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Naujas pervers

Sukilę kareiviai ir jurininkai užėmė Hava 
ną ir naujoji Kubos valdžia pasitraukė.

Amerika siunčia karo laivus
HAVANA, Kuboj, nigs. 5.— 

Naujoji Kubos valdžia, kuri li
ko pastatyta menuo atgal nu
vertus Machados valdžią, vakar 
pasitraukė iš savo vietos ir pa
vedė valdžią revoliucinei juntai, 
kuri susideda iš kareivių, stu
dentų ir jurininkų išrinktų at
stovų.

Laikinis prezidentas De Ces- 
pedes apleido prezidento rumus 
ir sugryžo namo. Visas kabi- 
įlotas pasitraukė kada tapo į- 
teikti juntos reikalavimai. 
Sprendžiama, kad prezidentas ir 
kabinetas nepadavė 
zignacijos ,bet tik 
kijeliams valdžią.

Sukilėliai įvykdė
be kraujo praliejimo, užimdami 
sostinę Havaną. Prezidentas 
De Cespedes tuo laiku buvo 
išvažiavęs į Santa Clara provin
ciją tirti ant kiek ta provincija 
nukentėjo per šiomis dienomis 
ten siautusias smarkias audras. 
Kai jis sugryžo, Havana buvo 
užimta sukilėlių ir jani nieko 
kito nebeliko, kaip pasitraukti 
iš valdžios. “Aš ištikimai pil
džiau žmonių revčllūcijos pro
gramą”, pareiškė De Cespe
des. “Dabar atėjo laikas ki
tiems prisiimti atsakomybę. Jie 
atsakys prieš istoriją”.

“Mes perėmėm galią ir suda
rėm valdžią”, paskelbė Jose Iri- 
zarri, narys penkių žmonių re
voliucinės komisijos, kuri per
ėmė valdžią. “Visi komisionie- 
riai turės lygias galias, išėmus 
Guillermo Portela, kuris bus 
nominalis prezidentas prieš dip
lomatinius korpusus. Mes šian
die po piet pranešime diploma
tiniams korpusams, taipjau 
Amerikos ambasadoriui Welles> 
apie permainą valdžioje ir ti
kimės greito pripažinimo.”

Tuos penkis komisionierius 
išrinko kareivių, jurininkų ir 
nacionalės policijos vadai. Val
džia pateko į rankas radikalių 
studentų ir profesorių iš ABC 
slaptos revoliucinės draugijos, 
kuri daugiausia prisidėjo prie 

‘nuvertimo Machado valdžios. 
Komisionieriais yra: teisių prof. 
Portela; advokatas Irizarri, ku
ris paruošė žemės 
planą; anatomijos 
Martin; bankierius 
redaktorius Calbo.
valdysią šalį iki bus sušauktas 
steigiamasis seimas ir bus pa
skirta konstitucinė valdžia.

Sukilimas buvo netikėtas, 
nors buvo žinoma, kad tarp ka
reivių ir jurininkų yra didelis 
nepasitenkinimas. Kareiviai pa
skelbė, kad j e pašalina visus 
karininkus ir užėmė miestą. Su
kilėlių vadas Batistą paskelbė, 
kad jie nepaljeis kontrolės iki 
nebus sudaryta^ tikrai revoliuci-

nė valdžia. Tik tada karininkai 
atgaus komandą. Karininkai 
liko įkalinti arba pasiųsti namo.

Siunčia karo laivus
WASHINGTON, rs. 5. —Val

stybės sekretorius Hull įsakė 
tuojaus pasiųsti į Havaną krtfi- 
zerį ir tris torpedinius laivus. 
Jais plauks ir marinai su lai
vyno rezervais, bet jie nebus 
išsodinti Kuboje, išėmus būti
ną reikalą. Hull sako, kad tie 
Jimgt. Valstijų karo laivai siun
čiami ne intervencijai, bet vien 
kad apsaugoti Kuboje esančius 
amerikiečius ir jų interesus. 
Karo laivus prašė prisiųsti 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Welles.

Rooseveltas kontro 
liuosias kainas, 

C* z

sako Johnson

ORH

Rooseveltas sugryžo 
Washingtonan; lau 

kia daug darbų
WASHINGTON, rs. 5.

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
sugryžo į Baltąjį Namą, pralei
dęs atostogas savo vasarnamy 
Hyde Park, N. Y. ir pastarąsias 
penkias dienas praleidęs plau
kiodamas juroje.

Sugryžusį prezidentą jau lau
kė susirinkusi nacionalė taryba, 
taipgi daugybė dar nebaigtų ir 
naujų darbų.

Prezidentą laukė:
Paruošimas kodekso anglių 

kasykloms, dėl kurio pačios ka
syklos neįstengė susitaikinti.

Nustatyti kas daryti su For
du, kuris dar nėra pasisakęs 
dėl priėmimo automobilių ko
dekso.

CHICAGO.—Chicagos 
Federacijos surengtose 
dienos iškilmėse kalbėjo 
trinis administratorius
S. Johnson, kuris paskelbė, I 
kad rūgs. 20 d. bus pradėta pir
kimų kampaniją, kad paakstinti 
žmones daugiau pirkti ir tuo 
atgaivinti prekybą ir pramonę. 
Pirkimas nebusiąs patriotinė 
pareiga, bet išmintingas daly
kas, nes kainos pradeda kilti, 
padidėjus gamybos kaštams.

Tečiaus NRA žiūrės, kad kai
nos nekiltų daugiau, negu padi
dėja gamybos kaštai ir prezi
dentas Rooseveltas kainas kon
troliuosiąs, kad perdaug augštos 
kainos ir pelnagaudystė nesu
naikintų jo pastangų atgaivinti 
šalį.

Didžiausias pavojus NRA 
kampanijai paeina dėl niekurių 
samdytojų nepildymo kodekso, 
kuris paeinąs daugiausia dėl ko
dekso nesupratimo. Todėl admi
nistracija per ateinančias dvi 
savaites stengsis visiems kodek
są išaiškinti ir tik tada pradės 
bausti nepildančius.

Administracija daugiausia at- 
sideda ant visuomenės opinijos 
ir mano, kad atėmimas Mėlino- 
jųo Aro bus didesnės bausmė, 
negu piniginė pabauda. Bet bus 
ir kitokių pabaudų.

Prigaudinėtojų, 'člzelerių* ku
rie nepildo kodekso, negali būti, 
nes tada negalėtų atlaikyti kom- 
peticijos teisingieji samdytojai, 
kurie kodeksą pildo ir kurių 
gamybos išlaidos todėl* yra di
desnės. Todėl ir bus stengia
mus! tokius “čizelerius“ išnai
kinti.

Naujas sukilimas Kuboje, 
kuris gali privesti prie nuver
timo naujosios Kubos valdžios 
ir galbūt 
vencijos.

Šiandie 
mėnesiai
ėmė prezidento vietą. Visas tas 
laikas buvo pašvęstas šalies at
gaivinimo darbams ir tam tiks
lui buvo dirbama su dideliu 
atsidėjimu. Visos kongreso nu
statytos įstaigos kovai su de
presija yra sukurtos ir tikrasis 
darbas šalies atsteigimui jau to
li įpusėjęs.

Prezidentui užimant vietą vi
soje šalyje bankai pergyveno 
aštrų krizį ir buvo priversti už
sidaryti. Dabar bankai bent 
laikinai yra sutvarkyti. Prekių 
kainos pakilo. Nedarbas pama
ži mažėja., Sutvarkytas ^ukių 
šelpimas. Vikinamas platdš^vie- 
šųjų darbų programas. Veik 
visos industrijos priėmė NRA 
kodeksą ir sutrumpino darbo 
valandas, kad tuo padadinti dar
bininkų samdą. Visoje šalyje 
nustatytos minimum 
Taipgi visoje šalyje 
tas vaikų darbas.

šiandie susirinkusi 
taryba, kuri susideda 
to narių ir galvų įvairių at
gaivinimo darbo įstaigų, ap
svarstys viską kas ikišiol yra 
nuveikta, peržiūrės to veikimo 
pasėkas ir nustatys kas yra 

įveiktina ateityje.
Fordas

Maj. Stuart C. MacDonaU 
(viršuj), West Point kadetas ir 
armijos kapt. William B. Brad- 
ford, kurie sumainė savo žmo
nas. Jos išsirūpino perskyras ir 
paskui apsivedė su viena kitos 
vyru. Apsimainymu kaip jos, 
taip ir jų vyrai yra pilnai pa
tenkinti.

K. Kalainis sunkiai 
sužeistas automobi

lio nelaimėje
CHICAGO.—Per šventes išti

ko didelė nelaimė su automobi
liu, kurioj liko sunkiai sužeis
tas K. Kalninis, savininkas Ka
lninis Motor Sales, 8962 Archer 
Avė., Brighton Parke. Toje ne
laimėje esą sužeisti ir keli kiti 
žmonės.
i’h p:—
Naziai vėl sumušė 

amerikietį

Stalinas kviečia PU- VOKIEČIŲ SOCIALDEMOKRATAI APIE 
DARIŲ IR GIRĖNĄsudskį į bolševikų 

šventę
varsava, rS. 5. - Maskva) “Vorwaerts” sako, kad lietuvius lakūnus 

pakvietė Lenkijos* diktatorių 
Juozą Pilsudskį atvykti į Mask
vą ir būti bolševikų valdžios 
svečiu* laike bolševikiškos armi
jos iškilmių, švenčiant bolševi
kų perversmo sukaktuves lapkr. 
7 d. Kartu Stalinas prisiuntė 
Pilsudskiui dovanų— senosios 
caro policijos dokumentus apie 
Pilsudskio revoliucinį veikimą 
caro valdžias laikais.

tikrai nušovė nazių smogiamieji būriai 
To neužginčijanti ir Vokietijos valdžia

Settle, kaip išrodo, 
laimėjo baliunų 

lenktynes
CHICAGO.—Pereitą šeštadie

nį iš Chicagos prasidėjo šešių 
baliunų lenktynės už James 
Bennett trofeją. Kaip išrodo, 
lenktynes laimėjo Settle, kuris 
atstovavo Amerikos laivyną. Jis 
nusileido pirmadieny Hotchkiss 
Grove, Conn., perskridęs dau
giau kaip 800 mylių. Franci jos, 
Vokietijos ir Belgijos baliunai 
nusileido daug arčiau. Apie 
Goodyear ir Lenkijos baliunus 
dar nėra žinios.

Settle ir pernai laimėjo ba
liunų lenktynes. Jis išskrido iš 
Šveicarijos ir nusileido okupuo- 
toj Lietuvoj, petoli Švenčionių. 
Nesenai jis nesėkmingai iš Chi
cagos bandė keltis į stratosferą, 
bet tuoj nukrito, neužsidarius 
oro vožtuvams ir iš baliuno iš
ėjus orui.

KAUNAS.—“Lietuvos žinios” 
rašo: Vokiečių laikraštis “Neuer 
Vorwaerts” Nr. 10 pirmame pus
lapy didelėmis raidėmis rašo, 
kad lietuvius lakūnus ties Sol
dinu* S A (smogikai) pašovę.

Rašo, kad liepos 17 d. “ne
laimingas įvykis” vokiečių aiš
kinamas benzino stoka. Todėl 
lakūnai ieškoję nusileidimo vie
tos ir vidurnakty 100 mtr. auk
štumoje skridę per Soldiną, kur 
randasi koncentracijos stovyk
los. “Stovyklos sargyba, susi
dedanti iš SA žmonių, pamanė, 

I kad “valstybės priešų” lėktuvas, 
prikrautas proklamacijų ir pa
leido iš kulkosvaidžių lietų kul
kų. Pirmos žinios iš Soldino 
tai patvirtino. Valdiškos žinios 
gi, kurios rytą išleistos buvo,

suklastavo lakūnų žuvimą, va
dindamos tai ‘nelaimingu atsi
tikimu”. Visiems dalyvavu
siems katastrofos vietoj ir gy
dytojams buvę įsakyta, nusi
kaltimo žyrhes pašalinti. Bet 
kadangi gandai nesiliovę, valdžia 
išleido dementi, kad tai esą di
džiausia nesąmonė buk lakūnai 
nutraukti mirties spindulių. Iš 
tikro ne “mirties spinduliai”, 
bet vokiečių kulkosvaidžių kul
kos buvo įvykio priežastimi, ko 
ne vokiečių vyriausybė dar ne- 
deemntavo (nenuginčijo).

“Galima be kliūčių perskris
ti okeaną, bet gręsia pavojus 
(pabaiga šio “Vonvaerts” saki
nio išbraugta Lietuvos cenzū
ros.)

Žuvo lenktynėse jau 
na aviatorė

CHICAGO.—Maxie Eisen, ku
ris organizavo žydus žuvų par
davėjus, tapo nuteistas šešiems 
mėnesiams kalėjiman pasire
miant naujais valkatų įstaty
mais, kurie leidžia 
žmogų kalėjiman vien 
kad jis turi kriminalę 
ciją.

V. ,y.......—.... ...........

JAU 72 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
MIEGAMOSIOS LIGOS 

ST. LOUIS

Rusai atsisakė be 
duoti mišką Klaipė 

dos lentpiuvėms

Chicagai ir apiellnkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: ,

Nepastovus, galbūt lietus ir 
vėsiau.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 
7:18.

BERLYNAS, rs. 5. — Ame
rikos generalinis konsulas Mes- 
sersmith patvirtino žinias, kac 
amerikietis H. V. Kaltenborn, 
sūnūs buvusio redaktoriaus 
Brooklyn Eagle, bu*vo sumuštas 
nazių kareivių. Bet kadangi 
sumuštasis nenorėjo skųstis, tai 
Vokietijos valdžiai paduotas tik 
neformalis skundas.

DETROIT, 
Stambiausias 
bilių fabrikantas Henry Ford, | 
kuris vasaroja užsidaręs Huron 
Mountain kliube, toli nuo tele
fono ir telegrafo, vis dar nepa
skelbė ką jis darys sU automo
bilių kodeksu, ar jį priims, ar 
bandys apsieiti ir be NRA ženk
lo. Fordas sugryšiąs Detroi- 
tan tik pabaigoj šios savaitės. 
Jo sūnūs Edsel vasaroja Maine 
[valstijoj. Jis irgi■ atsisako ką 
nors pasakyti dėl kodekso. Jis 
sugryšiąs Detroitan rytoj.

RYMAS, rs. 5. Italijos val
džia užmokės už laidotuves la
kūno gen. Francesco de Pine
do, kuris žuvo bandydamas pa
sikelti New Yorke, kad skristi i 
per Atlantiką į Aziją ir nusta
tyti naują tolumo rekordą. Jo 
kūnas bus išvežtas j Rymą.

Uraganas perėjo 
Texas valstiją

HOUSTON, Tex, rs. 5. — 
Smarkus tropikų uraganas, per
ėjo Rio Grande kloniu pridary
damas didelių nuostolių šiai der- 

įlingai citrus medžių ir daržo
vių juostai. Keli miesteliai ap
griauti. Derliai sunaikinti.

Tikrų žinių trūksta, kadangi 
susisiekimas vetomis yra nu
trauktas, tečiaus manoma, kad 
nuostoliai siekia ne mažiau $1,- 
000,000. Taipgi* esą užmušta 
nemažai ir žmonių. '

Florida irgi turi didelių 
nuostolių

JACKSONVILLE, Fla., rs 
—■Perėjęs per Floridą Uraganas 
pridarė didelių nuostolių, ap
griaudamas daug namų ir su
naikindamas sodnus ir pasėlius. 
Nuostoliai siekia virš $1,000,- 
000.

CHICAGO.—Užvakar aviaci
jos parodoje Glenview priemies
ty, laike oro lenktynių žuvo 
paskilbusi aviatorė p-lė Flo- 
rence Klingensmith, 26 m. iš 
Minneapolis, Minu. Ji pirmą 
sykį dalyvavo tokiose lenktynė
se su žymiausiais lakūnais, no
rėdama įrodyti, kad moteris ga
li būti lygi vyrams. Bet bai
giant lenktynes ją ištiko nelai
mė. Ar tai kontrolės sugedo, 
ar ji labai pavargo nuo greito 
skridimo, bet tik urnai neteko 
kontrolės ir nukrito netoli avia
cijos lauko, užsimušdama vie
toje.

Visą laiką ji gražiai pasižymė
jo ir buvo ketvirtoje vietoje iki 
pat ištinkant nelaimei.

ST. LOUIS, Mo., rs. 5.—Jau 
72 žmonės mirė čia nuo miega
mosios ligos; 500 žmonių ser
ga. Prie Isolation ligoninės 
atidarytas naujas skyrius su 50 
lovų, kad sutalpinti naujai su
sirgusius.

Mūrininkų streikas 
Kaune pasibaigė

14 žmonių žuvo, 13 pasi 
gendama audroje 

Korėjoje
TOKIO, Japonijoj, rs. 5. —Iš 

Seoul, Korėjoj, gauta žinių, kad 
14 žmonių žuvo, 18 žmonių pa
sigendama ir šimtai namų liko 
sugriauti tyfunui perėjus pieti
nėje Korėjos dalyje.

MONTPELIER, Vt., rs. 4. — 
Vermont valstija ateinantį ant
radienį rinks valstijos konven
ciją ratifikavimui prohibicijos 
atšaukimo. Neabejojama, kad 
rinkimus laimės prohibicijos 
priešininkai.

NE WY0RK, rs. 5. — Nat- 
han Tabcak, 55 m., pasitraukęs 
šilkų fabrikantas, kuris pasta
ruoju laiku prarado $1,000,000, 
iš nusiminimo pasikorė savo 
apartmente

SYCAMORE, III., rs. 5. —Du 
jaunuoliai liko užmušti ir du 
sužeisti kai jie greitai važiuo
dami automobiliu įvažiavo į 
kryžkelėj stovėjusį garvežį.

' ' . ■■■»»■ ■■■........ .
BASRA, Turkijoj, rš. 5; — 

Septyni kaliniai liko nušauti ir 
20 sužeista laike riaušių vietos 
kalėjime.

K AUN AS.—Statybos 
ninku streikas, kuris tęsėsi paio 
pusantros savaitės, pasibaigė 
Visą laiką tarp abiejų šalių 
tarpininkavo vyr. darbo insp. 
pavad. p. Daugirda ir pagaliau 
pasisekė pasidkti kompromisą. 
Vietoj ligi streiko gauto 1 .c. 
50 cnt. ir mažiau atlyginimo už 
valandą, 
ti po 1 
kai kur 
75 c.

NUJOVĖ SAVO PAČIĄ IR 
PATS PERSIšOVfi

•
CHICAGO.—Charles Schmidt, 

60 mi, buvęs turtingas augli
ninkas, dabar gyvepąs Melrose 
Park, po barnio nušovė savo 
žmoną Bertha, 41 m. ir tada 
pats persišovė ir galbūt mirti
nai susižeidė. Paliko sūnūs Har- 
ry, 17 mt ir duktė Viola, 11 m.

. . —....

SKYTOP, Pa., rs. 5. —J. K. 
O’Meara iš New Yorko per 81 
minutę sklandytuvu padarė 
48 mirties kilpas. Tai yra re
kordas apsivertimų sklandytu
vu.

KLAIPĖDA. VIII. 19. Elta. 
Rufcų, “Eksportles” atsisakė nuo 
lapkričio 1 d. teikti Klaipėdos 
lentpiuvėms apdirbti miško. Iki 
šiolei Klaipėdos lentpiuvės gau
davo apdirbti per metus apie 
200,000 kietmetrių rusų miško. 
Prie miško apdirbimo dirbo apie 
2,000 darbininkų. Miško sindi
katas, kuris perima iš rusų miš
ką ir duoda jį apdirbti Klaipė
dos lentpiuvėms, turėjo nuosto
lių. Nuostolius padengti padė
davo Klaipėdos krašto direkto
rija, magistratas, o taip pat 
sindikatą paremdavo ir finansų 
ministerija. Oficialiai dar ne
žinoma priežasties, dėl kurios 
rusai atsisakė duoti mišką to
liau apdirbti Klaipėdos lentpiu
vėms, tačiau manoma, kad gau
namas už mišką atlyginimas 
rusams atrodo nepakankamas. 
Dar tikimasi, kad per derybas 
pasiseks susitarti ir toliau gauti 
apdirbinėti rusų mišką Klaipė
dos lentpjūvėse.

šiomis dienomis derybų tiks
lais į Maskvą išvažiavo miško 
sindikato pirmininkas Galva
nauskas ir keli kiti sindikato 
atstovai.

UTENA.-— Rugpiučio 7 
stiprios perkūnijos pasėkoje va
kare 8-9 vai. laikotarpy Utenos 
apylinkėj matėsi net trijų gais
rų pašvaistės. Nito Ukmergės 
autobusu važiavusieji pasakoja, 
kad ir apie Leliūnus ihatėsi daug 
gaisrų pašvaiščių.

KLAIPĖDA. VIII. 19. Elta.— 
Rugpiučio 19 d. Klaipėdos kon
sistorijos teismas teisia pasto
rių Sassą. Jau ankščiau buvo 
pranešta, kad konsistorija pa
reikalavo, kad pastorius Sass 
pasitrauktų iš politinio gyveni
mo. Jis to įsakymo nepaklau
sė ir dabar konsistorija patrau
kė jį prieš savo teismą.

Sass yra vadas f asistuojančio 
elemento Klaipėdos seimely, ku
ris pereituose rinkimuose lai
mėjo didžiumą. Sass teisme 
yra pasėka pačių nazių nesusi
taikymo dėl vadovybės.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST TeL CanaI 8500
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Lietuvos Naujienos
Siaubingas gaisras 

Skuode
Sudegė Skuodo pieninė ir vie

ni namai.—Gaisrininkai pa
sirodė esą bejėgiai. — Ugnis 
momentaliai grąsė sunaikin
ti miestų. — Didelė gyven
tojų panika. — Pijokai su
rado naują “šaltinį”.

SKUODAS. — Rugpiučio 10 
d. Skuodui buvo labai siau
binga. Tų dienų, apie 12 vai. 
Kęstučio gatvėj esančioj pieni
nėj iš kamino kilo gaisras. 
Pieninė buvo dviejų aukštų: 
pirmas mūrinis, antras medi
nis. Gai atvyko gaisrininkai, 
ugnis jau buvo apėmus pieni
nės stogą. Liepsna tuoj per
simetė ant greta esančių Ka
valiauskienės namų. Žmonės 
su kibirais ir šlapiom nosinėm 
mėgino užniaužti ugnį. bet ka
dangi namas čia buvo užsili
kęs dar šiaudiniu stogu, jj ug
nies stichija, esant smarkiam 
vėjui, sunaikino per kelias mi
nutes. Tuo tarpu gaisrininkai 
šaukė prie užsikimšusio mo
torinio siurblio, mat jie kaž 
kieno parėdymu, vietoj siurb
lį įstačius j čia pat tenkančių gi
lią Bartuvos upę, įstatė jį į 
pasitaikiusį čia pat... dumbly
nų, į tų patį, kurių prieš kiek 
laiko buvo įstatę irgi, kai de
gė toj pačioj vietoj Dr. Gu
rausko trobesiai. Tada irgi, 
žinoma motoras susitraukė to
kio pat likimo ir tylėdamas 
žiurėjo į gaisrų.

Mažais rankiniais
liais buvo saugojami gretimi 
namai ir mėginama gęsinti de
gantieji. Tačiau ir čia buvo 
sunku, kadangi pasirodė vi
sos žarnos esančios kiauros, 
net supuvusios, čia pat prisi
ėjo remontuoti. Buvo matyti 
laistant be transbojų, arba tie
siog pro suplyšusių žarnų šo
nus...

dėjosi šauksmai ir begaliniai 
ipftvpjų švilpimai, bet esant di
deliam žmonių sųjudžiud, ugnį 
vis pasiekdavo lokalizuoti. 
Pasklidus žinia, kad motori
nis siurblys stovi (nors vėliau 
ir pradėjo veikti) ir kad gais
rininkai negalės teikti reika
lingos pagalbos, gyventojų 
tarpe kėlė dar baisesnę pani
ką. Iš visų pavojingųjų kvar- 
tųlų, kas grozavikais, kas ark- 
lias, kas pėsčias, bego žmonės 
su savo manta. O kad buvo 
turgaus diena, kaimiečiai su 
arkliais lėkė, kur be išmanė, 
vaikai klykė, o didysis bažny
čios varpas mušė pavojų, lig 
šaukdama*ks dangaus pagal
bos. Policija gaisro metu pa
rodė daug sumanumo ir ener
gijos.

Charakteringa, kaip pradėjo 
degti stogas namų, kur randa
si K. traktierius, ten buvusių 
“šiltų vyrų” kompanija, pašo
kę uoliai ugnį užgęsino, ta
čiau už tai pareikalavo 50 li
tų, kuriuos, žinoma, tenai vėl 
ir paliko... Restoranas irgi de
gė.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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lakūnas Įeit. Tito Falconi ir jo lėktuvas, kuriuo jis atskrido apsivertęs iš St. Louis, Mo. 
nes apsivertęs jis išbuvo ore virš

Italų 
į Jo liet, III. Tuo jis nustatė skridimo apsivertus rekordų, 

trijų valandų.

siursb-

Dar tenka priminti gana 
liūdnų dalykų, dėl kurio da
bar labai susirūpinę gyvento
jai, tai, kad miestui brangiai 
kainavęs 25 P. S. motorinis 
siurblys, per kiekvienų pavo
jingesnį gaisra, visada “pasuo
ja”... ' Nuo pat jo gimimo, 
arba ats. gen. Plechavičiaus 
malūno degimo, iki šio karto, 
jį, vis ištinka baisiai ironin
gas likimas... Vienintelė tik 
jo gera ypatybė tai, kad labai 
pritinka komandos paradams; 
puikus, visas blizga, net mo- 
terkės varinės...

Eugenika Vokietijoj

kūmo. Ir pridėčkui prie to di
delė dalis ainių paveldėjo vi
sokeriopos rųšies proto defek
tus, dėl kurių grupės kolekty- 

yra

pa-
ar

gyvybė iš jų atžalos galėtų bū
ti globojamos atsakančiu bu
du. Konstruktyvė, rasių buda- 
vojimo hygie^ia yra taipjau 
svarbi, kaip ir neigiamoji jos 
pusė pašalinimui nesveikų žy
mių.

Sutraukų iš A. M. A. žurn. 
padarė Dr. A. L. Graičunas.

kus vakarų vejas, ugnis grų- 
se akiinirks sunaikinti vi
sų naujųjj miestų. Ypatingam 
pavojuj buvo Vytauto, Kęstu
čio, Rojaus, Andrekaus ir kt. 
gatves. Vien Vytauto gatves

degti namų stogai; visur gir-

SUMAŽINTA 
KAINA

“HOOVER” DULKIŲ 
VALYTOJAI

Trumpam laikui pasiūliji* 
mas Model 105 “Hoover 
Special“ su 5 šmotų “dust- 
ing tools” tiktai už

*22.95
Model 511 “Hoover Special“ 
blizgančiu nikeliniu ‘finish* 
su “dusting tools“, tiktai

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

CHICAGO. ILL.
a Telefonai: Boolevaed 4705 ir
1. Boulevard 8167

..............

Leidėjai•- Lietuviškų Radio
• Programų
Ntdėliomis: 8 vai. ryto ir 1 vai. po 
pietų, W. C. P. L. 970 k. ir 1:30 
vaL po piet. W. A. A. F. 9:20 k.

Eugenika yra mokslas apie 
sudarymų tam tikrų sąlygų, 
kad pagerinti, patobulinti fi
ziškas ir morališkas ateinan
čios generacijos ypatybes.

Naujai įkurtame “Reichs- 
ministerium fuer Volkssauf- 
klaerung uud Propaganda“ 
įsivystė diskusija apie spau
dos reikšmę ateity medicinos 
problemoms gvildenti. D-ras 
-Gotttk sveikatos departamento 
Prūsų ^ministerijos vidaus rei
kalų ministerio patarėjas, iš
kėlė viešumon argumentų, kad 
viena pirmųjų praktiškos eu
genikos pareigų — tai para
ma šeimynoms visokeriopais 
budais ir priemonėmis. Visos 
pašiepiančios pastabos ir pa
juoka tėvų, kurie turi dideles 
šeimynas, privalo liautis ir 
turi būti pamiršta. Kiekvie
noje progoje turi būti prisi
menama šis faktas; kad kiek
vienas asmuo, kuris pakilo 
visuomeniniame gyvenime, yra 
kilęs iš didelės (skaitlingos) 
šeimos. Jis pabrėžė toliau, 
kad baimė, jog Vokietija per- 
pildys savo kraštų gyventojais, 
yra bepamato. Aborcijos, ku
rios virsta į paprastų komer
ciją, turės būti aštriai sudrau
stos.

Mažėjimas gimdymų, per
trauka gimdymų ir degenera
cija šeimų reikalauja akyvo 
federališkos valdžios daboji
mo, kad tokių ištyžimų vysti- 
m a s i s butų sustab
dytas ir vokiečių populiacija 
tuo budu prezervuota. Įgyti 
paramą įkūnijimui šių reika
lų vidaus reikalų ministeris 
panaikino “federališkų komi
sija tyrimui demografiškų pro
blemų“ (demografija — moks
las statistika paremtas apie 
žmonių gyvenimų) ir pašaukė 
(įsteigė), “ekspertų komisijų 
sočialės ir eugenikos proble
moms”. <

“Deutsche Korespondenz
fuer Besundheitswesen und 
Sozialversicherung“, pirmiau 
spaudintas medikalio syndika- 
to, turi paliauti ėjęs. Jo vie
toj (“Aufklaerungsamt fuer Be- 
voelkerungs Politik und Ras-

senpflege“ planuojama spaus
dinti ir “Korespondenz fuer 
Volksaufklaerung und Ras- 
senpflege“, kur bus teikiamai 
medžiaga prigimimo — pavel
dėjimo ir pakėlimo rasinio 
gerbūvio teorijos klausimais, 
vokiškas ar lietuvikas rašinis 
“Das Hoerrhoer,” kuris buvo 
dažnai randamas gydytojo 
laukiamame kambary, turės 
sustoti ėjęs, o jo vieton atsi
ras “Neneš Volk” organas, ski
riamas populiacijos padaugi
ni u i ir ratinio gerbūvio tobu
linimui.

Reikalaujant specialiam ko- 
misionieriui, Viešosios Sveika
tos Tarybos Laisvai Seksoni- 
jos Valstybėj bus atidarytas 
departamentas mokslui prigi
mimo — paveldėjimo ir padau
ginimo populiacijos ir rasinio 
gerbuvo, kurs bus suorgani
zuotas kaipo Akademija gydy
tojams tobulinti Dresdene. 
Numatoma trijų ar keturių 
dienų priverstino Saksonijos 
gydytojams lankymo kursas, 
kad patobulinti jų žiniją.

Dortmunde skyrius rasines 
hygienos naudai yra jau suor
ganizuotas po vadovyste gy
dytojo. Daroma taipgi rin
kinys statistikos davinių apie 
80,000 mokyklos vaikų. Bava
rijos teisių ministerijos atsto
vas suteikė kriminologijos 
draugijos kongresui Hambur
ge (birželio 7-10 d.) dieno- 
tvarkip programų globojimui

VaMijoft silpnavalių (infe- 
rior) tipo žmonių. Jis pabrė
žė, kad kiekvienas vokietis 
turi būti išekzaminuotas link 
jo biologijos vertės, ir ant pa
mato tų radinių turės būti pa
skirtas užimti atatinkamų, vie-

Tie, kurie yra pamatiniai 
nesveiki dėl prigimimo —■ pa
veldėjimo, negali reikalauti 
paskirimo tam tikroms vie
toms užimti; jie turės būti 
prašalinti. Taipgi kriminalo- 
giškas mokslas nuo dabar įsi- 
gyvendins žmonių reikalams, 
ir to mokslo daviniai taps su
jungti tam dideliam reikalui 
žmonių regeneracijai. Jo 
šventa pareiga ateityje bus 
suteikti valstybei protekcijų 
(apsaugų) nuo silpnavalių 
(inferiors) tipo.

Reikšminga yra ir tai, kad 
vienas svarbiausių pranešimų 
šių metų sesijoje kaizerio 
Wilhelmo “Geseilschaft zur 
Foerderung der vWissenschapf 
ten” buvo paskirtas prognozai 
prigimties. Prof. Ruedin of 
die Deutsche Forschungsan- 
stalt fuer Psychiatric iri 
Muenchen svarstė klausimų 
prigimties — • paveldėjimo. 
Preservacija sveiko primimi- 
mo paveldėjimu ir dildynias 
patalogiškų (nesveikų) defek
tų yra rasinės įhygienos pa
matas. Priešingai teorijai 
prigimties — pavedėsimo aug- 
menvse ir gyvuliuose, žmo-

* •

gaus prigimtis — biologija tu
ri atsižadėti eksperimentavi
mo ir privalo remtis pilnai? 
tikru patyrimu. Prigimimo — 
paveldėjimo žymės asmenyje 
yra apskaitliuojama pagalba 
masinės statistikos medžiagos. 
Akmenys su prigimimo defek
tais turi būti surasti ir jų šei
mos istorija ištirta; turi būti 
apskaitliuotas nuošimtis de
fektų ir palygintas su nuošim
čiu rastu abelnoj populiacijoj. 
Atsitikime silpnaprotystės, de
presijos, beprotystės daug maž 
33% vaikų įgema tas ligas; 
schizophrenijoj (demencija 
praecox) ir epilektikoj tik 
10%. Nuošimtis tų nenorma
lumų yra daug aukštesnis, ne
gu randama vaikuose—abel- 
nai imant. Prigimimo šmėk
la esti be abejonės,- daug pa
dauginta, jei abu tėvai yra 
defektai. Dėmesis neturi būti 
vien tik į tėvus kreipiamas, 
bet privalo būti praplėstas ir 
į tolimesnę giminę ar į šeimos 
grupę. Nors tėvai yra sveiki, 
bet jei giminystėj randama 
defektų, tai tenka daleisti, kad 
pataloginis prigimimas gali į- 
siskverbti nežiūrint tėvų svei-

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
Į ABI PUSI, NEW YORKAS-$4 70.50. 
KAUNAS, TREČIA KLASE I I W —

Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas iš Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė., Chicago, III.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musu 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
-------------- --------- ------- ------------------- -----------1----- -—---------

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louia Avė. T«l. Kedzie 8902/®^^^^^^®^®^

V ano*. Ikram ir drasko* vanos.
swimming jaoot.

Rusiška ir turkiška pirtis moterim* .
ssrtdomis iki 7 v. v. _______ . .

WISS!G
s ' ’-t Si’ . 1 , ' U

Specialistai ii
Daktaras

■ . v, i' ' r, J f 1

Kapiroftas
Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^F MOTERŲ PER 28 METUS I 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpeciališRai gydo lįgis. pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, Jeigu kiti at
galėjo. jus išgyti, ąteikite ėja ir persitikrinkite ką jis jume gali padaryti 
Ptaktikuaja pst daugetj metų ir išgydė tnkstaačioa ligoniu. \ Patarimas J 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 vakuos ryto iki 1 į 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 rystp iki 1 Vai. Į 
4200 West 26 St. I kampas.Keeler AVe. TeLWwfo«l 5571 3

viškai “pšichopatiškai” 
vardas duodamas.

Ideališkas tikslas yra 
siekti kiekvieną asmenį, 
tai pasirodantį sveiku ar su
patalogiškai prigimta pasek
me, ir paskirti charakteriš- 
kam prigimimo tipui. Jau pa
tirti eksperimentais prigimi- 
mo-paveldėjimo prognozei tik
romis prigimimo skaitlinėmis 
turi būti nustatyti kiekvienam 
asmeniui. išiuo budu bus ga
lima netik prašalinti elemen
tus su nepageidautinomis pri
gimimo pasekmėmis, bet sy
kiu bus galima padaryti žino
tinais asmenis su sveikomis 
prigimimo pasekmėmis, kurių

PROBAK-
suteikia , 

bai-zdaskutyklos 
— komfortą . 
■ skntimM namie

(PROBAK BLADE)

“Džiaugiuos, kad pašaukei, Ruth—dabar 
mes leisime Biliui pakalbėti su Jurgiu”—

£ Tankus telefonu pasikalbėjimai palaiko

draugiškumą gyvu ir aktingu per visus me-

tus. Jeigu draugai gyvena toj pačioj vals-

tijoj arba kur toiiaus, jūsų telefonas su

artins jus greitai ir už mažą kainą. Visa

Atsilankykite į Bell 
System Parodą Co
mmunications T rcĄ- 
besy, Pasaulin ėję 
Parodoje.

jūsų šeima gali pasisvečiuoti per telefoną.

Pašaukite savo už miesto gyvenančius drau

gus šiandien!

ar
Padarome Visiems

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Greitai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms .
Kortelės
Pasveikinimai, ete.

Musų Specialybė. Padarom jas ant specialių užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuvis-

ff^JOAOO
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Gazo Šiluma dėl Kiekvienu Namu
Nauja Žema Kaina

JUS NIEKO NEINVESTUOJATE!

Garsinkitės NAUJIENOSE

SHARPS and FLATS

erų

garėtu

este

GERESNIS
© 1935, liooirr at Mirtim Tobacco Go^ *4

Ar daktarai rengs 
Sveikatos Savaitę?

šildymo 
MUSŲ

so much
are very

Ali of Pir-

it is said 
large

pasiulijimą? 
pasitikėjimą 

jog jeigu

Įtaisymo metodas bus 
KAŠTAIS.

Pirmyn 
a hearty 

success

ie nepanašus

Kodėl 
Todėl, 
jo gerume 

jus vieną syk ją išmėginsite, nenorėsite dau 
giaus be jos būti 
išmėginti ją nauja žema kaina. Ji yra 
žinta iki pusės tos, 
metuose.

and place of this
be announced

to join the 
to do so 

they do 
the dollar 
an added

Kad tai įrodyti... mes įvesime už musų kaštus ir 
prašalinsim už musų kaštus, jeigu jums nepatiks!

about Novem- 
once

Taip Chicagos 
Lietuvių

met surengta. Reikalui esant 
ir pati visuomenė turėtų prisi
dėti nors menka dalele, prie 
rengimo lėšų, pasiūlydama dak
tarams nors mažų įžangų. Rei
kia tikėtis, kad entuziastai at
silieps šiame klausime.

Butų gerai, kad daktarai su
tiktų rengti Sveikatos Savaitę 
Lietuvių Auditorijoj. Pasitei- 
raukim, ką jie mums žadės. Ne
galima pamiršti praeities gerų 
darbų ir daktarų,talkininkų, lie
tuvių laikraščių, kurie irgi pa
rodė šimtaprocentinį kooperavi- 
mą su daktarais. To galima 
pasitikėti ir šįmet nuo musų 
spaudos, jeigu tik daktarai ką 
pradės.—Reporteris .X,

Namų apšildymas 
nas ir naktis nugarą 
nėjimų 
nų. . . savaites 
dėvėjimą ir 
valymą aptukusių sienų

Ir todėl mes prašome jus 
numa- 

kuri buvo 1930-1931

Reduces COLDS

6'5%

month. And what 
have at our so-

Those vvishing 
chorus are advised 
immediatcly while 
not have to pay 
initiation fee. As 
attraction the sočiai commit- 
tec, headed by the energetic 
Frank Pilkis, is planning a 
get-acquainted sočiai for the 
end of this 
a time we 
cials!

The time 
affair will 
next yVeek.

IPaskilbęs kriminalistas Harvey Bailey (vidury), kuris 
tapo suimtas Paradise, Texas, po stipria apsauga vedamas į 
kalėjimą. Jis yra gana slidus ir jau ne kartą yra pabėgęs iš 
kalėjimo, todėl federaliniai agentai yra atsargus. Jis yra kal
tinamas surengęs Kansas City, Kas., skerdynę ir nužudęs 4 
federalinius agentus ir kalinį, kurį jis taikėsi išliuosuoti, taip
gi išvogęs Oklahoma milionierių Charles Urschell. Kaltinama, 
kad jis surengęs “šv. Valentino” skerdynę Chicagoj, kurioj 
iš karto buvo nužudyti 7 butlegeriai. Ir po šio suėmimo, perei
tą savaitę, jis pastvėrė kalėjimo sargą ir su juo pabėgo iš 
kalėjimo. Bet Oklahomoj susidaužė sargo automobilis, Bailey 
išnaujo tapo sugautas ir sugrąžintas į Texas.

departure
Rockford 
henceforth
Jacąues Grand
ysiu. welcome

yra LENGVESNIS

went thru school, 
college lašt spring 
and has departed 
fod to hold down 
with the Illinois 
Bureau.

With Joe Gura we are also 
losing Vera Skusevičius from 
our list of active members. 
Vera played the titlerole in 
the operetta “Pepita”, which 
Pirmyn presented lašt spring. 
Having graduated Lindblom 
she is now to pursue her stu- 
dies at the University of Illi
nois, in Urbana Champaign 
(as tho you didn’t know). To 
these two members 
chorus unites in 
“good-hick, a lot of

LISTERINE 
relieves

SORE THROAT
Listeiine beveik mome failai 
užmuša turinčias bendrumo 
•u paprastais šalčiais bakteri
ja Į, Palengvina jūsų 
Rerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga na- 
priletdimt šalčio. Atsargus 

, studijavimas 102 žmonių lai- 
' J’*?0’ minėsiu pa

rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo %

» tampesnius ir M lengvesnius 
už juos, kurie nesipiovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 

Louis, Mo. .

This yęar 
ber. — the chorus will 
more pres’ent “Agurkai 
“Pickles”) due to popular 
reųuest. Those who have seen 
it two years ago would likę 
to sce it again and those vvho 
haven’l have lleard 
about it that they 
anxious to do so.
myn’s operettas were undoub- 
tedly good, būt one cannot 
think of “Pickles” withouf 
thinking also of Pirmyn — or 
vice-versa.

eondue- 
Monday 
will be 

and appre-

House Heating Division

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
šis pasiulijimas geras yra ir dėt vietų kurias gazu aptarnauja

Public Service Company of Northern Illinois
VVestern United Gas and Electric Company

Kraft American and Kraft 
Pimento in new packagea 
and foil-wrapped loavee.

su gazu prašalina die- 
laužančių anglių sukasi- 

purvynas valandas išgraibimo pele- 
sezoninio namų valymo. . . su- 
usigadinimą firankų . .. sunkų

Teko girdėti, kad musų lie
tuvių visuomenė įvairiuose 
sluogsniuose pradeda susidomė
ti, ar Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugija rengs šįmet Svei
katos Savaite. Kai kurie jau 
keletą sykių klausė manęs, ką 
patyriau iš daktarų darbuotės. 
Prie progos bandžiau pasitei
rauti dėl ^nteresuotojų žingei
dumo.

Teko sužinoti iš autoritetin
gų šaltinių, kad Sveikatos Sa
vaitė bus rengiama. Apie lai
ką, kada bus rengiama, nega
lėjau tikrai sužinoti; manoma 
maždaug už mėnesio laiko. Kui 
bus rengiama, yra daug abejo
nės. Kurie linki rengimo pa
sekmių dėl visuomenės apšvie- 
tos, spėja, kad Lietuvių Audi
torijoj. Kurie įvertina daktarų 
duosnumą aukavime didelių iš
laidų, sako, kad daktarams per
sunki! atkartotinai panešti Au
ditorijos lėšas, ir tas galėsiąs 
atimti jiems energiją. Kad iš
vengus abejonių ir spėliojimų aš 
sakyčiau, kad suinteresuotoji 
visuomenė turėtų iššaukti tam? 
reikale daktarų energiją. Dar 
geriau butų, kad ir pati lietu
vių visuomenė atsilieptų šiame 
klausime. Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija jau gražiai 
pasidarbavo dėl visuomenės ap- 
švietos. Dabar pati lietu
vių visuomenė neturėtų leisti 
daktarams apsnūsti savo dar
buotėje, bet iššaukti jų spėkas 
reikalaudama, kad Sveikatos 
Savaitė būtinai turėtų būti šį-

later than
Each one 

received

Due to the 
Joe Gura to 
coluinn will 
eondueted by 
mesnil, who 
contributions just as much — 
or more — than JOE did. Ali 
those willing, please send 
your contribs to 727 West 21 
St. Since the coluinn is to ap- 
pear each and every Wednes- 
day, it is necessary that con
tribs should reach its 
tor not 
evening. 
heartily 
ciated.

It seems a few words about 
Joe Gura would not be out of 
pjace. What your paragraph- 
ist knows about his life has 
been gathered here and there 
—so this account may not be 
accurate, būt — let us liope— 
may prove interesting. When 
Joe was boru - 
he had rather large ears. 
That’s supposed to be a good 
sign būt in his case his ears 
did not seem to be able to ba- 
lance themselves the way they 
should. When, finally, he was 
shown to his proud papą the 
latter regarded him some- 
what intently, seratehed his 
head and then said: “H—1, 
that’s no baby, that’s a three- 
leaf-clover!”. Of course, some- 
one inight be kidding us... Joe 
grew up gradually, his ears 
adjusted themselves, and he 

finishing 
when 21, 
to Ročk- 

a position 
Inspection

Be VIENO CENTO investavimo iš jūsų 
pusės, mes įtaisysime moderniškiausį gazo 
šildytoją prie jūsų furnace arba boilerio. 
Jeigu jums, jisai patiks, galėsime palikti. 
Jeigu ne—jus esate vienintelis sprendėjas 
—tuojaus išimsime ir jūsų pirmesnis ap 

atstatytas

Kaip tik užsidegsi Chesterfield ciga- 
retą, mes tikime, kad patčmysi, jog jie 
yta lengvesni. Ir neužilgo, be’ abejo
nes, patemysi, jog jie yra geresni.

Tie daigtai sau vien nepasidaro. 
Apie tai nėr jokio netyčiumo. Nes mes 
į CHESTERFIELDS įdedame viską, ką 
tik mokslas žino ir pinigai gali nu
pirkti idant jie “patenkintų.”

Tik juos pabandykite!

mes darome jums šį 
kad mes turime pilną 
Todėl, kad mes žinome,

Rehearsals for this operetta 
are already under way at Ga- 
ge Park every Friday. Every- 
body is working hard to make 
this presentation as good as 
the lašt one. Through united 
and unselfish effort we are 
bound to succeed.

NOTE TO MEMBERS: Be- 
eause we have to Be out of 
the hall by five minutes of 
ten it is necessary that re
hearsals start at 7:45 sharp 
instead of the customary 8:00 
(not so sharp). If we start a’t 
7:45 we will always have an 
intermission • during which 
your paragraphist can have 
a smoke. This is very desi- 
rable...

Jacųues Grąndmesnil.

Per devynius šildymo mėnesius pirmuose 
metuose jus mokate $3.00 į mėnesį rendos už 
įrengimus vidutiniško didumo namams — jus 
nieko ne jnokate per tris vasarinius mėnesius, 
kuomet šildymo systema ne veikia, ši už pa- 
rendavojimą mokestį jus mokėsite kartu su są
skaita, kuomet mokėsite už gazą. Bet, jeigu 
kokiu nors laiku per pirmuosius metus, jus 
nebusite pilnai užganėdinti šia gazo-šiluma, 
viskas ką jus turite daryti, liepkite ją praša
linti. Ir ji bus prašalinta. Rendos mokėjimas 
bus urnai sustabdytas.

IŠPILDYKITE ŠI KUPONĄ DABAR 
—NE ATIDĖLIOKITE

; '

THE PEOPLES GAS LIGHT AND
; COKE COMPANY

Public Service Company of Northern 
Illinois Western United Gas and 

Electric Company

Prašau man prisiųsti pilnas informacijas < 
,, apie namų apšildimą su pagelba gazo. ' 
< ►

" Vardas.
< i 
11 Adresas.
< •

Miestas

--------- -- ........................ .............. ■■.MBOal

y|
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VOKIETIJOS IZOLIAVIMAS Naziai Sudegino ReichstagąPrieš metus laiko santykiai tarp Francijos ir Ita
lijos buvo pusėtinai paaštrėję. Francuzai dėjo visas 
pastangas, kad sulaikyti fašistinės Italijos įtaką kai
myninėse valstybėse. Dėliai to kildavo gana aštrių su
sikirtimų. O kadangi franeuzus palaikydavo anglai, 
tai fašistai negalėdavo perdaug smarkauti.

Dabartiniu laiku ta dalykų padėtis žymiai pakitę-, 
jo. Hitlerio įsigalėjimas Vokietijoje privertė Europos 
valstybes užmiršti nesusipratimus ir subendrinti savo 
politiką kovai prieš naują priešą. Franci ja šiandien yra 
labiausiai susirupinusi tuo, kad užkirsti kelią nacių įta
kai, o ypač jų pasimojimui praplėsti savo sienas ir at-i 
gauti prarastas kolonijas.

Kai Hitleris atsistojo prie valdžios vairo, tai jis 
pirmiausiai pradėjo flirtuoti su Mussolini, kviesdamas 
jį bendrai veikti ir kovoti prieš padarytas skriaudas. 
Esą, tiek vokiečiai, tiek italai yra vienodai skriaudžia-’ 
mi, todėl naciams ir fašistams reikia eiti ranka už ran
kos. Tuoj po to, kai Hitleris padarė draugiškumo ges
tą fašistams, j Romą nuvyko Anglijos premjeras Mac- 
Donald, kuris turėjo pasitarimą su Mussolini. Spėjama, 
kad tas pasitarimas daugiausiai prisidėjo prie to, jog 
Italija nutarė bendrai veikti prieš Hitlerį, nes tuo bu- 
du ji tikisi daugiau laimėti, negu remdama nacius.

Tuo pačiu laiku tarp Francijos ir Italijos įvyko 
pasitarimai, kurie privedė prie išlyginimo nesusiprati
mų. Francuzai pradėjo nesipriešinti italų praplėtimui 
įtakos Centralinėje Europoje, ypač Austrijoje ir Veng
rijoje. Tų dviejų valstybių premjerai atsilankė Romo
je. Mussolini sutiko abiem šalim suteikti ekonominę 
paramą, — pirkti iš jų daugiau produktų.

Svarbiausia priežastis, kodėl Mussolini veikia kar
tu su franeuzais ir anglais, yra baimė. Jeigu naciams 
pasisektų prijungti prie Vokietijos Austriją, tai fašis
tai susilauktų labai nemalonaus kaimyno. Tame atve
jyje šiauriuose italų teritorija susisiektų su Vokietija. 
O kadangi karingieji naciai nuolat kartoja, kad Vo
kietija būtinai privalo praplėsti savo sienas ir sujungti, 
j daiktą visus vokiečius, tai diktatorius Mussolini bijo- 

„si, kad kartais sustiprėjusi Vokietija nesumanytų su
vesti sąskaitas ir su fašistais. Mat, šiaurinėje Italijos 
dalyje gyvena apie 500,000 vokiečių, kurie, sulig Hitle
rio programų, turėtų priklausyti Vokietijai.

Tai štai kodėl dabar Mussolini yra pasiryžęs teikti 
visokią paramą Austrijai, kad ji galėtų atsispirti prieš 
nacių pasimojimą įvykinti “anschluss” tarp Vokietijos 
ir Austrijos. Kitaip sakant, Mussolini yra priešingas 
Vokietijos-Austrijos susijungimui. O juo labiau, kad jis 
tikisi iš to turėti naudos. Būtent, praplėsti savo įtaką 
Centralinėje Europoje. Momentas tam kaip tik pato
gus: Franci ja, kuri nelabai tesimpatizuoja diktatoriui 
Mussolini, yra priversta iš dviejų blogumų pasirinkti 
mažiausį, — po senovei kovoti prieš fašistų įtaką Eu
ropoje arba panaudoti juos kovoje su Hitleriu. Na, o 
kadangi Hitleris savo knygoje . “Mano kova” atvirai 
kalba apie “suvedimą sąskaitos su franeuzais”, tai pa- 
stariemsiems nieko kito nebelieka daryti, kaip tik pa
traukti savo pusėn Mussolini.

Prieš nacius yra nusistačiusios ir kitos Europos 
valstybės, — Lenkija, Čekoslovakija, Belgija, Jugosla
vija ir Skandinavų šalys. Tokiu budu Hitleris izoliavo 
Vokietiją politiškai. Jeigu jis dabar pradėtų karą, tai 
visa Europa butų prieš jį.

KIEK AMERIKOS ŽMONĖMS KAINUOJA VALDŽIA

Valdžios aparato išlaikymui Amerikos žmonės per 
metus išleidžia a£ie tryliką bilionų dolerių. Kyla klau
simas, ar tie pinigai yra tiksliai sunaudojami, ar iš 
tiesų reikalinga tiek pinigų valdžios išlaikymui? '

Per paskutinius porą metų daug buvo kalbama 
apie ekonomiją federalėje valdžioje. Tačiau federalė 
valdžia, sako Will Irwin, nežiūrint visų trukumų ir to
kių skandalų, kaip Teapot Dome, palyginamai duoda 
žnionems neblogą patarnavimą ir jos išlaikymas nebūtų 
jau taip sunkia našta. Tiesa, vykinant tinkamą ekono
miją, butų galima sutaupyti kelis desėtkus milionų do
lerių, — tai ir viskas.

Visai ’kitoks reikalas yra su Jokalėmis Valdžiomis. 
Tų valdžių išlaikomas ir sudaro sunkiausią žmonėms

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..... ..........   $8.00
Pusei metų •••••••••••••••••••••••  *»••••••< 4.00 
Trims mėnesiams _________ ... 2.00
Dviem mėnesiams ----------------- 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ---------------  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui --------------    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams --------------------------- — $7.00
Pusei metų •••»••••••••••••••••••••••«••••« 8.50 
Trims mėnesiams ______ 1.75
Dviem mėnesiams ......... 1.25/
Vienam mėnesiui ............_........

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................-........— $8.00
Pusei metų ••■•••••••••••••••••••••••••••A* 4.00
Trims mėnesiams .—............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

naštą. Kuomet federalė valdžia kainuoja apie keturis 
bilionus per metus, tai valstijų, pavietų, miestų ir mies
telių metinė bila siekia apie devynis bilionus dolerių. 
Kitaip sakant, iš kiekvieno mokesčiais surinkto dolerio 
federalei valdžiai tenka 30 centų, valstijoms 15 centų, 
o lokalėms valdžioms — pavietams, municipaletams ir 
specialiams distriktams — 55 centai.

Reiškia, lokalės valdžios brangiausiai žmonėms kai
nuoja. Čia tai ir pasireiškia didžiausias pinigų eikvoji
mas. Kiekviename miestelyje randasi keli valdininkai, 
kurie dirba nepilną laiką, o gauna pilną algą. Padarius 
atatinkamas reformas, sako Will Irwin, butų galima 
lengvai sumažinti valdininkų skaičių ir sutaupyti apie 
$2,750,000,000. Tai butų neįmanomai didelis palengvini
mas žmonėms, kurių mokesčiai žymiai sumažėtų.

[šio straipsnio autorius jau miręs. 
>Tors saužudystč oficialiai buvo pa-‘ 
skelbta jo mirties priežastimi, ta
čiau jo žmona ir artimiausieji drau
gai, kurie matėsi sli juo dieną 
anksčiau, užginčijo tą galimybę ir 
apkaltino nazius politine galvažu- 
dyste. Straipsnį parašė Dr. Ober- 
fobren pirm mirties. Straipsnis 
slapta išvežtas iš Vokietijos. Dr. 
Oberfohren buvo Vokietijos nacio
nalistų partijos parlamento grupės 
pirmininku ir reiškė opozicijos savo 
partijos koalicijai su naziais. Jo 
draugas, Dr. Alfrcd Kugenberg ne
paklausė jo įspėjimų, pasitikėda
mas, kad politiniu gudrumu, junke
rių ir kai kurių industrinių kapi
talistų parama jisai sugebės apeiti 
nazių vadus. Dr. Oberfohren ne
ginčijo savo atsakomybę dėliai ko
alicijos ir, po Reichstągd gaisro, 
dar griežčiau ėmė kritikuoti aukš
tuosius vyriausybės atstovus, kalti
nusius savo politinius priešus nusi
žengimais, kuriuos jie patys, vy
riausybės atstovai, papildė. Jisai tu
rėjo onienėj gaisrą, dėliai kurio 
Torler ir kiti komunistų vadai tapo 
suimti ir dabar laukia apie vidurį 
šio mėnesio (rugsėjo) teismo. Teis
mas grūmoja jiems veik tikra mir
timi. Naziai žinojo Dr. Oberfohreno 
opoziciją. Jo telefonas buvo šnipi
nėjamas, jo korespondencija atida
roma. Slaptoji policija patyrė, kad 
Jis parašė du straipsniu tilpusiu 
laikrašty “The Manchester Guar
dian”. Jisai rasta nęgyvas savo na
riuose .šių metų gegužės mėnesio 
pradžioj].

buveinėj rasta didžiai pragaiš
tingos tėvynei medžiagos.

Vasario 26 d. oficiali vyriau
sybės žinių agemtija “Conti” 
smulkiai aprašė komunistų pla
nus. Čia nėra reikitlo pakarto
ti tuos aprašymus žodis žodin. 
Jų nublankęs stylius galėjo su
kelti abejonės net neprotau
jančiam skaitytojui. Aprašy
mai pasakojo apie slaptus ko
ridorius, automatiniai atsida
rančias duris, misteriškas pa- 
kavojimui vietas, požemio vol
tas '(šėpas) ir kitus sensacinius 
suradimus. Pavartoti žodžius 
‘‘katakombos” ir “požemio vol
ios”, kalbant apie ofiso tro
besį — jau vien tatai liudijo 
fantazijos darbą. 'Keistai atro
dė, kad partijos buveinėj butų 
buvę laikoma keletas šimtų 
svarų rimtai jkriminuojančios 
medžiagos. Tokios medžiagos, 
kuri laikyta lengvai prieina
mose vietose; planų apie atei
nančią revoliuciją. Keistai at
rodė ir tai, kad ta medžiaga 
taip lengvai pateko. į policijos 
rankas. Dar keisčiau skambėjo 
pareiškimas, jogei komunistų 
partija ir jos padėjėjos organi
zacijos gyveno * [antrą nelegalį 
gyvenimą savo pačių buveines 
skiepe. |

Tuo pačiu laiku krata Karo
lio Liebknechto name iššaukė 
jgyvą kivirčą koalicinėj vyriau-, 
sybėje. Von Papen, Hugenberg 
iir Seldite, ,pasįpiktinę aiškiai 
-matoma valdžios klasta, tvirti- 
!«o, jogei visi menami .dokumen
tai ^nešioja tokias ryškias ap- 
jgauliojimo žymes, kad jų ne- 
•galima skelbti viešai. jPasak 
jų, visas incidentas turėjęs bū
ti sudarytas gudriau, apdirbtas 
dailiau, ir kaip tokios “dailios” 
klastos -pavyzdį jie nurodė pa
skubusį “Žinovjevo ' laišką”. 
Vokietijos nacionalistai ir plien- 
salmiai iškėlė pajuokai many- 
.-mą, kad kas .nors tikėtų, jogei 
komunistai susisukę savo nele- 
;galę buveinę Karolio Lieb- 
knechto name. Basak jų, daug 
llabiau .įtikinantis atrodytų sląp- 
įtos komunistų -gūžtos suradi
mas kurioj nors kitoj miesto 
’daly. ' . ;

Bet ?dakumontai tąpo ats
pausdinti .nepaisant inačionali- 
stų -ir plienšalmių protestų. 
^Nacionalistai buvo priversti 
priimti 'tokią padėtį, koki ji 
ibuvo, iir balsuoti, nors ir neno
romis, už sumanymus aštres
nių priemonių nukreiptų 
prieš komunistus. 'Bet jie su
trukdė kiekvieną pasiūlymą 
taikytą tam, ka$ pašalinti ki- 
munistus nuo rinkimų kovo 
mėnesio 5 d. Jlj noras buvo 
.dėti pastangas, kad naziai ne
gautų absoliutės parlamento 
didžiumos.

Goebbels ir Goering jautėsi 
įdūkę dėliai šitokio Vokieti
jos nacionalistų partijos vadų 
edgėsip. Jie reikalavo užgniau
žti komunistų partiją. Kad pa
daryti kaltinimus komunis- 
taips labiau įtikinančiais vi- 
pumenės ^kyse, -n^iai jau' 
buVo įadęgę !kai kuriuos L X_ .• . . _ •

Reich- 
,manė, 
inkri-

Keletą savaičių pirm 
stago gaisro, Goebbels 
jogei reikalinga surasti 
minuojančios komunistus me-' 
džiagos, kad įrodyti krimina-; 
liūs jų pasimojimus ir kad pa-' 
rodyti, jogei vos vos pavyko 
sulaikyti bolševikišką sukilimą.’ 
Medžiagos prieš komunistus: 
manyta ieškoti Karulio iUeb- 
-knechto tnamuose, komunistų] 
partijos buveinėj. Melcherio 
administracijos laikais policija 
kart ikartėmis ieškojo tokių 
įrodymų, bet vis nieko nepešė. 
Goebbels todėl nusitarė, kadi 
Berlyno policijai reikia inaujo 
viršilos ir kad jis butų paim-; 
tas iš nazių eilių. Von Bapen 
nesiskubino duoti sutikimą; 
Melcherio pašalinimui, nes pa-; 
starasis visuomet tarnavo jam! 
ištikimai. Nazių pasiūlymą, ikad 
Melcherio vietai butų paskir-1; 
tas grafas Helldorf, mfai»te-! 
rių kabinetas atmetė. [Pagalios! 
padaryta kompromisas ir susi” 
taikyta ant mažiau kraštutinio, 
admirolo von Lovetzowo ikan-į 
didaturos. Pastarasis, mat, 
nors ir priklausė naziams, vis 
dar palaikė artimų -ryšių .su 
Vokietijos nacionalistų rate
liais. įgabenti į komunistų bu
veinę pageidaujamų naziams 
liudymų buvo lengva. Policija 
turėjo trobesio planus ir buvo 
susipažinusi su skiepo .kon
strukcija. Reikiami .dokumen* 
tai galima buvo lengvai ten 
“pasodinti”.

Pačioj pradžioj Goebbels nu
matė reikalą, kad dokumentai 
atrodyjų ypatingai ‘fautentiš- 
ki”. “Pasodinimo” įkrimmuo- 
jančių komunistus dokumentų 
darbas tąpo užbaigtas. Vasario 
24 dieną policija įsilaužė į Ka
rolio Liebknechto namą, kurį 
vyriausybė buvo uždariusi pirm 
keleto savaičių. Policija pada
rė kratą, išvežė daugybė viąo- 
kios med^įągos jr užpečętijo 
trobęsj. Tą pačią dieną vyriau
sybė paskelbė, jogei komunistų

Prezidentas Rooseveltas viename iš paskutinių pasitarimų 
savo patarėju ir valstybes sekretoriaus pagelbininku prof. 

jam pasitraukiant iš valdžios. Prof.
su
Raymond Moley, pirm
Moley eisiąs redaguoti naują politinį savaitraštį, kur j Įeisiąs 
Vincent Astor.

matė faktą, 
nelengva pravesti 

komunistams, kaip

prie- 
priemonėms 
prieš soeial- 
prieš komu-

priruošta.
kad nei

ti buvusius kaizerio ruiuus. 
Bet argumentuose su naciona
listais miniąterių kabinete na
ziai vis aiškiau 
kad bus 
drausmę 
partijai, dalyvauti rinkimuo
se. Ir .padegimai, kuriais jie 
tikėjosi subudavoti bylą prieš 
komunistus, jie matė,' turėtų 
būti vaizdingesni; turėtų būti 
kas marš lokio, kas sukeltų 
žmonėse tokį sujudimą, jogei 
nacionalistai pabijotų 
šintis bausmės 
atkreiptoms' tiek 
^demokratus, tiek 
nistus.

Vįskas buvo 
Reikšminga yra tai, 
vieno nazių propagandos sta
bo narių neįrašyta kalbėtojų 
eilėn (Reichstage) vasario 27 
d., nors ir Hitleris, nepailstan
tis nazių kalbėtojas, ir Goebel, 
ir Goering visi radosi Berlyne.

Tuo tarpu nazių klapčiukai, 
vedami Silezijos karingųjų 
burių viršilos atstovo Heines, 
įslinko per oficialės Reichsta
go prezidento rezidencijos 
skiepą į Reichstago trobesį. 
Kiekvienas iš šių atsargiai pa
rinktų smurtininkų užėmė 
jau iš anksto nurodytą jam 
vietą. Kada žvalgai Reichsta
ge pranešė, jogei komunistų 

........ .. 1 ■ vie
šuosius trobesius strateginėse

sUmhiomU .rgįd< 
buk užflkte ^mėginimas

teste. 'Vasario 
flįįąrip ląldos 
•o” paskelbė 
plis ‘įžinią,” 

padega

KAIP TAI SUDERINTI?

SALE
FARM 

SOLI) fOR
*

atstovai Torgter ir Koenen ap
leido trobesį, naziai ėmėsi 
darbo. Netrukus liepsna jau 
buvo gerokai išsiplėtusi. Pa
degėjai tuomet skubiai pasi
traukė į Reichstago preziden- 
įto irezJdenciją, kur apsivilko 
savo uniformas ir nepastebėti 
išėjo gatvėn. Reichstago tro- 
bėsy paliko tik Van Der Lub- 
be, asmuo nešiojęs su savim 
Holandijos pasportą, komu
nistą Suvienyto fronto lapelį, 
keletą savo fotografijų jr ne
va mandatą iš Holandijos ko
munistų opozicijos grupės. 
Jie viską apgalvojo tie nazių 
padegėjai. Ir visgi jie pada
rė stambių klaidų. Štai rapor
tas (Prussian Service Press) 
iš vasario 28 d. ve kaip pa
reiškė:

šis gaisras yra vienas ar
šiausių iš visos eilės teroris- 
.tinių nusikaltimų, kuriuos 
bolševikai papildė Vokieti
joj. Tarp tonų išdavikiškos 
literatūros, rastos kratos 
laiku Karolio Liebknechto 
name, buvo užtikta didelis 
skaičius kopijų su detaliais 
nurodymais, kaip varyti ko
munistinio teroro vajų. Su
lig tomis instrukcijomis val
džios trobesiai, muzejai, pa- 
lociai ir svarbios pramoni
nės įstaigos turėjo būti pa

versti į petelius. Komunis
tų lyderiams buvo įsakyta, 
laike sukilimo ir mūšių gat
vėse, varyti moteris ir vai 
kus, ypač valdininkų ir po
licininkų šeimas, teroristų 
eilių priešaky. Šio suokal
bio smerkimas į laiką iš
gelbėjo Vokietiją nuo l>olšc- 
vikiškos revoliucijos. Reich
stago sudeginimas turėjo 
būti ženklu kruvinam su
kilimui ir civiliam karui. 
Antradienį, 4 vai. ryto, Ber
lyno krautuvės ir sandėliai 
planuota užpulti. įrodymai 
yra po ranka, kad 28 d. va
sario visa Vokietija butų 
buvusi apimta aklais indi- 
vidualio teroro nukreipto 
prieš žymesniuosius asme
nis ir prieš ramių piliečių 
privačią savastį; butų pra
sidėjęs civilio karo laiko
tarpis.
Nustebęs skaitytojas pa

klaus: Kodėl gi Reicho vidaus 
reikalų , ministeris laukė 
Reichstago gaisro, kad pasto
ti '‘bolševikiškos revoliucijos 
įsiveržimui” kelią? Vasario 
24 d. vyriausybė surado pla
nus numatytam sukilimui. Ne 
vėliau kaip sekmadienį, vasa
rio 26 d., policijos viršinin
kas jau turėjo žinoti planus, 
nes tą dieną jis išdavė rapor
tą Goeringui. 25 d. vasario 
užtikta mėginimas \padcgti 
buvusio kaizerio rumus. Bet 
^Goering .ir admirolas von Lo- 
vcUow nedarė nieko. Jie ne
daboja nė viešųjų trobesių, 
nei rūmų arba muziejų.

(Rus daugiau)

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 o. Gali
ma gauti Naujienose.
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Lietuvių

buvo

klausia

Graboriai

tis nepaminė

Dr. Strikol’is
Advokatai

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

PARAŠYTAS KNYGAS

50c

75c

RockuteU St.

A.J.Manikas,
NAUJIENOS

3008 Weat 59tK 
ta Repųblic OOSViii Telefonai YARDS 1741

ŠAME PRICEfefcr 
AS42 YEARS AGO

25 ou neės fbr 254

suteiks
- kadai

Kaip mes važiavom i 
radio stotį sekma-

Vienas Jonas Pudz- 
velis pastatė kita 
nemalonioj padėty

kaip 
ačiū

skridimo 
paminklo 
konsului

Fui! Pade V 
No Slack Fili

Vienas 
daktaras 
laišką i

Vaiky d-ja rengia va 
karėlį lakūnų pa

minklo fondui

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tek Victory 2343

autorius pasa- 
vaikiną, kuris 
bedievis* — į 
— bet kai su-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdto nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Naujasis laikinis Kubos pre
zidentas Carlos Manuel De Ces- 
pedes.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Aus. 
Tel. Boulevard 2800 

Rm. 4515 So 
Tel. RepuUic 9723

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apieiinkėje. 

Didelė fa graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Pp. Daukšai iš Port 
Washington, Wis., 

Chicagoje

už koki ten “abrozdą
J. K.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu iž pažiūros 
daiktu.

persitikrinti ar tikrai p. Jonas 
Pudzvelis tapo ištremtas į Lie
tuvą. Kiek nustebimo buvo, kai 
pamate minėtą Joną ir jo mo
terį, Julijoną, besitriusiant biz
nio vietoje kaip paprastai.

Kaip tapo sužinota, kad tai 
visai ne minėtas p. Jonas Pud- 
izvelis, kontraktorius, bet kaž
koks kitas “Jonas Pudzvelis“.

Chicagiečiai, kontraktorius 
Jonas Pudzvelis neišgabeutas 
j Lietuvą, bet tebėra Amerikoje, 
ir veda pasekmingai savo sal- 

!dainių biznj, minėtu antrašu. 
Telefonas Hemlock 4576.

—Reporteris.

vienas
daktaras Chicagoje

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

756 W. 35th St
(Cor. of 35tb « Halsud St.) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:3)0
Nedėldieniais pagal sutarti

1739 SO. HALSTED ST. 
Chieago, III.

neatsimenu 
turėjęs

sujudimą 
Bet 

viskas

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovebill 1595 , 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

nedėliomis pagal susitarimą.

Vieną išdeportavo, o kitas su 
kunti ir siekt tebėra Chica
goje

Chicagos lietuvis 
gavo sekamo turinio

Lietuvos, Pajūrio

Šiomis dienomis į Chicago 
atvyko Juozas Daukšas ir Jose- 
phine Daukšiutė iš Port Wash- 
ington, Wis. Jie atvyko aplan
kyti Pasaulinę Parodą. Apsisto
jo pas gerai žinomą 18-toje 
apieiinkėje biznierių P. K. Shat- 
tą, 19th ir Halsted.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Už kelius centus vie 
nuolynui siūlo dakta 

rui galią “prajo
vus” daryti

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 West , 63rd St 
Td. RBPUBLIC M0» '

John Ktichinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 ,iki 4 
Panedėly, Utarninke, Ketverge fa 

Subatoj 9 iki 8.

Įžanga
Atsilankiusieji turės progą lai
mėti daug gražių dovanų, ku
rias suaukojo Bridgeporto lie
tuviai biznieriai. Visi prašomi 
| vakarėlj atsilankyti.

“Naujienų”1 laidoje penktadie
nio, ru*gs. 1, r tilpo žinutė su 
antgalviu “Vakar išdeportavo 
lietuvį Joną* Pųdzvelį“. ■ ;

Kadangi di<
jo biznį bei antrašą “Jono Pud- 
zvelio“, tai dauguma žmonių 
pamanė, kad p. Jonas Pudzve
lis, 2650 W. 69th street, žymus 
chieagietis, kontraktorius, tapo 
išdeportuotas iš Amerikos į Lie
tuvą.

Giminės, pažįstami subėgo į 
p. Jono Pu'dzvelio biznio vietą

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Naujai susitvėrusi vaikų dai
lės draugijėlė “Gelių Darželis“ 
rengia vakarėlį — bunco par- 
ty — šį penktadienį, rūgs. 8 
d. Universal Klube, 814 West 
33rd St., kurio visas pelnas 
bus atiduotas į lakūnų Dariaus 
ir Girėno paminklo fondui.

Sukelti pinigai bus atiduoti 
tą patį vakarą ir su atatinka
momis ceremonijomis buvusio

Rei. 6600 South Artetian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsmaukti, 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

Štai kokį laišką gavo 
lietuvis

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1643 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

fondo ir dabartinio 
fondo pirmininkui 

Antanui Kalvaičiui.

A. K. Rutkauskas, NLD. 
4442 South Weitern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. VJaihington St.
Room 905 Tel. Dearbor* 7946

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Am. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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.

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 ir ketvirtadienio.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Su.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Nedėldieniais ragai sutarti.

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

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaud 
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 austėte 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emaiea.— tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekęriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lemia, U. S. A.

sto jurinčiaus, kurio ilgis yra 
23 kilometrai, kreipiuosi į ju
mis su prašymu. Prašau jū
sų malonės paaukoti nors ke
lis centus dėl mano pradėto 
Šv. Aleksandro “vienuolvno”.

DR. C. KASPUTIS
DBNTISTAS 

Grįio ii Europai 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 
T<L BOULEVARD 9199

Phone Canal 4122

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 

< laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Pereitą sekmadienj artistas 
Juozas Babravičius maloniai su
tiko dalyvauti Radio Klubo pro- 
grame iš stoties WGES, 11 vai. 
prieš pietus. Sutarėm, kad as 
atvažiuosiu p«s jį į namus ir 
sykiu nuvažiuosime į stotį.

Išaušo sekmadienio rytas.. 
O rukai apgulę visą miestą, tar 
tum naktis. Pasižiurėjau į laik
rodi, dar tik 20 minučių iki, 
devintos valandos. Laiko dar 
yra užtektinai.

O sloga mane kankina, kaip 
padu kusi. Raitausi ant sofos. 
Vėl pasižiurėjau į laikrodį. Lai
ko dar užtektinai.

Skamba telefonas.
—Kas čia kalba? 

mano moteris.
—Babravičius.—Ar mes ne- 

pasivėlinsim nuvažiuoti į radio 
stotį ?

Aš greitai pribėgu prie tele
fono ir sakau:

—Pas mane dar tik dvide- 
šimtis minučių iki devintos, lai
ko turime užtektinai.

—Kaip tai? Pas mane jau 
penkios minutės po dešimtos. 
Tamstos laikrodis matomai vė- 
linasi. Reikia skubėti!

Oi! kaip aš sujudau! Reikia 
apsiauti čeverykus ir užsirišti,

Grynas, priimnas Žemo sustabdo nle- 
žėjiuui odos į penkias sekundas — 
ir pavelbiniras prie Ecjsemos. pučkų, 
dedervines, ir išbėrimu. Žemo be
veik Klebu k.hngai prašalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—36c, OOc. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

JOHN B. BOBDEN 
LKTUVĮS ADVOKATAS

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.jOO ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Bukite malonus padėti savo 
raštinėje tam tikrą lapelį ir 
prašykite visų savo ligonių 
vardan Panelės Švenčiausios 
paaukoti keletą centų dėl to 
“stebuklingo abrozdo“, kuris 
yra mano nuosavybėje. šv..

galima aprašyti 
daiktai dedasi 
tuvoje.“

Toliau laiško 
koja apie tūlą 
buvęs ‘didelis 
nieką netikėjęs 
sirgo ir daktarai žadėjo jo ko
ją nupjauti, tai “jis išgijęs pa
matęs stebuklingą ‘abrozdą’”, 
apie kurį buvo kalbėta aukš
čiau šiame laiške. Laišką pa
sirašo “Aleksas Kleinas, Tau
ragės apsk., Pajūrio pačt.“

Stebėtina, kad kai kurie 
karšti, bet tamsus katalikai tu
ri drąsos rašyti tokius idiotiš- 
>kus laiškus asmenims, kurių 
pavardes susigraibstė iš laik
raščių apgarsinimų ir kitų šal
tinių. Neabejotina, kad pa
našius laiškus gavo ir kai ku
rie kiti asmenys Amerikoje. 
Tiktai butų “prajovas“, jeigu 
kas jam patikėtų ir pasiųstų 
aukų

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

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas Chirurgas

nepataikau iš to skubėjimo ir 
gana. Ir vis galvoju: ar mes 
pampėsime nuvažiuoti, ar ne? 
O jeigu ne... Kas tada? Koks 
baisus apsivylimas!

Nuvažiuoju pas artistą Bab
ravičių, o jau jis, jo žmona ir 
sūnūs, belaukiu manęs.

—Ar aš greit atvažiavau?
—Labai greit. Dabar tik 

dvidešimtis minučių po dešim
tos, sako artistas Babravičius.

—Jeigu* su automobiliu nie
kas neatsitiks, mes paspėsime 
nuvažiuoti laiku j stotį.

Lekiam, kiek tik “Pontia- 
kas’ gali ištesėti. Nuvažiavom 
į stotį, dar buvo penkioliką mi
nučių iki vienuoliktos valan- Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas fa 
akuleris.

Gydo staigias ir chroniškas l^as vyrų, 
moterų ic vaikų pagal naujausiw me
todui X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija t 
1025 W. lith St., netoli Morgan Sh 

Valandos: nuo 10—12 pietų fa 
nuo 6 iki 7:30 vat vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Parh 6755 nr Central 7444

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1401

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje 

t ■ ■ . ■ f ■ . ...

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

• < ‘ .... , ,

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

Puikiausios, modemišką! įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų. 

• • '
Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
1742 CHICAGO. ILL.

gydyti ne lik kūno 
ir siela ir ateityje 
jums didesnę garbę 
bus plačiai apie tą miestą ir 
stebuklus parašyta laikraš
čiuose... Aš paskelbsiu Lietu
vos laikraščiuose tamstos ir 
kitų aukojusių vardus. Taipgi 
už jus bus laikomos pamal
dos.“

Toliau laiške sako, “kovo 
22 d., tokios pamaldos buvo 
laikytos net trijose bažnyčio
se, Šilalėje, Žvingiuose ir Pa
jūryje ir jas vedė Telšių ku
nigų seminarijos inspektorius 
kanauninkas I. Galdikas. To
kios pamaldos bus laikomos 
per tris metus laike pusiauga- 
vio, nes pereitais metais 7-tą 
valandą prieš pusiaugavį toje 
vietoje (ties Jurinčiumi) buvo 
girdėti nematomo varpo 
skambėjimas. Toje vietoje 
praeityje buvęs vienuolynos ir 
ten įvykę d a lig “prajovų“. 
Dabar jau yra keletas ligonių, 
stebuklingai išgijusių. Dabar 
norima toje vietoje pastatyti 
vienuolyną. Progimnaziją jau 
yra pradėta statyti. Visko ne-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Ė Pritaiko Akiniai
Kreivas Akii

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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

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

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

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

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

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
-CHICAGO,' ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Hahted Street 

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

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

O! kaip aš nudžiugau, kad į 
laiką paspėjome nuvažiuoti!

Artistas BabravičiuH paniški 
no ,kad visą šitą padėtį išgelbė
jo ponia Babravičienė. Ji, nesu 
laukdama manęs atvažiuojant, 
sumanė patelefonuoti. Ir laimė, 
kad man telefonavo.

Mano laikrodis ką tik 
parvežtas nuo laikrodininko; bu
vau davęs pataisyti. Ir kad jau 
pataisė, tai pataisė. Dar ir da
bar vėlinasi.

Aš nei 
da buvau 
kj didelį 
pereitą sekmadienį, 
poniai Babravičienei 
ėjo kuogeriausiai.

Sekamą sekmadienj mes ii 
vėl visi važiuosime linksminti 
jus oro bangomis,

—Antanas žymontas.

Tel. Cicero 2109 fa 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius

įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR» V^o F. KALIS2j 
1145 Milufauku Avenue 

Valandos: 12 iki 2 fa 6 iki 8 P. M.
Seredor vakare uždaryta 

Nedilioj pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 lubai 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. damą 
.k Pbone Mfahvay 28S0

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

v \ Pbysical Tberapy
SU Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Pbone 

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

** vanai.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madhon S t.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tek Seeley 7330 

Namų telefonas Brunsvvick 0597

Skili

MILLION5 OF POUNDS USED 
BV OUR COVERNMEMT

žemo
i F O R S K IN IRRITATIONS



PRANEŠIMAI CLASSIFIEDADSKą jis patyrė Sovietą Rusijoj
Red, Atsakymai

namu

RADIO

CLASSIFIEDADS

MADOS MADOS MADOS

Rimkus

taipgi ba

608—014

Jeigu norima galima sejonėlį

su komplimentariniais
(Vardai ir pavaldi)Birutiečių domei

(Adresai)

CANAL 850017X$>

Furniture 
veikimu.

$745 
$845 
$355 
$490 
$725

aiškino 
gyvenau 
valdžios 

Kai aš

Šio šposininko humo 
ras nebuvo labai vy- 
kęs-anot Jankaičio

Motery Piliečių Lyga 
rengia masinį mitin
gą šį penktadienį

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumu

jau
ne-

patys 
visus

Trečiadienis, rūgs. 6, 1933

arčiau 
sėdintį 
duktė-

Stasys Rimkus ir kiti 
Budriko artistai 
Pas. Parodoje

Tikslas supažindinti visuomenę 
su Chicagos mokyklų klausi
mu.

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

20 to Wardo Liet. Pol. ir Pai. Kliubo 
susirinkimas įvyks rugsėjo 6 d. 7:30 
vai. vak 
1750 S. Union Avė.
lonėkite dalyvauti, 
lykų dėl aptarimo 
te naujų narių atsivesti

paskolas nuo $100 
i. Gražinimas lengvais išmokė- 
Petrzilek Bros. B Co., Ine., 
. 47 St.

Progress Furniture Kompan 
jos Radio programas

sandvi-
duonkepių sąskaiton

Prisirašykite i musų spulka 

TEL. LAFAYETTE 1083

GERI 
AUTOMOBILIAI

Kaulo įspūdžiai lie 
tuvių duonkepių 

piknike

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

Mirė 9-ių metų Jogana 
Andriauskaitė

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

Sutivienijimas 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. Kunevitia.

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

akordistų duetas kaip visados 
taip ir šį sykį sugrojo keletą 
smagių šokių, ir pats progra? 
mo vedėjas suteikė klausyto
jams solo. Toliau supažindi
no klausytojus su Progress 

Co. ir visuomenės 
_  y.

Telefonas 
7REPUBLIC 8402

Lietuviai dainininkai ir mu 
zikai išpildė 15 minučių pro 
gramą Pasaulinėj Parodoj, La 
bor Day, 4 d. rugsėjo, 
dio stotį W C F L. ir

bėjęs atsakė. • ‘Juk mes namų 
nebeturim. Matai, kad musų 
visas turtas išmestas ant gal-

Šiandien įvyks SLA 
260 kuopos susirin

kimas

svet., 55th ir Western Avė., 
punktualiai 7:30 v. v.

Visi nariai ir narės malonė* 
kitę pribirti į laiką, nes svetai
nė yra leidžiama tiktai iki 1(>:(X) 
v. v.—Valdyba.

Ben Hutas 
j Ūsų pranešimas pasiekė re
dakciją vakar. Negalėjome 
jo laiku sunaudoti.

REIKIA patyrusiu moterų prie sor- 
ravimo vilnonių ir maišytų skudurų 
Goldman Trading Co.. 1405 W. 21 St

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

1609 So. Halsted St.

PARDUOSU aludę ar priimsiu į pu
sininkus moterį ar vyrą. Biznis išdirb 
tas per daugelį metų Englewood apie 
linkėję. 6108 So. State St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHA8. BENDER CO.,

N. Wella St. Phone Superlor 2361

Pereitą nedėldienį lietuviai 
dunokėpiai turėjo išvažiavimą 
Sunset Parke. Tai buvo vien 
tik tarpusavė šeimyniška puo
ta. Pašaliniai (ne dunoke- 
piai) buvo įleidžiami vien tik 
su komplimentariniais tikie- 
tais— duonkepių artimi drau
gai ir rėmėjai, kurių prisirin
ko daug didesnis būrys negu 
pačių dunokepių.

Apie ketvirtą valandą po 
pietų prasidėjo programa*,

Bagdonienės svetainėj, 
Visi nariai ma

nės turim daug da- 
Taipgi nepamirški- 

Valdyba,.

MAINYSIU nedidelį namą ant alų 
dės, bizniaus ar parduosime už cash. 

3364 So. Halsted St.

žymus baritonas St 
dainavo ir visiems patiko. Jau
nas artistas Jonas Sereika su
grojo gražiai lietuvišką melodi
ją ant piano-accordiono. WCFL. 
orkestrą išpildė du lietuvišku 
šokiu: Dzūkų Polką ir Lietu
vos Rvietkos.

Lietuvių programas nedėlioję 
iš WCFL. 1-mą valandą po piet 
buvo įvairus ir gražus. Iš Ma
kalų šeimynos stotyje atsilankė 
Makalas. Buvo sutarta, kad 
Makalai sugryž per radio 17 d. 
rugsėjo.

Sekantis Budriko programas 
bus ketverge, WHFC., 1420 k., 
7:30 vai. vakare.—Juo.

MARQUETTE PARK 
260 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks 6 dieną rUgs.-Sept. 
,7:30 v. vakare K. J. Mačiuko 
raštinėj, 6812 So. Western Av.

Gerbiamieji nariai ir narės 
esate kviečiami skaitlingai at
silankyti, nes yra daug svar
bių reikalų, kurie turi būti ap
tarti.

Taipgi nepamirškite užsimo
kėti visus užvilktus mokesnius, 
kad laike ligos ar nelaimės ne
būtų pervėlu. —Sekr. M. P.

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga rengia didelį masinį susirin
kimą penktadienį, rugsėjo 8 d., 
7 vai. vakare, Marle White 
Sųuare didžiojoje svetainėje. 
Mitinge dalyvaus žymus ang
las kalbėtojas Grover Ramsey, 
Ausitin High School mokyklos 
mokytojas. Taipgi kalbės žymi 
lietuvių veikėja, Marė Jurgelo- 
nienė, viešnia Dr. Johanna Bal
trušaitienė ir kiti.

Be kalbų bus muzikalia pro
gramas, kurį išpildys p. M. 
Ivanauskaitė-Schultz, A. Zabu- 
kienė. Įžangos nebus.

Visi tėvai, kurių vaikai lan
ko viešas mokyklas, pradines 
arba aukštesniąsias, turėtų bū
tinai dalyvauti ir išgirsti kodėl 
norima uždaryti tas mokyklas 
ir kas 'tame mokyklų tarybos 
užsimojime gludi.

Jie, tarybos nariai, nori, kad 
musų vaikai užaugtų bemoks
liai, nes bemokslius daugiausiai 
galima skriausti, su panieka į 
juos 
kurie 
kams, 
šiame 
protesto rezoliuciją, 
kyklų taryba neskriaustų vai
kus. Lai jie žino, kad lietuviai 
nori išauginti savo vaikus įtin
kamais piliečiais. Nepamirški
te, 7 v. v. Mark White Sąuare 
svetainėje, penktadienį. —M. Z.

Progress Furniture Co. ra
dio programas iš stoties W. S. 
B. C. ir vėl puikiai užsirekor- 
davo pas visus klausytojus.

Turbūt ar tik nepirmą- kart 
teko girdėti mergaičių sexte- 
tą dainuojant per radio. Dai
navo gana sutartinai. • / i

Tas priklauso nuo A. Pb- 
ciaus darbuotės. Progress

atsinešti. Visi lietuviai, 
norite mokslo savo vai- 

skaitlingai dalyvaukite 
massmitinge. Išneškim 

kad mo-

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

PARDAVIMUI “slicing maebine 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai 

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
Visi ratnvi išgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernCm, mfisinSm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog padoriam.

Gariniai stalai,, budelfis, stalai, krislai, 
zaslanal.

Vartoti

kurį išpildė jaunosios Biru
tės narės. Žymesnius nume
rius išpildė Jean ir Albina 
Kepuraitės, Antonette Romaš- 
kiube ir Hėlen VienoŽinskaitė. 
P-lė Helena dar jaunutė, bet 
matyt apdovanota gamtos ne
paprastu akrobatikos talentu. 
Jeigu ir toliau lavinsis, tai su
silauksime geros artistės. Jo- 
sephine Aleksiutė pašoko ru
sišką “kazokėlį”. Aldonos Zu- 
bavičiutės akrobatika buvo ne 
blogesnė už Helenos, ką rodė 
publikos aplodismentai. Tik 
reikia Įiiskį daugiau prakti
kos, o artistė iš Aldonos bus.

Paskutinį numerį, tautišką 
šokį “šaltyšius” ir “Aš Mer
gytė” atliko šešios panelės, 
Sally ir Albina Aleksiunaitės, 
Aldona Vaišviliutė, Eileen Ma- 
salskiutė, Stella Petkunaitė, 
Jean Miščikaičiutė.

Po programų maukėme šal
tą alų ir kramtėme 
čius
Nors alutis ir užkandžiai buvo 
free, kiek tik kas norėjo, bet 
girtų nesimatė 
do, kad dunokėpiai moka už 
laikyti tvarką.’ — Raidas-

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos^ 

Nuvežame ir į tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

2 karų garadžius Mar- 
Parke ant geros farmos, 100 
ar toliau nuo Chicagos.
9510 W. Shore Drive 

Tel. Ooak Lawn 238-M

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS patyręs virėjas de' 
restauranto. Julius Restaurant, 4656 S 
Western Avė. Tel. Lafayette 2879.

PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 
rakandus: parlorio tetą, miegruimio ir 
pusryčių setus, keturius puikius kaurus, 
liampas, vacum valytoją, paveikslus, 
Įvairias vertingas reikmenas. Parduosiu 
su dideliu nuostolių, jei kas paims tuo
jau.

6626 So. Halsted St.

“Birutės pirma repeticija 
Šio sezono įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo (Sept.) 7 d., Gage Park

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITŲ MIESTŲ!!!

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.

x Daugelis jų apsistos Čia ilgesniam laikui —- 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagąrsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevertoj ate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

BRIDGEPORT — Lietuvis 
p. Jankaitis, dirbąs už sales- 
inoną White Sox Motor Sales 
įstaigoje, 610 West 35th Street, 
keletą dienų atgal buvo gero
kai įšsigandęs. Dalykas įvyko 
štai kaip. Apie 8 vai. ryto, 
kuomet jis buvo įstaigos ga- 
radžiuje, išgirdo policijos šau
kimą per radio (police call), 
kad skvadas tuojau vyktų į 
3416 South Auburn avenue. 
Plėšikas užpuolė krautuvę tuo 
adresu ir ją plėšią.

Pašokęs Jankaitis žaibo 
greitumu nuskubėjo tuo adre
su. Mat ten jo žmona užlai
ko valgomųjų daiktų krautu
vę. Įlipęs į automobilį pasi
leido visu smarkumu, vos-vos 
išvengdamas keletą nelaimių. 
Kuomet nuvažiavo į krautu
vę, rado viską kuogeriausioje 
tvarkoje — jokio ‘holdopo’ 
nebūta.

Paskiau jis patyrė, kad 
koks tai šposininkas prijungė 
dratus prie jo radio aparato 
garsiakalbio ir “pranešęs” tą 
žinią neva nuo policijos.

T0WN OF LAKE
J. F. Eudeikiui patarnaujant, 
bus palaidota Jogana* Andriau
skaitė, 4409 South Wood st., 
9-nių metų mergaitė, kuri mi
rė nuo savotiškos širdies ligos, 
rugsėjo 3 d.' Ji bus palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse, 8 vai. 
ryto.

(Tęsinys)
“Tik įsivaizduokite, tą patį 

vakarą aš gtįžau namo iš dar
bo ir pamačiau prie namo, 
kur Semjonas gyveno, apie 
pusę bloko nuo lietuvio Fab- 
rico buto stovint būrį žmonių. 
Einant arčiau prie jų pasigir
do raudos balsas. Aš skubė
jau artyn, manydamas, kad 
kas liko sužeistas auto nelai
mėj. Bet priėjęs ir negalė
damas pro žmonių minią pra- 
sigrusti ir aiškiai patirti ne
laimės priežastį, pasiteiravau, 
klausdamas vieno iš stovin- 
čių: kas per nelaimė atisitiko?

“Atsako, pagrabas, mirė ae
roplanų 
n i ūkas 
bas — 
sakymą pasileidžiau skverbtis 
į tą vietą, kur girdėjosi balsas 

badu

FLATAS 4 kambarių, šviesus su 
maudynėmis, kampiniame name Bridge
porto apielinkėje, renda $12.00. Tel 
Yards 2414.

zavodo No. 1 darbi 
Semjonas. — Pagra 

mirs. Gavęs tokį at

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

1435 So. Sangamon Avė.

mergaitę 
pakelt ją 
buvo 

kaip lavonas, be jėgų, ir 
galėjo pastovėt ant kojų, 
dar bandė ją suramint, 
moteriškė atsakė: ‘Semjonai, 
ką gi darysi su mumis ar vesi 
gyvas prie duobės krauto?’

“Tie jos žędžiai šiurpu nu
kratė mano kūną ir aš, neži
nodamas, kame to visko prie
žastis, prisiartinęs prie Semjo- 
no pratariau: ‘Čia tikrai vieta 
nepatogi, tamsta vesk mote
ris namo ir ten dalykus su* 
tvarkysit.

“ ‘Namo*, Semjonas nusiste-

3421 — Mergaitei mokyklon eiti suknelė, 
pasiūti skyrium ir su kitomis bliuzkomis dėvėti. Sukirptos mieros 8 
14 metų amžiaus mergaitėm.

3138 — - __ * - "
10, 12, 14 ir 16 metų amžiaus mergaitėm

2533 — Labai paprasta ir praktiška suknelė. Tinka iš bite materijos. Su 
kirptos mieros 14

3191 —- r 
mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergaitėm

2994 “
žiūrint pagal išgalės. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan« 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vvzdžio kaina 15 centų. Gali
na prisiųsti pinigus arba paš 
to'ženkleliais kartu su už šaky- 
rnn Laiškųn reikia adresuoti 
VnnįiFhoM. Psnern Deni
- Uutotad SU Chje*go, I1L 

-J. ■ „• ■ '?•.-v’’. ■ ' ‘ '-t • —  
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Grabam 6 cilinderių Coupe 
Grabam 8 cilinderių Coupe * 
Continental 4 cilinderių Coupe 
Continental 6 cil. Coupe - 
Continental 8 cilinderių Coupe 
f. o. b.

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 markete.

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

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Manager
5625 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Guolis, valgis ir mokestis.

6502 Wentworth Avė.

— mes jau pasmerkti 
mirt.

Kai aš prisigrudau 
tos vietos, pamačiau 
ant šaligatvio Semjono 
rį Varlišką, 15 metų, 
moterį. Sale jų buvo pames
ta pundelis skudurų, du puo
dai ir keletas stiklų, bei lėkš
čių. kurios jau buvo veik vi
sai sudaužytos ir išspardytos 
ant šaligatvio.

“Varliška, sėdėdama šalę 
motinos laikė ją apsikabinusi 
glėbije. Ne tik geilesčio aša
ros veržės iš jų akių, bet dau
giau graudus balsas: ką mes 
dabar darysim, kuomet atėmė 
nuo musų duoną ir išmetė iš 
namų mirt badu ant gatvės.

Man klausantis jų verksmų, 
atėjo mintis, ar tik su jais taip 
neatsitiko, kaip^man pasakojo 
tas rusas dirbtuvėj.

Kad patirti nelaimės prie
žastį, užklausiau mergaitės 
kas taip blogo atsitiko, kad ji 
taip verkia?

“Bet ji į tą klausimą nieko 
neatsakė, tik pakėlė tą skudu
rų pundelį nuo žemės, užsi
dėjo sau ant kelių ir ko tai 
laukė.

“Žiopsotojų minios nesiskir- 
stė tik tarp jų girdėjosi klau
simai: kur yra Semjonas?

“Už kiek laiko pasirodė bu- 
ris komisarų, kurie įsakė pu
blikai skirstytis ir jie 
tuos žmonės gainiojo į 
kraštus, stumdė.

“Tačiau vienas iš jų 
balsu sušuko: ‘draugai, 
kreipkit atydos į šiuos sovietų 
sąjungos išdavikus. Jie yra 
sabotažninkai, griovikai dar
bininkų industrijos. Mes pa- 
sirupinsim, kur juos padėti. 
O jus likit sau’.

“Nekurie iš jų gavę įsakymą 
tuojau išsiskirstė. O aš ten 
pat vietoj pasilikau ir lau
kiau aiškesnių to įvykio davi
nių.

“Už trumpo laiko pamatėm 
ateinant žmogų, kuris lėtai 
žinksniavo į tą kampą kur 
motina su dukrele sėdėjo.

“Varliška pastebėjus jį, tuo
jau pašoko nuo žemės. Tas 
regsų pundelis nusirito nuo jos 
kelių į gatvę. Ji pasileido 
bėgt artyn.

“Kai ji pribėgo prie jo, puo
lė į glėbį.

“Tos dvi nelaimingos gyve
nimo aukos prislinko it šešė
liai prie moteriškės, kuri sė
dėjo susikniaubus.

“Vyras, paleidęs 
puolė prie moteries 
nuo žemės, bet ji

Real Estate For Sale
Namai.ZemS Pardavimui

MES duodame 
iki $300 
jimais. i 
1647 W.

“‘Kodėl taip atsitiko?’ — 
klausiu.

“ ‘Aš negalėjau tiek daug 
darbo atlikt dirbtuvėj kiek bo
sai reikalauja’ aiškino Semjo
nas. Už tai jie išdavė man 
bado mirties pasportą.

“‘Ką visa tai reiškia’?” vėl 
klausiu.

“ ‘Argi tamsta nežinai... Mat 
dirbtuvėj yra tokia tvarka, 
kad dirbdamas nuo štukų, turi 
tiek padaryti, kiek bosai rei
kalauja. Aš tiek padaryti ne
galėjau. Už tai bosai išvarė 
mane iš dirbtuvės ir išdavė 
tokią kortą, su kuria aš dau
giau negalėsiu, niekur Sovietų 
Rusijoje darbo gauti.

“ ‘O kodėl tave iš 
metė’, pasiteiravau.

“ ‘Dalykas tame’, 
Semjonas, kad aš 
ne privatiškam, bet 
konfiskuotam name 
jiems dirbau, tai man leido gy
vent nupiginta kaina. Bet da
bar, kai mane išvarė iš darbo 
Sr apšaukė sabotažninku ir so
vietų industrijos grioviku, tai 
išmetė ir iš tų namų.

F. Bulauh 
(Bus daugiau)

CRANE COAL CO 
I 5332 Sg^LONG Avė. 1 TU, BZFUaUlC z MO&

Business Chances 
Pai'dąyimui Bizniai

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

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.

PARDAVIMUI bučemė 
kery cake mixers ir kiti įrankiai. Pigiai 

3239 So. Halsted St.

PARDUOSIU ar mainysiu cigarų 
cigaretų krautuvę su namu. Gali ii 
agentai atsišaukti.

• 1707 So. Halsted St.

Educational 
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižinio, Higb 
School ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

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

Atsmaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak. S. Wabash Avė. 1 lubos,

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl vyrų, merginų at 

vedusiu žmonių pas pavienę moterį Mar- 
ųuettc Parke. Box 21, 1739 S. Halsted 
St. Naujienos.

NAUJIENOS Pattren Depu 
1739 S. Halsted St., Chicago, m. 

čia įdedu 15 centą ir pralau st- 
? '' < ' - i

siųsti man pavyzdi No

Mieros per krutinę

Business Service
_ _ Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ten- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
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 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje. 

LAhfoLORDS BURBAU OF CHICAGO
> Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Exchange—Mainai
MAINYSIU NAMĄ ANT FARMOS 

2 flatų mūrinis po 5 kambarius, ga
ru šildomas, 
ųuette 
mylių

Taipgi suknelė dėl mokyklos, graži ir patogi. Sukirptos mieros « v« •

Labai paprasta ir
16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Mažytei sesytei aksominė suknelė su baltu kalnierium. Sukirptos 
' ' ',' ’’ '' i.

Apatinis rūbas. Galima siūdinti iš šilko, batisto arba’ perkalio,




