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100 žmonių žuvo 
Texas audroj

1,500 žmonių sužeista Rįo Grande klonyje, 
kaip Texas v., taip ir Meksikoj. 

Nuostoliai siekia $10,000,000
EDINBURG, Texas, rūgs. 6. 

—Kariuomenė tapo pasiųsta į 
smarkios audros sirtiaikintą der
lingą Rio Grande upės klonį.

Nors viso klonio gyventojai 
buvo iškalno įspėti apie besiar
tinantį iš juros balsų uraganą, 
tečiaus didelių aukų neišvengta 
ir kaip rodo toli nepilnos žinios, 
100 žmonių liko užmušta ir 1.- 
500 žmonių sužeista abiejuose 
sienos pusėse— Meksikoje ir 
Texas valstijoje. Materialiai 
nuostoliai siekia daugiau kaip 
$10,000,000.

Miestai Brovvnsville, San Be- 
niot ir Harlingen yra patru
liuojami federalinių kareivių.

Susisiekimas su niekuriomis 
nukentėjusiomis apielinkėmis 
vis dar tebėra nutrauktas ir to
dėl žinios apie žuvusius ir su
žeistus yra toli nepilnas.

30 žmonių užmušta Matamo- 
ros mieste, Meksikoj, skersai 
Rio Grande upė nuo Browns- 
ville. Ten laike audros sir- 
griuvo didelė katedra. 20 žmo
nių žuvo kitose Meksikos daly
se, kur daug namų sugriovė 
audra, ar 
smarkaus

nunešė patvinusi nuo 
lietaus lipė.

20 žmonių užmušta Browns- 
ville, Amerikos pusėj Rio Gran
de upės. 3 žmonės užmušti 
San Benito, Tex. Harlingėne 
užmušta 10 žmonių ir 23 su
žeisti. Keli šimtai žmonių su
žeisti Mercedes, Weslaco ir San 
Juan mietuoe. Daugelis jų yra 
sužeisti sunkiai. Daugiausia 
žmonių sužeista griūnant na
mams.

Vieškeliai, geležinkeliai ir ae- 
dromai užlieti dideliame plote. 
Niekurie miestai irgi yra už
lieti.

Lakūnai, kurie iš oro tyrė 
visą nukentėjusią apielinkę sa
ko, kad sunaikinimas yra labai 
didelis ir kad skaičius žuvusių 
bus daug didesnis, negu dabar 
yra žinomas. Niekuriosfe apie
linkėse namai yra vėtros išvar
tyti, kitus namus vėtra ntfne- 
šė visą ketvirtadalį mylios. 
Miestai šaukiasi maisto ir van
dens, nes sunaikinus kanaliza
ciją veik visuose miestuose ne
bėra geriamojo vandens. Siun
čiama pagelba, bet ir pagelbos, 
traukiniai, delei potvynių, ne
gali pasiekti nukentėjusios apie- 
linkės.

PRIE FORDO ATSISAKYMO RAŠYTIS AUTOMOBILIŲ, KODEKSĄ
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Stambiausias nepriklausomas automobilių fabrikantas Henry Ford vis dar nepasako ką jis 
rys su automobilių kodeksu: priims jį ar bandys apsieiti be NRA ženklo. Industrinis adminis
tratorius Hugh Johnson sako, kad Fordui nepasirašius kodeksą, nė valdžia, nė valstijos, o ir 

pavieni žmonės nebepirks jo automobilių.

da-

Daug žmonių žuvo 
žemes drebėjime 

Chinijoje

Pašto darbipinkai 
„reikalauja^ SO^val. 

darbo savaitės

Šauksiąs nepaprastą 
Illinois legislaturos 

susirinkimą
Svarstys kaip sukelti pinigus 

bedarbių šelpimui ir svaigalų 
pardavinėjimo kontrolę

LIETUVOS ŽINIOS
Dideli gaisrai

Washingtonas nesi- 
. ruošia intervenci

jai Kuboje
Bet. karo laivai koncentruojami 

Kubos apielinkėse, kad apsau
goti svetimšalių gyvastis, jei 
Kuboje prasidėtų sumišimai

4 pasmerkti mirčiai

SHANGHAI, rs. 6. — Gau
tomis žiniomis, Szechvvan pro
vincijoj, vakarinėj Chinijoj, lai
ke žemės drebėjime įgriuvo 170 
ketv. mylių plotas. Visame 
plote pasėliai liko sunaikinti ir 
daug žmonių žuvo.

Stipriausias žemės drebėimas 
buvo palei Min upę. Kalnai nu
griuvo ir nuslinko upėn, kas 
pakreipė upės vagą. Niekurios 
vietos liko visai izoliuotos. Pir
mesnės žinios sakė, kad ten 
žuvo apie 100 žmonių ir kad 
tokio drebėjimo nebuvo jau per 
100 metų, nors ten žemės drebė
jimai įvyksta gana tankiai. Vi
sa ta apygarda yra kalnuota.

CHICAGO.—Pašto klerkų fe
deracijos suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, raginančią kongresą 
įvesti 30 vai. darbo savaitę dėl 
visų pašto darbininkų, kaip tas 
įvedama kitose industrijose.

Suvažiavime dalyvauja 1,500 
delegatų, kurie atstovauja 40,- 
000 darbininkų. Tikimąsi, kad 
šis suvažiavimas nutars susi
vienyti su kita pašto darbinin
kų asociacija, kuri turi 12,000 
narių.

WASHINGTON, rūgs. 6. — 
Nors valdžia ir sako, kad ji ne
siruošia gihkluota^interyfenci ■ 
jai, tečiaus* esantį Atląnįiko 
vandenyne karo Įaivąi koncent
ruojami Kubos apielinkėse ; ir 
jus panaudoti, jei Kuboje pra
sidėtų sumišimai ir svetimšalių 
gyvastis ir turtas atsidurtų pa
vojuje.

Washingtonas su susidomėji
mu seka padėtį Kuboje ir visos 
gaunamos iš Havanos žinios tuo- 
jaus būna perduodamos Baltą- 
jam Namui.‘ Visos žinios 
ko, kad ten jokių sumišimų 
ra.

sa- 
nė-

8 žuvo susidaužius 
Rusijos lėktuvui

MASKVA, r. 6.— 8 žmonės, 
jų tarpe trys augšti Rusijos 
aviacijos viršininkai, liko už
mušti vakar, susidaužius lėktu
vui ties Podolsku. Tarp žuvu
sių yra Baranov, sunkiosios in 
dustrijos komisaro pagelbinin- 
kas, kuris vadovavo visai lėk
tuvų industrijai; Goltzman, vir
šininkas civilio oro laivyno; jo 
pagelbininkas Petrov; Zaržov, 
planavimo kom. prezidiumo na
rys ir Gobunov, Maskvos lėk
tuvų dirbtuvės direktorius.

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Daugiausia apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 7;- 
16.

6,000 šilko audėjų 
streikuoja p r i e š 
medvilnės kodeksą
ALLENTOWN, Pa., rs. 6.— 

Šiandie Allentown ir apielinkė
se prasidėjo generalinis šilko 
darbininkų streikas. Streikuoja 
šioje apielinkėje apie 6,000 dar
bininkų.

Streikas nėra atkreiptas prieš 
kurį nors pavienį fabrikantą, 
Ar grupę fabrikantų, bet yra 
paskelbtas protestui prieš ne- 
paruošimą kodekso šilko dar
bininkams, kuriems dabar pri- 
siena dirbti sulig medvilnės au- 
dinyčių kodeksu, kurį šilko dar
bininkai skaito jiems nepriim
tinu.

Gerdami alų ratifi 
kavo prohibicijos 

atšaukimą
PHĘ0NIX, Ariz., rs. 6. — 

Gerdama alų, skambindama 
stiklais ir dantuodama links
imas Arizonos dainas, valstijos 
konvencija 
ratifikavo 
kirną.

šiandie vienbalsia 
prohibicijoa atšau

SOFIJA, rs. 6. — Karo teis
mas Stara-Zagoroj pasmerkė 
mirčiai 4 žmones ir 15 žmonių 
nuteisė bendrai 120 metų kalė- 
jiman už vedimą komunistinės 
propagandos karo reikmenų 
dirbtuvėse.

Naziai pasignebe 
bažnyčią, pravedė 

mas
6. —; Nazių

Valstybės departamentas 
sišaukė Lotinų Amerikos res
publikų atstovus ir išdėstė 
jiems Jungt. Valstijų valdžios 
nusistaymą linkui naujosios 
Kubos valdžios, kuri susidarė 
ten nuvertus de Cespedes val
džią, ku*ri Kuboj gyvavo vos 
mėnesį laiko, nuvertus Macha- 
dos diktatūrą. Tečiaus viešai 
valdžios nusistatymas nėra skel
biamas ir dar nežinia, ar Roo- 
seveltas pripažins naująją revo
liucinės juntos valdžią.

Penki komisionieriai valdo 
Kubą

HAVANA, Kuboj, r. 6. — 
Penki komisionieriai, kūrintos 
paskyrė šalies gynimo jėgos— 
kariuomenė ir laivynas, perėmė 
valdžią iš nuverstosios de Ces
pedes valdžios. Naujoji valdžia 
yra pasirižusi visomis jėgomis 
šalyje palaikyti tvarką iki bus 
sudaryta tikroji revoliucinė val
džia.

Mieste ir visoje šalyje yra 
ramu ir nėra žinių apie kokius 
nors sumišimui.

pa-
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dogmos patapo Prūsijos bažny-

Baisi traukinių ka
tastrofa; 14 žmonių 
užmušta, 25 sužeisti

CHICAGO.— Gubernatorius 
Horner paskeblė, kad jis atei
nantį mėnesį sušauks nepaprastą 
valstijos legislaturos susirin
kimą svarstyti kaip sukelti dau
giau pinigų bedarbių šelpimui, 
nes dabartiniai ištekliai išseko 
ir jei nebus sukelta daugiau 
pinigų, prisieis bedarbių šelpi
mą sustabdyti.

šiai žiemai bedarbių šelpimui 
numatomas yra deficitas $17,- 
600,000. Bus prašoma federa
linės pagelbos. Bet jau dabar 
trūksta pinigų bedarbių šelpimui 
ir legislatura turės svarstyti 
kaip tą trukumą užpildyti.

Specialis legislaturos posėdis 
taipjau turės svarstyti svaiga
lų pardavinėjimo kontrolę, kad 
valstija butų pasiruošusi pro
hibicijos atšaukimui, kas gali 
įvykti dar šiemet. Svaigalų 
kontrolės komisija jau veikia 
ir paruoš savo projektą galbūt 
ateinantį mėnesį. Kai tik jis 
baigs darbą, tuoj aus bus su 
šaukta legislatura.

Nelaimė atsitiko prie Bing- 
hamton, N. Y., pieno trauki
niui įvažiavus į Erie paša- 
žierinį traukinį

Fordas pakeisiąs ai 
gas; gal susitaikins 

su NRA.

įstatiniais, nazių “vokiečių i Yorką.
iĮm^” susirinkus į ge- 
Šinjbdą ir pravedus 20

kril
nėr;
-y- i t

įnešimų, i Tai po to, kai du Hit
lerio atstovai užtikrino sinodą, 
kad Hitleris nemano kištis į 
bažnyčios reikalus, bet tik no
ri, kad vokiečiai liktų dievin
tais žmonėmis.

Tarp priimtųjų patvarkymų 
yra, kad ne-arijonai, ar vedę 
ne-airjonę negali būti kunigais 
ir bažnyčios viršininkais.

Nazių opozicija demonstraty
viai išėjo iš sinodo.

Jungt.

Rabinai paskelbė 
boikotą Vokieti

jos prekėms
NEW YORK, rs. 6.

Valstijų ir Kanadbs rabinų su
važiavimas nutarė paskelbti boi
kotą Vokietijos prekėms. Sulig 
jų priimtu “charen“, jokis ti
kintis žydas negali vartoti Vo
kietijos prekių, nė saif, nė dėl 
pelno.

Vermont valstija ra 
tifikuos prohibi

cijos atšaukimą

ALEXANDRIA, Minn., r. 6. 
—Užpykęs, kad žmona įspėjo 
nesinešti gasolino į namus, fai> 
meris Oscar Jacobson išliejo 
gasoliną kambaryje, padegė jį 
ir pats žuvo liepsnose, kurios 
sunaikino ir jo namą, O 7

į

h
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MONTPELIER, Vt., rs. 6. — 
Vermont valstija yra 25 valsti
ja, kuri formaliai ratifikuos pro
hibicijos atšaukimą. Vakar ji 
išrinko valstijos konvenciją, į 
kurią pateko vien tik prohibici
jos priešininkai. t Valstijos gy
ventojai daugiau kaip 2 balsais 
prieš 1 pasisakė prieš prohibi-

BINGHAMTON, N. Y., rūgs. 
6.—Baisi traukinių katastrofa 
įvyko Binghamton miesto pa
krašty, kai pieno traukinys į- 
važiavo į pasąžierinį Erie trau
kinį, ėjusį iš Chicagos į 

Nelaimėje žuvo 
žiauria 14 žmonių ir 25 
nes liko užmušti. Dabar 
biai valomi traukinio laužai, 
kad tikrai įsitikinti, jog po jais 
nėra dar daugiau užmuštų žmo
nių. Nors manoma, kad 
užmuštieji jau? 
nebus tikrumo 
bus nuvalytas, 
muštieji buvo 
gone, kuris liko sutrintas į ši
pulius tarp dviejų geležinių va
gonų.

Erie geležinkelio viršininkai 
už nelaimę kaltina pieno trau
kinio inžinierių, kad jis nesu
stojo prie pavojaus ženklo.

Ekspresinis traukinys išėjo 
vakar iš Binghamton už ke
lių minučių po 8 vai. vakaro. 
Neužilgo priešais Binghamto* 
no beprotnamį jis sustojo prie 
automatinio raudono ženklo, 
kuris uždarė kelią ir pieno trau
kiniui. Už trijų minučių at
bėgo greitai ėjęs pieno trauki
nys ir trenkė į jį iš užpakalio. 
Ekspresinio traukinio paskuti
niai du plieniniai vagonai pa
šoko į orą ir nuvirto nuo bė
gių. Prieky jų buvęs medinis 
vagonas liko sudaužytas į ši
pulius.

Daugelis užmuštų yra iš Sus- 
ąuenhanna, Pa.

Dabar yra tyriama nelaimei 
priežastis.

New 
ma- 

žmo- 
sku-

visi 
yra išimti, be*- 
iki visas kelias 

Veik visi už- 
mediniame va-
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OKMULGEE, Okla., r. 6. - 
Iš vietos pavieto kalėjimo pabė
go penki Uliniai.

DETROIT, Mich., rs. 6. — 
Fordo dirbtuvėse eina didelis 
pertvarkymas darbininkų algų. 
Darbininkai dabar gauna $4 į 
dieną už 8 vai. darbą. Ta alga 
pasiliksianti kaipo minimtfm al
ga, nežiūrint ant kiek bus su
trumpintos darbo valandos. 
Daugeliui gi darbininkų alga 
pakeliama iki $4.80 į dieną. Te- 
čiaus apie tai oficialiai neskeb 
biama, bent iki pats Fordas su- 
gryš į Detroitą.

Tuo pakėlimu 
norys pralenkti 
ir parodyti, kad
toliau, negu nustato automobi
lių kodeksas.

Fordas vis dar neskelbia ką 
jis darys su automobilių ko
deksu. Tečiaus kiti pradeda 
kalbėti, kad jis veikiausia su
sitaikins su NRA, kodeksą pa
sirašys ir dar jį pralenks algų 
klausime.
suteikė jam didelę nemokamą 
reklamą.

Lidiškių km., Jėsno valsč. 
perkūnija sudegino Juozo Bo- 
gužinskio gyvenamą medinį na- 
mą ir nutrenkė patį Bogužins- 
ką. Bogužinskas iš ugnies iš
trauktas apdegęs ir be gyvybės 
ženklų. Be to, sudegė tvartas 
ir jame buvusi karvė. Trobe
siai neapdrausti. Nuostolių pa
daryta 5,400 litų.

Vilkaviškio vals., Gudelių km. 
sudegė Stasio Kulvinsko medi
nis šiaudų stogu dengtas kluo
nas, vertas apie 5,000 litų ir 
jame buvusieji padargai ir ma
šinos. Viso gaisras padarė nuo
stolių 18,000 litų sumai. Tur
tas neapdraustas.

Varnių mieste, buv. Vysku< 
po Valančiaus rūmų sandėliuo
se, kurie dabar esą Kaune Ar- 
kivysk. Kurijos žinioje dėl ne
žinomos priežasties kilo gaisras. 
Sandėliai buvo mediniai ir 5- 
ių pątalpų: vienoje patalpoje 
buvo Breidbordo Hiršo automo
bilių garažas, iš kurios prasi
dėjo gaisras, ir sudegė vienas 
autobusas, iš viso nuostolių 10,- 
000 lt. Antroje patalpoje sude
gė agronomo Domo Jasecko mo
tociklas, karvė, pašaras, 5 žą
sys ir 20 vištų, viso nuostolių 
2,935 lt., trečioje—Varnių nuo
vados policijos viršininko 11 
vežimų dobilų, vertės 220 lt. 
ir vachm. Rekašiaus kiaulė ir 
kiti smulkus daiktai 100 lt. ver
tės *' ir ketvirtoje— Kreugelio 
grudai, vertes J100. litų. Iš viso 
daiktų sudegė 14,355 litų su
mai. Sudegę sandėliai buvo 
maždaug 10,000 litų vertės. Iš 
viso nuostolių padaryta apie 
24,355 litų.

Nuostoliai iš gaisrų

a!gų Fordas 
NRA kodeksų 
jis eina daug

0 šis jo tylėjimas

TRYS UŽMUŠTI AUTOMOBI
LIO NELĄIMfiJ
—

CHICAGO.—Trys negrai liko 
užmušti vietoj automobiliui ųž- 
vėžiavus ant saugios salelės ir 
atsimušus į lempą. Liudytojai 
sako, kad negrai važiavo apie

OTTAWA, Kanadoj, r. 6. — 
Skaitlinės parodo, kad pasta* 
ruoju laiku žymiai sumažėjo 
Amerikos piliečių imigracija į 
Kanadą.

ANN ARBOR, Mich., r. 6.— 
Tony Paro, kuris buk vadova
vęs Detroito automobilių va
gims, rastas nušautas šalę kelio 
netoli Ann Arbor.

CARSON CITY, Nev., rs. 6. 
—Nevądos valstijos konvencija 
vienbalsiai ratifikavo prohibici
jos atšaukimą.

Kražių valsč. Kirmkaluto km. 
sudegė Juozo Vaicekavičiaus na
mas su visa manta. Nuostolių 
—2,860 litų. Trobesys ir daik
tai ne apdrausti.

Šiluvos valč. sudegė Grigo- 
liaus Vaitkevičiaus gyven. na
mas ir įvairus daiktai. Nuosto
lių—2,400 lt. Turtas neap
draustas. Pasirodo, kad trobe
sius padegė Vaitkevičiaus silp
naprotis nebylys sūnūs 7 metų 
amžiaus.

Alytaus apskrit. Linkingenų 
km. sudegė Juozo Liuizevičiaus 
klėtis su priestatu, kuriame bu
vo įrengta grietinės nugriebimo 
punktas. Sudegę trobesiai ap
drausti centr. Lietuvos koope
racijos sąjungoje ,bet kokioje 
sumoj nežinoma, nes Liuizevi- 
čius slėpė. Turimomis žinio
mis visi trobesiai tiktai 6,000 
litų vertinami. Spėjama, kad 
padegimas pasipelnymo tikslu*.

Jezna vai. Kašonių km. su
degė Kazio Tarasevičiaus na
mas. Nuostolių — 2,8550 litų. 
Apdrausta 1,400 lt. Valst. Drau
dimo įstaigoje.

Kupiškio miest. Vytauto Di- 
dž. g-vėje užsidegė Petro Buro
ko pastatytas 2-jų aukštų mū
rinis namas. .Nuostolių padary
ta apie 10,000 lt.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST TeL Canal 8500

a. v r*p v * *• x •
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KĄ ŽMONES MANO
baatatattataafa

Atsakymas Lietuvos gen. kon
sului P. žadeikiui Dariaus- 
Gitėno reikalu.

gavau gatviškai 
jūsų tiesioginiai 
— moraliai jus, 

Jus nesugebė- 
musų lakūnų

Skaitau “Naujienose” ir “Vie
nybėje” 80 n-ry šių metų (be 
abejo bus “Sandaroj” ir “Kelei
vy”) p. Konsulo piktą iškblio- 
jrihtį raštą adtėsdotą iriau, ši
taip iškoliot gali bile asmuo, 
labai įpykęs, bet nfe konsulas 
— rie diplomatas...

P-as Konsule, jeigu jus tik 
taip mokate atsakyt į žmonių 
pareikštą nuomonę Dariaus-Gi
rėno tragedijos reikalu, tai že
miau kritikos. Mano raštas yra 
ne piktas. Aš pareiškiau žmo
nių opiniją, ir ne užvydu, kad 
lakūnus iškilmingai patiko, bet 
apgailestavimu to nelaimingo 
įvykio, pilna skausmo širdim. 
Ir už tą viską 
iškoliot. Nieks 
neįkaitina, bet 
atstovai, kalti, 
jot pri gelbėti
skridimui leidimą išgauti, ge
rai žinodami Vokietijos nacių 
hitlerišką dūkimą prieš Lietu
vą ir lietuviškumą. Dabar pyks
tate ant manęs neatsižvelgda
mi, kad ir daugiau tokių nuo
monių per spaudą buvo pa
reikšta. Prašau tik rimčiau pa
žvelgti į mano raštą, ir pilnai 
sutiksite, kad mano pusėj tie
sa. Bet jūsų asmens ambicija, 
jūsų biurokratinis nusistaty
mas neleidžia jums nusilenkti 
savo šalies piliečiams ir man 

. Lietuvaitei.
Sakote: “Amerikos lietuvių 

spaudos didžiuma tą rašinį nu
metė į krepšį, veikiausia dėlto, 
kad jisai greičiausiai panašus 
į šiupinį, o ne į rimtą laikraš
tinę korespondenciją.” Turiu 
pasakyti, kad aš siunčiau savo 
raštą tik į “Naujienas”, “San
darą“ ir “Keleivį”, ii* jie pa
talpino, sutikdami su didžiu
mos išreikšta riuomone. Kitur 
aš niekur nesiunčiau ir dėlto į 
krapšį mano raštas nepateko. 
Dar galiu pridėti, kad šie laik
raščiai turi su savim minias, 
jie gina demokratiniai nusista
čiusių žmonių reikalus. O. jūsų 
“geroji spauda”, su labai ma
ža dalele, labai menką vaidme
nį lošia. Kad aš nepasirašiau 
savo pavardės, tai dėlto, kad 
nenoriu būt įtraukta į juodą 
knygą, o ne dėlto, kad jūsų ar 
keno kito turėčiau bijot. Pa
galios, p. Konsule, mes gyve
name Amerikoje, kur spauda ir 
žodžio laisvė neužgniaužta. Čia 
cenzūros nėra, į kalėjimą už 
tai nekiša. Kas kita Lietuvoje. 
Ten nė mąstyti laisvai nelei
džia. Ten negalima pasakyt, 
kad valdžia klaidinga. O klaidų 
mes visi turime, tik ne visi jas 

Toliau sakote: Jeigu įvyktų 
žemės drebėjimas New Yorke 
ar Chicagoj, ar Lietuvoje, tai 
aš ir mano vienminčiai nesi
varžytų dėl tokio įvykio ap
kaltint Lietuvos valdžią ir jos 
atstovus. Visai ne! Aš ir ma
no vienminčiai žinome ir at
skiriame gamtos katastrofą nuo 
Dariaus-Girėno nelaimės.

“Sandaros”, “Naujienų” ir 
“Keleivio” skaitytojai, be abe
jo, daugiau įvertins mano raš
tą sulyginus su jūsų kovoji
mais. Jūsų nusimaskavimas da
bar labai aiškus, jokių komen
tarų nereikalauja. Mes atstovą 
suprantam kaip Lietuvos pilie
tį atstovaut ją, pridabot lietu
vių reikalus ir jiems padėti, 
bet ne koliot ir nepulti tų, ku
rie dirba jiems.

Vėl sakote: “Naivė rašyto
ja tarytum galvoja, kad skren
dant per Atlantiką lakūnai pri- 
A^lėjo tiifėt pilnas kišenės pi- 
Inigų | ir Neptūno karalystės 
<vizą?.$Kas* butų? j eigu į' jusA p? 
Konsule, pasiųstų* j kitą šalį ir 
duotų jūsų reikalams tik 10 
dol. — daugiaus nieko? Įdomu, 
kaip jus ir jūsų vieiiiniriČiai 
jaustųsi? Pasirodo, Neptūnas ^rbs išbraukyta; laikraščiai išei-lkas

daugiaus nieko? Įdotnii

mums lietuviams daug palan
kesnis, negu musų atstovai.

Dabar aįlie turėjinią Komer
cijos Departamento leidimą. 
Gal butų ta nelemta katastro
fa neįvykus? štai majoras Ha- 
tendorf, kuriam Berlyno oro 
boličijbs ijF&ži6iumife btiVb pri
vedęs ištirti Lituaiticos kata- 
sttofą, if jišrii šavo hašte kal
ba, kad BėHyhb itėrodrome 
Templhofer Lughafen oro po
licija neturėjo jokib oficialaus 
brahešimo apie Dafriaus-Girė- 
no išskriditną. Išvada aiški, 
kas pastūmėjo musų lakūnus 
į mirties nasrus. Korh. Dep. 
leidimas kaip tik buvo reikalih- 
gas lakUhUs proteguotij ypač 
kada jie Vokietiją pasiekė. Ta
da ir pas mus bebūtų susida- 
rusių nepalankių jums nuomo
nių. Dabar jau baigta. Bet pa
sakyt nuomonę, išreikšt skaus
mą, kUr nėra cenzūros, kUr ka
lėjimas negrumdja, manau, ga
lima. ir nurodyt Lietuvos val
džios ar jūsų, ponai atstovai; 
klaidas ne tik galima, bėt ir 
yra kiekvieno tikto liėtuvio 
priderystė. Ir už tai hepriva- 
lot gatViškai koliotis.

Sakote, p. Konsule: “Lituarii- 
cos skridimą kap. Darius laikė 
Amerikos lietuvių ambicijos 
gėstu ir btivo tolimos minties 
prašyt Lietuvos fihahsihės pa
galbos. Tos pagalbos jie betgi 
tikėjosi vėiiriUs savo Skridimui 
iš Kaiifio į Chicagą”. 'Lakūnai 
iš Liet. Valdžios butų tiek ga
vę, kiek gavo iš New Yorko į 
Kauną Ur Soldiną. Ji diioda pi
nigų tik tokiems reikalams, ku
rie ją proteguoja, kurie pri- 
gelbsti jai ilgiau išsilaikyt, 
engt Lietuvą ir jos piliėčiūs, 
iki paskutinio lašo sunaikint 
Viską, kas yra llėtUviška, kas 
tikriems Lietuvos idealistams 
brangintina.
- . Kaip galima Sakyt, kad laku- 
riki ""finansinio spaudinio nej&b- 
tė? Aišku, kad jautė. Nė pri
rengto lėktuvo kaip reikiant 
neturėjo, nė Korrt. Dep. sumo- 
kčt 100 dol. nebuvo, ir t. t. Ką 
tas reiškia: ar kad jie finansi
nio spaudimo nejautė?

Kad Darius davė p. Jasulai
čiui per jus 250 dol., tai argi 
tai buvo užmokestis mekanikui 
inžinieriui už trijų mėnesių 
darbą? čia irgi pasirodo finan
siniai trukumai ir kartu Da
riaus gera širdis. Jam nerūpė
jo jo asmens ambicija, jisai vi
są svarbą dėjo savo tautos ir 
jos piliečių gerovei. Darius- 
Girėrias žinojo, jogei Lietuva 
ne karjeristams priguli; jogei 
Lietuva ūkio šalis ir ją ir turi 
valdyti tikri ūkininkų siinųs — 
lietuviai. Ir tokiai Lietuvai la
kūnai savo gyvybę paaukavo. .

Reiškia — jrisų išvada tokia: 
kad ne pinigų stoka ir rie per- 
mitas buvo Lituanicos katar- 
strofos priežastim, bet kas ki
tas. Bet kas tas “kitas”, tai ne
pasakote. Esą, Amer. oro žino
vas Dr. J. H. Kimbal, ariali- 
zuodamas katastrofos priežas
tį, pareiškęs, kad gazolino Li- 
tuanicai pritrukę ir dėlto ji su
sikūlė. Gi Liet, tyrinėtojai ka
tastrofos vietoj dar 50 litrų 
gazolino rado. O kiek jo išsi
pylė? Dabar jau aiškina, bū
tent nuovargis katastrofos 
priežastim buvęs. O tuo tarpu
— kulkos kūne. Darant skro
dimą lakūnų kūnams paaiškė
jo. Kaip tą viską suprasti? Dėl- 
kd Lietuvos valdžia tą užtyli? 
Dėlko neleidžia bent spaudai 
išsireikšti? Turėdami iš Lieti 
Valdžios šias Žinias, mes, Ame
rikos lietuviai piliečiai, galėtu
mėm daryti spaudimą j SuV. 
Vai. valdžią: lai vokiečiai pa
siaiškina. Prie tokių aplinky
bių, kaip dribar; nieko negalima 
įdąryti-V;' ■' ■

Prašau nejsiŽęist pasakymu; 
kad užjūrio lietuviai stebisi; 
jogėi Lietuvoj spauda ir žo
džio laisvė užgniaužta; cenzui

Mrs. Rūth Tower čbfsdh fš 
Toronto, Kdhddošj kilti Iriiftiėjb 
motetą 10 rfiylių plėiikifiib ftib- 
rotorių Tbrdiitoj. Ji Husite 
10 mylių į 5 vril. 26 triih.

na paprastai liaudžiai 
prantdmi. Aš dribrir 1 
nes bttdafiia kišai ttėsėriifii ‘Lie
tuvoje tie tik thačiau, bėt ir 
patyriau kodėl taip yra. Ve ko
kia yra dabartinės Lietuvos 
valdžios sudėtis: Prezidentas 
kaip aštnuo — jafn nieko už
mesi negalima, bet kaipb va
das — joks nėra. Ne adminis
tratorius, bailys, sukaustytas; 
afiša — prezidentas. M misteris 
pirmininkas vos gyvas, tarsi 
šešėlis slenka, drąsiai galima 
jį prie gyvųjų nabašninkų pri- 
skaityt. Dabar — kas visą Val
džios aparatą suka? Junkeriai, 
kafjerištai, rusbftlai, lenkbma- 
niai ir tt. Argi galima iš tokių 
daugiau ką norėti^ NeUJiėms 
Lietuva ir jds plfebai •svetimi,' 
jie patys Lietuva netiki. Kol 
piriigų yra kritiuornėriei užlai
kyti, tai inUsų junkeriai drą
sus, bet kai tik pritrūks, tai jie 
į Varšuvą, į Maskvą! Ir Lietu
vos likimas savainii išsispręs... 
ŽŲiah! Jus ir vėl pavadinsite 
mano teisybės žodį šiupiniu. 
Bet tai nesvarbu.

Prie progos leiskite man pa
sakyti apie tilpusį raštą nese
niai dar buvusio “Lietuvos Ai
do” redaktoriaus, p. V. Gus
tainio, “Naujosios Romuvos” 
136-»7 n-ry, Kada Lietuva bus 
lietuviška. Kaip sykis jo nuo-

William F. Wood iš Sataalitd, 
Cal„ pusbrolis buvusio prezi
dento Wm. H. Taft, kuris bu
vo 'ŽttiėgVagiū įtvertas; Me
čiau jam ‘ pašišelcė rtš j ų, nagų 
pasprukti. DeieP* to^ištfžusia- 
iiie suširtiriiiine, vienas * įsileis
tos it žmogvagis liko riušariti. 
Aftt Wood ranką mAtH 
W, stirtas Spėtas, W|»: 
Hdniiš iftidgifaįris šųrtšo jor'an^

MUJIĖisrOS, Chicago, iii.
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mė’UfillSla sh ttiattB) ipefSita 
Hie ir tfaitaai Siafne fnšte Pa
kaityta. W jab taki žnWH8s 
viešai 'iw lįĮMta pfttate 
siaaky’t, it 8ar Lietuvoje, ir jų 
rrištus nekonfiskUoja, cenzoriau 
fibdieidžid, tai Mškiri, ftrid 'tte^ 
prikeričirimi ‘dalykai temti ‘Vys- 
tbrt Aš tik ta ktifias fštfau- 
kas noriu pabrėžti ėiių kas p.- 
GUStairiiti 113sSkyta. -štai; ‘*Mu- 
sų gyvėnifiiaS šėrgii 'filio atvi- 
rurho ir sveikos kritik&s sto
kos. Atvirumo stokos dėka bu- 
'jdjm taiti itiitatjita įtarios 
asffleiiitiės 'ItHtygbs ir :#H»iiai. 
'fteteia pfltailiiti, taa tauta 
■lu&ijibės » a&itariita 'litaure 
ir jštatitHiiu tattii tataas 
'ta tatafrtfi iTigU
ftisjų bei tataiflta tafitate 'He- 
atamgM itaita 'usiuauiuiai 'ta- 
iireflai, 'liurie 'tilt 'taututaiiud- 
jft 'musų Višbtittiėfiųi ’liiBtUViŠ- 
tas idėjas taftaų tavifumb 
vardan, ‘pataite ‘ItaitViS; W- 

kuriu jsėiiiliiito 'Husistayk 
hio jis beUtitij) tUfi bliti labiau 
taitaitata už ktėfevtėnų abe- 
jtHta ’llėtUvj) flbfs 'if ifšlitaittšj 
j 'talijas 'OfgtaftajaS) 'tas 
» apšiftiėtusj 'dideliu1 tautiuitau 
u? ‘fėihta tailt

“Birtndie yisi ffidte, kad 
titaje ‘bldtmėje 'tufluie tokių 
perbėgėlių, UUfie pasiddfė tau
tininkais 'tik ftautaauii i§yė»įr- 
iti užtafliauta bausnres tai ta- 
šmerkfftin at-bit ‘uoredauii «tvo 
prisiplaklffio ir ’iietiboto patai
kavimo dėka padaryti ypatin
gą karjerą, šiandien matome 
visą eilę gana taurių ir garbin
gų žmonių, pasižyriiėjusią ąr 
tai-Valstybės ar Visitomehes gy
venime, kažkaip atstumtų ar 
pasitraukusių nuo kūrybinio 
Valstybės darbo... Įgriso sena 
daina, kad nėra žmonių, kad 
visuoineriės ir valstybės darbui 
difbti trukšia pajėgų?’

Kada Lietuva bus lietuviška ? 
]P. Gustainis atsalto: Tada, ka
da riėbiiš garbinami tie, kurte 
$lričibriis riiašėms" patriotiškus 
lietuviškus raštus /rttšo, o pa
tys savo šeimėje1 tą pačią Lie
tuvą niekiną; kridą už valsty
bės apgaudinėjimą teismo nu
baustieji ’riėbtis tuojrius am
nestuoti, o už riiėnkfiiekį nu
baustieji nebus ilgus metus ka
lėjime pūdomi; krida šifirifkiai 
įtartiems į vaitaus rango asnie-J 
Hiiiiš riebus jokių protekciją; 
Lietuva bus lietUViška, kada riė 
savariaudiškuriiąs; ir karjeriz-
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i 5 šmotų “dust-1 
tiktai už

m* j
MMIB V VI

Model 541 “Hoover Special” 
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Leidėjai Lietuviškų Radtoft
’''k , Programų
N£Š2N6nris: 8 Vai po-,
į>jetų; W. C. ;p. U Jtr '4r 1 ;fo 
vai. po p'iet, W.A. At F. 9:20 k.
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.... ... .......  , m

rrifts nulettis asm&ife vSftiiigu- 
ni^j ‘bet ’jO dbrovė, gūbifiririi ir 
tt;
"ke Vitas ŠiaHClie yra aukš

tas ir galingas ponas vatštybi- 
riėje arba visuomenuiėjė ierar- 
(Hiijbjb ‘tik todėl, kad musų 
tailta politine prasme yra la
bai pakrikusi, kad ji nėra kon
soliduota.;. Skleiskime Šukį, kad 
trirpusdvio santikius turi nu-
lemti 'ne fafiyvaš politinis cre- 
&>, Wt asnieniškas žmonių pa
dorumas ir jų ištikimybė musų 
'tdiHitittiftfe 'iKto&s. ‘Šokėki
me AUAlMbįfe ir sudaryti beit
am fr-nritir ’rtfeŠ ij*»iHUS krimi- 
KSliHiUs ttiitlhltitininktis 'ir po
litikių rivAIitibrų elementus... 
jatižiame, 'M 'lietuvybė prak- 
'iiJkame ^eiiime yra kažin 
Kotais 'liėistta iptiiiėiais suvar
žyta. irai jrtliėia ypač jaunoji 
tarta Tai 'ypae 'jaugia >tfe, ku- 
'fie -ar 'tai ^iiilliu taHtase, ar 
dideliu paštšveritimti kUfė ne- 
'pfHtiaiiSBtta ’faiėtavų"* 'ir !t>t.

"‘fcį dalsit sAkyšite? Ar ir p. 
V. 'ŠUštaiHio išreikšta 'Nuomo
nė šliipiNiai? Ne tokiai iLietu- 
w difta 'feuditats; 'ha^mavi- 
ėiai; tMaif&Hiai ir «t. Taip, mes 
ešattie maifŲSj mušu išreikšta 
mtmmoHė 'ir ■ raštai šiupitai — 
“nėlitBtatišiii"į mums simpati- 
žUOjaiiti špalida jum tidtinka. 
liet vis tik mes pajfgšnie pri
rengti, sukelti tapitaių Da- 
riaUsiOirėno skridimui per At- 
ląiltiką; Mes ir Neptūno kara
lystę užkovojom. Dabar pa
minklą štritysiihe. Mes dvi 
brdngias gyvybės paadkojofn. 
Mes Lietuvos garbę iškėlėih »į

&ii®iiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iiiiiiiniiiaiiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iiiiiiiniig
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H01WfWER|(Ą

Retteirdam ♦ Volendam • 
Veendam Nėw Amtterdam 

yra populiais laitai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas, ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sn^-Mtr j Llktu^. P6iklWši* įrėn- 
gimai, Ir. patarnavimas. Kas savaitf iš 
Nėw Yorko. ... .

VIDUTĖS KAINOS 
Ijlfdrrnacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearbom St., Chicago
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‘Programus 
Tikietus

P, A VlO'lAMŠ
Vizitinės Kortelės

. Vestuvinis Laiškai
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
PUsvoikinirriai, eta

taip kaip jos Vedamos, su specialėm linijom ir‘lietuvis 
Kais tthtgalVltįis.
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aukščiausį laipsnį. Mes tie men
kučiai “gyvūnėliai”, jūsų aki
mis žiūrint, muses, kdrios kai 
kada prieš lietų įkanda.

LietuvaitŠ.
* * ,y., 'f •

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS Ift GYVUMO 

siLi’NiRMs
Žmonas, kurie dol MNtatv*a arba kitokios 

priežaHtles jaučiaM nilpni ir ncnveikųa, at
rauna «avo jfgae, Hvcikatą ir paiildaro atlp- 
resni ir gyvesni po to kaip jie vartoja 
NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra paatcbStinaa vaintan dėl 
ttitftebų ir Vyry, kurie BueilatikA eenatV8s, 
Jin prtdkro luofl BVeikoenialH. tvirtesniais ir 
priduoda jiems nauju spėkų darbui. Jeitru 
jus esate senas arba stiprias, pampinkite 
NUGA-TONE. Po koletų dienų jus paste
bėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose vaistiny- 
čiosc. T- 
kitas jums 
TONE.

Grynas, prllmnae Žemo sustabdo nie
žėjimą odos į penkias sekundas — 
ir PMielbinras prie Eczemos. pučkų. 
dedervines. Ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyėios užlaiko 
—35c. OOc, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

žemo
' FOR SKiN IGR1TATIONS

No fcrii įtikite pamerdžiojihit|. Niekae 
i nėp&relbės taip kaip NUGA-

Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, j 
Išpildome Blankas, |
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, i 
išpildome Suv. Valstijų .pilietybes 
aplikacijas.

VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

----- ---~— .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir KdiiVertus
Plakatus

H \ I



Ketvirtadienis, rūgs. 7, ’33 NAUJIENOS, Chicago, Ui.
ji/. Žoščenko.

Bačka
<•

(Vaizdelis iš rusų gyvenimo).

štai, broliai, ir pavasaris 
atėjo. O toliau, žiūrėk, ir vasa
ra tuojau. O gerai .yra, drau
gai, vasaros metu! Saulė kepi
na. Kaitra. O tu vaikštinėji be 
vailokų, tik kelnaitęs užsi
tempęs, ir kvėpuoji. Čia pat 
kur nors paukštytės skraido. 
Vabzdžiai kur nors skubinas. 
Kirmynėliai čirškia. Gerai yra, 
broliukai jus mano, vasaros 
metų.

Gerai, žinoma, vasarą, bet 
ne visai.

Pirm poros metų dirbome 
mes raudonajam kooperaty
vui. Tokia srovė musų gyve
nimą užplūdo.

Teko už vitrinos stovėti.
Taipgi raudonajai koopera

cijai, draugai, nėra nieko šly- 
kštesnio, kaip kaitra. Reikme- 
nės juk genda, švinksta pro
duktai—ar ne? Žinoma, kad 
švinksta. O jeigu švinksta, tai 
ir nuostolių raudonajai koo
peracijai darosi. Taip.

O čia, rasi, paleistas yra o- 
balsis — taupumo režimas. 
Na, kaip visa tai suderinti, 
leiskite jus užklausti.

Juk negalima, piliečiai, 
siauru egoizmu žiūrėti j gam
tos reiškinius ir džiaugtis ir 
šokti, kai šilčiau darosi. Rei
kia juk, piliečiai, ir visuome
nės gerove rūpintis.

Atsimenu, piliečiai, pas 
mus kooperatyve sugedo ko
pūstai — pasmirdo, atleiskite 
už tokį išsitarimą.

Ir neužtenka to, kad raudo
najai kooperacijai tai buvo 
tiesiog nuostolis; dar grasino 
ir kitokios išlaidos. Atrodė, 
kad teks išvežti tą sugedusią 

’ reikmenę. Pas tave, reiškia, 
sugedo, tai tu ir savo pinigė- 

- liūs pridėk. Koks'apmaudas! 
F' O pasmirdo didžiulė bač

ka. Tokia bačka, kad, gal būt, 
kokių aštuonių pūdų. O jei ki
logramais imti, tai ir nesus-< 
latvsi. Tai ot kokia bačkelė*!

Ir tokį kvapą ėmė ji sklei
sti — lavonas.

Musų perdėtinis, Ivan Fedo- 
rovič, dėliai šio kvapo tiesiog 
gyvenimo tikslą prarado. Vai
kštinėja ir uosto.

—Atrodo, — sako, — broliai 
kad dvelkia?
’Ne tik, — atsiliepiame mes, 

—Ivan Fedorovič, dvelkia, bet 
tiesiai troškina.

Ir dvokimas, tenka pasaky
ti, buvo tikrai aštrus. Praei
vis musų šalia dagi vengė ei
ti. Mat, trenkte trenkė.

Ir reikėjo tą bačką kuo grei
čiau siųsti kur nors pas vel
nio motiną, bet perdėtinis,

Ivan Fedorovich, abejoja. Vis
gi pinigų jam gaila. Vežimą 
tenka samdyti, penktas, de
šimtas dalykas atlikti. Ir ve
žti kur po paralių už miesto. 
Ale perdėtinis pagalios sako:

—Nors, sako, ir gaila, bro
liai, pinigų ir nuošimtis, sa
ko.-^ dėliai to pas mus silp
sta, o visgi teks ši bačkelė iš
vežti. Jau jos kvapsnis per
daug sunkus.

O buvo pas mus toks patar
nautojas, Vaska Verevkin. Tai 
jis ir pareiškia:

—O kokiam paibeliui, drau
gai, tą bačkelę vežti ir tuo 
budu žmonių pinigus eikvoti 
ir savo nuošimtį slopinti? Ge
riau išvoliokime tą bačkelę į 
kiemą. Ir palaukime pažiūrėti, 
kas atsitiks su ja iki rytojaus.

niagesių sirena, kuriai kelti 
aliarmą dar pritarė maniev- 
ravęs tuo laiku gclžkelio sto
tyje prekių traukinys. Į gais
ro vietą skubiai atvyko sava
norių ir geležinkeliečių ugnia
gesių komandos, kurios tuo- 
jaus pradėjo darbą. Pasirodė, 
kad dega Arono Petrikauskio 
lentpiuvė ir malūnas. Visas 
lentpjūvės kiemas buvo pri
krautas lentų, kurios visos be
matant ėmė degti. Ugnis bu
vo tokia nuarki, kad kurį lai
ką gaisrininkai buvo bejėgiai 
su ja kovoti. Mačiusieji pa
sakoja, kad gaisras kilo iš 
malūno ir ugnis staigiai apė
mė visas patalpas bei esan
čią arti miško medžiagą.

• •

Charakteringa, kad sargas 
gaisro metu miegojo ir tik vė
liau mašinisto Kuro pažadin
tas atsikėlė. Iš vijo ko buvo

PATENTS
Laikas <teng relikte 
prie patento. Neriai* 
kuoklt vilkindami ra 
aptaurojlmn tavo 
inmanymn. Prlslųa* 
kitę braižini ar mo
deli dėl InatrukHh},
arba rašykite <M DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYGKT.n
gatCa "How to Ob* 
tain a Patent” Ir "Reeord of !»• 
vention” formos. Nieko neimant
ai informaeljae ką daryti. Snel- 
raMnijimal laikomi paelnptyie. 
Greitas, atsargas, rapeetiagM pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

<3*A Beeorlty Savlnft A Csmmsrctal 
Bank Bolldlng

(Direetly aeresa sfreet irom Patent Office) 

VVA8HINGTON. D. C.

Buy gloves with what 
it savęs

W«ra reikalo aaoadtt 80$ a> 
daurtau. kad rauti reto dantn 
kolete Usterlne Tooto Pašte, 
didelis tnbaa parsiduoda ui 
TJo 4 valo ir aprauto daa- 29 Be to raute rutauplat* 

». ni kuriuos raUta nusipirk- 
plrSUnaltes ar k« kita 

vamhert Pbanaaca* Oo

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

mos, • kooperatyvo 
nudžiugome, 

musų

mą. Kitą rytą susirenkame — 
ogi bačka valyte išvalyta sto
vi. Ištuštino kopūstus per na
ktį.

Labai
darbininkai,
Darbas tiesiog verda 
rankose — toks pakilimas ma
tytis. Perdėtinis musų, balan
dėlis Ivan Fedorovich, vaikš
tinėja ir rankeles trina.

—Puiku, — kalba jis, — 
draugai, tegul dabar ir visos 
prekės pasmirsta, jau žinome 
ką daryti.

Greitu laiku 
viena bačka ir 
gurkais.

Nudžiugome
nome tą turtą į kiemą ir kie
mo vartelius truputį pravėrė- 
me. Kad, reiškia, geriau butų 
galima matyti iš gatvės. Ir į 
sveikatą jums, piliečiai!

Tiktai šį kartą mes apsiri
kome. Ne tik kopūstus išvil
ko, bet ir bačką, velniūkščiai, 
nuriedeno. Ir 
ve.

Na, o toliau 
reikmenes jau
versdavome. Taip su ragožė- 
mis jas ir išnešiodavo.

Vertė X.

pašvinko dar 
rėčkelė su a-

mes. Išricdc-

klausė ir veikė savo nuožiūra, 
kas sudaro laike gaisro taip
ogi didelį minusą.

Ši lentpiuvė dega jau antrą 
kartą. Prieš kiek laiko po 
ja buvo pakištas maišas šiau
dų, apipiltų žibalu. Laike 
gaisro šios įmonės savininko 
niekur nesimatė, o dabartinis 
jos nuomininkas buvo visiškai 
ramus. Taipogi keista, kad 
ugnis kilo iš malūno, kuris 
jau ilgą laiką stovėjo be dar
bo. Visa lentpiuvė ir malū
nas nudegė iki pamatų, nes 
ugniagesiai su turimais įran
kiais mažai tegalėjo ką pa
daryti. Jiems terūpėjo nelei
sti ugniai toliau įsiplėsti ir 
saugoti pavojuje esančius ki
tus trobesius. Taipogi sude
gė daug apdirbtos miško me
džiagos ir sugadintos malūno, 
lentpjūvės mašinos Jici buvu-

sios ugnyje dvi elektros dina
mos. Spėjama, kad ši įmonė 
yra padegta.

Nuostolių padaryta apie 45,-

000 litų, o yra apdrausta apie 
80,000 litų sumai. Vietos po
licijos viršininkas p. Buvels- 
kis įvykį stropiai tiria.

AKTORIŲ VEDYBŲ 
ČEMPIONAI

o

%

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
KAILINIU KAUTU

ŠIOS GENERACIJOS ISTORIJOJ 1934 PADARYMO!
TURTINGI KAILIAI! 
negu kainos pakįs. Mes 
ir kailių dideliame pasi-

Trimuoti su Fitch arba

ATSARGIAI PARINKTI 
Nusipirkite savo kautą pirm 
turime didelį staką, kautų 
rinkime.

Northern Seal Paprasti ir 
Ermine, Muskrat, Lapin 

Vertės iki $125.00
Mažas depositas laikys Ofc BT
bilę kautą. 99!) Į! SI
Priimame Tax Varantus

Pirkite savo Kailinį Kautą dabar! Jie yra taip 
nebrangus kaip ir Kautai ii drobės^

HUDSON SEAL, RACOON Cte 4 A E Art 
Vertės iki $250.00 9 |
Rašyta garantija su kiekvienu drabužių ir dykai 
storage per 2 metu. — Paskutinė proga nusipirkti Kai-‘ 
linį Kautą Rugpiučio mėn. kainomis.

CALIFORNIA FUR CO.
162 N. State St.
10-tos lubos Butler Bldg.

Atdara vakarais iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet
bei lentpjūvę nepavyks ir rei
kėjo gelbėti visai arti esan
čius gyvenamus namus, kurie 
jau buvo bepradedą liepsno
ti. Savonorių ugniagesių ko
mandos brandmeisteris ats. 
Įeit. Samochvalovas tuojau įsa
kė pradėti aplinkinių namų 
apsaugos darbą ir tik didelio 
pasiryžimo ir darbštumo dėka 
buvo išvengta pavojaus visam 
miestelio centrui, nes visi ap
linkiniai trobesiai yra medi
niai ir daugelis su skiedro
mis dengtais stogais. Laimė 
dar, kad buvo pramuštas ga
ro katilas, nes kitaip darbas 
butų visiškai neįmanomas ir 
sporgus katilui galėjo būti ir 
žmonių aukų, buvo užsidegę 
ir telefono stulpai, kuriuos 
stropiai saugojo laiškininkas 
Eduardas Morkūnas ir vald. 
A. Hartfeldas, ir nedavė jiems 
sudegti.

Pažymėtina, kad kibirkštys 
iš gaisro vietos lėkė net apie 
vieną kilometrą, ir tai nesant 
jokiam vėjui. Tiesa, vėliau 
atsirado ir vėjas, bet jis buvo 
labai silpnas, priešingu atve
ju galėjo išdegti visas centras. 
Pažymėtina, kad Kazlų—Rudo
je veik visi trobesiai yra me
diniai, o ugnagesių komanda 
yra silpnai “apginkluota” rei
kiamomis ugniagesybei tech
nikinėmis priemonėmis ir jai 
tenka labai sunki kova su ug
nimi, bet vistik ja aplinkiniai 
gyventojai yra patenkinti.

Dabar komanda turi tik vie
ną didelį rankinį siurblį ir 
gan gerą kirvininkų grandį. 
Nors ir prašė iš visų kompe-

Paprastai mūviu ir scenos 
aktoriai pasižymi nuolatinėmis 
vedybomis ir perskiromis. Re
tas aktorius gyvena kelis me
tus be perskirų. Bet būna ir 
išimčių, štai Charley Grapewin 
ir jo žmona, kurie jau 37 me
tai kaip yra vedę ir visai ne
mąsto apie jokias skirybas. Jų 
rekordą dar nėra sumušusi jo
kia kita aktorių pora.

tingų įstaigų paramos įsigyti 
motorsiurbiui, bet negavo ir 
tenka pasitenkinti esamomis 
priemonėmis. Charakteringas 
yra ir faktas, kad iki , šiol 
gaisrų gesinimo darbams va
dovavo tik vienas — sav. ug
niagesių k-dos viršininkas, 
bet per šį gaisrą geležinkelie
čių komanda jo įsakymų ne-

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit 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
kamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams, 

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

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

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Cbicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 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.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

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

LIETUVOS ŽINIOS Nežiūrint

lent-

C' 1

mes sugedusias 
ant ragožių su-

KAZLŲ RUDA. — Rugpiu- 
čio 15 d. apie 1 vai. 45 min. 
Kazlų — Rudoj sustaugė ug-

‘i
Pašaukite

A. Petrikauskio
ir malimas. — Ugnis 
visam miesteliui. —

piuvė 
grasė
Degė dar keturi trobesiai.— 
Ugniagesiai kurį laiką bu
vo bejėgiai — Kibirkštys 
krito net už 1 kilometro.

Didelis gaisras Kaz 
lų-Rudoje

~Jniį a 
maucnnaūe, 
ikaU REALLY

WB (JEF.VU.M GIRES

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

kur gyveni' musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo 

REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kajnos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenuė

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

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

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

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

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

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

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

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

75c

20c

50c

75c

50c

50c

/NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
9 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

T
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NAUJAS PERVERSMAS KUBOJE

Mažiau kaip per mėnesį laiko Kuboje įvyko jau 
antras valdžios perversmas. Pirmiaus buvo nuversta 
M^chado diktatūra, dabar tapo pašalinta laikinoji pre? 
zidento Cespedes vyriausybė. ir valdžią pasiėmė į savo 
randas revoliucinis komitetas iš penkių asmenų.

Telegramose, kurios aprašo šitą naują atmainą 
Kuboje, dažnai mini, kad iniciatoriai antrojo perversmo 
esą daugiausia armijos ir laivyno karininkai. Tačiau 
įsakoma taip pat, kad aktingą rolę naujoje valdžioje 
vaidiną universitetų studentai ir profesoriai. Taigi ga
limas daiktas, kad ji neatiduos respublikos militaristų 
priespaudai.

Revoliucinis komitetas, kuris paėmė valstybės vai
rą į pavo rankas, skelbia, kad jo tikslas esąs sušaukti 
steig 
rųšies demokratiją. Iš to galima numanyti, kad naujo
sios valdžios vadai neturi fašistiškų arba bolševikiškų 
palinkimų.

Bet dalykai Kuboje dar, žinoma, nėra nusistovėję. 
Tik ateitis parodys, kurios visuomeninės jėgos paims, 
galų gale, viršų.

jį seimą ir įkurti Kuboje moderniškiausios

apįe tąi, kas yrą šių dienų so- 
ęiąĮįzipąs.

Utopiją ir mokslas

ĮP^ąą K. bąpdp išvesti šių 
dienų sociąlistinio juiįejįpjp k||- 
ipę |Š “komunų“, kupos buvo 
bąpdpma steigti įvąirjose vie- 
tose (tokių komunų dar, beje, 

AT šiąpdįe yra kelios Ameriko
ną). Bęt tikrumoje tie bandy
mą! neturi su soęializmo jpdė-j 
jimu nieko bendrą.

Užimtų čionai perdaug vietos 
aiškinti, kodėl tos komunos ne
pasisekdavo. Pakaks pasakyti 
tiek, kad grupelės žm°nlų> gy
venančių visuomenėje, kuri 
turi tam tikrą socialiniąi-eko- 
nominę sistemą, negali tęs vi
suomenės viduje sudaryt; vi
są; skirtingą santvarką ir ją 
kiek ilgesnį laiką išlaikyti. Kąr 
pitalizme steigti komunas, ku-; 
rios, kaip salelės juroje, gyven
tų visai nepriklausomu gyven;-. 
mu ir tvąrkytųsi skirtingais 
nuo tps visos visuomenes pa
grindais, yrą tuščią svajonė, 
utopiją.

Jau koki 80 niąjtų, kai socia
listai šitą tiesą įino, ir jie 
griežta; atmeta talpos pušies 
pastangąs įvesti sppiąĮizmą, 
kąip ąprąšo p. K. šių dįpnų so
cializmo progrąųjąs 
mokslu — visuomenės gyveni
mo ir vystymosi įstatymų ty
rinėjimu- §oc;ą|;stai visai neti
ki, ka<| galima įvesti tokią vi
suomenes santvarką, kokią kas 
užsimanys; jie žino, kad žmo
nių norai ir siekimąi prikląuso 
nuo objektyvių sąlygų. Kur 
atatinkamų objektyvių sąlygų

nėra, tenai sąciąl^mp įvykini- 
mas negąlitųa^.

Todėl p. K. pasakoja gryną 
nesąmonę, kąda jisai mini ne- 
pasisekirųųą įsteigti pastovias 
komunąs, kaipo įrodymą, kadį 
sociaįistų metodas esąs nege
ras. SpciąJ^tų pe tik metodas, 
bet ir tiksiąs yrą visai ne tas, 
kaįp tų, ką steigė ąr tebeątei- 
gia tąs kpmunąs. Socią|;stai, 
norį auvisųpm^nipti, valstybės 
riboąe, gamybos ir susiekimo 
priemenes, paliekant privatinė
je nuosavybėje priyątlnio yąr- 
tojimo dalykus. šitą tįkMą jie 
npri pliekti ne tik ekonoipi- 
nio, bet ir politinio veikimo ke
liu. To politinio mei°_ 
dus Išraiškią žodis deiąokrątija.

Įteipokratijos kęlįų eidami, 
sppiąlfatąį ąteugįąsi patraukti 
sąvo pusėn W tou- 
g.ųmos jie neturi, jie, žinoma, 
nesijausią turi teisę savo ga|u- 
tįnus tikslus vykini jie ten
kinasi tuo, kad stenat $k°“ 
votį kiek daMiaua pa- 
gerinimų darbo žęnončms dabar 
esančioje sistemoje- šituo at
žvilgiu tačiau socialistai jau 
yra pasiekę labai daug. Tose 
šalyse, kur socialistų judėjimas 
yra stiprus, jie iškovojo dar-

po (jeigu tiktai jo intelektas, 
yra išrutulotąs), kurio smage- 
nų kiekis nusveria visas kitas 
galvos anatomineą dalis. Betgi 
tokios galvos savininkai nepa
sižymi tokiu geru protiniu ba
lansu, kaip kad pirmosios. Pa
vyzdžiu nurodoma Julijų Ceza
rį, kaip turėjusį tokią galvą.

Trečia rųši.Sj tai apskritą 
galva, su įvairioms modifikaci
joms. Pailgai apskrita galva> 
kur viršutinė jos dalis yra pla
tesnė (ovpid), autorius sakp, 
yra ženklas protinio pajėgumo 
ir kurtu žiauraus, negailestin
go budo. Ęe kitų pavyzdžių, 
žymiausi esą du, būtent: Ang
lijos karąlięnė Elzbieta ir Mi
kalojus Leninas. Elzbieta bu
vusi pilno fizinio • išaugimo ir 
gana stipraus proto, bet tuo

pątim kartu ir labai negailes
tinga, žiauri. Ji išlaikiusi Mary 
Stuart 19 metų kalėjime nųžu- 

Po.ljtinius sąvę priešusdė ja. Politinius sąvp priešus 
nęgąilestingaj kankinusi. įepi- 
nas irgi pirmasis proletarinės 
revpliuęijos metais nesigailėjęs 
savo politinių priešų (Sovietų 
Sąjungoj), nerodęs jiems jokio 
susimylčjimo. čia irgi intelek
tuale jėga surišama su žiauru
mo instinktu.

Tai tokie pamatiniai išvadžio
jimai šių dienų moksUąįnkų 
apie temperampnto įtaką Žmo
gaus gyvenimui. Jeigu jjs (tem
peramentas) ir nėra jau domi
nuojančia jėga šioj srity, tąi 
vis tięk jjsąi turi neapsakomai 
didesnes įtąkoą. Musų fizipno- 
piija labai dažnai yra musų 
sielos veidrodžiu.

N R.

us.
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Apžvalga
ŽURNALAS “IŠMINTIS

Bostone pradėjo eiti žurna
las lietuvių kalba “Išmintis“, 
pašvęstas “mokslui, menui, 
vaizbai ir satyrai“. Jo redak
torius — R. židžiunas. Pirmas 
numeris daro neblogą įspūdį 
ir išvaizda, ir turiniu. Kaina 
15 c.; prenumerata motams 
$1.50. Adresas: 315 E Street, 
So. Boston, Mass.

Iš KUR JIS TŲ MANDRYBIŲ 
PASĖMĖ?

IITTIT. .-.'f*—r’"i1.11 . i1""1"*, j. .

Naziai Sudegino Reichstagą
(Tąsa)

Tai buvo viena jų klaidų, 
bei ne vįeni.ntęlė. Dar buvo 
Vąn Dęr Uųbbe. Ar jie tikė- 

kąd pasaulis prarys jų.
bo žmonoms daugiau materia- nąąąkęčįą ąpje tą ąmąt/i/nką. 
linių būvio pagerinimų ir tei- TĮęląpdijoiš? Jis pav. nakvo
siu, negu kad bolševikai davė jo GUnifovęe, ąrti Potsdamo.

nežiu- poriĮ vel;au jis ątvykp 

l.sąką, jis Įš kąrto įgįjp |<ojiių- 
Reiškja, ir ta p. K. pasaka, n,isty Ąkcįjos peyolĮuęijąi! 

kąd socialistų metodas pasiro- ce;;trąlin;o įoipitęto pąsįtikė- 
dė esąs mažiau sėkmingas, ne- ji m ą tpkĮąiii ląipąny, kad tą- 
gu bolševikų, yra be jokio pa- po išyių^tą^ lošįi vadovąųją- 
,mąto. Jjąąi tiesiog nesižiųo bęjfKa TPfe taH? svąKbiuosp įvy- 
šnekąs.

Rusijos darbininkams, i 
rint viso jų “geležinės” dik'ta-lį Jierlyną ir, jeigu tikėti pą- 
turos galingumo.

Ponas K. dar vis jrodinėja 
“Darbininke“, kad socialistai 
atsako už bolševikų darbus. 
Pirmiaus jisai rašė, jogei tą 
atsakomybė remiasi tuo, kad 
bolševikai esą socialistų “vai
kai“; dabar jisai griebiasi jau 
kito argumento. Bolševikų ir 
socialistų, girdi, esąs “bendras 
tikslas“. Jisai rašo:

“Paskutinis soęiąlizmo žo
dis, jo vyriausias tikslas yra 
komuna, ar ne? Jei taip, tai 
giminystė tarp socializmo ir 
bolševizmo jau tuo yra tamp
ri, kad abudu turi bendrą 
tikslą. Skiriamasi tik prie
monėse. Prieš pasirodysiant 
bolševikams, daugely vietų 
buvo bandoma organizuoti 
komunos. Nors buvo vedar 
mos tik mažoje skalėje ir 
susidarydavo iš parinktų 
žmonių — dar gi savanorių 
— jos niekados ilgai neišsi
laikydavo, tuj? būt dėlto, kad 
tie tariamieji komunistai ki
taip dalyką įsivaizduodavo, 
negu buvo tikrumoj. Jie tie-, 
siog negalėjo lygiąi su ki
tais dalytis savo turtu, ne-, 
išlaikė drausmės ir kiekvie
nas norėjo vadovauti, o nė 
vienas klausytį Jiems truko 
esminio komunos pagrindo 
—• suąiyakiymo. Bet štai at
sirado Rusijoj bolševįzmąs ir 
geležinėm rankom suome 
milžiniška žalį. Vadinasi, 
jąu čia tįkra komuna ir tai 
didžiausiam maštabe. Jie lai
kosi jau keliolika ir 
kuo? gftpiių gera valia? Hą! 
Ka^l žmonės tik galėtų, tai

baisiausią ligą. Kodėl jie to 
’ nepadaro? Dėlto, kad komu
nizmas palaikomas ginkluo
ta pajėga. Priemonė, tiesa, 
žiauri, diktatoriška, cariška, 
mindžiojanti po kojomis de
mokratijos principą, bet — 
sėkminga. Praktika parodė, 
kad komunizmas gali būti 
palaikomas tik militarine jė
ga, nes kitos priemonės bu
vo išbandytos ir pasirodė ne
sėkmingomis. Kas iš to išei
na? Ogi tik tas, kad socia
listai arba turi užgirti bol
ševikų metodą, kaipo sėk
mingiausią jų tikslui — ko
munai palaikyti, arba atsi
žadėti komunos, pakeisti sa
vo’ programą ir pasivadinti 
kitokiu vardu.“
Mums nuostabu: iš kur 

“Darbininko“ rašytojas ištrau? 
kė tą mandrybę, kad “paskuti
nis socializmo žodis“ ir “vy
riausias tikslas“ tai — komu
na?

Ir be nuodugnesnio tyrinėji
mo turėtų, rodos, būti kiekvie
nam aišku, kad vyriausias so
cializmo tikslas nėra komuna, 
nes jeigu butų, tai socialistai 
vadintųsi “komunistais“, o ne 
socialistais. O tuo tarpu visi 
žino, kad nė viena partija pa
saulyje, kuri priklauso prie So
cialistų Internacionalo, nesiva- 
dina komunistiška. Prieš susi
darysiant dabartiniam Interna
cionalui, gyvavo — nuo 1889 
m. iki pasaulio karo pabaigos 
— Antrasis Internacionalas. 
Partijos, kurios jam priklausė, 
irgi vadinosi socialistų arba 
socialdemokratų partijomis, bet 
ne komunistų. Pągąliaųs, pir
mojo Internacionalo laikais, t. 
y. nuo 1864 m, iki 1873 m., tos 
organizacijos ir tie asmens, ku
rie buvo prie Intcrnąpipnąlp, 
prisidėję, daugumoje irgi Ya4.i“ 
nosį socialistais,
vardą tuomet buvo pripmųąį 
tiktai ta frakciją, kuriai vado
vavo Mykoląą Bai$upiiias ir ku
ri buvo iš ląternacionąlo pašar 
lįntą (U frakcija šfliag visiš
kai įkrypo į

šitie tik paviršutiniški fąk- 
tąi jau aiškiai rę4p, kad R. K- 
tvirtinimas, jogęi vyriausias 
socializmo tikslaą esąs “komu
na”, yrą išjąųžtaą iš piršta

SVEIKATOS SKYRIUS

žtų priemonių nukreiptų prieš 
komunistus ir iki tam tikrų 
ribų prieš socialdemokratų 
partiją. Bet ministeriai pas
merkę Ręichstago incidentą 
tvirtindami, kad tokie įvykiai 
diskredituoja naciopąjį frontą 
pasaulio akyse. Tame kabine
to posėdy uęrigąijeta atvirų 
žodžių. Nązių įnešimas už- 
gniaužti ko^UĮ;įs|ų partiją 
nupuolė. Kaip jau anksčiau 
minėjome, nącionalistąms rei
kalingi buvo kpmunistų ąt- 
Stpvąi, nes jų pąšalinįmas bu
tu reiškęs absoliučią nązių 
didžiumą parlamente. Rakinė
tas taipgi uždraudė Goerįilg
ui atspausdinti klastas (falšy- 
vus dokumentus) rastas Ka
rolio Liebknechto name. Ar
gumentuota, kad atspausdini
mas tų aiškiai falšyvų doku
mentų įveltų vyriausybę dar 
giliau į tą nešvarią aferą, 
i-yg priedui prie nemalonios 
jau ir taip vyriausybės padė
ties atstovas Torgler atsilankė 
į vyriausią policijos buveinę 
antradienio rytmetį. Mat, po
licija kur kas labiau bevelijo, 
kad jis pabėgtų. Goeringui 
tapo įsakyta išleisti oficialį

I n 11 cfi n ė i i vinir,c Irarl

Goebbels ir Gocring payodę 
stoką imąginacijos, stoką nu- 
matynio ir kai kuriose, kitose 
savo pląno dalyse. Tuoj po 
gaisro, pasak oficialio rapor
to, trys asipenys padąpė prie
saiką, kad jie ųiatę Van Dcr 
Lųbbe kartu su atstovais Tor- 
gleriu ir Koenenu Reichstage. 
Laikrąštis “Deutsche Allge- 
meina Zcit.ung” paskelbė, buk 
kalbami atstovai . “pralpido 
keletą valandų Rcichstąge su; 
padegėju, kuris tapo areštuo
tas pirmądienio vakarą. Kele
tas kitų asmenų taipjau paste
bėti arti jo, ;r kai kurie jų, 
turėję žibintuvus. Kalbamu, 
du atstovu išvengė arešto, 
kaip mus infor;nuoją auten
tiški šaltiniai, išeidami iš 
Ręichstagp trobesio per apšil
dymo plentą, kuris yra įreng
iąs taip pat po Reichstagu, 
kaip po oficiale Reichstago, 
prezidento rezidencija.“

Ir vėl skaitytojas gali už
klausti, kodėl Torgleriui ir jo 
bendrams leista vaikštinėti 
visos publikos akyse, su žibin
tuvais (torches) rankose, išti
sas valandas laiko.

Nacionalistų Liaudies Par
tija, nors pilnai pripažinda
ma reikalą agresyvių priemo
nių prieš komunistus, visai 
i;ppri|ąnė ttarių metodams. 
Kai ministerių kabinetas susi
rinko ąptrądieųį po gaisro, jis 
vienų balsu prišmp pilę grie-

I kiuose, kurie tuojau po jo pą- 
_ rit’04yinp vystėsi. Tik pąmąs- 

|ykUe: voč s.ąyąĮtei Įąikp prą- 
s|;nkus po jo atvyknpo ko
munistai paskyrė jį padegti 
Ręichstago. trobesį I.

(Tikrai Goebbels ir Goering 
perdaug įvertino pasaulio pa
jėgą tikėti visu kuo, kas jaip 

pranešama. Jie net pranešė 
įsteigti savo ribose tokį moks- buk Van Der Lubbe prisipa- 
lįnį autoritetą, kiuris pąskirsty- žin?s’. k.ad kontakto sp. 
(tų savo žmones takiem darbam, socialdem’dkralaiširfaipgi. ’ < 
kuriem jie geriausiai tinka. Ži- Jau cituotame aukščiau 
noma, dar reikia kainuoti am- Prussian Press Service rapor- 
žiaus ir lyties Skirtumus. te mes skaitėme: “Savo išpa- 

Žinant darbo prigimtį ir dir- žinty žmogus padegęs Reichs- 
bančiojo temperamentą, nešim- tagą prisipažino turėjęs ryšių 
ku butų nustatyti ir poilsio rų- Su socialdemokratų partija, 
šj. Fiziniai nusidirbusį žmo- Dėka jo išpažinties matyti, 
gų negi atgaivinsi dvasiniu ppr kud komunistų-soeialdemokra 
ilsiu, kaip kad protinių pajėgų bendras frontas tapo tikre- 
pertempimo nepataisysi fiziniu Oybę.’\
darbu. Proto darbininkams rei- '........ ....  ........ —.... ■■ y tu »»

kalinga kokia nors dvasinė dijs- 
trukcįja, kuri atnaujintų jiems ........................
protinę jėgą. Atostogas gau
nantieji darbininkai turėtų taip 
sutvarkyti savo atostogų laiką, 
<ad tasai poilsis atitiktų jų 
darbui: fiziniam ar protiniam. 1

... 1. - . ' i I" "J III' i Ij.. .Į J> -yri-Įlg—IJ'.Į aĮ'.'H. W ■ I ■ 4 ‘

šį Skylių Tvarko ir Prižiūri;. ’ 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

TEMPEREMENTO ĮTAKA 
GYVENIMUI

Rašo Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

tikra

Komunistų

(Tęsinys)
Persidirbimas

Persidirbimas tai tam 
akumuliacija, susikaupimas dau
gelio nuovargių, kurie ar tai 
buvo nepastebėti, ar kurių ne
buvo paisyta. Kada jau norma- 
lis poilsis negąli kompensuoti 
nuovargį ir grąžinti darbingu
mą, kada jau žmogus yra su
ardęs normalį gyvenimo rimtą 
— tada jau yra parėjęs dera
mas fiziologines ribas, jis yra 
persidirbęs. Persidirbimas gali 
būti fizinis ar protinis. Pasta
rasis yra pavojingesnis, negu 
pirmasis, nes j j sunkiau paša
linti. Persidirbimo simptomai 
nėra vienodi, kuriuos butų ga
lima matyti pas kiekvieną in
dividą. Vienas pajus persidir- 
bimą raumenų srity, kitas sma- 
genų srity. Priklauso nuo dar
bo rųšies ir ligonio tempera
mento. Vienas pajus netvarką 
virškinimo organuose, kitas 
galvos skaudėjimą; vięnąs pę-, 
teks apetito, kitas pąjuą neib 
vų suirimą ar nemiegą, mora
linę depresiją, etc. Negerovė 
ąpsireiškia vienų ar kitų orga
ninių funkcijų suirimu, nežiū
rint kokį konstitucinį tipą li
gonis atstovauja, kokio jisai 
temperamento. Tiktai gydyto
jas gaji surasti persidų-Įnmo 
įįmęs, ištyręs kiekvieną indi
vidą ątskirOb nes ši ligą gali 
ąpąiveik^ti visais patologijoje 
žmoųiais simptomais. Kąstais 
prieina ąet neurastenijos, pro
tinių fųnkpįjų pąkrikimp.

Dachas, atitinkąs (Jjrbanįiįp- 
tęttĮpępM»ę^ neij^gjnp 

jį tąip greitai, .pay., tas, I®4 
vyrauja patl^U sistema, 

galįs aiįsi0i> W % J'pJety

lįn vienų ąįirųkksniu kaip

mus giliau, darosi 
juoząpįnčių organo 
neturi mažiau^ nuovokos

vipgpjo tipo ^stoyąg fiiįeitaį 
pavargs nu# W 
lįnio įtęfąpįRio.

'^Kiekviena valstybę ( ^rėtų

Galvos pavidalai
Musų galvos pavidalai labai 

artimai susiję su musų tempe
ramentu. (Pamatinių galvos pa
vidalų, žiūrint iš priekio, yrą 
trys: keturpampis, trikampis 
ir apskritus. Vienok šių trijų 
pavidalų modifikacijų priskaito- 
ma ik; dvylikai. Pav., ketųr-J 
kampis (sąuare) gali būti pa
ilgas ręceangular), arba pa- 

kHurkampio linijos gali 
būti vienos /trumpesnės, kitos 
gali būti įvairaus pailgumo 
(oval, ovoid, etc.). Sulyg gal
vos pavidalo ir jo temperamen
to sprendžiama ; žmogaus bū
das, jo mokslingumas,z darbin- 
.gumąs, aspįrącijps, etc. f- ‘ ■ - •

pailgo keturkampio pąvida-1 
įąs (reoiąnguląr) skaitoma gd- 
riąųsip galvos pakalu. Anoit , 
įprąncuąų daktaro P. Desfoąsęą, 
‘lokįą ąalva yra pavyzdyą hu,r 
mąni^pmo, mokslingumo, ąt- 

visuomenei ir lygsyąr 
ros pro^Yiiųp procesuose,' Tto 
Įde žrpgpęs, jeigu tiktai gyve- .

dęido į derami Iii.- 
fįliij bjjra' Ma^ąufiĮiąi 1 didėles j 
barnis pAsirink|oj srity; moks 

pramonėje, Wijoj, ptc.
K

Pavyzdys to esąs bak-F

i Trikampis pawy?dys gfi(įs 
daugiausiai tai intelektualiu ti-1

į*

ha

nuginčijimą žinios, kad Torg- 
ler pasidavė.

Goering ir Goebbels dėjo 
didžiausių pastangų prismau
gti komunistų ir socialistų 
propagandą rinkimų kampani
joj? .Tie* žinojo, kad ūkininkai, 
smulkioji buržuazija ir vidų* 
tipėji k^asP visoj ^ąly tikėjo 
pasaka, buk komunistai pa
degę Reichstagą. Jie žinojo, 
kad šie elementai balsuos už 
nazius, kaip vadus kovoj su 
bolševizmo karųna. Bet pa
žini jautė ųerąmųmo dęliai 
nacionalistinių ministerių po
zicijos ministerių kabinete.

(Buą daugiau)
T*y      ■ ■: ■' — - ■ ■ ■—■"
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RADIO
prieš

Ofiso

žilinti
kbinp

pra

BECKER

Telefonas Yards 1138

tel. Monrde 3377

Atei

CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušeres

eito Tel. Dearborn 7966

rug

tel. BOULEVARD S»1Š9

AJJaoita,Ttl. RBPUBLIC 3 j 00

[eris
Fe 9900

Juozas Babravičius 
dainavo Sand Dunes

Ver-
P-as

Iš Roselando Golden 
Star klubo darbuo-

Sailkia SLA. 55 kp. sttsi 
sirinkitttą dekftiafliėriį

SLA 63 kp. apie nau-į 
jus apdraudos šky-* 
rius organizacijoje

Graborius ir 
BalzamuOtojas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudi 
kad pačios Naujienos 
yra naudingas.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 
Liūdnoj Valandoj Palaukite Mani

Seredomis ir jl __ .
Rezidencija 6531 ,So. California Anei

SVdrštė eilę klausinių nigs. 1 d 
įvykusiame susirinkime

J. F. EUDEIKIO <raberuj 
daugiausia

J.F. ĖUDB1EIS

Jis bus laidojamas iš Nekal
to Prasidėjimo Marijos šv. baž
nyčios šeštadienio rjHą. Prie 
laidotuvių patarnauja graborius 
J. Liulevičius, tel. Lafayette 
3572.

Nelaimėje, kurioje buvo su
žeistas K. Kalninis sunkiai nu- 
kėritėjc ir kėli kiti lietuviai.

trio ]Vt«a 
Halsted Street 

levird 131 b

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virginia 0036

Malonėkit užsistatyti savo ra- 
dio šį vakarų pusė po 9-iiių ant 
stoties WŠPC, 121'0 kc., iš kir- 
rids jus girdėsit Progress Fur- 
niture Company programų. Su-

Šj penktadienį 
vakare K.~- Strumiloj

dafbų, ‘tada ir saVltiinktts j Alt 
siūlo paskolų iš valdžios. Jis, 
buk, tikimi, iš tėti pkskolą 'gauti.'

Yru virtute ligdriis, ‘it jis yhi 
ttimrfdHiaš 1»nl$ta|ai. Vieiittd 
iWs irfffė ifceHMe 'MWyje Ir 
jttm^šniOklttt^n^hinihė iš iždo^ 
bėt kėli tavbrščiUi hOri 0fipa- 
fOdyti, kad 'jis buvo sušpėriduo-

Rytoj (Roselhrtdo K. ir 
t). Susi-ino i susirinkimas

JOSEPH J. GRISK 
LlėtUvis Advokatas 

4631 South Ashland Ane. 
Tel. Boulevard 1800 

Re*. 6515 So. RoękcveU St. 
. Tel. Repūblic 9723 u * 

rrr r . ,-r -t -v, -

skyrių apdraUdos. Pb platdltš 
dišktisaviiilb, silšiHHkimas 
ėjo prie sekamos išvados; pir- 
miaus nartai liorėtų tnAtyti į- 
statų komisijos paskelbtų pro- 
jektį tame feikdlt, b paskiii 
jau diskustfoti ir gvildenti tuos 
tldlyklis, nės t)Ut5iTisti—— eiliniai 
dariai nefa įstatų rašytojai ir 
tdkife atstatymai ttėta galinta.

Kuopos kėtlifi bedarbiai na
riai prašė paskolos apmokėjimui 
duoklių. Nutarta išpildyti iitt- 
rių prašymas^ išskyrus reika< 
lingumų paskolos, ir šauktis 
prie Centro, kad birtų sutiktų 
paskola apmokėjimui duoklių.

—Narys.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4i riub 6 iki 

Nedėliotais pagal sutarti.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Dr. Stri kol’is
Gydytojas ir Chirurgai

Ofisas: 4645 S. ASHLAND A VE.

Ofiso Vai;: Nuo 2 iki 4 ir ntio 6 iki 8 
V>k. Nedėlidj ’pagil sutarihią 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospere 1930

PROGRESS FURNITURE 
PROGRAMAS

756 W. 35th St
(C.r. it 33th 8 h.UMd SU.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:10 
Nedėldieniais pagal sutartį

4605-07 SO 
VU TMml YARDS 1741—1743

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v, 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted StrM 

Tel. Boulevard 1401

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakare . , 

Šventadieniai, nito >10 iki k 
Phdne Boulevard 8483

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

žinota, kad Progress Akordinis- 
tų duetas labai rūpestingai 
ruošiasi vėl tartristas palinks
minti.

O taipgi ir vokalis duetas, ku
ris visados sužavi savo klausy
tojus, pamainuos jums keletu 
linksmų dainelių. Ir apart į- 
domių pranešimų, programo ve
dėjas Jonas Romanas padai
nuos jum solo.—O. D.

ROSELAND.—Pelitą penk 
tądien į įvyko Golden StAr Klu-j 
bo paprastas susiriftkimas, sū 
vidutiniu? skaitlium narių.

Vienas damas tiž ’fiiorgičiuš 
yra forkloziiojamas. Kuomet 
jau pasiėmė į savo rankas visų

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

2400 W. Madisdn Si.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 V4k. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Britaswick 0597

Mr. Antanas Žymontaš: |
Gerbiamasis. — Parašysiu 

keletą žodelių apie Radio 
Klubo programą, kuris atsibu
vo nedėlioj, rugsėjo 3 dieną iš 
stoties WGES, 11 vai. prieš 
pietus.

•Aš gavaii progą pasiklausy
ti puikiausib ir įdbiiiidUšio 
programo. 'Paprastomis dieno
mis neturėjau progbs klausy
tis jūsų programų^ nes man 
reikėjo .važiuoti į darbą. Tik 
mano šeimyna visuomet klau
sydavos.

Dėkavoju Antanui žymon- 
ttii už gražų vedimą progra
mų ir nibsų dainininkui Juo-j 
zui Ėabravičiui už gražų pa-*

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Uraugijo* 

Nariai.

DR. A. L. YUŠKA
2422 Marquette Rd. 

kampas '6 7th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioinis pagal susitarimą.

Naujas protokolų sekretoriui 
pradėjo eiti savo pareigas. \Ve- 
liiirtA jėm pišisėkitnb df dar
buotis kliubo labui: Dapkus tu-į 
rėjo atsisakyti ir sekretoriatui 
vietos dėl darbo. Ir Findnsij 
sekretorius ilėbil'vo šiame susG 
rilikime dėl ifclfbo. Mat, val-į 
dybbs 'dariai pradčjb gauti 
darbus.—Narys.

"Tel. JLafdyėtie 357į 

5J. Lililevičius
ČrAboRIUS ir j 

BĄLSAMUpTOJAŠ 
Patarnauja Chičago jė 

1r ipielrrikėjfe.
Didelė ir rgtaži

BENEDIKTAS ČEPL1NSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug

sėjo 6 dieną. 6 valandą ryte 1933 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Lietuvoj. Kėdainių apskr., 
Butkiškės parap.. Survilų kaime.

Paliko dideliame nubudime gU 
minės Eleną ir Kazimierą Mikut- 
ckius, Petrusę ir Joną Bonius, Ju
lijoną ir Oną Augustą ir Liudvi- 
sę, Aleksandrą ir Juzefą. Jurgį if 
Oną, ir Vladislovą Masalskius it 
draugus.

Kanas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Aubarn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadieny rug
sėjo 9 dieną. 8 vai. iš ryto iŠ ko
plyčias į Apveizdos Dievo patapijbs 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines

Visi a. a.

...................
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminėt ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.’

Laidotuvėmis rūpinasi šv< 
Kazimieras Mikutckis, CShil"

Mirė automobilio ne
laimėj sužeistas Kle

mensas Kalainis į

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nfl St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio  j 9 iki 6 
Panedėly, Utarriinke, Ketvergė it 

Subatoj 9 iki ^8.

I. J. ZOL P
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. BonletdM 5203 Ir 8413 
.1327 So. 49th Ct. 

Cicero 3724. Koplyčia dykai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

4631 South Aehldnd Aventie 
Ofiso valandos:

Nup 10 iki 12 Jiėdą, 2 iki 3 pb. piftų
7 iki 3 yžl. Nedėk rtao 10 ’ikiį 11

Ryz. Telephbne Piaza 9200

DR, C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįšo iŠ Europoe ir vėl praktikuoja 
r . eenojoj vietoj.

VALANbOS: 10^12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir kettitta* 

dieniais pagal susitarimą.

Al šitie piinai apie Radio Klū 
bo sekHtadienio programas, it 
stoties WGES, 11 vai 

pietus.

dainavimą. Lauksiu sekamd 
sekmadienio.

Su pagarba,
— J. R Jusčius,

Chidagb, I1L

BURNSIDE.— SLA. 63 kuo4 
pa laikė mėnesinį susirinkimą 1 
d. rūgs. Tuley Parko svetai-* 
nėję, 90th St. ir St. Lawrencd 
Avė.

Susirinkime dalyvavo nedide
lis skaitlius narių. Kaip pa
prastai dabartiniuose laikuos*! 
susirinkimai būna ramus, be 
jokių bereikalingų užsipuldinėji
mų, taip ir šis susirinkimas bu
vo ramuli, svarstyta kuopos ir 
susivienijimą liečią dalykai.

Paaiškėjo iš Finansų sekre
toriaus pranešimo ir ligonių lan
kytojų raportų, kad kuopa tu
ri du ligoniu: Kazys Varanius, 
pirmiaus buvęs ilgą laiką kuo
pos iždininku, kuris randasi pa
vieto ligoninėj. Lankytojais 
paskirta O. Mockienė ir M. 
Stankevičius. Geistina, kad ir 
kiti nariai atlankytų' btfvusį mu
sų iždininką.

Antras ligonis J. Filipavičius^ 
kuris serga savo namuose, 10506 
Edbrooke avė. Lankytojai— K. 
Saplis ir J. Laurutėnas.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad kuopos narys J. Bunis ne
tikėtai mirė 24 d. rugp. Kad 
pagerbus mirusį narį pirminin
kas paprašė narių vienai minu
tei atsistoi. Kuopa taip pat 
ant karsto velionio sudėjo gra
žų gyvų gelių vainiką.

Buvo plačiai svarstomas iš
vedimas Susivienijime naujų

BHIGHTDN PABK^-Antfa- 
diehį, švento Kryžiaus ligoni
nėje mirė Klemensas Kaląinis,* 
savininkas Kalainis Motor Salesj 
3962 Archer avehue, Brighton 
Parke, jis mirė rilio žaizdų, 
kurias panešė autbmbbilio ne
laimėje, pirihadienį, Lribor Day.

Pašarvotą velionio kūną ga
lima aplankyti buvusiuose jo 
namuose, 4126 South Rockwell 
strcet, tel. Lafayette 1624.

Ree. 6600 South Artetian Avenue 
Phoue Prospect 6659 

Ofišo Tel. Cinai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109 it 839 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

’ KOPLYČIA DYKAI

laoha&h ir Simus 
!ElĖT?tjViS GRABORIUS 
Piti^fli'iija laidbtuvėse kuopigiausiai. 
Rėiklle nidažiaint at^išatikti, o ntar| 

darbu busite užganėdintu 
Tel. Ganai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, HL 
Tel. Cicero 5927

DR/VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priėžastiifti galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemitao, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia' teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose 1 egžamiųavimas daro
mas su elektra, > parodahčią mažiausias 
klaidas. Specialė ątyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nub 10 iki 8 ■ir. Nedėlio
mis pagal sutarti*. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo * pirmiaus.
Daugely atsitikiriių akys ati-į 
taifeofribs be dldiiių. 1 Kairios pL 

giriu kaip piritiiail.
1712 SOlith Ashland AVe.

Phorie Boulevard 7589

Artistas Juozas Ddbravičius 
pereitą sekmadienį iš stoties 
WGES, 11 vdl. ryto dainavo 
sekamas dainas:

Ugdė Motušė, kbttip. 
čiaiis.

Aš Bijdii Pašdkyt, 
Vdnagaičio.

Gale Sbdo Rymavb, 
A. Pociaus.

Naktis Svajonėm Pdptioštaj 
komp. Vanagaičio.

Sekamą sekihadiehį, rugsėjo 
10 dieną, Art. Jiiožds Babra
vičius ir vėl daihuds lladid 
Klubo progrdme iš stoties W. 
G. E. S., nuo 11 vai. iki 11:30 
vai. prieš pietus. Taigi nepa
mirškite sekriiadieriy atsukti 
savo radio ir pasiklausyti 
šio gražaus jirograriio.

—Taigi, taigi, — sakau. —> 
Kas buvo — praėjo, o dabar 
ir mes patys esam “kitoki.”

P-as A. Užas turi gerą aiitiį 
radio. Gavome štdtis net iš 
Meksikos, Detroito, Clevclan-į 
do ir kt. Jis dirba prie p. Josi 
F. Budriko kaiį>o “salesmo- 
nas” ir parduoda radios, skaR 
bimui mašinas, rakandus ir tt)

Girdėjome ir p; Budrikd 
Labor Day programą iš Pa-» 
saulinės Parodos bei nedėlios 
progratrią.

Turiu priminti, kad Juozd 
Babravičiaus koncertas įvyks 
spalių 1 d. Lietuvių Audito
rijoj. Galėsime išgirsti dauJ 
giau jį dainuojant. —Š.

A729 So

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų irjVaikų ligų 

OFISO VALANbOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nub 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vikaro. Nėdėl. nub 10 iki 12 ▼» dieną 
..... < Phone Midway 2880

■: * .    x-j.;?,,;—-t--.— a.nr,-
Telefonas Yardi Č9^4 ___

Benedikto čėpllnakio 
draugai ir pažįstamii'esat'u 
ai ; kviečiami ^'dilyvauti 

plaku- f

rošelaNd 
7:30 vai 
svetainėje įvyks Klubų ir Drau
gijų Susivienijimo paprastas 
susirinkimas, kitrtame bris svars
toma svarbas reikalai. Visų na
rių parėiga atsilankyti ir užsi
mokėti mokestis ,kurių mokes
čiai yra užsilikę. Taipgi atsi
veskite bent po vieną narį pri
rašyti pfiė Silsi vieni j iirid;-

i —Sekfetorius.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
. PhysiciL Therapy’

w Mtdwife Į
II 6109 South Albanu 

. - -f| Avenue
Phone 

1 Hemlock 9252
■ ' Patarcauia prie gim-

dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 

8^’ I ssage, eketrie Jtfeat-;
m?nt k magnetic 

IftHklK’lllKIii hlanketš ir t. t; 
SI Moterims ir inergi- 

HH HHHBHnoins r^dmai do-* 
vanai.

Ofiso ir Rež. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Hahted Sta.) 
Ofiso vilandoš: nno 2-4, nuo 7-9 

N'dėldiebiiife r«i*I autartj.

J. F. RADZU S
Incorporafęd „ 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00. ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 181h St. TeL C&'hul 617

CHICAGO, ILL.

JOHN K SORDEN
LIBWVI6 ADVOKATAS

ONA JAKŠTIENĖ 
po tėvais Bartkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sėjo 5 dieną, 3:35 vala&h po 
riet, 1933 m., sukukus prisės 
amžiaus, gimus Suvalkų rėd., Sa- 
rapinų kaifrie.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

dukterys Ona ir Antanina, sūnų 
Juozapą, žentą F. Adomaitį, bro
lį Baltramiejų Bartkus ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4554 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny rug
sėjo 9 dieną. 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos hamah 
dos už vėlionės Sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Jakštienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nubširdžlai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- 
hį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Žentas, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnrfauja grabo
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards

Tdrid automobilius 4Hdkiėriis reika 
lams. -Kairia prieinama.

8319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. BERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirutgaa h 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgin St>> 

Valandos: nuo 10—12 pietų u 
nuo 6 iki 7:30 iii. vakaro.

.Tel. Cadal 3110
Rezidencijos telefonai , . .

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
.............. .

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.

Praeitą sekmadienį, rūgs. J 
d. buvome nuvažiavę į India 
nos kopas—Sand Dunes 
leisti švėntes. Radome 
“kempinant” ir pp. Užus. 
daine pietus, kalbamės. 
Užas užstatė savo radio 
klausėme daug prograriltj, O 
kai 11 vai. ryto išgirdome Ka- 
dio Klubo announeerio A. žy- 
monto balsą. Po kiek laiko 
girdime Juozo Babravičiaus 
balsą — dainuoja. Klausėmės 
net ausis ištempę jo gražaus 
dainavimo. Tai bent dainuo
ja! Juozas sudainavo keletą 
gražių dainų.

Kaip gražu yra klausytis kai 
tykų rytą skamba saulėtoj gi
rioj Juozo Babravičiaus dai
nos lyg Lietuvoj lakštingalos 
dainavimas! Net svetimtau
čiai susirinko klausytis.

—Ot, — sako p. Užas — atė
jo laikai! Artistas gali mieste: 
užsidaręs kur studijoj dainuo
ti, o visas svietas visuose 
kampuofė girdi, taip, kaip ir 
mes čia.

Antanui Žymantui:
Gerbiamasis. — Nebe 

kaip tamstą pagerbti už tbkį 
puikų programą rugsėjo. 3 d. 
Viėnii žodžiu gražus progra
mas.

Ačiū ponui Babravičiui Už 
taip gražias daineles. Aš ir 
eiti mahb pažystami lauksi
me sdkdriid sekmadienio, kad 
pasiklausyti jūsų gražaus pro- 
p'ariio.

Viso labo,
—Marcele Bulklis, 

Roscland, 111.

Mirė antradienį, rūgs. 5 d.; bus 
laiddjamas šeštadienį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

MAGDALENA ZUBRIENĖ 
po tėvais Vatanritė

Petsiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 5 dierią, 4:35 valandą po 
piet 1933 tn., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Suvalkų rėd., KalVa- 
rų apskr., Krokelaukio parap., 
Venbių kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Pahko dideliame nuliūdime 3 

dukteris Orią. Gabrielą ir Marriią. 
4 brolius Antaną. Joną. Jurgį ir 
Martiną Valunius. seserį Marijorią 
ir švogerį Kazimierą Vaičiukėnus. 
2 pusseseres Marga retį Gurdžienę 
ir Veroniką. 4 anukus Eugenę, 
John, James ir Joan ir gimtais.

Kuria) pašarvotas, randasi 4838 
So. Kostrier Avė. Lafayette 3839.

LaidotuVės įvyks šeštadieny, rug
sėjo 9 dildą. 9 vai. ryto iš ili- 
mų į St. Richard parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėtiohio rielą, O iš 
ten bds nulydėta į Šv. Kazimterb 
kapines.

Visi a. a. Magdalenos Zubrie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. , •

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Broliai, Sesuo, 
švogetis, Pusseserės, 
Anūkei ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius J.F.Eudętkis. jH. Yards 1741

Phdne Boulevard 4139 
A. MASALSKIS !

Musų Patarnavimas lai- 
dotuVėsė It kėliame ttl- 
Rale visuoriut esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iŠ- 

.j laidų užlaiky&ui skyrių.

LIETUVIS OPTČMETRISTAS

Blfeh. Pritaikb Akinius 
Kreivas Akis

9*^ Ištaiso.
Ofisas ir Akinit} Difbtuve

SMON M. SKUDAŠ
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras it, nebrangus.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOČK 7828

^uLlMAn
ndiitį šeikihadiėiiį, Pullrtian 
Park svetainėje įvyks Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 55 
kuopos štišlfirtkiriiasj
Bus svarbių raportu pranešimų 
ir Svarstoma naliji ir Sėhi rėl-J 
kalai. Visų narių prašomi at
silankyti. Pradžia sušifirikittit 
2 vai. po pietų.

—Sekretorius.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
JŠFrAlGA CfilGAGOJE 

f * ■

yra jsinimisia,! turi 
gfcltt pAUfaHuti. , 

^'fteHAitrik ifetuvių gfat>ofiu8, kiihs 
Wbs ^itbtuvę. „

Puikiausios,' mdSemiŠSdi stengtos trys iupiyčibs 'Bu 
varg8iHHaiWtti4i'Oei ■šennemh

NuUudimo valandoje, paMukite Žią Rtaiž^ 

EUDEIKIS 
, .j 'ii''

rIŲ GRABORIUS 
IDYSIS OFISAS
HERMITAGE AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
vt',..■ ..-'i

K. P. G ŪGIS
A D V O k A t A S 

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearbom St.,Roorns 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nito 9 ryto iki 4 jk> pietų

"V

Valandos: riuo 6 Iki '8:30 vii. kiek
vieną vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj ifcd 3 iki 12 ryto.

, n.-'TT.r.rvrrrTr-? vn

A.A. SLAKIS
Advokatas

MMlo ofisas 77 W. WkshiHgtbn St.
Room 905

Valapdos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vžkarii?: Uitai, ir Ketv.—6 iki 9. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Kernų Tel. Hyde Patk 3305

fe

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Ūiidertaking 
Coitipany 

inkbtporuęta 
HENRY 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHlCAGO, ILL.

5. Lie^yiai DakUrąi

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir. patogesnę vietą

PBorie Csnsl 6 i 22

DR. S. BIEŽIS 
ČYbYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wčšt 22ttd Streėt 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

nedėlįbmis_ p4gal šutartį

’Tdefodil’ kipuBHc”>868 ” 

iinffl lirai _______

Lietuviai ’Daktarai

DR. CHARLES SĖGAL 
Praktikuoja 20 metii 

OFISAS 
b . Ashland Ąve., 2 lubos 
HICAGO, itL.

įvairus Gydytojai
( . Phone Armitage 2822

DR. W. F. EALISZ 
1145 Miluiaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Ofiso: Tel. Vittory 6803 
Rez; Tel. Drėzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas bdos ligų ir venMiką ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted SL

Kampas 31 it Street
Vai.: i0—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais IŠ—-12
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Ką jis patyrė Sovietų Rusijoj
F. Bulatu
(Tęsinys)

“ ‘Juk namų Rusijoj yra 
daug, galėsi gyvent kitur’, ra
minančiai atsakiau.

“ ‘Taip, jie nedraudžia, ga
li gyvent kur tik nori, ant gat
vės, patvoryje ar kur kitur. 
Bet namuose niekas neleidžia 
gyvent už dyką, jai neturi pi
nigų nuomai apmokėti*.

“ ‘Tai gal draugai jums pa
gelbės’, pratarnau.

“ ‘Taip gal ir galėsiu kur 
pas draugus pernakvot naktį, 
kitą. Bet ką gi tas reiškia. 
Juk bado mirtis negi bus leng
vesne’.

“ ‘O gal tamsta susirasi ki
tokį išėjimą ir galėsi gyvenimą 
pasidaryti?*

“Bet neturint pinigų, ką gi 
gali veikti, o žmogiškumo tie
sos nuo manęs atimtos. Aš 
darbo šioj šalyje negalėsiu 
gaut. Tai, matot, ko man ir 
mano šeimvnai belieka lauk
ti?’

“Aš, suprasdamas**, tęsė Gra
bas, “kad vien tik žodžiais ne
galėsiu jums nieko pagelbėti 
išsitraukęs $5.00 padaviau 
juos Sem jonui. Dar paklau
siau. kur aš jį galėsiu susitikt 
kitę dieną ir nuėjau savo ke
liais.

Vakariene 15 rublių
“Kadangi aš grįždamas iš 

darbo jau gerokai buvau iš
alkęs, tai nutariau eiti į arti
miausia valgyklą vakarienei 
ir pasivalgyti amerikoniškai.

“Žinoma, taip ir padariau, 
tik nelaimė, gavau bolševikiš
ką vakarienę, o komunistiš
ką kainą užmokėjau. štai 
kaip buvo. įėjau į valgyklą 
ir atsisėdau prie stalo ir lau
kiu iki kelneris ateis ir paims 
užsakymą.

Laukiau geroką laiką. Pa
galiau atėjo vienas žmogus jr 
man praneša: jeigu aš noriu 
valgyti, tai turiu eiti į kitą 
kambarį kur patikrins mano 
dokumentus, kokioj dirbtuvėj 
aš dirbu. Nors man atrodė, 
kad tas patarnautojas biskį 
“kuku”, bet būdamas alkanas, 
turėjau klausyti įsakymo.

“Nuėjau. Patikrino kortą, 
kurią buvo išdavęs darbo už- 
veizdą ir paprašė kad grįžčiau 
prie stalo ir laukčiau vakarie
nės.

“Už kiek laiko patarnauto
jas atnešė sriubos, virtų laši
nių, šmotelį duonos, kavos 
duodelį ir pakišo valgius man 
panosėn.

“Aš pradėjau protestuot, sa
kydamas kad virtų lašinių ne
valgau, bet jautieną ar šiaip 
kitokią mėsą.

“Bet patarnautojas atšovė, 
kad šioj valgykloj visiem vie
nokis maistas ir kaina. Dar 
prie to pridūrė, kad nori val
gyk, nenori-nevalgyk... Bet tik 
užmokėk už užsakymą ir vis
kas bus ‘O. K..

“Po trumpo pasikalbėjimo, 
aš supratau, kad bolševikų ro
juj nereikia pačiam rūpintis, 
ką turi valgyt ir ką ne. Tą 
pareigą kiti atlieka. Pačiam 
tik reikia užsimokėt aukščiau 
pažymėtą kainą, kad ir vaka
rienės nevalgai, bet tik kortą 
duoti patikrinti.

Radio programas
“Kai aš pagrįžau namo, ra

dau J. Fabricą klausantis ra
dio programo, kuris buvo per
duodamas iš Sovkino.

“Aš norėjau jam atpasakot 
savo įspūdžius. Ypatingai apie 
Semjonų šeimynos pasmerki
mą bado mirčiai. Bet jis mane 
sulaikė, prašydamas, kad aš 
klausyčiau programo, nes kal
bėsiąs per radio Julius Dau
baras, kuris esąs narys Sovki
no administracijos.

“Kadangi paaiškėjo,. kad 
Julius Daubaras yra lietuvis 
ir šalininkas komunistų val
džios, be to G. P. U.. slapto
sios policijos, bendradarbis,

tad ir aš sutikau klausytis jų 
programo.

“Po keletos dainų ir muzi
kos melodijų, perstato kalbėt 
J. Daubarą.

Jis savo kalboje aiškino, ką 
sovietų darbininkai turi dary
ti, kad Šalį išgelbėti nuo eko
nominės katastrofos. Jis kvie
tė visus kooperuoti su valdžia 
ir prisilaikyti jos patvarkymų. 
Daugiausiai dėmesio atkreipė 
į kolektyvių ūkių darbinin
kus, pareikšdamas jiems, kad 
bendrai visai Sovietų Rusijoj 
ūkio pramonėj pasirodo sabo
tažo darbas ir neprisilaikymas 
valdžios patvarkymų. „ Jis niH 
rodė, kad dažnai būna taip 
— darbininkas išvažiuojąs su 
traktorių laukų arti ar kitokį 
darbą dirbt, bet nepripila ma
šinon aliejaus ir tokiu būdu 
išdegina svarbiausias dalis 
mašinerijos. Tas atsikartoja 
taip dažnai, kad valdžiai su
daro milijonus rublių nuosto
lio.

“O kitas kriminališkas žygis 
ūkio darbininkų esąs, nesuval
doma vagystė. Vogimas gru
dų — varpų nuo laukų. Tas 
pasireiškiąs veik visuose ko
lektyvuose, kas sudaręs skriau
dą visai darbininkijai.

“Kad tuos dalykus sutvar
kyti valdžia imsiantis griežtų 
priemonių, nepaisant kiek 
daug gyvybių kainuosią. Pat
varkymas atsieksiąs savo.

“Tas musų tautietis pareiš
kė ir daugiau nepasitikėjimo 
sovietų darbininkijai. Bet ka
dangi aš vėliau turėjau pro
ga su juo kalbėtis ypatiškai, 
tai kitą kart daugiau apie tai. 
Sovkino yro Sovietų Rusijos 
Holywood.

(Bus daugiau)

Ragina lietuvius at
silankyti į massmi- 
tingą penktadienį

Kalbėtojai supažindins atsilan
kiusius su Chicagos mokgk- 
klų problema.

Penktadienio vakare, Mark 
White Sąuare svetainėje, Lie
tuvių Moterų Piliečių Lyga 
rengia masinį mitingą, kurio 
tikslas yra supažindinti mus 
lietuvius su Chicagos mokyklų 
{Jausimu.

Lietuviai stengkitęs kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyt į šį 
susirinkimą ir išgirsti kaip tie; 
kurie yra išrinkti į valdžios ir 
mokyklų tarybos narius vei
kia iš vien su piniguočiais, 
kad išnaudoti darbininkų klia- 
są.

Musų darbai buvo atimti, 
musų pinigai bankuose nuva
žiavo kažin kur, o dabar val
dininkai, kurie ištikrųjų tėra 
musų tarnai, atima nuo musų 
vaikų mokyklas. Ar mes ty
lėsim ir pasiduosim, kuomet 
musų vaikučių ateitis yra pa
vojuje?

Atvažiuokite į šį susirinki
mą ir išgirskite kas reikia 
mums daryti.

Susirinkime kalbės žymus 
kalbėtojas Austin High moky
tojas Gordon Ramsey, Crane 
College studentas Lawrence 
Singer (angliškai), o lietuviš
kai M. Jurgelioniene, Dr. J. 
Baltrušaitienė ir kiti, kurių 
vardai bus pranešti rytoj, Dai
nuos pp. Scbultz ir Zabukienė.

L. Narmontaitė.

nariai, taip ir jų draugai ir 
pritarėjai.

Tai bus bene paskutine pro
ga šiais metais išvažiuoti į ty
rą orą ir sykiu praleisti sma
giai laiką prie geros muzi
kos, alaus ir gardžių užkan
džių. Nepamirškite visi pas
kutinio išvažiavimo — ir ten 
bukite I Kniečia rengėjai.

“Naujienose” lankė 
si wisconsinietis An 

tanas Panauškis
. ■ . • 5*- / I

Vakar “Naujienose” atsilan
kė Compbellsport, Wisconsin, 
gyventojas Antanas Panauš- 
kis, kuris atvyko Chicagon at
lankyti Pasaulinę Parodą ir 
kai kuriuos vietos lietuvius. 
Prie progos jis užsirašė “Nau
jienas” ir suteikė auką Da
riaus-Girėno paminklo fondui.

SPORTAS
šianide risis St. Bagdonas; 

su D. Dudinsku

oJack,
MABKElf

Jack Sharkey Chicagoje; baigs rengtis 
kumštynėms su Levinsky

Pilnas gyvumo ir “sveikas kaip ridikas” atrodo lietuvis 
kumštininkas; vakar pradėjo treniruotis

SLA. kuopa Harvey, 
III., rengia išvažia

vimą rūgs. 10 d.

PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj rugsė
jo 8 d. Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd. 7:30 vai. vaka
re. Šiame susirinkime bus svarbių rei
kalų. Malonėkite dalyvauti visi, 

t — Valdyba.

Ramygalos Aido Kliubas, laikys savo 
susirinkimą, penktadieny, rugsėjo 8 d., 
1933, Barauskio svetainėj, buvusi M. 
Meldažio, 2244 W. 23 Place. 8 vai. 
vakare. Prašome skaitlingai susirinkti, 
nes bus tariama apie ateinantį išvažia
vimą.

Rmygalietis.

CHEVROLET

mūgė- 
stoty-

Linksmas, pilnas gyvumo ir 
“sveikas kaip ridikas” Jack 
Sharkey vakar atvažiavo į 
Chicago, sutiktas būrio drau
gų, laikraštininkų, fotografų ir 
kumštynių sporto 
jų /Illinois Central
jo, prie 12-tos ir Michigan 
avenue gatvių.

Jį, be kitų, sutiko būrys lie
tuvių, tarp kurių buvo Anta
nas Kalvaitis, konsulas, ir Dr. 
A. Zymontas. Kartu su Shar
key atvažiavo jo žmona, trei- 
neriai Al. Lacey ir Tony Pa- 
lazolla ir partneris lavinimosi 
kumštynėse, Chester. Matahjo, 
Sharkey, manadžerius, Johnny 
Buckley atvyks sekamos sa
vaites pabaigoje.

Po linksmų žodžių su jį 
apspitusiais draugais ir laik
raštininkais, Sharkey nuvyko 
į Edgewater Beach Hotel, kur 
jis gyvens būdamas Chicagoje. 
Ten reikalus sutvarkęs, tuo
jau nuvyko į sporto salę, 
“Trafton’s Gymnasium”, kur 
jis treniruosisi kumštynėms su 
chicagiečiu sunkaus svorio 
kumštininku “Kingfish” Le
vinsky, populiariai vadinamo, 
“Maxwell 
Sharkey 
Chicagon 
savaites
svarą — tai esąs jo žemiausias 
svoris dvi savati prieš kumš
tynėms įvykstant.

Kas ypatingai metėsi i akis 
tiems, kurie buvo stotyjė-bu
vusį bokso čempioną, lietuvį, 
sutikti, tai jo gera išvaizda, ir 
sveikumas. Linksmas, malo
nus ir angliškai kalbant, “full 
of pep”.

Jo 
čiu

HARVEY. — S. L. A. 289 kp.! 
rengia išvažiavimą rūgs. 10 d. 
miškų prezerve, prie 159 iri 
Turner avenue, . visiems gerai 
žinomoje vietoje. Pradžia 10 
vai. ryto. T,aįgi nepraleiskite 
progos, bet atsilankykite šia-j 
me išvažiavime, kaip kuopos

Pritariant prezidento Roosevelto no
rui pakelti algas visiems darbininkams, 
H. J. Klingler, vice prezidentas ir gene- 
ralis sales mąnedžeris Chevrolet Kompo-

GERI 
AUTOMOBILIAI

MADOS IMADOS

Z ■ L

o

gatvės dievaičiu”, 
prieš atvykdamas 
treniravosi per tris 

ir dabar Sveria 201

kumštynės su Chicagie-' 
kumštininku Levinsky 

įvyks rūgs. 15 d. White Sox 
lauke. Jos nusitęs 10 raundų. 
Bilietus kumštynėms galima 
gauti Morrison viešbučio lau
kiamą j ame kambaryje, Madi- 
son ir Clark. Jie yra nuo?,$l 
iki $5. Už kelių dienų “Nau
jienose” tilps pasikalbęjirųąs 
sužymiu kumštininku irCįsjJū- 
džiai iš jo treniravimdši vie
tos, “Trafton’s Gymnasium”.

• „ * V. i '■ ’•>

Garsinkitės “N-nos?”
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2694

2694 — Lengva spurto suknelė. Tin
ka iš tamsios arba šviesesnės materijos 
Gražiai išrūdys su skųrine juostele. Su
kirptos mieros 14, * * " '*n "

Šiandie Universal Atletikos 
Kliube įvyks ristynės tarp St. 
Bagdono ir Domininko Dudins- 
ko. Abu yra vienodo svorjo ir 
pasižymėję ristikai, todėl gali
ma tikėtis gero “šou”.

Pradžia 8 vai. vakaro.

suteikia 
barzdaskutyklof-

komfortą

■
 skutimos 

namie
-V,.-; • ■ ■ r

(PRO ISA K BLA.Df)

nijos pareiškė, kad jis neseniai pridavė 
apie 10,000 dealeriams planą. Tuo jc 
plano galima bus pakelti algas daugiau, 
kaip 25,000 vyrų, kurie pardavinėj; 
Chevrolet karus ir trokus.

Nors tas planas ir nėra priverstinas, 
p. Klingler pareiškė, kad jisai gavo laiš
kus ir telegramas nuo daugiaus kaip 
2000 dealerių, kurie sutiko pravesti tą 
planą tuojaus, nieko nelaukdami. Lai
ke ne daugiau kaip vienų metų, tikima, 
kad kiekvienas Chevrolet pardavėjas ga
lės užsidirbti daugiaus pinigų.

Nors tas planas ir labai smulkus it 
specifiškas, bet jisai yra įvykdomas, ne
žiūrint kaip didelį arba mažą biznį tu
rėtų dealeris. Tie, kurie tą planą ži
no, sako, kad jisai bus naudingas ne tik 
darbininkams, bet ir patiems dealeriams, 
mažuose ir dideliuose miestuose, tokio
se kaip New Yorkas ir Chicaga.

Projekte, kurį paduoda p. Klingler, 
rekomenduojama atskyrų karų pardavė
jams užsidirbti ant pardavimo naujų 
karų, vartotų karų, trokų ir karams 
reikalingų dalių. Tame projekte taip
gi rekomenduojama salesmonams pelnyti 
ant “house deals", iš ko jie iki šiol 
neturėjo jokios sau naudos. Taipgi 
rekomenduojama bonų systema, kuri tu
rės veikti žiemos ir rudeniniame sezone, 
kuomet pardavėjai mažiaus pelno; iš 
tos bonų systemos jie galės pasiimti pi
nigų, kuomet bus labai svarbus reikalas.

Vienas iš svarbiausių šio programo 
punktų yra tas, kad patyrę salesmonai 
turės nuolatinį darbą — ir mokestį, 
kuris bus nemažesnis negu darbininkų 
kitose vietose.

Dealeriai irgi pasinaudos tuo projektu, 
nes jie galės naudotis geriausios rūšies 
salesmonais. Pasidauginęs auto parda
vimas 'duos progos dealeriams mokėti sa
vo salesmonams augštesnes algas, ir tuo 
budu nauda bus ir dealeriams ir parda
vėjams.

Pasitikėjimas, entuziazmas ir geras 
atsinešimas pagimdys tokias sąlygas, kad 
kiekviena organizacija galės bujoti ir bū
ti naudinga.

CLASSIFIED ADS
■ -- -- I . --------------------- <

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

6955 So. Talman Avė.

PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 
rakandus: parlorio setą, miegruimio ir 
pusryčių setus, keturius puikius kauras, 
Kampas, vacum valytoją, paveikslus, 
įvairias vertingas reikmenas. Parduosiu 
tu dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo
jau.

6626 So. Halsted St. 
—O—

MIEGKAMBARIO, parlorio ir valgo
mojo kambarių setai, 3 kaurai, parduo
siu kartu arba skyrium, pigiai. 5489 
Uniyersity Avė., arti 5 5 St.

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

4704.06 So. Halsted Str.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai ir alaus parda
vinėtojai.

1411 W. Randolph St.

CLASSIFIED ADS

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATYRUSIŲ moterų sortavimui 
skudurų junk šapoj. Berger Bros, 
2248 W. Lake St.

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

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

Graham automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiausi automobiliai markete.

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

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Manager
5625 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669 *.
I . ' I ■ ■ •' • ■

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
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.

LANDLORDS BURĘAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. HalstedL St. Chicago. III.

REIKALINGA gera patyrusi mergai
tė prie abelno nmaų darbo, geri namai. 
4031 Gladys Avė. Van Buren 0646.

For Reni
FLATAS 4 kambarių, šviesus su 

maudynėmis, kampiniame name Bridge- 
porto apielinkėje, renda $12.00. Tel. 
Yards 2414.

< Business Chanc<^

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

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

1707 So. Halsted St.
t U...., . .................................................. ....

PARSIDUODA VALGYKLA
Tarp didelių dirbtuvių tinkama vie

ta dėl aludės parsiduoda labai pigiai.
Galima pirkti lengvais išmokėjimais, ar
ba manysiu ant nedidelio namo.

920 S. Califomia Avė.
Tel. Nevada 10053

CRANE COAL CO. 
J 5352 So, Long Avė. I 
Ek TBU MMJULIC z MO& «

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Paroda!

KAINOS ŽEMESNftS, NEI MANOTE 
Visi gatavi išgabenimui

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernfim, mėsinėm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
bot dog parloriam.

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

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

608—?-614 N. Wells St. Phone Superior 2361

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
nė ir delicatessen, kampinė krautuvė ir 
5 pagyv. kambariai užpakaly. Renda 
$25.00. Atsakanti ypata gali pasida
ryti pinigų. 6158 So. Carpenter St.

PARSIDUODA duonos rautas, biz
nis išdirbtas per daugeli metų, parduo
siu pigiai, aš turiu kita biznį.

4300 So. Wood St.

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

REPUBLIC 8402

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

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiškiai 
parašyti savo vardą, pavardę ir adresą. 
Kiekvieno pavyzdžio kaina 15. centų. 
Galima prisiųsti pinigus arba pašto 
ženkleliais kartu su užsakymu. Laiš
kus reikia adresuoti)

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III m

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.( Chicago, III.

Čia įdedu 15 centą lt prašau 

atsiųsti man pavyzdi

.1...^.. per krutinę
• ■

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

Mieofs

(Vardas

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

an-

Educational 
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos. Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo. Braižinio, High 
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.

Exchange—-Mainai"
MAINYSIU NAMĄ ANT FARMOS 

2 flatų mūrinis po 5 kambarius, ga
ru šildomas, 2 karų garadžius Mar- 
ųuette 
mylių

Parke ant geros farmos, 100 
ar toliau nuo Chicagos.

J. MOCKUS 
9510 W. Shore Drive 

Tel. Oak Lawn 238-M 
Oak Lawn, III.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotu teisingumą

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Financial

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

Real Estate For Sale

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. * Petrzilek Bros. 3 Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

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

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYBTTE 1083

2608 West 47th St,

■ Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba atudijoj 
<023 S. Halsted St

{Jansen Stud.)
Rea. 730 W. 62nd St. 
Tek Englewood 5840

•m? -

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju'Metodu

■ '< ’ ...... .

Be operacijos ar ičirlkimų, Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas rydvmasis. namie leid

I šia f imt atlikti savo reikalus kaip papras- 
, »nl—iinnma. jei nesate tiek paliegę, kad 

etate priversti gulsti lovoje. Tokiame ateiti- 
, kinie, Emerald Oll veikia taip greitai, kad 

ušrydytl Ju«ų Roin ialsdas. sumallnti auti- 
' nlhmo Ir nasnlinti vleus skanumus, kad jų*

* trnnina laika galSejlte atsikelti. Tiktai lai. 
kykltSs lengvų nurodymų Ir iuine t«krai pa 
velbAti Jnsų aptiekininkas nepasllalkys jūsų

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITĘ MIESTŲ!!!

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 apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurj jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien —- Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

p ‘ t , • ‘ r1' . ’< ' ) ■*

CANAL 8500 4
nu HMU,. ........... ; r ,

y & ?'5'$Ą




