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Daug žmonių žuvo audroj 
rytinėse valstijose

Perėjęs kelias rytines valstijas uraganas 
pridarė nuostolių už milionus dolerių.

10 žmonių žuvo Virginijoj
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Audros siautė 
dienas, bet va- 
už visas smar-

pavojuje yra 
Fleischmąnns 

** Switzerland

NEW YORK, rugp. 4. — Nauja audra, atėjusi iš jurų, per
ėjo per vakarinę Pennsylvaniją ir centralinę New Yorko valst., 
pridarydama dar didesnių nuostolių ir palikdama naujus po
tvynius.

Kaip apskaitoma vakarykščioj ir šios dienos audroj žuvo 
apie penkios dešimt žmonių, nuostoliai siekia daugelį milionų 
dolerių ir tūkstančiai žmonių liko be pastogės.

Pratrukęs Darby upelio tvenkinys užliejo didelę dalį Phila- 
delphijos ir 4,000 žmonių turėjo apleisti savo namus.

Camden, N. J., visu Delaware paupiu yra užlietas ir susisie
kimas su Philadelphia nutrauktas.

NEW YORK, r. 24. — Va
kar visu Atlantiko pakraščiu, 
perėjo labai smarkus iš tropi
kų atėjęs uraganas, kokio čia 
nebuvo jau nuo daugelio metų 
ir kuris pridarė labai didelių 
nuostolių, taipgi pasiėmė dau
gelį gyvasčių. Kartu su nepa
prasta audra atėjo ir tiek pat 
smarkus lietus, kuris patvindė 
Upes, užliejo kelius ir net išti
sus miestus, 
jau per kelias 
karykščia buvo 
kiausia.

Didžiausiame 
800 gyventojų 
miestelis, palei
ežerą, New Yorko-- valstijoj. 
Miestelis jau yra apsemtas van
dens, bet vanduo liejasi per eže
ro užtvankas ir gręsia jį visai 
užlieti.

Visose rytinėse valstijose, į 
pietus nuo New Yorko, yra žu
vusių nuo audros ir potvynių 
žmonių.

New Jersey valstijoje per 
pastarąsias penkias dienas aud
rų žuvo aštuoni žmonės.

Maryland valstijoje žuvo sep
tyni žmonės. Bet dar nėra ži
nių iš atokesnių vietų.

Virginijoj žuvo dešimt žmo
nių. Du jų žuvo ant laivo Ma- 
dison, kurį audra užtiko juro
je. Audra buvo tiek smarki, 
kad apardė visą laivą ir jis tu
rėjo šauktis pagelbos. Du laivo 
darbininkai liko nunešti jūron. 
Kad nenuneštų jūron ir pasa- 
žierius, laivo kapitonas visus 
juos buvo surakinęs retežiais. 
Du kiti pasažieriniai laivai yra 
prapuolę ir apie jų likimą nėra 
žinių, nors jie jau senai turėjo 
būti savo uostuose.

Uraganas, kuris paprastai šių 
apielinkių nesiekia, prasidėjo 
nuo Carolina valstijų ir ėjo 
šiaurėn. Labiausia nukentėjo 
Virginia valstija, kur nuosto
liai siekia milionus dolerių. Bet 
nemažesnių nuostolių aplaikė ir 
kitos valstijos. Ypač nukentė
jo pats pajūris, kur vėjas ir 
vanduo sugriovė ir nunešė dau
gelį vasarnamių, taipgi užliejo 
kurortus. Keliai užlieti ir ne
išvažiuojami. Miestai užgriau
ti išrautų, nulaužytų medžių. 
Vietomis traukiniai sustabdyti.

Pennsylvanijoj, kur audra

Chicagai ir aplelinkei tedera 
Hs oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, tarpais nepasto
vus; maža permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:- 
87.
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perėjo Susųuenhanna kloniu, žu
vo mažiausia keturi žmonės. 
Nuostoliai yra dideli.

New Yorko valstijoj, kurią 
audra mažiausia palietė, nuos
toliai irgi yra dideli ir mažiau
sia vienas žmogus žuvo.

Tikrojo skaičiaus žuvusių ir 
sužeistų dar nežinoma, kadangi 
susisiekimas su niekuriomis 
apielinkėmis yra nutrauktas.

2 užmušti, 13 sužeis
ta traukinio katas

trofoje
24. — 

greitasis
WASHINGTON, 

Crescent Limited, 
Southern geležinkelio traukinys, 
ėjęs iš New Yorko į New Or- 
leans pereitą naktį netoli Wash- 
ington nušoko nuo bėgių virš 
patvinusio upelio/Ąlnžfhieriufc ir 
pečkurys liko užmušti vietoj, o 
13 pasažierių sunkiai sužeisti.

Spėjama, kad nelaimes prie
žastis buvo susilpnėjęs nuo po
tvynio tiltas. Nušokęs nuo bė
gių garvežys nusmego dumb
liname upelio krante ir pasinėrė 
vandeny; keli kiti vagonai ir
gi nušoko į vandenį, bet pasa- 
žieriai įstengė išsigelbėti.

Tyrinės pinigų žars
tymą vakarinės m.
dalies parkuose

CHICAGO.—Prokuroras skel
bia, kad jis baigia rengti me
džiagą ir neužilgo grand jury 
pradės tyrinėti pinigų žarstymą 
vakarinės miesto dalies par
kuose prie senosios komisionie- 
rių tarybos.

Esą susekta didelių nusikal
timų ir atvirą visuomenės pini
gų žarstymą bereikalingoms 
medžiagoms ir darbams, kurie 
buvo išduodami tik saviškiams, 
kad savieji kontraktoriai galė
tų pasipelnyti. Buvo prisamdy- 
ta daugybė bereikalingų darbi
ninkų. Bet kas įdomiausia, dar
bininkais buvo užrašyti visai 
nesantys žmonės ir jiems buvo 
mokamos augštos algos, kurios, 
žinoma, tekdavo politikieriams. 
Ypač daug darbininkų buvo 
samdoma prieš rinkimus. Tie 
“darbininkai”, žinoma, dirbdavo 
ne parkams, bet pagelbėdavo 
politiikeriams vesti rinkimų 
kampaniją.

Vakariniai parkai laike James 
administracijos samdydavosi 
virš 5,000 darbininkų, kuomet 
normaliai tuose parkuose dirba 
tik 700-1,000 darbininkų.

PITTSBURGH, Pa., r. 24. — 
500 blekorių Pressed Steel Car 
Co. dirbtuvėj sustreikavo, rei
kalaudami pakėlimo algas ir pri
pažinimo jų unijos
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Esą, kada bus rašoma NRA istorija, taį joje žymią vietą 

užimsianti Frances M. Robinson, sekretorė i industrinio admi
nistratoriaus Hugh S. Johnson. Ji yra nemažiau neišsemiamos 
energijos ir darbštumo, kaip ir jos viršininkas. Kur tik vyks
ta Johnson, ten kartu vyksta ir ji. Ji yra tiek pat nenuils
tanti ir ištverminga, kaip ir Johnson ir tiek pat su atsidavimu 
dirba šalies ekonomftnam atgaivinimui. Nofes visiems darbo 
valandos trumpinamos, bet nė ji, nė Johnson nežino darbo 
rybų ir be jokio poilsio dirba, kad visai šaliai butų geriau.

Rooseveltas tkviečia 
darbą ir kapitalą 

paliauti kovą
KANSAS CITY, Mo., r. 24.— 

Prezidentas Rooseveltas parašė 
laišką Southern 
prezidentui, kuris 
savo darbininkais, 
darbą 
liauti 
šalies

geležinkelio 
kivirčijai su* 

kviesdamas 
laikinai pa- 
nesutrukdyti 
atgaivinimo.

ir kapitalą 
kovą, kad 
ekonominio

Bus dar dvi švento 
sios

VATIKANAS, r. 24. — Papa 
nutarė šaukti spalio 16 d. slap
tą konsistoriją, kad patvirtinti 
kanonizavimą dviejų Franci jos 
šventųjų—Bernadette. Soupirous 
ir Giovanna Antida ThoureK

Pradės NRA. kam 
paniją Chicagoje

CHICAGO.—Ateinąntį pirma
dienį prasidės smarki NRA. 

kampaniją, kad suorganizuoti 
kostumerius ir priraginti juos 
pirkti tik tose sankrovose ir 
tik tas prekes, kurios turi 
NRA. ženklą—Mėlinąjį Arą.

“Molinasis Aras” nugalėjo 
vanagą

McCOMB, Miss., r. 24. —Di
delis vištvanagis puolė barzda • 
skutykloj pakabintą NRA. pla
katą su “MėlinUoju Aru”. Va
nagas taip smarkiai atsitern- 
kė į stiklą, kad vietoj užsimušė.

SHANGAI, r. 24. — Trys 
traukinio darbininkai liko pa
smerkti mirčiai ir nužudyti .Del 
jų neatsargumo nesenai susi
daužė traukinys. Nelaimėj žu
vo apie 50 pasažierių.

o

Streikuos- Chicagos 
; moterų skrybėlių 

darbininkės
CHICAGO.—Millinery Work- 

ers International unija skelbia 
streiką visų moterų skrybėlių 
darbininkų. Streikas prasidės 
pirmadieny ir tikimąsi, kad prie 
jo prisidės apie 4,500 darbinin
kių. Streikieriai reikalaus mi- 
nimum algos, trumpesnių darbo 
valandų ir pripažinimo unijos.

Streiką skelbti nutarė darbi
ninkės masiniame susirinkime 
Masonic Hali. Susirinkime da
lyvavo virš 2,500 darbininkų. 
Streikas prasidės pirmadienio 
ryte, jei iki to laiko samdytojai 
neišpildys reikalavimų.

366 atsisako grąžinti 
paslėptą auksą

suslėpę aukso už $1,- 
ir griežtai atsisako j j 
valdžiai. Jie už poros 
busią patraukti teis-

WASHINGTON, r. 24.— Ge- 
neralinis prokuroras Cummings 
paskelbė, kad visose Jungt. 
Valstijose yra 366 žmonės, ku
rie turi 
393*734 
grąžinti 
savaičių 
man.

PORTLAND, Ore., r. 24. — 
Apie 2,000 žmonių desperatiš
kai kovoja gaisrą, kuris jau su
naikino kelis tūkstančius akrų 
brangaus miško Tillamook mies
telio apielinkėse. Išdegė apie 50 
ketvirtainių mylių miškų.

BALTIMORĖ, Md., r. 24. — 
James E. Gibson, 52 m., pri
sipažino policijai, kad jis pa
smaugė savo žmoną Lulu už 
tai, kad ji beveik pusnuogė vai
kščiojo viduje palei langus. 
Paskui ir pats bandęs nusižu-

WASHINGTON, r. 24.— Pro- 
zidentas Rooseveltas už kelių 
savaičių suorganizuos valdišką 
apdraudos kompaniją, kuri, pra
dedant nuo sausio 1 d., garam 
tuos visuos bankų depozitus iki 
$2,500. Tuo budu bus garan
tuoti apie 96 nuoš. depozitų, nes 
stambios sąskaitos, virš $2,500,

dyti perplaudamas rankų rie- sudaro tik 4 nuoš. visų bankų 
Jus. ■ depozitų.

Nusimarino b a d u 
kad išsigelbėti nuo 

elektros kėdės
LAGRANGE, Tex., r. 24. — 

Mrs. Maria Dačh, 36 metų ūki
ninkė, kuri tapo nuteista nu
žudymui elektros kėdėj už nu
žudymą savo samdininko Hen
ry Stoever, 58 m., išsigelbėjo 
nuo elektros kėdės nusimarin- 
dama badu.

Ji pradėjo badauti kalėjime 
tuoj po nuteisimo mirčiai gegu
žės mėn. Tufo laiku ji svėre 
apie 200 svarų. JMirdama ji svė
rė tik 100 svarų.

Ji buvo antroji moteris, ku
ri buvo nuteista mirčiai Texas 
valstijoj. Pirmąja! moterei, 
kuri nužudė savo vyrą, mirties 
bausmė vėliau buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. Ji 
irgi buvo pafdavUsi apeliaciją, 
bet nuosprendžio jau nebesu 
laukė.

Stoever būva rastas nužudy
tas, apdegintas ir palaidotas 
Dach darže. Ji išpradžių kal
tinimo gynės, bet vėliau prisi
pažino, kad ji nušovė Stoever 
miegantį už tai, kad jis pernai 
ją išgėdinęs.

Suėmė gyvulių “hai 
džekęrius”

MILWAUKEE, Wis., r. 24.- 
Policija vienoj Walworth pa
vieto farmoj suėmė keturius 
vyrus ir vieną vyru pasirėdžiu
sią mėfginą. Suimtieji yra kal
tinami, kad jie užpuldinėdavo 
ant kelių gyvulius vežančius 
farmerius ir iš jų gyvulius atim
davo. Paskui tuos gyvulius jie 
patys parduodavo skerdykloms. 
Jie plėšdavo vien kiaules,' i nes 
jas lengviau parduoti. Vienas 
suimtųjų prisipažino dalyvavęs 
11 plėšimų. Vien pastaruoju 
laiku ta farma pardavė Už $4,- 
000 vogtų kiaulių.

Čili gręsia dideli 
streikai

SANTIAGO, Čili, Pietų Ame
rikoj, r. 24.— Keturių didelių 
pramonių darbininkai ruošiasi 
streikui. Nermauja ir visi ki
ti darbininkai. Jie- reikalauja 
algų pakėlimo, kadangi dėl di
delės pinigų infliacijos augštai 
pakilo prekių kainos.

Pinigų inflacija išjudino ap
mirusią pramonę ir pakėlė pre
kybą, bet taipjau iškėlė kai
nas, kad darbininkai iš dabar
tinės algos nebegali pragyventi.

Trys sužeisti eksplo 
zijoj namuose

CHICAGO.—Andrew Szczer- 
ba, jo žmona Frances ir jų 8 
mėn. kūdikis gal mirtinai su
žeisti eksplodavus gasolino 
grosniai jų namuose 1834 S. 
Kedzie Avė. Visi trys tiek ap
degė, kad vargiai išliks gyvi.

Garantuos bankų de 
pozitus
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No. 200

Laimėjo streiką
O’FALLON, III., r. 24.—500 

Eureka Stęel Range Co. darbi
ninkų laimėjo streiką, kompani
jai sutikus pripažinti uniją ir 
mokėti unijos algą.

Sako, abi rubsiuvių 
unijos susitaikiusios

CHICAGO.—Eina gandų, kad 
abi rubsiuvių unijos, United 
Garment Workers, kuri priklau
so Am. Darbo Federacijai ir 
pažangiausia unija Am. darbi
ninkų judėjime—Amalgama ted 
Clothing Workers, kurios ko
vojo tarp savęs per apie 20 me
tų, pagalios, susitaikiusios. Kal
bama, kad Amalgamated Clo
thing Workers unija dabar bu
sianti priimti Amerikos Darbo 
Federacijom

Amalgamated atskilo nuo 
United Garment apie 20 metų 
atgal, pastarosios unijos, va
dams vedant labai atgaleivišką 
politiką ir visai nesiskaitant nė 
su nariais, nė su darbininkų rei
kalais. Amalgamated nepa
prastai išaugo ir dabar turi apie 
100,000 narių, kuomet Garment 
unija subliūško ir neteko savo 
reikšmės.

Jei Amalgamated bus Fede
racijos priimta, tai reiškia, kad 
ir pati Federacija turės darytis 
pažangesnė ir kovingesnė.

Einama prie taikos ir kitose 
pramonėse, kur darbininkai yra 
susiskaldę į kelias unijas.

Mūviu darbininkų 
streikas užsibaigė
WASHINGTON, r. 24. —Na- 

cionalė darbo taryba paskelbė, 
kad garsinių krutamu jų pavei
kslų darbininkų streikas tapo 
sutaikintas ir visi streikuojantys 
darbininkai tuojaus sugryš į 
darbą. Ginčus tarp įvairių uni
jų dėl jurisdikcijos tapo paves
ta išspręsti Amerikos Darbo 
Federacijai. Streikas prie gar
sinių filmų tęsėsi jau kurį lai-

Pasmerkė mirčiai
CHICAGO.— Morris Cohen, 

kuris buvo kaltinamas prieš ke
lias dienas laike plėšimo laivų 
prieplaukoj nušovęs policistą 
Hastings, tapo pasmerktas mir
čiai—elektros kėdėj. Bylos na
grinėjimas tęsėsi tiktai pusdie
nį, kadangi kaltinamasis nesta
tė jokių liudytojų savęs apgy
nimui. Jis bus nužudytas spa
lio 13 d.

RHINELANDER, Wis., r. 24. 
Oneida pavieto šerifas nušovė 
Robert Rogers, 44 m., taipgi 
suėmė John Stokie, 38 m., ku
rie grūmojimais bandė išvylioti 
iš George Goodroe, Rex hote- 
lio savininko Mercer miestelyje, 
$5,000. Dabar pradeda aiškėti, 
kad nušautasis Rogers yra 1911 
m. nušovęs savo merginą Kan- 
sas City mieste ir nuo to lai
ko slapstėsi.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

Istorinis atsitikimas: 
pietų kasyklos ta

riasi su unija!
Pirmą kartą pietinių valstijų 

kasyklos sutiko tartis su or
ganizuotais darbininkais

WASHINGTON, r. 24.— Pir- 
mą kartą istorijoj pietinių vals
tijų anglių kasyklų savininkai 
susėdo už vieno stalo su orga
nizuotais darbininkais ir pra
dėjo su jais derybas apie paruo
šimą kodekso anglių industri
jai.

Derybos su unija įvyko pa
stangomis prezidento Roosevel- 
to ir industrinio administrato
riaus Johnson.

Pats Johnson savo kalboj pa
brėžė, kad tai yra dar pirmas 
atsitikimas Amerikos istorijoj, 
kad pietinių valstybių kasyklos, 
kurios iškasa 70 nuoš. šalies 
minkštųjų anglių, sutiko tartis 
su angliakasių unija, kad išly
ginti visus kivirčius ir sutvar
kyti tą svarbią industriją. ši 
konferencija ir bandys paruoš
ti visiems, kaip kasyklų savi
ninkams, taip ir angliakasiams, 
priimtiną kodeksą.

Pietinės kasyklos ikišiol bu
vo aršiausiais organizuotų dar
bininkų . priešininkas, nesidro
vėjusios net ginklą naudoti, 
kad tik neleisti angliakasiams 
susiorganizuoti. Virginijos ii 
Kentucky kalnai yra gausiai 
aplaistyti,» darbininkų krauju 
kovoje už uniją.

Jau 28 žmonės mirė 
nuo miego ligos

ST. LOUIS, Mo., r. 24. — 
Jau 28 žmonės mirė nuo pa
slaptingos miegamosios ligos. 
210 žmonių serga.

Valdžios ir vietos gydytojai 
dirba dieną ir naktį, kad su- 
rasti kas tą ligą iššaukia ir 
kaip ją gydyti. (

Muštynės su vokiečiais 
Kaune dėl žuvusių 

lakūnų (
(Iš laiško K. Kilmaičiui, 8407 

Gilbert Ct., Chicago)
KAUNAS.—Gavome brangų 

laišką, kurį atvežė tie garsus 
vyrai (Darius ir Girėans), kurie 
žuvo iš hitlerininkų rankos. 
Pas mus visi vienu balsu šau
kia, kad už tą nelaimę yra kal
ti hitlerininkai ir vadina juos 
žmogėdromis, nes jie suėdė la
kūnų gyvybę ir garbę.

Šančiuose (Kauno priemies 
tis) dirbtuvėje dirba vokiečių 
ir lietuvių. Tarp jų iškilo gin
čas dėl tų lakūnų, kuris pavir
to j tokias smarkias muštynes, 
kad ir policija negalėjo jų su
stabdyti.

Arkansas legalizavo alų

LITTLE ROCK, Ark., r. 24. 
—Arkansas valstijos legislatura 
šiandie legalizavo 3.2 nuoš. alų.
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Išmušė dantis, kad neplepėtų
Juozui Lennay, Pittburgho' 

gyventojui, ėmė ištisų dešim
kę, kol išmoko kuriuo budu 
laimėti ginčų su savo žmonai 
Tačiau pamoka kainavo jam 
visų dešimkę arba 10 dienų 
šaltojoj i( toksino nuospren
dis). Suareštuotas .už ‘'garbin
gąjį žygį”» jis* teisme pareiš
kė, jog kada tik pareinąs ma
lino, žmona jį kalio jauti ir tos 
kelionės per (dešimtį įmetu jo 
ženybinio gyvenimo taip jam 
įkyrėjusios, jog jis pasiritęs 
išrovė ir sumušė jos dirbti
nius dantis. Teisėjui užklau
sus, ar dantis išrovus buvo 
pasekmės* Lennay pareiškė, 
jog puikios — žmonos reiškia
mieji žodžiai buvo neaiškus 
ir nesuprantami.

—o—
Vienas už visus — visi už 

.vienų.
NBA tarpininkui priėjus, 

prie susitarimo tarp angliaka
sių ir PitUburgh Coal Com- 
pany buvo nutarta darbų pra
dėti šešladienyj, tačiau tos 
kompanijos mainos — Mon- 
tour No. 10 darbininkai atėję 
šeštadienį į darbų ir sužino
ję, jog kompanijos viršinin
kai Vienam iš mainierių uni
jos neduoda darbo ir visai jo 
neįsileidžia į darbų. Tada visi 
kaip vienas apleido darbų. Tų 
patį vakarų kompanijos virši
ninkai nusileido mainieriams 
ir priėmė darban “neištikimą
jį”. Tad pirmadienį mainie- 
riai vėl grįš į darbų.

Pagirtinas mainierių žygis.

Jau gana nuo senai tPifets- 
burgho lietuviai kalbėdavę, jog 
reikalinga suorganizuoti lietu
vius piliečius, nes tada bus ga
lima vaidinti svarbesnę rolę 
šios šalies politikoje. Sueidavo 
įmonės, ^pasikalbėdavo, bet -tie 
pasikalbėjimai taip jr pasilik-, 
davo pasikalbėjimais. Ligi palt 
šių Jaiky niekas nebuvo pradė
jęs dirbti realaus (darbo. Ta
čiau gegužės mėnesį Lietuvių 
Vaizbos Butas mitarė sušauk -t 
.ti lietuvių balsuotojų susirin
kimų, kad ap&varsčjus balsuo
tojų organizavimų.

Susirinkimas, rodosi, įvyko 
birželio pradžioje. Vakaras pa-1 
šitaikė gana šiltas, vienok įl 
susirinkimų atvyko 75 asme-‘‘ 
nys. Visi susirinkusieji išreiš
kė pageidavimų, kad butų pra-. 
(dėtas organizavimo darbas. Ki
taip sakant, kad hutų sukurta 
Lietuvių Balsuotojų Lyga- Ant; 
Vietos tapo išrinktas laikinas 
komitetas ir naujai organizaci
jai duotas vardas — Lietuvių 
Balsuotojų Lyga Vakarinėje 
Penney Ivani j oje.

Komitetas luoj stvėrėsi dar
bo. Pradėjo šaukti masinius ir 
komitetų susirinkimus kiekvie
noje miesto dalyje, kur tik 
randasi lietuvių svetainės. Dar
bas eina gana sėkmingai, nes 
kai kuriose vietose susiorgani
zavo komitetai ir tapo surašy-, 
|i ’ lietuvių balsuotojai. Prie#-* 
tam jau pradedama veikti ir 
mažesnėse lietuviiį kolonijose.

tini. Nebus Jai sunku ;ateiektj, 
jeigu mes tik laikysimės Vie
nybės.

Priklausyti Lietuvių Balsuo
tojų Lygai yra visai lengva. 
Jokių mokesčių nereikia .mokė
ki. Visa, kas reikalinga, tai da
lyvauti susirinkimuose ir kitus 
raginti, kad jie prisidėtų prie 
.organizacijos.

Taip veikdami, mes ne tik 
Mnešime naudų patys sau, bet 
ir musų jaunajai kartai. Tad 
pasirodykime, kad mes lietu
viai suprantame .vienybės nau
dingumų.

Kurios kolonijos dar nepra
dėjo organizuoti Lietuvių Bal
suotojų Lygų, tai tuoj pradė
kite tų darbų. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės į dabarti
nį pirmininkų A. Lelionį, 155 
.Moultrie st., Pittsburgh, Pa.

J. K. Mazukna.

«. S. Pittsburgh, Pa
Bažnyčios .durys tapo uždary
tos mirusiam parapijos tvėrė

jui ir darbuotojui.

ŽIUBINT PRO RA 
KTO SKULYTE

parkas .teikė .paskutinį .patar-, 
nnvhnę IMdŽiaut iiš nmnų iiri 
palydint į kapines.

— VeįRanto Draugas.'

Rašo Pliumpis.
Tikslus pateisina priemones

Adv. F.. H. Ragočius tatas/to* 
gauja PMMbuntfhe

Ir Pittsburghk paroda
Allegheny apskrities valdy

ba nutarė Pghe South Parit 
laikyti žemės ūkio parodų.* 
Paroda prasidės rugpiučio 31 
dienų ir tęsis iki rugfėjo 4 d. 
įžanga parodon nemokama.

Visi, kurie įdomaujate že-- 
mes ukio gaminiais, atšilau-1 
kykite minėton parodon.

Pakliuvo.
Plietis Andersonas, chica- 

gietis, atvykęs Pittsburghan 
užsimanė lengvu budu pralob
ti. Pasiskelbė esųs nebūtos 
kompanijom apdraudos atstos 
vas ir tos kompanijos vardu 
rašė čekius ir policies. Jo a- 
gentai juos išmainydavo, per
kant įvairias prekes* krautuvė
se. Biznis ėjo gerai, iki minė
tieji čekiai atsidūrė banke, o 
tenai paaiškėjo, jog minėta 
kompanija, nei jos viršininkas 
jokių pinigų banke nėra pasi
dėję ir jog minėtoji kompani
ja visai neegzistuoja.

Teko girdėti, jog esu šio, 
meklerio apgautųjų tarpe ir 
keletas lietuvių.

Nors apgavikas ir pakliuvo 
į valdžios rankas, tačiau pa
darytosios skriaudos nebeat- 
lygins.

Dabar -porą žodžių apie Lie
tuvių Balsuotojų Lygą, jos 
tikslus bei apie tai, 'kokių nau-^ 
dų ji galės atnešti lietuviams.

Lygos -tikslas — “surašyti’ 
visus -lietuvius balsuotojus vi
soje vakarinėje Pennsylvanijo
je; suorganizuoti komitetų 
kiekvienoje lietuvių kolonijoje. 
Balsavimuose prisidėti prie to
kios partijos arba organizaci
jos, kuri stengiasi pravesti tei
singus ir tinkamus žmones į 
valdiškas įstaigas.

“Prisidėti veikimu prie to
kios partijos arba organizaci
jos, kuri stengsis prašalinti vi-, 
sokins neteisingumus, .įvykusius 
įvairiose valdiškose įstaigose. >

“Stengtis surasti tinkamus 
lietuvius j įvairias valdiškas įs-. 
taigas ir jų kandidatūrų rem-, 
ti.” , ,

Priegtam Lyga stengsis teik
ti ekonominę pagalbų lietuvių 
įstaigoms, o jeigu bus .reikalin
ga, tai panaudoti ir politinę* 
įtaką. Vadinasi, tarpininkaus 
atlikime reikalų su valdiškomis 
įstaigomis.

Čia paduodu tik kelias ištrau
kas iš Lygos patvarkymų. Bet1 

;ir iš jų jau galima spręsti apie 
naujos organizacijos naudingu

Tarptautiškas susi-

Rugpiučio 20 .d. F ori Pitt' 
viešbutyje, 2 vai. po pietų, į- 
vyko tarptautiškas susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 
atstovai nuo 9 skirtingų tautų, 
—viro apie 300 žmonių. Lietu
viai taip pat buvo atstovauja-

Susirinkimas išrinko ir ko
jini tetų. Sekamas susirinkimas 
: įvyks'* rugpiučio 27 d. Plačiau 

ape. šios tarptautiškos organi
zacijos tikslus bus aprašyta 
sekamame “Pitt s b u r g b .o 
Naujienų” Butafiryje. j

-r* Jdy Kdy-

mų.
Turint takių organizacijų,, 

•reikia tikėtis, 'kad tie 12—45 
tūkstančių lietuvių balsų A'lle- 
gheney 'kauntėje laike rinkimų, 
bus atiduotixuž tinkamus ikan-^ 
didatus. Ligi šiol lietuviai bal
suodavo •palaidai. Jų balsus su
rinkdavo visdkie mekleriai po
litikieriai, kurie mokėdavo Vis
ką prižadėti, bet nieko neište
sėti.

Turint tokį didelį Skaičių, 
lietuvių balsuotojų, ateityje 
,gal (bus galimų ^pravesti į aukš
tesnę valdiškų vietų ir kokį 
nors tinkamų lietuvį. Lenkai, 
italai ir kiti turi valdiškose vie
tose savo tautiečius. Kodėl gi 
to negalime padaryti mes lie
tuviai? Mes juk taip pat mo
kame mokesčius, kaip ir visi, 
kitį. Todėl privalome žiūrėti, 
kad ir *ws jotume ųtętovųujų-

Liepos 25 d. pasimirė Myko
las Gurevičius, kuris buvo 
pirmas steigėjų švento Jurgio 
Tautiškos parapijos ir visų 
laikų darbavosi dėl parapijos, 
'kol negailestinga liga paguldei 
mirties patalan. Iš priežasties 
bedarbės ir ligos, kuri tęsėsi, 
per 15 mėnesių, velionis My
kolas Gurevičius negalėjo 
parapijos mėnesinių mokes
čių užsimokėti. *Todčjį/ nebuvo 
velionio lavonas^įfcŠMas iįi 
bažnyčių. Dėl skolos ,parapi*i 
jai, bažnyčios durys tąpo už
darytos.

Mykolui Gurevičiui pasimi
rus, jo posūnis Petras Marge-; 
lis nuėjo pas švento Jurgio 
Tautiškos parapijos klebonų 
Vypartų, kad susitarti ?su juo 
laidojimo reikalais. Kun. Vy- 
partas pareiškė, kad velionis 
M. Gurevičius yra skolingas; 
parapijai, todėl jis turįs atsi
klausti parapijos komiteto,, 

būtent, Juozo Giliaus ir Anta
no Mačiukonio bei gauti ko
miteto sutikimų dėl Gurevi-. 
čiaus. laidojimo. Atsiklausus^ 
komiteto, nariai Antanas Ma- 
čiukonis ir Juozas. Gilius pa-, 
reiškė, kad Gurevičiaus ne tik 
skola turi būti sumokėta, bet 
ir pabaudos $25 (už leidimų 
išsibraukti iš parapijos kny
gų dėl nesumokėjimo parapi
jos duoklių.

Kadangi velionio Gurevi
čiaus posūnis ir dukterys ne
galėjo sumokėti reikalauja
mos skalos, štai parapijos ko
mitetas uždraudė velionį įleis
ti į bažnyčių. Reiškia, tos baž
nyčios durys buvo uždarytos, 
.nežiūrint to, kad .M. vGurevi- 
Čius tiek daug dėl bažnyčios 
dirbo iir buvo vienas pirmųjų 
jos tvėrėjų. Ne tik velionis 
'Gurevičius dirbo dėl švento’ 
Jurgio Tautiškos , (parapijos, 
bet .dirbo visa Gurevičių šei
myna- Vienok jei nėra $25, 
tai visvieu luždauoma bažny
čios (duryse Wi tau ir tautiš
kai ;krikščioiniška medė.!

Kalbant .apie skolas, tenka 
pasakyti, kad .ne Aik miręs *Gu-; 
revičius yra skolingas pavapi^ 
jai (jis .per 3L5 mėnesių), 
bet ir kai kurie komitetinin- 
«kų, kttnie drįso bažnyčios du
ris uždaryki >(^1 veliamo Gu
revičiaus paskutinio patarna
vimo. Gumučius*. tur būt, nė 
sapne ' nestftpinavo, kad jam 
mirus su jupbus taip pasielg
tą. Jai, mat, k^ks dėkingu
mas.

Mykolas Gurevičius buvo

Rugpiučio 22 d. šiandien (te
ko sužinoti, Ik-ad ,adv. F. Ji. Ba-i 
gočius su visa , savo šeimynai 
jau virš savaitės llaikų, kaip 
atostogauja PiiUbmigho ąpie- 
lin'kėje pas ponios Bagočienėsi 
tėvus Kazlauškus ant formos,į 
Mara, iPa. Jis ramiai sau ilsis,, 
pasislėpęs muo Jietuviško vėi-' 
kimo nors srtaumpam (laikui.

Jei ’Prttšbmglm JietaNMiaii hu
tų žinoję, kad ;a<Lv. Ragučius 
randasi Pittšburgho apylinkė
je, tai p. Bagočiui nebūtų bu-į 
vę laiko ramiai .atostogas įlei
sti, — 'butų reikėję kdletų pra-! 
kalbų pasakyti nors ir vasaros; 
karščiuose. Tuo budu, altosto-i 
gos butų virtusios darbyme-1 
čiu. į

Praeityje, kidk įtik .kartų; 
Bagočiui įteko atostogauti 
Pittsburghe, ir jei tik Pittšbur 
gho draugijos sužinodavo iš 
kalno apie jo atostogas, ‘tai: 
visados prisieidavo pasakyti 
po keletu prakalbų 
parengimuose.

Bagočiaus atsilankymu į 
Pittsburghų geriausiai mokė
davo pasinaudoti ;ŠLA. 3-ias» 

Mokslo, 
metais, 
kokia 
Bago- 

ne. Ka
dangi bus trumpas laikas, kad: 
galėjus kų nors surengti. Mat,( 
ponai Ragočiai mano apleisti 
musų Pittsburghų ir grįžti į 
Bostonų iapie rugpiučio 28 ar 
29.į Man rodos, kad ir šiais 
metais negalės Bagočius ap
leisti iiiusų Pittšburgho nepa*- 
sakęs prakalbos. -Greičiausiai 
pasinaudos Pittšburgho Lietu
vių Radio Klubas ir, tur !but, 
Bagočius kalbės per radio ir1 
Radio Klubo piknike rugpiu- 
dio 27 d. Adomo Sodne, Gastlė^ 
Shannoii, Pa. ^Reporteris. ’

draugijų5

-apskritys jr Lietuvių 
Draugija, 
aš nežinau 
draugija pasinaudoti 
čiaus aJostogonys, ar

ais

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO.

Lietuvių Radio Klubas dirba

vių Tautiškose Kapinėse Jbe 
bažnytinių apeigų. Kųn. Vy*

Šių savaitę įPliunųiis turėjo 
progos .nugirsti, jog dienoje 
<dr-joje keletas ((save tituluo
jančių) ‘tau pnincipaiiš” jau
niklių lUŽaimanė sukelti $250, 
)kad pakvietus <daininiukę iš 
jRhiiadeįphijos. Pliumpis nie
ko prieš tai neturėtų iir net 
pritartų šiam sumanymui, bet 
štai kur Pliumpis inepnitaria, 
—imat, įrengėjai iturįjo per- 
idaug įdrųfios pasiūlyti rengti 
<daihiniinlkei koncertų Dariaus 
iir (Girėno paminklo statymo 
t^ondo Maudai. Rengėjai parei
škė, kad tokiu budu rengiant 
koncertų busiu galima su
traukti daug žmonių. Na, o 
padarius pelno, kas liksiu 
tnuo dainininkės išlaidų, tai 
keletu dolerių pasiusią Da
riaus (ir Girėno fondui.

'Vistiek susirinkusieji rengė
jams nepritarė.

(Gėda ir didelė gėda daryti 
tokius įnešimus, ypątįingai; 
žinant, jog visos .draugijos 
Pitfetburghe šio mėnesio 24 d. 
susirenka aptarimui pamink-: 

’lo statymui .Chieagoje.' . 1 1
Nekask duobės •— pats 

įkrisi.
[ “Pititsburgho Žinių” Drauge 
pamočnikas J. B. T. skelbia, 

: jog ‘)Pittsbu«gho Naujienas” 
suvarysiąs į ožio ragų. Žino
ma, viskų būt galima per mal
dų padaryti, bet realiame gy-

■M**

mos pašalinti. Kuriam laikui 
praėjus, tie patys vaikėzai su
grįžo su policija ir konstabe- 
liu ir .norėjo priskabinti prie 
kapinių pirmininko p. P. Pi- 
v ar i u no. Tačiau, kai Pivariu- 
nas paaiškino visų reikalų, tai 
vaikėzus pašalino iš farmos jų 
pačių atvestoji policija.

— Jay Kay.

Lietuvių Balsuotojų 
Lygos susirinkimas

Oshima salos, Japonijoj, 100 
mylių į pietus nuo Tokio, įmo- 
terys nešasi savo vaikus kur 
tik jos eina, štai kaip jos ne
šasi vaikus, jei pasitaiko neštis 
visų būrį. Kaip matote, būti 
motina Oshima saloj yra sun
kus darbas. i

savo seno amato, — gyvojo 
rožančiaus davatkų organiza
vimu.

Rugpiučio 31 d. North Si- 
dės Lietuvių Balsuotojų Lyga 
laikys savo susirinkimų Lie
tuvių Sūnų Draugystės svetai
nėje (818 Belmont st.). Susi
rinkimas prasidės 8 vai. vaka
ro. Bus gražus muzikalis 
programas, kurį išpildys Vai
nausko orkestras. Be to, daly
vaus vsa eilė dainininkų. Į- 
žanga dykai.

North Sidės lietuviai nepra
leiskite progos dalyvauti ta
me susirinkime. Jus ne tik 
susipažinsite su Lietuvių Bal
suotojų Lygos ^darbuote bei 
tikslais, bet tuo pačiu laiku 
išgirsite gražų muzikėlį pro
gramų. Tiek vyrai, tiek mote
rys esate kviečiami. Pageidau
jama, kad susirinktų kiek ga
lima didesnis skaičius jaunuo
lių, nes vienas jaunuolis spe
cialiai jiems pasakys prakal
bų.

Tad visi dalyvaukime tame 
dideliame susirinkime!

—J. K. M.
Lietuvių Tautiškų

Kapinių piknikas GARSINKTTĖS 
NAUJIENOSE

Rugpiučio 20 d. p. Stasevi- 
čiaus farmoje įvyko Lietuvių 
Tautiškų Kapinių piknikas. 
Piknikas buvo gražus ir atsi- 

r-----— ---------------- lankė pusėtinas skaičius žmo-
venime tie pasiputimai nieko nių. Reikia tikėtis, kad liks 
-nereiškią; žemaitiška patarlė šiek tiek ir pelno, 
sako 
ji visų svietų išbadytų.

PROBAK-

jei <k4ė ‘turėtų ragus, Žmonėms gražiai besilinks
minant, apie 5 vai. po pietų iš 

Ar nevertėtų p. T. paklausy- kur tai atsirado apie pustuzi- 
ti šio žemaitiško patarimo, nis girtų vaikėzų, kurie norė- 
Vietoj be reikalo plepėti, ge- jo suardyti ramumų. Tačiau 
-riau p. T. padarys, jei imsis komitetui pavyko juos tiš far-

Lietuvių Radio klubas, ku-' 
ris pastangomis musų darbo 
žmonių gyvuoja jau antri me
lai, nutarė šio mėnesio 27 d; 
(sekmadienį) surengti iškžl- 
niingų pikniką,, o rugsėjo 1 d. 
vakarinę ekskursiją laivu 
“AVasIhingtori^. Viši .paremkite 
šio kultuningo kliubo paren
gimus. J •

Nors Radio klubo valdyba 
susideda iiš 12-kos asmenų,, ta
čiau imažai darbu ji prisidedą/ 
itaip kad visas darbas iir pa
rengimų .organizavimas .užgu
lei ant pirmininko Miliaus pe
čių. TaigL beUjnuo$įant prie 
šių pareųgimų, paduokime 
draugišką' jarikg'(įpirm. Miliui 
Ir dirbkime tŠ vieno. Ą 

. ■- . ;; ' .;.ū' .i
RenMme .dai\bo žm&ūių

' spaudą, * I 
čdamis (dienomis pasirodėi 

naujas sooiaildenųlkrątų llaik-i 
raštis Latvijoje ?‘Darbo Fron-j 
.tas.” 'Kadangi MU»ų tėvynėje, 
spauda yrą :BW#žyta ir 
.roji •Lietųvps tŽmpnių padėtis 
tnežiriomą, 4ai į skaitydami 
“DArho I<ro»rtą” Apes lyg v.eid-; 
rodyje pamatysim^ 
musų lėvypjBa ^ąjdų;, mes “D,.j

O S

suteikia ,j 
barzdaskutyklofe

komfortą ' <MMi nAJJUllUAMt *
• - ^kutimos | 

namienamie
(PROBAK BLAOf)

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

(Bilas
Biznio Korteles 
Laiškus ir Konventus 
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programus - 
Tikietus

PAVIENIAMS
Vizitiniės Kortelės : 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms

i Kortelės

1739 South Halsted Street,
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Darius-Girėnas ir Lietuvos
Pasiuntinybė

(Tąsa)
Paskutinis Dariaus laiškas

Paskutinis kap. Dariaus man 
rašytas laiškas iš viršminėto 
The Half Moon Hotel, Coney 
Island, N. Y., yra datuotas bir
želio 22 d. Jo turinys parodo, 
kad pagalios viskas jau buvo 
susitvarkę ir man jau nebuvo 
jokios priežasties rūpintis, štai 
jo pilnas tekstas:

“Augštai Gerb. Tamsta:
“Parengiamieji darbai baig

ti, esame pasirengę išskristi 
Lietuvon bet kurią valandą, 
visas darbų karštis perėjo, 
jau porą dienų turėjau ir 
korespondencijai sutvarkyti. 
Trumpai suglaudus, toks yra 
stovis pirmojo Lietuvių 
Trans-Atlantinio skridimo: 
Ūpas geras, dėlto kad instru
mentai, motoras ir lėktuvas 
tvarkoje. Buvo keletą kartų 
išmėginti, tikrinti ir pertik
rinti?

“Sveikata abiejų tvarkoje. 
Tad, Pone Ministeri, nema
nau, kad apvilsime lietu
vius, išskiriant nelaimingo 
atsitikimo, nuo kurio nė vie
nas negali apsisaugoti. Li
kimo 
darbą 
simės 
gėdos
“Su geriausiais linkėjimais, 

—Steponas Darius.”
Ir tikrai, gėdos • Lietuvių 

tautai jie nepadarė... Bet, ma
tomai, likimas- leido įvykti 
tam “nelaimingam atsitiki
mui, nuo kurio nė vienas ne
gali apsisaugoti”...

'Įvairus Gandui.
šiuo laiku spaudoje pasiro

do vis daugiau gandų, kad la
kūnai galėjo būti ne nelaimin
go atstikimo auka, bet kad jų 
lėktuvas galėjo būti nušautas 
Vokietijoj... Visuomenė gali 
būti tikra, kad Lietuvos Vy
riausybė su dideliu rūpestin
gumu tyrinėja visas šios ne
laimingos katastrofos aplinky
bes. Vokiečių oficialus proto
kolas dėl Soldino 
jau gautas Kaune, 
tydžiai tikrinamas
to bus prieita prie galutinų 
išvadų, kurios, be abejonės, 
bus paskelbtos. Kol tas įvyks, 
išmintingiau ir geriau bus su 
nuomonių reiškimu susilaikys 
ti. Jeigu tikra teisybė apie ka
tastrofos priežastis ir kaiku- 
rias prieštaraujančias aplinky
bes gali būti nustatyta, — ji 
bus nustatyta.

Amerikos lietuvių spaudoje 
vis tankiau pradeda rodytis 
įvairių apkaltinimų. Kaltina
ma įvairus komitetai, Pasiun
tinybė ir Konsulatai, visuome

ir kaltinin- 
išrodo, kad

ligi šiol dar 
Jos dar nėra 
Todėl joks 
suprantantis

buvo lemta mums tą 
vykdyti, todėl steng- 
jį atlikti, kad nebūtų 
Lietuvių Tautai.

nelaimės 
Jis yra a- 
ir tik po

ne, net Lietuvos Vyriausybė 
ir patyš lakūnai...

Gerai yra kaltės 
kų ieškoti. Tačiau
bent šiuo laiku įvairių asme
nų ir įstaigų kaltinimai yra 
visiškai perankstyvi. Kad su
rasti kaltininkas, reik pirmiau 
tikrai žinoti pati kaltė, — rei
škia, reik žinoti tikros priežas
tys, kurios nelaimę pagimdė. 
Tos priežastys 
nėra nustatytos, 
tikrai žinomos, 
rimtas asmuo,
visą dalyko rimtumą, jokiais 
panašiais kaltinimais nepriva
lėtų švaistytis. Ieškoti kal
tės, ją tyrinėti — yra vienas 
dalykas; prikišamai kaltinti 
ką nors — yra visai kitas da
lykas.
Lėktuvas ir lakūnai tvarkoj.

Amerikos lietuvių spaudoj 
pasirodžiusieji priekaištai 
daugiausiai nukreipti į tai, 
buk “Lituanica” buvusi ne
tvarkoj, buk jai buvo stoka 
kaikurių prietaisų—kaip be
vielio telegrafo (wircless) a- 
parato ir parašiutų.

Ar musų lakūnai galėjo 
juos turėti ir kodėl jų netu
rėjo, pamatysim toliau. Tuo 
tarpu gi reikia čia pat tuo- 
jaus pabrėžti, kad kaip “Litu
anica”, taip patys lakūnai bu
vo oficialiai Amerikos Vy
riausybės organų pripažinti 
tvarkoje. Jeigu taip, tai kokios 
vertės yra tie visi neapgalvo
ti ir nesuprantančių reikalo 
asmenų priekaištai ir kaltini
mai?

Parvykęs iš “Lietuvių Die
nos” Chicagoje, aš tuojaus pa
mėginau išaiškinti įvairius gan
dus ir Amerikos presos palei
stas istorijas dėl pasų, vizų, 
leidimų, etc. štai oficialu? 
tuo reikalu man prisiųstas iš 
State Departamento memo
randumas, kurio vertimą že
miau ištisai paduodu:

“Amerikos įstatymas ir re
guliacijos reikalauja, kad A- 
mcrikos aviatoriai, skrisdami 
svetur orlaiviais, privalo turė
ti leidimą iš Department of 
Commerce, pirm išskrisiant į 
svetimas šalis. Toks leidimas 
yra teikiamas tiktai patvirti
nus orlaivio tinkamumą skrai
dymui ir lakūnų kvalifikaci
ją skridimui (competence). 
Apie leidimą išskristi lakū
nams praneša Department of 
Commerce, drauge su leidi
mu skristi ir nusileisti. kitose 
šalyse—po to, kai toki 
mai yra gauti iš kitų 
diplomatiniais keliais.

“Gauti leidimus iš
šalių kalbamam p.p. Dariaus 
ir Girėno skridimui Depart
ment of Commerce prašė 
State Departmentą, 
27 d., 1933, išgauti 
iš Newfoundlando, 

Anglijos, Olandijos,
ir Lietuvos. (Sulyg Executive 
Agreement No. 38, leidimas iš 
Vokietijos nereikalingas. — 

B. K. B.). Department of 
Commerce pareiškė savo ra-

šte, kad jis ‘nenumato kliū
čių skridimui ir užgyre or
laivį kaipo tinkamą skridG 
mui bei lakūnus kaipo kom
petentingus* (perceives no 
objections to the flight and 
has approved of the airplane 
as airworthy and the pilots 
as competent).

“Kadangi užimtų keletą 
savaičių pasikeitimui su šio
mis šalimis raštais paštu, 
(State) Departamentas tele- 
fonavo Department of Com
merce ir pasuilė (suggested), 
kad jis susižinotų su aviato
riais ir praneštų jiems apie 
tai, kad jeigu $100 depozitas 
butų sudėtas padengimui iš
laidų, tai leidimai butų pra
šomi kabeliu, idant išskri
dimą pagreitinus. P. Darius 
atsakė laišku iš birželio 9 
d. 1933 m., adresuotu De
partment of Commerce, kad 
.$100 depozitas bus sudėtas, 
jeigu lakūnams pasiseks su
kelti didesnę sumą (additio- 
nal funds). Jokių žinių šiuo 
reikalu iš lakūnų nebuvo 
daugiau gauta ir depozitas 
nebuvo užstatytas. Akyvaiz- 
doj šio fakto, State Departa
mentas prašė Šio leidimo (iš 
svetimų šalių) diplomati
niais keliais paštu birželio 
19 d. 1933 metais.

“P. Darius telefonavo De
partamentui iš New Yorko 
liepos 13 d. 1933 m. ir klausė 
ar leidimai skridimui jau 
gauti iš šalių, pažymėtų auk
ščiau. Jam atsakyta, kad lei
dimas iš Newfoundlando yra 
gautas liepos' 12 d. ir kad iš 
Europos šalių leidimai tu-

retų būti gauti savaitės at* 
dviejų savaičių bėgyje. Jis 
žinojo, kad užtrukimas įvyko 
todėl, kad naudotasi paštu 
vietoj kabelio, prašant leidi
mų iš įvairių šalių.. Jam be 
to, buvo t prahešla, kad jis 
neskristų, bet kokiomis ap
linkybėmis, pakol jam nebus 
Department of 
pranešta, 
leidimai iš kitų 
gauti. Nepaisant to, pp. Da
rius ir Girėnas išskrido iŠ 
New Yorko liepos 15 d. be 
leidimo iš Department of 
Commerce.

“Kas dėl .pasų, tai Depart- 
mento rekordai parodo, kad 
abiems, pp. Dariui ir Girė
nui, buvo išduoti Amerikos 
pasai pereitą pavasarį, šie 
pasai turėjo būti pas juos iš
skridimo iš New ?Yorko 
ku.”

Commerce 
kad reikalihgiėji 

šalių yra

flįil liftt lt l.u ........ ...j.......... ... ...... .11 I ■ »

-tautas visiems Amerikos lietu
viams pasižiūrėti į pačius sa
ve ir įsitikinti, ar visi mes fi
nansiniu atžvilgiu padarėme 
viską, ką galėjome padaryti. 
Ir pirmiausiai tai turėtų pa
dalyti tie, kurie šiandien su 
lehgva Širdimi, be apsigalvo- 
jitao (ar su apsigalvojimu?) 
priekaištus į visas šalis taip 
lengvai svaido...

Nors šiup laiku išrodo, kad 
nei vizos, nei pasai, nei leidi
mai nieko bendro neturėjo su 
žygio pasisekimu, ar jo nepa
sisekimu, tačiau tebūna šis at
sitikimas mums visiems skau
džia pamoka, kad ateityje tin
kamiau ir su didesniu entuzi
azmu galėtum panašius žy
gius rengti.

(Bus daugiau)

gijas. Draugijos nemažai sa
vo narių neteko, kurie dėlei 
negalėjimo užsimokėti savo 
mėnesinių mokesčiu liko iš
braukti.

—o— .
SLA. 77-ta kuopa rengia 

pikniką rugspiučio 27 d. Ar- 
nolds miške.

— SLA. k p, narys.

lai

visi atlikom savo 
pareigą?

yra oficialus Amerikos

I

korespondencijos!

leidi- 
šalių

kitų

PIRKITE GERA MAISTĄ
TURI GERESNĮ SKONĮ, TURI DAUGIAU 

MAISTINGUMO IR YRA GERESNĖS 
VERTYBĖS.

Pardavimas Pėt. ir Subatoj Rugp. 25 ir 26

Taukai “ 2ei5c
> “Midwest”

Puikios Californijos riekutės ar 4
1 1V1JM pusės. Dideli No. 2Į/£ kenai I ■ C
KAVA “Midwest” De Luxe Puikiausios O”7^ 
llrl V £1 kokybės Blend Svaro kenas £ į C
“JELL-0” Visų skonių 3 pak. 20c

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

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 

fe- reumatizmo, inks-
V pūslės, urina-

ir v‘stl ožkre' 
čiamųjų ligų. Tai- 
P8‘ speciali gydy-

gegužės 
leidimus 
Airijos, 

Lenkijos

49 energijos ir stipru- 
y mo be laiko nu- 

silpusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

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

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-, 
siems prieinamos. Galima sus'itarti dėl ( 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam' 
nesveikam žmogui duoti progos ilsi-1 
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UŽT1K1MAS SPECIALISTAS J 

35 South Dearborn Street < 
kampas Monroe Street, Chicago, III.' 
Imkite elevatorių iki penkto augŠto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 5081 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki1 
5 p. m. Nedaliomis 10 a. m. iki 12' 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba-( 
tomis nuo 10 a. m« iki 8 p. m. < 
Ofisas 30 metų tame pačiame name. <

Toks 
Vyriausybės pranešimas. Jis 
parodo du dalyku: viena, 
kad “Lituanicos** techniškas 
įrengimas vyriausybės kom
petentingų organų pripažintas 
tinkamu skridimui ir patys 
lakūnai kompetentingi; antra, 
—iš Dariaus pareiškimo Ko
mercijos Departamentui, — 
kad su pinigais lakūnai turė
jo sunkenybių.

Bet kad jie su pinigų su
rinkimu turėjo sunkenybių— 
apie tai mes visi senai žinojo
me. žinojo ir tie, kurie dabar 
priekaištus daro. Todėl man 
rodosi, ar negeriau butų

Rockford, III
Šis bei tas.

Darbai čia pradeda gerėti. 
Darbdaviai trumpina darbo 
valandas, priima daufeiaus 
žmonių ir kelia algas. O tai 
yra pasekmė mėlynojo erelio 
(NBA), kuris, atlėkęs iš Wa- 
shingtono, darbdaviams tai 
įsako daryti. Žmonės net ste
bisi, kaip valdžia pradeda 
tvarkyti industrijas, nes nie
kad praeityje to nebuvo. Ir 
todėl žmonių ūpas kyla.

Depresija, kaip visur, taip 
ir čia palietė ir vietines dr-

“KRE-MEL” D"°"“ Skinin8ų Sk0"ių 3pak. 10 C
ADDATA JUODA “Lipton’s” Yellow Label U svaro 
AUDAIA Maži •pakeliai po 8c pakeliai Ivv

3-Food Drink Chocolate Malt .‘?idtli 33cažūrai wwv

CfiriA IT°°t Beer “Midwest” didelės OF 
Uvl/rl Ginger Ale bonkosųJužCųJC

(Plūs Depozitas už bonkas) 
CHILI SAUCE “Snider’s 
TOMATĖS “BIGR” ......

........  Bonka 17c 

.. No. 1 kenas 5c 
TYRUS VYŠNIŲ PBEZERVAI “Midwest” Sv. džiaras 15c 
RAUD. AVIETĖS ‘‘Midwest”

DŽIARAI SUXX
8 unc. kenas 2 už 15c

PAINTĖS

KVORTOS
Tuz 59c 
Tuz 69 c

Naujas
FEDERAL
SKALBĖJAS

įcoo 0°...

tik už $49-50 ir pilnai garantuotas

DŽIARŲ ROBERIAI “Midwest” 12 pakelyje.......2 pak. 9c
“CERTO” Dėl Prezervavimo ............................  Bonka 25c
DIDELI OBUOLIAI U. S. No. 1 .......................5 svarai 19c
“SUNKIST” ORANŽIAI Dideli ......................... 2 tuz. 37c
FRUIT SALAD Puiku’ No.25C
HAM LOAF “Cudahy’s” Deviled Luiicheon.......Svaras 26c
COCONUT LAYER CAKE “Ward’s” .............. Vienas 25c

“MIDWEST”

SALAD DRESSING Kvortinis džiaras 25c
BUTTER PRETZELS Mn K,'i,,s SvatM 25C

' “ĖRILLb” Puodams ir Skatiradoms 
_____________-____________ ------ -----------------1..... ' ■ — -- ------- ------------------------------

2 maži pak. 17c
SCRUB BRUSHES Kieti ar minkšti ......  Vienas 8c

DEGTUKAI DtX- 6 23c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "Midivest Storet” turi ir mėtos skyrius, kur jut 
galite pirkti gerą mėtą, paukitieną ir tt. ui iemiautiat kainas!

■BUrATTHB

MIDWEST
300 INOmNDKNT

STORES
NKKUBUSHOOD STUMS

DABAR galit gaut elektrinį skalbėją 
nauja žema kaina žinodami, kad 

jį pilnai garantuoja EDISON SERVICE. 
Tai yra proga jums pašalinti sunkų 
skalbimo dienos darbą. Šis naujas Fe- 
deral skalbėjas yra su parcelėno tūba

ir patentuotu naujos rųšies skalauto
ji), kuris negadina drabužių ir išskal
bia juos švariau ir greičiau. Kaštuoja 
tik centą valandoj operuoti. Atsilan
kykite pamatyt jį. Arba parei
kalaukite už dyką išbandymui 
savo namuose.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Dėl Retailers' Occupational taksų 
visas kainas aukščiau 25c., nuro

domas musų skelbimuose, paliečia 

I pakėlimas apie 2%.

THE GEEVUM GIRES

Electric
Downtown—72 W. Adams St.-—132 So. Dearborn St.

Tetaptume RANdolph 1200, Locals 66, 535
4231 W. Mudi.on St. 852 W. 63rd St,

Milwaukeo Avė. 48?4 So. Anhlapd Avė. 2950 E. 92nd St.
_ . *rving Purk Dlvd. 3460 So. State St. 11116 So. Mlchigen Ate.

niadu on the deferred payment plun, a small carrying charge it addedL
5 r D E R A L C O U P O N S G I V E N

į) Skops

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

W!SSIC,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigyti, ateikite čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8* valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams •• ••• •••• • $&00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _____  2.00
Dviem mėnesiams ----- ----- il.BOj
Vienam mėnesiui _________  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -----  8c
Savaitei ——-----——.————- 18c
Mšnasiųi _______      75o

Suvienytose •Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams •••••••••••••••••*•♦•••••••••••••••« $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams ___  1.75
Dviem mėnesiams ____  1.25
Vienam menesiui .......... „............ 75'

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ____ ....——--------  4.00
Trims mėnesiams ...aMa,^,* •••••••• 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

džios formą ir politines bei pilietines žmonių teises ji 
visai nesikiša. Politikoje Roosevelto administracija yra 
dar liberąliskesnė, ne .kad ihuvo Hooverio administra
cija. šito faktp negali užginčyti nė vienas bešališka^ 
žmogus. - j

VALSTYBINIS KAPITALIZMAS, SOCIALIZMAS, 
•FAŠIZMAS — AR KAS KITA?

Daugelis žmonių bando surasti, .kurios rųšies vi
suomenės santvarkai priklauso tą politiniai-ekonominė 
sistema, kurią įveda dabartinė Jungtinių Valstijų val
džia. Vieni sako, kad tai .esąs “socializmas”; kiti — kad 
tai esąs “bolševizmas”. Roosevelto administracijos at
stovai ne kartą yra viešai pareiškę, kad privatinis biz
nis turįs “socializuotis” geruoju, jeigu, jisai nenorįs, 
kad valdžia jį “socializuotų” prievarta.

Tuo gi tarpu ^konservatyviai valdžios priešai sakoj 
kad Rooseveltas vykinąs ne tik “socializaciją”, bet ir 

. “bolševizaciją”.
Bet socialistai anaiptol nesutinka pripažinti, kad* 

NRA tai socializmas. Telegramos iš Paryžiaus praneša; 
kad Amerikos socialistų atstovai Internacionalo kon
grese rado net reikalinga įspėti Europos darbininkus^ 
jogei Amerikoje dabar esąs steigiamas ne socializmas, 
bet tik “valstybinis kapitalizmas”. Norman Thomas ir 
kai kurie kiti Amerikos socialistų vadai numato net 
pavojų, kad iš šito “valstybinio kapitalizmo” galįs iš
sivystyti “fašizmas”.

O Italijos Mussolini džiaugdamasis skelbia, kad fa
šizmas Amerikoje jau prasidėjęs, nes Rooseveltas, įves
damas pramonės reguliavimo kodeksus, .pamėgdžiojąs 
patį juodmarškinių “ii duče”.

Atrodo, kad su Mussolinio nuomone sutinka bend
rai ir komunistai, nes jie savo pasekėjams sako, kad 
“mėlynasis arelis” reiškiąs vergiją darbininkų klasei. !

Kuri gi dabar šitų nuomonių teisingesnė?

Turime prisipažinti, ,kąd ,mums todėl yra nesųpran- 
’ itamą, (kam kai .kurie Amerikos jsocialiątų yądai ląiks 
nuo laiko vis gąsdina įPUbliką i(ar 4gal sąvę), kad & 
NRA galįs išsivystyti “fašizmas”. Dąr, .girdi, fašizmo1 

fpėrą, bet „esąs “pavojus”, kad *NRA «privesiąs prie >fa- 
^šizmo. Kuriuo tbudu jisai gali .privesti? šitaip vilkų 
žmones bauginti, kuomet vilko ,nėra, vargiai yra išmin-, 
finga, nes kai vilkas iš tiesų pasirodys, tai .žmonės gali 
netikėti. 1

Mes manome, kad dabartinę krašto gaivinimo (kam
paniją, kurią tdabar veda valdžia, yra dar per anksti 
vadinti ir “valstybiniu kapitalizmu” (kaip kad, pav. ją,i 
sulig spaudos pranešimai^, pavadino kai kurie Ameri
kos socialistų delegatai Internacionalo kongrese). Val
stybinis .kąpitalizmas .reiškia mažų-mažiausia, kad yal-; 
stybė yra kąpitąįp savininkas. Kitąsyk tokį kapitaliz
mą praktikavo, sakysime, cariškoji Rusija, valstybės, 
pinigais steigdama .dirbtuves, tiesdama .geležinkelius ir 
t. t. Platesniu mastu tą politiką paskui ėmė»tęsti .bolše^ 
vikai. 1

Bet Amerikos valdžia juk neima j savo rankas 
dirbtuvių, ^geležinkelių, kasyklų ir 'bankų, ir -neketiną 
jų įimti. Nuosavybė ipasiliejka privatinių 'kapitalistų ąp- 
ba jų korporacijų rankose, ,o valdžia uždeda tiktai tam f 
tikras taisykles bizniui. Ir .neątrodn, vkąd ,tos taisyklės 
grasintų pąpiauti kąpitalistų iklasę, mes joms (daugiau 
ar .mažiau .pritaria .pramonininkų -susivienijimai, pirk-', 
Jių ir bankininkų suvažiavimai. Argi jau jie butų tokį 
akli, ikad jie nesispardytų, kuomet rpeilis >butų prikištas 
jiems prie gerklės? ;

Valdžia bando sureguliuoti biznį paties biznio nauJ 
dai. Kokiu budu?

viena, apsaugodama jį nuo perdaug aštrios kopipetici- 
jos, kurioje stambusis kapitalas prarytų smulkesnįjį; 
antra, stiprindama “perkamąją .masių jėgų”. Kodėl .gi 
/šita politika turėtų būti vadinama “valstybiniu kapita
lizmu"? _ |

Darbininkams jos bijptis, aišku, nėra jokio jPama-Į 
'to. Bet kartu darbininkai privalo žinoti, kad ji yra su
galvota ne dėl jų išganymo. Darbininkai tik netiesio
giniu budu 'turi iš jos naudą, — kadangi jie sudaro .di
džiausią gyventojų masę, ir jų būvio .nepagerinus ne
galima grąžinti kraštui gerovę. .Jeigu .darbininkai nori 
būti ne .tiktai pasyve “perkamoji jėga”, bet ir krašto: 
-valdytojas, štai jie .turi susiorganizuoti politiškai. Tik
tai tuomet, kai jie tai padarys, bus galima kalbėti ąpie’ 
kapitalizmo pakeitimą aukštesne visuomenės santvar
ka. - 1

ĮVAIRENYBĖS
/Kaip gyvena žmones 

karaliaus Karolio
žemėje —- ^Rumunijoj !

kapitalizmas, 
darbo ir ko- 
vargiai kada

Mums atrodo, kad daro klaidą visi, kurie bando 
Roosevelto ekonominę politiką įdėti į tam tikros, siau
rai aprėžtos visuomeninės sistemos rėmus. Juk dabarti
nė Amerikos valdžia visai neketina įvesti naują ekono^ 
minę sistemą. Amerikoje kolkas gyvuoja 
t. y. privatinė nuosavybė stambiomsioms 
munikacijos priemonėms, ir Rooseveltui
nors buvo atėjusi 4 galvą mintis -šitą tvarką griauti, o 
jos vietoje steigti kitą.

Taigi nėra pamato nė kalbėti apie “socializmo” ar
ba kokio ten kito “izmo” steigimą.

Aišku tačiau, kad be reikalo džiaugiasi ir Musso
lini, įsivaizduodamas, kad NRA idėjos esančios pasko
lintos iš fašizmo. Fašizmas, visų-pirma, yra ne ekono
minė, bet politinė tvarka. Juodmarškiniai Italijoje ne
padarė jokių reformų nei pramonėje, nei žemės ūkyje, 
nei prekyboje, nei finansuose. Jie paliko visą senąją 
ekonominę tvarką, tik pakeitė santykius valstybėje, 

\panaikindami visuotiną balsavimą, atimdami žmonėms 
spaudos, žodžio, susirinkimų ir organizacijų laisvę ir 
pavaduodami teisėtumą smurtu. Trumpai sakant, fa
šizmas yra panaikinimas žmonių laisvės. Viskas kita, 
ką fašistai apie save pasakoja ir kuo jie pasauliui gi
riasi (“korporatyvė valstybė” ir t. t.), yra grynas hum- 
bugas.

Kad fašizmas nėra sutvėręs jokios naujos ekono- 
minės arba socialinės sistemos, tai mes matome ir iš 
jo pamėgdžiotojų darbų kitose šalyse. Sakysime, Vokie- 
tijos hitlerininkai bando visame kame kopijuoti Itali
jos juodmarškinius, — na, ir ką gi jie Vokietijos žmo
nėms davė? Hitlerio gaujos dėvi panašias į Mussolinio 
banditų, tik kitokios spalvos, uniformas: rudus marš
kinius. Jie “rymišku budu” sveikinasi, ištiesdami į pry- 
šakj dešinę ranką. Toliaus, visas fašizmo kopijavimas 

(pas hitlerininkus susideda iš to, kad jie, kaip žvėrys, 
užpuldinėja mėkaltus žmoneę, ypač darbininkų organu 
zacijų vadus, muša juos, .galabija, be teismo laiko lka
lėjimuose ir koncentracijos stovyklose, ir visa gerkle 
šaukia, kad Jie šitokiu gyvulišku smurtu “atgimdysią. 
tautą”.

Ąpie kokias nors ekonomines reformas 'Vokietyoje 
— krašto ūkio geresnį sutvarkymą .arba darbo 'vaisių 
teisingesnį paskirstymą visuomenėje — negirdėti >pie- 
ko. Aitoje srityje Vokietijos hitler^mas yra itaįp pat 
bergždžias 'ir nususęs, kaip ir Italijos rn^olinfomas.

Ką gi, tad ‘bendro su fašizmu arba gali turėti 
Roosevelto administracijos kampąbjja sutrumpini- 
jHP dar|)o valandų ir pakėlimo darbijunk# algų*? ^Amer 

liMmdo pataisyti ękųjįępĮiųę ImTO būklę, 
noyėdąmą tuo keliu pastatyti ant kojų biznį. Ęet f vai-

■ ■ »"T ....

Privatinio kapitalo kontroliuojamam biznyje .vi-, 
suomet siaučia anarchija. Kapitalistai yra kitas kitam’' 
kompetitoriai i (konkurentai). Jie nuolatos kovoja prieš 
kits ikitą, mušdami savo jprekių ‘kainas ir kapodami 
darbininkų algas, Ikad butų sumažintos gamybos išlai
dos. Tai .varo ^lipnesniuosius ‘biznius ų ^bankrotą ir 
kartu neša skurdą darbininkams; o darbininkų skur
das kenkia ir‘bizniui, nes darbininkai yrą pirkikai.

Šitą pragąiąti|igą bizniui kompeticij^’ ^kapitalistai 
pašalina, sujungdami atskiras kompanijas /į trustus ir 
darydami sutartis tarpe fų trustų. Bet Amerikos žmo
nės trustų įsigalėjimo bijosi. Jie žino, kad kapitalistai, 
susivieniję, .rųpinsis !,tik savo (pelnais ir nepaisys nieko: 
jie lups kuoaUkščiausias ^kainas <už savo prekes, ir žmo
nės negalės prieš juos iniėko ^padaryti, ši baimė trųstų 
Amerikoje pasireiškė jau geniai. ,Jau pirmasis Roose
veltas prieš 30 tmetų pasidarė labai populerus liaudyje, 
kuomet jisai ėmė skelbti kovą stambiajam bizniui ir 
Wall-stryčiui. Amerikos kongresas yra išleidęs visą eilę 
įstatymų ((Shermano ;ir Claytono .prieštrustiniai įstaty
mai), kuriais draudžiama -varžyti kompetįcijos laisvę 
ir organizuoti “monopolinius” biznius (t. y. tokius biz
nius, kurie nustelbia smulkesnes, nepriklausomas įmo
nes).

Tie įstatymai nesulaikė stambiojo biznio augimo ir 
trustų visiškai neišnaikino, bet jie prisidėjo nemažai 
prie to, kad kapitalo koncentracija tapą sutrukdytą. 
Pasiliko, vadinasi, ir daugiaus ar mažiaus laisva kom- 
peticįja,biznyje. Kol:buvo “prosperity”, nedaug kas dėl 
jos skųsdavosi, .nes pelno visiems ištekdavo. fBet užė
jus-depresijai, .kąmpeticija pasidarė j pragaištinga dau
gumai i kapitalistų. Pelnams .sumažėjus, o foliaus ir .vi
sai ėmus nykti, kovojex dėl rinkos butų išlikę tik patys 
stambiausieji kapitalistai; visi mažesnieji ir vidutiniai 
bizniai butų!buvę praryti.

Taigi čia valdžia ir atėjo į pagėlbą tiems bėdoje 
atsidurusiems bizniams, mėgindama pašalinti blągasias 
kompeticijos puses. Ji tam vartoja dvi priemones: sten* 
giasi pakelti kainas, kad biznis neštų pelną, ir stęngiasi 
atsteigti pragyvenamas algas darbininkams, kad masės 
turėtų kuo pirkti.

Pirmam šitų dviejų tikslų tarnauja dolerio atpigi
nimas (kada pinigas yra pigesnis, tai darosi brangesnės 
prekės), o antram — NRA. 

—■    ■
Su .pagelba'NRA vąlcjžto -nori )page«įp.ti daginin

kų padėtį, kad jie 'daugiau uždirbtų ,ir galėtų daugiau 
pirjetį. Reikia .įsidėmėti „čįa štai ilfąs: Roosevelto ; admi
nistracijai d^fbiniųkai trupi ne .kaįpo kapitajįatų ‘išna«J 
fdojaųja (klasė,\tik kajpo vArtot0jai. Taigi 'ji Visai 
•neturi -tikslo panaikinti idarbiiįįųkų Jšnaudojima. (šituo 
atžvilgiu (Roosevelto ,-pažvalga griežtai skiriasi ijųįo so
cialistų. Jisai ipori tiktai, kad darbininkai -butų 'turtin
gesni, (kaipo ipirkikai. Jam rupi rinka, jo tpe darbo rei
kalai. Tik'dėlto, tkad tie 
kartu >ir (kapitalistų išnaudojama įdasė. -tei ^Rooseveltas 
yra ^vorotas <rei|calauti - jiems jk^sijij iš ik^italjstų.

šito .'tteįyko neikia' ųįekųomet>wiWH!šii, aratfiatant 
dabartinės valdžios pojiįjkų. Roosevelto Žd ‘ 
stengiasi padėti vidutiniam" ir smulkįapyi

- . ' . t** * ' , . ;/t, . : . Ii
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Žmonėm, dairi# nevartoja 
ivandens.

Rumunijos senatorius ,Spi- 
.ridoųas Pųpęsku štai kaįp 
ąprašo dabartinės Rumunijos 
.kaimų gyveptojus: “Rumuni
jos kaimiečiai nežino tpkio ijš-] 
taįgingo dalyko, kaip plovi- 
masis. Retai kada nuplauna1 
%ankas, veic(ą. Su vąndenįd 
jreikaltj tpri .tik, tuoj užgimę 
ir .mirę, kai reikią* laidoįi.1 
iad apsisaugotų nuo įvairįų 
vabalų irfprazitų rumunai są- 
vo marškinius sutepa kąžkp- 
daįs tąukais. Marškinių nie
kada nenusirengia — jie pa- 
ys nupuola, .kai jau visjŠkpf 

sudėvėti. Lovoj nežinoma jp- 
.kių .patogumų .ir Avarumo. Vū 
si guli ant suplukto molio ;asj 
los, kur staiposi ir karvių mė
šlas. Visa šeima teturi vięąą 
antklodę, kurios niekada pe^ 
vedina ir išmeta laukan, ka^ 
ji jau sudriskusi. Neturi irIn
dų. Visa šeima turi vieną 
bliudą. Daugelyje rajonų kai
miečiai gyVėno tokiose patį 
būdose, kaip aprašė anglų ke
liauninkas Mekinichaelis pfieŠ 
pusantro šimto metų. Bu$ps 
priekyje gyvena tarnai, Jp- 
liau 3 laiptukus žemyn pa
lypėjus yra “kambarys”, kur1 
gyvena patys šeimininkai. la
kiuose urvuose gyvena rumu
nu kaimiečiai beveik pagal Vi
są Dunojų. “Kambario” cept-j 
ralinė vieta paskirta katiląį,1 
kuriame verdama mamali- 
ga — kukurūzų košė, kuri yra

■’-'Tt.l ' I——T   Įį!.!Į!>.į.«!^NW.!H-     

svarbiausias rumupų kaimie
čių jmaistfts. Sis mamaligos 
prirengijnas Jabai paprastas: 
ikarMan vandenin įsuka ikilku- 
ruzų miltus jr verda, kol ;koše 
gatava. Apie uždarą: taukus, 
ir sviestą pagalvoja tik per 
didesnes šventes." Taigi ikaip

I iinat^it Panait Jstrati aprašyti 
i .rmnunų (kaimiečiai ‘IBaragano 

dagyne” ne žingsnio nenužen-į 
gč jį priekį. O karalius iKaro- 
jis gyvena puikiai.

"**
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rDO .OUR

komis vienas kitam nosį ir 
veidą. «Kuo ilgiau trinasi tuo 
nuoširdesnis pasisveikinimas. 
Gi Šiaurės Amerikos indė
nai vienas kitą susitikę net 
persimeta ant žemės. Yra ir 
tokių, kurie nuėję į svečius, 
vos peržengęs slenkstį tuoj iš
sitiesia 'kniupščias ant žemės, 
guli tol, kol šeimininkas pri
eina ir pakelia.

JUOKAI

įSveikinimosi papročiai
Tiek lietuviai, tiek 

musą jkaimynąi, nusitikę 
su jpftžistamais, .giminėmis 
sveikinas: ‘fLabą dieną”, ‘.‘lan 
bas rytąs”. Be to, .paduodamą 
ranką vienas Jcii/įų, dručiaį. 
■paspaudžiam. »Ki|i net jr pa
sibučiuoja. ūievptesni sveįkįn- 
damiesi mint net (Kristų. Ara
bai Jr (turkai s velkina damiesi 
sako: '‘Ramybė tesie Asu ta
vim.” iKiniečiai: “Laimė Je-j 
žaidžia japt tavo veido”. Svei
kindami žmonės kartais ir 
pas (mus /bučiuoja kitam ran
ką. Tas paprotys užsilikęs:nuo 
baudžiavos laikų, kada ^vergas 

j (turėjo ,ponui bučiuoti ranką.
Toliau. Turkas sveikinda

masis susideda rankas ant 
krutinės ir paskui žemai nu
silenkia. Yra ir labai keistų 
sveikinimosi papročių. Mes 
pamatę, tur būt tik nusijuok
sime. Pav., lapląndiečiaį, susi
tikę pradeda trįnti nosis į 
vienas ‘kitą. T°ks jų sveikini- 
inasįs dąugįau panašus į gy
vulių sveikinimąsi. Juk ir du 
šunys susitikę pinkliausiai ap- 
siuosto, tą pat galima pastebė
ti įr kitų gyvulių tarpe. Tahi- 
ti salų gyventojai trina ran-

'‘Tamsta negerai atrodai.”
'‘Na, aš įką tįk .buvau ;be są

monės aštuonias valandas.”
•‘tVaje! :Kas .gi atsitiko?”
“Nieko — aš tįk .miegojau.”

(“Pele Mele’!, Paris).

šeimininkas: “Mes dūrime 
praplatinti garažo dpris.”

Šoferis: ”Bet jos pakanka
mai plačios — vežimas pra
eis?’

Šeimininkas: “(Taip, bet
mano ;4mpna gavo važinėjimo 
leidimą ^vakar.”

. (‘{Ęiiegende įBlatter,”
Munich).

Nekaltybės įrodymas.
Ūkininkas I ; Tai tu, Laury

nai pili vandenį J spieną?
Ūkininkas JI: O tu ar nepi

li?
Ūkininkais I: Ne, aš pirma 

įpilu yapdenį, 9 paskui pieną.
Ūkininkas II:’ Tai koks čia 

skirtumas?
UkininkasI: Skirtumas di

delis. Aš gąliu teisme prisie
kti, kad į plepą vandens ne
pilu.

Vyras: “Kai aš numirsiu ir 
manęs nebebus tu niekuomet 
nebegausi kito vyro .kaip aš.

Žmona: “Taip, tai šioks 
toks nusiraminimas.”

(“Judge,” New Yprk).
I bI H."■'-»> tgrrT ' <'! r*    MI. f ė*'-1 v ' ''
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Penktadienis, rugp. 25,

TheEnglishColumn Ofiso Tel. Bonlevard 59,13

MUSŲ MOKYKLOS Laiškai rašte
Svarbus mitingas

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

939

Graboriai

seka

Tęl. Yards 1’829visą

BENEDIKTAS YOGELA

Lietuves Akušeres

Advokatai

Lietuviai Daktarai

Tel. 1B0ULEV&RD *199

susitinka 
kalbama,, 
lakūnus,

H. Fordo 
pietinėje 
Torrence

dirbt u - 
miesto
avenue

(Cor. of 35tb Maisteli Sts.) 
Ofiso

Joris John 
Kaminskas G. 
Nauduz Elzb. 
Savitšky Mrs. P

preparing to 
to some hard 

New Deal.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Kauno Generalinio Šia

Ford dirbtuvią, £hi- 
cagoje, darbininkai 

eina į streikus

Dalyvavo
L. Narmontaitė.

•Chicagoje 
ves randasi 
dalyje, prie 
ir 126-tos.

Taip pat Muziejuje randasi ir 
jų rūbai ir kiti daiktai.

“Be to yisko nėra abejone^,, 
kad Lietuvos tauta pagerbs 
dar juos pastatydama jų gar-,, 

‘bei milžinišką paminklą.”

Šie laiškai yra ii Europos 
Kam jie priklauso, testui nueina i 
vyriausiji sp aš ta (Clark ir Adam: 
Stviu) atsiimti. Reikia klausti prlt 

įgelio, kur padfita iškaba uAdver 
tised W*ndow” lobfij nuo Adams gat 
ivbs, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše parymetu

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ąve. 
Tel. Boulevard 2800 

Rsz. *65'15 So. Rocktvell St. 
Tel. Rępublic 9723

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vjrginia 0036

netoli Morgan St. 
)—12 pietų ir 

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyda Park 6755 ar Central 7464

CHICAi SOS 
ŽINIOS

dirbtu- 
verčiami 

viešpatauja 
Bet pirmiau 

geres- 
algas, negu kitur ir to-

PUDŽEVELIS

su šiuo pasauliu
d. 5:30 vai. ryto

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. i 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

756 W. 35thSt
(Cor. of 35th 8 H.Uud Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutartį

ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
šventadieniais IX)——1.2

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas t +645 S. ASHLAND AVĖ.

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

chorus will be this coming 
Jriday, August 25th at 7:45 
?. M. The place of meeting 
įas been changed to the Gage 

Bark Fieldhouse, 55th and 
Western.

ir pažįstami * esat f 
iečiami dalyvauti

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. i 
——-Nedelioj 9—1

Tel. HARison 0751 
(PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Revoliucija prie kra- 
bes prikrautos pieno 

bonkomis

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

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

Tel. Seeky 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 85th St. 
kampa#,, Halsted St.

Valandos nuo 
Nedėliomis .pagal sutartį

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Pirm negu šį laišką priduo- 
.daiit apauti a i įteko ipatinti iš 
.A. E. R. O. klubo nario, Kauno 
karo aviacijoj. Jakuuo, leite- 
anto P. Nakrošiaus, kad Lie
tuvoje bus statomas gyvas pa/ 
minklas formoje knygos — ik 
gam atsiminimui žuvusių la
kūnu. — F. Bulatu.

Kaip žinoma, Fęrdo 
včse darbininkai 
sunkiai dirbti ii 
aštri disciplina, 
jojo dirbtuvės mokėj 
nes 
dėl darbininkai kentė sukan
dę dantis. Užėjus nedarbui 
ir bizniui sumažėjus, kaip ki
tose dirbtuvėse, taip ir Fordo, 
nukapojo darbininkams algas 
iki 50c į valandą ir dar dau
giau juos apsunkino. Išmetė 
dalį iš darbo, o kurie dirbo, 
turėjo vargti nuo 8 iki 14 va
landų į dieną. Už viršlaikį 
nemokėjo daugiau.

ną. Viduryje 
kai turėdavo 
valandai ir 
prie darbo.

Karoscrijų
n inkai tam pasipriešino. Sako.

šiandien, £ vai. .vakaro, Gage 
Bark svetainėje, Wiestem ir 
55th, įvyks labai svarbus mitin
gas, kur| rengia Lindblom itSvų^ 
ir mokytojų asociacija. Visi lie
tuviai, kurių vaikai lanko Lind- 
blom High School ir šiaip, ku
rie domisi mokyklų klausimu, 
būtinai dalyvaukite tame susi
rinkime. Kalbės Barratt O’Ha- 
ra ir du tos mokyklos studentai, 
—Hardld AiVerbach ir Robert 
Baumgardrier. Be to, gros mo
kyklos benas.

Praeitą antradiepį Gųyon’sJ 
Balroom svetainėje įvyko ma
sinis mitingas Chicagos mokyklų 
reikalams aptarti 
7,500 žmonių

rroorAoro9S/rom£>avaStore\ 
State St. NextDoorRiaMę Thoater. Į

905 Bucys Anton
917
919

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marųuette Rd. 

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 4595

Valandos nuo 9 iki 1'1 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.' 
Tel. Monroe 33*77

Karoscrijų darbininkai prie
šinasi prieš dabartinę darbo 

sistemų: gamyba apstojusi

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
. Pbysical Tberajpy *

& Midwife 
6109 South Albany 

į Avenue
: Phone

, . I H Hemlock 9252 
.III ' O Į Patarnauja prie gim-

, 1 fili dymo namuose ar li-
goninėse, duodu ma- 

iyjJK- s^age, eleetrie -treat- 
ment ir \magnecic 
blanfot* « t. t.

ĮMEg į Į į Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 

a* vanaL

Pasibaigė tuo, kad revoliucijos 
vadas nuėjo namo išsiblaivyti!

This year the chorus will 
again put over the operetta 
“Pickles”. Whose that attended 
<the įlast presenation of :Pick- 
des enjoyed it »so much that 
they ihave ;all requested that] 
it be staged again. After due 
consideration of all available 
operettas it was decided to 
diegiu practice on this comic 
operetta.

Again we w.ish to point out 
to all of our old membres that 
the first rehearsal of Pirmyn 
will be Friday at Gage Park. 
Any other young, old, gray 
baired, bald headed people 
who have any desire to be-.

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Sercdoj ir Pėtnyėioj 9 Iki 6 
Pąnedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

The summer is almost over. 
The beadhes are ’beginning to 
olose one by one. The fish are 
not ’biting as they did. People 
are tiring of the 'hot weather. 
Everyone is 
buckle down 
work under the

And Pirmyn, Pirmyn in mū
šio and Pirhiyn in sočiais, is 
going back to work. Ves, the 
first rehearsal of . the Pirmyn

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS ■

Grįšo U Eurapot it vii praktikuoja 
senojo] vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

Lachavidi ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

>1439 tS. 49 Ct., Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAKIA chicagoje

j GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j Jas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e iiJ o s e.

Titl, Cicėno 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

You are all reąuested to 
mcet Sunday eve., Aug. 27, 
1933 at 8:45 in the Merchan-. 
dise Mart Lobby. The Na; 
tional Broadcasting Nctworlk 
is presenting the Edison Sym- 
phony. The amount of tickets 
that we have is limited to 
twenty-five. Hurry and phone 
i n your reservation, Palisade 
1367. Šecretary A. Kairis.

AA. SLAKIS
Advokatas

Minto .ofiuu 77 ’IV. Wathington SL
(Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tai. Lafayetta 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: ' 

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Daarbom .St„Rooms 1434-1434 

Telefonai Central 4410-44 VI
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo tvieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarų, išskyrus Jtetvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

ADOMAS NORKUS

Mirė rugpiučio 22 d., 1933 
m., 6:40 v. vak., 53 metų am
žiaus. Kilo iš Šiaulių apskr.. Už- 
ventų pa ra p., šemetiškių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marcijoną po tėvais šau- 
lenskaitė, tris sūnūs: Adomą, Pet
rą ir Pranciškų, dvi seseris Vim- 
centą Mopstvil ir Antosiukf Met- 
rikienę. du švogerius Vincentą ir 
Antaną, pusbrolius ir pusseseres ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6541 So. Ar
tesian Avė. Tel. Republic 4438. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį. Rug
piučio 26 d., iš Mamų 9 vai. bus 
atlydėtas į Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 

■į šv. Kazimiero kapinei.
Nuoširdžiai kviečiame visus gi

mines, draugus-ges ir pažįstamus, 
-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

NuliudĮf: Moteris, Sunai, Sese
rys, Švogeriai, Pusbroliai, Pus
metis ir Giminės.

Laidotuvėms ' patarnauja gra
bučius J. F. Radžius. Telefonas 
Caųal 6174.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisa m uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Broliai ir Giminės.
'Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius A. Masalskis, tel. Boulevard 
4139.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
T«l. RBPUBLIC 3100 1

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

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

Kampas 3 Ist Street
Vai.: 10—11 v. 

Nedėliomis ir

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 66 59

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

buvau iki tolei pasislėpęs.
Nugi, pasirodo tavorščitVs, ku 

ris neseniai nešiojo peticiją, kad 
piliečiai pasirašytų ją reikalau-j 
darni, kad komunistui leistų, 
kandidatuoti į prezidentus. Kąip 
tik mane pamatė staiga atvėso 
4r užklausė, ar jis esąs girtas, 
:ar kas pasidarė? Aš jam paaiš-‘ 
kinau, kad ir neblaivas. Tai 
kas esą, jam dabar reikia da
ryt? Aš, žinoma, liepiau eit 

įir išmiegot. Tai kur esanti 16- 
ta gatvė? Aš ir tai •nurodžiau’. 
Taip revoliucija ir užsibaigė.

Milkmonas F.

Gamino 390 automobilių į 
dieną.

Rugpiučio pradžioje atlei
do 150, nors karų gamyba pa
liko ta pati — 300 karų į die
ną. Apie rugp. 15 d., gamyba 
sumažėjo ir kai kurių depar
tamentų darbo laiko pasiryžo 
sumažinti iki 7-nių vai. į die- 

darbo darbi n i n- 
išeiti į orą Ima i 
tik vėliau grįžti

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 We»t 46th St. 
Td. ‘Boulavanl 5203 ir ’8413 

1327 Sq. 49th €t.
Cicero 3/724, Koplyčia dykai

JURGIS

Persiskyrė 
rugpiučio 22 
193 3 m., sulaukęs 29 metų am
žiaus; gimęs Pazimkalnio kaime 
Ypynos parapijoj, Tauragės apsk. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Earsel. du sūnūs Hermaną ir 
Leonardą, seserį Nellie Gestaut, 
švogerį ir jų Šeimyną, ciocę Ju
zefą Grigutienę, pusseserę Olisę 
Vaičaitienę ir švogerį Jurgį Vai
čaitį, o Lietuvoj motiną Anelę 
Pudževelienę. seserį Barborą, bro
lį Juozapą ir gimines- Kūnas pa
šarvotas randasi 6934 South 
Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
piučio 26 d. 8 vai. iš namų į 
Gimimo Panelės šven. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. f ■’ <-**-
minės. 3h 
nuoširdžiai 
laidotuvėse ir 'suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sunai,'Sesuo, Cioci, Pus

seserė, Švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gibo

nai Borgeaud Bros. tel. Lawndąle 
1401.

LIETUVIŲ GBABORTOS 
4605-07 SO^^ttffiAGE^VE. .

Viri Telefonai YAR&S 1741—1742 CHICAGO, ILL

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
■.GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir tgraži 

koplyčia dykai.
4092 ARCHER A V.

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
piučio 23-čią d., 11:45 vai. ry
te. 1 933 m., sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Benld. III., birže
lio 5. 1910. Paliko dideliame
nuliūdime motiną Barborą (po 
tėvais Motušaitę), tėvą Joną. 2 
brolius Pranciškų ir Joną, pus
brolius, pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio (koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiučio 26tą dieną, 8-tą vai. 
iš ryto iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Benedikto Yogelos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
DANTISTAS 

4143 Archer Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Kap. S. Darius ir lakūnas S. 
Girėnas perskridę platųjį At
lanto vandenyną ir nulėkę 
apie 4,000 mylių, tragingai žu
vo pamario miškuose. Ta 
šiurpulinga žinia žaibo greitu
mu perlėkė pasaulį. Radio te- 
legramais, telefonais ir laiš
kais vieni kitiems siuntinėjo 
pranešimus, kad lakūnai žuvo 
ir jų lėktuvas "Lituanica”.

Panašaus turinio laišką pri
ėmė nuo savo brolio, gyvenan
čio Kaune, Čikagietis Jonas 
Dulksnys, 6747 So. Campbell 
avė., 'kuriame rašoma 
mai: *’ • 1

“Traginga žinia apie 
transatlantinių lakūnų 
Dariaus ir Įeit. Girėno 
Lietuvą be galo sujudino.

“Tiktai reikia pamanyti, vi
sus Atlanto audrų pavojus nu
galėję ir atskridę prie pat 
savo tėvynes Lietuvos patiko 
■mirtį.

“Tikrai, nebuvo Lietuvoje 
žmogaus, kuris tą liūdną ži
nią išgirdęs butų galėjęs susi
laikyti nuo liūdesio, 
lesčio ašarų.

“Visur, kur tik 
vieni kitus, vien tik 
apie tuos didvyrius 
reikšdami gilią užuojautą ir, 
aukštą pagarbą.

“Lietuvos vyriausybė, taip
gi, su didelėmis iškilmėmis 
pasitiko jų kunus, kurių lai- 
duotuvėse dalyvavo su virš. 
40,000 žmonių. <

“Šiuos žodžius rašant, teko 
patirti, kad jų kūnai jau yra 
balzamuojami.

“ O lėktuvą “Lituanica” at
vežė ir padėjo į Karo Muzie
jų, bet baisiai sudaužytą.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

JUOZAPAS OTKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

Nftžiurint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
iNAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

tLAMQNĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

^Pašaukite (REPUBLIC 8040 dėl eksperto patarnavimo 
h .žemesnės .kainos. Vienoj vietoj.

5340 South Kedzie Avenue

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rcz. Telephone PĮaza 3200

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

išdirbkime septynias valan
das, o tuomet namo. Pasako
ja, kad superintendentas tai* 
išgirdęs, pareiškęs, kad jis; 
tvatko dirbtuvę, o ne darbi-; 
ninkai ir išvaręs darbininkus' 
laukan. Viši darbininkai nu
ėjo namo, o kai sugrįžo se
kamą dieną, daugelis, netek©! 
darbų. >Į jų vietas paėmė nau
jus. Tada senesnieji karose-

i jųjų darbininkai ir “Maldeniai”1 
išėjo tį streikų, protestuodami 
prieš blkį -elgesį ilr ^iauitias

i darbo sąlygas.
Dirbtuvė apstatyta policija.
Tuomet pradėjo vežti paga

mintas karoscrijas iš kitų 
miestų, bet šią ir -pereitą sa
vaitę darbas buvo visai supa- 
raližuotas ir karų gamyba su
mažėjo. Dirbtuvė tapo apsta
tyta policija. Nors ne visa dir
btuvė, bet kai kurie departa
mentai išėjo į streiką prieš 
sistemą dirbtuvėje, o tas reiš
kia, kad darbininkai nerimau
ja. —Senas Petras,1

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

CICERO.—Kadangi bedarbių: 
eilėse esu jau septintas <mėnuof 
tai turėdamas pakąnkamai lai-i 
ko rytmečiai^,, jįVo anksto . .pa-; 
dedu pieniui pieną išvežiok Štai 
vieną rytmetį prisikroviau pie
no bonkų pilną krabę. Kadan
gi neparanku eit su visa kra
be į kožną namą, tai palikęs 
ją su pienu ant šaligatvio, su 
viena ibonka ^nusiskubinau į pa
skirtą Mietą. (Ogi tman grįžtant 
girdžiu, Ikad prie įmano palikto 
•ant šaligatvio pieno kas nors 
prakalbą, kad rėžia tai nu. Gir-, 
di, sukilt reikia prieš išnau’do-: 
tojus, 'kurie pertekliuj gyvena, 

štai ,esąs pavyzdys: kai ,mi- 
lionai išbadėjusių vaikų pienoi 
;nei lašo negauna, .tai tuo pačiu 
laiku, esą, šaligatviai su -pieno’ 
bonkomis nustatyti. Be revoliu 
ei jos, esą, nieko nelaimėsim. Ga
ilų gale tiek įsikarščiavo, tkad* 
pamačiau, ,su kurka taiko j 
mano pieną. Tad aš nelaukda-i 
mas, pakol pienas vietoje krau
jo ant gatvės pasilies, pašidi?ą-: 
sinęs išlindau iš užu sienos kur

Laiškas iš Lietuvos 
aipe žuvusius lakū

nus.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

Ule TO80; Včiaudo, b
. W. 22 St. (Cermak Rd)
To® ir FAtnyčios vaK 8 iki » 
rfoaa« Oaaal 6122
59 8. 8tre-H

U* *eSi. V iki 8
‘SsDUbliC 9800

J. F. EUBEIKIO graborių j&taiga ^seniausia, turi 
daugiausia šermenų, tųdši gdli įpigiau patarnauti.

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

Puikiausias, moderniškai jjrehgtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenij.

Nubudimo valandoje, pašaukite šią jstaigft*

J. F. EUDEIKIS

1145 MUufauhee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki S P. M 

Scredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal eaurtį.

... .................. ■■■■—■■ I III ................ .. -H ' —III— .l«|

DR. BERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas U 
akuleris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18t/> St, 

Valandos: nuo 
nuo

long to one of the best music-.Į Uetaviai Daktarai 
ai orgamzations m the City ifinnnnin
are also welcome. When you jjR 
come, you are assured that pranešimas
you will feel at home with |PersįkėHau į/rdveinę_ ir patogesnių 
te Pirmynites, the D. P’s-. and:

THE SINGING FOOL

A. K< Rutkauskas^ M.D.
4442 South bestam Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. CHARLES SĘGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

MoteciSkų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
.vai/ po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai* 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki .12 iv. dieną 

Phone Midway 2880



S. ŠOPKUS ATGAVO 8-IU MĖN. DUKRELĘ 
IŠ ‘NELAISVĖS’ EVANGELICAL LIGONINĖJ
Skandalinga byla Superior teisme dėl 8-ių 

mėnesių kūdikio palaikymo ligo
ninėje “užstatu” už skolą

nininkų turto pertękliaus netu- žio salėje, 2242 West 23rd t^L 
rėjo. Bile kas gali ištobulinti < Gerbiami, nariai malonėkte 
muskirtus ir techniką ir užimti visi pribūti, šitas susirinkimas 

i yra labai svarbus, (faug daly
kų turime apsvarstyti.

— Korespondentas.

.................-—I.. <11 I I-III uiti............... .......................

Alinės, Alinės
Penktadienis, rugp. 25, ’33

Teismas atidavė kūdikį lietuviui tėvui, kuris dėl 
nedarbo negalėjo apmokėti $60 sąskaitos.

Apie 8-nių mėnesių lietu
vių tėvų mergaitę išsivystė 
skandalas, kuris gali nekaip 
atsiliepti kai kurioms Chica- 
gos ligoninėms ir parodyti, 
kad užpakalyje šventųjų var
dų ir tikybų, kuriomis kai 
kurios ligoninės afišuojasi — 
yra labai daug purvo.

Dalykas prasidėjo užvakar,

Stasys 
West 
skun- 
Anta-

minusių rolę, ir kurioje repor
terių ir fotografų buvo tikra 
galybe — teisėjas privertė li
goninę atiduoti S. Šopkui duk
relę Elaine ir ligoninę užmo
kėti teismo kaštus.

Dabar mažoji Elaine ilsis 
po pirmo savo atsilankymo į 
teismų Šopkaus sesers namuo
se. įdomu tas, kad dukrelė ir 
tėvas pasimatė pirmų kartų, 
teisme. Adv. Šlakis atstovavo 
S. šopkų — veltui, neimda
mas. nuo jo užinokesnio.,

advokatu buvo 
šlakis. Pasirodė, kad 
gruodžio mėn., Evan- 
ligoninėje, gimė jo

Tas vyras Babravi 
čius

teismo teisėjo David salėje, į 
kurį užvakar lietuvis 
šopkus, 22 metų, 837 
34th place atsilankė su 
du. Jo 
nas A. 
pereitą 
gelical
duktė, o netrukus po gimimo, 
gruodžio 15 d. mirė, jo žmona 
Ressie. Jai buvo padaryta 
nepasekminga aklosios, žarnos 
operacija. Jis užmokėjo $111 
sąskaitą ligoninei už gydymą 
žmonos.
Palaikė kūdikį ui "užstatą” 
Kaip tik tuo laiku neteko 

darbo ir išbuvo bedarbių eilė
se iki birželio mėn. Tuo tarpu 
sausio mėnesį ligoninė parei
kalavo, kad jis užmokėtų jai 
$60 už kūdikio prižiūrėjimą, 
šopkus nurodė ligoninės su
perintendentui G. A. Kienle, 
kad jis yra bedarbis, neturi 
kur užsidirbti, o žmonos, liga 

visus su-

Rašo Dr. A. Montvidas

ir

atsisakė 
ir išlaikė

ir laidotuvės išsėmė 
taupytus pinigus.

Ligoninė tuomet 
atiduoti tėvui kūdikį
jį nelaisvėj iki vakar dienos, 
kaipo “užstatą” už skol^. Kds 
blogiausiai tai ligoninė pa
rkaitydavo už kiekvieną “ne
laisvės“ dieną ligoninėj kūdi
kio tėvui po $1.00 taip, kad 
susidarė sąskaita siekianti 
$260.

A. Šlakis atstovavo tėvą
Advokatui Antanui A. šlia- 

kiui pareikalavus teisėjas Da- 
vid išdavė “habeas corpus“ 
raštų, reikalavimą, kad seka
mą dieną, (t. y. vakar) ligoni
nė pristatytų kūdikį į teismą 
ir, kad atsilankytų superinten
dentas Kienle. Tuo pačiu lai
ku išreiškė didelį pasipiktini
mą tokiu ligoninės elgesiu ir 
pareiškė, kad tuo pačiu laiku, 
kuomet Chicagos ligoninės 
tvirtino, kad tdkie dalykai 
neatsitinka, tai jis įvyko ‘ma
no panosėj’. Toliau, patarė S. 
šopkui nemokėti $260 sąskai
tos ligoninėje. “Jeigu mokėsi 
—busi kvailas“ pareiškė teisė
jas David.

K u dikis &-nių menesiu.
teismų atėjo tėvas

adv. šlakis, skun-
Elena šopkus,

• Vakar į 
S. šopkus, 
dė jo sesuo 
3402 So. Auburn avė., ligoni
nės superintendentas 
gė su kūdikiu, 8-nių 
Elaine.

Teisme paaiškėjo,
Šopkus siūlė ligoninei $50 už 
$60 sąskaitą, bet ji atsisakė 
priimti nepilną sumą. Kienle 
prikišo šopkui, kad jis turįs 
pinigų,
likimą, bet pasirodė, kaip pa
aiškino A. Šlakis, kad tas pa-

ir slau- 
mėnešių

kad S.

nes gavo žmonos pa-

šmeižti asmenis, niekinti 
užgaulioti juos, kenkti ir ker
šyti jiems nėra ir niekad nebu
vo mano amatas. Kritikuoti tū
lų žmonių mintis, įsitikinimus, 
palinkimus ir darbuotę aš drįs
tu ir mėgstu. Stabų tvėrimas 
ir jų garbinimas mano suprati
mu, yra protinio nesubrendimo 
ir dažnai idiotiškumo žymė. Yra 
patirta ir viešai skelbiama, kad 
apie 75 nuošimtis žmonių ne
viršija protu 12 metų amžiaus 
normalį vaikų. Nepajėgdami 
orientuotis pasaulio dalykuose 
jie yra linkę garbinti vadus ir 
tuos, kurie kuomi nors pasižy
mi arba kuriuos kas nors pa
žymi rangu, titulu, medaliu ar 
kuo kitu, šitie protiški vaikai 
garbina karalius, kunigaikščiu1?, 
generolus, avanturistus ir net 
policistus. Apie savo sutvertus 
didvyrius jie platina anekdotus 
ir legendas, kad įrodžius, jog 
jie buvo viršžmogiai. Visose kal
bose yra leidžiama nemaža li
teratūros protinių nesubrendėr 
lių didvyriais patenkinimui. Is
torija be karžygių ir didvyrių 
jiem nėra istorija.

Po šitos introdukcijos galite 
suprasti, kad Juozų Babravičių 
aš nebandysiu padaryti garbi
namu stabu. Jis yra dailiai 
nuaugęs, sveikas kunu ir protu, 
da nesenas vyras. Mėgsta vis
ką tų, prie ko yra linkęs kiek
vienas natūralūs žmogus. Mo
kykla, skaitymas, keliavimas po 
įvairius kraštus, artimi ryšiai 
su intelektuale aristokratija ir 
aštri obzervacija padarė iš jo 
platų pro tautoj ų. Dainavimo ir 
muzikos studijavimas yra su
rištas su daugelio kitų dalykų 
studijavimu ir kad pasiekus to 
kios augštumos, kokioj Juozas 
Babravičius atsidūrė, jam pri
siėjo smulkmeniškai susipažinti 
su tokiais dalykais, kurie did
žiumai inteligentijos yra sveti
mi.

Visa tai yra labai paprasta. Iš 
pasaulinio dainininko to viso 
tikimasi. Tame tik ir yra 
svarba, kad Babravičius yra 
pasaulinis dainininkas.z Tai jau 
gamtos dovana. Tokių balsų vi
same pasaulyj tik keli. Dauge- 
lyj milžiniškų tautų neatsiran
da nė vieno.
reikalingas, bet tūkstančiai la
vinasi ir pasidaro tik mažiau

žymių vietų sporte. Bile kas 
gali pasidrąsinti ir nustebinti 
kitus savo drąsos žygiu. Bile 
ka sgali pasišvęsti kokios nors 
mokslo srities studijoms ir pra
lenkti kitus. Dainavimas ir mu
zika reikalauja talento — tam 
tikrų gamtos ypatybių, su ku- 
riomis gema tik nedidelis žmo
nių skaitlius. Jie pasiekia au- 
gštumos be didelių pastangų ir 
didelių išlaidų.

Juozo Babravičiaus ir balsas 
ir dainavimo būdas yra pati 
tobulybė. Jis dainavo kritiš
kiems, dainavimų pažįstantiems. 
išlepintiems rusams, franetf- 
zams, italams, graikams, ang
lams ir amerikonams. Visur en
tuziazmas, visur girimas. 'Su- 
amerikonėjęs lietuvių jaunimas, 
kuriam teko girdėti Babravičių 
dainuojant, imituoja jo dainas 
ir didžiuojasi juo savo pažįsta
miems. Paprastiems lietuviams 
vargdieniams jis davė progos 
girdėti, kaip skamba tiktas au- 
gštos rųšies dainavimas. Jis ne
rėkauja, nestaugia, neklykaujn, 
kuomi pasižymi tirti kad ir pir
maeiliai dainininkai. Tyras, me
lodikas, malonus, ganėtinai 
stiprus jo balsas žeria balsui ir 
sielai tinkamai parinktas dai
nas. Jo koncertai yra tikra iš’ 
kilmė klausytojo ausiai ir sie
lai.

Radio ir kitos dova
nos Joniškiečių klu
bo pikniko dalyviam

Organizacija rengia piknikų 
rūgs. 3 d., J. Spaičio darže

Joniškiečių L. K. Klubas tik
rai rengiasi prie puikaus išva
žiavimo, kuris įvyks rugsėjo 3 
dieną J. Spaičio darže, prieš 
Oh Henry parkų, Willow 
Springs, III.

Komisija praneša, kad dova
noms nupirko gražų radio iš 
Progresą Furniture Co. krau
tuves, 3222-26 So. Halsted St. 
Klubo komisija sako, kad na 
tiktai ką vieną radio duos do
vanomis, bet dar ir dauginus. 
Kita irgi graži dovana yra ran
kų darbo lėkštė, kurią už jo
kius pinigus niekur negalima 
gauti pirkti. Prie to, dėžę ci
garų ir dėžę saldainių. Viso, net 
4 dovanos bus duotos tiems, ku
rie turės pirkę nors vienų ti- 
kietų už 10 centų. Visos tos do
vanos bus galima matyti 3 d. 
rugsėjo, darže, kur bus išvažia
vimas. Visi malonėkite prisi
rengti iš anksto tikrai pama
tyti dovanas ir kartu pasilinks
minti šviežiame ore.—B. B.

Atitaiso klaidas ži 
nioje apie žmogžu

dystę Lietuvoje 
t

Lavinimąsi yra

P. Jankauskas ir S. Cinsky 
atidarė alaus užeigų adresu, 
7218 South Ashland avenue, 
kur be alaus, užlaikys ir už-

R. R. baseball koma 
nda, Cicero, džiau 

giasi laimėjimais
Pereitų sekmadienį laimėjo at
kaklių kovų su Chicagos jauktu

CICERO.—Praeitų sekmadie
nį, Cicero Raudonos Rožės klu
bo baseball komanda ,prie di
deles minios žmonių ir po at
kaklių varžytinių, supliekė stip
rių Chicagos komandų, rungty
nėse, kurios įvyko prie Roose- 
velt. rd., ir Cicero avenue. Re
zultatas buvo 1:0.

Sekamų sekmadienį, jei oras 
bus prielankus,, R. R. komanda 
persiims su juodveidžių jauktu*. 
Susikirtimas įvyks prie 12-tos ii 
48th avenue trečių vai. po pie
tų.

ASHLAND TAVERN
Atidarėme puikią lietuvišką užeigą; 

užlaikome skanų šaltą alų, užkandžių 
ir užprašome draugus lietuvius iš kitų 
miestų, atvažiavus į Chfcagą apsilankyti. 
Busite gražiai priimti ir 
kitas informacijas patirsite

Savininkai

P. Jankauskas ir S.

taip ir S. Cinsky yraTbuvę an
gliakasiai, dirbę Illinois vals- 
ijos kasyklose, Zeigleryje ir 

Springfielde'. Sekite naujos įs
taigos garsinimus, kurie tilps 
“N.” visų savaitę.

— Senas Petras.
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užganėdinti 
vietoj. *

Chinsky,

7218 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Tel. Republic 6993

Visos anglių kompanijos pakėlė 
glių kainas, taip augŠtai, kad žmonėms 
unku beįpirkti, o CRANE COAL 
COMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 

nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

an-

Vestuvių varpai šeš 
tadienį skambės Ci 

ceroje
CICERO.—Sekamų šeštadieni 

turėsime nepaprastas vestuves. 
Lukštos svetainė, 49th avenue ir 
15th Street, išpuošta, išdailinta 
—priruošta toms iškilmingoms 
vestuvėms, kuriose svarbiausią 
rolę loš svetaines savininkė p. 
Lukštienė ir kitas turtingas biz
nierius Juozas šemetas — abu 
našliai. Jie bus surišti neat- 
mezgamu mazgu. Pažymėtina, 
kad šemeto žmona ir Lukštie- 
nės vyras abu žUvo automobilių 
nelaimėse.

šemetas gyvena Ciceroje 11 
metų, turį plačią pažintį ir 
yra žinomas kaipo Eudeikio 
agentas. Jis taipgi užlaiko ga
zolino stotį prie 16-tos ir 50th 
Ct., ir kitą miesto centre, prie 
Chicago ir Harding avenue.

Vestuvėse tikisi daug žmonių, 
apie 300, o tarpe tų 300 busiu 
ir aš. ---

“N.“ rašė jas ir Milkmonas F.
/.-D'.*

M0RT6AGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų (pulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoja Jūsų na

muose arba studijoj 
•o'23'š. Halsted St- 

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

Chrysler ir Plymouth
Mt. Greenwood

likimas siekė tik $21.19.
Po lindynių ir vienos ir ki

tos pusės ir po tikrai drama
tiškos teismo sesijos, kurioje 
teisėjo pasipiktinimas lošė žy-

ar daugiau pakenčiamais rėkau- 
tojais, o ne dainininkais. Pini
gų išteklius menkai čia gelbsti. 
Nė' Babravičius, nė galiapinas, 
nė didžiuma kitų pasaulinių dai-

VICTORY TAVERN 
Iškilmingas Atidarymas įvyksta 

ŠEŠTADIENY, RUGPIUČIO 26, 1933
Prašome visus pažinties draugus ir drauges j musų iškilmingą atidarymą. 

Bus skanaus šalto alaus, užkandžių veltui ir prie geros muzikos šoksime 
iki vėlyvos nakties; KVIEČIA SAVININKAI

J. PAURAZAS IR J. WALBNTON- • ------------ -

4644 So. Westem Avė.

Naujienų, pirmadienio rugp. 
21 d., žinutėj iš Lietuvos, kur 
rašoma, kad žentas už kraitį 
uošvį užmušė, randasi kai ku
rių netikslumų. Užmuštas ne 
šinskys, o Liudvikas . šinskas. 
Velionis gyveno Buividžių kai
me, o ne Vilkolių km. ir Pan
dėlio valsč., o ne Panemunio.

žmogžudystė įvyko pas švb- 
gerį Putriskų, Vijkolių km. Dėl 
to kad Povilas Kučinskas, Lau
čiškio draugas, nepraleido va
žiuot per savo kiemų, tad ve
lionis šinskas turėjo apsistoti 
pas savo švogerį. Taipgi žmog

Koncertas atvirame ore.
Vieni pasakoja, kiti klausos, 

musų garsios kolonijos visi lietuviai 
giasi SLA. 178 kuopos išvažiavimui, 
kuris įvyks sekmadienį, rugpiučio 27 
d., vasarmečio rojaus ąžuolyne prie Cen
tral Park Avė., pusantro bloko į pietus 
nuo 115 gatvės, Mt. Greenwoode. 
važiavimas prasidės 10 vai. ryto 
trauksis iki vėlumos. O kurie norės, 
galės linksmintis ir iki ryto.

Bus muzikalis programas atvirame 
ore — koncertas. Kausis garsus kum
štininkai. Nestokuos ir kitokių įdomy
bių ir žaismių. O jau orkestras tai tik
rai gros be sustojimo visokius Šokius ir 
visi suksis kiek norės. Platformč šo
kiams yra didelė.

Beje, bus trys laimėjimai puikių do
vanų, ir kiekvienas atsilankęs turės 
progos dovanoms laimėti.

Pikniko vietą lengva surasti. Žiūrė
kite kur bus iškelta trispalvė Lietuvos 
vėliava, ir lengvai pataikysite į musų 
šaunųjį išvažiavimą.

Iš visų kampų ir kampelių trauks tą 
dieną automobilių eilės ir visi automobi
liai pilni mažų ir didelių, senų ir jau
nų. Visi jie vyks į SLA. 178 kuopos 
pikniką. Už 10 centų pamatys savo 
akimis pikniko parodą.

Kviečia visi lietuvius dalyvauti šiame 
piknike KOMITETAS:

B. WALANT1NAS, A. MIKSAS, 
P. KURNAŽINSKIS.

kad 
ren-

Iš- 
ir 

tai

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi modėr- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kole: 
cainos 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.

Verti paramos!
Pustrečių 

res” . oraneš
atgal ”Midwest Sto-

žudžio Laučiškio žmonos arba 
Šinskaitės vardas ne Ona, bet 
Kaziunė. Pataisau dėl to, kad 
daugelį rokiškiečių ta žinutė į- 
domairja ir jie negali jos su
prasti.— Milkmanas. T.

Susirinimas Lithuanian 
Citizens Club

Pustrečių metų atgal 
res” . pranešė apie pirmą 
prastą pardavimą 
pradžia 
davimų kas savaitė. Visuomet šie parda
vimai siulijo kostumeriams geriausios 
rūšies 4fikmenų už tikrai prieinamas 
kainas.

Dėka šios taktikos kas savaite "Mid- 
west Stores” įgijo šimtus naujų kostu- 
merių ir vis daugiau taVoro plaukė per 
kooperatinį sandėlį, priklausantį tiems 
patiems savininkams, kurie ir “Midvvest 
Stores” valdo, ■ t .■ r

Ilgainiui tačiau pirmam sandėly ne- 
beišteko tavoram vietos, todėl tapo pa- 
renduotas dar platus torbėsys čia pat 
prie pirmojo.

Padidinta sandėliui vieta ne tik teiks 
parankesnės tarnybos “Midwest Stores” 
kooperatyvo nariam. Ji duos naudos ir 
jų kostumeriams. Dabar bus galima 
pristatyti į “Midwest Stores' 
dar greičiau, šviežesnį ir tobulai užlai

„ _ nepa- 
j — Sale, kuris tapo 

visai eilei kitų tokių pat par-

Ar žinote, l<ad[BnH| 
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus irM^N^ 
rūpestingai atlieka se-IIL^ 
kančius reikalus: hK<>jMl

PADARO legališkas HMM
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančip|wK<ar^S:Os; 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

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

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

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer Ava. Chicago, III.

ATIDAVIAU savo namą resyveriama; 
priverstas ūmai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, liampas, vacuum valytoją, paveik- 
sjus, 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.

Garsinkitės “N-nose” 
t _
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Automobiles
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi- 
ius už labai prieinamą kainų.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metv

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perktaustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS
20 Barų Formų Parodai 

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOTE 
Visi gatavi iSgabonhnui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernėm, masinėm, dolikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
zaslanai.

Vartoti ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHA S. BENDER CO„

008—014 N. Wells St. Phone Superior 2361

Educational
____________ Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

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

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

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

MILLER « CO.,
166* N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

6955 So. Talman Avė.

Personai
 Asmeny Ieško 

PAIEŠKAU giminių ir pažįstamų, 
gyvenančių Chicagoj, iš Gocunų kai
mo, Salų parapijos, Rokiškio apskri
ties. Aš busiu Chicagoj rugsėjo 3 d. 
Norėčiau pasimatyti. Napoleonas Trum- 
pickas, 773 Bisson Avė., Akron, Obio.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS selesmanas dešrom 
pardavinėti krautuvėj. Turi būti darbš
tus ir sąžiningas vyras. Šaukite Yards 
7040 — Mr. Jay.

REIKALINGAS Draiveris duonai iš
vežioti. — 1208 E. 93rd St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų; esu ne
vedęs, nerūkau, moku valgį gaminti, 
stubą apvalyti, vaikučius pridaboti, pe
čių pakūrenti. Pasigailėkite manęs — 
esu 4 pietus be darbo. Kam toks na
mų sargas reikalingas, tai kreipkitės — 
Joseph Elias, 819 West 34 PI., Cbica- 
go, III.

For Rent
BARGENAS:

Rendai 3 kambariai geri daktaro ofi
sui, kampo krautuvei, saliunui ir što- 
rui, barbernei ir manieure salionui, taip
gi geri radio šapai; garo apšildymas; 
be to, flatai 4 ir 5 kambarių.

Adresas:
727 West 18th Street.

Agentas ten pat.
—O—

RENDAI 5 kambariai ant 2 lubų, 
pečiumi apšildomi, su visais patogu
mais.; kampinis namas, Bridgeport apie- 
linkėj. Renda pigi: savininkas — 3341 
So. Halsted St., tel. Prospect 3938.

Furnished Rooms
RĘNDAI kambarys gražiame bun- 

galow Marųuette Parke vaikinams, 
merginoms ar vedusiai porai; galima 
naudoti virtuvę. 6542 So. Washtenaw 
Avenue.

Business Chances 
pąrdąyi mui bizniai

PARDAVIMUI tavern-restaurant stok- 
jardų apielinkėj; savininkai turi kitą 
biznį — 4111 So. Ashland Avė.

—O—

—o—
RESTAURANTAS ant pardavimo 

su alum, biznis labai geras ir seniai iš
dirbtas, bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos. 3457 So. Hal
sted St.

PARDAVIMUI ruimingbauzė, arba 
mainysiu ant kendžių štoro arba gro- 
sernės. 3143 So. Michigan Avenue, 
tel. Victory 7037.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų smul
kių daiktų biznis, pigiai. 3329 South 
Morgan St.

PARSIDUODA saliunas už pirmą 
teisingą pasiulyjimą. Renda pigi, biznis 
išdirbtas per daug metų, lyąas 3 me
tams. Priežastis — važiuoju į Lietuvą. 
4544 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pieno rautas, barge- 
nas 1958 So. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
pigiai—galiu mainyti į automobilių bei 
partnerį priimti —vienai sunku.

Tel. Yards 2527.

Real Estate For Sale
Ngmai-žeinje pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. & Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

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

6317 So. Talman Avė.

tavor;

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ

Lietuvių Piliečių Darbiniu 
kų Pašelpinio Klubo mėnesi 
nis- susirinkimas' * įvyks" nedė 
lioj, 27 dienų rugpiučio, 1933turmių namuose 

m. 1-nią vai. po pietų, Meldą-

tomą j “Midvvest Stores” tavoras, gali 
būti ir sekami: ryttnetį ^spirginta kava 
pasiekia krautuves apie pietus: svies
tas, kiaušiniai ir daržoves, . atgabenti 
miestan ryto meta, tą pačią dieną jau 
patiekiama stalui “Mid’west Stdres” kos- 
*-------’n namuose.

Už tokią tarnybą kalbamos krautu
vės užsitarnauja publikos paramos.

(APART NED6LD.) 
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KIEOCYCLES. 
M E T E R S

PASAULINĘ PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTU’.!!

Per visų vasaros laikų lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodų.

, Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tų liuosų kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletu ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien -— Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

' $ CANAL 8500 $
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