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Moterų rūbų siuvėjų

darbiu, laimėjimu
Turbut dar nie

Gubernatorius

Pasikorė moteris
Audra Floridoj

Taupius menulio šviesų,

ORfl

Trūksta pinigų šelpi
mui Illinois bedarbių

italą lakūnas, kuris siekėsi nu
statyti naują tolumo rekordą, 
susidaužė ir sudegė bandyda
mas pasikelti iš New Yorko

Tai jau savairn 
miestą. Daugau 
pamatyti pašau-

C h i c a g o susilaukė 
per šventes nepa
prastai daug svečių

Streiką sutaikė NRA. Darbinin 
kai laimėjo pripažinimą uni 
jos ir augštesnes algas

WASHINGTON, rs. 4.— Ei
nančio laivyno sekretoriaus par
eigas Standley įsakymu, vai 
džios laivų budavojimo jarduo 
se įvesta 5 dienų darbo savai-

Milbergas pateikintas pa 
siektais rezultatais

Derybos dėl anglių 
kodekso pakriko

Arthur Henderson 
sugryžo į parlamentą

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

Apsiniaukę, nedidelė permai 
na temperatūroje.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 7 f

Chicago, UL, Antradienis, Rugsėjis-September 5 d., 1033

- Nazių 
sumušė 
Samuel

WASHINGTON, rūgs

Del kokių reikalų 
Latvijos ministeris 
tarėsi Lietuvoje

Kasyklų savininkai atsisakė pripažinti an 
gliakasių uniją. Administracija galbūt 

paskelbs savo kodeksą

Į Chicago šventėms iš kitų vals
tijų suvažiavo apie 500,000 
žmonių, daugelis pamatyti 
parodą

Keldamasis kelionei 
per Atlantiką, žuvo 

lakūnas Pinedo

CHICAGO.— Vakar greitoji 
valtis Chris Craft, vežiojusi pa- 
sažierius Navy Pier apielinkė- 
se, sudegė prie pat prieplaukos. 
9 pasažieriai išsigelbėjo šokda
mi j vandenį ir plaukdami i 
prieplauką.

DĖS MOINES, Iowa, rs. 4.— 
priruošimo ko- 
kasykloms, su- 

1,500 Iowa ang- 
streiko užsidarė

2 užmušti, 20 sužeista 
busui užgavus au

tomobili
LONDONAS, rs. 4. — Ar- 

thur Henderson, nusiginklavi
mo kpnferencios pirmininkas ir 
buvęs; užsienio reikalų ministe- 
ris dąrbiečių kabinete, tapo iš
rinktas Anglijos parlamentan 
15,000 balsų dauguma. Jis lai
mėjo Claycross distrikte papil
domuose rinkimuose.

Jis buvo darbo partijos va
das, bet pasitraukė iš kabineto 
kai MacDonald sudarė! koalicinį 
“nacionalinį” kabinetą.

Audra palietė ir kitas Vakarti 
Indijos ir Bahamos salas. 
Daug žmonių pasigendama

Bossard šiemet su pasižymė
jimais baigė Princeton univer
sitetą ir profesorių patariamas 
išvažiavo į Vokietiją ruošti 
traktatą apie Vokietijos dailės 
įtaką į Anglijos dailę.

CHICAGO
Hornęr po ilgo pasitarimo su 
Illinois Emergency Relief ko
miteto paskelbė, kad jis galbūt 
šauks specialį legislaturos susi
rinkimą, kad surasti naujus pa
jamų šaltinius bedarbių šelpi
mui nes esančių pinigų nebeiš- 
tenka, nors šelpimo išlaidos kas 
mėnesį mažėja. Esą rugsėjo 
mėn. bedarbių šelpimui reikia 
$5,400,000, tuo tarpu gi prekių 
taksų bus surinkta tik $2,000,- 
000. Tokiu budu susidaro $3,- 
400,000 deficitas. Iš federalinės 
valdžios pinigų au nebegalima 
gauti. Todėl jei nebusią su
rasta naujų pajamų šaltinių, be
darbių šelpimas turėsiąs apsi
stoti rūgs. 11 d.

ST. JOSEPH, Mich., rs. 4.— 
Važiavę į Chicago Louis Ellįs iš 
Grand Rapids, Mich. ir nepa
žystama moteris liko užmušti 
vietoj jų automobiliui įvažiavus 
į didelį troką.

63 žmonės žuvo dide 
lėj tropikų audroj 

Kubos saloje

C0LDWELL, Kas., rs. 4. — 
Miesto komisionieriai nutarė 
taupinti mėnulio šviesą ir kai 
būna skaisti mėnesiena nedegin
ti gatvių lempų. Tuo miestas 
tikisi sutaupinti 25 nuoš. gat
vių apšvietimo išlaidų.

MEXICO CITY, rs. 4.— čia 
tam tikri žmonės pradėjo smar
kią kampaniją, kad suvaržyti 
žydų ir chiniečių ateivybę ir 
apgyvendinti juos atskiruose 
distriktuose.

Kadangi įvedus NRA kodeksą darbininkai dirba trumpesnes valandas, New Yorke susidarė ko
mitetas ieškoti būdų kaip žmonės naudingiau gali sunaudoti atliekamą laiką. Tyriant pasiro
dė, kad sportas, ypač tennis, golfas ir žuvav’mas susirado daug naujų mėgėjų. Taipgi labai pa
didėjo moksliškų knygų pardavimas. Matyt, žmonės, kurie pirmiau neturėjo progos baigti 
mokyklas, dabar mokinasi namie ir atliekamą liuoslaikį sunaudoja studijoms. Nemažai padi

dėjo darbai ir prie darželių.

PALM BEACH, Fla. r. 4.— 
Smarki audra iš Bahamas salų 
perėjo ir per Floridą. Pasėkų 
dar nežinoma, nes sussiiekimas 
yra sutrukdytas. z

Tartasi ir turizmo bei mokyk
linių ekskursijų klausimais ir 
čia nusistatyta padaryti leng
vatų, kad turizmą ir ekskursa- 
vimą palengvintų, paskatintų.

Bendrai, sako p. Milbergas, 
su Lietuva nuoširdžiai princi- 
pialiai susitarta visais klausi* 
mais.. -

kodekso anglių kasykloms nu
truko nepriėjus prie susitarimo 
unijos pripažinimo klausimu.

Kasyklų savininkai taipgi ne
sutiko įvesti atskaitymą iš al
gos (checkoff) unijos duoklių, 
kaip yra daroma visose kasyk
lose, kurios yra pripažinusios 
uniją. Esą, tegul patys darbi
ninkai mokasi į uniją, kompa
nijos tų duoklių nekolektuo- 
siančios. Tada unija pareika- 
lavoj kad kompanijos paliautų 
išskaitymus iš angliakasių algų 
už paraką, ręndas, šviesą ir ki
tas išlaidas, kurias dabar kom 
panijos išskaito iš darbininkų 
algų: tegul patys darbininkai 
savanoriai tas išlaidas užmoka.

Kompanijų atstovai jau išva
žinėjo namo ir konferencija pa
kriko.

Deryboms pakrikus, kalbama, 
kad pats industrinis adminis
tratorius Johnson turės paruoš-

Rygos spauda 
rašo, kad Latvijos vidaus reik, 
min. p. Milbergas, sugrįžęs Ry
gon, papasakojo:

—Kelionės Lietuvon tikslas 
buvo— susipažinti su adminis
traciniu aparatu ir sutvarkyti 
reikalus, kurie rupi abiems vals
tybėms. Paskutiniu metu Lat
vijos piliečiai, gyveną Lietuvoj, 
nusikundė, kad Lietuvos valdžia 
nenoriai duodanti darbo leidi
mus. Kadangi ir Lietuvos pi
liečių nemaža yra Latvijoj, tai 
šis klausimas teko aptarti. Pa
siektas susitarimas.

Taipgi susitarta dėl kaikurių 
formalumų suprastinimo paru- 
bežinėj zonoj, kai ten kyla ko
kie nusikaltimo įvykiai. Ankš
čiau, tokiais atvejais, tekdavo 
kreiptis per vidaus reikalų mi
nisterijas. Skubos atsitikimuo
se dabar to nebus prisilaikoma, 
susitarta dėl paprastesnės pro
cedūros.

CHICAGO.—Chicagos moterų 
rūbų siuvėjų streikas, kuris tę
sėsi dvi dienas, jau užsibaigė ir 
streikieriai šiandie gryšta į dar
bą naujomis sąlygomis. Strei
kas užsibaigė darbininkų laimė
jimu, tarpininkaujant NRA. ad
ministracijos taikintojams.

Daibininkai išgavo pripažini
mą i .'ui jos, taipgi pakėlimą al
gų. Dabar minimum algos bus 
nuo $14 iki $39 savaitėje, žiū
rint rūšies darbo. Bus dirbama 
35 vai. savaitėje.

Sutarta per ateinančius du 
metus vengti streikų ir lokau
tų. Visi nesusipratimai bus 
sprendžiami arbitratoriaus, kurį 
pasirinks abi pusės. Jeigu per 
10 dienų negalėtų susitaikinti 
dėl arbitratoriaus ,tai jį paskirs 
gubernatorius Horner.

Kaip vakar streikieriai turėjo 
sustarimą ratifikuoti.

Kaip darbininkai, taip ir sam
dytojai susitarimu yra paten
kinti. Darbininkams svarbiau
sia yra pripažinimas unijos ir 
išnykimas iš moterų rūbų in
dustrijos taip vadinamų “pra- 
kaltinių”, kuriose darbininkės 
dirbo nerybotas darbo valandas 
tiesiog už ubagišką atlyginimą, 
kartais tik už porą dol. savai
tėje. Samdytojai sako, kad su-
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Naziąi sumušė dar 
vj^i^ąnterikie- 

; ■ 'tj studentą

ŽEIMIAI.—Kamajų vai., Ro
kiškio ap. Rugpiučio 6 d. vie
tos miške, berže rado pasiko
rusią moterį šešelgienę, šešel- 
gienė nesenai buvo ištekėjusi 
su dideliu pasogu ir su* vyru blo
gai sugyveno. Pasikorimas 1»- 
bai keistas. Vietos žmonės ka1 ■ 
ba įvairiai. Parodys kvota.

sitaikimas reiškia stabilizavimą 
industrijas, pašalinimą neteisin
gos kompeteįjos ir suvienodini
mą gamybos kaštų. Pirmiau 
tarp kontraktorių ėjo aštriausia 
kompeticija. Kad sumažinti ga
mybos kaštus ir padidinti savo 
pelnus, vieni kapojo algas ir 
samdėsi pigiausius darbininkus. 
Kiti, kad atlaikyti kompeticiją, 
irgi tą patį turėjo daryti. Del 
tokios kompeticijos industrijoje 
susidarė nepakenčiamos sąlygos. 
Dabar tai turės išnykti ir dar
bininkai susilauks žmoniškesnių 
darbo sąlygų su daug didesniu 
uždarbiu. O ir fabrikantai ne
galės tarp savęs konkuruoti 
kapojimu darbininkų algų.

Didelis gaisras Kuršė 
nuošė

CHICAGO.—Rudolph Zelins- 
ki, 26 m., pasimirė St. Elizabeth 
ligninėj po muštynių prie p-lės 
Spiegei namų, 2722 N. Western 
Avė. Keturi žmonės tapo su
imti. Zelinski tose muštynėse 
buvęs puolikas.

Nesulaukdami 
dekso anglių 
streikavo apie 
liakasių. Del 
10 kasyklų Lucas ir Polk pa
vietuose. Kasyklos kurios dar 
ir dirba tikisi, kad ir jų ang
liakasiai prisidės prie streiko ir 
Uždarys visas kasyklas Iowa 
valstijoje.

Streikieriai reikalauja 6 vai. 
darbo dienos, 5 dienų darbo sa
vaitės ir minimum $5 į dieną 
algos. Savo reikalavimus jie pa
siuntė industriniam adminis
tratoriui Johnson.

BERLYNAS, rs. 4 
smogiamieji būriai 
amerikietį studentą 
Bosard iš Chester, Pa., kai jis 
stovėjo prie savo hotelio žiū
rėdamas į nazių paradą. Ame
rikos valdžia jau padavė pro
testą Vokietijai dėl šio inci
dento.

SARATOGA SPRINGS, N. 
Y., rs. 4.—Dvi moterys liko už
muštos ir 20 žmonių sužeista, 
kada Albany-Saratoga Springs 
busas su 29 pasažieriais įvažia
vo į automobilį, nušoko nuo ke
lio, nusirito 10 pėdų pakalnėn 
ir apsivertė. Abi užmuštosios 
moterys važiavo automobiliu.

Neseniai Dirmeikių kaimo 
Tryškių vai. sudegė A. Balan
džio trobesiai su visu invento
rium. Nuostolių padaryta 5,- 
000 litų. Išaiškinta, kad Balan
džio trobesius iš keršto padegė 
to pat kaimo gyv. K. Ramonas.

Rugpiučio 7 d. Keblių km. 
Šiaulių vai. perkūnas nutrenkė 
pil. Pov. Baranausko buvusią 
ganykloj karvę, 150 lt. vertės.

HAVANA, Kuboj, rs. 4.—Ma
žiausia 63 žmonės Bjęo už^šti,. 
neskaitant daugybės prapuolu
sių ir sužeistų tropikų uraga
ne, kuris perėjo Kubos ir kitas 
Vakarų Indijos ir Bahamos sa
las. Ypač nukentėjo šiaurry 
tinis Kubos pakraštis.

Iš Cardenas pranešama, kad 
ten daugiau kaip 30 žmonių už
mušta ir virš 100 sužeista. Ke
lių cukraus laivų pasigendama. 
Iš Santa Clara pranešama, kad 
esamomis dar toli nepilnomis 
žiniomis, daugiau 20 žmonių žu 
vo. Kitose apielinkėse skai
čius žuvusiųjų yra mažesnis. 
Havanoje žuvo 7 žmonės ir 64 
sužeisti. Vietomis išsiliejo ju
rų bangos ir nunešė daug na
mų. Pusė Cardenas miesto bu
vo užlieta, taip kad dabar mies 
ta sneturi geriamojo vandens ir 
šviesos. Puikus Varadero plia
žas liko sunaikintas, jo namai 
sugriauti ir nunešti.

Kitose Bahamas salose žuvo 
7 žmonės. Bet ten perėjo nau
ja audra ir skaičius žuvusių gal
būt bus daug didesnis.

Streikuoja Iowa ang 
liakasiai už 5 die

nų savaitę

NEW YORK, rūgs. 4 
sus italų lakūnas gen. Frances- 
co de Pinedo, kuris siekėsi nau
jų rekordų sau ir Italijai, žuvo 
>ereitą šeštadienį bandydamas 
pasikelti iš Floyd Bennet lauko, 
tad skristi per Atlantiką j Bag
dadą, Azijoj ir tuo nustatyti 
naują tolumo rekordą.

Jis susidaužė visai nepaki
lęs nuo žemės. Bandydamas 
pasikelti su pilnu gasolinu kro
viniu ir vos pradėjęs bėgti ce
mentiniu keliu, jis pirmiausia 
nubėgo nuo kelio į kairę, bet 
vėl įstengė užbaigti ant kelio. 
Vėliau jis nubėgo kiton pusėn 
ir pasileido per nelygų lauką, 
atsimušdamas j geležinę tvorą. 
Jo lėktuvas apvirto ir užsidegė. 
Nors apsiverčiant jis buvo iš
mestas iš lėktuvo, tečiaus iš
gelbėti jį nebepasisekė, kadan
gi jį ir jo lėktuvą, Santa Lucia, 
tuoj aus apsupo liepsnos.

Gen. de Pinedo yra pagarsė 
jęs lakūnas, jau du sykius per
skridęs Atlantiką ir pasiekęs 
augščiausių laipsnių aviacijoje. 
New Yorke jis sėdėjo jau ke
li mėnesiai laukdamas patogaus 
oro skridimui per Atlantiką.

Italai spėja, kad jis bus pats 
nusižudęs. Esą is pasiryžo ar
ba pasiekti naujo rekordo, arba 
mirti. Kada sunkus Bellancą 
lėktuvas, įrentas Dariaus ir Gi
rėno pavyzdžiu, atsisakė pakilti 
ir nuvažiavo nuo kelio, tai jis 
visai jo nestabdė, bet leidosi to
lyn. Matydamas neišvengsiąs 
nelaimės jis neužgesino moto
ro, ką daro kiekvienas lakūnas, 
ir leido savo lėktuvą užsidegti, 
kad kartu žūti liepsnose.

Pagrinde jo tragedijos esą 
meiliški prietikiai. Jis esą bu 
vęs įsimylėjęs į Italijos kara
liaus dukterį Gjovanna. Bet 
dėl valstybinių išrokavimų Gio- 
vanna liko apvesdinta su Bul
garijos karalium Borisu, o pats 
de Pinedo liko ištremtas į Ar
gentiną, kur tapo paskirtas Ita
lijos oro atašė. Tečiaus tos 
meilės jis niekad neužmiršęs. 
Be to jis susikirto su aviacijos 
ministeriu Balbo neva dėl neiš
davimo atskaitų iš amerikiečių 
italų sudėtų aukų nupirkti jam 
naują lėktuvą, kai senasis su
degė Arizonoje 1929 m.

Manoma, kad jo kūnas bus iš
gabentas Italijon.

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 l vai. po pietų.
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CHICAGO
kad Chicago neturėjo tiek sve
čių iš kitų miestų ir valstijų, 
kek jų susilaukė per šias Darbo 
dienos šventes. Kaip apskai
čiuojama, į Chicago šventėms 
suvažiavo apie 500,000 žmonių 
iš kitų miestų.
sudaro didelį 
sa jie važiavo 
lįnę parodą.

Pasaulinę parodą per šventes 
aplankė tokis skaičius žmonių, 
kokio ji buvo dar nemačiusi. 
Sekmadenį ją aplankė virš 361,- 
000 žmonių, o vakar buvo ti 
kėtąsi 500,000 žmonių. Pirmes
nis atsilankymo parodon rekor
das buvo 273,000 žmonių.

Pirmiau per šventes chicagie- 
čiai važiuodavo kitur. Papras
tai apie 500,000 chicagiečų ap
leisdavo miestą. Bet šiemet vi
si važiavo į Chicago. Ir tik 250,- 
000 chicagiečių išvažiavo kitur. 
Daugiausia važiavo automobi
liais, bet nemažai suvažiavo 
traukiniais ir busais. šešta
dieny atvažiavo į Chicago 170 
specialių traukinių, neskaitant 
reguliarių. Visi hoteliai buvo 
svečių perpildyti. Bet visgi vi 
si rado sau vietos Chicagoje.

t i kodeksą minkštųjų anglių 
Angliakasių Unijos derybos su kasykloms, kuris bus joms pri- 
pietinių valstijų minkštųjų an-! valomas ,kaip kad jis paruošė 
glių kasyklomis dėl paruošimo kodeksą aliejaus industrijai, 

kuri irgi neįstengė tarp savęs 
susitaikinti ir paruošti bendrą 
kodeksą.

Fordas dar nepaskelbė savo 
nusistatymo

BIG BAY, Mich., rs. 4.—Au
tomobilių fabrikantas Henry 
Ford dar nepaskelbė savo nusi
statymo linkui automobilių pra
monės kodekso. Jis tebėra už
sidaręs Huron Mountain kliube. 
Jis betgi veda susižinojimus su 
savo raštine ir tikimąsi, kad 
paskelbs savo pareškimą ant
radieny.

Kiek žinoma, jis yra labai 
priešingas kodeksui ir nesutiks 
jį priimti, nes tada esą kiti ga
lėtų kištis į jo biznį ir sužinoti 
jo biznio paslaptis. Spėjama, 
kad jis galbūt bandys paruošti 
savo kodeksą. Bet iš jo paties 
nieko nesužinota ir visos žinios 
ikišiol yra tik spėjimai.

Rugpiučio 7 d. Kuršėnų mies
tely iš nežinomos priežasties už
sidegė pil. Pr. Daujoto tvartas 
ir daržinė buvę po vienu stogu. 
Per gaisrą sudegė buvę tvarte 
gyvuliai ir paukščiai.

Nuo Daujoto tvarto ugnis 
persimetė ant netoli stovinčių 
S. Lėk toro ir Kartūno tvartų, 
kurie taip pat su visais gyvu
liais ir paukščiais sudegė. Spc 
jama, kad Daujoto tvartas buvo 
padegtas. Nuostoliai dideli.

jjfr' 'v**
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Brooklyn, N. Y.
Keistas susirinkimas žuvusių la

kūnų pagerbimo reikalu

Kugpiučio 24 d. vakare, rašo 
“Tėvynė”, Lietuvių Piliečių 
Kliubo salėje, Brooklyne, įvy
ko Dariaus ir Girėno pagerbi
mo reikalu susirinkimas. ši 
susirinkimų sukvietė bendrai 
Didžiojo New Yorko apylinkėje 
veikusis “New Yorkas-Kaunas 
Skridimo Remti Komitetas” ir 
veikėjų susirinkime liepos 28 
d. išrinktas laikinas komitetas, 
kuriam pavesta prirengti dirva 
pastovaus komiteto sudarymui, 
kuris rūpintųsi žuvusių lakūnų 
pagerbimui paminklo pastatymu 
ir kitaip įamžinti musų didvy
rių žygį.

Pažangiosios visuomenės vei
kėjus stebino gausus atsilanky
mas į šį susirinkimų katalikų 
srovės žmonių, kurie laike pri- 
srengimo lakūnų kelionei netaip 
jau gyvai tame darbe dalyvavo. 
Ypatingai buvo įdomu, kad į šį 
susirinkimą sudėjo net žilagalves 
senutės, kurias paprastai nie- 
kas nemato tokiuose susirinki-
muose.

—Prie ko čia lokio katalikų 
srovė rengiasi? — klausinėja 
viens kito veikėjai. Ilgai lauk
ti nereikėjo ir vos susirinkimų 
atidarius senojo komiteto sek-

Pakflkit namo vertę ir patoarumą moder
ni ka KARŠTO VANDENS ar GARO Ap- 
Ailciynio Sistema — aukAčiausios rųAies 
boileriai, geriausias materioias. tobulas 
įtaisymo darbas ir pilnas našumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO!

Lengvi Išmokėjimai, jei Norima

2118-32 S. STATE ST. 
Victery 2454 .

Gaukite Minų Apskaičiavimą šiandie.

SUMAŽINTA 
KAINA 

“HOOVER” DULKIŲ 
VALYTOJAI

Trumpam laikui pasiuliji- 
inas Model 105 “Hoover 
Special” su 5 šmotų “dust- 
ing tools” tiktai už

Model 541 “Hoover Special” 
blizgančiu nikeliniu ‘finish* 
su. “dusting tools”, tiktai

'31.95
Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir ‘

’į Boulevard 8167
..............................  — 4

* *" i

Lenkijai Lietuviškų Radio 
Programų

Nedėliomis: 8 vai. ryto ir 1 vai. po 
pietų. W. C. F. L. 970 k. ir 1:30 
vaL po piet. W. A. A. F. 9 IŽO k. 

....  m...................     i

retortas pk A* B. Strimaičiui, 
siiteirinkusių katalikų karingu
mas'pasireiškė* nes xjie išanks- 
to žinojo* kad j j ie< yra didžiu
moje šiame susirinkime. Paaiš
kinus abiejų šį susirinkimą su
kviestų komitetų pirmininkams, 
p.p. Ginkui ir Bukšnaičiui šio 
susirinkimo • tikslą ir pagaliau 
pirmininkaujančiam p. Ginkui 
aiškinant kokia Tvarka šis susi
rinkimas turėtų eiti, Lietuvos 
Generalio Konsulato sekretorius 
p. Jurgėla smarkiai pareikalau
ja balso ir pirmininkui beaiški
nant šaukusių susirinkimą ko
mitetų patiektas taisykles susi
rinkimo sudarymui, p. Jurgėlos 
šalininkai šaukia, kad butų su
teiktas jam balsas. Pirmininkas 
pastebi, kad netvarkoje balso 
reikalauti, kuomet pirmininkau
jantis tvarką aiškina ir dar ne
tvarkiau trukšmuoti tokiu mo
mentu, bet karingUmiTužsidegę 
katalikai šaukia: “Mums ne
svarbu ką tu kalbi, leisk kalbė
ti Jurgėlai!” Mat šio susirinki
mo kvietėjai buvo numatę su
registruoti visus susirinkimo 
dalyvius, kuriais buvo kviesti 
draugijų atstovai ir visuomenės 
veikėjai, ir po to eiti prie su
sirinkimo prezidiumo rinkimo. 
Tačiau gavęs balsą p. Jurgėlą 
pareiškia, kad susirinkimo da
lyvių registracija nereikalinga 
ir tuoj aus reikia rinkti šio su
sirinkimo prezidiumas. Pirmi
ninkaujantis p. Ginkus be jo
kios pastabos tokį įnešimą pri
ima ir taip palaidas susirinki
mas renkasi prezidiumą. Pirmi
ninko vietai perstato p. Jurgė
la ir p. A. S. Trečiokas. Pirma
sis gauna 38 balsus, antrasis 
rodos, 22 balsu. Karingieji ka
talikai didžiausiu entuziazmu 
ploja katutes: jie laimėtojai, jie 
šio susirinkimo šeimininkai! 
Sekretorium išrenkamas p. Ma
žeika.

Iš katalikų vadų kalbų pa- 
aiški, kad jie šį susirinkimą 
skaito kažkodėl' neteisėtai su
kviestą ir todėl reikalauja, kad 
butų kviečiamas kitas susirinki
mas tik iš draugijų atstovų ir 
kad butų suteikta bent 30 die
nų laiko draugijoms savo atsto
vus išrinkti. Nors susirinkimą 
jie skaito neteisėtų, bet reika
lauja iš senojo komiteto atskai
tų ir kitokius įnešimus siūlo. 
Iš karingų katalikų pusės ei
na užgauliojimai ne sulig jų 
noro kalbantiems kalbėtojams. 
Kuomet kalba katalikų veikė
jas, tai visi ramiai klausosi, 
kai tik atsistos kalbėti kitaip 
dalykus suprantantis kalbėto
jas ir priešingai katalikų no 
rui kalba, tai moterėlės tok,'

KC
Full Pack ***^
No Slack-Fillinų,

ŠAME PRICEAm^ 
AS42YEARSAGO

25ounces for254 *

Doub^'į^Action!
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4MILLIONSOF POUNDS UStO 
BY OUR COVERNMEMT

Norfolk/Va., miestas užlietas vandens kelios dięnę? atgal i praėjus baisiai audrai,atėjo

Vis tik-begalo įdomu butų 
žinoti ko šiame susirinkime ka
talikai siekė ? Turėjo savųjų 
didžiumą, tai kodėl jie nenorėjo 
rinkti pastovų komitetą? Ku
riuo tikslu jie pradėtą darbą 
sutrukdė dar apie porai mčne 
šių ir norintiems dirbti nepri
leido prie- sudarymo komiteto, 
tai tik jie vieni galėtų tą savo 
tikslą paaiškinti. Senai tokio ne
kultūringo susirinkimo nema

čiau ir <laugiau į tokius susi
rinkimus nesilankyčiau.

—Susirinkimo Dalyvis.

F naujienų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 

Ilki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

PIENAS yra pirma Gamtos pagelba gro
žei. Garsios filmų aktorės geria jį kas-

iš tropikų ir perėjo visu rytinių valštiijų (pakraščiu* nuo .Caroliha- valstijų i iki? New^ Yėrkoi Aud
roje ir po jos sekusiuose potvyniuose žuvo virš 60 žmonių. Nuostoliai siekta'ddsėtkUs mflionų

Telefonas SUPerior 6800

i OWMAN

Padarome Visiems Greitai

QA!J0

kampa* Kejler Avė*

Bilas1
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės.
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms; ■ 
Kortelės;
Pasveikinimai; etėr

maiciu* Mins patestavo dėt tokio 
įžeidimo ir reikalavo pirminin
ko, kad betvarkį rėksnį pri
verstų atšaukti tokį įžeidimą. 
Paklausus pirmininkui ar DauS 
baras atsiima įžeidimą, pasta 
rasis pareiškė: “Aš atsiimu, bet

reikės > nubalsuoti, nes diskusi
jos jau uždarytos. Sekretorius 
netvarkiai,-..neaiškiai skaito vie 
ną po kito įnešimus, kurių du 
susirinkusių pastabomis atme 
tami ir apsistojama balsavimui 
ant dviejų įnešimų: 1) kad šį 
susirinkimą sukvietusieji ko
mitetai su Katalikų Federacijos 
apskričio sudarytu šiam reika
lui komitetu sukviestų kitą tik 
draugijų atstovų susirinkimą ir 
kad draugijoms butų suteikti’, 
bent 30 dienų atstovų išrinki 
mui; 2) kad šis susirinkimas 
rinktų pastovų komitetą Da
riaus-Girėno pagerbimu'i >• ir jų 
žygio įamžinimui, žinoma, lai
mi pirmasis įnešimas. Po to dar 
kiek pakalbėjus kai kuriems no* 
rintiems-. kalbėti susirinkimas 
baigtas.-.

dol. Paveiksle — Norfolkb didžioji biznio gatvė

pa ,i*’ vadins”. Pirmininkas pa-? 
sitenkina -tokiu--įžeidimo -“atšau
kimu”. .

Galu gale visiems apie viską, 
kas tki ką norėjo* išsikalbėjus 
jauW>radėta reikalauti baigt dis
kusijas. Mat pirmininkas p. 
Jurgėla apie tvarkos palaikymą, 
susirinkimuose maža tenusima
no. Jis priima visokius įneši
mus vieną po įųtąj^jisus kar
iu svarsto. Kuomet vienas su
sirinkimo dalyvis pastebėjo 
pirmininkui prie tvarkos, kad 
negalima leisti kalbėti kas tik 
ką nori, bet reikia laikytis prie 
tvarkos jau esamo įnešimo ri 
bų, tai pi Jurgėla pastabą pa
dariusio klausiat4.'“Tari tamsta 
nori, kad diskusijas'4 butų baig
tos?” Katalikai atsistik^į pa
stebėjusį prie tvankos šidijan- 
čiai - juokiasi i ir v epitetais svai
dosi.

Galų gale pirmininkas pa
prašo sekretoriausi kad- perskai
tytų visus įnešimus, kuriuos

Draugijoms Konstitucijos'ir jų Vedamos Khygos yta 
Musų Sp 
taip kaip jo^ vedamos, su specialėm linijom ir; lietuvio 
kais antgaiviais.

Specialistas ’il i

kalbėtoją ‘bolševikuoja’\ “šliUp- tūkstančiai jus apgavikais vad 
tarniuoja”, durnium vadina ir 
piktai šaiposi. Neapsieita net -be 
piktų įžeidimų. Pavyzdžiui, 
“didis” katalikų veikėjas p. Vil
niškis išvadina senojo komite
to sekretorių p. A. B. StrimaL 
tj melagiu vien už tai, kad prie 
kokios ten parapijos veikiantis 
federacijos skyrius nepakviestas 
į šį susirinkimą ir kad susirin
kimo kvietėjai aplenkę kuni
gus kamendorius, arba nežinoda
mi kamendorių vardų,- arba ne
žinodami kuris kurioj parapi
joj tarnauja. Esą tokiš nežino
jimas yra neatleistinu dalyku. 
Tūlas mokantis garsiai rėkti 
Daubaras senąjį komitetą išva
dino apgavikais ir čia susikirto

QS YKA3 

iždas, re u raut h mąi 'galvos1 <skausmua,'<*k&uirmti« nuga* 
“.............. ~

Tm^rytl. ’

-.-JŲ? Kasdie ; 10 vMa^o*^^: iki U 
valandai ir nuų 5-8 vąlanjąi vakare.'Nedėliomis nuo H ryų> |W t vai. 
4200-26 6r. kampa*■ KetlerAve,- Tek Crav^rord -557-j’

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Prie Pasaulio Parodos

Broliai Lietuviai iš kitų miestų, kurie atvažiavote pamatyti-Pasaulio 
JParodos, prašome apsistoti pas mus. Mes turime vietos dėl;jūsų mašinos 
dykai. Gausite gero, šalto alaus ir užkandžių ir pėsti galėsite- nueiti j 
Pasaulio Parodą. Musų užeiga randasi priešais Pasaulio Parpdos Vartus.

T- - t
Jeigu eisite į Parodą, neikite prošalį-i-p. p. ■ Julius Bakštis ir Walter 

Yanulevičius nori jus pasveikinti /‘AntSveikatos”. Musų antrašas yra 

t 1245 So. Michigam Avė.
Chicago, Illinois

—>iiMOTMMnMiitmu—nn narį iir— iįtttui raur imi u i iihimwm—i i imi 

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAP
arti St. Loui* Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos'1-vanosi 
swimming pool.

Rusiška ir 'turkiška* pirtis moterim*' 
įeredomis iki 7 v. v.

dien palaikymui “peaches and cream” 
veido spalvos, taip reikalingos pasiseki
mui filmose/ Jis teikia joms sveikatą ir 
energiją taipgi'
Gerkite Bovvman’s pieną kasdien. Pama
tysite, kaip gerai atrodysite ir jausitės. 
Bbvvman’s pienas pilnas smetbnos. Ekstra 

apsauga ant kiekvieno žinkšnio 
padare jį ekstfa geru. Patirsite 
be abejonėš jį esant • skanesniu.

r Daktaras
X Kapitonas':
k: Pasauliniams- , kaito.W

: GYDO’:VISAS LIGAS VYRUOK MOTERŲ PER! 28 /Ub^US
b NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJOSIOS ?ir -NElSGY©OM,Qą "

Specialilkai gydo ligi* pilvo, plaučių,! inkstų ir p,ušl^, .užnuo
” joji- odol, ligas, " .

roję, kosėjimu į gerkp* ‘ skaudėjime ir paslaptinga* HfMr
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir .persitikrinkite ką Jis jums yai

; Praktikuoja pei* daugeli merų ir išgydė toksunčiue ligonių.i.H 
J dyfci./ OFISO, VĄtANDOS

X 4200-We,t 26 Šr.

company'

h'Z į • ‘' 1
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deportuoti. Nes imi- 
viršininkai laikė, kad 
atvažiavimo jis ir jo 
galėjo tapti visuome- 

sunkenybėmis. Jis

i g
■ H

•? i
• - jf;

Suv. Valstiją išde- 
portavimo įstatymas

Ir nuo įsteigimo šito plano 
svarbumas plano aiškiai maty
ti.

Nuo to laiko ši sistema įves
ta sekančiose šalyse — Aust
rijoj, Belgijoj, Čekoslovakijoj, 
Danijoj, Anglijoj ir Šiaurinėj 
Airijoj, Vokietijoj, Airijoj, Ita
lijoj, Holandijoj, Norvegijoj, 
Lenkijoj, - Škotijoj, Kanadoj, 
Meksikoj ir Kuboj.

Sekantis pavyzdys rodo, kaip 
kartais visai nesvarbi liga ve
da prie deportavimo. Vyras at
vyko į Californiją iš Kanados 
1923 m. Sekančiais metais jo 
žmona ir trys vaikai atvyko. 
1925 m. pavasarį

Norvegijos įstatymų laikyta, 
kad jos ilga rezidencija Suv. 
Valstijose ir jos ištekėjimas 
už Amerikos piliečio atėmė iš 
jos Norvegijos pilietystę.

Sekantieji du imigracijos įs
tatymo patvarkymai yra svar
bus — tai yra dalis 19-to imi
gracijos akto iš vasario 5 d. 
1917 m., kuri sako, kad atei
vis, kuris, kuomet tapo įleistas, 
buvo nariu vienos arba dau- 
giaus neįleidžiamų klasių, bet 
kuris tapo įleistas j Suv. Val
stijas per neapsižiūrėjimą ar
ba kitą priežastį, gali būti de
portuotas bile kada į penkis 
metus, jeigu jo atsitikimas tik 
taps praneštas imigracijos au
toritetams. Kitas patvarkymas 
19-tos dalies yra — kad atei
vis gali būti deportuotas, jei
gu jis tampa visuomeniška 
sunkenybe i penkis metus po 
įvažiavimo nuo priežasčių, ku
rios egzistavo prieš pat įvažia
vimą. Kaslink ateivių, kurie 
priguli prie pirmos iš šitų dvie
jų klasių, tai deportavimas tu
ri įvykti į penkius metus, arba 
nors deportavimo žingsniai tu
ri būti pradėti j tą laiką. Kas
link antros grupės, tai jie tu
ri būti visuomeniškomis sunke
nybėmis į penkis metus po įva
žiavimo, bet deportavimas gali 
įvykti bile kada — kai jų atsi
tikimas tampa žinomas imigra
cijos autoritetams.

Imigrantai su protiškais tru
kumais
pročiai, epileptikai, ir t. t. — 
įstatymiškai neįleidžiami į Suv. 
Valstijas; neįleidžiami taipgi 
žmonės, kurie džiova serga ar
ba užkrečiama liga — veneriš- 
ka liga, trachoma, raupais, šil
tine ir t. t. Viršminėtai ser
gantis žmogus, kai klaidingai 
įleistas į Suv. Valstijas, gali 
būti deportuotas į penkis me
tus, jeigu 'tik jo atsitikimas 
praneštas imigracijos viršinin
kams. Yra faktas, kad kaip 
tik toks žmogus kreipiasi prie 
kokios įstaigos dėl pašalpos ar
ba pagelbos, apie jo ligą imi
gracijos vyriausybė gali grei
tai sužinoti. Bet ir kitais bu
dais imigracijos atstovai gali 
surasti tokius.

Jeigu tėvai siučia beprotį 
vaiką į viešą įstaigą, jie gerai 
žino, kad apie tai įstaigos vir-

šininkai imigracijos vyriausy
bei praneš. Kitoj pusėj, net ir 
turtingi tėvai negali sulaikyti 
deportavimą bepročių vaiko, 
nes nors jie nesiunčia tą vai
ką j viešą ligonbutį, už jo gy
dymą gana moka pihigų, vis- 
tiek kartais per viešas mokyk
las imigracijos biuras apie tai 
patiria.

Iš viršminėto maitome, kad 
priežiūra ligonbutyje, kuris yra 
užlaikomas pelnai arba dalinai 
viešais pinigais, gali deportuoti 
ateivį, jeigu jis yra išgyvenęs 
mažiau kaip penkis metus Suv. 
Valstijose. Svetimtautė mote
ris, kuri išgyvenus tik . metus

arba ilgiaus Suv. Valstijose še
šiose gali kreiptis prie ligon- 
bučio ir ją už tai nedepontuos. 
Taipgi ateivis, kuris nuvežta į 
ligonbutį kaip auka nelaimingo 
atsitikimo, dėl -tos priežasties 
irgi nebus deportuotas. Bet yra 
atsitikimų, kad kuomet toks 
ateivis buvo pasiųstas į ligOn- 
bųtį, tenai gydytojai rado, kad 
jis kokia nors liga sirgo prieš 
atvykimą j Suv. Valstijas. Bet 
toki atsitikimai reti. Tik kur 
aiškiai parodyta, kad priežas
tis egzistavo prieš įleidimą, 
kaip pasitaiko džiovoj ir pro
tinėse ligose — ateivis, kuris 
gauna ligonbutinės priežiūros

į penkis metus po įleidimo, li
gonbutyje užlaikomame pilnai 
arba nors dalinai viešais pini
gais, jis gali būti deportuotas.

1925 m. imigrantai buvo pil
nai. išegzaminuoti savo šalyse, 
c ne kuomet jie jau apleido ša
lį ir atvyko j Suv. Valstijas. 
Ir tas sumažino deportavimų 
skaitlių tokių ateivių. Rugp. 
rhėn. tų metų Suv. Valstijų 
Viešos Sveikatos Tarnystės gy
dytojai buvo pasiųsti į neku
rtuos konsulatus Didžiojoj Bri
tanijoj ir Airijoj tikslui pilnai 
peržiūrėti visus, kurie tik pra
šė imigracijos vizų nuolatiniam 
apsigyvenimui Suv. Valstijose. jį kankino

nuolat atsiminti, kad 
kuris atvyko į Suv. 
nelegališkai po liepos

pavojingai radikališ-

silpnapročiai, be-

*1 
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Galima vadinti pirmus pen
kerius metus imigranto gyve
nimo Suv. Valstijose bandymo 
laiku. Jeigu jis pergyvena šitą 
laiką be jokių susikirtimų su 
imigracijos vyriausybe, tai ne
turi bijoti deportavimo. Neku
rtuos imigrantus galima depor
tuoti, nepaisant kaip ilgai jie 
čia išgyveno. Bet tokie asme 
nys yra prigulintiejb prie ne
kuriu kriminališkų klasių, ar
ba kurie seka tokius politiškus 
mokinimus, kurie šioje šalyje 
skaitomi 
kais.

Reikia 
žmogus, 
Valstijas
I d., 1924 m., arba kuris buvo 
įleistas tik laikinam apsistoji
mui ir nelegališkai pasiliko čio- 
nais po tos dienos, bus depor
tuotas, kuomet tik bus susek
tas.

Paprastas imigrantas,, nebus 
■< deportuotas, jeigu jis išgyveno 

Suv. Valstijose ilgiau kaip pen
kis metus. Bet čia reikia pažy
mėti ką reiškia tie penki me
tai po paskutinio atvažiavimo. 
Deportavimo tikslams išvyki
mas iš Suv. Valstijų net ir. ap
lankymas Kanados vienai va
landai arba mažiaus išbraukia 
ateivio pirmą rezidenciją Suv. 
Valstijose ir naujas penkių me
tų laikas prasideda su diena jo 
sugryžimo po tokio išbuvimo.

Imkime vieną pavyzdį — pa
matinis Imigracijos Aktas (Ak
las iš vasario 5 d. 1917 m.) 
sako, kad asmuo, kuris į penkis 
metus po atvažiavimo tampa 
bepročiu, turi būti deportuo
tas, jeigu negalima darodyti, 
kad bėda prasidėjo nuo atei
vio įleidimo į Suv. Valstijas. 
Neseniai norvegė buvo suimta 
remiantis šiuo punktu. Ji atvy
ko į Suv. Valstijas būdama tik
II metų amžiaus ir išgyveno 
čia 20 metų. Per tą lafką’ji iš
tekėjo už Amerikos piliečio ir' 
buvo motina dviejų Amerikoje 
gimusių vaikų. Apie metus at
gal jos protas sumenkėjo. Nuo 
gimimo antro vaiko, apfe 7 me
tai atgal, ji tapo neišpasakytai 
nerviška. Jos vyras darė vis
ką, ką tik galėjo, kad sugrą
žinti žmonai sveikatą. Galų ga
le jis nutarė ją išsiųsti į Nor
vegiją, tikėdamas, kad kelionė 
per jūres pagerins jos sveika
tą. Ji išvyko į Norvegiją. Te
nai išbuvus kiek laiko atgal su
grįžo į Suv. Valstijas pas savo 
šeimyną. Bet tuoj po sugrįži
mo ji visai pakvailo ir ją tu
rėjo pasiųsti į valdišką įstaigą. 
Tuoj deportavimo įsakymas iš
duota, nes imigracijos atstovai 
sakė, kad jos liga neprasidėjo 
nuo antro įleidimo į Suv. Val
stijas. Ir faktas, kad ji išgy
veno- šioje šalyje net 20 metų 
prieš šitą trumpą kelionę į Nor
vegiją, visai nebuvo skaitytas. 
Nebuvo galima ją deportuoti 
tik todėl, kad ir Norvegija turi 
savo imigracijos įstatymus.

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

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

žmonės yra kviečiami

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums fitį 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
Įnirs iitikro Šveičia nedrasky« 
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekonu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

CHEVROLET j

kokia nors gerklės liga ir jį iš
siuntė į Los Angeles ligonbutį. 
Tuo laiku jo šeimyną užlaikė 
vieša organizacija- Tuoj žings
niai pradėta šitą žmogų ir jo 
šeimyną 
gracijos 
nuo pat 
šeimyna 
niškomis
prašė “writ of habeas corpus” 
— buvo atsakyta. Ir žmogus 
su šeimyna buvo deportuoti, 
nes teismas darodė, kad jie ga
lėjo tapti visuomeniška sunke
nybe, kad žmogus sirgo prieš 
atvažiavimą ir neturėjo iš ko 
užlaikyti savo šeimyną/[FLIS].

Didžiuojamės ir mums malonu 
prisidėti savo dalim”

U PREZIDENTO Roosevelto priėmimu NRA Au
tomobilių Kodo, Chevrolet, didžiausi pasauly moto
rinių karų budavotojai, oficialiai pradeda Operuo

ti sutartinai su administracijos atsteigimo programų.

Nors oficialis kodas tapo pasirašytas vos keletą dienų 
atgal, be abejo įdomu bus sužinoti Chevrolet draugams, 
kad Chevrolet Motor Kėhipanija idėjiniai pradėjo 'Vy
kinti šios dienOs atsteigimo programą virš trys metai 
atgal. I' ' '
Šiuo laiku mes vykiname gyvenimai! “pasidalinkime — 
darbais” planą, ir musų darbininkai kooperuodami iš
skleidžia savo darbą, idant tuo budu suteikti nedirban
tiems darbininkams darbą. Pagelba šio plano, taip ly
ginai sureguliuodami savaitines darbo valandas, kad at
sakančiai sutvarkyti smulkmeniško pardavinėjimo pa
reikalavimus, ir padaugindami atskyrų dalių staką ne
veikliuose sezonuose, buvo galima palaikyti 33,000 dar
bininkų ant musų payroll depresijos laiku. Per vienuo- 
liką mėnesių kiekvienuose metuose pradedant nuo 1929 
metų, mes palaikėme 10% vidutiniško skaičiaus musų 
darbininkų. Mes teisingai galime didžiuotis šiuo rekor
du. Mes irgi didžiuojamės, pasakydami, kad Chevrolet 
darbininkai per visą šį depresijos laiką niekuomet ne 
buvo našta visuomenės pašalpos departamentų.

Šiuose metuose, rugpiučio 1 d. Chevrolet pareiškė per
dėm algų pakėlimų ir priėmė 7*4 valandų, ir 5-kių die
nų savaitę taipgi padaugino darbininkų skaičių ant 
12,000. Šis algų pakėlimas buvo antras per paskutinius 
4 mėnesius. Chevrolet buvo tarp pirmųjų, kurie priėmė 
visuotiną algų pakėlimo planą.

Mums išrodo, jog Prezidento atsteigimo programas užsi
tarnauja širdingiausios paramos kiekvieno piliečio ir 
fabrikanto Amerikoje. Tai yra drąsus, greitas, veiklus 
planas pradėti ritinėti ritulį linkui ekonominio krašto 
atsteigimo. Jo nuoširdumas neabejotinas. Jo objiektyvįš-
kumas yra pagirtinas. Musų Prezidento ir jo pagelbinin- 
kų tiesus ir drąsus žingsniai be abejo bus labai pasek
mingi; jie turėtų sukelti ūpą ir admiraciją visų ir kiek
vieno Amerikono.

Mes didžiuojamės ir mums smagu prisidėti savo dalim. 
Mes esame labai dėkingi visai Amerikos liaudžiai Už jų 
paramą, kuri mums davė galimybės prisidėti prie šio 
atsteigimo programo, ir lošti savo rolę šiandien. Paga
lios, didelis skaičius žmonių, kurie randa užsiėmimą 
pas Chevrolet yra tiesioginė pasekmė to, kad Amerika 
visuomet parodė pirmenybę dėl Chevrolet.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN, Divisim of General Motor,

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

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

DR. B. M. ROSS 
UŽT1KIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearbom Street 
kampas Monroe Street, Chicago, UI. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėltomis 10 a. m. iki 12 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p, m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.
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Amerikos trys dešimty# ttfG 
jose valstijose ęąndasi ,80,000 
bedarbių mokytojų. į .Jie tapd 
paliuosuoti iš mokyklų tę^qno4 
aniųipi^ sumetimais. J

Nėra .reikalo , aiškinti,* ikąi| 
lai ątpęš ^dtdęlės Ąmc;

rįkos ^pipnęins, ;Jqidangi jšyįej 
tįpio reikalai nebus , tinkamai 
nupinti. ;

$8.00
. 4.00

Netoli Kamajų (Rokiškio 
apskr.) yra mažas kaimelis Pa
šiliai. Seniau jo, gyventojai bu
vo krūvoje, bet dabar išsiskirs
tę viensėdžiais, tik vienas ki-

“Ypač ,pabrėžiu visai neįmanomą, biaurią ^pądėtį 
namų; statyboje. Ligi,šio laiko mieste nebaigta nei vie
nas namas, iflėra kanalizacijos, visur didžiausias ąpsi- 
leidimas jr tpųryas; jakuose purvina, ir dažnai stogai 
kiauri.” 1

-Ghandi, . /Jnįįjps z “.šventas 
Žmogus” tvirtina, jog jis jįk't 
rai girj ęs į: Dievo J>alsą, ,ku- 
ris jam liepęs .badauti. Jįs.ąi

“Pereitais metais Magnitogorske su darbininkų bu
tų remontu pasivėlino tiek, kad daugelis barakų ir na
mų buvo remontuojama ir baigiama statyti žiemos me
tu. Net socialistiškas miestas bėgiu septynių dienų, ka
da siautė didžiausi šalčiai, neturėjo kuro. Šiais metais 
pasikartoja pernykščia praktika. Faktinai Magnito
gorske remontas dar nepradėtas, o tuo* tarpu teks atre
montuoti tūkstantį su viršum darbininkiškų butų”.

Sulig planu, ligi birželio mėnesio turėjo būti atre^ 
montuota 310 butų, bet tikrumoje pataikyta buvo tik 
34 .butai. Vadinasi, tik truputį daugiau, negu dešimtoji 
dalis. . Apie biaurią padėtį Magnitogorske kalba ir sun
kiosios pramonės komisaras S. Ordžonikidze. Jisai sa-

Senalorius Huey Long iš 
Louisiana valstijos Saųds 
Point Baili kliudė gąyo “juo
dų akį”. Jis turį padarė pa^ 
reiškimą, jog tai gengsterių 
darbas. Tačiau dalyvavusieji 
kliube svečiai senatoriaus su
mušimą aiškina visai kitaip. 
Esą, tą vakarą Long buvęs 
tiesiog nepakenčiamas. Nepa
kenčiamas tuo, kad kabinėjo-* 
si prie pašalinių žmogių ir 
juos visokiais budais įžeidęs. 
Tad vienas įžeistųjų jam .ir 
suteikęs “juodą akį.”

Rašytojas Owen P. Whitd 
juokais pareiškė, kad Janą 
Žmogui, kuris demagogą Lom 
gą sumušė, reikėtų suteiktą 
auksinį medalį. Tas juokais 
padarytas sumanymas tuoj ra
do pritarėjų. White sako, jog 
daugelis pasižadėjo duoti pi
nigų tokio medalio padary
mui. ; .. >/

Pradėta jau vesti net dery
bos su artintu: .ant medalio 
šen airius įLong buriąs , a U 

pu jųpda $kia. Me
dalius bus įteiktas nugglėto- 
jui. ,0 jeįgu jis neatsišauks, 
lai .pasiliks kimbu nuosavybei 
j e, kaipo 
įvykio.”

Sakoma, (kad .Hitleris nepa
prastai daug prisidėjo prie 
biznio pagerinimo Austrijoje. 
Vienos mię#to knygų krautu
vėse daugiaašiai perkama tos 
knygos, kurios tapo uždraųs- 
dos Vokietijoje. Krautuvėse 
visur matosi knygos 
šais “šios knygos uždraus
tos Vokietijoje. Pirkite čia”.

Ir tas knygas žmonės labai 
perka. — K.

jog ^vienbalsis viso pasaulio 
vVęrcįikias Apneš .mane negalėtų 
sugriauti mano įsitikinimą, 
kad tai, ką aš girdėjau, buvo 
tikrai ‘Dievo balsas”.

Kada /žmogus pradeda kal
bėtis su Dievu ar kokiomis 
kitomis dvasiomis, tai papras
tai kas nors yra negerai.

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

$7.00
8.50
1.75
1.25

ŠIAULIAI, —j žinomas Klai
pėdos tabako ii* jo gaminių 
fabrikantas Verblovskis pasiū
lė Šiaulių gilzų fabriko “Ryga” 
savininkui LeibaVičiui parduoti 
jam savo gaminių markę. Lei- 
bavičius pardavė Verblovskiui 
“Rygos” gilzų markę už 15,000 
litų ir manė genį biznį pada
ręs, nes tikėjosi, kad gausiąs 
leidimą savo fabrikui veikti 
nauja marke. Tačiau naujo lei
dimo Leįbavičius negavo ir da
bar jo fabrikas stovi uždary
tas ir užantspauduotas, o taba
ko sjųdikatas, Jur ,but, džiau
giasi nusikratęs konkurentu, 
kuriuo Leibavičius buvo ir ku
rio gaminiai buvo pigesni už 
gaminius tų gilzų fąbrikų, ku
rie į sindikatą įeina. Konkuręn- 
tąparaližųę Ii, užteko tik jo ga
mybos mąąkę .papirkti. Viso 
fabriko, ipąsinų .^inejikatas (ne
perka, nereikalinga jam...

tas prie vieškelio bepalikę. Vie
nas to sodžiaus gyventojas^ 
grytelninkas Pipinis, turėjęs 
gana didelę šeimą, bet buvęs 
nesveikas, negalėdamas sun
kaus darbo dirbti, tarnaudąvo, 
gretimuose dvaruose šėriku- 
ustavu (kitaip tarus, kerdžiu-

Buvęs (beturtis, negalėjęs nei 
savo vaikų pamokyti ar atei
čiai aprūpinti. Vienas jojo sū
nų tapo amatininku staliumi, 
o kitas (vardu) Juozas) kurį 
laiką gyveno Kaune. Iš pra- 

tf

džių jisai turėjo a. a. Maironies 
namų ir kunigų seminarijos 
tarno vietą. Tai dar.buvo prieš 
Didįjį karą. Po ikaro tarnavo 
Lietuvos Banke. Iš tėvo pavel
dėtas sveikatos silpnumas pri
vertė Juozą Pipinį atsisakyti 
nuo tarnybos ir grįžti į sodžių, 
kur ir maistas ir oras sveikes
ni. Tačiau dar būdamas Kaune 
J. Pipinis itaip pat griebėsi 
amato. Neturėdamas progos si- 
stematingai mokytis, jisai, tris 
mėnesius tepabuvęs siuvėjo 
dirbtuvėje, išmoko gražiai siū
ti. Pajutęs, kad siuvėjo amatas 
jam neina sveikaton, gydyto
jų patariamas, Pipinis mete tą 
darbą ir pats iš savęs, tik iŠ 
tolo 'prisižiūrėdamas, išmoko 
rankinėmis staklėmis austi.

Paprastas audimas nepaten
kino Juozą, ir jisai ėmė galvo
ti, kaip čia išmokus austi su-

•*<A** .■b'.'Į'lVv.*’

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir {domiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

i--..........■■■■■■..........f'.iy 1 1 -..................................

Michael
Sovietų Rusijos moterų atei
tis bus tikrąi šauni, “$pač 
kuomet jos gaus pakankamai 
pavalgyti.”

Vadinasi, visa bėda Rusijo
je dabar yra ta, .kad ten nėra 
Ras yąlgyti.

Taip, taip, jeigu bolševikiš
kame irojuje <mopėms nerei
kėtų valgyti, tai diskas butų 
tvarkoje 
nuveikti mijžiųiškus darbus.

Bet dabar atsitinka taip, 
kaip su ana kumele, kurią žy
das norėjo atpratinti nuo mai
sto. Viskas jau bųtų buvę ge;

(^ažjennis laivas Madison kelios dienos atgal šiaip taip atlaikė .smalkų ui aganą juioje ii atplaukė į Norfolk, Va. Laivas 
tečiaus nuo ąudros buvo labai nukentėjęs, kaip matyt iš paveikslėlio dešinėj, .parodančio suardytas vir u mes ju ąs. u 
jgųlos pąriai buvo nublokšti jūron ir prigėrė. Kad ir pasažierių bangos nenublokštų, kapitonas juos buvo prirakinęs .retežiais

Laikraščiai praneša, kad 
Londone pasirodė knyga var
du “Brown Jlook of Hitler 
Tęrror”. ‘Knyga spaudai ,pri« 
rupše komitetas, kurio, prie^a-j 
kyje stovi prof. Albcrt Eins- 
tein.

Knygoje ,e,są sųrįnkta JaiH 
gybė faktų, .kurie aiškiai ro
do, jog dėl Vokietijos reiclU 
stago padegimo yra vyriausiai 
kalti Dr. Joseph Goebbels, 
propagandos minįsteris, ir 
Hermanu Goering, Prūsijos 
premjeras.

Kitais žodžiais Rakant, ęei- 
ęhslago ,padegimai Jjuvo ^pa
čių nacių provokacija.

Entcjed as Secpnd Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
<rf Chicago, Ilk under the act qf 
March 3rd 1879.

Kaip žinia, naciai įvedė ori
ginališką pasisveikinimo bū
dą, — jie pakela ir ištiesia 
dešinę ranką. Girdi, tai esąs 
lenovės romėnų sveikininiosi 
Budas.

Bet štai neteniai Afrikos ko
lonijų anglų administratorius 
Bell -pareiškė, jog. nacių saliu
tas — pakėlimas rankos į vir
šų — yra pasiskolintas ne nuo 
senovė# romėnų, bet .nuo bež
džionių. Esą, Afrikos šimpan
zės .(okiu saliutu pasitinka .vi
sus tuor, Jkurie jiems patinka.

Sakoma, kad beždžionės la
bai .mėgsta pamėgdžioti žmo
nes. Bet dabar pasirodo, kad 
Vokietijos nagini pradėjo pa
mėgdžioti beždžiones.

Tai irgi savo rųšies ‘‘pro
gresas.” 'Chicagos “Tribūne” rašo apie Sovietų Rusijos “pa

vyzdinguosius miestus”. Straipsnyje paduodama labai 
įdomių ištraukų iš “The Manchester Guardian” kores
pondento pranešimo. Korespondentas aplankė visą eilę 
bolševikiškų ^miestų, kad pasižiūrėti, kaip ten žmonės 
gyvena. Ir štai jis rašo, jog tokie “pavyzdingieji” mies
tai, kaip Magnitogorsk prie Uralu kalnų, Kuzneck Si-, 
birė^ir Nižnyj Novgorodsk susideda, .iš .nedidelių- .gru^ 
pių keturių <aukštų namukų
Vakarų Europos miestų biedniausių rajonų .pačias biąu-j 
riausias landynes. Tų namukų vidus daro dar nykesnį 
įspūdį: kambariai šalti ir drėgni, per duris ir langus; 
bėga vanduo, tinka krinta nuo sienų, o vandentiekio 
sistema paprastai sugedusi. Vasaros metu neįmanomai 
daug dulkių, kadangi visur suversta smėlio ir visokių 
išmatų tkruvos. Na, o rudenį ir žiemą .gatyęse atsįran-*, 
da tiek purvo, kad tiesiog negalima išbristi.

Blogiausias dalykas, sako korespondentas, yra dar 
tas, kad net tų landynių trūksta. ^Vietose, kur gyvena 
šimtai tūkstančių žmonių, statyba yra skandalingai 
maža. 1932 m. Magnitogorske buvo sumanyta statyba 
ant labai plačios skalės. Tačiau išpildytą liko tik 21 
nuošimtis. Bet ir Tai toks nuošimtis pradėta statyti, o' 
užbaigta nebuvo nei vieno namo. Šių metų vasario mė
nesį Kuznecke turėjo būti pastatyta 97 kvartalai dar
bininkams gyventi namų, mokykla, vaikų darželis, ap- 
tieka, skalbykla ir duonkepykla. Vienok užbaigta buvo 
tik septyni kvartalai. Tokie pat dalykai dėjosi ir kituo
se miestuose.

dętipguosius audinius ir pliuši- lių ypatumas yra tasai, ,kad 
nyčių kombinacijoms yra pri
taikytos tam tikros iš kartono 
pagamintos kastės su skylutė
mis, į kurias įkišąmi tam tikri 
kištukai su gijomis, kaitajio- 
jąnčipmis apmatus. Pipinis, tu
rįs prigimtų gabumų paišybai 
ir iš viso dailei, dar būdamas 
mažas .mėgęs piešti ir drožinėti, 
labai skoningai pats komponuo
ja sudėtingiausius kilimų raš
tus ir, nežiūrint darbo sudėtin
gumo, karta atliktą audinį 
stengiasi kitą kartą nekartoti.

Juozo Ęipinjo audiniai 
tikrai nuostabiai dailus, 
tikrai gąli tikti ne vįen 
džiaus meno mėgėjams.

nius kilimus. Supratęs tų audi
niu gaminimo budus, jisai tuo
jau ėmęsi išradinėti atatinka
mas stakles ir po mėnesio kito 
.jau patsai ąudė persiško poby^ 
d.žio, bet lietuviškais raštais^ 
dailius kilimus. Audimo menas 
Juozui 
kad jisai su savo austais kili
mais ,net viešai pradėjo rody
tis. ,1928 m. .ženįės ūkio .ir ,pra- 
męnės parodoje Kaune Pipinis 
,už savo audinius ir stakles 
juostoms austi gavo sidabro 
medaliui diploipą.

.žemės ūkio rūmai, pąstębėję 
Pipinio .nepaprastus .gabumus* 
buvo pakvietę jį savo kursuos- 
na audimo .instruktoriumi,* o 
jojo .kilimams ir juostoms aus
to .stakles nupirko. Deja, gabu
sis savamokslis pasirodė var
giai begalįs instruktuoti ir ki
tus mokyti austi. Jo mokymosi 
metodai tik jam vienam, pasi
rodo, beesą prieinami. Atsisa
kęs nuo instruktoriaus vietos, 
gavęs kartu su vyresniuoju 
broliu (staliumi) kaip amati
ninkas sklypą žemės gimtaja
me sodžiuje, Pipinis apsigyve
no Pašiliuose ir čia tebetęsia 
savo audimo ir audžiamų stak
lių patobulinimo darbus.

šio rašinio autoriui teko ma
tyti pačiam savotiškas, Juozo 
Pipinio sukonstruotas stakles, 
lygiems kilimams austi. Stak-
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paštu: 

Metams ...............
Pusei metų ............ .
Trims menesiams .. 
Dviem menesiams , 
Vienam mėnesiui ..

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpįgiįtą)

Metams .................. .
Pusei metų .............. .
Trims menesiams ....
Pinigus reikia siųsti .pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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DAUG GERIAU VAŽIUOTUSI, jJEl RATAI RŪTŲ LYGUS

Visa bėda su bolševikais yra ta, kad jfe išdirba la
bai grandioziškus planus, kurių įvykdymui neturi nei 
jėgų, nei reikiamo prisiruošimo. Ant popierio jie, taip 
sakant, kalnus verčia, bet praktikoje išeina tik piš. 
Darbo našumas statyboje, sako Korespondentas, buvo 
labai menkas dalinai todėl, kad darbininkai priversti 
buvo ištisas valandas laukti eilėse, kol jie galėdavo 
gauti savo maisto porciją. Sakysime, Magnitogorske 
darbininkų valgonasis kambarys, kuris prie geriausių 
aplinkybių galėjo aprūpinti šimtą žmonių, buvo paskir
tas 340 žmonių. Ir jie visi turėjo grūstis vieųų ir tuo 
pačiu laiku, kad gauti maisto. Darbininkams3 čia rei
kėdavo neįmanomai daug laiko sugaišti, kadangi indų 
buvo tik trims dešįmtims .žmonių.

Kadangi namų statyba eina labai lėtai, tai pramo
nės miestuose tenka gyventi pasibaisėtinose landynė
se, kur pilna visokių vabalų. Kuznecke šių metų sausio 
mėnesį 50,000 žmonių gyveno barakuęse „ir 35,000 ,že-i 
mėje iškastuose rūsiuose.

Tai tokiose sąlygose gyvena darbininkai “bolševi
kiškame rojuje”. Kad tai nėra “kapitalistų ir ‘kontr
revoliucionierių” prasimanymas, kuo aiškiausiai .patvir
tina ir ofi.cialis bolševikų organas “Izvestija”. Tas laik
raštis rugp. 9 d. štai ką rašo:
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SPORTAS SPORTAS

du keistis alaus

nors

Amerikoje

Graboriai

Telefonas Yards Q994
mo

nebrangu:

Monroe 3377

Advokatai

Lietuvos Akušeres

esat

muzikos nenori

vese
nors

Mass-mitingas vie
šųjų mokyklų reikalu

Anglų 
Babra-

Terorizuoja tėvus, 
kovojančius prieš 
mokyklų tarybą

ryto 
am-

Lietuvius golfininkai 
reaiigihtiiritm 
SouthmooF Klube

talen- 
visai 

Taigi, 
vienas

Apie tobulo dainiaus 
1 Babravičiaus

ojauį' 
Piknikai

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas

SLA. 178 kuopa pik 
nikas pasisekė

Antradienis, rūgs

kad jiems rengiant

756 Wi 35th St 
(Cor; of 35th « Halsted Sti.) 

Ofiso valandos: nuo 'Z-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais ragai sutarti.

Chicagos kumštininkas pasi
ryžęs supliekti Jdek* Shar- 
keyj naudoja visas galimas 
priemones,' kadi užtikrinti 
laimejimą; parsikvietė kum- 

\ Mynių ‘ žinovą1 treniruotis.

dainos mėgėjų 
Juozo Babravi- 
mėgėjai susibūrę 
ir sub-komitetus 

Dainos

Operacija’ padaryta 
p. A: Yankienei,. 
Mount Greenwood ‘

Ofiso ir Re*z. Tel. Boulevard 5914

MOUNT GREENWOOD. — 
Rugpiučio mėnesio pabaigoje 
į Englewood ligoninę 60th ir

CHICAGO, ILL

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

pas
tik 12 metų smuikiniu

Wbmon?s Oivic
Ghicagos Lietuvių

Trečiadienj'< visi* Lietuvių'i Golft* 
ninkij * Sąjungos nariai^ va* 
žino ja persiimti*

Tarps Ghicagos 
Lietuvių:

par.ldnoda ' Ui 
' apaaaco d«a- 
aUte anUopiBU

JOSEPH J- GRISK1 
Lietuvis- Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockcoellSt.
Tsl. Republic 972* i

Plione Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

Susilaukė daug svečių iš Chica
gos kolonijų ir {tolimesnių 
vietų. .

Lietuvių Golftninkų > Sąjunga 
turės išvažiavimą’ > sekamą* tre* 
čiadienjį rūgs. 6' d.y Southmoor 
Country Club* laukuose;* prie 
131st ir Southvvest Highvvay.

Visi lietuviai golfininkai yra 
kviečiami tą dieną lošti. South-' 
moor Country Club yra priva-> 
tiŠkas, bejt kai kurie iš musų 
sąjungos narių prie jo priklau
so, todėl ir įstengė vietą iš
gauti.

Tai bus savo rųšies turna- 
mentas, kuriame gali dalyvau
ti visi, nors ir'nonariai, vyrai, 
moterys ir jaunuoliai.■' Lošimas 
prasidės 8 vai. ryto.

Dr. G. I. Bložis,
L. G. S. sekretorius.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Ai Eū Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayctte 4146
VALANDOS*

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

Tel, Lafayette 3572 
J; Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir ' apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aavo 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

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729' South Aehland Xw.; 2 -loboo-
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS ' 
Moteriškų. Vyriškų jr Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų , ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedel. n u O 10 iki1 12 v. dienų 

Phone Midway '2880-

DR. A. L. YUŠKA 
2422 TV. Marquette Rd. 

kampas -67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimu.

Ghicagos kumštininkas J 
povinsk^; kuris netrukus kum 
ščiuosis su^libtUviU* kumštiniu 
ktt< Jrick- Shhrkfey, yra pasiry 
žęs lietuvį f supliekti 
viskį durstą už tdi* atiduoti.

šiomis dienomis jis parsi
kvietė iŠ'New’ Yorktt' kumšty-j 
nių žinovą • ZJoc CaSeyy kuris, 
sakoma, žinąs visas SKarkey 
silpnybes^ ir' tdddU galėsiąs 
ęhieagiečiui nurodyti', kaip lie- 
ĮUvj paguldyti*;* Ar jam pasi
seks tai kitas dalykas, bet da- 
Į)hrr jie dddtt visas pastangas 
tai atsiekti?

Kumštynės jau visai* nebeto
li. Jos įvyks Wliite Sox lau
ke, rugsėjo 15 d. Į jas atva
žiuoja 40 žmonių iš Sharkey 
tėvynės, Boston, specialiai 
traukiniai iš Mihvaukee, Cle- 
veland, Saint Lotus, etc. Bilie
tai yra nuo $1 iki $5. Juos ga
lima gauti Morrison viešbučio, 
Clark ir Madison, laukiamą- 
jame kambaryje.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

' Laukite šiame* dienraštyje 
pranešimo apie masinį*'mitingą 
mokyklų ,* reikalais,< kurį. rengia 
UthUanian 
fceague —
Moterų" Piliečių'1 L^ga?

Visi tėvai? kurių vaikai* lai v- 
ko mokyklas, yra kviečiami ta* 
me* mitinge' atsilankyti. Lietu* 
viai? pabuskite! Pamatykite, 
kaip* viešo" mdkslo priešai mė* 
gina sugriauti musų mokyklas.

L. Narmontaitė.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

Viena tėvų grupė turėjo 
audienciją su mokyklų tarybos 
pirmininku ir ji? sako, patyru
si tikrąją ^ mokyklų griovimo 
programo motyvą? Tarybos 
motyvas • yra panašus United 
States Chamber of : Commerce 
nusistatymui. Vaizbos butas, 
susidarąs iš stambių J. V. biz
nierių, reikalauja, kad ’aukštes- 
nis mokslas (high school) bu
tų mokinių tėvų apmokėtas;- 
Tuo jie nori susiaurinti1moks
lo ribas neturtingų tėvų ; vai
kams. s

i Bet darbininkų \ vaikai 1 turi 
pilną teisę Jankyti\ ir aukštą* 
sias mokyklas, nes) jie moka 
mokesčius, kad visas mokyklas

E. irZ: Čepuliai šven 
te sidabrines ves
tuvių sukaktuves

Sako, ne ekonomija yra tikro 
ji mokyklą “griovimo” prie 
žastis; esą kiti sumetimai.

4631 Sbuth AshlartdAveriae 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedfl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telt phone* Plaza 3200-’

1 Chicagos Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga rengia didelį 
mass-mitingą pėtnyčioj, rugsė
jo 8 d. Mark White Sąuare 
Svetainėje, 30-ta ir So. Halsted 
St. 7:30 vai. vakaro. Bus įžy
mus kalbėtojai, kurie išaiškins 
apie mokyklų stovį. Tėvai tu
rėtų susirinkti pasiklausyti ir 
pasitarti apie šį taip svarbų 
klausimą. Plačiau apie šį susi
rinkimą bus pranešta vėliaus.

John Kuehinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St1 
CANAL 2552

Valapdos: Seredoj ir Pėtnyčioj 5 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

užlaikyti. Tai yra savotiškas 
mokslo apmokėjimas.

Tėvai, susipažinkite su mo
kyklų klausimu, nes jis jus 
tiesioginiai liečia. Neleiskite ka
pitalistų grupei atimti nuo jū
sų vaikų teisę siekti mokslą.

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th Si. 
CICERO, ILL.

Rtt. 6600 South Artesian Avinai 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Caaal 0257

DR. P. Z. ZAEATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsied Street 
CHICAGO, ILL. .

K P. G U GI S
ADVOKATAS* 

MIESTO OFISAS:
127^ N. Dearbotn St.tRooms 1431-1434

Telefonai Ceptral 4410-4411
Valandos: "nūo ’9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta » 
3323 South Halsted Street' 

Td. Boulevard 13tO f
Valandos:’ nuo 6 ikf 8:30 vai. kiek* 

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

A. A. SLAKIS*.
Advokatas'!

Miesto ofitoa’'77 W; Whshfogtot) St.*
Roour905 TeL'Deatbom <7966^

Valandos: 9 ryto iki 4 po'pietų/

Vakarais:' UtHh. ir KetV.—6 iki 9 *valJ 
4145 Archer Aoe. Tel. Lafdyette '7337/

Namų TeL Hyde Park 3395'

Reguliariame Save Our 
Sčhools Cbmmittee susirinki
me, kuris įvyko pereitą ketvir
tadieni City Klube, buvo pa
daryta eile raportų.

Nuo įvairių tėvų grupių pa
aiškėjo, 
masinius mitingus buvo daro
mi bandymai juos terorizuoti, 
gąsdinti. Viename mitinge, ku* 
ris |vyko Gage 'Parke, tėvams 
buvo uždrausta kritikuoti vie
šuosius valdininkus arba laik
raščius, kurie nėra jiems, 'tė
vams, prielankus kovoje prieš 
mokyklų tarybą. Be to, laike 
masinių mitingų paprastai at
siranda būriai slaptosios polici-*

JOHN : B. BORDEN
LIETUVIS S ADVOKATAS I

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

Midwife
6109 South Albany 

Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja ’ prie gim
dymo 1 namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 

jjblankets ir t. t. 
Moterims ir mergi

noms patarimai do- 
<•; vanai.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Gt. 
Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich* ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale * meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. ęanal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct„ Cicero, HL
T«l« Cicero 5927

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.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aUgščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth^Sr.' TeL{Canal <6174 

CHICAGO, ILL.

Chicagoje 
nestokuoja. 
čiaus dainos 
i komitetus 
visi dirba, kad musų 
Kunigaikštis”, be rupesties ga
lėtų prie busimo, (Chicagos 
Lietuvių Auditorium, spalio 1 
dieną) koncerto prisirengti. Jo 
tobulam dainavimui vieta ne
tinkanti, bet jis prieš žmonių 
valią nusilenkia. Dainuojant 
atvirame ore ar netinkamoje 
svetainėje, net dvigubom pas
tangom veikiant, pageidauja
mo malonumo -ir žavėjimo sto
ka ahjauČiama. Taip su arti
stu elgiantės, jį “kryžiuoja-

Juozas Babravičius 
t uotas, tobulas dainius 
tautai garbės teikia, 
garbingas. Tiktai jis 
tokis garbužis tenoras 
tuvis 
muzikos kritikai, Juozą 
vičių giria, į padanges kelia; 
nei vienas jo nebando neigti. 
Jisai dainos kunigaikštis. Juo
zas Babravičius tokios^reteny- 
bės asmuo dainos srityje, kad 
jį galime vadinti unitų tautos 
papuošalu ir garbe.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsam u o to jas su Laisniu) 

3238 So. HMsted St 
CHICAGO, ILL.

DR; C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Hhlsted St 
T.L BOULEVARD »I99

DR. H E R Z M A N
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausios me
todus X-Ray ir kitokius f clektroe prie* 
ubusl*

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St4 netoli Morgan Sh 

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

Tek Canal 3110
Rezidencijos * telefonai5

Hude Patk 6755 ar Central 7464

Pp. Čepuliai, 3503 South 
California avenue, rugpiučio 
27 d., J. Spaičio darže šventė 
25-tas ženybinio gyvenimo su
kaktuves. Salėje susirinko 
didelis būrys draugų, kuris 
tinkamai atšventė tas reikš
mingas sukaktuves pp. Čepu
lių gyvenįme. Iškilmėse da
lyvavo apie 18 šeimynų, nebu
vo nei vieno senesnio už 25, to
dėl visiems jauniems susirin
kus, visi ir linksminosi, kiek 
galėjo.

Laike vakaro vykusiai » pa
grojo įvairius instrumentus 
šios jaunos muzikantės 
Linkauskaitė ir Pūkelis 
taroji

ina .
Kultūrinėse tautose, tokiem 

talentam kaip musų Juozas 
Babravičius,--yra dainos mėgė
jų organizacijos, kurios artis
tui viską prirengia. Jaunoji 
lietuvių karta gana kultūrin
ga, turinti pažinti su univer
sitetų profesoriais, o per tuos 
ir su kultūringais anglais— 
amerikonais, per anglų spau
dą gerai išgarsinant, “Musų 
Dainos Kunįij'ąikšHs“ gali ža
vėti visus muzikos mėgėjus 
ir atgaivinti lietuvių tautos 
pagarbą, čia augusiame ir ap
šviestame lietuvių jaunime. 
Juozas Babravičius, tai iš dan
gaus dovana... ar mes moka
me tą dovaną tinkamai su
naudoti? Garbint, klupsčiuo- 
ti, tai dvasios vergo darbas.

Aukštoje pagarboje tinka
mas užlaikymas savųjų tarpe 
per organizuotą draugiją, mu
sų inteligentijai pritinkantis 
ir garbingas darbas.

Demokratai turi išmanyti pa
tys savos kultūros reikalus ap
rūpinti.

Aš šitą mintį pakišu musų 
tautiečiams, nujausdamas, kad 
musų talentuoto dainiaus kon
certai Amerikoje šį metą gali 
būti paskutiniai. Yra galimy
bių, kad Juozas Babravičius, 
laikui greitai slenkant, apleis 
Ameriką. PasilikKainas išei
vijoje, JIS VIENAS išaukšti
na musų tautos vardą užvis 
geriausiai. Visi, kas dar ne
girdėjote Babravičiaus dai
nuojant, privalo jį išgirsti, kąd 
ir vaikų vaikams galėtume pa
pasakoti, kokis tobulas dai
nius tasai musų < gerbiamas 
Juozas Babravičius.

A. K. Rutkauskas, M. D.

Tel. Yards 1829

DRi G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akiniai 
Kreivai Akii 

z Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

DR» S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wesf^22nd’St^eett

VMahdoC 1—3 ’ ir -7—8 S 
Seredomis ir - nedėliomis pagal sutarti 
Rezidehclja 1 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL ■’Boulevard 5 913 
Reą. Tel. Victofy 2343 

oil. bertash;
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Sti.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8130* 

Nedėldieniais ' pagal sutarti

MOUNT GREENW00D. — 
Gražus būrelis svečių iš Har- 
vey, Roseland, West Pullman 
ir tolimesnių vietų, kaip Win- 
nipeg, Canada, suvažiavo į SLA 
178 kuopos pikniką, kur: 
ko/ pereitą sekmadienį -1 
darže, atvirame ore, 
pasisekė kaip finansiškai, taip 
ir moraliai.

Dūdų * orkestras, grojęs piki 
paliko publikoje gerą įs- 
o kurie

Visiems atsilankiusiems j 
pikniką šiuorni tariame nuošir
dų'ačiū. Toliau, prašome narių, 
kurie dar neatsiskaitė su * ti- 
kietais, tuojau tai padaryti. 
Priduokite neparduotus bilietus 
ir pinigus komitetui.

Pikhike buvęs.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

PETRAS KATTELA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sėjo 2 dieną, 6:40 valandą 
1933 m., sulaukęs 43 metų 

»’žiaus. gimęs Panevėžio apskr., 
Palėvenės parapijoj, Pagojų vien

iu kiemy.
Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Veroniką po tėvais Kurpei; 
kaitė, brolį Kazimierą. brolienę 
Mortą. Pusbrolius Kazimierą it 
brolienę Oną, 2 švogerius Leoną 
ir Antaną Kurpeikius ir giminės, 
o Lietuvoj morinėlę Veroniką, se
serį Albiną.

Kūnas pašarvotas, randasi 12319 
So. Emerald Avė., West Pullman.

Laidotuvės įvyks antradieny 
.rugsėjo 5 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Kattela gi; 
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

" laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis, Pusbrolis, 
Brolienės, švogeriai

'ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

~riu* J.F.Eudeikis, tel. Yards 1741

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis'
DENTISTAS

4143 Archer Avenue i

Pp. Čepuliai, kai apsivedė, 
sako, neturėjo vestuvių puo
tos, nes tuomet neturėję drau- 

Todel sidabrinėse vestu- 
turėjo tokį didelį būrį, 
sako, visų ir taip nega4 

sukviesti, nes vieta buvo 
perniaža. Be to, nežinoję kur 
kai kurie draugai gyvena.

Pp. Čepuliai turi du sūnūs, 
Kastantas 22 metų, lanko in- 
žinierijos fakultetą. Jis bu
vo išvažiavęs, todėl negalėjo 
tėvų jubiliejuje dalyvauti. Ki
tas sūnūs Edvardas yra 19 me
tų ir pabaigęs aukštesniąją 
mokyklą. Jis trumpai prabi
lo į susirinkusius linkėdamas 
tėveliams sulaukti ir auksinių 
vestuvių, 
pabučiav

Be linkėjimų, išreikštų lai
ke vakarienės, svečiai nupir
ko pp. Čepuliams gražią dova
ną, kuria jubiliatai priėmė su 
džiaugsmu.' Povilas-

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.

Buy gloves wlth what 
it savęs

Hlra reikalo noaeu 60c ar 
daugiau, kad rauti dahtu 
kolete, hitlerine Tooth Paete, 
dideli* tnbae- i 
80a. Ji valo ir 
tie Be to 
•S. Ui 'knriuoB eallte aųeipirk- 
H plrlUnaitel ar; M kita, 
vambert Pbarmaoa) 00.

L1STERINE
TOOTH PAŠTE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos .skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektfa? parodančią" maži 
klaidas. S^ecialė* atyda atkreipiam į 
kyklos vaikus? KreivpS akys atitaiso 
mos. Valandos’nuor, 10 Iki 8 v. Nedėlio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
sę pigiąus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely * atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau1 kaip pirmiau, 
4712' South Ashland Avė 

Phone Boulevard 7589

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 919 f

DR. AI AI ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas / 

SpeciaUstde odOsy,ligų' ir venemklį ligų 
Ofisas 3102 So.! Halsted StJ

Kampas *3 ist Street 
Vai.: 10—U v. ryto, 2—4. 7 

Nedėliomis ir f

HAi/mes įvyko rugp. 27 d., J.
Spaičio darže, Willoiv

Jo klausytis, galėjo šokti ir ki
taip linksmintis. Buvo daug 
įvairių įdomybių, žaismių. Kuo
pai paliko gražus pelnas.

Dovanas piknikui * aukavo V; 
Gaudiešius
A; . Matkaitis,* B. Walantinas, 
etc. Darbininkai piknike buvo 
A. Mikshys,- Kernažinskis, B. 
Whlantinas, E. Gaudiėšius.

G'reen sis, buvo išvežta p. Ona 
Yankienė:* Jai* padaryta 'suni
ki operacija. Ji guli kamba
ryje no. 306; terčiame aukšte. 
Lankymo valandos yra nuoj 
2-4 po pitų ir 7-9 vakare.

Gerbiami draugai, kbriems 
laikas pavėlina, prašomi ap* 
lankyti ligonę. Jai tas* padės 
kovoti isu 'liiga.’

yVaidntinas.

A.J.Manikas
M,* D ;

3008West-59th.St.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

J. F. EUDElKIO gtaborių1įstaiga yra peniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gall piglan pattonanti.

J. F. EUDEIKIS yra' vifenatilttis lietuvių ,grabbrius, Runs 
turfįįengęsrgrabų dirbtuvę;1

Puikiausios, moddrniŽliat įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI idėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite- šių> įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS. 

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viii TMtnri YARDS 1741—1743 CHICAGO, ILL.

Telefonai Yards' 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUtVaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 k 6 iki'8 P. M.
Seredot vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal 'sutartį.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

' ir nuo-6 iki 8 vakare' 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard ! 8483

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State BAnk Bldg. 
2400 IV. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597
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CLASSIFIEDAOS

bet kur jie

Mirties bado pasportas

O5

Furnished Rooms

RADIO CLASSIFIEDAOS

MADOS MADOS MADOS

608—614

Peter Conrad

vak.

rudenssau

apsigyveni

per kratini Jums tai kainuos
(Vardas ir pavardė)

reikia adresuoti

West 47th St.2608

DYKAI 
KNYGELE

gamindami 
užveizdoms,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Financial
Finansai'Paskolos

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumą

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITŲ MIESTŲ!!

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia jdedu 15 centu ir pralan at> 

siųsti man pavyzd) No 

Mietus

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

igiai nes išvažiuoju j 
6009 So. May St.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

1023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Kam reikia anglių, telefo

MAINYSIU nedidelį namą ant alų 
bizniaus ar parduosime už cash. 

3364 So. Halsted St.

pavyzdžio
pažymėti mierą ir aiš-

Paskiausios mados suknele. Pasisiūdinkite

Business Service 
Biznio Patarnavimas

3211
14 metų amžiaus meigaitem 

3433 - -
amžiaus mergaičių

2565

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

PARSIDUODA aludė, biznis išdirb
tas per 20 metų, randa pigi, už visą 
namą $35.00. 331 1 Archer Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

GERI 
AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI “slking mubin.’ 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

PALEIDŽIU džianitoriaus darbą 
dėl parduodu rakandus. Kas pirks 
kandus tam paliksiu darbą.

2905, W. Walton St.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, 82% pėdų frontas, ant lengvų 
išmokėjimų, arba mainysiu ant bunga- 
low, karštu vandeniu apšildytas. 10639 
S. Wabash Avė. 1 lubos.

SejončUs ir bliuzka skyrium. 
Sukirptos mieros 6, 8, 

Ofisui arba iščimui suknelė, 
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 

2719 •— r 
kirptos mieros 14

Juk tas yra žiauriau negu in
kvizicija. Prie ką tokį elge
sį galima palyginti? Bet tai 
šventa tiesa, taip daro tie silp
napročiai Rusijos valdininkai. 

(Bus daugiau)

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigaretų 
cream ir gėrimų krautuvę su namu.

1609 So. Halsted St.

ūkius taipgi neįsileidžia. Tokį 
darbininką tiesiog pasmerkia 
badu mirti. Pagyvenęs ir pats 
apie tai patirsi,” rusas moste
lėjo ranka ir nuėjo į būrį dar
bininku.

PARDAVIMUI delicatessen ir groser 
nė. Parduosiu 
kitą miestą

Reglttered Patent Attorney 

43*A Secnrlty 8*vln(s A Commerelal 
Bank Bullding

(Directly aeraaa Street from Patent Office) 
VVA8HINOTON. D. C.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su re n- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų 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 OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armhage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti 
numerį 
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky 
mu. Laiškus
Naujienos, Patiem Dept., 1789 
Po. Halsted SU Chloro, III.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino, ““ * "7
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu- kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 
pataravimą jums.

PARDU.OSU aludę ar priimsiu į pu
sininkus moterį ar vyrą. Biznis išdirb
tas per daugelį metų Englewood apie- 
linkėje. 6108 So. State St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

REIKALINGAS patyręs virėjas dėl 
restauranto. Julius Restaurant. 4656 S 
Western Avė. Tel. Lafayette 2879.

Šiandien, nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, Peoples Furniture 
Kompanijos pastangomis, į- 
vyksta nuolatinis antradienio 
radio programas iš stoties W.

Grynas, prllmnaa Žemo sustabdo nle- 
Mjimą odos į penkias sekundas — 
ir pagelblngas prie Eczemos, pufikų, 
dedervines. Ir literinių. Žemo be
velk stebuklingai praiallna visokias 
odos Iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose ry- 
duolese. Visos valstlnydios užlaiko 
—86c, 60c. 91. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai 91.26

Tai praktiškiausias rūbas dėl tokio 
10 ir 12 metų aųižiaus mergaitėm.

Tinka iš sunkesnės materijos, Su 
38 ir 40 colių per krutinę.

Labai sportiška bliuzka be kurios jokia moteris negali apseki. Su- 
20, taipgi 36, 3 8 ir 40 colių per krutinę.

G. E. S., 1360 kilocycles.
Programas susidės iš rinkti

nių dainų, kaip liaudies taip 
ir operetiškų kurinių. Taip 
pat bus geros muzikos ir įdo
mių kalbų. Kalbės Dr. Slin
kis ir Dr. Strikolis, ir juokda
rys Čalis Kepure, o prie to 
bus pateikta įdomių žinių ir 
patarimų, naudingų kiekvie
nam žinoti. Todėl reikia at
siminti programo pasiklausyti.

Kliučinskaitė, rast

Korespondentas tuos žodžius 
išgirdęs prasižiojo pasakyti, kad 
tai parodo, jog nėra lygybės 
sovietų Rusijoj. Bet Grubas, 
ramindamas atsakė, kad apie 
tai pasikalbėsim vėliau ir to
liau tęsė kalbą.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 
ar merginų, apšildomas su visais pato
gumais. 4357 So. Washtenaw Avė.

Tel. Lafayette 1329

“Tuomet aukštas išbliškusiu 
veidu ir stora suvelta barzda 
rusas suraukė kaktą ir išdid
žiai atsakė: ‘duosiu gerą dar
bą tavo specialybės srityje su 
sąlyga, kad jį gerai atliksi, 
gausi algą 450 rublių į mėne
sį ir nupiginta kaina pietus. O 
jeigu ne, tai išduosiu “bado 
mirties pasportą’ ir galėsi 
mandravoti po plačią Sovietų 
Rusiją? ”

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

Darbo sąlygos ir pietus.
“Po kelių dienų poilsio frįas- 

kvoje”, tęsė J. Grubas, “susi
radau darbą didžiausioj aero
planų dirbtuvėje, zavod No. 1.

“Darbo užveizda išklausinė
jo, prie kokių darbų aš dau
giausiai buvau dirbęs Ameri
koje ir peržiurėjo mano doku
mentus patyrė, kad aš esu bu
vęs Amerikoje komunistų par
tijos narys. Re to, aš dar pa
rodžiau jiems komunistų dien 
raščio “Vilnies” šėrus, kuriuos 
aš turėjau su savim ir paaiš
kinau konientariškai, kad esu 
netik geras įrankių specialis
tas, bet ir komunistų tikybos 
rėmėjas ir jų garbintojas.

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

N. Wells St. Phone Superior 2361

RESTAURACIJA — labai gera vie
ta prie didelių dirbtuvių. Gera proga 
įdėti alų. Gerai išdirbta, aš esu pri
verstas parduoti. Priežastį patirsite 
ant vietos. Parduosiu už žemą kainą, 
įnešimo, apie $300.

920 So. California Avė.

“Aš tiesiog negalėjau įsi
vaizduoti ar tas rusas man 
tiesą sake ar ne pasakojo ko
respondentui Grubas. “Man 
atrodė, kad tai negalimas dar 
lykas civilizacijos gadynėje, 
vartoti tokias jau nuožmias 
priemones prieš darbo žmogų.

PARDUOSIU ALUDĘ su namu, biz 
nis išdirbtas per daug metų, vienai mo 
terei persunku. 1238 W. 59 St.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 5 dieną, 1933 m. 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Malonėkite visi 
nariai atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
bus svarbių dalykų svarstoma dėl drau- 
dystės labo.

Susivienijimas Lietuvių Namų savi
ninkų ant Bridgeporto Chicago, III. lai
kys mėnesinį susirinkimą trečiadiey rug
sėjo 6 d. 7:30 vakare Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes randas daug svarbių reikalų 
kuriuos būtinai turime aptarti. Kurie 
esate pasilikę su mokesčiais ant šito su
sirikimo malonėkite apsimokėti.

R. S. Kunevičia.

bado, sušukau!” 
rusas malšino, — 
štai kaip jie daro, 
jeigu numato, kad 

darbininkas neskuba dirbti, 
perkelia tą darbininką prie 
kokio sunkaus ir paprasto 
darbo. Tada tame skyriuje už
rašo jo vardą ir pavardę ant 
juodos lentos, pažymėdami, 
kad jis yra tinginys. Tada to 
skyriaus bosai labai atidžiai 
tėmija ir, jeigu išneša tokį pat 
nuosprendį, tuomet tas žmo
gus turi mirt iš bado.”

“Kai pavalgiau pietus, aš nu
ėjau į kampą, kur vienas rusas 
sėdėjo, patirt, ką mirties bado 
pasportas reiškia. Rusas kad 
ir nenorom, bet pakukždomis 
paaiškino.

“Girdi, buk atsargus ir sku
biai dirpk, jai nori gyvent. Kai 
gaifai tą ‘‘pasą’, tai turėsi mir
ti iš bado!

“Mirt iš
“Tylėk, 

klausykis, 
Užveizdos,

DEDONIS
UŽLAIKO VAGYKLĄ 

MARKETUOSE
Visi Chicacagos bučeriai, kurie patys at
važiuoja į marketus visuomet užeina 
pas pp. Dedonius pusryių pasivalgyti. 
jų valgyklą ir aludė randasi po antrašu

PARDAVIMUI Fountain Lunch di
džiausiam Pasauly Service Stoty, įsteig
tam 4 metai. Energiška pora gali pa
daryti $400 mėnes.y Uždaryta vaka
rais ir šventadieniais. Svarbi pardavi
mui priežastis. Kaina $2000 cash.

Pašaukite savininką po 7 vai. vakare 
Tel. Vincenes 0449.

Draugijos Sv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks utarninke rugsėjo 5 d., 7:30 vai. 
vakare Šv. Jurgio parapijos svetainėj. 
Narės malonėkite pribūti ir užsimokėti 
savo duokles.

Mes PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Klauskite: Mr. Ostap. 208 So. La 
Šalie St., Room 1083, Minnich Bradley 
8 Co., Ine.

“Tuos žodžius taręs, prive
dė mane prie mašinos ir pa
rodė darbą. Dirbu. Gerai se
kas. Mašinos atvežtos iš Vo
kietijos, vėliausios technikos, 
moderniškos. Darbo užveiz
dos (bosai) dažnai peržiūri 
darbą ir rūpinasi, kad skubė
čiau dirbti. Tas, žinoma, ne 
naujiena, nes ir Amerikoj 
dirbtuvėse negeriau elgiasi su 
darbininkais. Ret, ką tas ‘mir
ties pasportas’ reiškia, kurį jis 
man gali duoti, tai negalėjau 
išgalvoti.

—‘‘Taip”, korespondentais per
trauke kalbą ir padarė savo 
pastabą, “darbininkai brangiai 
moka už lupynas: 
tas bulves deda?”

“Bulves naudoja 
maistą dirbtuvės 
o kurios lieka, tai nuveža j val
gyklas, kur komisarai ir kiti 
aukšti valdininkai susirenka 
pietauti”.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pas. Kliubo 
susirinkimas įvyks rugsėjo 6 d. 7:30 
vai. vak. p. O. Bagdonienės svetainėj, 
1750 S. Union ^.ve. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti; nes turim daug da
lykų dėl aptarimo. Taipgi nepamirški
te naujų narių atsivesti. Valdybom

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.

Laika* daug relikto 
pele patentu. Neriil- 
Kuokit vilkladaml ra 
apsaugojimu a a v o 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Inatrukeifti, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kay- 
rutės “How to Ob- 
taln a Patent" Ir “Reeord ot In- 
vention” formos. Nieko netmnm 
už informacijas k« daryti. Susl- 
railnSJimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

Lietuvių Moterų Draugijos "Apšvie
ta” mėnesinis susirinkimas įvyksta ant
radieny, rugsėjo 5 dieną, 8 vai. vakare, 
Sandaros svetaiųėje, 814 W. 33 St. 
Visos narės esate prašomos susirinkti 
skaitlingai, nes turime daug reikalų ap
tarti draugijos gerovei. Sekretorė.

Draugijos Sv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks utarninke rugsėjo 5, 730 vai. vak. 
Šv. Jurgio parap. svet. Narės malonė
kite pribūti ir užsimokėti savo duok
les. O. Kliučinskaitė, rast.

Pietus 1.50 kap. ir dirbtuves 
valgykla.

“Kaip matot, darbo sąlygas 
man suteikė kur kas geresnes, 
negu rusams, kurie dirba prie 
tokio pat darbo Ar jiems moka 
tik po 400 rub.< O man,4 kur 
kas daugiau, gal tik dėl to, 
kad aš esu svetimšalis.

“Pietums maisto duoda vi
siems lygiai ir tokį pat kas
dien tiems, kurie dirba toj ar 
kitoj dirbtuvėje.

“Ten pat dirbtuvėje yra į- 
rengta kuknia-virtuvė, kur 
verda pietums kopūstų sriu
bos, paprastai išvirtų vande
nyje su trupučiu cibulių, pi
pirų ir druskos. Ten pat ga
mina ir košę iš miltų ir bul
vių lupinų,

“Kuomet jie pagamina tas 
patrovas sukrečia į didelius 
katilus ir sukrovę į ‘trokus’ 
išvežioja po dirbtuves.

“Musų dirbtuvėje zavode 
No. 1 virėjai paprastai verda 
tuos pietus dėl 50,000 žmonių 
ir prieš 12-tą vai. atvežę kati
lus, sustato valgykloje, kur 
randasi keliatas suolų atsisės
ti. O kaip 12 vai., visi darbi
ninkai tos dirbtuvės, išski
riant bosus, subėga į kamba
rį, pasigriebia kaušiukus ir 
sustoję į eilę eina prie katilo, 
kur jiems virėjai įpila sriubos, 
paduoda pusę svaro duonos, 
košės bliuduką ir juodos ka
vos puodelį. Kai jie pavalgo, 
patys išplauna tuos puodukus 
ir sudeda į paskirtą vietą.

“Už tuos nepaprastus pietus 
kiekvienam darbininkui at
skaito iš algos po 1.50 kap. į 
dieną. Sviesto, mėsos, nei ki
tokių riebalų niekuomet ne
duoda. Kiekvieną dieną ta pa
ti sriuba, košė, duona ir juoda 
kava, taip pabosta, kad žmo
gus ne kartą pamanai, kad A- 
merikos kriminalistai kalėji
muose kur kas geriau yra 
maitinami.

“Bet, ką gi darysi, turi val
gyti, nes ne užtenka pinigų 
geresnio maisto pasipirkti^ 
nes ir taip, išskiriant šeštadie
nius ir sekmadienius, per mėn 
nesį, 20 darbo dienų, atskaito 
už pietus 80 rub. Juk reikia, kad 
pinigų liktų pusryčiams ir va
karienei”;

Svarbus susirinkimas Liet. Bedarbių 
63 skyriaus įvyks antradieny, rugsėjo 
5 d. 8 v. v. Universal JCliube, 812 W. 
33 St. antros lubos. Visi dalyvaukit. 
Yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. M. Kemėšis.

5332 Sg. LcųjG Avė 
T«l» MMI9UC S 84OZ

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

Prisirašykite i musų spnlki 

rF| l AFAYETTF

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai 

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOTE 
Visi gatavi iSgabeni mui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernSm, mėsinėm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog padoriam.

Oariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
zaslanal.

Vartoti

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

1435 So. Sangamon Avė.

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

3409
Sukirptos mieros 14,, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Margaitei mokyklon eiti suknelė. Sukirptos mieros 8, 10, 12 ir

■Kai

Tel. Yards 340« 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

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

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

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

GAGE P ARK MOTOR 
SALES

M. Senics, Sav.
K. Wainorius, Sales 

Manager
5625 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669

Educational 
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos. Aritmetikos. Matema

tikos. Abelno Mokslo, Braižinio, High 
School ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengtu prie Valstijos egzaminų.

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

Atsmaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v.

Po šiomis dienomis rytinėse valstijose praėjusios dideles audros su liūtimi, potvyniui apsūinus 
Norfolk, Va., miesto gatves, kad susisiekti, žmonės naudojasi valtimis. Vanduo yra tiek gilus, 
kad liuosai valtys gali plaukioti gatvėmis. Kadangi ir oras nešaltas, tai žmonės, dėl patogumo, 
dėvi maudimos kostiumus, nes kur ne eina, tai visur vandenj randa. Vien Norfolke audra ir 

potvyniai pridarė nuostolių už $4,000,000.

“Kaip tai?” užklausiau aš.” 
“Mat, tą darbininką atleidžia 
nuo darbo ir išduoda kortą, 
su kuria daugiau sovietų Ru
sijoj negali gauti darbo ir ne
gali pirkti maisto kooperaty- 
vėse krautuvėse, nei kolektyvų 
rinkose. Be to, išmeta iš na
mų ir eik kur nori, su savo 
dideliais ar mažais vaikais!

“Žinoma, jeigu neduoda 
dirbti tame mieste, tai gali pa
siieškoti darbo kitam,” pa
reiškiau aš.

“Kitam”, rusas su ironija 
atkirto. “Juk aš sakiau, kad 
daugiau niekur Sovietų Rusi
joj negali darbo gauti. Ant 
tos kortos yra pažymėta, kad 
tas žmogus sabotažninkas. O 
be kortos Rusijoj negali gauti 
darbo. Kaip parodysi tokią 
kortą, tai veja nuo dirbtuves 
kaip kokį gyvulį. Į kolektyvų

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

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

PATENTS

Stop

Skin

1 - 1; 1




