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įspėja H. Fordą
Turi pasirašyti automobilių kodeksą, ki 

taip negaus NRA ženklo, sako 
administratorius Johnson ■<

VVASHINGTON, r. 29.— In
dustrinis administratorius H. 
S. Johnson pasikalbėjime su 
laikraštininkais pareiškė, kad 
Fordas turi pasirašyti prezi
dento patvirtintą automobilių 
kodeksą, kitaip jis negaus NRA. 
ženklo—Mėlinojo Aro ir valdžia 
nebepirks jo automobilių, o ir 
žmonės kitaip į Fordą pažiū
rės.

Fordas dar nėra pasisakęs ką 
jis darys su kodeksu1. Jis taip
gi nedalyvavo kodekso paruoši-

me ir visame kodekso klausime 
jis laikėsi nuošaliai. Buvo gan
dų, kad jis gali eiti toliau negu 
kodeksas, nustatant aukštesnes 
algas ir trumpesnes darbo va
landas. Johnson sako, kad jei 
jis ir tai padarys, bet nepasi
rašys kodekso, jis vistiek ne
gaus NRA ženklo. Bet jei jis 
kodeksą pasirašys ir tada dar 
labiau sutrumpins darbo valan
das ir pakels algas, tai jo žin
gsnis bus valdžios pasitiktas su 
dėkingumu.

Greitasis traukinys Nušovė italų duonos
įvažiavo į upelį;

7 žmon. žuvo
iš vežioto jų unijos 

sekretorių

■"?Wl

■•v

Viršuj — nesenai perėjusios rytines valstijas nepaprastai smarkios audros su liūtimi užlietas 
pajūrio miestelis Ocean City, Md. Apačioj — potvynio ir vėtros nugriautas tiltas į Salisbury, 

Md., kuris atkirto susisiekimą su miestuApie 40 žmonių sužeista kai 
Chicagon ėjęs traukinys per 
nuneštą tiltą įšoko | patvi
nusį upelį New Mexico valst.

Nušautas Cicero, netoli savo 
namų. Suimti du įtariami 
žmonės, kuriems tiko užmu
šimo vietoj rastos skrybėlės

Kad panaikinti de
presiją siūlo leisti 
mėnesinius pinigus
Profesorius siūlo, priversti žmo

nes daugiau pirkti ir greičiau 
išleisti savo pinigus, kurių 
vertė kas mėnesį mažėtų

kad 
bet 
tik

Talkininkai leidžia 
Austrijai laikyti 

didelę miliciją
Talkininkai pirmą kartą buvu* 

šiai priešo šaliai leido apsi- 
ginkluoti, kad galėtų gintis 
nuo Vokietijos nazių

CHICAGO.—Septyni žmonės 
—keturios • moterys ir trys vy
rai—liko užmušti, kelių žmonių 
pasigendama ir 40 žmonių liko 
sužeista Southern Pacific gele
žinkelio greitą j am Golden State 
Limited traukiniai, ėjusiam iš 
Los Angeles į Chicago per nu
neštą tiltą įvažiavus { patvinusį 
kalnų upelį ties Tucumcari, 
N. M.

Ikišiol tik vienas iš žuvusių 
yra identifikuotas — traukinio 
inžinierius C. J. Croft. Sužeis
tieji, daugumoj lengvai sužeis
ti .atgabenti į Tucumcari ir pa
guldyti vietos mažytėj ligoninėj.

Per pastarąsias kelias dienas 
šioje apielinkėje buvo smarkios 
liūtys ir keliai vietomis liko 

. išplauti. Traukinys važiavo pa
maži, tankiai sustodamas, kad 
apžiūrėti 
sustojęs 
žiurėjus 
surasta.
tilto, inžinierius pastebėjo, kad 
tilto galas yra nuneštas vande
nio. Tečiaus traukinio nebega
lima buvo sustabdyti ir garve
žys su keliais vagonais nusirito 
į upelį.

naktį 
Road, 
savo

Graikijos teismas 
patvirtino arešta
vimą Sam Insullo

4 ugniagesiai žuvo eks- 
pliozijoj

kelią priekyje. Buvo 
netoli upelio, bet ap- 
nieko nužiurėtino ne- 
Tik kai užvažiavo ant

Sustreikavo dėl ne 
pildymo NRA ko

dekso

Nebus paliuosuotas už kauciją 
iki bus išspręsta byla dėl jo 
išdavimo Jungt. Valstijoms.

mK-

va- 
pa- 
ne-

CHICAGO.—Užpereitą 
arti 51 Avė. ir Roosevelt 
už pusantro bloko nuo 
namų liko nušautas John Pip-
pani, 35 m., italų duonos išve- 
žiotojų unijos sekretorius. Nu
šautasis gyveno 1319 S. 51 Ct. 
Jis buvo peršautas trimis kul
komis. Sale jo gulėjo 88 kali
bro revolveris ir dvi skrybė
lės, kurių nė viena netiko 
šautąjam.

Kaip tik netoli tos vietos 
žinėjo Cicero policija. Ji 
matė greitai ėle važiuojantį
didelį automobilių ir ėmė jį vy
tis. Vijosi keliomis gatvėmis 
iki pasiekė Roosevelt gatvę. 
Čia bėgantiems kelią užsto
jo gatvekaris ir prie šalygatvio 
stovintis automobilius. Bėgan
tieji— Tommy Rossi, 737 S. 
Clark St. ir Gus Giovenco, 2128 
Sheffield Avė., tapo suimti. 
Abu buvo be skrybėlių. Atneš
tos prie Pippani rastos skrybė
lės, 
tik 
kad 
sau
užmušimą nieko nežiną; dagi 
ir paties Pippani visai nepa
žystą. Policija vistiek jų ne- 
paliuosuoja ir toliau juos ka
mantinėja.

ATHENAI, r. 29. — Graikijos 
apeliacijų teismas patvirtino 
areštavimą buvusio Chicagos 
magnato Samuel Insull ir nu
tarė, kad jis negali būti paliuo
suotas už kauciją iki, teismai iš
spręs jo išdavimą Jungt. 'Vals
tijoms už prigavystes sąryšy su 
jo finansinių įstaigų bankruti- 
jimu.

Suimtasis Insull bus laiko
mas ligoninėje po policijos sar
gyba, nes daktarai paliirtdijo, 
kad jis sunkiai serga ir laiky
mas kalėjime pakenktų jo svei
katai.

WHAT CHEER, la., r. 29.— 
KetUri ugniagesiai liko užmušti 
eksplozijoj laike gaisro groser- 
nėj ir mėsinyčioj. Jie liko tiek 
sužaloti, kad .dviejų negalima 
nė pažinti. Pats savininkas ir
gi sužeistas.

l' .

Francijos-Vokietijos 
pasienis viena iš

tisa tvirtovė

Francija pasistatė fortifikacijas 
visu Vokietijos pasieniu — 
125 mylių frontu. Prižada 
ginti Austriją

Ir jos suimtiesiems kaip 
tiko. Tečiaus jie sakęsi, 
jie buvę išvažiavę tik taip 
pasivažinėti ir apie Pippani

Pasmerkė mirčiai 
policisto užmušėją

Kubos komunistai 
susidėjo su por- 

į, > ristais

COLDWATER, Mich., r. 29. 
— 700 moterų, kurios dirba 
Hillsuale Mfg. Co. apielinkės 
dirbtuvėse prie siuvimo vyrų ir 
vaikų drabužių, sustreikavo rei
kalaudamos pakėlimo algos. 
Streikierės sako, kad kompani
ja, nors ir pasirašė NRA ko
deksą, bet jo nepildo ir moka 
daug mažesnes algas.

Michigano NRA galva Bar 
naud iŠ Detroito pranešė kom 
panijai, kad ji turi pildyti ko
deksą ir išpildyti streikierių 
reikalavimus.

Pienininkai pralaimėjo 
bylą su valdžia

CHICAGO.—John Scheck, 20 
m., kuris liepos 24 d. teisme 
nušovė policistą John Se^ick, 
vakar tapo pasmerktas mirčiai. 
Jo bylos nagrinėjimas prasidė
jo tik užvakar. Tai yra grei
čiausias mirties nuosprendis 
Chicagos kriminalinio 
istorijoj.

Jis nušovė policistą, 
mas iš teismo, kur jis
būti teisiamas už nušovimą lai
ke plėšimo banko klerko.

Neužilgo bus teisiama ir jo 
motina, kuri kalėjime įdavė jam 
revolverį, kuriuo jis ir nušovė 
policistą.

teismo

bėgda- 
turėjo

HAVANA, r. 29.—Keli šimtai 
{omunistų, vadovaujami iš New 
Yorko importuotų agitatorių, 
prie kurių prisidėjo ir neken
čiamieji ir visų gaudomieji por- 
ristai, kurie pirmiau4 sudarė 
slaptą Machados terorstinę or
ganizaciją ir žudydavo nepalan- 
<ius valdžiai žmones, puolė Na- 
cionalę Kubos Federaciją, kad 
pasigriebti jos raštinę ir visas 
Kubos darbininkų unijas. Tarp 
darbininkų ir porristų padeda
mų komunistų ištiko smarkus 
mušis, kuris tęsėsi virš valan
dos laiko, į kurį įsimaišė ir po
licija su kariuomene. Tečiaus 
nežiūrint didelio šaudymos, už
mušti tik trys žmonės— karei
vis, darbininkų vadas ir komu
nistas. Sužeistųjų skaičius bet
gi yra didelis.

Slaptoji EBC revoliucinė 
ganizacija sukurė naują 
litinę partiją, kad neleisti
niesiems politikieriams atgal į- 
sigauti j valdžią.

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj šilčiau po piet.
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:-

WASHINGTON, D. C., r. 29. 
—Chicagos “pakelių” pieninin
kai, kurie pardavinėja pakelėse 
pieną žemiau valdžios nustaty
tos kainos, pralaimėjo pirmą 
bylą su valdžia. Jie siekėsi 
tęisipo pagelba panaikinti agri
kultūros sekretoriaus teisę nu
statinėti pieno kainą Chicagos 
apielinkėse. Tečiaus teismas 
pripažino tą teisę pilnai konsti
tucinę ir todėl agrikultūros sek
retoriaus nustatytas pieno kai
nas pilnai teisėtas ir privalomas 
visiems pienininkams.

or- 
po- 
se-

PARYŽIUS, r.—29. Franci- 
jos premieras Daladier, kuris 
taipjau yra ir karo ministeris, 
išvyko apžiūrėti naujų Franci- 
jos fortifikacijų Vokietijos pa
sieny. Naujos fortifikacijos su
daro vieną ištisą tvirtovę visu 
125 mylių pasieniu, nuo Reino 
iki Luxemburgo. Jos padary
tos yra iš geležies ir cemento 
ir taip subudavotos, kad karei
viai yra apsaugoti nuo visokio 
bombardiavimo, bet patys gali 
padaryti baražą visu frontu. 
Stipresnės fortifikacijos dėl 
sunkiosios artilerijos yra pa
statytos kas 16 mylių. Jas gi 
jungia visa eilė požeminių tu
nelių ir mažesnių fortifikacijų 
kulkosvaidžiams. Jos Francijai 
kainavo $100,000,000.

Prieš išvažiuodamas apžiūrė
ti fortifikacijų, Daladier išleido 
ilgą pareiškimą, kuriame jis 
sako, kad nors Francija ir pa
geidaujanti taikos, bet kartu ji 
turi rūpintis ir savo laisvę ap- 

jei kiti žinos, kad 
tai

Be to rei
kia žiūrėti, kad ir tautų Į žieriai ir du lakūnai liko už

WASHINGTON, r. 29. — Dr. 
Arthur Dahlberg, kuris dirba 
industrinėj administracijoj prie 
socialių ir ekonominių tyrinėji
mų, patiekė labai originalų su
manymą kaip išgelbėti šalį iš 
depresijos.

Esą reikia padaryti taip, 
žmonės negalėtų taupinti, 
turėtų savo pinigus, kaip
juos gauna, tuoj išleisti. Tada 
atgytų prekyba, dirbtuvės pra
dėtų smarkiau dirbti ir visi bu
tų patenkinti.

*

Jis siūlo leisti mėnesinius pi
nigus, kurių vertė kas mėnesį 
laipsniškai mažėtų. Jei žmo
gus neišleistų pinigų tą patį 
mėnesį, kurį juos gavo, tai ki
tą mėnesį jų vertė butų mažes
nė. Tas esą verstų ne tik pa
prastus žmones, bet ir turtuo
lius skubintis tuojaus gautus 
pinigus išleisti. Paprasti žmo
nės leistų naudingiems daly
kams, o turtuoliai ,žinoma, leis
tų tankiai kvailiems dalykams, 
bet vistiek pas save pinigų ne
laikytų. Tas pats butų ir su 
depozitais bankuose: jų vertė 
irgi laipsniškai mažėtų.

Jei kas norėtų taupinti “jųo- 
dai'diegai”,-tai galėtų tų daryti 
pirkdamas nenykstančius daik
tus, pas. namus. Bet kas butų 
jei ir visi turtuoliai pradėtų 
vien namus pirkti?

Bet iš kur žmonės gaus pi
nigus, kad galėtų juos leisti be 
jokios atodairos, to gudrusis 
profesorius taip ir nepasako.

VIENNA, r. 29. — Oficialiai 
paskelbta, kad talkininkai leido 
Austrijai užlaikyti miliciją. Tai 
yra pirmas atsittftimas, kad tal
kininkai leido apsiginkluoti bu
vusiai priešo šaliai. Austrija 
galės kas šeši mėnesiai paimti 
milicijon nuo 8,000 iki 10,000 
žmonių, kurie bus lavinami re- 
guliarės 'kariuomenės. Tuo bu- 
du reguliarė kariuomenė, kuri 
turi 30,000 kareivių, pavirsta 
karininkais, o milicija bus pa
prastais kariais.

To labai nenorėtų Vokietija. 
Bet teisę turėti miliciją tapo 
suteikta Austrijai, kuriai dabar 
tenka kovoti su Vokietijos na- 
ziais, kurie per radio nuolatos 
puola Austriją. Toje kovoje 
Austrija dabar turi talkininkų 
militarinę, politinę ir ekono
minę paramą.

Streikuoja 4,000 Chi 
cagos moterų skry 
bėlių darbininkių

Kopūstų karalius

r. 28.žiENDERSON, Minn., 
-^-Raugintų kopūstų valgymo 
kontestą laimėjo airis Michael 
Smith, fermeris. Jis suvalgė 
virš 8 svarų kopūstų į 8 mi
nutes, kuomet kiti nė puBės tiek 
nesuvalgė. Todėl jis bus 1983 
m. kopūstų karalius.

Prezidentas sušvelni
no aukso embargo

HYDE PARK, N. Y., r. 29. 
—Prezidentas išleido du patvar
kymus, kurie sušvelnino auksą 
embargo ir leidžia eksportuot 
į kitas šalis naują auksą per 
federalinio rezervo bankus. 
Taipgi. įvedė registraciją visų 
turinčių didesnį kiekį aukso, 
pinigais ar neapdirbtu auksu.

ST PAUL, Minn., r. 25. — 
Apie 50,000 žmonių dalyvavo 
NRA. parade. Paradą pažiūrėti 
buvo susirinkę apie 125,000 žmo
nių. Tai buvo vienas iš didžiau
sių susirinkimų miesto istorijoj

ginti. O
Francija gali tą padaryti, 
labiau ir gerbs ją.

Ickes kontroliuos 
aliejaus industriją
HYDE PARK, n. y., r. 29. 

—Prezidentas Rooseveltas šian
die paskyrė vidaus reikalų sek
retorių Harold L. Ickes admi
nistratorium aliejaus industri
jai. Jis tufės diktatoriaus ga
lias, nes savitarpinis karas in
dustrijoj privedė prie overpro- 
dukcijos ir pakrikdymo kainų. 
Jis galės nustątyti ir aliejaus 
kainas.

MINNEPOLIS, Minn., r. 29. 
— Mokyklų taryba nukapojo 
mokytojų algas 30 puoš. Jų al
gos jau pirmiau buvo nukapo
tos 15 nuoš. Be tp mokytojai 
turės pasiimti dvi savaites ne
mokamų atostogų.

Mažins kviečių au 
ginimą .

WASHINGTON, r.- 29. —Ag
rikultūros sekretorius Wallace 
paskelbė, kad Ūkininkai turi su
mažinti kviečių auginimą 15 
nuoš. Už tą jie gaus iš valdžios 
atlyginimą. Kviečių auginimas 
sumažinamas einant tarptautine 
sutartim.

5 žmonės žuvo pasažie 
riniam lėktuvui su?

sidaužius

CHICAGO.— čia sustreikavo 
apie 4,000 moterų skrybėlių 
darbininkių. Streikas palietė 
100 dirbtuvių. Streikierčs rei- 
kAlalija pripažinimo unijos ir 
pildymo NRA kodekso, kurį 
samdytojai yra pasirašę, bet jo 
nepildo. Skrybėlių darbininkių 
unija kooperuoja su streikuo
jančiomis moterų rūbų siuvėjo
mis ir jų unija.

Streiko paliestos dirbtuvės 
yra pikietuojamos ir policija 
kelias pikietuotojas jau arešta
vo.

Tuo tarpu NRA tarpininkai 
jau pradėjo derybas, kad sutai
kinti moterų siuvėjų treiką.

CLOVIS, N. M., r. 29. — 
Transcontinental and Western 
Air Line trijų motorų lėktuvas 
susidaužė 20 mylių nuo čia. 
Gautomis žiniomis, trys pasa-

jungos ir tarptautinio teismo! 
nuosprendžiai butų pildomi. Jie 
užtikrino politinę ir ekonominę 
nepriklausomybę Austrijai. Ir 
Francija ir nusisprendus ją ga
rantuoti. “Mažesnės, silpnesnės 
ir mažiau gyventojų turinčios 
valstybės turi tas pačias teises 
laisvam gyvenimui, kaip ir tos, 
kurios turi daug gyventojų ir 
didelius žemės plotus”, ‘ baigia 
Daladier.

Dešinieji socialistai, kuriems 
vadovauja Renaudel, yra pasi
ryžę remti valdžią, jei ji lai
kysis griežtesnės užsienio poli
tikos ir išpildys niekurijuos eko
nominius jų reikalavimus. Jie 
sako, kad jei hitlerininkai įsi
galėtų Austrijoj, tai karas butų 
už kelių savaičių. Tokią nuomv- 
nę skelbia ypač 
Moptagnon.

Marquet (r

Pamišęs daktaras 
pašovė savo žmoną

CHICAGO.—Dr. Peter Swier, 
gyvenantis arti Bloomingdale, 
manoma, pamišęs, keturiais šū
viais pašovė, bet tik nepavojin
gai sužeidė savo žmoną, užde
gė namą ir pastvėręs kitą re
volverį pabėgo automobiliu. Jis 
yra visur ieškomas. Ypač jo 
ieško Milwaukee policija, nes jis 
grūmojęs nušauti savo brolį, 
kun. John Swierczewskį, ir jo 
gaspadinę, kuri yra pirmoji dak
tarų žmona.

Pakels darbininkams algasmušti. Sudaužytą lėktuvą su
rado savo taukuose ūkininkas. 
Smulkesnių žinių trūkstą, ka
dangi keliai dėl didelių liūčių 
keliai yra neišvažiuojami ir su
sisiekimas veik visai negalimas.

Lėktuve žuvo Ralph Gore iš 
Albuquereque, N. M., jo žmona 
ir jų anūkė, taipgi lakūnai Mor
gan ir Barčus iš Kansas City. 6,000 darbininkų.

CLEVELAND, O., r. 29. — 
Lake Carriers Ąssociation pild. 
komitetas rekomendavo visiems 
prie tos asociacijąs priklausan
tiems laivams pakelti savo dar
bininkams algas 10 nuoš. Aso
ciacijos nariai samdosi apie

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. ♦ Tėl Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS VIS

belieka
ką tuomet

Bridgeport, Conn

PASKUTINE PROGA
reiškia, ne

kurias kitos bangos

pajūrio

Skalbiama Mašina

Prosas (Mengelis)THOR’

NUOLAIDA

Tad abidvi mašinos tiktai

usar
Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

APSAUGOJIMUI

NAUJIENOS
DUOS

dirb

Šiuoini siunčiu

99.00 
*49.00
148.00 
70.00

nutūpimas į 
balą-pdkę

tyta 40 valandų darbo savaite 
bei $13 savaitine alga. Tas, ži
noma, užgavo darbdavių kišenę 
ir jie pradėjo smaugti darbi
ninkus. Tokia padėtis privertė 
moteris siuvėjas mesti darbą ir 
reikalauti geresnių darbo sąly-

tokioje 
lakūnai

Draugijoms Konstitucijos ir jy Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip-jos vedamos, su spęcialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

mažai 
Vienok 
šingai,

Sekmadienio rytą, rugpjū
čio 20 dieną, mirė Antanas 
Kirkickas

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Korteles 
Pasveikinimai, etc.

Streikas tęsiasi. Kova eina, 
derybos vedamos. Policija vei
kia. Moterys pikietuotojos rau- 
ja plaukus skebėms. Apie strei
ko pasekmes pranešiu vėliau.

Ten Buvęs.

Tūli vietos nuotykiai. —Moterą 
siuvėją streikas

įsigyti naują “THOR” skalbiamą mašiną tokia žema 
kaina.

Detroite yra dar tokių 
tuvių, kurios dirba po 12—14 
valandų per parą. Bet mėly
nasis arai, jų nekabina. Viena 
tokių dirbtuvių tai Detroit 
Coover Co. Joje viena darbi
ninkų atmaina dirba po dvy
liką valandų dienoj, o užmo- 
kesnio už darbą gaunama po 
7 centus valandai. Bet niekas 
iš darbininkų nesiskundžia 
vyriausybei. Great Lakęs Eco- 
r«£,,< didelė geležies dirbtuvė,

Yorko žydeliai ir italai nutarė 
bėgti iš New Yorko j artimus 
Conn. valstijos miestelius ir 
ieškoti pigių darbininkų. Tai 
jiems ir pavyko, ypatingai de
presijos laikais. Mažos dirbtu
vėlės čia pradėjo dygti, kaip 
grybai po lietaus. Pasiimdavo 
kokią krautuvėlę kur užkam
pyje, sudėdavo kelias mašinas 
ir paieškodavo darbininkų, ku 
rie dirbdavo už 10 centų per 
valandą; čia daug buvo bandy
ta, kad tokioms dirbtuvėms ne
duoti progos darbininkus taip 
biauriai išnaudoti. Vienok de
presijos laikais nebuvo galima 
padėtį pagerinti. Dabar gi, taip 
sakant, veikia NRA ir nusta-

Darbai anglių kasykloj eina 
lėtai. Tedirbama vos po dvi 
dieni savaitėj. Čia dar dirba 
dvi kasyklos, tai Stirtz ir Old 
Ben No. 18.

Bedarbių yra daugybė. Kai 
kurių jų padėtis apverktina. 
Vif i laukia laiko, kada bus 
padarytas kodeksas liečiąs 
minkštosios anglies industri
ją. Gal tuomet ir mainierių 
būklė pagerės.

Ateinantiems miesto vyriau- 
rybes rinkimams socialinį 
partija jau surinko reikiamą 
parašų skaičių, kad įdėti į 
balotus Dr. Bergmaną kaip 
savo kandidatą mėro vietai, o 
taipgi apie tuziną kitij partijos 
kandidatu.

Viršpaminėtos dirbtuvės mo- 
terų darbininkių sąlygos išvedė 
jas iš kantrybės ir jos metė 
darbą, -— išėjo ant streiko kar
tu su New Yorko, New Jersey 
ir Connecticut valstijų siuvė
jais, kad pagerinti savo darbo 
sąlygas, kurios pasidarė jau 
nepakenčiamos.

Kodėl Connectiout valstijoje, 
o ypatingai Bridgeporte, mote
rų siuvėjų darbo sąlygos pasi
darė nepakenčiamos ? Bridge- 
portas randasi tik 50 mylių nuo 
New Yorko. NeW York e yra la
bai įsigalėjęs, taip sakant, 
“needle įtrade”. Kadangi New 
Yorko gyvenimo aplinkybės ki
tokios ir tarp darbininkų di
desnis vieningumas, tai ten 
jiems mokama daugiau už jų 
darbą. Todėl New Yorko tūli 
žydeliai perkėlė savo mažas 
siuvyklas i artimą Conn. valsti
ją ir į Bridgeportą, ypatingai 
pigių moteriškų drabužių gami
nimą. čia pasisekė gauti pigių 
siuvėjų, kurios pirma dirbo 
prie Wornerio korsetų. Jos ge
rai sugebi mašinas valdyti. 
Wornerio dirbtuves yra di
džiausios korsetų dirbtuves pa
saulyje.' J jilJJir-i H > i»,'

Kaip jau minėjau, tūli New

Sudrik, Ine.
Chicago, III

Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167
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nę, visos nusiminę, 
viskas užsibaigs, -r 
musų nežinome. Visos moterys 
metame bėdą ant to vanago,, 
kurį, prilipdė prie laikrodžio.! 
Kitas dar blogas daiktas, tai) 
tas: dirbant nuo Šmotų, kartais 
netenki darbo arba to darbo 
nesuspėja pristatyt prie maši
nos, ir reikia laukti apie 15 mi- 
nutų. Tuomet bosas įsako eiti 
prie laikrodžio ir išmušti laiką, 
kad palieki darbą. Darbui atė
jus, vėl turi eiti prie laikro
džio, kad įmušti laiką, jog pra
dedi dirbti. Kartais dirbtuvėje 
išbuni ir 12 valandų, bet lai
ko korta rodo tik 8 valandas, 
nes, girdi, to reikalauja NRA. 
Ką tas viskas reiškia, mes ne
žinome. Kas blogiausia, kad 
mes moterys viena nuo kitos 
viską slepiame, nežinome kuri 
kiek padaro per 8'valandas lai
ko. Kiekviena , moteris mano, 
kad ji yra tik. vieną, kuri tiek 

darbo tegali padaryti, 
atrodo kaip tik prie- 

—. visos fcėdi viename,

Šitas miestas randasi 
vietoje, kad jeigu 
skrenda iš New Yorko į rytus, 
tai visuomet kliudo Bridgepor- 
»tą. Ir musų liūdnos atminties 
drąsuoliai Darius ir Girėnas 
skrisdami į Lietuvą, skrido vir
šum Bridgeporto. Kas skrenda 
iš rytų į New Yorką, irgi ne
aplenkia šio miesto. Anglijos 
lakūnas Mollison, pritrukus jam 
gazolino, pranešė Bridgeporto 
aerodromui, kad jis čia nusi
leis. Čia jo buvo laukta su ge
riausiu prisirengimu; portas 
buvo apšviestas, • ambulansas 
laukė jo ant vietos, lyg kad 
žinodami jo nelaimę. Vietos or
laivis buvo iškilęs ir rodė sve
čiui kelią, kur nusileisti. Vięj- 
nok Mollisonas, aplėkęs septi
nis kartus apie portą, lyg ger
vė nu<tupe į pelkę ir ten įstri
go. Sudužo jo orlaivis ir pats 
pusėtinai susidaužė. Kurie tą 
viską matė, sako, kad Molliso 
nas yra prastas lakūnas. Kiti 
gi sako, kad škotai yra keisti 
žmonės. Jeigu škotui sakysi, 
kad sėskis, čia sausa, tai jis 
darys kaip tik priešingai, — 
sės į balą. Taip buvo ir su Mo- 
llisonų. Dabar Bridgeporto or- 
laukis yra perkrikštytas į “Mo- 
llison Air Port”.

TIK PASKAITYKITE 
“THOR

didelė geležies dirbU^vč, 
dirba ^po 10 valandų 'dienoj. 
Tačiau darbininkai visi tyli ir 
laukia kapitalistų malonės -- 
susiipylėjimo. Buvusio guber
natoriaus Green dirbtuvė, kal
bama, dirbsianti 48 vai.* savais

pas Vir- 
t ūkės. Pelnas eis 

Susi- 
įvyks

Aną dieną, važiuodamas pro 
šalį, sustojau pas savo gerą pa- 
rapijonką 
tuvos. Gera lietuvė ir gera siu
vėja. Užklausiau jos, kaip vis
kas ir ar dirba. Atsakė, — dir
bu, tik kažin kaip ilgai. Na, 
sakau, kas-gi, ar nesijauti ge
rai? Atsako, kad sveikata vis 
dar nebloga, tik darbo sąlygos 
pablogėjo. Ir čia ji pradeda pa
sakoti apie padėtį dirbtuvėje.

Aną dieną musų užveizda at
neša kokį tai nupieštą paukšti, 
— atrodo lyg butų vanagas — 
ir prilipdo viršuje laikrodžio. 
Visos stebimės, ką tai reiškia. 
Vėliau ateina ir pats kumpa- 
nas ir uždaro elektrą; mašinos 
visos sustoja, mes visos mote
rys žiūrime vieną į kitą: neit 
nom, kas atsitiko. Staiga už
veizda surinka: “Everybodv 
come this way”. Visos šusibu- 
riam į vieną kampą prie paties 
kumpano, ir štai anas prabilo- 
girdi, klausykite ir įsitėmykite. 
šita dirbtuvė nuo dabar pradės 
dirbti 8 vai. per dieną ir 5 die
nas per savaitę. Jūsų alga turi 
būt $2.60 per dieną arba $13 
per savaitę, — už 40 valandų 
darbo savaitę. Aš jums pakeliu 
centą ir pusę ant tuzino šmotų. 
Jus turite padaryti 30 tuzinų 
per 8 valandas, kad užsidirbt' 
$2.60. Kuri to nefoadary®...

Čia ji nutraukėį^^-kalbą ir 
nusisuko į kitą pusę. Vėliau pa-

Beje, SLA. trys kuopos irgi 
rengia išvažiavimą 
bickienę 
padengimu^ lėšų busimo 
vienijimo Selino, kuris 
Detroite.

laivelyje, ir visas lygiai liki
mas kankina. Tai galima iš
skaityti iš jų veidų, kurie kal
ba garsiau, negu jų lupos bei 
žodžiai.

Ąr NRA išves šios šalies dar 
bo žmones iš šitos taip sunkios 
ekonominės depresijos į kiek 
geresnę ateitį, — 
laukti, — kartais ir su gana 
liūdna viltimi. Prie tokių ap
linkybių, kokias darbdaviai 
bando pritaikinti prie . NRA, 
kaip ši moteris atpasakojo, tai 
darbininko padėtis , negerėja, 

Darbdaviai viso
kiais budais bando apeiti ne tik 
savo miestų, valstijų, bet ir fe- 
deralius įstatymus, visaip su- 
Mastuodami nustatytas darbo 
valandas ir patį darbininko at
lyginimą už jo darbą.

Įvairių rūbų siuvėjos išėjo 
j streiką

Darbai čia eina nekaip, nors 
tas mėlynasis arelis ir plas
noja. Sako, Fordas paleidžiąs 
darbininkus namo. Dodge gal 
įvesiąs keturias darbo atmai
nas. Kitų automobilių dirbtu
vių viršilos tyli. Tik Cadillac 
užsidarė — gal būt ir ytin il
goms vakacijoms.

Bridgeportas randasi į rytus 
nuo didžiojo New Yorko, nusi
driekęs Long Island Šou n d pa
jūriu, kur yra gražios sūraus 
vandens maudynės su dideliais 
jurų smiltynais; juos jurų ban
gos skalbia ir baltina. Kartais 
jura esti taip audringa, kad 
bangos, rodos, prarys viską, 
kas papuls joms ant kelio. Ga
lop, atsimušusios į krantus ir 
uolas, subyra ir nyksta, lieka 
tik putos 
praryja.
Mollisono

L. S. S. kuopa rengiasi prie 
išvažiavimo ne juokais. Štai 
draugė Keblaitienė viena iš
pardavė apie 30 tikietų. To ne 
vienas kitas kuopos narys ne
galėjo padaryti. Ot ką reiškia 
pasišventimas ir draugišku
mas.

Sako, kad drg. Ožaravičie- 
ne turi visus garduminus su
rinkusi pietums socialistų pik
nike pagaminti. Prisiruošimo 
piknikui darbas eina skland
žiai, ir kas atsilankys, tas bus 
užganėdintas, ir pasakys, kad 

—L. 5. S. kuopos išvažiavi
mas sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
buvo gėrusi

Detroitą pasiekė miego epi
demija. Jau esą susirgę 5 as
menys ta liga; kai kurie jų 
jau arti mirties.

gal. Kova išėjo lygiomis, bet) 
šuo laimėjo dešrą. Už ką jie 
mušėsi, čia neminėsiu, 
gi ne už idėjas.

Vietos sandariečiai giriasi, 
kad jie yra gerai organizuoti. 
Jie čia vedė per du metus faa-j 
tą su komunistais už tautišką 
Jurgį, bet dabar jau suėjo i 
“zgadą” ir prie pirmos progos 
pasibučiuos.

Sandariečių apskričio organi
zatorius. didysis Povilas ir gar
susis organizatorių, organizato
rius, atidarė tikrai tautišką- 
karčiamą ir čia jis visus orga
nizuoja prie baro.
Moterų siuvėjų darbo sąlygos 

ir NRA

LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ 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 piet W. A. A. F. 920 k.

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

Alikonis

ACCIDENT 
INSURANCE 
POLICY

tiems savo skaitytojams, *kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

........... 1 'THIU, ...... .......................................... 
/ 

tyriau, kad sidabrinė nuriedėjo 
per jos veidą. Nagi, sakau, kas 
gi jeigu “kuri to nepadarys...” 
Kas tuomet bus? Bus atleista; 
iš darbo. Pirmiau mes dirbome 
ne apribotas valandas ir dar 
pasidarydavome iki $15 algos! 
per savaitę. Dirbome apie 72: 
valandas per savaitę. Dabar gi. 
praeitą savaitę dirbau tik 40 
valandų ir padariau (supranta
ma, darbas nuo šmotų) vos 
$ 10. Reiškia, aš r nepadariau. 
tiek, kiek kumpanas įsake pa-, 
daryti — trūksta $3, ir todėl: 
tikiu, kad neteksiu darbo. O bet blogėja, 
kur tada dėtis? AŠ siuvu ant! 
mašinos, kuri turi tris adatas;
— siuva kartu tris siūles. Pra-; 
eitą savaitę mašiną taip spau
džiau, kad daugiau negaliu, —; 
kartais net adatos įkaisdavo,, 
net ir kibirkštys rodydavosi,—1 
ir štai vos $1U teuždirbau. Aš 
jau sutikčiau diiįbti ir už $10 i 
bile tik nevarytų iš darbo, bet; 
bosas sako, kad turi padaryti' 
$13 arba nieko.
tekti darbo. Su kitomis moterį-' 
mis ir tas pats. Visos susirupi-i 

Kaip tas 
niekas i<

šunelis laimėjo dešrą
Sena lietuvių patarle sako, 

kad kuomet du šunės riejasi už 
kaulą, tai trečias kaulą laimi. 
Bet čia buvo visai priešingai. 
Du musų broliai lietuviai susi
pešė, o šunelis laimėjo dešrą. 
Dalykas buvo štai koks: šimta
procentinis sandarietis, grįžda
mas iš darbo, krautuvėje pasi- 
pirko vieną mastą dešros ir ei
na sau linksmas namo, — bus 
gera vakarienė. Namie, lauke, 
ant namo laiptų, sėdi ir snau
džia jo giminaitis, turėdamas 
kokį ten piktumą ant sandarie- 
čio. Urnai miegalius pašoka, 
tur būt, sapno pagautas ir pra
deda sandarietį kojomis spar
dyti. Pastarasis pradeda rėkti: 
“švoger, kibą iš proto išėjai, 
ar sapnuoji!” Miegalius visgi 
nesiliauja sandarietį spardęs. 
Pastarasis, matydamas; kad 
miegalius vis neatsibunda, pra
dėjo vartoti savo kojas. Miega
lius mato, kad bus blogai ir 
pradėjo belstis apie sandariečio 
žandus. Sandarietis greitai su
organizavo visą savo energiją 
ir paleido abi rankas į darbą,~r 
pradėjo organizuoti iš visų pu
sių miegalių. Pamiršo, kad jis 
turėjo po pažastim dešrą ir ke
palėlį duonos. Suprantama, deš
ra ir duona iškrito ant šaligat
vio. čia netoli butą alkano Šu
nelio, kuris griebė dešrą ir lei
dosi bėgti. Kaimynai, kurie da
bojo ir žingeidavo, kas laimės 
/aitą, pradėjo šaukti šunį at-

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept
1739 Šo. Halsted St.» Chicago, H1J

S X r? ' : *’

$8.00 Chicago j e
$7.00 Amerikoje 

Prašau užrašyti man Naujienas ant 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy. 
Pilnas vardas k pavardė ................. ....................... ..

1 - • 
Adresas ................ . .......................................................... .

Amžius 1........ ....................................................................

Kam užrašote! .............................................. ........... ......

Ar giminė? 

Jo adresas

sulaukęs apie 57 
m. amžiaus. Palaidotas Lietu
vių kapinėse Johnston City.

Antanas Kirkickas buvo pa
vienis senas kavalierius. Arti
mų giminių Čia neturėjo, tik 
turėjo Chicagoje dvi seseris— 
B. Banėnienę, 5642 West 65 
St., ir našlę Dalikienę.

P-nia Bančnienė ir jos sū
nus dalyvavo laidotuvėse.

Velionis Kirkickas paėjo iš 
Karapalio sodos, Pagramančiu 
parapijos, Tauragės valsčiaus, 
Kauno rėdybos. Amerikoje gy
vendamas visuomet dirbo an
glių kasyklose.

Jisai priklausė U. M. W. of 
America lok alui. To lokalo 
kaštais ir tapo palaidotas.

78.00
Mokant tiktai po vieną $1 į savaitę.

PASISKUBINKITE PRIE ŠIO BARGENO!

tėję ir mokėsianti po 35 cen
tus valandai. Tai republikonų 
malonė. Kažin kad po Ex-gu- 
bernatorių padėtų ant 35c va
landoj uždarbio 
jis pasakytų.

Pagyvensime, pamatysime 
kas toliau bus.

—F. Lapinskas.
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Gage Park

Klubas

American

klausia

stena Zaikinas

R NESVEIKAS?
(Galas)

SHARPS and FLATS
50c

50c

Kodėl jums

A Century

ODO

Binghamtoniečiai 
aplankė Naujienas

Sako, visa Chicago 
trauks į Joniškiečių 
L K. Klubo pikniką

m. iki 
iki 12 
Šuba-

1210 K1LOCYCLES.
247.8 M E T B R S

Parodo kaip bedar 
biai yra suklaidina 

mi įvairių gandų

over this 
with bet- 
time it is 
members 
each re- 
has been

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

išpildys 
artistai,

season
Chorus
at the

Specialistas ij 
Rusijos

Budniko korporacija dalyvaus 
American Federation of La
bor, Labor Day programe.

7:45 VALANDĄ 
K A S R Y T Ą 
(APART NEDfiLD.) 
' Š STOTIES

Darbininkų
Geriau- 

tiirėti

pradėjo dar labiau 
didinti, kad yra rei- 
apie tūkstantis darbi* 

Sutraukė apie porų? 
tūkstančių žmonių ir

WMAT.A PI2ETTV
JUST SEND IT HOMEMTH 
tMEOTHERS! Hf—

THIS BATHING SUIT IS A DEARl 
- \ YOU MAY CONSIDER

Lietuvių įstaiga pa 
sirodys Pasaulio Pa 
rodoje; transliuos 

programa

Tarp Chicagos 
Lietuvių

n Chorus exteųds its 
eartiest wishes that 

succeed 
that they

Vieta ten yra gana puiki, 
ųžuolai, puikus kalneliai, etc. 
Galėsime linksmintis iki vėlu
mai, mat kita diena taipgi yra 
pailsio diena 
diena — Labor day 
šiai tokiomis dienomis 
atostogas.

Pasižadėjo dalyvauti 
daužų ministerija 
choru. Visi galės 
kas tiktai norės 
užtikrinu, 
neturėsite, i 
na geri, 
siems veltui 
ri muzikantai, taipgi matysite 
visas gražias dovanas, kurios 
bus išdalintos pačiame išva
žiavime. Visiems viso labo ir 
iki pasimatimo. B. B.

FINIS.
And now it is time for us 

to say Good-Bye. This time 
not for a week nor for two 
weeks būt probably forever. 
We wish to thank all of our 
contributors for contributing, 
all of our readers for reading 
this column, all of Pirmyn for 
cooperating with us and for 
their gift. We wish to thank 
Naujienos for the space 
they gavę us. And lašt of all

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

MILE 
ANNETTl 
'hicrd^a

YOU MAY SEND 
THlSNIFT? .-----

LIT1LE SUIT) 
UP,100Į H

pradėjus griūti, kom- 
atsiuntė kelis darbi- 
iš savo kitos dirbtu- 
uždėjo naujų dratinę 

Taippat apvalė visų 
nuo visokių žolių ir 

. Padėjo naujų 
bendrovė

Tūkstančiai susirinko tikeda 
mies darbų, o nei vienas 

nieko negavo.

Jeiga kiti m- 
jii jumi gali padaryti. 

‘ j. Patarimas 
nuo 10 valandos ryto iki 1

Tti. Čfiiwfor<l 5573

Joniškiečių L 
rengia linksmų išvažiavimų su 
dovanomis, Štai vieni pasako
ja, kiti ausis pakreipę klau
sosi. O kalba eina apie tai, 
kad visa Chicaga su kolonijo
mis rengiasi į Joniškiečių 
klubo išvažiavimų, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 3 d. J. 
Spaičio ųžuolyne, prieš Oh 
Henry Park, Willow Springs,

1HJS 6OWN MUŠT 
HAVE BEEN MADE 
TOP MEĮ - ILL 
TAKE IT! f—tt I

BURNS1DE.
Magnesia Steel Company, ku
rios dirbtuvės randasi prie 
95th ir Cottage Grove avė. 
stovi uždarytos daugiau kaip 
trys metai ir jokių darbinin
kų nelaiko, išskiriant tris sar
gus. Nuo vieno šono dirbtu
vės buvo sena medinė tvora, 
kuriai 
panija 
ninkus 
vės ir 
tvorų, 
kiemų 
kitokių atmatų 
iškabų, kad bendrove susi
vienijo su kita kompanija, net 
iš Detroito.

Kokie tai asmenys pradėjo 
skleisti gandus, kad jau dau
gelį darbininkų priėmė ir vis 
dar ima. Žinoma, kas rytas 
susirenka keli šimtai darbi
ninkų ir stovi per dienų. Sar
gai aiškina, kad jokių darbi
ninkų neima ir niekas nežino 
kada toji dirbtuvė pradės dir
bti. Prie to, dar pakabino ties 
ofiso durimis pranešimų, kad 
niekas nelauktų darbo, nes 
dirbtuvė neatsidarys ir dar
bininkų nereikia.

Po to pranešimo gandų pla
tintojai 
gandus 
kalinga 
ninku* c 

trejetų 
kasden minia didėjo.

Kuomet sargams nusibodo 
aiškinti, tapo pašaukta polici
ja, kuri išvaikė bedarbius. 
Nuo to laiko apsistojo visi 
gandai ir darbininkai daugiau 
nestovi prie dirbtuvės, reiš
kia, darbininkai patys save su
klaidina tokiais nepamatuo
tais gandais —D. B.

Budriko korporacija, 3417 
S. Halsted St., yra užkviesta 
dalyvauti American Federa
tion of Labor Labor Day pro
grame, Pasaulinėje Parodoje, 
Hali of Science, pirmadieny, 
rugsėjo 4 d. 2 vai. po pietų.

Lietuvių programas bus 
transliuojamas per W. C. F. 
L. 970 k. radio, ir per trum
pųjų bangų stotį, W. 
A.—0800 k.

Lietuvių programų 
žymus Budriko radio 
Budriko akordijonai ir W. C. 
F. L. orkestras, Stasys Rimkus 
ir kiti. Dar primenu, kad pro
gramas bus duodamas tiesiog 
iš World’s Fair 
of Progress Exposition, Hali 
of Science, 2-rų vai. po pietų.

Musų lietuviai turės progos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo, ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau< 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 

. roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti. ateikite čia ir persitikrinkite ką 'J 
Praktikuoja per daugeli merų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
valandai rr nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo ’l| ryto iki 1 vai. 
4200 W»it 2b St. kampas Kteier Avė. 

■HMMMMMasaSUMmHMBastMIUimiMHMMMBUMMIMiaBi

b rom now 
about all

—Kažkodėl miegas neima... 
—sustena rudi pantalonai. — 
Gėrėjausi gamtos gražumu... 
Pas mane, žinote, naktiniu 
traukiniu atvažiavo brangi 
viešnia... mano žmonos moti
na. Su ja atvažiavo ir mano 
anūkės... puikios mergaitės. 
Visgi smagu, nors ir... labai 
vėsu! O jus taipgi mylite gam
ta gėrėtis?

—Taip,
aš irgi džiaugiuos... Ar jus 
kartais nežinote čia kur nors 
arti kokios karčiamos ar ka
vinės?

Rudi pantalonai pakelia 
akis į dangų ir giliai užsimųs-

—Neišvengiama, papūk! Po 
arbatos mums reikės roles pa
kartoti ir kai kų sudainuoti... 
Aš su Skoromislovu dainuo
siu duetų... Kad nors neuž
miršti! Pasiųsk, mielasis, Na- 
talijų atnešti sardinkų, degti
nės, sūrio ir dar ko. Jie tuo- 
jaus ir vakarieniaus... Ak, pa
vargau !

—Hm... aš pinigų neturiu!
—Negalima gi, papūk! Ne

gražu! Aš negaliu dėl to rau
sti iš gėdos!

Į pusvalandį Natalija išeina 
degtinės ir užkandžių parneš 
ti. Zaikinas atsigėręs arbatos 
ir suvalgęs visų franeuziškų 
duonų, išeina į miegamų kam
barį ir gula į lovų, o Nadežda 
Stepanova ir jos svečiai, rė
kaudami ir juokaudami, pra
deda roles pakartoti. Povilas 

‘Matvejičius ilgai klausėsi inik- 
Įfiojančios »* Skoromislovo kal
bos ir Smerkalovo aktoriškų 
išsireiškimų... Po rolių karto
jimo seka ilgos kalbos, per
traukiamos garsiu Olgos Kiri- 
liutės juoku. Smerkalovas, 
kaipo atsakantis vaidintojas, 
paviršutinišku entuziazmu ai
škina roles...

Toliau ^ęka duetas, o po du
eto indų ^barškėjimas... Zaiki
nas per sapnų girdi, kaip įkal
binėja Smerkalovų skaityti 
“Griešninkę” ir, kaip tas, su
klydęs, pradeda deklamuoti. 
Jis šniokia, muša sau kumščia 
į krutinę, verkia, kvatoja už
kimusiu basu... Zaikinas rau
kosi ir kavoja galvų į pata-

pasirodyti . su savo 
ir muzika tarpe visų kitų tautų 
prieš Parodos tuksiančius 
žiūrėtojų ir milijonus klausy
tojų.

Budriko korporacija šį pro
gramų išpildo ne reklamos 
(pasiskelbimo) tikslais, bet 
vien tik sulig American Fede
ration of Labor pakvietimu.

— Budriko Pranešėjas.

u savo 
dainuoti, 

Toliau visus 
kad “Fiat tajerų” 

nes keliai yra ga- 
Įžanga yra — vi- 

i. Piknike gros ge-

—Jums eiti toli ir tamsu, — 
jis girdi tylų Nadeždos Stepą 
novos balsų 
nepasilikti pas mus pernakvo
ti? Skoromislovas atsiguls čia, 
svečių kambaryje, ant divono, 
o jus, Smerkalovai, Petruko 
lovoje... Petruku galima bus 
vyro kabinete paguldyti... Iš 
tikrųjų, pasilikite!

Ant galo, kai laikrodis iš
mušė antrų valandų ryto, visi 
nutilo... Atsidaro miegamojo 
kambario durys ir pasirodo 
Nadežda Stepanova.

—Povilai, ar tu miegi? — 
šnibžda ji.

—Ne, o kas?
—Eik, mielasis į savo kabi

netų, atsigulk ant divono, o 
čia ant tavo lovos, aš Olgų Ki- 
riliutę paguldysiu. Eik, miela
sis! Aš jų galėčiau kabinete 
paguldyti, bet ji viena bijosi 
ten miegoti... Kelkis gi!

Zaikinas keliasi, užsimeta 
ant savęs balakonų ir, pasiė
męs paduškų, stena į kabine
tų... Apgraibomis eidamas į 
savo kabinetų, jis uždega deg
tukų ir pamato: ant divono 
guli Petrukas. Berniukas ne
miega ir didelėmis akimis žiu
ri į degtukų.

—Papa, kodėl uodai naktį 
nemiega? — klausia jis.

—E>ėl to... dėl to..*—murma 
Zaikinas:—dėl to, kad mudu 
su tavim čia nereikalingi..

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ___
118 pusi. \

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium_____
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ............ 1......................
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas ....... ...................................
o 120 pust.

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

(Tąsa)
—Natalija, užkaisk samova- 

rų! — šaukia Nadežda Stepa
nova, garsiai čiužėdama dra
bužiuose. — Sako, Povilas 
Matvejičius atvažiavo? Povi
lai, kur tu? Sveikas, Povilai! 
—rėkia ji, įbėgdama į kabine
tų ir sunkiai kvėpuodama. — 
Tu atvažiavai? Labai linksma 
...Su manim atvažiavo pora 
musų draugų... eiki va, aš tau 
juos perstatysiu... Ot, šitas, il
gasis, tai Skoromislovas... gra
žiai dainuoja, o antrasis, tas 
mažiukas... tūlas Smerkalovas, 
atsakantis aktorius... vaidina 
kuopuikiausiai. Ak, nuvar
gau! Vos tik repeticijų turė
jome... Sekasi kuo puikiau
siai! Mes statome “Gyvenimas 
su trombonu” ir “Ji jo lau
kia”... Po ryt bus spektaklis...

—Kam tu juos atsivežei? — 
klausia Zaikinas.

Andradienį, rugp. 29 d., 
“Naujienas” atlankė Bingham- 
tonieČiai p. Juozas Linonis, 
35 Prospect St. su žmona ir 
Jonas Cinikas.

Chicagon jie atvyko tarpe 
kitko Pasaulinę Parodų ap
lankyti. Be to, p. Linoniai 
turėjo ir medaus mėnesio ke
lionę.

Pp. Linoniai Chicagų aplei
džia šiandie ir važiuoja į De
troitu, kur turi draugų. .Ma
no pamatyti kai kurias auto
mobilių dirbtuves. Pakeliui 
į Binghamtonų dar planuo
ja pasiekti Niagarų Falls, Bin- 
ghamtonan sugrįžti tikisi ant

present the very comic ope 
retta “Pickles 
you will hear a lot 
sprts of pickles.

In order to put 
pleasant produetion 
ter success than lašt 
urged that all the 
attend promptly at 
hearsal. The time 
chąnged to 7:45 each Ėriday 
evening. Also take notice that 
the place of meeting has also 
been changed 
Auditorium.

In line with other things 
that are happening in these 
United States, Pirmyn is also 
under a new deal. There will 
be dues of ten cents each 
month to 'be collected from 
all the members. An initiation 
fee of one dollar will apply 
to those new members who 
enter after the next meeting. 
Now is your opportunity. Join 
up and stay up with Pirmyn 
now. *

otaooooooOOŪar^onnl

STATE ST. 
rr S4M 
pttkaičlavima šiandie.

Jį rengia J. Spaičio darže šį 
sekmadienį.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD<fl^^^®į 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanot, lietaus ir draskos vanos.
swimming pool.

Rnaiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. *

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kau

THE START OF A NEW 
YEAR.

Rehearsals for the 
began for the Pirmyn 
lašt Friday evening 
Gage Park Field House. Some 
forty odd membersi, both new 
and not so new, were present 
to take part in the initial prac- 
tice. Everyone was happy. 
Everyone was tanned a bit. 
And everyone was firmly sėt 
in doing his best for the cho
rus.

Due to the many reąuests 
of our customers and friends, 
Pirmyn has decided to again

to visit and tour Lithuania.
Mr. Gura, who has just com- 

pleted four years of engineet- 
ing trainįng at the Arniour 
Institute of Technology, has 
obtaincd a permanent posi- 
tion with the Illinois Inspect- 
ion Bureau in Rpckford, Illi
nois.

Pirm 
most 
both Vera and Joe 
in every venture 
undertake in the future. It is 
with extreine sorrow and re- 
gret that we bid farewell to 
Joe and Vera, who have been 
always in the heart of Pirmyn 
and its affairs. However, both 
have promised to visit Chicago 
and Pirmyn at every opportu
nity.

Au revoir Joe and Vera! 
We will all be waiting most 
anxiously to hear how you are 
getting along by means of 
“Sharps and Flats.”

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

Vėliausi ir geriausi 
llMk gydymai išgydymui 

F ' įvairių kraujo ligų,
t " reumatizmo, inks-
t tų, pūslės, urina-

“ v‘st*
l 4 čiamųjų ligų. Tai-

PS> speciali gydy- 
\ mai sugrąžinimui

energijos ir stipru- 
mo be laiko nu- 
silpniems asme- 

' nims ir lytiniai
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų. • • •

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m 
vai. Panedėliais, Seredomis i 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name

. Lašt Satufday evening a 
group of ninety young people 
from Pirmyn Chorus and 
their parents staged a Fare- 
well Party at the Busy Bee 
Grove in I^ęųj$nt in honor of 
two of the most popular and 
well-liked Pirmynites, Vera 
Skusęvic and Joe (“Singing 
Fool”) Gura.

There was much mlrjth and 
gayety while the young 
people danced, sang, played 
games, or sat near the huge 
bonfire. Then Mr. Stephėns, 
on behalf of the chorus, pre- 
sented the guests of honor 
with small tokens to express 
our sincerest appreciation at 
having enjoyed their friend- 
šhip while at Pirmyn.- Both 
Mr. Gura and Miss Skusęvic 
gavę fatewell speecheš. Fol- 
lowing the * addresses, lunch 
was served and the merry- 
making was resumed.

Miss Skusęvic, one of our 
most talented Lithuanian 
singers, is leaving Chicago to 
continue her study of music 
at the University of Illinois. 
After her work at that institu- 
tion is coinpleted, she intends 
to fulfill her life ambition •—

dainomis Labor Day, t. y.' rugsėjo 4 d, 
P-nas Cinikas išvažiuoja į 

Binghamtonų ateinantį ket
virtadienį. Jis grįžta atgal 
traukiniu.

Naujieniečiai velija jam lai
mingos kelionės. —V. P.

— ■>.»«»».tu « iiii m ■

būt not least we wish to 
thank Mr. and Mrs. Stephens 
for their much needed sug- 
gestions.

If any of you are ever i n 
Rockford, (which is my fu
ture home) do not forget to 
look up The Singing Fool.

The column from now on 
will be eondueted by Jaunes 
Grandmesnil. Take it away 
Jacųues.

This column has been eon
dueted bv

THE SINGING FOOL 
who in real life is Joseph J. 
Gura.

A. P. Čechovas. Verte M. J. Si/eikis

PERDAUG ŽMONIŲ

AVV.SAY*-”'TURN 
OVER, SIS!-Gi VE Į 
ME ACHANCE TOGtl 
A LITTLE SUUMBER!

Pakelkit namo vertę ir natortima moder- 
niAka KARATO VANDENS ar GARO Ap- 
Mldymo Si.tema — aukiUHausioa rųkiea 
boileriai. Kerlauaias materlolas. tobulas 
Įtaisymo darbas Ir pilnas nakumas ga
rantuota.

PIRKITK DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO!

Lengvi Hmokfilimai, jei gorima

S118-U

Gaukite Musq

Dargi miegot nėra kur!
—Papa, o nuo ko tai Olga 

Kiriliutė turi šlakus?
—Ak, užmiršk! Įkyrėjai tu 

man!
Pagalvojęs truputį, Zaikinas 

apsirengia ir išeina laukan at
sigauti... Jis žiuri į pilkų ryto 
dangų ir nesijudinančius de
besis, girdi tingų rėkimų mie
guisto paukščio ir pradeda 
galvoti apie rytojaus dienų, 
kad jis butų buvęs mieste, ir 
sugrįžęs iš sodno ramiai sau 
miegotų... Staiga iš už kampo 
pasirodo žmogaus figūra.

“Tur būt, naktinis sargas,” 
—pamislė Zaikinas.

Bet įsižiūrėjęs ir priėjęs ar
čiau, jis pažino toj" figūroj 
vakarykštį vasarotojų ruduose 
pantalonuose.

—Jus nemiegate?

1 •
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Trečiadienis, rugp. 30? jM*

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

>139 Sauth Halated Street 
Tdepboue Carui 8500

Eiiter P. GRIGAITIS

Subacription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per 1W in Chicago 
8c per copy

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Poat Office 
of Chicago. III. under the act of 
March 8H 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Dk TeMoaae Caaal 850ė

Užsisakymo kaina:
Chicago je — pažtu:

Metams ...........   $8.00
Į Pusei metų —---------------  4.00

Trims mėnesiams___ _____   2.00
Dviem mėnesiams ..............__  1.60
Vienam minėsiu! .76

Chicagoj per IšneJio tojus;
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui —__ „ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltai

Metama $7.00
Pusei metų ............   8.50
Trims mėnesiams — 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minesiui ..........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams $8.00
Pusei metų ....... .   4.00
Trims minėdama 2.50 I
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Prieš kiek laiko Kuboje prasidėjo smarkus judėji
mas, kurio tikslas buvo pašalinti prezidentą Gerardo 
Machado. Kada sostinėje Havanoje pradėjo platintis 
gandai, jog Machado sutiko rezignuoti, tai tarp gyven
tojų kilo didžiausias džiaugsmas ir jie surengė milžiniš
ką demonstraciją. Tačiau tas džiaugsmas buvo dar 
ankstyvas: diktatorius Machado pasiuntė savo teroris
tus išvaikyti susirinkusią minią ir miesto gatvėse žuvo 
dvidešimt su viršum neapsiginklavusių žmonių.

Tai buvo paskutinis diktatoriaus kruvinas aktas. 
Visoje Kuboje sujudo žmonės. O kada prieš Machado 
atsigręžė ir armija, tai tasai su keliais savo šalininkais 
lėktuvu pabėgo į Bahamas salą. Na, o iš ten slapta iš
plaukė j Kanadą.

Dabar bus pravartu panagrinėti tas priežastis, ku
rios privedė prie perversmo. Kubos praeities istoriją ir 
dabartinę padėtį geriausiai nušviečia Carleton Beals 
savo knygoje “The Crime of Cuba”. Ta knyga pasiro
dė vos prieš keletą dienų. Knygoje paduodama tiesiog 

' pasibaisėtinų faktų apie tai, kas per paskutinius kelis 
metus dėjosi Kuboje.

Kai Jungtinėse Valstijose tapo įvesta prohibicija, 
tai Kuba virto milžinišku saliunu, kur turtingi ameri
kiečiai važiuodavo troškulį nuraminti ir tuo pačiu lai
ku kėlė šlykščiausias orgijas. Machado, prezidentas, 
“kuris papildė tūkstantį žmogžudysčių”, į visą tai žiu 
rėjo pro pirštus, kadangi iš tų orgijų jis turėjo nema
žai pelno. Jis važinėjosi. $30,000 vertės šarvuotu auto
mobiliu, kaip gengsterių lyderis.

Joki opozicija nebuvo pakenčiama. Už mažiausį 
protestą žmonės buvo šaudomi, skandinami juroje, kem
šami į kalėjimus ii- gabenami į Pines salą. Per pasku
tinius trejus metus aukštesnės mokyklos faktinai buvo 
uždarytos. Mat, Machado buvo tos nuomonės, kad tam
sius ir neapsišvietusius žmones kur kas lengviau yra 
valdyti.

Dėliai to, kad žmonės dabar atsidūrė pasibaisėti
noje padėtyje, vyriausiai yra kalti Amerikos kapitalis
tai, kurie nesigailėjo milžiniškų sumų pinigų palaiky
mui diktatoriaus Machado.

Kubos turtai šiandien priklauso amerikiečiams. 
Vieną trečdalį Kubos teritorijos, beveik 90 nuošimčių 
dirbamos žemės, valdo ir kontroliuoja Amerikos korpo
racijos. Likusi žemė taip pat yra praskolinta Amerikos 
bankininkams. Cukraus pramonė, kurią Amerikos ban
kininkai sunaikino, taip pat yra Jungtinių Valstijų pi
liečių kontroliuojama. Amerikiečiai kontroliuoja taba
ko pramonę,Joeveik visus bankus, geležinkelius ir elekt
ros įmones. Paskutiniais metais Kubos ekonominiame 
gyvenime dominuojančią rolę vaidino Morganas ir kiti 
stambus New Yorko bankininkai. Viso Amerikos kapi
talistai turi investavę Kuboje vieną bilioną su viršum 
dolerių.

To Amerikos kapitalistų dominavimo pasėkos, sa
ko Beals, yra pasibaisėtinos. Net šiais depresijos lai
kais amerikiečiams, butų sunku įsivaizduoti tą neįma
nomą skurdą, kokį tenka pergyventi daugumai Kubos 
žmonių. Kuba pradėjo laipsniškai smukti nuo to laiko, 
kai atgavo nepriklausomybę. Geriausią vyriausybę bu
vo sudaręs jos pirmas prezidentas Estrada Paima, o 
blogiausią — jos paskutinis prezidentas Gerardo Ma
chado. Juo Amerikos kapitalistai labiau įsigalėjo, tuo 
Kubos ekonominė padėtis ėjo blogyn. Tas kapitalistų 
godumas privedė prie to, kad nukentėjo ne tik kubie
čiai, bet ir amerikiečiai. Visai dar neseniai metinė pre
kyba tarp Amerikos ir Kubos siekė apie bilioną dolerių, 
o šiandien ji yra beveik visai pakrikdyta.

Kubai per prievartą Amerika antmetė taip vadi
namą Pratt pataisą. Tos pataisos trečias skyrius sako, 
jog Kuba privalo palaikyti tinkamą vyriausybę, kuri 
apsaugotų žmonių gyvastį, nuosavybę ir kiekvieno pa
skiro piliečio laisvę. O antras skyrius draudžia Kubos 
vyriausybei užtraukti skolas, kurios negali būti atmo
kėtos iš paprastų mokesčių. Bet tikrumoje Amerikos 
valdžia ne tik nesipriešino Machado diktatūrai, • kuri 
patrempė po kojomis piliečių laisvę ir išžudė tūkstan
čius žmonių, o ir leido užtraukti skolas, kurios tegalė
jo būti atmokėtos tik specialiai ant gyventojų uždėtais 
mokesčiais. * -V ■ ‘'

1902 m. Kuba visai neturėjo skolų. Bet jau 1928 m.

jos skolos pašoko ligi $140,000,000. Machado tas skolas 
dar labiau padidino. Jis pasiskolino $9,000,000 iš Mor
gano banko; $42,000,000, išleisdamas cukraus bonus, 
$80,000,000 įs Chase nacionalio banko, ir užtraukė $40,- 
000,000 vidaus paskolų.

Visa tai rodo, kad Amerika yra žymiame laipsny
je atsakominga dėl dabartinės Kubos padėties. Tą at
sakomybę prieš kiek laiko labai vykusiai pabrėžė vie
nas žymus Kubos mokslininkas, kuris štai ką pasakė:

“Beveik per keturis šimtus metų mes buvome pri
versti nusilenkti geležinei Ispanijos tvarkai. Beveik 
šimtą metų mes kovojome, kad numesti tą jungą. Ku
boje kiekviena žemės pėda yra aptaškyta patriotų ir 
kankinių krauju.

“Pagalios, įsimaišė Amerika. Jus sakėte, kad pa- 
liuosuoti mus... Visa, ką jus padarėte, tai ištraukėte iš 
musų rankų pergalę... Laisva Kuba?... Ha! Mes esame 
surišti ir, mums burnos yra užimtos, surištos yra musų 
rankos ir musų siela... Mes esame surišti jūsų dolerių, 
jūsų bankininkų, jūsų politikierių, jūsų Platt pataisos, 
jūsų godžių ir smulkių politikierių, kurie vaidina diplo
matų roles. Laisvė?... Musų vyriausybė, musų preziden
tas, yra tik jūsų purvino dolerio žaislas.” „

•W’<
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Nacių Triumfas
APSIVYLIMO PRADŽIA

Nacių nugalėjimą pirmosios 
vokiečių respublikos bus tin
kamiausia palyginti su milita- 
riška kampanija. Rudmarš- 
kinai laimėjo vieną po kitos 
pergalę su nepaprastu spar
tumu.
buvo teroras. Su teroro pa
galba jie sulaužė ir sudemora- 
lizavo respublikonų kareivių 
pirmąją liniją. Tokiu budu 
pasidarė laisvas kelias inva
zijai.

Frontą, koks jis yra dabar, 
nereikia suprasti kaipo liniją 
— jis nusitęsia per visą Vokie
tiją ir paliečia visos Vokieti
jos gyvenimą. Jis su kiekvie
na diena plinta 
džia šaknis, kai 
kiniai padaro 
nauju oponentu, 
kontaktas padaroma, tai tuoj 
oponentai, kaip ir jų pirmta- 
kunai, pasitraukia arba pasi
duoda. Visoks organizuotas 
pasipriešinimas tapo 
kintas.

Bet nežiūrint į visa 
ras nepasiliovė; kaip 
šingai, tapo aršesnis nei kada 
nors — pasidarė labiau uni
versalus ir sistematiškas.

Pirmoji terorizmo banga 
faktinai sunaikino visokį pasi
priešinimą, 
nes 
gos

beveik nepajėgė sudaryti su 
darbininkais kontaktą. Daly
kai, kurie sukėlė pasibjaurėji
mą civilizuotame pasaulyje, 
tebevyksta “ruduose namuo
se”. Skirtumas tik tas, kad 
ten dabar kankinama ne ba
riai, bet paskiri asmenys, štai

Jų vyriausias ginklas j birželio 13 d. tūlas L. (“The

tik rudmarš- 
kontaktą su

Kai tik tas

sutriuš-

tai, tero- 
tik prie-

Tikslas dabarti- 
antrosios terorizmo ban- 
yra sunaikinti potencio- 
konkurento pasipriešini- 

Ji veja šimtus profesi- 
sąjungų viršininkus iš
Net tie socialistai, ku-

Rami streikuojančių Eclipse Needle Co., Phihdelphia, Pa., darbininkių demonstracija, kuri 
pavirto riaušėmis, streikierems susidūrus su streiklaužčmis. Daugelis streikierių policijos 

buvo sumuštos ir kelios areštuotos.

Manchester Gardian” kores
pondentas turi užsirašęs jo 
pilną vardą ir adresą), tapo 
paliuosuotas iš kankinimo na
mų, kurie randasi Berlyne. 
Jis buvo vienas tų, kuris, ne
žiūrint baisiausių kankinimų 
dieną ir naktį, atsisakė išduo
ti savo draugus. .Jis ir kiti 
kaliniai nuolat buvo plakami 
raganosio odos kančiukais, 
pamirkytais vandenyje. Kas 
dieną jie buvo verčiami at- 

tikrils militariškus

mą. 
nių 
namų, 
rie priėmė režimą, yra muša
mi. Grumojama ir konserva- 
tyviškam elementui, kuris ga
li netekti visko, už ką jis ko
vojo. Katalikų kunigai areš
tuojama. Nedaroma ceremo
nijų nei su protestonais, ku
rie, kaip ir konservatyvieji, 
rėme nacius. Evangelikų dva
siškiai turi būti prisirengę 
nukentėti nuo nacių dėl tikė
jimo reikalų. Konservatyviš- 
kos ir katalikų organizacijos 
yra naikinamos. Nesuskaito
ma daugybė šeimų, kurios nie
kuomet nieko bendro neturėjo 
su taip vadinamu “marksiz
mu”, atsidūrė sunkioje padė
tyje* — joms grūmoja didžiau
sias vargas ir badas.

Tik pramonės miestų dar
bininkų kvartaluose palygina
mai ramu ir teroras nesiau
čia taip, kaip kitur. Tenka 
pasakyti, jog iš visų respubli
kos gynėjų darbininkai turi 
daugiausiai patyrimo. Jie tą 
patyrimą įgavo, bekovodami 
su išoriniu ir naminiu priešu. 
Todėl ir nuo nacių jie gali

persekiojimas

ma-

likti tam 
pratimus.

žydų
kiek nepasilio^e. A Ypač tas 
persekiojimas yra žiaurus
žuose 111108111086*, kur žydų pir
kliai yrd\ boikotuojami. Jie 
nebeturi nei kostumerių, nei 
prekių. Iš pr^yincijos žydai 
bėga į Berlyną, kad išvengus

Galutinas Vokietijos 
sutriuškinimas yra tik 

klausimas.

bėga 
bado.

laiko

pacifistų 
Birželio 28 d.

Nepasiliauja ir 
persekiojimas, 
pavyzdžiui, pacifistų periodi
nio leidinio “Die Deutsche 
Zukunft” redaktorus Riechert 
ir jo sūnūs tapo nacių iš poli
cijos atiųiti ir sumušti. Naciai 
juos valkiojo Heide mieste 
(Hessen) gatvėmis. Sūnūs bu
vo priverstas pakabinęs ant 
kaklo nešti iškabą su parašu 
“Aš esu išdavikas”, o tėvui 
buvo prisegta ijkaba su žo
džiais “Tokia yra ir mano šei
ma”. Vargu Vokietijoje pa
siliko bent vienas žymesnis 
pacifistas, kuris nebūtų paso
dintas į kalėjimą, ištremtas 
arba izoliuotas koncentracijos 
stovykloje.

Šimtai žmonių, kuriems jo
kio nusidėjimo negalima pri
mesti, yra areštuojami ir kan
kinami koncentracijos stovy
klose. Bernicke stovykloje 
(tarp Nauen ir Kremmen), pa
vyzdžiui, randasi 80 kalinių. 
Ta stovykla — tai seniau bu- 
vusis cemento fabrikas. Mie
gojimui vieta gana didelė, bet 
kaliniai neturi kuo apsikloti ir 
yra verčiami miegoti tiesiog 
šiauduose. Maisto tiek mažai 
teduodama, kad kaliniai nuo
lat jaučia alkį.

Kai kurie kaliniai dirba

stovyklose, o kiti yra “skoli
nami” darbdaviams kaimyny
stėje. Kitaip sakant, jie yra 
naudojami “vergų darbui”. 
Raganosio odos kaučiukais 
kaliniai nuolat yra skatinami 
smarkiau dirbti. Stovyklą 
suorganizavo nacių būrys, ku
ris yra žinomas kaipo “Sturm- 
bann 224”.

Lenkų darbininkas M. (ko
respondentui yra žinomas jo 
pilnas adresas ir vardas) prieš 
mėnesį laiko buvo tiek baisiai 
sumuštas, kad neilgai trukus 
pasimirė. Nors jo riksmas 
buvo girdimas visoje stovyk

loje, tačiau oficialiai tapo pa
skelbta, kad jis mirė nuo šir
dies ligos ir buvo žmogus be 
tautos (“staatenlos”).

Stovykloje randasi šeši ra
ganosio odos kančiukai, ku
riais “pasveikinama” naujai 
atvežti kaliniai. Komunistas, 
kuris pakliuvo ^stovyklą ge
gužės pabaigoje, buvo tiek 
baisiai sumuštas., kad jis su
smuko ir neteko sąmonės. Iš
ėmus kamparą, jam jokios ki
tokios medikalės pagalbos nę- 
buvo suteikta. Nuo to .bai
saus mušimo jis ir dabar vos 
gali paeiti. Kitas komunistas, 
apie 50 metų amžiaus, buvo 
išvestas j mišką ir verčiamas 
daryti kariškus pratimus. Tuo 
pačiu ]

išrengė ir 
neteko su

prasideda 
rudmarški- 
kuris buvo

kad jį nugąsdinti. Vėliau tas 
komunistas tapo atgabentas 
į stovyklą, kur nacių “pagelbi- 
nė policija” pradėjo jį kaman
tinėti. Jis buvo sužalotas, o 
kada neteko sąmonės, tai šal
to vandens pagalba velt atgai
vintas. Po to jį 
plake tol, kol jis 
monės.

Tačiau teroras 
net ir tarp pačių 
nių. Entuziazmas,
nepaprastai pakilęs su “tre
čiosios imperijos” įkūrimu, 
ima atslūgti. Ekonominis 
gyvenimas pablogėjo, tūkstan
čiai šeimų atsidūrė nepaken
čiamoje padėtyje. Tiesa, .yra 
vietų (pavyzdžiui, Hambur
gas ir Aachen), kur gyveni
mas eina beveik normališkai. 
Žymiame laipsnyje tatai pri
klauso nuo vietos nacių. Bet 
bendrai imant, pramones mie- 

s*Įstuose tažp ((artininkų, kurie

Didelės reikšmės turi tas 
faktas, kad Goering gana 
griežtai visą vokiečių visuo
menę įspėjo prieš “Miesma- 
cherei” — užkrečiamu pesi
mizmą. “Mies” (pravartu pa
stebėti, kad tai hebrajų žodis) 
buvo pirmą kartą pasmerktas 
Vokietijoje tuoj po to, kai kai
zerio armijos pralaimėjo mu
ši prie Marne’o. Dabar, kaip 
ir karo metu, pergales gimdo 
tik naujus priešus. Dabar, 
kaip ir karo metu, nusimini
mas nuolat didėja, nežiūrint 
vis naujų ir naujų pergalių,* 
nežiūrint skaitlingų iškilmių.

lengviau pasislėpti. Kur jie 
dabar randasi ir ką veikia — 
tai pasjaptiįs. Bet jie gyvuoja 
ir jų pasiryžimas UČra ttuatelb- 
tas. nežiūrint į tai, kad jų 
dai pasidavė arta pabėgo

va- Jums patarnaut. Jisą 
tenai stovi ne sąvo ąma 
gurnui, bet 
prato deki.

prisidėjo" prie nacių, jaučia
ma didelis nusivylimas. Dirb
tuvėse tarp darbininkų vėl 
pradeda augti solidariškumas.

Ligi šiol naciai neįstengė 
nieko gero padaryti. Paten
kinti jaučiasi tik tię, kurie 
gavo’garbus. Bet iš tų darbų 
jie išstūmė kitus, kurie tikrai 
negali būti naciams dėkingi. 
Tarp pačių rudmarškinių kar- 

laiku buvo šaudoma, tas nuo karto pasireiškia ne-
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pasitenkinimas. Bet jeigu 
rudmarškintai drįsta tą nepa
sitenkinimą viešai pareikšti, 
tai jie aštriai yra imami į na-
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Graboriai

MADOS MADOS

Valandos nuo 10

Lietuves Akušerės

Advokatai

Lietuviai Daktarai

PADĖKAVONĖ

2688

Namą TeL Hyde Park 3395

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Sutraukė didelį būrį lietuvių ii. 
svetimtaučių j Liepos daržą

išėimui 
šilkines 
ir apie

“Naujieniečiai”, “ 
nų’ negalį nurimti 
sakoj a 
sunui viso gero

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tek Monroe 3377

756 W. 35th St
Cor. of 35th ® Halsted Su.) 
iio valandos: ano 2-4, ano 7-9 

Nedeldieniab ragai sutarti. •

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

suorganizuoti Amerikos

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

, 4631 South Ashland 
Tel. Boulevard 2800

Jtes. 6515 So. Rockuiell St. 
Tel. Reppblic 9723

be ‘Naujie 
” — jie pa 

Linkiu ir tėvams ii 
J. J. O.

Tarp Ghicagos
Lietuvių

arba pri- 
pažymlti 

l savo var- 
ekvieno pa

barėlis lietuvių ii 
sekmadienį atsi 

Lietuvos Beno” pikui

NAUJIENOS Pattern Dopt
1739 S. Halsted St., Chicago.
Čia {dedu 15 centų ir praiau

man No.
Mierog o...    per krutiną

Praeitų nedėldienį, rugp. 27, 
viršminėtas klubas laikė susi
rinkimų. Buvo pranešta, kad 
charteris jau gautas. Tapus te
galink ai organizacijai, išrinko 
valdyba, būtent: prez. Antanas 
Kiela, vice prez. Wesley Wilkas, 
Sekr. Duke Paenodes, pagelų, 
sekr. Miss Jucį Poenodes, ižd. 
John Vaišvila, chairman Stan
ley Skrabis. Kiti prisirašė prie 
klubo yra Edward Ciplis, Mike 
Ciplis, Frank Areška, Charite

METINĖS MIRTES SU 
KARTUVĖS

Lietuvos Beno” pik 
nikas sekmadienį 

pasisekė

Gražus 
svetimtaučių 
lankė 
kų, kuris įvyko Liepos darže. 
Jis buvo pasekmingas kaip fi
nansiniai, taip ir moraliai.

Beno—dūdų orkestromuzi
ka paliko gerų įspūdį publikoje 
ir patenkino visų skonius. Kai 
kurie numeriai. bu4vo labai vy
kę. Orkestro vadas p. Ketur
akis, matomai^ energingai dar
buojasi, kad išvystyti kuo gc-

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

2400 W. Madison St.
VaL 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonas Brunswick 0597

Eitmantai vaišino 
draugus Spaičio 

darže

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas ,

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez.! TeL Victory 2343

J. Balčiūnas, 1627 So. Ruble 
Street nuvykęs į Cook apskri
čio ligoninę vakar, ieškodamas 
dingusio sunaus, atrado jo la
vonų. Jaunas 13 metų ber
niukas mirė po žaizdų, kurias 
panešė penktadienį, nukritęs 
nuo stogo namo, prie 18-tos ir 
Halsted gatvių, netoli “Nau
jienų**. Sunaus vardas buvo 
.Vincentas.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

suteikia 
barzdaskutyklos 
m komfortą 
■ skutimos 

namie

vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marguett' M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

756 W. 35th St
(Cor. of 35th & Halsted St*.) 

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

klubo tikslas, suor
Amerikos lietuvių 

kuris nori mokytis 
Kadangi oru lakio-

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 West 63rd St 
Tel. REPUBLIC 3100

nimus automobiliaus ir orlaivio 
inžjnui.

Minėtas klubas yra suorgani-] 
zuotas ne dėl pelno, bet dėl 
savitarpines pagelbos mokytis 
aviacijos.

Reikia priminti, kad daugu-j 
mas šio klubo narių yra Ame
rikoj atfgę lietuviai, ir jų visų 
tikslas yra, kad išauginti dide
lę Amerikos lietuvių aviacijos 
organizacijų, parodyti, kad lie
tuviai taip-pat yra gabus ir 
sumanus, ir gal būt geresni, ne
gu kitų tautų.

Yra žinoma, jog dabar Ame
rikoj yra keli lietuviai geri la
kūnai. Yra sakoma, jeigu jie 
butų pasisakę, kad lietuviai, 
vargiai btftų galėję užimti augš- 
tas vietas aviacijoje.

Taigi, šis Amerikos Lietuvių 
Aviacijos Klubas ir yra suor
ganizuotas tuo tikslu, kad iš
mokyti lietuvius, parodyti, kad 
lietuviai taipgi yra gabus ir su
manus lakūnai, kad gavime dar 
bo nereikėtų slėptis, jog yra 
lietuvis.

Minėtas klubas laiko susirin 
-kimus kas sekmadienį, kaip 9 
vai. ryto, 3533 S. Halsted St.

-(Sp.)

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO, ILL.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos 

Nariai.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Physical Therapy 
B Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

Lietuvis 3. Balčiūnas pažino 
berniuke savo sūnų

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą 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.

K. P.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta (
3323 South Halsted Street V 

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

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

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) ■’'==>= 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL. .

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

achavich 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 S. 49 Ct., Cicero, HL 
Tel. Cicero 5927

Nori 
lietuvių jaunimų, kuris nori 
mokytis aviacijos

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.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

BENEDIKTAS YOGELA

Mirė rugpiučio 23 d., 1933, 
o po gėdulingų pamaldų švento 
Jurgio par. bažnyčioje palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse rugpiučio 
26 dieną.

šiuomi reiškiame gilios padėkos 
žodžius kunigui J. šaulinskui už 
gedulingas pamaldas. Toliau dė
kojame visiems giminėms, kaimy. 
nams ir draugams už lankymą pa
šarvoto velionio koplyčioje, pa, 
reikštus, mums užuojautos žod
žius, už šv. Mišias, gėles ir grab- 
nešiams. Dar dėkojame visiems da
lyvavusiems gedulingose pamaldo
se ir lydėjusiems į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą pa
dėką graboriai A . Masalskiui už 
sumanų ir rūpestingą patarnavimą 
ir tvarkių laidotuvių surengimą.

O tau musų mylimas sūnelį it 
brolelį, po ilgų kančių šiame pa
saulyje lai suteikia Gailestingas 
Dievas amžiną atilsį.

Nubudus: •

, Yogėlų Šeimyna.

ANTANAS EVINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 29 dieną, 10:00 valan
dą ryto 1933 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., Var
nių parap., Konėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliadime mo

terį Mortą, po tėvais Zemgulaitė, 
3 dukteris Bronislavą, Violą it 
Martą, sūnų Kazimierą, 2 žentus 
F. Laudent ir K. Stuckelen, 3 
brolius Joną, Juozą ir Martiną 
ir giminės, o Lietuvoje seserį Ma
rijoną ir brolį Leoną.

Kūnas pašarvotas, randasi 4527 
So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 2 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Pras. Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Evinskio gi. 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
.Tel. Boulevard 5203 ir 8413
l 1327 So. 49th Ct

Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Td. BOULEVARD S199

STANISLOVAS VAIČKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 
dieną rugsėjo mėn. 1932 m., sulau
kęs 38 metų amžiaus, gimęs Me- 
diškių kaimas, Luokės parap., Tel
šių apskr. ir tapo palaidotas rug
sėjo 5 d. 1932 Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Veroniką, dukterį Stanis
lavą ir 'giminės.

Liūdnai atminčiai musų ban
gaus vyro ir tėvelio bus laikomos 
dvejos Šv. Mišios Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje ketverge rug
piučio 31 d. 1933 m. 8 vai. ryto 
ir 8:30 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus at
silankyti į pamaldas ir išklausyti 
šv. Mišių, o paskui ir į namus po 
num. 4624 So. Paulina St. Mes 
Tave Musų brangusis vyras ir tė
velis niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes 
ankščiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinanti

Nubudę lieka

Moteris, Duktė ir Giminės.

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specidlistas odos ligų ir veneriikų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti We*tern Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Minėto 
ganizuoti 
jaunimų, 
aviacijos, 
j imas pradeda užimti svarbių 
rolę gyvenime, daug yra reika
laujančių gerų lakūnų, gi tapti 
laktfnu—daug kainuoja. Tai
gi, minėtas klubas suorganizuo
tas tuo tikslu, kad už prieina
mų kainų butų galima išmoky 
ti narius gerais lakūnais ii 
mechanikais. Nėra abejones, 
kad šitas klubas turės pasiseki
mų todėl, kad tame klube ran
dasi Antanas Kiela, kuris yra 
geras lakūnas ir mechanikas. 
Kiela yra išradęs kelis pageri-

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

i j ; Pritaiko Akinius 
Kreivas Aki* 

z Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampai Halsted St. 

" ?—nuo i 
Nedėliomis pagal sutartį.

Pp. Eitmantai, 5026 West 
Washington Blvd., trumpų lai
kų atgal sukvietė savo drau
gus į SpaiČio daržą, Willow 
Springs, Ilk, ir padarė jiems 
surprizą su didelę puota, su
rengta jų 14-kos metų sunausi 
pagerbimui.

Sūnūs Povilas, baigęs mo
kyklą su pasižymėjimais ir 
jau pradedąs ruoštis medici
nos kursui universitete, ne
kartą yra pasirodęs lietuvių 
publikoje kaipo muzikas '— 
akordinistas.

Po linksmų valandų drauge, 
svečiai skiriesi linkėdami jau
nam berniukui pasisekimo 
moksle ir sveikino tėvus, ku- 

I rie “padarė su sunumi gerą 
‘džiabą’”.

Drg. Eitmantai yra seni

Levius, Vincent Urban, Miss 
Florence Bražas.

Šiomis dienomis F. Bulaw 
susipažino su Ciceroje gyve
nančiu lietuviu, kuris neseniai 
grįžo iš Sovietų Rusijos. Prieš 
išvyksiant į bolševikų rojų, 
tas lietuvis priklausė komu
nistų partijai ir buvo didelis 
“Vilnies” šalininkas ir Šeri- 
ninkas. Beskaitydamas ko
munistiškus laikraščius, jjs 
priėjo išvadą, jog darbo žmo
gui kapitalistinėje Amerikoje 
nėra jokios ateities, o ypač 
depresijos laikais. Todėl jis 
nutarė vykti į Sovietų Rusiją 
ir ten apsigyventi.

Taip ir padare. Pernai jis 
nuvyko į Rusiją ir ten išgyve-

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SL, prie Gark 
Telefoną* State 7660: Valandos >—S

Chicagos meras Edward J. 
Kelly, kuris turėjo sumokėti 
valdžiai apie $105,000 pajamų 
taksų ir pabaudų už nuslėptas 
pajamas. Tų nuslėptų pajamų 
turėjo būti apie $450,600, jei 
reikėjo tiek daug taksų sumo
kėti.

Susiorganizavo Lith 
uanian Aero Club 

of America

no apie aštuonis mėnesius. 
Per tą laiką jis patyrė, jog 
Rusija yra ne darbininkų ro
jus, bet tikras pragaras, kur 
žmonės nuolat badauja. Gy
venimas pasidarė tiek nebepa
kenčiamas, kad jis prie pir
mos progos pasistengė sprukti 
iš bolševakijos.

Korespondentui F. Bulaw 
jis plačiai papasakojo apie 
savo patyrimus Sovietų Rusi* 
joje. Tas pasikalbėjimas ne
užilgo tilps “Naujienose”. Chi- 
cagiečams jis bus ypač įdo
mus, kadangi ten paliečiama 
ir vienas labai didelis “revo
liucionierius”, kuris seniau 
gyveno Chicagoje, o dabar 
bolševikijoje tarnauja šnipu,— 
išdavineja Stalino priešus, ku
rie dažnai yra sušaudomi.

Ir pasirodo, kad šnipo dar
bas yra labai gerai atlygina
mas: kuomet paprasti darbi
ninkai gyvena susigrūdę po 
kelioliką viename kambaryje 
ir visą laiką kenčia badą, tai 
tas “revoliucionierius” turi 
puikius kambarius, radio, te
lefoną, gražius baldus ir vi
sokius kitus parankumus.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musą patarnavimas prieinamas už 
NAUJA MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metą Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

riausią muzikų grupę.
Piknikas nusitęsė iki vėlu

mai, prie ko prisidėjo gražus 
oras, sulaikęs visu*s darže iki 
pat galo.—Muzikas.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—-3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. Califomia Avė.

Telefonas Republic 7868

13 metą berniukas 
žuvo nukritęs nuo 
fiamelS-oj apielinkej

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje 

graborių ištaiga yra seniausia, turi 
daugiausia Šermenų, todil gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuns 
turi Įrengęs grnbų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai Įrengtos, tryu koplyčtes su 
vargonais DYKAI dėl Wmemj.

Nuliudimo valandą pašaukite šių Įstaigą*

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DHJYSiS OFIS.’ 
4605-07 SO. HER1T

Vhl TM<md YARDS 1741—1743

A.J.Manikas,
M. D.

3008 West 59 th St.
Tel. Republic 0098

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

/2688 — Labai elegantiška 
suknelė. Tinka iš lengvesnes, 
materijos su baltu kalnierium 
rankoves. Joje iŠrodysite plonute ir 
smagi. Sukirptos mieros 16, 18. taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
virinurodytų pavyzdžių, praiome ii- 
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio name: 
mierą ir aiškiai parai] 
dą, pavarde ir adresą. 1 ,T 
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba palto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Lailkus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago, HL

Phone Boulevard 7042 .

DK. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltoatskęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— Iš KUBUOS —

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

Gydo staigias it chroniškas ligas vyrą, 
moterų ir vaiką pagal naujausius me
todus X-Ray. ir kitokius elektroe prie
taisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan Su 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vat vakaro.

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesne ir patogesnę vietą

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis 
-DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

®CAGO. ILL.

PROBAK

( PROBAK BLADF)
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tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvos Banko ju 
riskonsultas P. Na 
ruševičius Chicagoj

Lenkai kviečia lietu
vius dalyvauti jų iš

kilmėse Parodoj

Studijuoja Amerikos bankus ir 
bendrą ekonominę padėtj; už
truks iki savaitės pabaigos

Lietuvos Kareivių d-ja lenkų le
gionierių pakvietimą atmetė

CICERO.—Draugija Lietuvos 
Kareivių gavo užkvietimą da
lyvauti Parodoje nuo lenkų le
gionierių. Musų uniformuotieji 
svarstė užkvietimą praeitą pir
madienį, ir, 12 balsų prieš vie
ną pasisakė prieš pakvietimo 
priėmimą.

Ateinantį penktadienį, Lukš
tus svetainėje įvyks mėnesinis 
Raudonos Rožės klubo susirin
kimas, kuriame bus padarytas 
pranešimas apie klubo metinį 
parengimą. Praeitą sekmadie
nį klubo jauktas taip skaudžiai 
supliekė juodukus, kad jie tu
rėjo važiuoti namo nieko nepe
šę.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Chicagon atvyko Lietuvos ban
ko juriskonsultas Pranas Naru
ševičius. Jo kelionės tikslas 
yra susipažinti su Amerikos 
bankų veikimu ir bendra eko
nomine padėtimi. Jis jau ap
lankė eilę svarbesnių Europos 
finansų centrų-bankų studijų 
reikalais ir atvyko Amerikon, 
kad darbą užbaigti.

Svečias lankėsi New York e 
apie dvi savaiti laiko ir aplan
kė Federalio Reservo, Irving 
Trust, ir kitus stambius ban
kus, taipgi Wall gatvės finan
sų įstaigas ir biržas.

Dabartiniu laiku p. Nanršo 
vičiūs lanko Pasaulinę Parodų ir 
užmezga ryšius su vietiniais 
lietuvių ekonominio centro va
dais.

monija darbininkų tarpe”.
Toliau pirminė, kad nuo da

bar darbininkai turės savo at 
stovas savo reikalų apginimui. 
Sekamų trečiadienį, (tai' yra 
šiandien) įvyks balsavimai 
(slapti) laike kurių darbininkai 
išsirinks savo atstovus. Darbi 
ninkai, sulig naujo plano, ne
turės mokėti jokių duoklių ir 
neturės nieko bendro su išlalu 
kinėmis organizacijomis. “Bu
kite patenkinti tuo, kų mes 
duodame”.

Bet šiuo ypatingu momentu

darbininkai yra susirūpinę tuo, 
kad butų daugiau darbo, bent 
4-iais dienas į savaitę. Pasku
tiniu laiku, atrodo, dalykai ei 
na. gana prastai, nėra kas veik 
ti.—Dirbantis.

ASHLAND TAVERN
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

P. Jankauskas ir S.

užganėdinti; 
vietoj.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos (Uth- 

uanian Womcns Civic Lcague) susirin
kimas įvyks rugp. 30, 8 v. v., Fellow- 
ship House. 8I3> W. 33rd PI. Moterys 
iš visų kolonijų esat kviečiamos atsi
lankyti ir susipažinti su šios Lygos tiks
lais. Bus pranešimas apie atsilankymą 
su prašimu ^as aid. T. Doyle dėl ga
vimo gatvės atminčiai Dariaus-Girėno, 
apie mokyklas ir tt. Be skirtumo parti
jų bei pažiūrų kviečiame visas iš visur.

Valdyba.

Chinsky
7218 So. Ashland Ave., 

Chicago, III.
Tel. Republic 6993

Peter Conrad
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

PRIVATIŠKOS PAMOKOS 
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Ęraižimo, Higb 
taipgiSchool ir Kolegijos Inžinerijos. i 

prirengiu prie Valstijos egzaminų.
SUTTER 

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

Atsičaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v.

Business Service
Biznio Patarnavimas

vak.

Chrysler ir

Visos anglių kompanijos pakėlė 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—Telefonas 

RF.PUBLIC 8402

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolių ir pusbrolių, 
Joo Jalinsko, Alberto Mustukio, Anupro 
ir Kazimiero Bikelių. Jie Lietuvoj yra 
kilę iš Utėnos apsk., Vajesiskio parapi
jos. Prašau atsišaukti arba kas apie 
juos žinote parašyti, 
reikalą. Busiu dėkingai.

Turiu svarbų 
Mano adre

sas: P. Yauniskii, 351 Magnus Ave., 
Winnipeg, Man., Canada.

Situation Wanted

Vietos “steam fiteris” šalta- 
kalvis Varpučen dirba sušilęs 
—su dviejais pagalbininkais. 
Darbo turi užtektinai. Paskuti
nėmis dienomis sudėjo nąutfus 
šilumos vamzdžius, p. Aleksiu- 
no name, 1329 So. 49th Avė. 
žmonės jau rengiasi prie žie
mos.

Vietinių gyventojų Lukštie- 
nės ir šemeto vestuvės įvyko 
šeštadienį. Prasidėjo tą dieną, 
o baigėsi tik pirmadienį vaka
re. Išgerta daug alaus, etc., 
suvalgyta daug įvairaus mais
to. —“N.” rašėjas.

itį j*

NBA tvarka Western 
Electric dirbtuvė

se, Cicero
CICERO.—Pirmadienį, rUgp. 

28 d., visi Western Electric dar
bininkai turėjo sustoti dirbti ii 
už tai gavo užmokėti. Ar ne 
stebuklai? 11:30 visiems buvo 
įsakyta išeiti į kiemą, kur buvo 
įtaisyti garsiakalbiai, per ku
riuos kalbėjo dirbtuvės mena- 
džeris p. Rice.

Pirmi jo žodžiai buvo “Aš 
esu linksmas ,kad jus visi esate 
čia”. Jis kalbėjo apie NRA. 
priėmimą ir prašė, “kad visi 
butų kaip vienos šeimos nariai, 
kaip ikišiolei. Lai gyvuoja har-

vesm

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ąeresnt j

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
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 CHRYSLFR ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

CL ASSIFIED ADS .. ........      j

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40
—O—

metų

Automobiles
AR JŪSŲ STOGAS

Mes padarome experto

KIAURAS? 

darbą už jūsų
PATYRĘS automobilio me

kanikas pataiso jūsų namuose v 
visokių išdirbysčių automobi- K*“’ „k\pJ;,^VviSki ‘buk™ 
liūs už labai prieinamų kainą. bridgeport roofing co.

P. WALTERAITIS, v°kto”y ”'965''
Telefonas Lafayette 1329 -o— •

IEŠKAU darbo kaipo janitorius arba 
j šapą. 2909 So. Union Avė. 1-mos lu
bos iš užpakalio.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ nuo 20 iki 25 prie 
abelno namų darbo. Turi kalbėti an
gliškai ir turėti patyrimą prie kūdikių. 
Gyventi reikia ant vietos. Atsišaukite 
po 7:30 iš ryto. Mrs. Scbultz, 1339 
So. Kildare Ave.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo, nėra vaikų. Kambarys it 
valgis. $8 mėnesiui dėl pradžios. 
5821 So. Cicero Avė. Prospect 5244.

REIKALINGA patyrusi moteris skar
malams sortuoti. Pastovus darbas. — 
5201 South State St.. tel. Kenwood 
5109.

REIKALINGA moteris prie namų 
valgis, kambarys ir užmokestis.

4120 So. Maplewood Avė.

par-

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

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

APDRAUDŽIA nuo ugnies 
mus. rakandus, automobilius ir ___
nuosavybes į saugiausias apdratido? 
kompanijas.

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

PASITEIRAVIMAS junis < nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer Aveu Chicago, III.

..................  -V

na- 
kitas

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir j tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
Chicago.

REIKIA patyrusių moterų prie sor* 
tavimo skudurų. Harry Dray, 1447 
Blue Island Avė.

For Reni
PASIRENDUOJA čeverykų taisymo 

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

GERI
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe —$745.
Grabam 8 cilinderių Coupe — $845.
Continental 4 cilinderių Coupe —$355.
Continental 6 cil. Coupe •— $490.
Continental 8 cilinderių Coupe —$725.
f. o. b.

Continental automobiliai yra ekono-
miškiausi važinėtis. Galima su vienu 13358 So. Halsted St. 
galionu gasolino važiuoti nuo 25 iki 
30 mylių.

Grabam automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiausi automobiliai merkėte.

Augštos rųšies taisymo darbas pigio
mis kainomis. Patyręs mekanikas per 20 
metų. Karų peržiūrėjimas dykai.

GAGE PARK MOTOR

,. M. Senics, Sav.
K. Wainorius, Sales 

Manager
Tel. Prospect 5669

m
RENDAI 6 kambarių fliatas, didels, 

šviesus; renda nebrangi: 2 aukštas.
3156 So. Union Avė.

*)'•'VĮt

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOTE 
Visi gatavi ifigabenimul 

PRISTATOME VISUR
z Valgyklom. groaernėm. mėsinėm. delikatesų 
saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parteriam.

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

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

608—614 N. VVolls St. Phone Superlor 2361

Business Chancea
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserio ir delikatesų 
krautuvė įsteigta 29 metai atgal. Pasi
traukiu pasilsiui. 6556 So. Aberdeen 
St. Tel. Normai 5828.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

6955 So. Talman Ave.

MAŽA auksinių daiktų ir laikrodžių 
taisymo krautuvė parsiduoda dėl savi
ninko mirties. Įsteigta 16 metų. Mrs. 
Soukup, 1748 W. 51 st St. Valandos 
nuo 11 ryto iki 6 vai. vak.

. ALUDĖ IR RESTAURACIJA -- 
Laisnis išimtas dėl abiejų biznių. Biz
nis eina per 10 metų.

1435 So. Sangamon Ave.

ATIDAVIAU savo namą resyveriams; 
priverstas ūmai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimto 
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.

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

4704-06 So. Halsted Str.

ALAUS ŠALDYTUVAI 
Stonekold Cooler Co. 

1838 West 33rd Street 
Lafayette 9610

Įsitaisykite Stonekold Alaus Šaldytu
vą savo barui ir sutaupykit pinigų iš 
ledo bilos.

Darbui benčiai padaroma sulig užsa
kymu.

Vienintelis alaus šaldytuvas su ak
mens pamušalu.

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 8 CO.» 
166 N. Micbigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

PARSIDUODA Tavem, geroj apielin- 
kėje, apgyventa švedais ir vokečiais. Sa
vininką galima matyti nuo 10 iki 12 
vai. ryto, 6759 So. Halsted St.

PARSIDUODA aludė su namuku ar 
be namo, iš priežasties, ne esu tinkantis 
tam bizniui, 5613 So. Ratine Avė.

Real Estate For Sale
Namai-ŽnmS Pardavimui____

MES duodame paskolas nuo $ 100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. 8 Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

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

2 FLATŲ MURO NAMAS Mar- 
ųuette Manor garu apšildomas. 2 karų 
garadžius, kaina $8,000. Mainys ant 
mažesnio arba lotų.

90 akrų farma Wis. su budinkais. 
gyvuliais ir mašinerijom, 50 mylių nuo 
Milwaukee; mainys ant namo.

120 akrų farma Wis. su budinkais. 
gyvuliais ir mašinerijom; graži vieta 
prie upelio; mainys ant namo.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avenue.

3 FLATŲ medinis namas, pardavi
mui labai pigai ant 18>tos gatvės. At
sišaukite 1000 Cullerton St.

krautuvė ir 4MEDINIS namas 
kambariai viršuj ant 18-tos gatvės. Sa
vininkas 1000 Cullcrton St.

PASAULINĮ? PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTŲ!!!

Per visą vusurus laiką lietuviui iš kilų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsįnti tą liuosą kambarį, 

. kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

į CANAL 8500 gf
.............................................................. .... - . ■ .




