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S. Insull Areštuotas
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visi

Išgelbėjo saužudę
DEL

Yra 23-čia valstija išrinkusi 
šlapią konvenciją prohibicijos 
atšaukimo ratifrikavimui

ŽMOGVAGIŲ ŽUVO PO- 
■ LICISTAS

Nužudė savo dukterį, kad su
mažinti jos kentėjimus

Baisiąjai audrai perėjus rytinėse valstijose. 
Apačioj kairėj:

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Viršuj.: bangų 
bangų sugriautas namas Seabright, N. J. 

užliejo Wilmingiton,

žiūrint
Surinkti pinigai 
šelpimui. Tuo bUdu 
į metus surinkti $1,M

žuvę identifikuoti

išardyti
Dešinėj:

Del., miestą.

Pirmiau kaltinamas dėl pinigų 
išaikvojimo dabar yra kalti
namas vartojęs paštą priga- 
vingiems tikslams

cementiniai keliai palei pajūrį Atlantic City, N. J. 
savininkų palikti gatvėse automobiliai, kai vanduo
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Samuel Insull areštuotas Graikijos valdžios 
ir patalpintas ligoninėje. Eina ginčas* 

dėl išdavimo bylos procedūros
ATHENAI, rugp. 27.— Buvęs 

Chicagos ir visos centralinės 
Amerikos visuomenės aptarna
vimo įmonių magnatas Samuli 
Insull, kuris bankrutijęs pabėgo 
į Graikiją, kad pasislėpti nuo 
teismo, vakar tapo Graikijos 
valdžios areštuotas, prašant 
Amerikos valdžiai, kuri reika
laus jį išduoti.

Insull tapo areštuotas savo 
kambary hotely ir daktaro pa
tariamas tuoj aus tapo išgaben
tas į ligoninę, kurioj jis bus 
po policijos sargyba.

Tai bus jau antra byla dėl jo 
išdavimo. Jau pirmiau Chica
gos teismas prašė jį išduoti, bet 
Graikijos teismas atsisakė tai 
padaryti, nes tie nusižengimą’, 
dėl kurių jis buvo kaltinamas, 
nėra kriminaliniai nusižengi
mai einant Graikijos įstatymais.

Dabar jo išdavimo reikalau
ja federalinė Amerikos valdžia, 
kuri kaltina jį nusidėjus bank- 
ruto įstatymams. Reikalaujant 
jo išdavimo šį kartą iškilo gin-

čas su Graikijos teismais ir val
džia dėl išdavimo bylos proce
dūros. Graikijos valdžia reika
lauja, kad kaltintojai patiektų 
neabejotinus įrodymus jo kal
tumo ir kad jis yra nusidėjęs 
tokiais dalykais, kurie yra skai
tomi kriminaliniais nusidėji
mais ir Graikijos įstatymų. 
Amerikos gi advokatai nenori 
tokių kaltinimų patiekti, nes 
tai butų Insullo bylos nagrinė
jimas Graikijoje. Tečiaus prie 
nagrinėjimo Insullo išdavimo 
bylos nebus prieita dar per ke 
lias savaites, nes Jungt. Vals
tijų valdžia prie tos bylos dar 
nėra prisiruošusi.

Jungt. Valstijų valdžią šioje 
byloje atstovaus advokatas 
Harness, kuris vedė ir pirmą
ją, pralaimėtą, bylą dėl Insullo 
išdavimo. Insullą gi gins Pe- 
ricles Rhallis, Graikijos atstovų 
buto narys ir giminaitis kelių 
ministerių. Jam gelbės ir pir
mesnis Insullo advokatas Laza- 
rimos.

ie Lithuanian Daily New§
tas Becond-clasB matter March 7, 1914 at the Post Office at Chfcago« M® 
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Ir Texas valstija pa 
sisakė už prohibici- 

jos atšaukimą

DALLAS, Tex., r. 27.—Texas 
valstija pareito šeštadienio rin
kimuose didele didžiuma balsų 
pasisakė prieš prohibiciją ir iš
rinko tokią valstijos konvenciją, 

4kuri prohibicijos atšaukimą ra
tifikuos.

Kartu gyventojai visuotinu 
balsavimu legalizavo 3.2 nuoš. 
alų ir atšaukė prohibicijos pa
taisą prie valstijos konstituci
jos.

Texas yra 23-čia valstija, iš
rinkusi konvenciją prohibicijos 
atšaukimui ratifikuoti.

Sausieji labai pasitikėjo Tex 
as valstija ir tikrai manė joje 
laimėti. O ir darė jie viską, 
kad tą laimėjimą užtikrinti. Jie 
sutraukė visus savo agitatorius 
ir važinėjo iš kaimo į kaimą, 
laikydami prakalbas visur kur 
tik pasitaikė proga —ir baž
nyčiose, ir gatvėse ir mažiau
siose sueigose. Tečiaus nežiu 
rint dideliaUsių sausųjų pastan 
gų, valstija nuėjo su šlapiai- 
siais.

Texas, įvedus nacionalę pro
hibiciją, priėmė labai sausą 
pataisą prie savos konstituci
jos. 1928 m. valstija nuėjo su 
Hooveriu ir nuo to laiko skai
tėsi sausųjų tvirtovė. Bet pa 
staruoju laiku jau buvo prasi
dėjęs judėjimas už prohibicijos 
pakeitimą. Jau pernai guberna
torė Ferguson pasiūlė $500 tam, 
kuris įrodys, kad nors vienas 
žmogus, turintis virš $5,000 tur- 

S" to ,tapo pasiųstas Texas kalė- 
' jiman už prasižengimą prohi-

bicijai. Tuo ji parodė, kad tur
tingesni nėra baudžiami už pro
hibicijos laužymą: už jos lau
žymą kenčia tiktai patys netur
tingieji žmonės.

Rytoj balsuos VVashington 
valstija

SEATTLE, Wash., r. 27. — 
Prohibicijos atšaukimo klausimu 
Wasliington valstija balsuos šį 
antradienį. Ir viena irikįtapu-

3 žmonės žuvo Chi 
cagoj valčiai įvažia

vus į jachtą

Nauji streikai Kuboj 
gręsia naująjai 

valdžiai

62 žmonės žuvo aud 
rose rytinėse vals

tijose

Kviečių šalys suma 
žins kviečių augini

mą ir eksportą

Vėl areštavo Hansas 
valstijos iždinin

ką Boyd

CHICAGD.—Trys pasažieriai 
greitos motorines valties Misa 
Chicago paskendo ežere, valčiai 
prie įėjimo į Chicagos upę įva
žiavus į nedidelę jachtą Visi
tor. Valtis paskendo tuojau, o 
jachta kiek vėliau. 15 paša- 
žierių, kurie buvo abejose val
tyse liko išgelbėti.

Pąskenditeieji yra.- vyraujamo
se vedė labai smarkią kampani-1 teris ir vaikas. Moteries' lavo- 
,ą. Neabejojama, kad laimės nas jau išgriebtas, bet tebėra 
Slapieji. neidentifikuotas. Spėjama, kad

_______  tai gali būti viena šeimyna, iš 
kitur atvažiavusi į Chicagos pa- 

Bedarbiu šelpi m o faul,in? .Grcit0Ji val- - . “______ .. . tis kaip tik vežiojo pasazienus
taksai automobi- tarp parodos ir Michigan Avė.

llStamS ^^cagos uP®je- NelaimėsI laiku ji važiavo iš parodos.
Jachtos Vteitor savininkas 

yra chicagietis Anthony J. O’- 
Malley, 6524 Yale Avė. Po ne- 

’ I laimės jis visą parą nesirodė 
namie. Tečiaus vistiek vėliau 

J tapo areštuotas kamantinėj i- 
automobilio *"ams-.. Jis teisinosi kad vai- 

eįs tis } ji įvažiavo ir todėl jis 
neatsakomingas Už nelaimę. Te
čiaus liudytojai labiausia jį 
kaltina, kad jis plauke ne savo 
keliu ir atkirto greitai važiuo- 

T • JL i • ta •• • i jančiai valčiai kelią, kad ji ne- Lindberghai Danijoj besuspėjo pasisukti į šalį.

HAVANA, Kuboje, r. 27. — 
Darbininkų streikai, kurie nu
vertė liberalų diktatoriaus Ma- 
chado valdžią, dabar stato pa- 
vojun ir -naująją Kubos - valdžią 
—konservatoriaus de Cespedes.

Duonkepiai, krutamųjų pa
veikslų operatoriai, virėjai, gat- 
vekarių darbininkai ir kiti, kaip 
ĮI^vanajr tąjį) ir .kitose Kubos 
dalyse į sustreikavo, reikalauda
mi daugiausia trumpesnių dar
bo valandų ir pakėlimo algų.

LONDONAS, r. 27.—Kviečius 
auginančios šalys savę> konfe
rencijoje sutarė kviečių augi
nimą sUmąžinti—ateinančiais 
metais 15 nuoš. Sulig to btis 
sumažintas ir kviečių ekspor-

Prof. Moley pasi 
traukė iš valdžios

NEW YORK, r. 27. —Po bu
vusių nepaprastai smarkių aud
rų, Nervy Yorką ir jo apielinkę 
užklupo dideli karščiai, kokių 
rųgpiučio-mėu^.a*iekad-n^bwda- 
vo.

Kiti pajūrio miestai vis dar
teberankioja žuvusiuosius, valo tas. 
griuvėsius ir kovoja potvynius.

Skaičius žuvusių audrose nuo
latos didėja, atrandant naujų 
lavonų. Vien Maryland valsti
joj surasti dar 8 žuvusieji. Iki- 
šiol skaičius žinoinų žuvusiųjų 
šioje audroje pasakė jau 62. 
Bet ir tai abejojama ,ar 
žuvusieji jau surasti.

(fe
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:- 
32

DENVER, Colo., r. 27. —Co- 
orados legislatura priėmė įsta

tymus, kuriais nUo rūgs. 1 d. 
jus uždėti speciali taksai vi
siems automobilių savininkams. 
Tie taksai sieks nuo $2 iki $60 
į metus, 
vertės, 
bedarbių 
tikimąsi 
500,000.

COPENHAGEN, Danijoj, r.
27.—Pulk. Charles A. Lindbergh
ir jo žmona vakar užbaigė ant-l CHICAGO.—Trys žmonės —
rą kelionę per Atlantiko van- vyras, moteris ir vaikas, kurie 
denyną, atskrisdami į čią iš žuvo greitąjai motorinei val- 
Shetland salų. Tečiaus šį kar- čiai atsimušus j jachtą Visitor 
tą jis skrido ne vienas bet su ir abiems valtims paskendus 
žmona ir skrido mažais šuoliais | ežere, prie pat įėjimo į Chica- 
per įvairias salas, 
kelią proponuojamam oro paš
tui.

Copenhagene juos laukė di
džiausios minios žmonių ir buvo 
rengiamąsi juos labai iškilmin
gai pasitikti. Tečiaus nuo vsų 
iškilmių jie pasišalino ir užpa
kalinėmis gatvėmis nuvyko j 
miesto salę, bet kalbėti atsisa
kė. Iš salės nuvyko j neskel
biamą hotelį.

tyrinėdami | gos upę, vakar tapo identifi
kuoti. Jie yra advokatas John 
S. SchUltz, jo žmona ir jų 7 m. 
sūnūs, iš Cleveland, O. Jie lan 
kėši Chicagos parodoje.

Vyro ir vaiko lavonai taipjau 
yra išgriebti.

PORTLAND, Ore., r, 27. — 
Turbut pamišęs dėl perskyrų by- 
ols, Edward Morrill nušovė vie
ną moterį, gal mirtinai pašovė 
savo žmoną ir paskui pats nu
sižudė, sudraskydamas save di
namitu.

PHILADELPHIA, Pa., r. 28. 
—Wm. D. Rodenhaver, valdžios 
darbininkas, prisibijodamas, kad 
duktė Pauline, 21 m., rengiasi 
jį apleisti, ją pašovė ir gal 
mirtinai siržeidc, o paskui ir Į rūgs. 1 d. visose valstijos įstai 
pats nusišovė.

HY|DE PARK, N. Y., r. 27.- 
Prof. Moley, buvęs artimiausias 
prezidento Roosevelto patarėjas 
per pastaruosius du metus, šian
die rezignavo iš valstybės sek
retoriaus pagelbininko vietos. 
Jo rezignacija įeina galion rūgs. 
7 d.

Moley sakosi eisiąs redaguoti 
naują savaitroštj, kurį Įeisiąs 
Vincent Astor.

Moley buvo artimiausias pre
zidento patarėjas, kuris nusta 
tinėjo Amerikos užsienio polb 
tiką. Tečiaus po Londono kon
ferencijos, kurioj prezidentas 
nepriėmė Moley patarimų, san
tykiai kiek atšalo. Taipjau išti
ko nesusipratimų tarp Moley ir 
valstybės sekretoriaus Hull. Dė
lei to prezidentas pavedė Moley 
organizuoti kovą su? piktadary
bėmis, o dabar Moley ir visai 
iš valdžios pasitraukė.

PIERRE, 6. D., r. 25.
Dakotos valstijos valdžia nuo

gose jvea 40 vai. darbo savaitę.

BEVERLY, Mass., r. 27. — 
Clifton W. Cunningham, 27 m., 
atėjo į vienus namus pajūry 
nešinas negyvą 3 metų dukrai
tę Shirley Anne. Pašaukta po
licija apkaltino jį dėl žmogžu
dystės.

Cunningham sako, kad jis su 
dukrele ėję juros siena. Dukre
lė paslydo ir nukrito ant žemai 
buvusių akmehų. Kada jis pri
šoko prie jos, ji buvo jau be 
sąmonės ir dejavo. Nusigandęs 
ir supratęs, kad ji miršta,rjis, 
kad sumažinti jos kančias ir su
daužęs jos galvą į akmenis."".r-.

CHICAGO.—P-lė Heleri Saul, 
21 m., iš Rilzinia, nusitarė n nu
sižudyti. Ji nesutiko su moti
na, o čia dar ir vargas namie 
spaudė. Ji nuėjo į Deere parko 
pliažą, Highland Park ir nuta
rė pasiskandinti. Bet kad ji 
buvo gera plaukikė, tai papras
tai pasiskandinti negalėjo. Tad 
nusitarė plaukti toli į ežerą, kol 
tik visiškai pavargs. Tada jei 
ir atmainytų savo nuosprendį 
žudytis ,tai vistiek nebeįstengs 
sugryšti į krantą.

Nusimetė savo drabužius ir 
pasileido į ežerą. Jau dvi mylias 
buvo nuplaukusi ir buvo jau 
tiek pavargusi, kad beveik ne
teko sąmonės. Tečiaus vistiek 
nepasiskandino. Ją plūduriuo
jančią pastebėjo praplaukianti 
jachta Joaneda ir ištraukė iš 
vandens. Ji buvo tiek pavargu
si, kad per ilgą laiką negalėjo ir 
kalbėti. Tečiaus nuovargis pra
eis ir mergaitė pasveiks.

Keturios didžiosios kviečių ša
lys—Jungt. Valstijos, Kanada, 
Australija ir Argentina bend
rai eksportuos 560,000,000 buše
lių į metus Sumažins eksportą 
ir Dunojaus šalys. Rusija su
tiko sumažinti kviečių ekspor
tą, bet nesutiko sumažinti kvie
čių auginimą.

Kviečių kaina visame pašau 
lyje nustatyta vienoda— 63c. 
Amerikos auksiniai centai už 
bušelį (arba 91c už bušelį da
bartine Amerikos pinigų verte).

šią sutartį pasirašė 21 vals
tybė. Konferencijoj dalyvavo 
dar 9 valstybės, bet jos sutar. 
ties nepasirašė, kadangi jų de
legatai neturėjo pilnų įgailoji- 
mų.

TOPEKA, Kas., r. 27. —Kan- 
sas valstijos iždininkas Tom B. 
Boyd, brokeris Finey ir pasta
rojo darbininkas Leland Cold- 
well tapo areštuoti federalinės 
valdžios ir yra kaltinami nau
doję paštą prigavingiems tiks
lams. Jie areštuoti sąryšy su 
kilusiu Kansas miestų ir mo
kyklų bonų suklastavimo skan
dalu. Iš pirmųjų dviejų reika
laujama po $50,000 kaucijos, o 
iš Coldwell—$35,000. Jie tebė
ra kalėjime, nes kaucija tebėra 
neužstatyta.

Valstijos iždininkas Boyd jau 
pirmiau buvo areštuotas ir yra 
kaltinamas išeikvojęs ir pasisa- 
vinsę savo ir Finney naudai 
$150,000 valstijos pinigų. Jis 
tada buvo paliuosuotas už $25,- 
000 kaucijos. Taipjau kalėjime 
sėdėjo Finney ir Coldwell.

Boyd nors ir kaltinamas pi
nigus išeikvojęs ir nors jo raš
tinė yra užimta valstijos mili
cijos, vistiek atsisako rezignuo
ti iš iždininko vietos.

Nesenai išėjo aikštėn, kad 
daug Kansas miestų ir mokyklų 
bonų yra suklastuoti. Suma to
kių suklastuotų^boųų siekianti 
$1,000,000* Tuos auklastuotus 
bonus skleidė turtingas brokeris 
Finney, kurio giminės valdo tris 
bankus. Tie bankai irgi turėjo 
užsidaryti, nes ir jiems Finney 
įkišė suklastuotų bonų. Kartu 
išsiaiškino, kad didžiuma su
klastuotų bonų pateko į valsti
jos iždą. Jie pateko per iždi
ninko Boyd bičiulystę su Fin
ney, kuris šeimininkavo valsti
jos ižde, kaip savo kišeniųje, 
keitė bonus ir juos pasiimdavo 
net savo asmeniškiems reika
lams.

Skrido 3 valandas 
apsivertusiu lėktuvu

CHICABO. — Italų lakūnas 
Įeit. Tito Falconi atskrido ap
sivertęs iš St. Louis į Joliet. 
Jis skrido apsivertęs 3 vai. 6 
min. ir 39 min., tuo sumušda
mas kelios dienos atgal nusta
tytą Burcham iš Long Beach, 
Cal., rekordą. Pastarasis ap
sivertęs ore išbuvo 2 vai, b0 
min. Burchman tada sumušė 
pirmesnį Falconi rekordą. Bet 
dabar Falconi “čempionystę” 
vės atsiėmė. »

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

SAN FRANCISCO, Cal., r. 
27.—žmogvagiai buvo išvogę 
Wm. F. Wood, 65 m., pusbrolį 
buvusio prezidento Tafto ir pri
vertė j j apiplėšti savo paties 
saugiąją dėžutę, kad galėjus s už
mokėti išpirkimą.

Betgi žmogvagiai tapo paste
bėti ir ištiko su jais susirėmi
mas. Vienas policistas, M. Mc
Donald, 54 m., persišaudyme li
ko mirtinai sužeistas, žuvo ir 
vienas žmogvagių, Stafford, 30 
metų.

OTTAWA, III., r. 27. —Ke
turi jauni broliukai Rexroat, 7 
iki 15 m. amžiaus, liko pašauti 
vienos ir tos pačios kulkos. Bū
rys Vaiką apžiūrinėjo seną su
rūdijusį nedidelį revolverį, ku
ris išsišovė, sužeisdamas į koją 
minėtus keturius vaikus.

S fy
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ST. PIERRE, r. 27.— Pran
cūzų kolonijoj St. Pierre kilo 
riaušių protestui prieš guberna
toriaus uždėtus augštus taksds. 
Valdžia prisiuntė karo laivus, 
kurią riaušes numalšino ir ke
letą riaušininkų areštavo.

. **>. ’ ’ ' -j •/ .'• *»*• : *
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WHITESBURG, Ky., r. 27.— 
Jau trečią kartą J penkis metus 
Mrs. Jesse Martin jš Upper 
Rockhouse pagimdė trinukus, 
Paskiausieji trys yra berniukai TeL Canal 8500



Generalinis Streikas Kuboje

tdlbritis

PASKUTINE PROGA

THOR” Prosas (Mengelis)

NUOLAIDA

Tad abidvi mašinos, tiktai

us

BIZNIERIAMS

APSAUGOJIMUI

NAUJIENOS

Šiuoini siunčiu

IMPERFECT IN ORIGINAL

- jo vardas 
visuose Ku-

pna^piK 
[ori juos

itoA gO jltl ftita. Kaip 
žhioftia

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

uojimd jau 
š žmo- 

toliau

pradedant nito

Mano manymu, butų geriau, 
kad Kuba susilauktų arba, ge
riau tariant, priimtų Amerikos 
intervenciją Kubos žmonės yra 
perdaug karšto temperamento 
ir jie patys vargu susitvarkys.

J. S.

TIK PASKAITYKITE: 
“THOR” Skalbiama Mašina

įsigyti naują “THOR” skalbiamą mašiną tokia žema 
kaina.

Atsisaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikiėtuš

įiš nemdŽai ifr grobti 
riėš pastoj aht < pFėH- 

iivo pilkas pilieti^, 
be firėžidento, yra 

sykiu milid- 
inilžiniškos stimds

ilBbs salos ilgis 
kilometrų, 'fai, 

ma, ne visdi trumpas mastas

dabar yra apėmęs visą Kubą, 
tai kol kas nėra galima pasa
kyti, kuo jis baigsis. “Atmosfe
ra”, taip sakant, yra labai 
įtempta. Visa komunikacija su
stabdyta, laikraščių nėra, nie
ko negalima žinoti, šiandien pa
sirodė žinia, kad buk Havanos 
uoste žuvo vienas Amerikos 
laivo oficierius. Bet kaip ir ko
kiu budu žuvo — niekas neži-

Biznio kdrtęlėš 
Laiškus ir ; Konvertus 
Plakatus ?

Ir kadangi Kuboje gerų kelių 
kaip ir nėra, tai to plento pa
statymas buvo geras daiktas. 
Nes, viena, jis davė tūkstan
čiams darbininkų darbo, o ant
ra, ir pačiam kraštui dabar di
delis patogumas turint tiesų ir 
gerą kelią. Tik... bėda vėl ta
me, kad darbininkai gavo tik 
tai dienai pragyventi, o išlai
das už kelią beveik iki pusės 
padidino, kiek buvo išleista. Ir 
labai aišku, — nemaža dalis ir 
vėl nuėjo Machadai j maišą. 
•Tai tokiu budu jis bešeiminin
kaudamas pralobo. Todėl nėra 
nieko stebėtino, kad jo žmonės 
nebekenčia.

Kaslink paties streiko, kuris

PAVIENIAMS

Vizitines Kortelės 
, Vestuvėms Laiškai
1 SužieduOtūvėmš

BaŠveikinimŽii, ėtc.

Sergantys 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų; kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Rbss kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvu išmokėjimų,, kad kiekvienam 
nesveikam žmbgbi dubti progbs išsi
gydyti ir tapti sveiku. .

grdžeshe. SUrti&iiyta, padaryta. 
Ir po ilgų penkių metų bu (lavė
jimo Ka|lw|ijis kkip jh’ybas po 
liėidlis išdygbj iF 1029 metais 
buvo “pakrikštytas” ir atidary
tas. (Nėltufie Kubos laikraščiai 
iiiihėjo, kad tam kaįiitoiiiii 
ddtig dar ko teh vidiiryjb tFitk- 
std, bet kadaiti galUtindm Už
baigimui pinigų “nebeliko”, tai 
taip ir pasiliko).

fiiiVo shiutkįai subaldhšubta 
ir surašyta kiek ir kokios rhė- 
džiagbš kapiteliui sunaudota, 
kiek darbas kainavo ir t. t. Bet 
kai paskelbė, kad kapitelius 
kainavo $i5;b00,0’O0, tai lieku 
rie kritikai net ir perdaug at
virai pradėjo kalbėti, kad už 
tą sumą butų galima buvę pa
statyti ir antrą tokį kapitelių.

Viehaš jautresnis Kubos pi
lietis viešai tfėr spaudą pasakė: 
“Aš niekuomet negalėčiau pa
kišti įto grUžątik kambario, ku
rio kampuose bUtų dvokiantis 
mėšlyfids.” Jis tais žodžiais aiš
kiai pasako, kkd klibai tSs ka

riaus ir turėta noro ,vajavti. 
Jis, maitok ftilj kifl be
giantis įkšRfittfližfiis rhėtkhlš 
antram fėfffiifliH įĮiišiilkti 
zidentu negalės, Ui h u Uite vai
dyti “ pdr la fiicrza” ir kaipo 
tikras JiKUteHilŠ stiUiiJč ftu-

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

Vb yisUi mdžas SicMičiiid 
litaciiddd yra 

lliį, kad 
hibka. 
dėritii jis b 
d dabar, 
dat fabrikąhtas 
fiičrius 
pinigų yrą šudlids į iiŽšleriid 
Bartkus. O tas įiai’ddo, kdd jo 
nedurno butą, nes kurią dieną 
gali kaip virsti, tai visas “triū
sas” nueitų niekais. O pinigai, 
padėti į saugią vietą, visad 
sveiki bus.

TUos niiiionus bėgy devynių 
metų jis daugiausia vogė se
kančiu budu. Amerikos lidnkiu 
ridi skolino jam milžiniškas sti
rnas pinigų šalies statymui ar
ba agrikultūros modernizavi 
mui, o jis užsimojęs ką gero 
silbudavoti, visuomet dalį arba 
net per pus ant išleisto daikte, 
tų pinigų pavogdavo. Dėl vis
ko čia pažymėsiu nors porą 
stambesnių tų jo konstrukcijos 
dafbų.

Slimhilė pastatyti Capitdlib, 
(Buvo reklamuota, kad Kubai 
Suteiks garbę). Pastatyti tokią, 
kad nifekdo' nėsiškirtįį^ ir visa 
forma ta pati butų, kaip Wa- 
Shingtbno kapitoliiiš. Tik, ži

noma, savo maštabų kad butų

jis remiasi. 
Atsakymas 

trumpas ir paprastas, Phsibai- 
gus jo prezidentavimo termi
nui, jis neatsikląusęs žmonių 
savavaliai keliolikos sėbrų re
miamas pasiliko dar dviem ter
minams, t. y. iki J.935 mętų.

pitbliūs višdi nepritiiika< kuo
met Visas krdštas sklitsU. Jei
gu tie pifilgMi buitį I6isiii£ai 
šiiĮidtidbli ūkio pagerinimui, 
tai ne vienas tūkstantis žmo
nių butų galėję gerai gyventi, 
fee 10 daF, tb kapitbliadš pasta 
tyniė dftlyVaVb išimtinai kitų 
šalių konstruktoriai, kurie su
ėmė nemažas sumas pinigų it 
kiekvierias savo keliais išvaži
nėjo. Vadinasi, iš kapitelio Ku- 
B8s žffltoeffiK tirai JBkios nau
dos Hėla, Vieną dalį jo pinigų 
šVetiinų šalių specialistai išsive
žė, aiitF^ dalį stisižėrė sau į

O nuotru- 
__ _ . bėrė varg- 

šĮfijŠ dafbihinkaftiŠ, kurie pa
štete kapitelių iF be nudėvėtų 
rahktį kalį) hiekb beturėjo, taip 
1F fiėtiiri.

AhtFdš Mdėkatfes užsimoji- 
ftldš biivb, -- Ui pavesti stip
ti) gėfiį filėfitiį htiO vieno Ku- 

jau yra 
sie- 

žino-

žmonių t&s&i sUftaUiHš kiAtai 
kardo raniieilį IF taip ĮiFadFjd 
valdyti.

Gai ir btfty Mkfftiga many
ti, kad j b dieiibš jad stiškai- 
tytos. Viėndk, gal bėklysiti pa
sakęs, ka<į nėtbliffidj ątėlty jb 
triumfas tiireŠ bdigtiš. (Jati 
pasibaigt. — Red.). Ir kaip 
numato Klibos politi
kai ir, £iidt jij, tai Šio pdtėiU 
tuoto vėlais šiaiš mstaiš ragai

datlg pia'ŠižeiifimŲ, kad i|)ie 
viską Vdrįu kada ndlš bdš įd- 
linid štižinoti. Visi, įfįsikdltė- 
liai, kliriė yra dfit ddiigiail mė
tų pastrierkti, yra siunčiami i 
šią saliukę. (Lygiai taip pat, 
kaip knžis įdėtais rusai šiŲsda- 
vo lietuvius SibiPati SuHkicrtiš 
darbams dirbti). Ten randasi 
nemažas skaičius kriminalistų 
ir kitų prasikaltėli!). d 
šiuos paskutinius keturis 
tuš buvę aaus pasi 
Ittiškai nBMkaftiUi^ . .. v 
štdrijjil buvo didžioji dalis žy 
ifiltį ValštyBėš #rQ; pFdiėšibrid

1789 South Uaisted ^eei,

rfVŽTIK}MAS SPECIALISTAS 
$5 Sbiith Dearborn Stbeet 

kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamL. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl mdierij. Valandos: 10 a. m. iki 
5 ^e.daįomįs -10; a. m. iki 12 
vai. Panedčliais, Sereaomis ir Suba- 
torriis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų- tame pačiame risime.

ACČIDENT. 
INSURANCE 
POLICY 

tiėins savo skaitytojams, kurie užsirašys arka atnaujinssavo prenumeratą ant vienų melų.
iticirplcite šį kuponą ir prisiųskite kartū sd ptfltyate.

NĄuJlfeNJŲ -Cirkuliacijos Dėpt.
1739 So. Halsted Št., Clūcago, III.

$8.00 Chicagoje$7.00 Amerikoje ♦
Prašali Užrašyti mah Naujienas atit ttietQ ir prisiųsti 
$l,500.Q0 Accidėht Apdraudoš PolicV.

t

Pilnas vardas ir pavardė ........................................................................ ..................... .
4.

Adresas ............................................................................ ................. ............................. ..

Amžiui ....... ............... . ............ .....................................................................................

Kam užrašote? ....... ........................ ................................................. ..................

Ar giminė? .............       .•........  ...
Jo adresai ;........ ..................................... ............................. .......................

metus 
prezi

dentu, keldavo jam ovacijas ir 
garbino, taip šiandien jie kei
kia jį. Labai natūralu; jis ta
da skaitėsi legališku keliu žmo
nių pastatytas, turėjo visuome
nės įgaliavimą valdyti kramtą 
ir juo rūpintis, todėl žmonės 
j j mylėjo. Jis galėdavo be bai
mės viešai pasirodyti, jam ne
reikėjo sargybos. Jo prakalbos 
į žmones susilaukdavo entu
ziazmo, nes publika plodavo 
jam katutes.

Labai charakteringa pastebė
ti, kad apart to viso jis buvo 
vainikuojamas prie mažiausio 
išsireiškimo gana dideliu aris
tokratišku titulu. Pavyzdžiui, 
kiekvienas Kubos laikraštis, 
kalbėdamas ką nors apie pre
zidentą, visuomet “priderančiai” 
jo vardą ištardavo, štai kele
tas “Jo Didenybes” vardo 
skambučiu: “EI Honorable nu- 
estro senor Trezidente General 
Heraldo Machado y Morales de 
la Republica de Cuba, estą ma- 
nana 'temprano se fue a pescar”. 
(Gerbiamas musų Ponas Prezi
dentas Generolas Heraldo Ma
chado ir Morales Kubos Res
publikos, ši rytą anksti išėjo 
žuvauti). Arba kiek trumpiau: 
“Honorable Senor Prezidente 
General Machado, en companaz 
de sus distingvidos amigos, 
anoche paso una briliantisima 
banąuete”. (Gerbiamas Ponas 
Prezidentas Generolas Macha
do, sykiu su savo žymesniais 
draugais praeitą vakarą pralei
do kuopuikiausiai bankietą).

Na, ir taip pdr ištisus ketu
ris metus 
geg. 20, 1924, iki to paties 
nėsjo* 1928 metų 
gražiai skambėjo 
bos laikraščiuose. Ir kas dabar 
atsitiko? šiandien gerbiamas!išskiriant tik kai kuriuos 
prezidentas yra ignoruojamas žus Kybos laivykus. Todėl šiojd 
ifr visų pusių, išskiriant keletą ntažojė SdHtikSJe slėpėsi tiek

•V8.00
Mokant tiktai po vieną $1 į savaitę.

PASISKUBINkITE PRIE ŠIO BARGENO!

•s / i

ėaH ffafiSSfl iš ilbOFd, Iii., 
iteniobil.V prie 
ftibnoš iišifiy.

jijiitift'M) kad
ji aįiliejti felivtfšį ga- 
s.iiimi ir paskui ji pa<ieKf.

Praeitą savaitę sustojo visas durtuvų, ant kurių 
judėjimas Kuboje, kaipo pro- Kodėl taip įvyko? 
testas prieš valdžią, kuri savo 
diktatorišku 
kelinti meta 
nių valią ir 
valdyti, šis streikas prasidėjo 
laipsniškai. Visų pirma suštejo 
omnibusai ir diitai. Už dienos 
sustreikavo ta j erų ir kitų dirb
tuvių darbininkai. Juos pasekė 
gatvekariai, netrukus gelžke- 
liai; užsidarė barbernės ir be
veik visos krautuvės. Neatsi
liko radio, telefono ir telegrafo 
operuotojai. Taipgi sustojo 
laikraščių cirkuliacija ir jau 
ketvirta diena kaip nebeišeina. 
Pasėkos tokios, kad šiandien 
Kuboje nesisuka nei vienas ra
tas. Tai dar pirmas atsitikimas 
Kubos istorijoje, kad taip tak
tiškai ir sutartinai žmonės pa
sipriešino tam despotui, kuris 
savo kietais nagais aižė jų kai
lį per visą laiką, šis streikas 
yra dar tuo įdomus ir dar taip 
griežtas, kad daug žmonių pa
sisako už šiaurės Amerikos in
tervenciją Kuboje, bile tik nu
sikratyti to taip neapkenčiamo 
diktatoriaus.
Havanoje dabar randasi Ame

rikos ambasadorius, kuriš prieš 
kelis mėnesius atvyko | Kubą 
tvarką daryti, kai Kuboje bu
vo bepradedanti formuotis nau; 
ja revoliucija. Jo pastangomis 
sukilimas išsilygino be didėlių 
nuostolių. Dabar, šiame mo
mente, ant jo informacijų re
miasi ne tik Kubos oficialai, 
bet ir pats ^diktatorius Macha
do. Priešingai, šiandien Kuboje 
butų pavartota didžiausia me
džioklė politinių priešų, skait
lingi areštai ir prie to viso, gal 
būt, iššaukta nauja revoliucija 
bei skerdynė. Iš to yra mato
ma, kad Amerikos pasiuntinys 
veikia, nes kol kas nieko pana
šaus nėra, išskiriant vieną ki
tą incidentą tarpe streikierfų ir 
policijos arba keletas užihiiši- 
mų, kurie neišvengiamai 
ta panašiame atsitikime.

Kaip prieš penkerius 
žmonės didžiavosi savo

LEIDĖJAI LIĖTUVISkŲ RADIO PROGRAMŲ
Nedėliomis: 8 vai. ryte W. C. F. L, 970 k.,

1 vai. po piet W. C. F. L. 970 k.
1:30 vai. po piėt W. A. A. F, 920 k. 

Ketvertais: 7:30 vai. vakare W. H. F. Č. 1.420 k. 
Kasdien: 4:15 vai. po piet W. A. A. F. 920 k.

■ i i i 71 Hflliltf..fili i ui
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—- DUOS —

rfiltį vaištyBės vVrtji btefėšibhd- 
itl jF šiW Jie visi
Žytiii $ii jj-HHiiii^iistaiš iF Vd- 
įitfiiš tfeėjd iyvėfiti i£ diftti 
fiiištadžiši vįšąi 
DŽdtyBėš tų žmonių įtėbėra 

liiikAftiiiMi tfai’Bftiš
ŽFbŽ šiitiiįbbil
(jiiFds FykliMiĄS). NėkUFiėfhš

fui hkw.w Miimv ■
H dykai> 

apiė jsavb ligą iF silpnumą.
a Vėliausi ir geriausi 

gydymai išgydymui 
B įvairių kraujo ligų, 
■ reumatizmo, inkš* 
■l tųr pūslės, urina- 

rių ir, visų užkre- 
W čiamųjų ligų. Tai- 

pgi speciali gydy- 
įįhk mai sugrąžinimui 

ėhfcrgijos ir stipru* 
y mo be laiko iiu- 

silpusiems asme
ninis ir lytiniai 
silpniems vyrams.

žmonės yra kviečiami

Ir iš tiesų jis yra p&teriiub- 
tas! Bet kuris despotų hėFa? 
Visi! Jie kalf Jrtaš gfirbiiift 
kumštį, d žmbriitį tėišėš jiėftis 
tik nusiš^iMitli. /filč, žihdfnd^ 
jie vieni fiife afitriį škirlfiši 
tuo, kad jų brutališkumas bū
na vykddmaš ant £ani tikros 
Skirtingos skėlės. Sakysime, 
bolševikai ir fašistai labai 
mėgsta savo aukas statyti prie 
sienos, o Amerikos kapitalistai 
— sodinti j kėdę. Pas poliokus 
yra mada narinti kilpą ant 
kaklo, o pas kitas kiek dau
giau atsilikusias tadtas, įkasti 
iki kaklo žemėn ir peiliu nuim
ti galvą. Na, ir <taip veikia 
kiekvienas despotizmas sdlig 
savo nustatytu programų.

Kubos člįktatoriUš nei vieni! 
šių mėtodij nešihi'uaojo. Sėt 
Užtai jis turėjo labai “riibderi 
nišką” garrote, ktirids pagelba 
savo priešus siuntė pas AbFa 
omą. Tas velnio prietaisas — 
garrote yra tam tikros medinės 
staklės su pakeliamu dangčiu, 
į kurių tarpą įkiša nelaimingo
jo galvą, o pakeltąjį dangtį nu
leidę prisuka su tam tikrais 
šriubais ir taip savo auką pa
smaugia.

Bet per šiuos pastaruosius 
trejus metus Machadai garrote 
nelabai bebuvo reikalinga. Jis 
išrado dar geresnį metodą. Jis 
dažnai savo politinius priešus 
sugriebdavo ir labai paprastai 
pavežęs kiek į jurą išversdavo, 
kaip kokį mėšlą. Vienok tas 
eksperimentas jam iš karto ne
labai sekėsi, nes ne kartą tai 
išėjo j aikštę ir tuo ne tik pa
prasti guajerai (mužikai) pa
sipiktino, bet ir aukštesnioji 
ponybė pareiškė savo protestą. 
Machado buvo priverstas susi
laikyti. Bet jis, kaip tikras dik 
tatorius (o juk pas diktdtorius 
“gabumų” netrūksta), greit ir 
išeitį surado, kad galėtų ir to
liau tęsti savo eksperimentą. 
Jo slaptoji, gerai užlaikoma po
licija, nesnaudė. Sąžiningai 
“dirbo”, ypač naktį, kai visi 
žmonės ramiai ilsėjosi. Apsto
davo lyg kokie vagys pageidau
jamo žmogaus namą, pasiimda
vo savo auką ir niekas nei 
vampt.

Kiek vėliau, visus suimtuo
sius pradėjo siųsti į įPinos sa
lą. Isla de Pinos Kubos dikta
toriui reiškia tą patį, ką rusų 
bolševikams Soloveckije ostro- 
va. Ši saliukė, kuri apima vos 
tik 2000 kv. kilometrų šū ne
daugiau kaip 6000 gyventojų, 
ir kuri randasi nuo Kubos j 
pietd’s atstiiinė 70 kilometrų, 
yri. tik nykštukas prieš Solo- 
vedkds, o Viėriok ji iFgi daug 
reikšmės turi. Ji atsižymi vien 
tuo, kad apie ją mažai kas ži
no. Jokie laivai ten neužsuka;

ma-

______________ ______________



SIDABRAS Už AUKSO SKOLAS

Senas Petras

ons**

Sišž^ia;

SPORTAS

50c

ENTRANCE
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akcija įvyksta 
slaugių, dakta-

žurauskas 
Side. P-nas 
Bradchulio 
iš Detroit,

Iškilmingas paminė
jimas gimimo dienos

Full Pack W 
No Slack Fili

Kalbės į namu savi 
rinkus federalių pa 

skolų klausimais

WHAT 
. THA?

l’D MATE TO HAV€ ANYONE 
$EE ME 1N Wl& OlD RA(i’. s

Kviečia vaikus įstoti 
į dviračių lenktynes 

Humboldt Parke

Vienur darbai gere 
ja, kitur blogėja; iš 

South Chicago Anglija dalį savo skolų Jungt. Valstijoms sumokėjo sidab
ru. šiomis dienomis iš Bombay, Indijos, į San Francisco tapo 
atgabenti 9,000 sidabro gabalų, vertes $5,000,000. Sidabras ta
po išvežtas į pinigų liejiklą.

GOGU1. EVERy TIME u- 
l'M ALONE. INTME HOUSE 
[THE ’PHONE RAS TO j

Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v„ Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8:30

Windsor, Kanada

ir automobilių darbai 
sumažėjo

102-tros ir Commercial 
randasi dideli grudų ele- 
, kurie pirmiau dirbo 
kartais viršlaikį, bet su

nas rungtynes jis laimėjo, c 
kitas pralaimėjo. Jis treniruo- 
tųsi karu su Sarkey, kuris ga
lėtų tinkamiau prisiruošti prie 
rungtynių.

ŠAME PRICEfe&r 
AS42YEARSAGO

25 ou neės fbr 251

Jack Sharkey gal treniruosis 
Tabor Farmoje

Tarp Chicagos 
Lietuvių

1739 so; HALSTED ST 
Chicago, III.

Prie 
avenue 
vatoriai 
gerai 
rugpiučio pradžia pradėjo ap
mirti. Kartu su tuo siftnažėid

HEILO HM SS 6EEVUM’ NNHAT *
YOU GOTOM y 

*• ••. EVeNiNG.’; *
jįžL : vųVOKE. OH|

* PHONE

ir darbininkų uždarbis.
Iš Henry Fordo dirbtuvių 

rugpiučio pradžioje atleista 150 
darbininkų,o su 15 d., rugp., 
kai kurių departamentų darbi
ninkai, nepakęsdami darbo sąly
gų, išėjo į streiką. Dabar be
veik visas darbas dirbtuvėje su
stabdytas

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Lietuvoje apsigyvensiu Zug- 
rados vienkiemyje, pas mano 
seserį. Mano adresas bus: Gar
liavos paštas, Kauno apskrities, 
Lithuania.

Gyvendamas Lietuvoje skai 
tysiu sau už garbę dalintis su 
“Naujienų” skaitytojais mano 
įspūdžiais iš Lietuvos gyveni
mo. Kiek man gyvenimo aplin
kybės leis, aš laikas nuo laiko 
siuntinėsiu “Naujienoms” ko-

West Chicago Parkų komisio- 
nieriai kartu su Amatuer Bi- 
cycle League of America ruošia 
dviračių lenktynes Humboldt 
Parko “Bicycle Bowl”, sekma
dienį, rūgs. 17 d., 2 p.p.

Lenktynėse dalyvaus berniu
kai, mergaitės ir suaugę. Jauni 
berniukai ir mergaitės turį dvi
račius gaji ‘įstoti į lenktynes, 
atsikreipdami į Wm. J. H. 
Schultz, parkų administracijos 
rūmuose, Garfield Parke. (Sp).

SOUTH CHICAGO.—Aplan
kius South Chicago teko patir
ti iš vietinių lietuvių, kad plie
no, Illinois Steel Co., liejyklos 
dirba neblogiausiai. Kai kurie 
ilgai buvę be darbo jau* grįžę 
atgalios ir dirba 5-ias dienas į 
savaitę. Vienok yra dar daug 
bedarbių, kurie stovi už dirbtu
vių vartų tikėdamiesi laimės 
vėl grįžti prie darbo. Dirbtuvės 
dabar yra operuojamos su ma
žesniu skaičiumi darbininkų ne
gu geriausiais laikais.
G rudu

Kaip žinia, rugsėjo 15 d. Jack 
Sharkey boksuosis Chicagoje su 
King Levinsky. Manoma, kad 
apie rugsėjo 1 d. Sharkey at
vyks į Chicagą prisirengimui 
prie rungtynių.

Tikrai dar nėra žinia, kokioj 
vietoj Sharkey trenirubsis. Ga
limas daikas, kad jis sustos Ta
bor Farmoje, Michigan valsti
joje. P-as Bachunas, Tabor 
Farmos savininkas, pasiuntė jam 
pakvietimą. Jeigu jis nutars 
ten vykti, tai jam bu(s padary
ta tinkama vieta dėl trenira • 
vimosi. Prieitam dar atvyktų 
Tuffy Griffifh, žymus boksi
ninkas.

Griffith du kartu buvo su- 
sirėmęs su* King Levinsky. Vie-

Florence Douglas, 17 m., iš Menlo Park, Cal., kad pagel
bėti tėvui išbandyti jo išrastą povandeninę kamerą, nusileido 
į vandenį ir stojo kovon su oktopu, kad tą kovą galima butų 
nufilmuoti. Po tos kovos ji ilgai nešiojo oktopo “pirštų” žy
mes.

respondencijas apie sbarbesnius 
įvykius Lietuvoje. Per pastarus 
šešis su viršum metų,. beskai
tydamas dienraštį “Naujienas”, 
įsitikinau, kad “Naujienos” yra 
nepavaduojamas Amerikos lie
tuvių švietėjas. Aš tiktai vie
no trokštu, kad dienraštis 
“Naujienos” tuo pat keliu h

Miracle Coat Sale: $4.99 
Už vertę $9.98

Moterim ir merginom: Puošnus Kailio Tri 
mįngail Kiekvienas Kautas su Pamušalu.

Bubsėjo 8 d., Carl Schurz 
High School salėje, Chicago 
šiaurvakarinėje dalyje, kalbės 
William G. Donne, naujos fe-

1 deralės korporacijos, Home 
; ()wner’s Loan Corporation, Illi
nois skyriaus menadžeris. ■ Jis 
aiškins klausytojams kokiu bu- 

I du mažų namų savininkai gali 
gauti paskolas iš korporacijos, 
morgičių atnaujinimui, namų 
patasymu’i, mokesčiams, etc.

Be jo kalbės Fred Brummel 
ir George Nixon, Cook apskri
čio mokesčių apeliacijos tary
bos nariai. Suinteresuoti namų 
savininkai kviečiami ten atsi
lankyti.

$3.49 
už antrą dresę. 
motiną, kaimynę ar draugę 
ir spalvos skirtumo nėra, 
musų 
lankykit ŠIANDIE arba RYT 
silankykit!

Pančiakų Pardavimas
Pora reguliarių 50c. vertės mesh pančiakų 
su kiekviena pora MOTERIŠKŲ ČEVERI- 
KŲ už 99c. ir aukščiau. Čia tikra proga 
sutaupint pinigų ant naujų čeverykų, ir tik 
1 centas už pančiakas. Suėdė čeverikai 
irgi.

Sako, plieno liejyklos dirba ne
blogiausiai, i bet automobilių 
gamyba silpnėja

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

Nors išvažiavęs iš Lietuvos 
galutinai nutraukiau gyvenimo 
ryšius su tėvyne ir jau galuti
nai suaugau su šios šalies gy
venimo papročiais, bet, šian
dien, neturėdamas jokio dar
bo, turėdamas labai mažai su- 
taupų ir dėl sunkaus gyveni
mo nusilpnejus mano sveika
tai, būtinai turiu grįžti į Lie
tuvą. Išvažiuosiu į Lietuvą dar 
šį rudenį Canadian Pacific Rail- 
ways kompanijos laivu “Em- 
press of Britain”. Važiuosiu 
šiuo keliu: Windsor, Toronto, 
Montreal, Quebec, Sherbourg, 
Paris, Berlin, Kaunas.

Kadangi esu be darbo, tai 
labai dažnai atsilankysiu pas 
mano brolį p. Frank G. Yurk, 
9974 S'trathmoor avė., Detroit, 
tikslu prieš išvažiuosiant pa
skutinį kartą susitikti ir atsi
sveikinti su visais mano gimi
nėmis ir pažįstamais, kurie gy
vena Detroite.

Pereitą trečiadienį, rugpiučio 
23 d. įvyko visiems gerai žino
mo veikėjo p. Antano Bradchu- 
io gimimo diena. Minėjo 45 

metų sukaktuves. Svečių buvo 
abai daug, iš visų kolonijų, net 
ir iš tolimų miestų.

Dalyvavo Tarnas 
su žmona iš North 
žurauskas yra p. 
dėdė. Benny Mois 
Mich, policijos viršininkas. Da
lyvavo p.p. Andruliai iš 18-tos 
apielinkės, p.p. JuozapaiČiai su 
dukterimis, p Bartkai, p.p. Ba- 
ravičiai, ir daug kitų.

Visi pratarė keletą žodžių, 
linkėdami ponui Bradchuliui 
daug laimės ir kad gyventų dar 
daugelį metų.

F-nas Bradchulis yra SLA. 
36-tos kuopos narys ir senas 
“Naujienų” skaitytojas.

—Vikis.

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

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ----- •—
32 pusi.

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

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

Moralybės Išsivystymas ________ ._____
120 pusi.

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

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

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Pakelkit namo vertę ir patogumų moder
niška KARP.TO VANDENS ar GARO Ap
šildymo Sistema — aukščiausios rųšies 
boileriai, geriausias materiolas. tobulas 
įtaisymo darbas ir pilnas naSumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO!

Lengvi Išmokėjimai, jei Norima

ATSIDARĖ
SENA MELDAŽIO VIETA
J. Barauskas ir 
Kaz. Kaminskas

Gražiai įrengė seną visiems žinomą 
M. Mcldažio vietą. 2244 W. 23 PI. 
ir kviečia visus atsilankyti. Svetainės 
dėl visokių parengimų ir bankiecų. 

visiems prieinamos.
J. Barauskas ir 
Kaz. Kaminskas 

2244 W. 23 Place

“Dainos” choro ope
retė “O Daktare!”

Brighton Parke
Pereitą trečiadienį Brighton 

Parke “Dainos” choras pasta
tė komišką dviejų aktų opere
tė, “O, Daktare”, kuri pasižymi 
linksmu turiniu, daugeliu juo
kų ir melodinga muzika.

Iš tarpo artistų laurus laimė
jo p-lė K. Skelly, kuri buvo vąš
karo žvaigždė. Iš vyrų pirmon 
eilėn stoja A. Gjedraitis. Pasta
tyme dalyvavo A. Ančitftė, I. 
Lukošiūtė, A. Maželiauskas, L. 
Sutkaitė ir kiti.

Visa operetės 
ligoninėje ,tarp 
rų ir ligonių.

—Brightonparkietis

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

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

už žemas kainas ir 
Atsilankykite arba 

25c. išbandymui Na- 
Instltute. IKiili N. 
Valandos: 11 iki 7 

iki H P. M. Ned. iki

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it druskos vanos.
«wimming pool.

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

kultūrinimo darbą. Aš tikiu 
kad Amerikos lietuvių visno 
menė visuomet įvertins “Nau 
jienų” skelbiamas idėjas.

George J. Yurk.

2lia-32 S. STATE ST. 
Victory 2454

Gaukite Musų Apskaičiavimų Aiandle.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

METINIS SENSACINGAS DRESIŲ 
PARDAVIMAS
Pradžia Panedely 9 A. M.

m Ąr perkat 49c. dresę, ar bet kurią iki 
jus mokat TIK VIENĄ CENTĄ 

Atsiveskit seserį, dukterį, 
Dėliai didžio 
Pasinaudokite 

CENTO PARDAVIMU. Atsi- 
bet at-

W1SSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Šimtai Kenčiančių! 
dėl jvairių įvairiausių negerumų išgydoma 
S—M—S Klinikoj su Motinos Helenos No. 
1 Nalure Cure Herb Tonic ir kito
mis* žolių Gyduolėmis. Tukstnčiai pasveiko 
Nežiūrint kuo jus sergate. atsineš
kite skelbimą ir gaukit 5 dienų Žolių 
Treatmentų ir Ekzaminavimas už Dykų grei
tai pasrelbai. kip Speciali Kilnos Pasulymų 
tiktai ribotam laikui, iš Dr. Šimanskio, spe
cialisto. sūnaus Motinos Helenos. Didžios 
Gydytojos Žolėmis, Šimtai išgydytų. Išsigy 
tljrkit bo ispciaciHL pugelba sėkmingos Namų 
.Treatmento Sistemos, 
lengvomis išlygomis, 
parašykite; prisiųskito 
mie S—M——S Herbai 
Damen Avė., C’iieago. 
P. M. Pan. Ser. Sub.

i jjyi.. _ .J?. -
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Editor P. GRIGAITIS

KOVOJA PRIEŠ “MELUS we DO OUR PART

BIEDNI GELEŽINKELIŲ PREZIDENTAI

Darbininkai ir Naciu Diktatūra
KONGRESAS PARYŽIUJE

suda
inai

KOL DAR NELYJAyra

pas

Amerikos socialistai. Pakankamai kai

kratija paims viršų ir Vokietijoje, nežiūrint kad laiki
nai tenai yra įsigalėjusi nacionalistiška diktatūra. Neš 
tenai, kaip ir visame pasaulyje, darbo žmonės trokšta 
laisvės, o ne vergijos.

jisai negali laikyti įro 
jogei Rusijoje nesą ba 
faktą, kad sovietų vai

m jai turėjo ffi: 
kiaušių organizaciją,

buvo 
bud u.

boibė”, Prūsei

apie 
vašu-

tūkstančius užmuštų ir šimtus 
tūkstančių suareštuotų; kituo
se buvo sakoma, kad užmuštų 
esą keli šimtai, o kalinių kele
tas tūkstančių. Kurie tų prane
šimų yra teisingesni ? Pagal 
Pruseikos logiką, jie visi turė
tų būti “melas”, kadangi” n*č- 
lagiai nesudarė bendro fronto 
ir neišlygino melų linijos”!

Lyg mažas
ka dar neišmoko suprasti tokį 
paprastą dalyką, kiad tikslių ir 
patikrintų žinių apie padėtį 
despotiškoje šalyje, kur nėra 
žodžio ir spaudos laisvės, iš vi
so negalima gauti. Bet argi vi
sa, kas apie tas šalis praneša
ma ir jų valdžių nepatvirtina 
ma, yra melas? Tegul, pav. 
Pruseika pabando gauti tikslių 
informacijų apie bedarbių skai
čių fašistiškbje Italijoje. Ne
gaus, kadangi Mussolini tokius 
faktus slepia. Bet jeigu dikta
torius ką nors slepia, tai argi 
laikraštininko pareiga yra tikė
ti jo žodžiu ir purvais draps- 
tyti tuos, kurie bando iškelti 
aikštėn slepiamus faktus?

Sklokos organo redaktorius 
galėtų tą mizeriją darbą palikti 
Mižaroms ir kitiems panašiems

blankti. Jų eilėse 
nepasitenkinimas, 
rudmarškinių būriai 
maištą kelti, jie buvo 
klo prasiskolinę ir iš 
nurinku nebegalėjo 
gauti pinigų. Jei rudmarški- 
niai butų bandę pasigrobti

apie 
kad jie

$7.00
8.50
1.75
1.25

Federalinė valdžia paskyrė geležinkelių “koordina
torių”, kurio pareiga yra perorganizuoti susisiekimo 
sistemą Amerikoje, pašalinant paraleliškų linijų kom- 
peticiją ir kitokius neekonomiškus dalykus, ir pastatyti 
geležinkelius ant sveiko finansinio pagrindo. Tas val
džios įgaliotinis yra Joseph B. Eastman. Sakoma, kad 
tai gabus ir gerai suprantąs geležinkelių biznį asmuo.

Vienas pirmutinių jo pasiūlymų geležinkelių kom
panijoms liečia viršininkų algas. Koordinatorius East
man pasiūlė, kad geležinkelių prezidentams butų mo
kama per metus ne daugiau, kaip $50,000 algos. Bet ge
ležinkelių prezidentai jaučiasi, kad tai butų jiems per 
didelė “skriauda”. Kai kurie jų gauna po 100 tūkstan
čių dolerių ir net po 150 tūkstančių, nežiūrint depresi
jos ir geležinkelių deficitų.

Manoma, kad bus padaryta kompromisas. Geležin
kelių prezidentai sutiksią, iki laikai nepagerės, tarnauti 
“tik” už $60,000 per metus.

tam žmogui, apie kurio mirtį 
buvo klaidingai pranešta, Hitle
rio bandytai perskėlė galvą, su
raižė nugarą plieninėmis lazdo
mis ir kitokiais budais sužalo
jo, padarydami jį raišu visam 
amžiui, “nacių” atstovai, žino
ma, užtylėdavo.

šitokiais ir panašiais triksais 
rudmarškiniai Vokietijos bandi
tai šimtus kartų yra “įrodę”, 
kad užsienių spauda apie juos 
“meluoja”. Bet ar ir Pruseika 
tiki, kad tai, kas buvo praneš
ta apie hitlerininkų barbariš 
kus darbus, buvo melas?

Toliauš. Sakysime, Pruseika 
užsimanytų patirti, pasiremda
mas spaudos pranešimais apie 
“nacių” terorą Vokietijoje, kiek 
tikrai žmonių Hitlerio bandos 
nugalabijo, kiek sugrudo į kon
centracijos stovyklas, kiek iš
vijo į užsienius — ar jisai ga
lėtų tai padaryti? Be abejonės, 
ne. Jisai surastų spaudoje įvai
riausių spėjimų. Vienuose pra-. 
nešimuose buvo kalbama apie šliaužiams

$8.00
4.00
2.00
1.50

ko neskelbti, ^af" būvo apgal
votas nutarimas — jis kiek 
atitolino pralaimėjimą. Bet 
kai tas pralaimėjimas įvyko, 
jis buvo tiek jau pragaištin
gas, kiek butų buvęs tame at
vejyje, jeigu butų paskelbtas 
generalis streikas. Kai kurie 
vadai tatai numatė, tačiau 
niekas nebuvo tikras, jog tik
rai taip atsitiks.

Pereitų metų birželio mėne-

Kartu su jais tuomet veikė Rusijos menševikai, 
lis Italijos socialistų, Vokietijos nepriklausomieji 
cialdemokratai (kurių dauguma paskui nudardėjo 
bolševikus) ir Amerikos socialistų partija.

Prieš 10 metų socialistų Internacionale buvo 
steigta vienybė. Dabar kairiojo socialistų sparno idėjas 
dalinai dar reiškia rusai (Abramovič), kai kurie italai 
(Nenni) ir 
fuftio, žinoma, yra ir mažųjų agrikulturinių šalių so
cialistuose. Bet tas kairumas yra daugiausia teoretiš
kas. Kur socialistų organizacija yra silpna ir socialistai 
užsiima tik agitacija, neturėdami jėgų daryti įtaką į 
kasdieninę krašto politiką, tenai juo “kairesnis” nusi
statymas, juo patogesnis. Nes revoliucingomis kalbomis 
yra lengviau suagituoti minią (jeigu tik ji klauso), ne
gu aiškinimu paprastų kasdieninių reikalų.

Bet darbininkų judėjimo ateitis priklauso nuo tų 
šalių, kur po socializmo vėliava yra suorganizuotos dar
bininkų masės. Tos šalys tai — Anglija, Franci ja, Bel
gija, Švedija, Čekoslovakija, Ispanija, Danija, Šveicari
ja, Austrija, Norvegija, Suomija !r t. t Šitų šalių so- 
daįistai iš patyrimo žino; kad su diktatūrą garbintojais 
darbo žmonėms ne pakeliui.

Su demokratinio socializmo šalininkais eina ranka 
uz rankos ir susipratę Vokietijos darbininkai. Demo-

piilionai 
, kurie 

rei-

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

“Naujosios Gadynės” redak
torius savo laikraščio apžval
goje pastebi, kad “Darbinin
kas” rašė apie popiežiaus aša
ras dėl bado Rusijoje, kur šią 
vasarą išnirsią 10 ar 12 mi- 
lionų žmonių; o “Naujienos” 
ir “Keleivis”, girdi, pranešę, 
kad 10 milionų jau mirę. Pa
skui jisai sako:

“Ar tie laikraščiai negalė
tų sudaryti, bendrą frontą, 
kad išlyginti melų liniją?”
“Bendrą frontą” Pruseika čia 

įkišo, žinoma, tik dėl baikų. Ji
sai jaučia, kad tas jo obalsis 
pavirto juoku, tai jisai ir pats 
jį dabar vartoja, kuomet nori 
paj nokinti savo skaitytojus. 
Kaip greitai nusidėvėjo didžioji 
sklokininkų idėja!

Bet mums butų įdomu žino
ti, kodėl “N. G.” vadina “me
lais” pranešimus apie badą Ru
sijoje. Atrodo, tik dėlto, kad 
tie pranešimai paduoda ne vie
nodas skaitlines apie mirusius 
badu žmones. Vienuose sakoma, 
kad mirė 10 milionų, kituose— 
kad “tik” 4 milionai, trečiuo
se daroma tik spėjimai 
skaičių tų, kurie per šią 
rą bus badu išmirę.

Pruseikos išmanymu, 
skirtumai pranešimuose 
Rusijos badą reiškia 
esą melagingi. Kodėl*

Ar sklokininkų lyderis pagal
vojo, pirma negu jisai tą storą 
žodį drėbė laikraščiams, kurių 
rašymai apie sovietų rojų jam 
nepatinka? Aišku, kad ne. Jei
gu jisai butų pagalvojęs, tai ji
sai butų supratęs, kad “mela- 
giuotis” čia yra visai ne vieto-

Rinkimų kampanija 
vedama šlykščiausiu 
Vyriausybė naudojo visas prie 
mones, kad paremti dešiniuo
sius ir nustelbti kairiųjų parti
jas. Dešinieji naudojosi radio 
ir visokiomis laisvėmis, o kai
rieji negalėjo laisvai laikyti 
mitingų ir platinti agitacinę 
literatūrą. Nacių įr^Lacionalis; 
tų spaudoje buvo skleidžiami* 
šlykščiausi melai ir šmeižtai, 
o tuo tarpu kairiųjų spauda 
buvo priversta tylėti. Ir ne
žiūrint viso to, laike rinkimų 
kampanijos, paaiškėjo, jog na
ciai negalės laimėti, negalės 
pravesti daugumos. Vadinasi, 
jiems buvo lemta pasilikti na
cionalistų spąstuose ir laips
niškai visiškai susmukti.

(Bus daugiau)

Juk 
dymu, 
do, tą 
džia bado buvimą Rusijoje už
ginčija. Bolševikai stengiasi 
viską užginčyti, kas tik parodo 
nepalankioje jiems šviesoje Ru
sijos padėtį. Taip elgiasi dau
guma valdžių, o ypatingai tos, 
kurių nekontroliuoja žmonės. 
Vokietijos Hitleris net mirtim 
baudžia tuos asmenis, kurie 
praneša užsienių laikraščiams 
apie terorą ir kitokias šlykšty
bes “trečiamjame reiche”, bet 
iš to gi neišeina, kad Hitlerio 
valstybėje tų šlykštybių nėra.

Užsiminę apie dabartinius 
Vokietijos diktatorius, mes čia 
galime nurodyti, kad “nacių” 
propagandistai — Goebbels, 
Goering ir k. — vartoja visai 
panašų argumentą hitlerizmo 
pateisinimui, kaip tas, kuriuo 
Pruseika bando sumušti bolše
vizmo “neprietelius”.

Pirmaisiais “nacių” viešpa 
tavimo mėnesiais Amerikos, 
Anglijos ir kitų šalių laikraš
čiai būdavo pilni žinių apie žy
dų pogromus Vokietijoje, apie 
socialistų ir komunistų žudy
mus, apie kalinių kankinimus 
koncentracijos stovyklose ir t. 
t. Tuo gi tarpu Hitlerio minis- 
teriai, pasiuntiniai, laikraščiai 
ir kalbėtojai apsiputoję šauk
davo, kad tai esanti “melo pro
paganda”. Ir ve kaip jie tą 
“propagandą” bandydavo at
remti: pastebėję, kad kokiam 
nors užsienių laikraštyje įdėta 
žįhia, kurioje viena ar kita 
sinu|kmena nėra vi^gi tiksliai 
paduota, jie iškeldavo tą dėtą
jį aikštėn* Ir sakydavo: “Mato
te, kaip žydų papirkta spauda 
mėluoja? Ji rašė, kad toks ir 
toks asmuo esąs užmuštas, o 
yla faktas, kad tas asmuo da 
ir Šiandie jtębėra gyvas; jisai 
pataisymui savo sveikatos atsi
gulė ligoninėje, ir užslehitį lilk- 
raščių korespondentai, jęįgu 
Šori; gali j| aflankyti!” W

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Cinai 8500.

šio “Coup d’etat” buvo kontr- 
revoliucijos triumfas, ir nuo 
to laiko nacionalistų sparnas 
vis labiau ir labiau pradėjo 
įsigalėti. Kai tapo atsisakyta 
nuo generalio streiko, tai pir
moji respublika neteko pasku
tinio ginklo.
Von Schleicherio susmukimas

Nacionalistų sparno silpny
bė buvo ta, kad jis neturėjo 
pritarimo plačiosiose žmonių 
masėse. Tačiau reakcija ir 
monarchija namie ir karas 
užsienyje nei kiek neapeliavo 
kairiemsiems, kurie žiurėjo į 
vyriausybę su nepasitikėjimu. 
Priegtam generolas von 
Schleicher padarė vieną dide
lę klaidą — jis nutarė pada
ryti galą “Ostliilfe” skanda
lui, Rytų Vokietijos junke
riams teikiamoms subsidi-

nariai butų mielu noru užėmę 
streikuojančių darbininkų vie
tas. Streikui pasibaigus, darbi
ninkų persekiojimas butų bu
vęs neišvengiamas, plicnšal- 
vių ir rudmarškinių bedarbiai 
butų, be jokios abejonės, užė
mę socialistų ir komunistų 
darbininkų vietas, Valstiečiai 
taip pat buvo su vyriausybe. 
Pramonės miestų blokada bu
tų neišvengiamai užtikrinusi 
7contr-tfevoluuqijai absoliutiš
ką laimėjimą.

Socialistų ir profesinių są-

(Pernai birželio mėn. nacionalistai mi- 
litariško perversmo keliu nutarė ga
lutinai atsikratyti nuo konstitucijos. 
Tuoj kilo klausimas' Ar darbininkai 
tam pasimojimui nepasipriešins? Ar 
nebus paskelbtas generalis streikas? 
Laikraščio "The Manchester Guard
ian" korespondentas žemiau talpina
mame straipsnyje aiškina priežastis, 
kodėl nebuvo paskelbtas generalis strei
kas ir kodėl darbininkai pasidavė na
ciams) .

valdžią į savo rankas, tai ka
riuomenė be jokio sunkumo 
juos butų sutriuškinusi. Tuo 
pačiu laiku nacionalistai ren
gėsi vesti derybas su profesi
nėmis sąjungomis. Darbinin
kų eilėse antagonizmas tarp 
socialinių ir komunistų buvo 
pradėjęs atslūgti. O naciai tais 
laikais neįmanomai bijojosi 
darbininkų klasės vienybės.

Hitleris, užėmęs kanclcriaus 
vietą, gerai suprato, jog, pa
skelbus naujus rinkimus, jis 
dar gali tikėtis balsų padidėji
mo. Visuomenė buvo tos nuo
monės, kad Hitlerio rankose 
randasi galia. Tikrumoje gi 
jis buvo tik paprastas žaislas. 
Tai kol dar entuziazmas ne
buvo atslūgęs, naciai galėjo 
tikėtis laimėti daugiau balsų.

Nacionalistai nesipriešino 
naujiems rinkimams. Jie iš 
kalno apskaičiavo, kad na
ciams nepasiseks pravesti 
daugumos. O taip dalykams 
esant, be jų talkininkavimo 
naciai neturėjo progos 
ryti valdžią.Socialistinio Darbininkų Internacionalo kongrese 

dalyvauja 145 delegatai iš 30 šalių. Natūralūs dalykas, 
kad centre visų kongreso diskusijų stovi Vokietijos 
klausimas. Vokietijos darbininkų judėjimo katastrofa 
ne tik sudavė skaudų smūgį pasaulio socializmui, bet 
ir paskatino visų šalių socialistus persvarstyti savo 
taktiką.

Kai kas manė, kad po socialdemokratų pralaimėji
mo Vokietijoje socialistai paliaus tikėję į demokratybės 
principus ir ims vartoti “kairesnę”, labiaus panašią į 
bolševikų, taktiką, šitokio sentimento buvo galima pa
stebėti prieš keletą mėnesių ypač tarpe jaunesniųjų 
socialistų. Bet iš Paryžiaus kongreso debatų matyt, 
kad demokratijos idėja socializmo judėjime pastaruoju 
laiku yra sustiprėjusi, o ne susilpnėjusi.

Kongrese kalbėjo Šveicarijos socialdemokratų va
das Robert Grimm, kuris apie karo pabaigą buvo be
veik visai nukrypęs į bolševizmą. Šiandie jisai yra griež
tas demokratinio socializmo šalininkas. Jokių kompro
misų su diktatūra šiandie nenori daryti ir Austrijos 
kairiųjų socialdemokratų vadas, Otto Bauer. Kitas žy
mus Austrijos socialistas, Friedrich Adler (kuris 
generalinis Internacionalo sekretorius), griežtai 
smerkė bolševizmą, pareikšdamas:

“Maskva sako, kad darbininkų klasė turi 
eiti hitlerizmo laipsnį, pirma negu ji pasieks so
cializmą, ir kol bolševikai laikosi šitokios pažval- 
gos, tol negali būti jokio kooperavimo tarpe socia
listų Internacionalo ir kominterno.”
Reikia atsiminti, kad Šveicarijos Grimm ir Austri

jos Bauer ir Adler tuoj po karo buvo atsimetę nuo ben
drojo socialistų Internacionalo ir buvo įsteigę atskirą 
tarptautinę organizaciją, vadinamą “Vienos Internacio-

Subscription Kates:
X) per year in Canada
M per year outside of Chicago
X) per year in Chicago
per copy

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu: 

Metams .....
Pusei metų ------------------

Keturi ar penki 
pramonės darbininkų 
visuomet buvo pasirengę 
kaluį esant, remti generalinį 
streiką, ir šį kartą lauke tik 
patvarkymo, kad pradėti strei
ką. Kelioms dienoms praėjus 
po nacionalistų” perversmo, 
Berlyno komunistiškos dirb
tuvių tarybos laikė savo posė
dį. Visi posėdžio dalyviai, išė
mus vieną, pasisakė už tai, 
kad komunistai darbininkai 
nerems streiką, kurio tikslas 
yra apginti Prusiijos vyriausy
bę. IŠ metų į metus komunis
tai vyriausiai kreipė savo ata
kas prieš prūsų vyriausybę. 
Tiek komunistų spauda, tiek 
jų kalbėtojai visokiausiais bu
dais niekino tą vyriausybę, 
kurią jie keliais atvejais sten
gėsi kartu su naciais nuversti.

• Bet jeigu generalį streiką 
butų paskelbę socialistai ir 
profesinės sąjungos, tai, nėra 
abejones, kad socialistai ir ka
talikų darbininkai butų tam 
pritarę. Daugiau to, butų pri
sidėję ir komunistai, kadangi 
tarp Vokietijos paprastų dar
bininkų yra daugiau vienybes, 
negu tarp jų vadų.

Tačiau streikas nebuvo pa
skelbtas, nes iš kalno buvo 
numatomas pralaimėjimas. 
Neišvengiamai butų turėjęs 
kilti atviras tarpusavis karas. 
Tiesa, buvo galima tikėtis, 
kad dalis policijos prisidės 
prie darbininkų. Vienok tuo 
laiku darbininkų karingoji or- 
ganižacij a “Reięlisbanner” 
nors ir buvo skaitlinga na
riais, bet beveik neturėjo jo
kių ginklų. Tos organizacijos 
narius leguliariška kariuome
nė, plienšalmiai ir Hitlerio 
rudmarškiniai, kurie galėjo 
gauti kiek tik reikalinga amu
nicijos, butų kaip bematant 
sunaikinę. Negali būti ma
žiausios abejonės, kad darbi
ninkai bu(ų buvę pilniausiai 
sutriuškinti. Kai dėl streiko, 
tai reikia atsiminti, jog pro
fesinių sąjungų fondai buvo 
išsisėmę ir bedarbių buvo 
priskaitopip apie , še^i. milio
nai. paugėlįs darbdavių butų 
tik apsidžiaugę, kad jiems pa
sitaiko proįa kėlioms savai
tinis uždaryti dirbtuves. Tuo 
pačiu laiku naciai ir plienšal- 

ilžinišką strei-

joms.
Junkerių tarpe kilo alar- 

mas, ir kadangi jie buvo tvir
čiausias elementas nacionalis
tų partijoje, tai paskui juos 
sekė ir visi nacionalistai. To
dėl jų lyderis, Hugenberg, nu
tarė sudaryti nacių-nacionali- 
stų koaliciją, kad abi partijos 
pasirūpintų užgniaužti kilusį 
skandalą. Kad naciai butų 
labiau sukalbami, tapo paleis
tas gandas apie neva ruošia
mą sukilimą — einant tais 
gandais reguliarė kariuomenė 
žygiavo iš Potsdamo į Berly
ną, kad įsteigus militarišką 
diktatūrą su generolu von 
Schleicher priešakyje.

Tas skymas pasisekė kuo 
puikiausiai. Naciai, žinodami, 
kad militariškai diktatūrai įsi
steigus rudmarškinįams teks 
pasiduoti armijos discipl 
išsigando ir sutiko įeiti į koa
liciją. Hitleris užėmė kancle- 
riaus vietą. Prezidentas Hin- 
denburgas, būdamas ištikimas 
savo junkeriams, be didelių 
ceremonijų paliuosavo gene
rolą von Schleicher.

Reichstago gaisras.
Bet naciai pakliuvo į spąs

tus — jie tapo niekas daugiau, 
kaip tik partneriai kartu su 
nacionalistais konservatyviš- 
kos koalicijos. Jų viltis sukur
ti “trečią imperiją” prasidėjo 
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reiškia Dr. Strikol'isuvės Akušeres

Advokatai

atsake

Ona Baukienė

Tel. BOULEVARD 919 9

5914ouleva
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kad mus 
remdami

Lietuvių -Dienos Ka 
ralaitė Japonijos 
valdžios viešnia

•V.a’S®
, <%®

nuo 6 iki 
sutartį.

DYKA* 
KNYGELI

Laidotuvėse 
L J. Zolp.

Pašalpa a pr u pinami 65 val
stijos apskričiai; suma išlei
sta nuo vasario 6 d., 1932 iki 
sausio 31 d., 1933.

shington St. 
arborn 7966

tvarkos vedėjas
F. Bulaw.

Tel. JLafayette 3572 
J. Liulevičius 
GkABOklUS ir 

iBALSAMUPTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir kpielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

1932 m., iki sau
1933, ji išleido be

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 
2506 West 63fd St 

Tel. REPUBLIC 3100

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis

1741—-1742

vadinasi 
iš senų laikų 

arbatėlė, kurioje

rus santykius sii AtnėHkil it 
nhštoti jos rinkos, kuomėt nuo 
Amerikos priklauso jbs gerbū
vis?

{metus laiko pralei 
do 49 milijonus bed 

šelpimui Illinois

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Grupė rėmėjų ren
giasi dain. Juozo Ba
bravičiaus koncertui

DR. A. L. YUšKA 
2422 W. M atgaili, M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Security 8svlns> A Csnmerdal 
Bank Bulldlng

(Dlrectly acroaa ajreat from Patent Office) 

VFABHINOTON. D. C.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tėl. Boulevard 2800 

Aei. 6515 So. Rockutsll St. 
Ttl. Republic 0723

Ieva Paiilekiutč penktadienį pa 
kviesta j tradicinę japonų ar 
balelę, “Cha-No-Yu”, Pašau 
linėje Parodoje.

trumpinimas valandų ir pakėli
mas algų darbininkams yra ge
ru dalyku.

“Ar tu nematai, kad jau vi
si komunistai prisifengė prie 
revoliucijos?”

Bet ant to klausimo atsaky
damas Gust prašė, kad tokia 
kalba neišgąsdintų jo moteries, 
kuri Vos keletas mėnesių kaip 
apsivedė. Ji, žinodama; kad re
voliucijai kilus komunistai jį 
užmuštų, tuoj užsibaigtų visas 
šio vakaro smagumas.

Tačiau komunistas buvo ne
sukalbamas; jis staite savo re- 
voliucioniškus klausimus ir tuo 
baigės varduvių diena.

F. Bulaw.

3 ir 7—8 
nedėliomis pagal . sutarti 

California Avė.

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

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8t30
Nedėldieniais pagal sutarti

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 26 d. 2:50 vai 
po pietų 1933 m., sulaukus pusės amžiaus; gimus Dauk
šų parap., Mariampolės apskr. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Joną, dvi dukteris Birutę ir Petronėlę Algmina- 
viČienę, du sūnūs Juozapą ir Algirdą, marčią Sofiją, dvi 
seseris Veroniką Blažienę ir Agniešką IPriešką, septynios 
anuktis — Duanę, Aldoną, Vytautą, Algirdą, Birutę, Ed- 
wardą ir Vilimą ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 
6332 So. Central Avė., tel. Grovehill 0050.

Laidotuvės įvyks seredoje, rugpiučio 30 d. 2 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėta Į Tautiškas kapines.

Visi-ai. a’. Onos Bąukiėųčs giniinės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Sunai, Marti, Seserys, Anūkai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Juozapas Eudeikis

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas 

Ofisas

1 .ryto iki. 2 po pietą 
iki 8 vakare , 
ano 10 iki 12 

ulevard 8483

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišką, Vyrišką ir Valkti 1»84 

OFISO VALANDOS: .
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro.* Nedėk n u p 10 iki 12 ▼* dieną 

f> 4'‘ I | Phone Midvray 2880

Daktaras V. A. Šimkus 
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. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Nepaprasta varduvių 
diėlta

ufniiB
SORE THROAT

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos 

, Nariai.

Jau visiems žinoma, kad Juo
zo Babravičiaus dainų šventė- 
koncertas jvyks nedėlioj, spa
lių 1 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Tad tuo reikalu praeitą penk
tadieni buvo sušauktas spečialis 
susifinkimas UniVersal Kliube, 
kur susirinko rieiiiažas biirelis 
visuomenes Veikėjų ir svarstę 
kaip tirikamiaušiai prisirengti 
prie įto koncerto ir kur daugiau
siai pasidarbuoti ir padėti dai
nininkui, kad įvykis butų pa
sekmingas. Tam tikslui buvo 
paskirta bilietų plątinimo ir 
spaudėte komisijos ir koncerto 
Šeimininkas

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue 
, i Tel. Lafayette 4146

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 lubos

Reduces COLDS

66%

tožftifinl kf gytehi ftiušj
* NAUJĄ MA: 
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI

. ... . . ..$3Q Metų Skirtingo Patarnavimo ( 
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 

ir žrinesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 Sotith Kedzie Avenue

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue

Japonijos valdžia penktadienį 
^ino Chicagos lietuvius Lie
ju Dienos Karalaitės, Ievos 

Paiilekiutės asmenyje, tradici
nėje ceremoningoje arbatėlėje, 
kurią Japonų Paviliono Parodo
je komisionieriai surengė penk
tadienį vakare.

“Cha-No-Yu 
ji tradicinė 
gyvenusi 
Lietuvių Dienos Karalaitės da
lyvavo ir kitų tautų panašios 
garbės laimėtojos. Po vaišių ir 
specialio programėlio viešnioms 
į susirinkusias gražuoles kalbė
jo'Y. Myamoto, Japonijos par
lamento narys ir Japan Central 
Tea Association direktorius.

Vykusiai pasakytoje kalboje 
Y. Myamoto išsitarė, kad Ja
ponijos draugiškumo gestai 
Amerikos linkui, nėra tušti a’ 
veidmainio gestai. Japonija pa
geidauja Jungtinių Valstijų 
draugiškumo, palankumo, nes 
ji gerai supranta, kad tik nuo 
to priklauso Japonijos gerbūvis.

Amerika eksportuoja iš Ja
ponijos daugiau prekių, negu 
kuri kita šalis, pareiškė parla
mento narys, atvykęs Chicagon 
iš Tokio, Japonijos sostinės. Ar 
Japonija butų tiek menkaprotė, 
tiek neatsargi, kad suardyti ge-

4605-07 SO. E 
VW T,Won«įI.YARDI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
Įstaiga chicagoje

barių Ištaiga yra seniausia, turi 
į, toail gan pigiau pramoti.

graborius, kuris 
turi jrengįs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
Wd*iais DYKAi dėl šermenų.

Res. 6600 South Artesian Avinui 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Caąal 0257 .
DR. P. Z. ZALATORIŠ
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauji! laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 Š. 49 Ct., Cicero, DL 
Tel. Cicero 5927

Lakūnas Milo Burcham iš Long Beach Cni. .. X v . M « M , v * LaL> egzaminuo
jamas daktaro po to, kai jis nusileido žemėn nust 
skridimo apsivertus rekordą. Jis virš Long Beach išsy81 
apsivertęs su lėktuvu dvi valandas ir 20 minučių/* p^mestH 

apsivertus skridimo rekordą laikė italas Įeit. Tito Fale ’

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearbom St.tRooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo .vieta,.
3323 South Halsted Stmi 

Tėl. Boulevard- 1310 
Valandos: nuo j5 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 ik: 12 ryto.

I. J. ZOLP
. GRABORIUS 

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

1327 So. 49th ęt. 
Cicero 3724. koplyčia dykai

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

Plidite Boulevard 4 
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.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

JULIJONAS BUNIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 24 d., 3:30 vai. po pietų, 
1933 m., sulaukęs 54 metų am
žiaus. gimęs Baroniskių kaime, 
Šiaulėnų parapijoj, Šiaulių apskr.* 
Amerikoj išgyveno 30 metų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Uršulę po tėvais Kukoraičiutę, sū
nų Antaną, dukteris Leoną ir 
Genevieve ir anūkę Moniką. 2 
pusbrolius Ambrozą ir Frank 
Utakis, pusseserę Eleną Utakis: 
Lietuvoj —2 brolius Marcelių ir 
Praną ir seserį Eleną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 5227 
So. Sawyer Avė., tel. Republic 
4927.

Laidotuvės įvyks panedėlį. rug
piučio 28 dieną, 2:00 vai. po 
pietų į Tautiškas Kapines.

Visi A. A. Julijono Banio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
puoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, 

Anūkė

i
'elefonas Yards 1,138

ėy P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Aubūrh Avenue
■ CHIPAGO. ILL. _

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKAt 

2221 W. 22nd J 
CANAL 2552 

Valandos: Seredoj ir PitnyČirtj
Panedely, Utarninke, Ketve: 

Subatoj 9 iki 8.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenae 

Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 
^erdvesnį |r patogesnę vietį

Ilinois Emergency Relief 
Commission šiomis dienomis 
paskelbė pirmą metinį rapor
tą, iš kurio pasirodo, kad nuo 
vasario 6 d 
šio 31 d 
darbių šelpimui $49,119,898.74. 
Iš tos sumos 91.59 nuėjo tie
sioginiam bedarbių šelpimui, 
butų aprūpinimui, et., algolnis 
komisijos darbininkams iš
mokėta 6.76%, o kitoms išlai
doms, 1.65%.

Per tą laiką komisija aprū
pino pinigais bedarbių reika
lams 65 Illinois apskričius, 
kuriuose gyvena 91% Illinois 
žmonių, ir* visus stambesnius 
miestus. Pati komisija kont
roliavo šelpimo darbą, kurį 
atskiruose apskričiuose ir mie
stuose vedė tam tikri lokaliai 
komitetai.

Komisija toliau raporte sa
ko, kad šešta dalis Illinois gy
ventojų gauna pašalpa, ir kad 
jų blogas niaterialis stovis 
netiesioginiai paliečia ir visų 
gyventojų padėtį. Taipgi, kad 
bedarbių šelpimo darbas toli 
gražu nėra baigtas ir kad tuo 
klausimu reikės rūpintis dar 
gana ilgą laiką.

J. F. BADŽIUS
Inęorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18*/» St. -Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
8iO OR’I A I 

patarnavimas prieinamas už 
iSNĘ KAINĄ

Offoo. ir Ra. Te! bu f

7S6 W. 35th St
(Cor. of 35th « Halsted Sti.)

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-
Nedėldienials ragai sutarti.

, 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.

DR. HERZMAN
- IS RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija.:
1025 W. 13th St., netoli Morgan Sh 

Valandos: nuo 10—12 pietą it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 ar Central 7464

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Tel. Monroe 3377

Persikėliau

8325
Valandos: nuo II 

ir nuo 6 
Šventadieniai: 

Phone B<

Kraft American and Kraft 
ln! »ew packagea 

and foil-wrapped loavea.

Ofiso Tel. Boulevard 59
Rėz. Tel. Victory 23^

---------- 't-^4'-^ 'Gfabonusr, 
koPLYčiA dykAi 

4830 West 15th St 
CICERO, ILL.

Sūnūs, Dukterys, 
Pusbroliai, Pusseserės 

ir Giminės. 
patarnauja graborius 

Tel. Boulevard 5203.

Telefonai Yardi 0004

Df. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

, » r Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki U
Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ:
2201 Wešt 22nd Strėei , ■ ■ •

Valandos: ,1
Seredomis
Rezidencija 6631

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 TV.
Room 905 T<

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Uttrų. ir Ketv.-—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafagetth 7337

Namą Tel. Hyde Park 3395

Oi ligų ir veneriškų tųjų 

02 So. Halsted St 
Kampas 31st Street .-j j 

Vai.: 16-—11 v. rfto, 2—4, 7—9 v. y. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

J. y
r, ĮW, »■. .• „ n m ■ . .

A.J.Manikas,
M.

3008 Wėšt' 59tW 
Tel. rUpdBlič 0098

MARQUETTE PARK__ šeš-
tadienį pil? Gust Grigai nu
sprendė iškilmingai apvaikščiot 
savo varduvių dieną. Užsikvie- 
tė savo kolegas, p. p. Dulks- 
nius ir kitus. Tuojau ir pradė
jo apvaikščiojimą tos tradicinės 
Šventės, atkorkuodami po ba
telį 3.2%.

Taip, alus, linksmos kąlbos, 
viskas gerai sekas. Bet štai kur 
buvę atsibriauna vienas ir pu
sė komunistų (puse 
sklokininkas).

Tada tiesiog visos varduvių 
ceremonijos pairo ir prasidėjo 
“debatai”.

“Ar tu nematai, kad kapita
listai mus žudo ir mes kurie 
dar gyvi turim kruvinom ran
kom dirbti ir už kruvinus do
lerius alų pirkti?”

“NematAu nužudytų nei kru
vinų dolerių” — Gust trumpai 
atsakė.

“Ar tu nematai, 
cicilistai išnaudoja, 
NRA kodeksą?”

“Nematau”, Gust 
prie to dar paaiškino,

J< F. EUDEIKIO 
dadglaiisid Bėffi

J. F. EUDEIKIS j:

NGDddithti VAlafidoje, pašaukite šią jstaigą.

I. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DibYSIS OFISAS _ ___

TA'Th Ywds A829

DR. G. SERNER 
OPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius
Kreivai Akis

. >1 Ištaiso.
°.fe įįAkinią Dirbtuve

756 Wėst 35th St.
, kampas halsted St. 

Valandos nuo 10—4, 
Nedėliomis pagal

įvairus Gydytojai
MRo«*^*******W*^^*M^*^**V*WUU*^^*U«^****^***U*USm****^*S»

Phone Armitage 2Š22

DR. W. F. KAUSZ
.1145 Milufaukęe .Avenue 

Valandos: 12iki2k6iki8P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį.

Laikas dane rellkia 
pMe patentu. Neriai- 
kuoklt vilkindami SU 
apiaugnjimu š » v 0 
•nmanyma. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrnkehu, 
arba ralyklte fl«>i 
NEMOKAMOS kar
antis "Hon to ob- 
taln a Patent” Ir "Retord of la- 
ventlon” formos. Nieko aelmam

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojąs su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

Mrs. ANEL1A K. JARUSH 
aPbysicaV Therapy 

$ , Midwife 
6109 Sptith Albany 

Apėnue 
Phone 

; Hemldck 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li- 
gohinėse*. duodu ma- 
sSage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets i ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 

r vanai.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namą telefonas Brunswick 0597

PATENTS
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Rakandai-Itaisai

ASHLAND TAVERN

Chinsky
arti

TelefonasM

MORTGAGE BANKERS

For Rent
Prisirašykite j musų apnik*

MADOS«MADOS
mc

608—014

Chrysler ir Plymouth

vartoto

Red. Atsakymai

CLASSIFIEDADS
Automotriles

1789 So.

Jums tai kainuos

(Vardas ir pavardš)

CANAL 8500Indijos sukilimo prieš
<Mi«»ta* ii tais Uja

1210
247.8

KILOCYCLES.
M E T E R S

gauti iš 
arba sky- 
Jas reikia

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumo

KIAURAS?

darbą už jūsų 
taisome rynas,

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Business Chances
Pardavimui Bizniai

užganėdinti 
vietoj.

[reiti. Tai yra moderni! 
iai markete.
s taisymo darbas pigio

REIKALINGAS partneris Soft Drinks 
parlor bizny South Sidėje. Atsišaukite 
Naujienų adresu, 1739 So. Halsted St., 
Box No. 19.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia___

Šiandien laidojamas 
gengsterių nušautas 

Antanas Yuška

Frank Norvaišas, 925 W

TEL. LAFAYETTE 1083

Business Service
Biznio Patarnavimas

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St

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

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 S t.

PARDAVIMUI "slicing macbine' 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

PASIRENDUOJA čeverykų taisymo 
šapa. Renda pigi, biznis išdirbtas per 8 
metus. 2419 W. 43rd St.

PARDAVIMUI 2-flatis — 6 kam
barių, mūrinis, iš priežasties mirties, ne
brangiai. Atsišaukite šią savaitę bile 
laiku. E. A. Leader, 2810 Emerald Avė.

Informacijos biznie
riams Illinois “sales 

tax” mokesčio 
reikalu chorui sudarys Lietuvių 

kuriems vadovauja p. Vy- 
Chorui vadovauti suti- 

Voght.

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

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Tarp Chicagos 
Lietuvių

primename, 
turi 

už visas 
produk- 
tiesiogi- 
Pavyz- 
daiktų 
niokes-

Šiandien iš grab. Mažeikos 
koplyčios, 3319 South Auburn 

bus laidojamas Anta- 
1543 Roosevelt 

kurį koji gengsteriai

J. Eringis naujame 
biznyje

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

REPUBLIC 8402

avenue
nas Yuška
Road
penktadienį rylų nušovė, kuo

2736 - 
pasiuvamas 
daug plonesnė

NAUJIENOS Pattern Dwt
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia (dedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No. ............ 
Mieros per kratine

PALEIDŽIU džiar.itoriaus darbą, 
dėl parduodu fornišius. Kreipkitės 

2905 N. Walton St.

PARSIDUODA alude; biznis išdirb
tas per 20 metų; pardavimo priežastis 
—nesutikimas partnerių. 2950 South 
Normai Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu į auto
mobilį. Priimsiu pusininką, kad ir ne
mokantį to darbo. Vienam persunku 
apsidirbti. Yards 2527.

PASTABA!
NAMŲ SAVININ

KAMS
Ar jūsų namas yra paduotas į forė

dos u re, arba gresia pavojus, kad jis bus 
paduotas dėl foredosure? Atsišaukite pas 
mus tuojaus.

First Illinois Home 
Loan Association 

3234 W. North Avė.

ATIDAVIAU savo namą resyveriami; 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, liampas, vacuum valytoją, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenas. šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau. 5842 So. Claremont Avė. 
tuoj į rytus nuo Western Avė.

7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

PRANEŠIMAS 
gerbiamai visuomenei, ka< 

į naują vietą gyventi ■— ad 
W. 69th St., telefonas Hem 

kitko mel

mot jis ėjo naktinio sargo pa
reigas. .

Velionis, paliko žmonų ir du 
mažu vaiku, Edmundų, 9 
tų iy Leonora, 6-iiį m.

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

LANDLORDS BURBAU OP CH1CAGC 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

7218 So. Ashland Avė 
Chicago, III.

Tel. Republic 6993

Pranešu 
persikėliau 
resu 2650 
lock 4576. Reikale kliubų 
džiu pašaukti aukščiau minėtu adresu 
už ką busiu dėkingas. William F. 
Buishas.

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

Balzekas Motor Sales 
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

BARO PIKČERIAI padirbama sulig 
užsakymu pigiai; cash arba išmokėji
mas; taipgi stalai, krėslai ir zaslanai. 

4704-06 So. Halsted Str.

ir nauji. Užmokėjimas dalimis.
CHAS. BENDER CO„

N. Wells St. Phone Superior 2301

Mokesčių blankas reikia išpil 
(lyti kiekvienų mėnesį; įsla 
tymo smulkmenos.

■ 11 J

Lietuvių jaunuolių choras. šiandien 
6 vai. vakaro Universal Kliube, 812 W. 
33rd st., įvyks susirinkimas, kurio tik
slas bus suorganizuoti jaunuolių chorą. 
Tėvai, kurie norite, kad jūsų vaikučiai 
priklausytų chorui, esate kviečiami atsi
lankyti.

Branduolį 
Baleto nariai, 
tautas Beliajus 
ko p-lė Stella Staniuliutč

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.

M1LLER « CO..
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

PARSIDUODA saliunas už pirmą 
teisingą pasiulyjimą. Renda pigi, biznis 
išdirbtas per daug metų, lysas 3 me
tams. Priežastis 
4544 Wentworth Avė.

Finance”, 
Illinois, arba 

skyriui Chicagoje, tik už įplau
kas už produktus.

Blankas galima 
Springfieldo centro 
riaus Chicagoje. 
išpildyti ir pristatyti vienai ar 
kitai įstaigai nevėliau 15 die
nų po mėnesio pasibaigimo. 
Jas išpildžius, reikia gauti no
taro patvirtinimų dėl suteik
tų informacijų teisingumo.

Tokias daug-maž informaci
jas apie “sales tax” suteikė 
auditorius J. P. Varkala, 3211 
So. Halsted Street, kuris- ne
aiškumų atvejyje, suteiks in
teresantams platesnes infor
macijas šiuo reikalu. R.

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

Illinois valstijos “sales tax” 
įstatymas toliau kalba apie 
“patarnavimo“ pardavimų. 
Tai reiškia štai kų: barzdasku
tys nukirpęs jūsų plaukus už 
50 centų— parduoda savo pa
tarnavimų; arba tų patį daro 
graborius palaidodamas žmo
gų, siuvėjas .nuprosydamas 
siutų, fotografas nutraukda
mas paveikslų, etc. Už tokį 
“patarnavimo pardavimų“ ata
tinkamas biznierius neturi mo
kėti “sales tax”. Bet, jeigu 
barzdaskutys parduoda plau
kų “tonika“, šepečius, muilų, 
etc.; jeigu graborius parduo
da grabų, fotografas paveiks
lus, siuvėjas — siutų — jie už 
tai turi mokėti mokesčius, nes 
tokiose tranzakcijose iš par
davėjo rankų į vartotojo ran
kas pereina apčiuopiamas 
daiktas, produktas, kurį varto
tojas naudos.

Pildydami blankas kiekvie
no mėnesio gale, biznieriai 
turi produktų pardavimų ir 
patarnavimo pardavimų at
skirti ir pasiųsti čekiu ar mo- 
ney orderiu “Retail Occuna- 
tion Tax Division of the lAp-

Senas Chicagos biznierius 
J. Eringis, 3959 South Kedzie 
avė., atidarė alinę tuo pačiu 
adresu, parūpindamas savo 
klientams alų ir užkandžius. 
Apie du bloku į šiaurę nuo 
naujos biznio vietos, J. Erin
gis per 12 m., užlaiko didelę 
valgomųjų daiktų krautuvę. 
Jis yra Keistučio klubo narys, 
daug pasidarbavęs jo labui.

Senas elras.

AR JŪSŲ STOGAS

Mes padarome experto 
pačių kainą. Mes taipgi 
“down spots” ir visokį blekės darbą 

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

Ar žinote,
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus irHNRM^ O 
rūpestingai atlieka se-j^^M 
Rančius reikalus:

PADARO legališkas <*]■ 
notas prašalinimui ren-^FjBP: fe 
dauninkų nemokančiulMA dr> mm 
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 Ateu Chicago, III.

U.—Jūsų korespondencijų ga
vome šešštadienį, todėl negalė 
jome jų sunaudoti.

Jos. W.—Tas dalykas jau* bu
vo paliestas keliolikų kartų ne 
tolimoje praeityje.

niai 
džiui 
krautuvė 
čius už pajamas už produktus, 
kuriuos klientai nupirko su
naudojimui. Bet jeigu valgy
klos savininkas nupirks pro
duktų sunaudojimui savo val
gykloje — už tai krautuvinin
kas neturi mokėti 2% mokes
tį. Mokestis yra išskaičiuoja
mas iš visų pajamų laike mė
nesio, padarant atatinkamas 
išimtis, kurias leidžia įstaty
mas.

PASAULIN? PARODA 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 tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?

\ Padarykite tai šiandien 
labai mažai. 
Pašaukite

Ilemoroidai Dabar Išgydoma! |
NoloiBltito hemoroldų ir flstulon kraujui ; 

tokfti. Mcaudfitl nr Išsikišti perdaug. nes 
Jus gnilto turfiti vflžlo ligą Ir būti neišgy
domu I Sužinokite tuojau, kaip sunki jum; 
padėtis. Atfilneftklio skelbimą, kąd kauti 
Eksamlnavlmą ir 1 Treatmentą už dyko 
greitai pagelbai. kaip Speciali Klinikos Pa
siūlymo tiktai ribotam ‘luini, iš Dr. Ši
manskio. specialisto, sūnaus Motinos Helenos, 
Didžios Gydytojos ŽoiCniR, Istolyfljos ■ No. 1 
Herb-Nu Tonie. Šimtai išgydytų. Pasveikito 
be skausmo, piąustymo. deginimo arba ligo
nines, garantuota pasisekimui sistema, že
momis kainomis ir lengvomis išlygomis. At
silankykite arba parašykite. Pasiųskite 26c 
Išbandymui Namie S—-M—S Rcctnl Cllnic, 
1869 N. Darnen Avė.. Chicago. Valandos: 
11 iki 7 P. M. Pnn. Ser. Sub. iki 8 P. M. 
Nedfll. iki 2 P. M. N. 8-30-33.

Atidarėme puikią lietuvišką užeigą; 
užlaikome skanų šaltą alų, užkandžių 
ir užprašome draugus lietuvius iš kitų 
miestų, atvažiavus į Chicagą apsilankyti. 
Busite gražiai priimti ir 
kitas informacijas patirsite

Savininkai

k P. Jankauskas ir S.

REIKALINGA džianitoriut mainyti 
savo darbą; turiu gerą vietą; šaukite 
tel. Kildare 9043.

P-lė Ieva Paulekiutė, Lietuvių Dienos, Pasaulinėje Paro
doje, Karalaitė, kuri penktadienį dalyvavo tradicinėje arbatėlėje 
Japonijos pavilione, Pasaulinėje 'Parodoje, kaipo Japonijos val
džios viešnia. Pramoga buvo surengta ryšy su Japonijos par
lamento nario Y. M yarnoto atvykimu Chicagon.

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.

GERI
AUTOMOBILIAI

Graham 6 cilinderių Coupe —$745 
Grabam 8 cilinderių Coupe — $845. 
Continental 4 cilinderių Coupe —$355 
Continental 6 cil. Coupe — $490 
Continental 8 cilinderių Coupe —$725

Augesniai moterei lengvai 
modelis. Joje išrodysite 
'. Apikaklę ir rankoves 

galite padabinti baltu šilkiniu materijolu, 
o suknelę pasiūti iš margos materijos. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžiu, prašomą iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerf, pažymšti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškui reikia 
adresuoti:

Naujieną Pattern De; 
Halsted St., Chicago. 1

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai 

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOTE 
Visi gatavi išgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom. grosornSm, mfininšm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvCm, siuvyklom, 
hot dog parlorlam.

Gariniai stalai,, budeles, stalai, krislai, 
zaslanai.

Vartoti

Educational
w- _ Mokykįos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižinio, Higb 
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.

Indijos nacionalistų vadas Mahatma Gandhi ir jo žmona, kurie tapo Anglijos vąldžios paliuo- 
suoti iš kalėjimo Gandhi paskelbus naują badavimą kalėjime. Anglija paliuosavo jį bijodamos, 
kad jis gali numirti kalėjime ir kad tas gali privesti prie ginkluoto 

Anglijos valdžią. v

Continental automobiliai yra ekono
miškiausi važinėtis. Galima su vienu 
galionu gasolino važiuoti nuo 25 iki 
30. mylių.-

Graham automobiliai^ yra labai pato
gus, stiprus itf 
kiausi automobi

Augštos rųŠii 
mis kainomis. Patyręs mekanikas per 20 
metų. Karų peržiūrėjimas dykai.

GAGE PARK MOTOR 
SALĖS

M. Senics, Sav.
K. Wainorius, Sales 

Manager
Td. Proiptct f6W

Rugpjūčio mėnesiui 
Dantis prie galo, (letaliniai biz
nieriai vėl pradeda rūpintis 
apie “sales tax“ Illinois val
stijoje blankų išpildymu ir to 
mokesčio sumokėjimu.

Kadangi daugeliui tų “sales 
tax“ mokesčių klausimas nėra 
aiškus, šiuomi 
kad (letaliniai biznieriai 
mokėti 2% mokestį 
mėnesio įplaukas už 

parduotus 
vartotojui, 

valgomųjų 
turi mokėti

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

Financial
Finansat-Paskoloi

MORGIČIŲ 
SAVININKAI!

Jei jūsų morgičius bai
giasi, atsilankykit pas 
mus, mes jums pagel- 
bėsim.

FIRST ILLINOIS 
HOME LOAN ASS’N.

3234 W. North Avė.

Help Wanted—Malė
Darbi Reikija _ _ _ _ _

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

Real Estate For Sale
.. -Narųai-žemS Pardavimui

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

Personai
Ąsmenų ,

PAIEŠKAU Mortos Songailaitės, p< 
vyru Puckorienės: turiu svarbų reikalą 
atsišaukit 
18 Place.
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