tinio Veikimo Sąjunga ir suda
rė Socialistinį Darbininkų In
ternacionalą (Labor and Socia
li®! International).

Antrasis Internacionalas bu
vo daugiausia agitacijos ir pro
pagandos organizacija, taip pat 
kaip ir Pirmasis, kurį įsteigė 
Karolis Marksas 1864 metais. 
Tos dvi tarptautinės socialistų 
sąjungos rūpinosi paskleisti so
cializmo idėją pasaulyje ir įs
kiepyti įvairių šalių darbinin
kams tarptautinio solidarumo 
jausmą (šituo tikslu, pav. bu
vo įsteigta Pirmoji Gegužės). 
Joms tekdavo nedaug susidurti 
su praktiškais politikos klausi
mais, nes socialistai tais laikais 
dar nevaidino nusveriančios ro
lės valstybėse.

Šiandie kas kita. Visoje eilė
je pramoningųjų šalių socialis
tai sudaro stipriausias politines 
partijas, ir jiems teko atkarto
tinai eiti į valdžią. Dviejose 
šalyse, Švedijoje ir Danijoje, 
socialdemokratai ir šioje va
landoje stovi valdžios priešaky
je. Taigi dabar socialistams 
tenka svarstyti, kokią taktiką 
reikia vartoti politikoje, idant 
darbininkų judėjimui butų dau
giausia naudos. Be galo svar
bus taip pat yra klausimai 
tarptautinio nusiginklavimo, ko
vos su fašizmu, demokratijos 
gynimo, ir t. t.

Paryžiaus kongreso nutari
mai, be abejonės, turės didelės 
reikšmės ne tik darbininkų 
judėjimo, bet ir viso pasaulio 
ateičiai.

BRITANIJOS DARBININKAI 
BOIKOTUOJA VOKIETIJĄ

Nacioualė Taryba?
g . ds»bo ųjyjų

GENGSTERIZMAS RUSIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOJE

Išgavimas sugrįžimo 
leidimo

parti-

prieš 
parti-

Stalino diktatūra Rusijos ko
munistų partijoje — pačiame 
komunistų internacionalo cent
re! — ir sovietų valdžioje yra 
palaikoma “gengsteriškomis” 
priemonėmis.

Tai pareiškė ne kas kitas, 
kaip pats buvęs komunistų in
ternacionalo galva, Gr. Zinov- 
jev. Ir tokį pareiškimą jisai 
padarė ne kokiam nors priva- 
tiškam pasikalbėjime arba prie 
stiklelio degtinės, bet oficialia
me dokumente, kurio kopijos 
buvo pasiųstos Rusijos komu
nistų partijos centralinėms įs
taigoms ir komunistų interna
cionalo vykdomam komitetui.

Šitą faktą įrodo mūsiškių 
“sklokininkų” organas, paskelb
damas Zinovjevo laišką, rašy
tą 1927 m. Už tą laišką Zinov- 
jevas buvo ne tik pašalintas iš 
visų atsakomingų valdžios vie
tų, bet ir iš komunistų 
jos.

Laiškas buvo rašytas 
15-tą Rusijos komunistų
jos suvažiavimą, protestuoda
mas prieš tai, kad Stalinas ir 
jo klika visai užgniaužė disku
sijų laisvę ir bando pravesti į 
suvažiavimą tiktai aklus Stali
no pakalikus, neįsileisdami į 
delegatus nė vieno atstovo iš 
opozicijos. Laiške skaitome:

“čia mes paduosime fak
tus, absoliučiai patikrintus, 
kurių negalima nuneigti.

“Daugely miestų (Lenin
gradas, Maskva, Rostovas, 
Baku), tuoj po plenumo, di
dele paskuba buvo šaukiami 
partijos aktyvo susirinkimai, 
bet ten pateko tik ‘absoliu
čiai ištikimi’, tie, kuriems 
bYivo duoti asmeniški įžan
gos tikietai, o šimtams par
tijos narių, kurie labiausia 
ruipnasi partijos reikalais, 
durys j ‘tuos susirinkimus 
buvo uždarytos.

“Rajoninėse arba miestų 
konferencijose Maskvoj> Le
ningrade ir>.be abejonės, ki
tuose miestuose, iš anksto 
susiorganizavo mažos grupės, 
kurios būdavo pasiruošusios 
prie visko, kurias svetainėse 
susodindavo tam 'tikrose vie
tose, kad jos uždarytų opo
zicijos kalbėtojams burnas 

' švilpimu, triukšmu, niekini
mais ir grasinimais. Niekur 
partijos vadovybė nepasirū
pino sudrausti tuos triukš-

Kiekvienas ateivis, įleistas į 
Suv. • Valstijas nuolatiniam ap
sigyvenimui, kuris ketina vyk
ti užsienin trumpam apsilan
kymui, gali gauti sugrįžimo lei
dimą. Tas leidimas leidžia jam 
sugrįžti į Suv. Valstijas kaipo 
nekvotiniam imigrantui. Jam 
nereikia vykti pas Amerikos 
konsulą prieš sugrįžtant į Suv. 
Valstijas.

Taisyklės išgavimui sugrįži
mo leidimo mainosi tiems atei
viams, kurie atvyko j Suv. 
Valstijas prieš liepos 1 d., 
1924 m. ir po tos dienos. Tie 
kurie atvyko prieš liepos 1 d., 
1924 m., privalo paduoti apli
kacijas asmeniškai, t. y. asme
niškai nueiti į bile imigracijos 
ofisą Suv. Valstijose. Yra net 
181 toks ofisas įvairiose ša
lies dalyse. Kuomet aplikacija 
padaroma dėl visos šeimynos, 
šeimynos galva gali įteikti žmo
nos ir nepilnamečių vaikų ap
likacijas, bet jų aplikacijos tu- 
ri būti prisiektos prie notaro, 
prieš padavimą imigracijos vir
šininkui. Atskira aplikacija tu
ri būti paduota dėl ktekvienb' 
ateivio, nepaisant metų. Leidi
mas įima tik vieną aplikantą, 
išskiriant kūdikį, girtiušį po’ iš
davimo leidimo motinai;

Kurte atvyko po liepos 1 d 
1924 m. su konsuline imigra
cijos vįz6i ir asmehys, kurie 
legalizavo buvimą užregistruos 
jant aitvažiavimą, ir tie, kurte 
gavo leidimus po sausio 1 d. 
1932 m., neturi Vykti1 asmeniš
kai. Jie gali pasiųsti aplikaci
jas tiesiog Commiasioner Ge
neral of Immigrationj Washing* 
ton, D. C.
• Kituose atsitikūnuose

yra panaši visiems ateiviams.
Su aplikacija reikia pasiųsti 

dvi fotografijas 21/žX21/ž colių 
didumo, po aplikacija reikia 
pasirašyti prie notaro. Pašto 
arba ekspreso pinigteiškis ant 
trijų dolerių vardu1 Commissio* 
nėr General of Immigration 
turi būti* pasiųsta sU kiekvie
na aplikacija. Jeigu dvi arba 
daugiau aplikacijų paduota, 
kaip atsitikime šeimynos, at
skirus pihigteiškai sumose tri
jų dolerių turi būti pasiųsta.

Aplikaeijbs turi būti išpildy
tos ant fotiu ir į norą tris
dešimts dienų1 prieš išvažiavi
mą. Patartina aplikacijų paduos 
ti nors šešias arba septynias 
savaites prieš išvažiavimą^ kad 
leidimas butų gaUtas į laikų. 
Sunku išgauti sugrįžimo leidK 
mą, kuomet imigradjos tarnys
tė negali- dėl kokių nors prie^ 
žasčių įsteigti1 tegališką įteidfc 
mą aplikarifto nuolktiniam ap- 
stgyvėmmui1. Tas įvyksta, kuo
met apliknntas negali atsiminti1 
laivo Vard& aht kurio1 jis at
vyko šion šalin, ir než'mo tik
rą dieną jo arba jos atvažia
vimo. Kuomet leidimas nepa
siųstas arba atsakytas, tai pi
nigai sugrąžinama. Naujas per
žiūrėjimas rekordų bus pada
rytas, jeigu kita aplikacija, 
duodant pilnesnių informacijų, 
yra padubdama.

Kuomet sugrįžimo leidimas 
išduodama, aplikantui Immigra- 
uijos Biuras apie tai praneša. 
Jis turi asmeniškai nuvykti į 
imigracijos ofisą, kuris pažy
mėtas ant aplikacijos.

Sugrįžimo leidimai išduoda
ma ant dvylikos mėn. Laikas 
gali būti pailgintas, kiekvieną- 
sykį ant kitų šešių menesių. 
Gauti pailginimą asmuo turi 
pasiųsti paštu rašytą aplikaci
ją, prie kurios jis prisiekė prie 
konsulinio valdininko, pasiųsti 
Commissioner General of Im- 
migration. Turi pridėti jo ori
ginališką leidimą Trys doleriai 
tarptautišku piniglaiškiu turi 
būti pasiųsta. Aplikacijos turi 
būti pasiųstos tiirpe 30 ir 60 
dienų prieš išsibaigimą leidimo. 
Jeigu pailginimas išduodama 
arba neišduodama, pats leidi
mas sugrąžinama svetimu ad
resu, kurį prašytojas paduoda 
ant aplikacijos.

Jeigu leidimas išsibaigia, at
eivis gali sugrįžti tik kaipo 
kvotinis ateivis, išgaudamas 
imigracijos vizą nuo Amerikos 
konsulo. c

Kuomet žmogus su pirmoms 
popieroms apleidžia Suv. Vai. 
su sugrįžimo leidimu ir išbū
na užsienyje neilgiaus šešių 
mėnesių, jis gali po sugrįžimo 
į šią šalį toliaus vesti natura- 
lizavimą. Išbuvimas ne daugiau 
šešių mėnesių nepertraukia rei
kalaujamą penkių metų rezi
denciją Suv. Valstijose prieš 
padavimą pilietystės peticijos. 
Jeigu deklarantas išbūna už
sienyje daugiau kaip šešis mė
nesius, bet mažiau vienų metų, 
skaitoma, kad jo nuolatinė re
zidencija pertraukta. Jis gali 
pergalėti tą kliūtį, priduodąmas 
darodymą, kad turėjo išbūti 
ližšteny ilgiau paskirto laiko — 
šešis mėnesius. Bet tikrenybė
je deklarantai; kurie išbūna už
sieny ilgiau kaip šešis mėne
sius, tik retai gali pristatyti 
tokį darodymą. Jis turi, po su
grįžimo, gyventi nuolat penkis 
metus Suv. Vai. prieš įgijant 
Amerikos pilietystęj Jis irgi 
;tuUės išsiihiti naujas pirmas pO- 
.pieras, kurias jis galės bile ka
da po sugrįžimo išgauti, bet 
nors dviejus metus prieš pada
vimų natūralizacijos poticijos;

[FLISJ.A .

Hitlerio “parlamento” 
auksaburniai

į* Vokiečių reichstago atstovai 
Hofmanas (centras)’ ir Mozesas 

* (soe-demį)‘ padarė iš stenogra^ 
mų įvairių kalbėtojų ištraukas, 
kurios gali būti žavėtini reto
rikos pavyzdžiai.

; Męs čia paduodame keletą 
tokių ištraukų:

Kalbėdamas dėl įstatymo pro
jekto apie nuomininkų* apsau
gą tUlaš atstovas savo kalboje 
pasakė:
f “3is įstatymo projektas yra 
negyvas gimęs kūdikis, kurį 
kartu su vandeniu išpylė iš Va
nos”.

į Atstovas socialdbmokratas sa
vo Mboje pareiškė: uAš kab 
bu ne kaipo socialdemokratas, 
bet kaip žinogus, kuris atviro
mis akimis žiuri j! gyVmdmą.”

i Atstovas tautininkas prade
da saVO kalbą Šiaip: “Prūsų 
vyriausybė savo kVaiibmUi..”

Pirmininkas jį pertraukia: 
“Apie Prūsų vyriausybės kvąi-, 
lumą reichstage kalbėti negali
ma.”
; » » »

štai ketetite išsireiškimų iš 
kalbų-:

• “MUsų kiaulininkystė Vis
ore kabo.”

“Vokiečių jaunimo ateitis 
vokiečių karvių rankose.”

i:.

datf

yra

ne-“šiame krašte kiaulė yra 
turtingų’ žmonių motina.” .

» » »
, “Gyventojų* prieauglis kaime 
vystosi normaliai. Aš tamstoms 
tuojau parodysiu, kokiu budu.” 

» » »
“Mėšlas ir trąšos raciona

liam žemės ukiui yra tas pats, 
tas nektaras ir ambrozija- 
vo senovės graikams.”

bu-

yra“šis įstatymo projektas 
didžiulė kirmėle, kurią reichs
tagas prieš savo valią prarijo.” 

» » »
“Koalicines partijos yra pa

razitai ant liaudies kūno, kurte 
šildosi vyrihusybės vėjuje.”

“Tai yra aklasis taškas, ku
riuo taip noriai joja opozicija.”

“Kas iš to, jei iš priekio pas 
mus gražus fasadas, o užpakaly 
nėra jokio vėjo.”

ĮVAIRENYBĖS
Ir Vokietijoj daugiau 
moterų negru vyrų
Pagal šių metų gyventojų su- 

skaitynią, Vokietijoj dabar gy- 
vena 65,3 mil. žmonių. Į tą 
skaičių dar nėra įtraukti Sa- 
aro krašto 830.000 gyventojų, 
kaip esame rašę. Skaitant 
su Saaro krašto gyventojais, 
Voktetijbf dabar gyvena 66,1 
;teik gyventojų. Tokiu budu, 
i O mAŽihii kaip 1913 m. 
Tų metų* daviniais Vokietijoje 
gyvehb tit,3 mil. gyventojų. 
Nuo 1925 metų Vokietijoj gy
ventojų skaičius padidėjo (ne
skaitant Šaaro krašto) 2,7 mik 
arba 4,4 procentų.
, Iš dhbar suskaitytu Vokieti
joj; 65,3 mit gyventojų yra 31,7 
}ibil; vyrų ir 33,6 mik moterų. 
Dabar 1000 vyrų tenka 1063 
.moterys, 1925 Ih*. — 1073 ir 
191*9 m; W Vyrų teko 1101 
moteris.

Apgyvenimo tankumas ant 
kvadratinio kilometro padidėjo 
iki 133 žmonių. Iš Europos val
stybių tankiau apgyventos yra 
.tik Belgija; Olandija ir Angli
ja. Pagal gyventojų skaičių 
Vokietija yra didžiausia po Ru
sijos valstybė Europoj.

Prūsijoj, kaip matyti iš pa
skutinių suskaitymo davinių, 
gyvena 39.958.073 žmonės. Iš 
jų 19.448.340 vyrų ir 20.509.- 
733 moterys.

JUOKAI
žmona: “Rytoj dešimts me

tų nuo mUsų veštuvių — ar 
papiaUH kalakutą?”

Vyras: “Kam, vargšas gy
vūnas nėfh tuo kallaš”.

(“Buen Humor”, Mfcdrid).

“Aš nežinau, kurią mergi
ną vestis. į teatrą”.

“Kodėl gi nemeti pinigo?”
“Aš mečiau, bet jis gerai 

neparodė”.
(“Azizona Kittykat”).

“Ko tu verki, Fricai?”
į “Mano broliai turi atosto- 
Įgąs, o aš neturiu”.
j “Kaip tai?”

“Aš dar nelankau mokyk
los”.

(“Luestige Koelner Zeitung).

Reikalaukite “NAU 
JIENAS” ant bile kam 
pi>, kur

rdavėjas lak 
aščių bus gatavas 
ms patarnauti. Jisai 
hai stovi ne savo sma
liniu, bet Jusi

W4 t>0 OUR PA R T

“Kodėl tamsta toks netvir
tas?” •

“Aš dažnai pietauju su savo 
bičiuliu Mejeriu — jo žmona 
taip blogai verda“.

(“Ulk”, Berlin).

“Taip, Smitas yra optimis
tas — jis dalyvavo loterijoje, 
kurioje pirmas išlošimas bu
vo automobilius ir tuojau pra
dėjo statydintis garažą**.

“Tas primena man Džonsą 
— jis neturėdamas likusio nei 
penso pabaigoje mėnesio nu
ėjo į prabangos restoraną ir 
užsisakė auštrių sriubos — jis 
manė užmokėti sąskaitą per
lais, kuriuos ras auštrėse”.

C‘£ages Gaies”, Lverdbn).

jis

čigonė: “Aš įspėjau tams
tos laimę, pone*’.

“Kiek?”
“Du šilingai šeši pensai”.
“Taip”.

(“Glasgow News”).

Pirkėjus (pirkdamas šunį): 
“Kiek už tą didelį šunį?” 

‘^Penkiasdešimts pezetų”. 
“O už tą mažesnį?” 
“Šimtas dvidešimts pezetų”.
“O už tą mažą?”
“šimtas penkiasdešimts pe

zetų”.
“O už tą mažytį?”
“Du šimtai pezetų”.
“Vaje! Tai kiek, jeigu aš 

visai šuns nepirksiu?”
(“Buen Humor”, Madrid).

Apsirūpino pirm sutuok- 
tuvių.

Sutuokęs kunigas jaunaved
žiams sako:

—Dabar tarp judviejų turi 
būti harmonija;

Jaunoji1: tai kad jau bėgio
jai kunigėli... Tik vardas ne 
Harmonija ale Agnieška,

“KAIP TEN NEBŪTŲ, JIS TURI BENT GERUS PLAUČIUS”
»i>l ¥niiw
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LIETUVOS ŽINIOS

*•

Graboriai

Įvairios žinios
ve- km.

8

Lietuves Akušeres

9

4,002

6240
vežimu knygų ir 3235

•F

ir Bernardą. Kūnas pašarvo- 
randast 4605 So. Hermitage

įvyks trečiadieny,

ir dar

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

“Lietuvoj yra aukso”

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Montoe 3377

Garsinkitės “N-nose”

Įvairus Gydytojai 
vVWWW******e»**IN*«****>****«**»*****««****

Phone Armitage 2822

DR. T. DUNDULIS
IR. CHIRURGAS 

4 J??, ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan Avenue 
VALANDOS. KenW°°d 5,07

aoart -kl ? valandai vakare,
gpflrt Iventadunto Ie ketvirtadienio.

a L eil*vianjaktarai
Amerikos Lietovių Dak*?‘nlir“1 ..

Draugijos

93 metų senukas skaudvilietis 
pasakoja apie baudžiavų ir 
aukso kasyklas Afrikoje.

—...... ...... .. ''i" T

Besikalbant Tauragės gatvėj 
pro šalį eidamas pilietis sako, 
kad prie valsčiaus savivaldybės 
esąs kaž koks sumuštas žmo
gelis. Einu valsčium čia ir po
licijos atstovas beieškąs to su
muštojo. Galų gale radome 
tarp rąstų įsilindusį senų, seną 
žmogiukų. Pakėlėme, nuvedėm 
į valsčiaus butą ir ėmėm kal
bėti.

Pasirodo, senukas sirgo, o 
sūnūs varęs valgyti. Kadangi 
senukas negalėjęs pasikelti, tai 
sūnūs išvertęs senuką ant že
mės, sudaužė galvą 
kumštėmis apkulęs.

Skundžiasi senukas, 
kam nebereikalingas, 
greit mirsiu 
ja.

kad nie- 
“Jau aš 

— nuolat karto- 
Niekam nieko blogo neda

riau, šašiejų dirbau, kaštonus 
sodinau, su ministeriais turėjau 
reikalų, pulkininkas Mintaujoj 
gyrė, 10 rublių gavau, 4 šipkar- 
tes dykai daviau, o dsbar tu
riu mirti. Net pats

sūnūs tris kart iš revolverio 
šovė,

norėjo nušauti” — verkdamas 
pasakoja senukas savo bėdas.

—Viskų sutvarkiau, turėjau 
karvių, kiaulių, o kai sūnūs 
ėmė gaspadoriauti, tuojau par
šams strėnas nulankstę, prie 
lovio neprieina. Už vienų girių 
gavo 18 tukst. rublių. Teati- 
duoda pinigus, aš galiu į laza- 
rietų eiti.

—Ėjau
atsimenu kai 
Suvarė visus

nc- 
dvi

baudžiavą,
5 valsčius plakė, 
į Visbutų laukus 

ir plakė, o aš tada laiškus
šiojau. Ant Girupio yra 
duobės, kur yra sugrusti nu
plaktieji, o kitus dar gyvus 
žū į Tauragę, kraujas per veži
mų dugnines bėgo...

—Buvau Amerikoj, Afrikoj. 
Afrikoj buvau puspenktų me
tų. Pradžioj dirbau aukso ka
syklose. Nupirkdavo koks ang- 
likas ar žydas žemės, o aš tu
rėdavau išimti prabų, ar toj 
žemėj yra aukso. Aš mokėda
vau rasti. Kai surasdavau, iš
keldavo balių. Ir aš sykiu su 
ponais sėdėdavau, vyno, viso
kių gėrimų būdavo. O kai im
davo kasti auksą, tai ir man 
duodavo.

aukso
Tauragės

Aukštupių

Yra ir Lietuvoj

Aš radau netoli 
prie Prišmantų ir 
kaimų aukso žemės. Ten auk
sas guli apie du stuomeniu 
(sieksniu) gilumoj. Taip pat ir 
gyvojo sidabro yra. štai, prie 
pat Tauragės, kur baigiasi Ši
lalės gatvė, tose pelkėse yra 
gyvojo sidabro, ir negiliai, ko-
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KOVA DVIEJŲ DIKTATORIŲ
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CHAMCElrtOR. DOT/LFUnff.

riama jp žmona, su kuria jis 
nesugyveno,

Skuodo valsč. Juknaičių km. 
laukuose rastas negyvas Anta
nas Petrauskas, 73 metų amž., 
gyv. Drupių km. Jis prieš dvi 
dienas buvo iš namų išėjęs. 
Petrauskas buvęs silpnaprotis. 
Miręs nuo senatvės ir apoplek
sijos.

Žagarės gyventojas M. Me- 
lamėdas Latvijoj muitines pri
žiūrėtojui J. Karklui įteikė 
36,000 It., kad pinigus perga
bentų per sieną. Perėjęs per 
sieną Karklas pareiškė, k(id pi
nigus iš jo atėmęs muitinės 
policininkas. Karklas įtariamas 
pasisavinęs pinigus; užtat su
laikytas.

Piršėnų ežere, ties Balnin
kais, besimaudydamas pasken
do skulptorius Silvestras Jak- 
šeyičius, 33 m. amžiaus.

LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliail 
užmuša turinčias bendrumo! 
su paprastais šalčiais bakteri-l 
jas! Tas palengvina jūsų* 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žie irios mėnesių pa- > 
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % . 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius ' 
už tuos, kurie nesiplovė. I 
Lambert Pharmacal Co., St į 
Louis, Mo. I

Lietuviai Daktarai

Vokietijos diktatorius Hitleris nesenai pradėjo griežtų ko- 
prieš Austrijos diktatorių Dollfusą, kad j j nuversti ir pa-vų

čiam pasigrobti Austriją. Vokiečių lėktuvai mėtė Austrijoj, 
lapelius, o Vokietijos radio stotys visaip plūdo Dollfussų. Į tų 
dalykų įsimaišė Anglija, Francija ir Italija, kurios nenori, kad 
Vokietija pasigrobtų Austriją ir Hitlerio propagandų bent lai
kinai sustabdė.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

DR. MARGERIO
. PRANEŠIMAS 

Pmikėliaa i erdve,n( ir pitogeinf vie(, 

3325 So, Halsted St 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Bouleyard 8483

Ofbo Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal autartj

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Kr«ft 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

kios dvi trys pėdos. Aš pažįs
tu žemę, ir lopeta kasant tuo
jau kitoks balsas.

—Paskiau Afrikoj aš turėjau 
savo arklius, vežiau anglis į 
plytų dirbtuves. Po 8 svarus 
per dienų uždirbau. Kai parva
žiavau, turėjau daug pinigų. 
Keturis gyvenimus nupirkau 
pažįstamiems, taip sau, dykai, 
o penktų sau. Prie ruskio ne
leisdavo mužikams žemių pirk
ti, tai reikėjo papirkti pr i s ta
vus. Viso pristavams mokėjau 
66 kartus, o kiek buvo pinigų, 
negaliu beatsiminti. Tik labai 
daug.

Į Afrika ėjau, kad ėjo žydai. 
Slapta perėjau rubežių, o pa
skiau nukeliavau į Afrikų.
—17 metų kontrabandų variau.
Sudarydavom po 17—20 vyrų 
kompanijas ir nešdavom per 
rubežių viskų. Ir knygas nešiau. 
Iš Žaliosios aptiekos Tilžėje 
kaž kas duodavo knygų, tai 
nešdavau į Stulgius, Raseinius 
ir kitur. Jei pakliudavau — iš- 
sipirkdavau. Knygas nešdavau 
kunigui, kurs dabar yra Kra
žių kamendoriumi. Pirma bu
vo klebonas, bet nusikalto ir 
pasidarė kamendorium.

Vienų 
užpuolė 
vežime, 
džių ir
terbų su tuščiom bonkom nu
griebiau ir įmečiau į ten buvu
sį prūdų. Gusaras šoko į prūdų 
terbos ieškoti, aš už vadžių ir 
pabėgau su 
spirito.

Jau vienų 
kordonų, bet 
gelbėjo.

*1 ........ . . i' ........ J-"'■ '■ ' i i'ibSS

Mian gerai sekdavos,
niekur neįkliudavau, tik dabar 
savo sunu$ muša, aš neturiu 
kur pasidėti. Sumušė, tik žy
das rado sumuštą ir atvežė iš 
Skaudvilės. I valsčių keliais at
ėjau, nebegaliu paeiti. Ausim 
nebegirdžiu, užmušo vaikas. Ir 
ko jis turėtų mušti, juk vis- 
tiek jis vienas tėra, jam viskas 
teks... — verkdamas baigė pa
sakoti senukas.

Pavaišinęs senukų, šerlinckį 
Joną, iš Jakutiškių kaimo, 
Skaudvilės valse., atsisveikinau, 
padėkojęs už gražų papasakoji
mą, o policijos atstovas ėmę 
kvosti, norėdamas mušeikai sū
nui užvesti bylą už seuo tėvo 
sumišą. —St. Maciejauskas.

Seirijų valse. Karklynų 
savo name rastas negyvas Balt. 
Amžiejus.

Platelių valsč. Slami.ų k. nu
šautas Audrius Sablinskas, 30 
metų amž. Lavonas rastas jo 
paties kieme, žmogžudystėj į ta-

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Reduces COLDS

66%

sykį bevežant knygas 
g u sara s. Aš važiavau 
Gusaras čiupt už va- 

nepaleidžia. Aš tuojau

kartų nusivarė į 
Canciugerienė iš-

0CONNEU
DENTISTAI ‘ 

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

232 SO. STATE ST
OFISAI VISUR MIESTE 

Madison 
Streęt 
So. Halsted 

Street 
W. Roosevelt 
Road 

Vakarais iki 9—Nedėl.
Radio kasdien WCFL 10:30 ryto

2642 Milwaukee
Avenue

6320 Cottage 
Grove Avenue 
6350 N. Clark

Street 
Vidurmiesty 9-6

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistu?
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutąttj.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
' Physical Therapy 

B Midvvife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Dentistas
2420 U3a«te Rd.

Pho« HEMLOCk'°7°828

MAŽUTIS

šiuo pasauliu
10:30 vai. va-

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

Nęžiuript kux gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30>Metų Skirtingo Patarnavimo

PašąųMM R.EPUBLIC 8340 dėl eksperto paUrnavįmo 
įr žemesnės kainos. Vieųoj vietoj ;

5340 South Kedzie Avenue

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 Šo. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
.. , . afd 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— B RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomu per 35 me
tus kaipo patyręs gydytoju chirurgu it 
akušeris.

Gydo staigias ir chronišku ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausios me
todus X-Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vat vakaro,

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. RADZU S
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Modernišką koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 61,74 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuoųiet esti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJASį 

Patarnauja Cfeicagoje 
ir aplelinkeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4,093 ARCHER, AV.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marguette Rd, 

Kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

», Phone Midway 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
463 J South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias į 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel,: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospeęt 1930
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Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU 
Rusas Gydytojas Chirurgas 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais lU-r—12

Advokatai

MIESTO OFISAS;
1127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
rugpiučio 19 d., 
kare, 1933 m., sulaukęs 22 me
tų amžiaus; gimęs Chicagoj. Pa
liko dideliame nubudime motiną 
Oną, po tėvais TamoŠaitę, dvi se
seris Antaniną ir Oną ir brolį An
taną, du švogeriu Joną Samošką 
ir C. Rinderer, dvi anūkes Mari
joną ir Helen ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 1442 South 
49th Ct„ Cicero, III.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugpiučio 23 d., 8 vai. ryto iŠ 
namų į švento Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Mažučio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, 
laidotuvėse ir suteikti jam paskd- 
ųnį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Motina, Seserys, Brolis, šuogeriai, 
Anūkės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, tel. Yards 
1741.

ONA RICHKIENĖ 
po tėvais Kiboraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 20 d., 10 vai. ryto
1933 m., sulaukusi pusės am
žiaus. gimusi Šiaulių apskrity 
Kryžkių parapijoj ir miestely. 
Amerikoj išgyveno apie 28 me
tus. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Petrą, tris dukteris — Bro- 
nislavą. Oną ir Barborą, sūnų Jo
ną, du žentus — E. Majevskį ir 
K. Szatan, ir du anuku — Sil
viją ir Bernardą. Kūnas 

avė.
Laidotuvės 

rugpiučio 23 d., 2 vai. popiet iš 
J. F. Eudeikto koplyčios į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Richkienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ■

Nuliūdę liekame

Vyras, Dukterys, Sūnūs, Žentai 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, tel. Yards 
1741.
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJB

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia Šermenų, toįėl gali patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienakius lįejtjiįvitt graborius, kana 
turi įrengęs gpąbų dirbtuvę.

Puikiausios, modemiškai jungtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl Šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite Šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Vili TMmri YARDS 1741—1742 CHICAGO,
M

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

.  11 y ' 1 UI " 11 Į'F'■*!■>» 11 !■■■ i "   1 ■ 1   

LacJiavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
* Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago
SKYRIUS!

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

■Vakarais: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 vai.

Phone Canal 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1<—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį,. t r t ..
Rezidencija 6631 So. California Ava. 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73H

• Telefonas Republic 7868
Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuvijai Daktarai
A. M0NTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 

Panedčly, Utarninke, Ketverge ii 
Subatoj 9 iki 8.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
TeL REPUPMC 3100 |

Tel. Cicero 2109 it 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS t t 

Griio if hutopos ir vėl praktikuoja 
‘ senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir Mtvitta- 

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

II|W-WV
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156. W. 35th St

JOSEPH J. GRISH 
lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. RocktveU St. ’ 
Te|. RepuHic 9723

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22 St. (Cermak Ud)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Krautuvės aprūpi
nančios bedarbus 

turi priklausyti 
prie N. R. A.

Į nos Rožės’ klubo nariai negali 
grabą nešti, nes visi bedieviai”, 
Kitų kalbų begalybės. Visi pa
kampiai užė.

Reikia atiduoti kreditą velio
nio žmonai, kad ji nepasidavė 
toms kalboms. Pagaliau, nebūtų 
reikalo apie tai rašyti, bet, kad 

* gyvename, tai ir mokinamos.
—Pašalinis,

Federalio bedarbių šelpimo ad
ministratoriaus reikalavimu,

- užpirkimai federalinis pini
gais bus daromi tik NRA. į- 
staigose

Visi krau’tuvninkai, kurie iš
pildo orderius išduotus Illinois 
Emergency Relief Commission 
agentų šelpiamiems bedarbiams, 
turi pristatyti komisijai po 
priesaika padarytus pareiškimus, 
kad jie operuoja pagal reikala
vimus National Recovery Act 
(N.R.A.) įstatymo ir, kad jie 
pildo detalinės prekybos kodek
so įstatymus ir reguliacijas.

“Tas reikalavimas nuo krair- 
tuvninkų priduoti komisijai pa
reiškimus išsivystė iš Federal 
Emergency Relief administrato
riaus nurodymo, kad užpirkimai 
daromi federalės valdžios pini
gais gali būti daromi tik nuo 
tokių įstaigų, kurias pasirašė 
N.R.A. kodeksus”, pareiškė Wil- 
fred S. Reynolds, Illinois komi
sijas sekretorius.

Tas naujas įstatymas palies 
visas biznio ir gamybos įmones 
Illinois valstijoje, aprūpinan
čias bedarbius, kaip ir kitose 
valstijose, kur bedarbiai 
šelpiami valdžios pinigais.

yra

Apie L Čerausko lai
dotuves ir Cicero 
graborių Sirevičia

South 
darba- 

laika 
sūnūs,

CICERO.—Jau keletas metų 
kaip C. K. Sirevičia čia užlaiko 
graboriaus įstaigą, 1444 
50th Avenue. Pirmiau 
vosi jo tėvas, o trumpą 
agal biznį perėmė jaunas
nesenai išlaikęs graboriaus kvo
timas.

Jis pasirodė gana smarkus ir 
paliko gerą įspūdį žmonėse lai
ke pirmų laidotuvių, kurios į- 
vyko užpraeitą šeštadienį. Buvo 
laidojamas L. čerauskas. Jau
nasis graborius priklauso prie 
vietinių organizacijų, tarp jų 
Raudonos Rožės Klubo. Mano
ma, turės plačią dirvą Ciceroje.

Keli žodžiai apie velionį
Dabar keletą žodžių apie pa

tį velionį. Jis buvo jaunas 
stiprus žmogus. Išgyveno šio
je kolonijoje eilę metų, dirbda
mas dirbtuvėje už mašinų ope
ratorių. Auklėjo 2 dukeri ir 
sūnų. Apie metus laiko atgal 
pradėjo sirguliuoti, bet tito lai
ku neatkreipė į ligą domės. Vė
liau nei daktarų pastangos, nei 
ligoninė negalėjo jam pagelbėti.

Baisi ta nelaboji mirtis, ji 
pasigailėjimo jokio neturi. Nei 
vienas nuo jos neiŠsipirko ir 
neišsipirks. Jei ne šiandien, tai 
rytoj.

Laidotuvės iškilmingos
Velionis priklausė prie Rau

donos Rožės klubo ir Lietuvos 
Kareivių organizacijos. Draugi
jos nariai suteikė jam paskuti
nį patarnavimą. 6-i klubiečiai 
nešė karstą, o Kareivių 6-i buvo 
palydovais. Diena pasitaikė 
graži, tai susidarė gražus 
rys draugų ir pažįstamų, 
ceremonijų bažnyčioje ir 
veikslų traukimo, kuriuos 
ėmė fotografas Bartus, 70 
tomobilių virtinė nulydėjo
lionį j Kazimierines papines.

Prieteliai
Laidotuvėmis rūpinosi velio

nio žmona, o patarėjų-prietelių 
buvo tiek ir tiek. Jie dažnai 
sukelia tokį mišinį, kad kartais 
darosi iJykštua Gardi, “Raude-

bu- 
Po 
pa
nų- 
au- 
ve-

Pirmadienis, rugp. 21, 1933

Lietuvos periodiniai 
leidiniai išstatyti Pa 

saulinėj Parodoj
Jie yra “Time and Fortune” pa- 

vŪione, kur yra įrengta pe
riodinės spaudos paroda

Jei kuomet atsilankę į Chi
cagos Pasaulinę Parodą ir pa
vargę po vaikščiojimo įvairiuo
se pavilionuose, norite pasilsėti, 
užeikite į “TIME AND FOR
TUNE” Building, į pietryčius 
nuo ir visai netoli Hali of 
Science paviliono (Mokslų Rū
mų).

Ten yra įrengta periodinių 
leidinių—žurnalų-magazinų pa
roda, kurioje yra išstatyti lei
diniai iš beveik viso pasaulio. 
Atsilankę į pavilioną gali tuos 
žurnalus skaityti atsisėdę poto- 
giose kėdėse, kurios yra įreng
tos vietoje.

Lietuvos leidiniai išstatyti 
parodoje

Besivartydami tarp 1,500 iš
statytų leidinių rasite sekamus, 
Lietuvoje leidžiamus periodi
nius leidinius: “Naujoji Romu
va”, “Ateities žiedai”, “Var
pas”, ‘^židinys”, “Logos”—fi- 
losifijos leidinį, “Kosmos’ — 
gamtos mokslų mėnesinis leidi
nys ir keletas kitų populiarių 
žurnalų..

Stebėtina tas, kad kuomet lie
tuvių leidinių išstatytų toje pa
rodoje yra virš dešimts, teko už
tikti tik vieną, du latvių ir ne 
dek daugiau lenkų, 
parodoje yra vėliausi 
tų leidinių.

įžanga j “Time and 
rainus neimama, 
priklai/so bendrovei, 
džia du žurnalus, “Time”— sa
vaitinę žinių apžvalgą ir “For
tune” — mėnesinę Amerikos 
pramonės ir finansų apžvalgą.

NAUJIENOM, CfiUSHgO, m.
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KANSAS BONŲ SUKLASTAVIMO ŠKAN’bALfi

Ronald Finney (kairėj), Topeka, Kas., bųnų brokeris, 
suimtas už pardavinėjimą suklastuotų Kansas miestų ir

ku-
ris 
mokyklų bonų. Dešinėj — Kansas valstijos iždininkas Thomas 
B. Boyd, kuris supirkęs už $650,000 suklastuotų- bonų ir pa
dėjęs juos valstijos ižde. Gubernatorius sako, kad jis kaltin
siąs Boyd valstijos pinigų išaikvojimu. Trys Finney giminių 
kontroliuojami bankai užsidarė.

Kviečia 24-30 wardu y 
lietuvius į mitingą 
mokyklų reikale

Chicagos universiteto profeso 
rius Koos kalbės 
Guyon’s Paradise 
128 No. Crawford

antradienį 
svetainėje,

Mokyklų

Išstatyti 
numeriai

! Fortune” 
Pavilionas 

kuri lei-

Automobilis užmušė 
lietuvį J. Narvą; se
suo prašoma atsi

liepti

Chicagos Piliečių 
Gelbėjimo komitetas-^- Citizens 
Save Our Schools Committee, 
skelbia, kad rytoj, rugp. 22 d., 
Guyon’s Paradise svetainėje, 
128 North Crawford ve., įvyks 
svarbus susirinkimas mokyklų 
reikalais.

Mokslo draugai, gyveną war- 
du*ose, nuo 24-to iki 30, apart 
wardo 26-to, prašomi susirinki
me atsilankyti. Ypatingai kvie
čiami tėvai ir kiti, kurie pagei
dauja, kad musų mokyklos bu
tų išgelbėtos nuo “Griovimo 
programo”, kurį planuoja vy
kinti Chicagos mokyklų taryba.

Leituviai, kurie turi vaikus 
viešose mokyklose ras naudingu 
atsilankymą į minėtą susirinki
mą.

Susirinkime kalbės du žymus 
asmenys, prof. Leonard B. Koos, 
Chicagos Universiteto profeso
rius, Junior High mokyklų spe
cialistas, ir,spėjama, Barratt 
O’Hara. Mitingo pradžia apie 
7:30 vai. vak.—L. Narmontaite.

Buvo 
bilisto

suvažinėtas automo 
prie lllth ir Michigan

ROSELAND. — Penktadienį 
(rugp. 18-tą) apie 4 vajandą po 
piet automobilis sužeidė lietuvį 
Jurgį Narvą prie 111 gatvės ir 
Michigan avenue, Roselande, 
kai jis ten ties šalygatviu ga
lando pelini.

Automobilistas mėgino pabėg
ti, bet buvo sugautas. Policijos 
stoty, sakoma, pasirodę, kad jis 
važiavęs girtas būdamas.

Lietuvis gi tapo nugabentas į 
kauntės ligoninę, kur jis ir mi
rė. Jo kūnas dabar yra kaun
tės lavoninėj, šiandie, pirma
dienį, 10 vai. ryto įvyksta ko
ronerio tyrinėjimas.

Užmuštojo sesuo gyvenanti 
Northsidėje

Jurgis Narvas turėjo 
kuri gyvena Chicagoj, 
Northsidėj. Yra svarbu 
atsilieptų.

Narvas priklausė SLA. 139 
kuopai. Susivienijimo paliki
mas užrašytas sesers vardu, o 
ir Narvo nelaimės įvykis turė
tų būti ištirtas arčiau*.

Narvo sesuo turėtų kreiptis 
dėl platesnių informacijų j SLA. 
189 kp. sekretorių M. Klusienę 
adresu 10617 'Edbrooke Avė., 
Roselande. 7

Narvas paėjo nuo Šeduvos, 
Panevėžio apskr. Amerikoj iš
gyveno daugiau kaip 20 metų.

■^-Vietinis.

Mirė nuo biliardinio 
rutulio smūgio į kak 
ta: kaltas suimtas

seserį, 
rodos, 
,kad ji

vyks tardymas. O. J. 
randasi J. F. Eudeikio 
vėms įstaigoje, iš kur 
laidojamas.

Mažutis 
laidotu- 
jis bus

Su revolveriu ir kul
komis kolektavo nuo
mą iš burdingieriaus
Bet kolektavo kiartą perdaug, 

nes atsidūrė kalėjime ir ne
teko įrankio

Vakar municipialiame teisme 
pireš teisėją Erwin J. Hasten 
įvyko nagrinėjimas bylos Mrs. 
A. Jokson, kuri kėsinosi 
šaut savo burdingierių T.
ward. į,

K

Mrs. A. Jokson tardoma

nu-
Ho-

Mrs. A. Jokspn tardoma aiš
kino teisėjui, kad ji Howardo 
nenorėjus šaut. O tik pagaz- 
din t, arba priverst jį, kad jis

MADOS’ MADOS

CICERO.—Jaunas vyras Juo
zapas Mažutis, 22 metų, 1442 
South 49th Cotfrt, šeštadienį 
vakare staigiai mirė, kuomet tū
las George Lemont, *24, 1440 
South 48th Court, smogė jam 
į kaktą suąkietu biliardiniu ru
tuliu. Nito smūgio J. Mažutis 
krito negyvas.

Abu vyrai lošė biliardus užei
goje, name, kur gyvena Mažu
tis. Tarp oponentų kilo gintas, 
kuris pasibaigė Mažučiui tragin- 
gomis pasekmėmis. ♦

G. Lemont, mirties kaltinin
kas, buvo titojaus suimtas ir 
nugabentas į policijos nuovadą, 
kur dabar sėdi. Greitu laiku į-
Hemoroidai Dabar Išgydoma!

Neleiskite homoroidų ir fistulos kraujui 
tekčtl, skaudėti ar ifisiklSti perdaug, nes 
jus galite turėti vėžio ligų ir būti nelSgy- 
domu! Sužinokite tuojau, kaip sunki Jūsų 
padėtis. Atsineškite skelbimą. kad gauti 
Ekzamlnavimą ir 1 Treatmentą už dyką 
greitai pagalbai, kaip Speciali Klinikos Pa* 
siūlymą tiktai sekainiem 100 reikalavimų, 
18 Dr. Šimanskio, specialisto, sunaus Motinos 
Helenos, Didžios Gydytojos Žolėmis. Šimtai 
išgydytų. Pasveikite be skausmo, plaustymo, 
deginimo arba ligonines, garantuota 
kimu! sistema, už žemas kalnas ir 
mis išlygomis. Atsilankykite arba 
hite. Prisiųsklte 25c ISbandymui 
S—M—S Rečiai Clinic, 
Avė., Chicago. Valandos: 11 iki 7 
Pan. Ser. Sub. iki 
Pi
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jai apmokėtų nuomą.
Dėl tos priežasties ji ,tik 

sykį iššovus, taikydama Į sieną, 
o ne į Howardą.

O policija, kaip tik išgirdus 
šūvį, atbėgo ir ją bereikalo 
areštavus.

Tačiau, šis nei kiti jos argu
mentai teisėjo neįtikino ir po
niutė tapo nuteista 6 mėne
siams kalėjimo ir apmokėt teis
mo kaštus. Be to konfiskavo 
tą reikalingą įrankį su kuriuo 
kolektuoja randas iš burdingįe- 
rių.—F. Bulaw.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga- 
ima vartoti kitchenette. 

nos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEDADS
h——........... .. ......... ..

Kai-

st.

Redakcijos atsaky 
mai

Arimantui.—Nedėsime. Vesti 
su jais polemiką dėl vieno as
mens gerumo ar negerumo — 
neverta.

A. ŠEŠTOKAITĖ-BRYD
JAUČIASI GERAI

Ri^gp. 17 d. “Naujienų” lai
doje, No. 193, įvyko nemaloni 
klaida žinioje apie “R. šeštokai- 
tę-Hored’. Turėjo būti pasa
kyta, kad “garnys aplankė p. 
Aleną šeštokaitę-Bryd”. Ligo
nė buvo po priežiūra Dr. Yuš 

randasi 
taip ir

kos. šiandien ji jau 
namie ir, kaip motina, 
sūnūs, jaučiasi gerai.

—Senas Petras.

ŠIMTAI KENČIANČIŲ!
dėl įvairių Įvairiausių negerumų išgydoma 

Klinikoj su Motinos Helenos No. 
Guro Herb Tonic, kitomis priemo. 
Elektros Treatmentais. Tūkstančiai 
Nežiūrint kuo jus sergate, atsi.

S—-M—s
1 Naturo 
nfimis ir 
pasveiko,
nefikite skelbimą ir raukite Ekzaminavimą 
ir 1 Treatmentą už Dyką greitai pagelbai. 
kaip Speciali Klinikos Pasiūlymą tiktai ri
botam laikui. iŠ Dr. Šimanskio, specialisto, 
sunaus Motinos Helenos, Didžios Gydytojos 
Žolėmis. Šimtai išgydytų. Ifisigydykit be 
operacijų, pagelba sėkmingos Sistemos, už 
žemas kainas ir lengvomis iAlygomis. Atsi
lankykite arba paraAykite: prisiųskite 25c. 
lAbandymui Namie. S—M—S Clinic. 1800 N. 
Damen A ve., Chicago. Valandos: 11 iki 7 
P. M, Pan. Ser. Sub. iki 8 P. M. Ned. iki
2 P. M.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jahsėn Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Chrysler ir Plymouth

Juozapas Mažutis žuvo susirėmi
me su tulu George Lemont, 
kuomet kilo ginčas laike bi
liardu lošimo

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

pasise* 
lengvo- 
paraSy- 
Namie. 
Damen 
P. M.,

P. M., Nedėl. iki 2

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Educational
Mokyklos ______

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižinio, High 
Scbool ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengia prie Valstijos egzaminų.

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

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

MORTGAGE BAMKERS
Miscellaneous for Sale 

Įvairus Pardavimai

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Visos anglių kompanijos pakėlė 
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

5332 So. Long Avė.
TKL. BCFUBMC = MO1

CLASSIFIEDADS
Automobiles

an-

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

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

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 ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 meti)

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

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

BR1DGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

KAILINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne- 
.umokėtą 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.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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, Įtampas, vacuum valytoją, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenas. šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau. 5842 So. Claremont Avė. 
tuoj į rytus nuo We$tern Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

ESU mergina 21 metų amžiaus. Tė
vai atiduoda biznį, keptuvę. Noriu 
gauti vaikiną, kuris yra pasiturintis ir 
gabus prie biznio. Naujienos Box 15.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALNGA namų darbui moteris 
arba mergina; valgis ir kambarys vie
toje; algą susitarsime. 942 W. 33rd St.. 
2nd rear, / vakarais.

For Rent
RENDAI kendžių storas su barais 

ir visais įtaisymais. Vieta tarp 3 moky
klų — 1803 West 46tb Street.

BARGENAS:
Rendai 3 kambariai geri daktaro ofi

sui, kampo krautuvei, saliunui ir što- 
rui, barbernei ir manicure salionui, taip
gi geri radio šapai; garo apšildymas; 
be to, flatai 4 ir 5 kambarių.

Adresas:
727 West 18th Street.

Agentas ten pat.

Business Chances

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

GROSERNĖ ir mėsinė pardavimui 
visai pigiai; su dviem šaldytuvais, le
do mašina, šaldoma vitrina (sbow 
case). Joks rimtas pasiūlymas nebus 
atmestas. 3239 So. Halsted St.

BEER TAVERN FOR SALE.
1708 So. Halsted St.

2894 — Sporto ir išėjimui suknelė. 
Ją reikia siūdinti iš vienos spalvos ma
terijos. Sukirptos mieros 11, 13, 17 
ir 20.

Norint gauti vien* ar daugiau 
virinurodytų pavyzdžių, praiome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numbrf, pažymiti 
mierą ir aiškiai pąn ____
dą, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina f5 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu bu užsakymu. Laišku* reikia 
adresuoti:

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

' naujienos Pattern Duot.
1789 S. Halsted St, Jchlcago.
čia {dedu 15 centų ir prašau 
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atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros .....  pef krutinę

(VardasTir pa'iiiSir
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Ar žinote, kad 
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus ir 
rūpestingai atlieka se
kančius reikalus:

PADARO legališkas 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančių 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz 
8647 Archer Aveu Chicago, III

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame it j tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ - IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago.

PARDUOSIU arba mainysiu lotą it 
automobilį ant geros aludės arba ant 
gazolino stoties. Jeigu reikės, pridėsiu 
ir casb. Lotas randasi Norwood Park. 
Autas — Studebakeris 31 metų, keturių 
durų sedanas, free ubeeling. Atsišaukite 
į Naujienas, Box 16.

Farmg For Sale 
TTkiai Pardavimui

I,...II1. . iįpftB
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III. TIK $1800 EKSTRA BARGENAS

Ml

i.
y..

'r'

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNfiS. NEI MANOTE 
Visi gatavi ISgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernSm, mėsinėm, delikatesų

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai 
aaslanat.

Vartoti ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHAS. BENDER CO„

008—614 N. Wells St. Phone Superior 2361

stalai,, budelSs, stalai. krislai.

CHAS. BENDER CO..

40 skėrių ūkis su krapu, gyvuliais, 
visais įrankiais; yra kas tik reikalinga 
ūkio darbui; 5 kamb. namas, bamė. 2 
arkliai, 3 karvės, 1 kiaulė, daugybe viš
tų ir ančių; iš abiejų pusių bėgantis 
vanduo; 2% bloko į Koster nuėstą, 
Michigan valstijoj Sužinojimo adresas:

K. G. URNEZIS,
1537 So. 58 Avė.. Cicero, III., 

2 aukštas iš užpakalio

savo var-

j CANAL 8500

»

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ

(APART NEDfiLD.)

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

PASAULINĘ PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITU MIESTŲ!!!

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




