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Siunčia 30 karo
laivų į Kubą

Karo lakūnams įsakyta irgi būti prisiren 
gusiems skristi Kubon. Kuboj gi 

tuo tarpu yra visai ramu
WASHINGTON, rūgs. 7. — 

16 greitųjų torpedinių laivų ga
vo įsakymą tuojaus plaukti iŠ 
Hampton Roads į Kubų. Kubos 
vandenyse šiuo laiku yra jau 
14 karo laivų. Tuo budu dabar 
Kubos vandenyse bus viso 30 
didesnių ar mažesnių Jungi. 
Valstijų karo laivų. Į Kubą iš
plaukė ir karo laivyno sekre 
torius Swanson.

Tie karo laivai pasiųsti ne
va kad apsaugoti amerikiečių ir 
kitų svetimšalių gyvastis ir tur
tų Kuboje, nors Kuboj šiuo lai
ku yra nepaprastai ramu ir 
nebuvo ten mažiausių sumišimų.

Ruošiami ir karo lėktuvai

QUANTICO, Va., rūgs. 7.-- 
Marinų korpuso lakūnų skvad- 
ronas Bro\vnsfielde gavo įsa
kymų prisiruošti “bile minutę” 
išskristi į pietus ir į Kubų, jei 
ateitų tokis Įsakymas.

Skvadronas susideda iš 12 
žvalgybos lėktifvų ir kelių pa- 
gelbinių lėktuvų.

Atėjus įsakymui skvadronui 
prisiruošti, mechanikai tuojaus 
pradėjo rengti lėktuvams kul
kosvaidžius, po du ^kulkosvai 
džius kiekvienam lėktuvui.

Kuboje visiškai ramu
HAVANA, rūgs. 7.— Kubos 

gyventojai stebisi, kad Jungt. 
Valstijos daro tokių prisirengi
mų ginkluotai , intervencijai; 
kuomet Kuboj yra visiškai ra
mu ir pašalinus dės Cespedes 
valdžią dar nebuvo mažiausių 
sumišimų. Dagi ir nekenčia
mieji perrištai nebuvo žudomi.

Laikinoji revoliucinųs juntos 
valdžia nežino kaip ir aiškinti 
šį Jungt. Valstijų žygį. Ji jau 
tarėsi apie sutvarkymą armi
jos ir nutarė sugrąžinti armi
jai kairninkus,—ne visus, bet 
po vieną kiekvienai kuopai. Ka
rininkus išsirinks patys karei
viai.

atvirai sako, 
tik tyla prieš 
be civilio ka-

O jei kiltų

Atgaleiviai pranašauja civilį 
karą

Nors visoje šalyje yra nepa
prastai ramu, bet atgaleiviai 
patylomis ruošiasi tą ramumą 
sudrumsti. Jie 
kad ta tyla yra 
audrą. Ir Kuba 
re neapseisianti.
civilis karas, tai ir Amerikos 
intervencija pasidarytų neiš- 
vengtina.

Nuvertus Machados diktatūrą 
ir prieky atsistoju^ konservato
riaus dės Cespedes valdžiai, ne
įvyko jokios svarbesnės per
mainos, vien tik pasikeitė as
menys valdžioje. Dabar paėmus 
valdžią revoliucinei juntai jau
čiama, kad turės įvykti didelių 
permainų visos šalies tvarkoje.

ORR

kapitalistams, kurieAmerikos 
valdo visų šalies ekonominį gy
venimų, tos permainos yra ne
pageidaujamos ir todėl tai ir 
eina dideli prisiruošimui Ame
rikos intervenciaji, kad apgin
ti Amerikos kapitalistų intere 
sus. Todėl tai ir nugalėti at- 
galeiviai kelia galvų ir kalba 
apie civilį karą.

Adm. Byrd vėl plauks 
tirti pietinio poliaus 

apielinkes
Pasiims du ar tris lėktuvus ir 

150 šunų. Ekspedicijoj daly 
vaus 80 žmonių

WASHINGTON, r. 7. —Adm. 
Richard E. Byrd, poliarinių 
kraštų tyrinėtojas, atsisveikino 
su prezidentu Rooseveltu ir pa
skelbė, kad jis rugsėjo 25 d. iš 
plaukia atgal į savo “Mažosios 
Amerikos” stovyklą prie pieti 
nio poliaus, kur jis ir toliau 
tyrinės dar neištirtas žemes 
pietinio poliaus juostoje.

Jis jau kartą ten buvo ir 
lėktuvu buvo pasiekęs pietinį 
polių. Dabar jis pasiimsiąs du 
ar tris lėktuvus ir jie daugiau 
skraidysią. Skrysią jie ir ki
ton poliaus pusėn, kur yra di
delis sausžemis, galbūt Jungt. 
Valstijų ir Meksikos didumo.

Kadangi pirmesnis jo laivas 
dabar yra Chicagos pasaulinėje 
parodoje, tai dabar jis plauks 
kitu laivu, Bear, kurį paskolino 
ekspedicijai Oakland, Cal., mies
tas.

Ekspedicija susidės iš 80 žmo
nių ir 150 šunų. Išplauks ji iš 
Boston, Mass. Prieš išplauk
siant Byrd aplankysiąs Chica
gos parodą.

Naziai siekiasi nužu 
dyti mokslininką 

Einstein
Siųlo 1,000 st. svarų atlygini

mo tam, kas nužudys moks
lininką

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
talija y

Nepastovus, galbūt lietus; ne
didelė permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 7;- 
14.

Garsus italų lakūnas gen. Francesco de Pinedo, kuris jau du sykiu yra perskridęs Atlantiką ir 
jo lėktuvas Santa Lucia, kuriame jis žuvo bandydamas pasikelti iš New Yorko, kad skristi į 
Bagdadą, Mažojoj Azijoj ir tuo nustatyti naują tolumo rekordų. Apačioj: sudegęs Santa Lucia 
lėktuvas, kurio liepsnose de Pinedo žuvo. Katastrofa ištiko lėktuvui dar nepasikelus nuo že- *
mes. Lėktuvas nušoko nuo cementinio kelio ir pasileido per nelygų laukų, atsimušė į geležinę 
tvorų, sukiužo ir užsidegė. įtariama, kad tai buvusi de Pinedo saužudystė, nes jis lėktuvui 
nušokus nuo kelio dar galėjo jį sulaikyti, o ir motoro neužgesino ir leido lėktuvui užsidegti. 
Jis buk mylėjęs Italijos karaliaus dukterį Giovaną, kurių tėvai apvesdino su Bulgarijos kara
lium. Jos dvi fotografijos rastos de Pinedo lėktuve.

Dar nesuranda dvie
jų dalyvavusių lenk

tynėse baliunų
Dar nėra žinių kur nusileido 
Lenkijos ir Goodyear baliunai

19 žmonių žuvo mūšyje 
Philipinų salose

MANILA, P. L, rs. 7. — 19 
žmonių liko užmušta mūšyje 
tarp Philipinų policijos ir reli
ginių Morosvfanatikų Jolo sa
loj.

Baigia ruošti minkš 
tųjų anglių kasyk

lų kodeksą

Pasimirė buvęs Ang
lijos užsienio reikalų 

ministeris Grey
Jis buvo ministeriu pradžioj 

karo ir prisidėjo prie Ang
lijos įtraukimo | pasaulinį 
karą

LIETUVOS ŽINIOS
Sassą pasmerkus

LONDONAS, rūgs. 7.— Dar- 
biečių organas Daily Herald ra
šo, kad organizacija Fehme, 
kuri yra susidėjusi su naziais, 
prof. Albert Einšteiną įtraukė 
į sąrašą paskirtų nužudyti žmo
nių ir paskelbė 1,000 svarų 
sterlingų atlyginimo tam, kuris 
tą nazių nekenčiamą mokslinin
ką “nutildys”.

Dedama pastangų mokslinin
ką apsaugoti. Jis gyvena 
Blankenberghe, Belgijoj ir yra 
prezidentas pasaulio komiteto 
gelbėti Vokietijos fašizmo auf- 
kas.

CHICAGO.—Vis dar neturima 
jokių žiniųs apie du balionus, 
kurie išskrido iš įpįiicago^per- 
eitą šeštadienį tarptautinėse ba- 
iunų lenktynėse už Bennett 
tręfeją. Lenktynėse dalyvavo 
šeši baliunai iš penkių valsty
bių.

Keturi baliunai nusileido jau 
prieš kelias dienas. Toliausia 
nuskrido kom. Settle su Jungt. 
Valstijų karo laivyno baliunu. 
Jis nusileido Connecticu*t vals
tijoj, nuskridęs 800 mylių.

Baliunai, apie kuriuos netu
rima jokios žinios, yra Good
year, valdomas Van Orman ir 
Trotter ir Lenkijos bąliunas, H 
valdomas kap. Hynek ir Įeit. 
Burzynski. Spėjama, kad jie 
yra nusileidę kur nors Kana
doj, toli nuo gyvenamos vietos 
ir gali praeiti dar kelios dienos 
iki jie galės pasiekti telegrafą 
ir pranešti kur jie randasi. Iki 
jie neatsiras, nebus žinoma kas 
yra laimėtojas šių lenktynių.

Jei nesulauks greitai žinios, 
galbūt bus pasiųsta lėktuvai 
juos ieškoti.

______________ L

Grūmoja kardinolui
ADMORE, Pa., rs. 7. Ęardi- 

nolas Dougherty, kuris vasa
roja savo dvare, gavo grūmo
jantį laišką, reikalaujantį $50,- 
000, kitaip busianti padėta bom
ba. Ieškomas tūlas maniakas, 
kuris slankydavęs apie dvarą. 
Dvarą saugo policija.

Kodeksas galbūt dar šį šeštadie
nį bus paduotas prezidentui 
pasirašyti. Derybose dalyva
vo ir prezidentas

CHRISTON BANK, Anglijoj, 
rūgs. 7. — Šiandie savo gražia- 
me dvare Fallodon, Northumb- 
rian pajūryje, po virš savaitės 
sunkios ligos pasimirė viskontas 
Sir Edward Grey, buvęs Ang
lijos užsienio reikalų ministe
ris pradžioj pasaulinio karo, ku
ris pasiuntė Vokietijai ultima
tumą, reikalaujantį, kad Vokie
tija pagerbtų Belgijos neutra
litetą ir paliautų briautis į Bel
giją. Tas ir įtraukė Angliją į 
karą. Mirė jis sulaukęs 71 m. 
amžiaus.

Nuo 1916 m. jis pasitraukė 
iš visuomeninio gyvenimo delei 
susilpnėjimo regėjimo. 1919- 
1920 m. m. per penkis mėn. jis 

į buvo Anglijos ambasadorium 
Washingtone, bet tada jo svei
kata buvo sumenkėjusi, o ir 
prezidentas Wilosnas, kuriam 
tada teko vesti sunkią kovą su 
senatu, ėmė silpnėti, taip kad| 
ir Grey negalėjo daug veikti ir 
iš ambasadoriaus vietos pasi
traukė.

Paskutiniu* laiku jis rūpinosi 
tik paukščiais, kuriems savo 
dvare buvo įsteigęs prieglaudą. 
Visi langai jo namuose turėjo 
būti atdari, kad ir gulintį jį 
pasiektų paukščių čiulbėjimas.

Manoma, kad jis mirė nuo 
augšto kraujo spaudimo.

^įiegąmoji tliga Ke 
: noshoj: moteris 

mirė
KENOSHA, Wis„ rs. 

Viena moteris jau mirė 
shoj nuo miegamosios ligos. Ji 
yra Mrs. Pauline Anderson, 29 
m., motina trijų vaikų, Ji su
sirgo pereitų penktadienį, bet 
tik šį trečiadienį ji tapo išga
benta į izoliacijos ligoninę, ku- 
roj šįryt pasimirė.

ruošti ii 
niekusių 
industri- 
Johnson

Streikuos Clevelan 
do gatvekarių 

darbininkai

Keno-

Nuteisė ir kitą gang 
sterį kalėjiman kai

po valkatą

Pavogė iš pavieto iž 
dininko raštinės bo- 

nų už $87,000

WASHINGTON, D. C.; r. 7. 
—Minkštųjų anglių kasyklų ko
deksas jau baigiamas 
tik liko susitarti dėl 
smulkmenų, taip kad 
nis administratorius
tikisi diar šį šeštadienį paduoti 
tų kodeksą prezidentui Roose- 
veltui patvirtinti.

Didžiausio progreso derybose 
padaryta kai į jas įsimaišė pats 
prezidentas ir pasišaukė pas 
save kasyklų, taip ir angliaka 
šių unijos atstovus ir pats ve
dė derybas. Derybos Baltąja, 
me Name užsitęsė dvi valandas 
ir jose prieita prie susitarimo 
svarbiausiais klausimais.

Svarbiausia kliūtim susitari
mui buyo angliakasių unijos 
pripažinimas. Kaip tas klausi
mas liko išspręstas, dar nėra 
paskelbta.

CLEVELAND, rūgs. 7.—Cle- 
velando gatvekarių kompanija 
atsisakė išpildyti darbininkų 
reikalavimą pripažinti uniją. 
Tikimųsi, kad rytoj ryte pra
sidės 3,000 gatvekarių darbi
ninkų streikas, kuris sustabdys 
visų gatvekarių judėjimų mies
te. Streikas turi prasidėti 5 
vai. ryto.

Jau 82 žmonės mirė 
nuo miego ligos

mėnesiams ka- 
naujais valka- 
kurie leidžia 

kalėj iman vien 
kriminaline re-

įstatymais, ke-

Anglijos unijų kon 
gresas pasmerkė 

diktatūras

CHICAGO.—Vakar iš pagel- 
binės pavieto raštinės 6 N. 
Clark St., nežinomas vagilius 
pavogė’taksų warrantų už $87,- 
000.

Tie warantai buvo priimti už 
taksui ir klerkas Powers juos 
skaičiavo, kuomet jį. pašaukė 
telefonu nežinomas žmogus ir 
paprašė, kad jis nueitų kitan 
kambaryn ir pažiūrėtų palikto 
daikto. Jokio 
Powers nerado1
gryžo prie savo .stalo, tai ne
berado ir warraątų.

Bet vargiai vagiliams pasi
seks tuos warrantus iškeisti, 
nes jų numeriai yra žinomi.

CHICAGO.— “Machine Gun 
Jack” McGurn, vienas iš žy
miausių Capones gangsterių, li
ko nuteistas 6 
lėjiman einant 
tų įstatymais, 
teisti žmones 
pasiremiant jų 
putacija.

Einant tais
lios dienos atgal kalėjiman li
ko nuteistas ir Max Einsen.

Policija tvirtina, kad prade 
jus pritaikinti tuos jstaymus 
ir pradėjus gaudyti gangste
rius, jie pradėjo bėgti iš mies
to bent iki augščiausias valsti
jos teismas išspręs tų įstatymų 
konstitucionališkumą.

Einsen liko pasodintas kalė
jiman, bet McGurn liko paliuo- 
su‘otas užstačius $10,000 kau
ciją iki bus paduota apeliacija 
augštesniam teismui.

BRIGjHTON, Anglijoj, rs. 7., 
—Anglijos darbininkų unijų 
kongresas pasmerkė visas dik
tatūras, ar tai bolševikiškas, ar 
fašistiškas. Ypač aštriai 
smerktas hitlerizmas.

ST. LOUIS, Mo., r. 7. —Ne
žiūrint kad žymiausi visos ša
lies mokslininkai vadovauja 
kovai su miegamąja liga, jokio 
progreso toje kovoje nematyt 
ir epidemija nė kiek neatslugs- 
ta. įkišto! jau 82 žmonės mirė 
nuo šios paslaptingos ligos. 
Serga gi 600 žmonių.

“jJ 'y': . jį
29 ugniagesiai su

žeisti

KLAIPĖDA.—Dr. Neumanno 
“bendruomenei” nenusileidžian
tį von Sassą paskutinį laiką iš
tiko smūgis po smūgio. Griež
tai jį pasemerkė Vokietijos 
spauda, neišskyrus ir naciona
listų partijos oficiozinių laik-‘ 
raščių. Tilžėje konfiskavo jo 
Volkskurierį ir nacionalistų 
partijos nariams net uždraudė 
lankyti tuos restoranus ir ka
vines, kur laikomas Sasso Volks- 
kurier. Pagaliau Klaipėdos kraš
to evangelikų bažnyčios kon
sistorija, kaip disciplinarinis 
teismas, pasmerkė ir pašalino 
von Sassą nito eitųjų pastoriaus 
pareigų. Vokietijos spaudos ir 
nacionalistų partijos viešai pa
rodytas nusistatymas prieš Sas
są klaipėdiščių neumannininkų 
ir abiejų jiems tarnaujančių vo
kiškų dienraščių (M. Dampf- 
booto ir M. Rundschau) buvo 
palydėtas ypatingu džiaugsmu 
ir tojo pasmerkimo užakcenta- 
vimu1. Konsistorijos gi pasmer
kimas, matyti, Sasso priešinin
kų įvertintas kaip galutinis 
Sasso ir jo organizacijos su
triuškinimas, nes dabar paga- 
liau pasiliovė net dr. Neumanno 
“bendruomenės” agitaciniai vie
ši atsišaukimai prieš Sassą ir 
jo “bendruomenę”.

Tuo tarpu Sasso organizacijos 
vykdomasis komitetas Volks- 
kurier 22-VIII paskelbė, kad 
konsistorijos sprendimas jam 
nebuvęs netikėtas dalykas ir 
kad. von Sass esąs ir pasiliksiąs 
“musų vadu”. Jisai, girdi: “iš
tikimiausiai kovodamas už na
cionalistinę deją prarado tar
nybą ir duoną”. Už tai ir jo 
šalininkai turį būti jam ištiki
mi ir jo neapleisti. Girdi: “Nė 
milimetro nepasitraukdami nuo 
autonomijos pagrindo, būdami 
lojalus Lietuvos? valstybei, mes 
ir toliau kovosime už naciona
listinės idėjos laimėjimą Klai
pėdos krašte!”

Vokietijos nacionalistų parti
ja, net paneigdama savo vyriau
siojo vado Adolfo Hitlerio vie
šą užtikrinimą, kad jo parti
jai nė galvon neateina kištis į 
dalykus už Vokietijos sienų, vis 
dėlto viešai pasmerkė von Sas
są, kaip netinkamą nacionalis
tų idėjos apaštalą Klaipėd. kraš
te, o Sasso “bendruomenės vyk
domasis komitetas” —ir toliau 
kovosiąs už tos nacionalistines 
idėjos “laimėjimą”.

(šioje žinioje visur kalbama 
apie nacionalistus, nacionalizmą. 
Turėtų gi būti—nacionalsocials- 
tai (naziai, hitlerininkai), na
cionalizmas (hitlerizmas) ir

Sukruto namus statyti

pa-

aliko daikto 
?et kada su

DALLAS, T& rs. 7.— Mrs. 
J. R. Logan, 23 m., laikydama 
rankose savo 2 metų dukterį 
Elaine, iššoko iŠ 27 aUgŠto ten- 
go Cliff Towers hotelio, kuria
me jos gyveno, 
vietoj.

. S ■
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Abi užsimušė

CHICAGO.——Loren Morrson, 
iš Council Bluffs, Neb., tiki, 
kad niekad nėra vėlu mokintis. 
Jis 70 metų atgal arkliu veži
mu nevyko iš Chicagos į Oie- 
gon teritoriją. Dabar jis yra 
80 metų amžiaus. Ir švęsdamas 
80 mętų gimtadienį jis pirmą 
kartą įsisėdo J lėktuvą ir at
skrido į Chicago. Taipgi lėk
tuve jis užsirukė. ir pirmą gy
venime cigaretą, Skraidymas 
ir cigaretei jam patiko. Iš Chi
cagos jis skrido į New Yoriką.

/ ■

ALYTUS.—Alytaus mieste iki 
šiol beveik nebuvo pastebima 
statyba, bet paskutiniu laiku 
pasirodė didelė statyba. Nau
jame mieste pradėjo statyti ke
lis gana gražiui mūrinius na
mus. Statosi valdininkai. Nau- * 
jas miestas pagražės.

CHICAGO.—Vakar gesinant 
gaisrą prie Wells ir Madison 
gatvių, vidurmiesty, pritroško 
ir liko lengvai sužeisti 29 ug
niagesiai. Tai buvo jau 26 gais
ras vidurmiestyje bėgyje vieno 
mėftesio, kil^s dėl padegimo.

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
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MARGUMYNAI
Fabrikų kompanijoms organi

zuoti nesiseka.

did- 
ypa-

Rato P. Drg.
Paskutiniuoju laiku 

žiu jų fabrikų bosai su 
tinga atyda griebiasi organi
zuoti kompanijų (čia vadina
mų “kornparričnų”) unijų, į 
kurias visokiais budais vilio
ja savo darbininkus. Tačiau 
darbininkai jų skymavimams 
nepasiduoda. Pirmąjį mėgini
mą padarė “Ataniimim Co. of 
America” — Meliono kompa
nija, tačiau darbininkai abso
liučia balsų dauguma atmetė 
prisidėjimą prie peršamosios 
bosų unijos. Sekančią savaitę 
bosai yra pasirengę balsavimą 
pravesti tarpe “Steel Car Co. 
McKees Rocks,” tačiau ir te
nai bosams nepasiseks, nes 
darbininkai yra pasiryžę pri
sidėti prie nacionalės darb. 
unijos, šiuos fabrikuose dir
ba daug lietuvių ir malonu 
priminti, jog lietuviai tvirtai 
laiko? i už prisidėjimą 
nacionalės darb. unijos.

prie

Vžpuolimai ir žmogžudystės.
Pastaruoju laiku Pittsburg

he nuolat pasikartoja nakti
niai užpuolimai plėšikavimo 
tikslais.

šiandien iš Allegheny River 
(upės) tapo išimtas nežinomo 
asmens (motęrs) lavonas, ku
ri skrodžiant pasirodė, jog au
ka pirma buvo nužudyta, o 
vėliau paslėpimui žmogžudys
tės pėdsakų įmesta upėn.z

Pert virtas skystimėlis
Ketvirtadienio vakare prie 

Glockner N. S. parke susiti
ko pareivį, kurio butą “ge
ros širdies, mat, pasiūlė išsi
traukti tvirtosios. Pil. G., žino
damas, jog šiais laikais ne 
taip jau lengva veltui kas gau
ti, ištraukė gerą burną, ir 
taip patraukęs, taip gardžiai 
miegojo, kad pabudęs tik tre
čią dieną. Tačiau pil. G. sky
stimėlis per brangiai kaina
vo.
ne 
bet 
jo.

Mat, pabudęs 
tik piniginio 
sykiu ir darbą

brolių išvyko apsivesti. Ta
čiau kelionėje ištiko baisi ne
laimė. Automobilis, valdomas 
jaunosios, trenkė telegrafo 
stulpan taip smarkiai, kad net 
užsidegė ir jame žuvę jauno
ji ir jos pamergė. Gaila jaunų 

gabių žmonių.

nos”, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, “Keleivi®”, 255 Bro- 
adway, So. Boston, Mass,

—P. Dar gis.

VISOKIOS ŽINIOS
ir Paroda.

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Radio Kliubo Koncertas

Pradedant rudens sezoną, 
Radio Kliubas rugsėjo 17 die
ną Lietuvių Piliečių svet. So. 
Side rengia didelį margumy
nų vakarą. Programa susi
dės iš muzikos, dainų ir kal
bų.

Gros Radio simfonijos orke
stras, susidedąs iš 12-kos as
menų. Skaitlingas Radio cho
ras, vadovaujant Jonui Senu
liui, sudainuos eilę populia- 
riškiausių liaudies dainų. Žy
mesnieji solistai jau rengiasi 
prie koncerto.

šiame koncerte kalbės vie
nas iš pažangiausių ir popu
li ar iškiausias asmuo Pittsbur- 
ghe ir visoj Pennsylvanijos 

teisėjas Musmmano. 
Musmmano yra pasi- 
kovose už mainierių 
ir prieš “Blue Law”

valstijoj
Teisėjas 
žymėjęs 
reikalus 
Pa., taigi visiems bus proga
girdėti šį liaudies draugą kal
bant.

Koncertui rengti yra suda
ryta specialė komisija iš pir
mininko Miliaus, sekr. Paule- 
kiutės ir anouncerio P. Dar
gi©. Komisija dirba išsijuosus, 

^kad programas būti) gražus ir 
įvairus.

Taigi įsitėmykite: koncertas 
įvyksta rugsėjo-Sept. 17 d. 8 
vai. vakaro Lietuvių Piliečių 
svetainėje, 1721 Jane St., S. S. 
Įžanga tik 25 centai.

neberado 
maišiuko, 
pramiego-

patikrintPaskutinis mėnuo 
automobilius.

Pa. valstijoje yra įstatymas, 
jog kiekvienas savininkas au
tomobilio du sykiu per metus 
privalo nuvežti į specialiai 
skirtas vietas patikrinti auto
mobilio stovį ir trukumus vie
toje pataisyti, šis mėnuo yra 
paskutinis patikrinimui, taigi 
tie, kurie dar neįsigijote “tn- 
spection eards” pasistenkite 
tuojaus įsigyti, nes pradedant 
lapkričio mėnesiu neturintie
ji bus griežtai baudžiami.

Kadangi nuolatinis Radio 
programų vedėjas P. Dargis 
užsiėmęs įvairiais darbais, to
dėl jis pasikvietė pagelbon 
inž. Bronių Blažaitį, ’ jauną, 
gabų čia gimusį jaunuolį. Tai
gi vieną sekmadienį R. pro
gramos skelbia P. D., o kitą 
B. Blažaitis. Linkime p. Bla- 
žaičiui laimingos kloties, jo 
naujose pareigose.

Visais Radio Kliubo reika
lais kreipkitės į pirmininką 
p. Milių adresu Suburban 
Motors Co. 717 Brownsville 
Road, Pittsburgh, Pa.

Skaitytini laikraščiai.

ir

Nemyli — mirk.
Jaunas vyrukas E. Fletcher 

įsimylėjo į mergužėlę, taip 
pat jauną; na, žinoma, ir gra
žią. Tačiau mergužėlės butą 
šaltakraujos, nes ji visai ne
kreipė domės į meilužio mei- 
linimosi. Supyko vyras, nu
keliauja į Donegal Township 
(Pittsburgho apylinkėj) mer
gužėlės gyvenamon vieton ir 
peršauja ne tik ją, bet ir pats 
saye; mat, jei negalima prisi- 
piršti “ašarų pakalnėj”, tai 
gaj ‘ geriau seksis “dangaus 

lutėje.” '

-------------------- *

Allegheny pavietas turėjo 
surengęs didelę parodą, kuri 
tęsėsi nuo rugpiučio 31' ligi 
rugsėjo 4 d. Parodoje buvo iš
statyta vien tik tai, kas yra 
pagaminama Allegheny pavie
te. Parodos surengimas kaina
vo šimtus tūkstančių dolerių. 
Matėsi labai daug įvairių įvai
riausių dirbinių ir žemės ūkio 
produktų, o ypač visokių pau
kščių ir gyvulių bei įvairių 
rųšių augmenų.

žiūrint į farmerių išstaty
tus eksponatus, tiesiog nesi
norėjo tikėti, kad tai visa pa
reina iš Allegheny pavieto, 
kur, rodosi, nieko daugiau nė
ra, kaip tik plieno-geležies iš- 
dirbystės.

Parodoje nuo 10 vai. ryto 
ligi 10 vai. vakaro buvo įvai
rus perstatymai, daugiausiai 
iš sporto srities. Vakarais, kai 
sutemdavo, iš lėktuvų ir nuo 
žemės leidžiamos buvo benga
linės ugnys ir rakietos. Tai 
darė didelį įspūdį.

Kas dieną parodon susirink
davo apie šimtas tūkstančių 
žmonių. South Park turi 
apie 1,200 akrų žemės plotą, 
vienok susigrūdimas buvo 
tiesiog baisus.

Teko girdėti, kad tokios pa
rodos bus rengiamos kas me
tai ir pastatyti trobesiai ne
bus nugriauti.

Allegheny pa vielas" Turi du 
parkus — North ir South. Tie 
parkai užima milžiniškus že
mes plotus. Vasaros metu į 
parkus suvažiuoja tūkstan
čiai žmonių ir laiko piknikus.

Svečiai.
Laike švenčių teko pastebėti 

Pittsburghe svečių iš kilų ko
lonijų. Iš Clevelando atvyko 
p. Jonas Yarošauskas su savo 
šeima bei p-ia Karpavičienė 
ir p-lė Meliauskaitė. 
buvo apsistoję pas 
draugus ponus 
Kadangi Mačeikiai 
draugiški žmonės,
susikvietę gražų skaičių savo 
kaimynų. Papietavę, svečiai 
sumanė pasivažinėti po Pitts- 
burghą, o vėliau sustojo Lietu
vių Ūkės Kliubo farmoje, kur 
buvo laikomas to kliubo pik
nikas. Kurį laiką pasilinksmi
nę piknike, svečiai nuvyko 
pas ponus Pi vari linus į vasar
namį, kur buvo labai maloniai
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na, N. Y.; Edge\vater, N. J.; 
Cleveland, Ohio; Fairfield, 
Conn.; Detroit, Mich.; Aloca, 
Tenii.; Badin, N. C.; East St. 
Louis, III., ir Bauxite, Ark.

• Bet kai Ncw Kensingtono 
dirbtuvėse kompanijai nepa
vyko pravesti kompaničnų li
nijų, tai Aluminum Meliono 
kompanija buk praradus vi
sas viltis dėl kompaničnų u- 
nijų ir kitose savo dirbtuvėse.

Silvarkų magnatai irgi ne
beturi vilties, kad jų darbi
ninkai balsuotų už kompanič
nas unijas. Greičiausiai, kad 
kompaničnų unijų klausimą 
nė balsavimui nestatys, o ban
dys kitokiais skymais palaiky
ti savo kompaničnas unijas.

Morališkai New Kensington, 
Pa., Aluminum dirbtuvių dar
bininkų balsavimas uždavė 
skaudų smugų kompaničnoms 
unijoms. Jeį tik turės progos 
kitų dirbtuvių ir kitų industri
jų darbininkai pasisakyti per 
balsavimą, tai milžiniškomis 
balsų daugumomis pasisakys 
prieš kompničnas unijas.

Kitas balsavimas dėl kom- 
paniČnų unijų bus daromas 
gal da šią savaitę—tai Mc
Kees Rocks, Pa., Pressed Steel 
Car Co. dirbtuvėse. Nora ma
žiausios abejones, kad ir šiose 
dirbtuvėse didele didžiuma 
darbininkų "pasisakys prieš 
kompaničnas unijas, kaip tai

variunas; angliškai ukrainie
tis advokatas Oniška, serbas 
advokatas Brinlov ir Lygos 
pirmininkas Lelionis.

Visi kalbėtojai daugiausiai 
kalbėjo apie Lygos organiza
ciją ir ragino, kad lietuviai tą 
organizaciją remtų. Be to, 
buvo pabrėžta, kad lietuviai 
nesiduotų apgaudinėti viso
kiems meklioriams laike rin
kimų.

Muzikalę programo dalį iš
pildė J. Vainausko orkestras, 
seserys Plokiutės ir seserys 
Staroliutės bei P. Mačeikis. 
Visi programo dalyviai pasi
rodė gana gerai ir po kelis 
kartus buvo publikos iššaukti.

Publikos susirinko labai 
daug, net Lietuvių Sūnų Sve
tainė pasirodė esanti penna- 
ža. Daugeliui teko per visą va
karą stovėti.

Labai pagirtina, kad north- 
sidiečiaį labai 
m 
ge 
nėr..„, 
dalyvavo.

bka užsilaikyti. Tai padarė 
Aą įspūdį ir kitų tautų žmo- 
5ms, kurie šiame parengime

Vakarą vedė p. J. Rinkas. 
--Jay Kay.

Iš Darbo Lauko
Darbininkai atmeta kompa

ničnas unijas.

Mę. Ir daž- 
tt bosų pasfe

ką kitą 
pasigyri- 

unijų 
šiomis 

apylin-

Penktadienis, rūgs. 8, 1939

ŽIŪRINT PRO 
RAKTO SKYLUTĘ

Rašo Pliumpis.

Toks, tokį pažino.

Paprastam gyvenime musų 
-parapijų vadai ir visas juoda
sis internacionalas badosi špy
gomis su raudonuoju interna
cionalu, tačiau užkulisy jie 
puikiai subendrina jėgas.

Aną dieną Pliumpis turėjo 
progos atsilankyti vienos pa
rapijos piknikan ir drauge su

S. Bakanas.

Coverdale, Pa

Pranas Mickunas sunkiai 
žeistas anglių kasykloje ir 
dabar randasi Švento Juo
zapo ligoninėje.

Sll-

savo 
Na gi

patapijonais 
, žiūriu, jog 
ii štabas ne

pasišokti, 
visas mu- 
‘šventably- 
vienas iš 

pastogės. Klausiu vie-
vas,’ o 
Bimbos 
no, kito parapijono, kame da
lykas, kodėl nekviesta savųjų, 
Parapijonai rankas pakrato ir 
tyli, tačiau žilasis Jonas paai
škino — mat, sako, savuosius 
imant reikia daugiau mokėti 
(mat, unijistai), o paėmus 
bimbinius atseina pigiau ii' 
jie galį sutraukti publikos iš 
savo pusės. Mat, ir bimbinių 
doleris nedrasko klebonui ki
šenės. Business is business.

lietuvius balsuo-

pabaigus kalbėti,
Basil Onyshow,

Svečiai 
savo gerus 
Mačeikius. 
yra gana 
tai turėjo

Gyvenimas butų niūrūs 
neįdomus, jei mes nieko kito 
apart fizinio darbo nedirbtu
mėme, niekuo neinteresuolu- 
mės.

Mums svarbu žinoti, kas de
dasi visam pasaulyje, kas pa? 
siekta moksle, bendrai visuo
se gyvenimo šakose. Tai gali
me sužinoti per spaudą—kny
gas ir laikraščius. Mes norime 
skaityti tokią spaudą, kuri 
teisingai, laisvai paduoda vi
sas žinias, kuri rūpinasi mu
sų darbo įlašės reikalais ir už 
juos kovoja. Todėl darbinin
kui žmogui neišgalint užsi
prenumeruoti visų laikraščių, 
svarbu bent darbininkišką —- 
laisvą demokratinį laikraštį 
turėti namuose, štai jie, —- iš 
jų galite yie^ąJpasiriįk;
ti. Užsiej^<’ išeinaniiėji /^“Dar
bo — Liet, socialdem.
laikraštis ‘ Kaimas, Lietuva; 
“Darbo Frontas” soc. dem. už
sieny laik. Riga, pąst. kast.

“Naujiei.

Svečių turėjome ir iš Chi- 
cagos. B-ia šerpetienė atvyko 
aplankyti savo seną draugę, 
p-nią Šimkienę.

P-ia Šerpetienė yrą pittsbur- 
ghietė, — čia gimusi ir augu
si. Tačiau jau daug metų, 
kaip gyvena Cliicagoje. Nėra 
abejonės, kad jai 1 
malonu susitikti su 
nais pažįstamais.

Pittsburghiečiai iš 
sės irgi svečiuojasi: 
Buikai važinėjasi kur tai apie 
Kanadą, ponų Sadauskų ir 
Evanauskų šeimos ^nutraukė 
Ctevelando ltwk, o ^K^rsokąs 
su savo sūnumis lanko CM- 
cagą. >

“I hope”, jie visi turi gerus 
laikm.

, ,, ■

bus labai 
t savo se-

savo pu- 
ponai

* <■-..............- ■ "
11 u —i^i. ■m— m / *1 V • ?

Vietoj vedybų mirtis^
Žymi Pittsburgho šokėja

Thelma Hoppe ir radio ^anr 
nouncerb T« Haid su pora pa; No. Vettonie

suotojų Lyga surengė koncer
tą’ su .prakalbomis rugpiučio 
31 <1. Visais atžvilgiais vaka
rą® pavyko gana gerai. Lietu
viškai kalbėjo^ - 

seluetpriųs

Dažnai mums tekdavo spau
doje pastebėti, kaip stilvarko, 
anglių kasyklų iy kitų indus
trijų bosai savo darbininkams 
brukte brukdavo taip vadina
mas kompaničnas unijas, ku
rios praktikoje yra bosų pil
niausioje kontn 
nai tekdavo gir
gyrimus, kad ją> darbininkai 
nenori kitokių unijų, kaip tik 
kompaničnų.

Bet praktika yisai 
parodė, ir visi bosų 
mai dėl kompaničnų
buvo sumušti į 'dulkes 
dienomis Pittsburgho 
kėje.

Rugpiučio 25 dieną
Kensington, Pa., Aluminum
Company of America dirbtu
vėje, kurios yra pilniausioje 
kontrolėje Meliono, buvo da
romi balsavimai dėl kompani
čnų unijų, kad prisitaikius 
prie N. R. A. Balsavimo pro
cedūra buvo sekanti: dirbtu
vės darbininkai iš savo tarpo 
išrinko 4 atstovus į Balsavimo 
Tarybą daboti balsų skaity
mą. Dirbtuvės prievaizda R. 
M. Ferry paskyrė 2 savo at
stovus į Balsavimo Tarybą ir 
kompanija nuo savęs dar 4 at
stovus. Tokiu builu Balsavimo 
Taryboje buvo 6 kompanijos 
atstovai ir 4 darbininkų, ku
rie tvarkė ir dabojo balsavi
mus. Balsavimai buvo šlap
ti ir buvo balsuojama už ir 
prieš kompaničnas unijas.

Balsavimo pasekmės seka
mos: 2,779 darbininkai pasi
sakė prieš kompaničnas uni
jas, o tik 810 darbininkai už. 
O Meliono kompanijos bosai 
tikėjos, kad 2 trečdaliai darbi
ninkų pasisakys už kompanič
nas unijas. Dirbtuvėse buvo 
varoma per bosus k bosų pa- 
slumdėlius agitacija už kom- 
pąnicnas unijas ir buvo var
tojamos visokios priemonės, 
kaip tai: visokie 1 pažadai ir 
grasinųnai, A kad tik privertus 
darbininkus balsuoti už komr 
paničnas unijas. Bet Visos pa- 
stangųš niejo niekais*

^ętaipąjaijai bųĮųJ^piyykę New 
keh«ngtonef 
priversti darbin
kyti ufc kompanionas unijas, 

tą i

Terminai Coal Co. No. 8 mai
liuj e buvo sunkiai sužeistas 
Pranas Mickunas. Pašaukta 
kompanijos daktaras, kuris 
suteikė pirmą pagalbą ir, vie
toje vežti į ligoninę, parvežė 
ligonį napj^Jik ant ryto- 
jaus patarė ligonį vežti į ligo
ninę. Namiškiai turėjo rūpin
tis susirasti automobilių dėl 
ligonio nuvežimo. Per visą na
ktį kol buvo nugabentas į li
goninę, sužeistasis nemažai 
prisikankino nuo žaizdų.

Pasirodo, kad kompanijos 
daktarai, kurie yra apmokami 
darbininkų pinigais, atitrauk
tais nuo “pėdės”, daugiau pai
so kompanijos ekonomijos, 
negu sužeistųjų darbininkų 
sveikatos. Ir šis atsitikimas su 
Pranu Mickumi geriausiai tai 
parodo. Kai Mickunas buvo 
sužeistas ir išneštas iš kasyk-* 
los, tai daktaras, suteikęs pir
mąją pagelbą, ligonį nesiun
čia tiesiai į ligoninę, bet veža 
namo, Tik ant rytojaus siun
čia į ligoninę ir pats ligonis 
turi apsimokėti nuvežimo lė
šas. O jei ligonis butų vežtas 
tiesiai nuo kasyklos į ligoni
nę, tai tada kompanija butų 
turėjusi apmokėti nuvežimo 
lėšas apie $10 už ambulansą.

Tai, mat, kiek kompanični 
daktarai paiso darbininkų 
sveikatos! Jie tik gelbsti kom
panijai taupyti lėšas.

Pranas Mickunas, tur būt, »
pasveiks, bet tai ims ilgą lai
ką ir greit negalės dirbti. 
Mes linkime Miekunui greit 
pasveikti. — Reporteris.

“Všio dlia prast og o naroda"
Įsikūrus Lietuvių Radio 

Kliubui “tėvai — dvasiškieji” 
pirmieji išėjo su boikotu. Boi- 
kotavimas buvo daromas baž
nyčiose per pamokslus ir per 
davatkiškąsias “Pittsburgho 
Žinias “Drauge”, takiau tas jų 
baikotas per tris metus ne tik 
nepakenkė R. kliubui, bet dar 
tvirčiau jis šiandien stovi. 
Pliumpis klausydamasi Radio 
programas, praeitą savaitę la
bai nustebo išgirdęs garsinant 
švento Kazimiero parapijos 
pikniką. Pasiteiravęs suprato. 
Tas radio kliubo boikotavi- 
mas skelbiamas paprastiems 
parapijonams, kad jie susi
maišę su neištikimais gali pa
mesti avinyčią, na, o kai dėl 

tai Viskas tvar-dvasiškių
koj ir galima, jei tik iš to yra 
biznio.

KORTU SIDE PRAKALBOS
IR KONCERTAS.. 1

Rugpiučio 31 <1. Lietuvos 
Sūnų svetainėje Lietuvių Pi
liečių Balsuotojų Lyga buvo 
surengus prakalbas ir koncer
tą. Muzikaliame programe 
dalyvavo Jono Vainausko or
kestras, sesutės Pliukiutės ir 
A. Maceika dainavo akompa
nuojant p-lei štariuliutei. Pro
gramas buvo gražus ir publi
ka patenkinta. Buvo ir dau
giau dainininikių pasižadėję 
dalyvauti programe, bet nepa
sirodė, nors ir buvo iššauktos.

Programą vedė Jonas Bukas 
ir perstatinėjo kalbėtojus. 
Kalbėtojais buvo: Jonas Ma
ži ukna, adv. Basil Onyshow, 
ukrainietis, A. Lelionis kaipo 
Lietuvių Balsuotojų Lygos 
prezidentas kalbėjo angliškai 
ir lietuviškai, nors lietuviš
kai kalbėti jam nelabai sekė-

si. Po Lelionio kalbos buvo 
perstatytas tūlas svetimtau
tis, kurio pravardės nenugir
dau. Paskui buvo perstatytas 
Al. Onaitis kaipo Lygos sek
retorius ir jis kalbėjo lietu
viškai. Po OnaiČio kalbos bu
vo perstatytas P. Pivariunas, 
kaipo Lietuvių Vaizbos Buto 
prezidentas.

šiose prakalbose, kaipo po
litiškame mitinge, visi kalbė
tojai nesigailėjo vieni ant
riems komplimentų, o ypač 
lietuviai kalbėtojai.

Nebuvo agituojama už jo
kius kandidatus, tik buvo ra
ginama, kad visi Pittsburgho 
ir .vakarinės Pennsylvanijos 
lietuviai prigulėtų prie Lietu
vių Piliečių Balsuotojų Lygos, 
ir kad lietuviai balsuotojai ne
siduotų išnaudoti svetimtau
čiams rinkimams atėjus.

Ypač Jonas Mažiukna savo 
kalboje pabrėžė tai, kad Lie
tuvių Piliečių Balsuotojų Ly
ga šiais metais neindorsuoja 
jokių kandidatų ir deda vi
sas pastangas, kad suorgani
zavus visus 
tojus. '

Mažiuknai 
kalba adv.
ukrainietis, angliškai. Pareiš
kia, kad jis nesuprantąs lietu
vių kalbos, bet esąs tikras, 
kad tapo viskas išaiškinta 
apie šią prakilnią organizaci
ją gerbiamo Mažiukuos. Girdi, 
aš esu labai dėkingas Pitls- 
burgho lietuviams, kad jus 111- 
dorsavote tam tikrą kandida
tą, nors ir nelabai jūsų tautai 
draugiškos tautos žmogų. Bet 
mes gyvendami šioje šalyje 
neturėtumėme maišytis į tuos 
ginčus, kurie yrių musų senose 
tėvynėse, tęsė p. Onyshow, 
šiais metais mes paremsime 
jų tautos žmogų, o kitais rin- 
kiniais jų tautos žmonės pa- 

1 rems mus.
Apie kokios tautos kandida- 

■ tą p. Onyshow kalbėjo, kurį 
l buk Lietuvių Piliečių Lyga 
• yra indorsavus, tai p. Ony- 

show nepasakė — nepasakė nė 
to kandidato vardo, nė tos 
tautos vardo, kuri esanti ne
draugiška lietuvių tautai. Nors 
reikėtų suprasti, kad tai eina 
kalba Tipie lenkus, ir Pittsbur
gho lenkų statomą kandidatą 
į teisėjus tūlą Frank A. Pe
karsku.

Kalbama, kad Lygos lyde
riai Pekarskio kandidatūrą 
indorsavę. Bet kiek tie gandai 
teisingi, — tai nesiimu spręs
ti. Ukrainiečio kalba lyg tai 
ir patvirtintų. Lygos kalbėto
jai tačiau pabrėžė, jog svar
biausias tikslas dabar bus su
siorganizuoti, o ne vienus ar 
kitus kandidatus indorsuoti.

— Kazys.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

>-»A /t 4.

dirbtuvėse
,us pasisa-

į dirbtuvėse, 
agar'a Falls,
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Amerikoniška
Reklama

(Vaizdelis iš rusų gyvenimo)

Ne Nubruožia
juos kaimo žmogus, 

prakaituodamas ir
Ir todėl Old Dideli yra saugus vartoti 

dėl visokio jūsų valymo darbo.

Kepinasi 
vandeniu taškosi, 

pušynuose pasirišę 
romanus gulėdami

Išėjo darbininkas buto gy
venimui ieškoti.

Vaikštinėjo, vaikštinėjo. Su
menko ir pražylo, bet butų vis
gi surado. Netikėtai.

Jaukutis butas — virtuvė, o 
prie jos kambarys.

Sunku išpasakoti, kaip nu
džiugo darbininkas.

— Imu, — sako jis — pilie
ti nuomotojau. Skaityk, kad 
paėmiau.

Nuomotojas kalba:
— Taip, žinoma, imk, gerai. 

Sumokėk šešias dešimtis rub
lių įleidimo ir imk, gerai. Ši
tokį butų ir už tokių kainų iš 
manęs visuomet rankomis ir 
kojomis išplėš.

Darbininkas sako:
— Neturiu, tėve, tokių pa

šėlusių pinigų. Ar negalima, 
dieduk, kaip nors be įleidimo 
mokesnio apseiti?

Na, žodžiu tariant, nesusi
taikė dėl kainos.

Labai susikrimto dėliai to 
darbininkas.

Eina jis namo skaudžiai nu
lindęs ir mušto:

“Išvanosiu jį nenaudėlį 
dienrašty. Ar tai galima to
kius pinigus plėšti!”

Ir sekančių dienų, tikrai, 
pasirodė su darbininko para
šu dienrašty kritikuojanti pa
staba.

Kietai suėmė joje nuomoto
ją

Jis, girdi, esųs voras, o ne 
musė. šešius červoncus lupti 
už tokį butų — tai jau tikrai 
nejauku. Ir iš kur darbo 
žmogus gali gauti tokius pa
siutusius pinigus?

žodžiu — matote kaip išva
nojo nuomotojų? Ir dagi ad
resų įdėjo. Kad reikalui pa
silaikius galima butų nuodin
go nuomotojo uodega prisukti.

Ir, geradėjai jus mano, kad 
butumet matę kas darėsi tų 
pačių dieną nurodytoj aukš
čiau gatvėj! Didžiulė eilė iš
sitiesė. Susigrūdimas. Truk- 
šmas. Viens kitą pirštais ba
do.

—Tai, — sako, — butas! 
Už šešias dešimtis rublių vi
sas butas. Juk mes ir šimtą 
duosime, jeigu kaip.

Vienoj vietoj prie vartų 
kieme kilo muštynės. Jau no
rėta raitosios milicijos šauk
tis. Tačiau kaip tik tą valan
dėlę pats pilietis nuomotojas 
lange pasirodė. Ir ranka pa
mojo.

— Skirkitės!—suriko jis. — 
Nestovėkite be reikalo. Butas 
išnuomotas.

—Už kiek išnuomota? —tei
ravosi iš minios.

—Už porą šimtų atiduota. 
Reikalavimas didelis, negali
ma buvo už mažiau atiduoti.

—Už du šimtu—nustebo mi- 
Bet mes tau, dieduk, 

sumokėtumėm tris 
Tik leisk.

Išeik šeimininke iš dvaro, 
Priimk vainikėlį nuo musų. 
Kiek šitam vainike grūdelių, 
Tiek mes išgersime stiklelių

šeimininkė pasitikdama įtei
kia griebikčius “butelį , sal
džios”, riešutų ir saldainių.

Po sunkaus darbo, kunu pa
vargę, bet sieloje linksmi šoka, 
žaidžia talkininkai iki išnaktų, 
o rytų vėl anksti skamba dal
giai pustomi, veido prakaite 
kerta rugelius sau ir visiems 
tiems,* kurie ne sėja, ne piau- 
ja, o duona ir dar užteptų val
go.

iš Bronx,P-lė Elsa Donath
N. Y., kuri tapo išrinkta “Miss 
New York” ir atstovaus tų 
miestų gražuolių konteste šį 
mėnesį Atlantic City, N. J., kur 
bus renkama gražiausia Ame
rikos mergina — “Miss Ame
rica”.

Nuotrupos iš Lietu
vos kaimo

Kaime dabar patsai darby
metis. Nuo pat praeitos savai
tės pradžios vienmarškiniai kir
tikai prakaitų braukdami ker
ta rugius. O užderėjo jie šie
met visai geri. Pėdai tokie ilgi, 
kad vos atitiesia statydami gu
bas. Ir varpos svarios. Bus 
šiaudų, bus ir grudų.

Skamba dalgiai pustomi, ai
di jaunų vyrų dainos pavaka
re, o merginos griebikės iš 
varpų vainikų šeimininkei pina 
ir neša dainuodamos: 
“Pareina talkelū dainuodama, 
Nukirtus rugelius dainuodama.

« » » •
'Panemunėse kribždete kribž- 

da pilna vasarotojų, 
jie saulėje, 
gamakus 
dviličius 
skaito.

žiuri j 
nusidirbęs, 
galvoja.

—Mums rugiapiutė, čigoniš
kas prakaitas išmuša, o jie šo
nus svilina, vandenėlį saldų per 
šiaudelį geria.

Ir pikta butų kaimo žmogui, 
bet kai ateina vasarotojai, nu
perka iš jo kiaušinius, grieti
nėlę, uogas, gaidžiukus, tai 
džiaugiasi žmogelis, kad šiuo 
sunkiu metu nors kas atneša 
jam litų. Palydi jis vasarotojų 
ir dar kepurę pakelia.

paskui pasiraižę keliasi, pus
ryčiauja ir eina arba pas mė
lynakę Onytę, arba meškerio
ja. > ' ‘

Vakare vėl ši kaimo “efita” 
renkasi į. krūvą, pasistato pa
tefonų ir drožia iki vidurnak
čio “Elyte tu meili” ar “Palan
gos juroj nuskendo mano mei
lė”.

Kitur, žiūrėk, pakrumiaiš 
slankioja porelė arba Nemunu 
laivelyje plaukdami gitarai pri
tariant užtraukia: “Plaukė ma
no laivelis”...

Ir kodėl nesimylėt jauniems 
žmonėms, kodgl nesilinksmint, 
jei rudenį tėvas Vėl sukrapštys 
žiemai mokslui litų, o gerašir
dė mama prikraus vežimų kum
pių, sūrio ir skilandžio, nes 
“Post jucundem juventutem, 
post molestem senectutem nos 
habebit humus.” t

» » »
Sekmadieniais kaimas ūžia ir 

tai ne dulkėtose gryčiose, ro- 
baksuose, bet gegužinėse. Grie-

žia armonikos bandonijos, arba 
kerta maršus vietiniai Šaulių 
orkestrai, o poros kad sukasi, 
kad sukasi, net dulkės į pade
besius kyla, šoka musų kaimas 
ne iš lėto, ne flegmatiškai, bet 
triukšmingai ir su entuziazmu. 
Čia tik kaimo bernas gali pil
nai pareikšti savo temperamen
tų ir gaivališkų didvyriškumų.

O nuošaliai pakrūmėmis su
sidarę kompanijos traukia 
brentų ar šamarlakų, meilius 
žodžius mergužėlėms kalba, šir
delę svaigina.

Etiketo šokiuose, taisyklių 
čia nesilaikoma. Panorėjus šok
ti, bereikia tik pirštu pasimo
kyti mergužėlę.

—Ei, Marcele, na šc-n prie 
polkos, — ir ji linksma atbėgs.
Reveransų, linkčiojimų čia ne 
nedaryk: — pašieps kaimo vi
suomenė, o atkaklesnieji vyrai 
priėję paklaus, kiek mokėjai 
už šlipsų. Kokiam vežime sėdi 
— tokių ir giesmę giedok.

TAUPYKITE PINIGUS
ANT MAISTO 

Pirkinėkite “Midwest Stores”
Išpardavimas! PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, RŪGS. 8 ir 9

Kaime aitostogauja musų tau
tos žiedas moksleivija.

Busimieji tautos vadai ilgai 
guli rytais motučių lepinami,

Garsinkites “N-nose”

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos j 
n... lininiu komfortą

skutimus 
namie

(PROBAK BLADE)
G>

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

“GOLD MEDAL” —Kitchen Tested —

MILTAI 5=mc’1.07
KIAUŠINIAI „1NSS Tu.. 19,/2c

“Milnut” PSN- MILKAS SSAS 5c

KAVA “Midwest” De Luxe Puikiausios 
1**1 ’ ** kokybės Blend Svaro kenas £ į C
TOMATO JUICE “CampbelFs’”
RYŽIAI Baltagalviai “Comet” ....

Kenas 5c
2.1 sv. pak. 17c

MAYO-NNAISE “Midwest” Puikios kokybes */% pt. dž. 12c
CORNED BEEF “Armour’s” No. 1 kenas 19c

"Mis. Klein’s” OEA 
SvarasBUTTĘR PRETZELS___________________

BUROKAI Rcsebud “Snider’s” 1 sv. stiklo džiaras 15c

Malzarrmai “Bargųin Brand” 1 sv. <f 
ludndional ar špAGETAI C pak. I

GELTONI CIBULIAI Puikus Hollandale

OBUOLIAI Dideli U. S. No. 1 --------„

... 4 sv. 10c
5 svarai 17c

■ “SUNKIST” ORANŽIAI Labai dideli ............... 2 tuz. 37c
DŽIARŲ ROBERIAI “Midvvest” 12 pakelyje 2 pak. 9c

PAINTĖS

DŽIARAI SUPER SEAL KVORTOS
Tuz 59c.
T- 69c

it ne

kad jis yra vienintelis 

moksliškai pripažinta

pasrebiamas iš šiurkštaus ir girgž- 

pasilieka ant stiklo. Old Dutch 
kad jis yra liun-sas nuo 

formos

Ant stiklo išbandymas, kaip čia parodoma paveikslėly, yra var
tojamas nustatymui valymo medžiagos saugumo. Padėkite truputį 
valytojo tarp dviejų stiklų, ir paskui suspaudę stiklus trinkite kartu. 

Buvimas žvyruotų dalelių 

dančio balso ir nubruožimo, kuris
pilnai pasiduoda šiam išbandymui todėl, v* 
žvyruotų dalelių. Jo lustelės yra paplokščios 
nubruožia.

Atsiųskite šešius centus dėl šios ilius
truotos knygytės, “Cleanliness Thru the 
Ages”. Pasakėlė apie pasaulio kovą prieš 
nešvarumą nuo ankstybinių Egipto dienų 
iki šiam moderniškam šimtmečiui.

Adresas
OLD DUTCH CLEANSER 
Dept. B 949, 221 North 
La Šalie St., Chicago, III.

MMOUtMtT

Nėra nieko panašaus į Old Dutch todėl, 
valytojas, padarytas su grynu “seismotite”, 
kaipo puikiausi valymui medžiaga. Jo lustelės padengia daugiam pa
viršiaus, Haugiaus ištenka ir padaro daugiaus aktuali© valymo už 
centą. Milijonai moterų žino, kad jis yra saugus, ir kad jis greičiaus 
išvalo, neužkemša vandens nuovadų, yra be 
kvapo, ir užmuša blogus kvapus. Nėra jokio 
užvaduotojo dėl Old Dutch rųšies ir ekono
mijos.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJA

4

Sv. 19c

BONKŲ KEPURĖS Dubeltavai lakeruotos Groso pak. 15c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

NKKįHlUBHOOD gruHM

O
nia. —
lengvai
šimtus.

Nuomotojas aiškiai gailėda
mas pasitraukė nuo lango.

Minia paniurusi skirėsi, mo
juodama dienraščius.

Vertė X.

SALAMI DEŠRA Minkšta “Cudahy’s”

MALT ESTRACT "MWy*"AX. 42 C

“GOLD DUST” 2 15C

“CERTO” Dėl Prezervavimo ..... .........   Bonka 25c
RXIKYTi~LA§INTAI^ni^lnšKirė’’~ ?2 sv. pak. 10c

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

QADA Root Reer “Midwest” didelės O
U vi/A Ginger Ale bonkosOu^C vC

(Plūs Depozitas už bonkas)

K

ooooo o o o o e o

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Garsinkitės “N-nose”
1

WISSIG.
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo lig.is pilvo, plaučių, inkstų ir pūstis, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
toje, kosėjimą, gerklės ikaudcjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo *jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

PASTABA — Dauguma “Midtvest Stores" turi ir mėsos skyrius, Jtur jų> 
_____ galite pirkti gerą mėsą, paukltieną ir tt, už žemiausias kainas!_____

MIMESTffiSTORES
300 indhpbnmnt

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOl )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

THE GEEVUM GIRLS
C0LD!~WHY, I BEMEMBER ONE W INTE R. 
OUT IN ROCKFORD,ILLINOIS, WHEN IT 
WAS SO COLD THE TFIERMOMETER . 
TlpN’T THAW Put TILL AUGŲStJjĮj

o-o-hĮ 
SOME 
CCLP!

Būt (ve SEEN IT VRETTY mot. Tool 
ONE SUMMEf? UP IN BOSTON, 
PEOPLE POACHEP E(?GS IN THE PAY’.

YOUVE SEEN SOME 13EMARKABLE 
EXT^EMES, MR.MOORE, BŪT 
LlSTEN TOTHISĮ — ONCE 
1UERE WAS A POOR PT 
VVORRING MAN---- J

a
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KAI NORI MUŠT, TAI IR LAZDA ATSIRANDA

Užvakar vienas žymiausiųjų Chicagos gengsterių, 
“Machine Gun” Jack McGurn, buvo nuteistas krimina
liame teisme šešiems mėnesiams kalėti.

Prieš jį nebuvo įrodyta jokio nusikaltimo, nežiū
rint kad policija seniai žinojo, jogei Jack McGurn 
(tikroji jo pavardė: Vincent Gerhardi) yra stambi fi
gūra tarp kriminalistų ir kad jisai vadovavo toms pik
tadarių gaujoms, kurios gynė paskilbusiojo Al Capone 
biznį ir žudymais pašalindavo jo kompetitorius. Mo 
Gurn pabaigoje pereito mėnesio buvo suimtas ramiai 
lošiant golfą viename poniškame užmiesčio kliube.

Vienintelis prasižengimas, kurį policija galėjo jam 
iškelti teisme, buvo tas, kad jisai esąs “valkata”, ir 
šiam prasiženędmui įrodyti buvo pastatyti liudininkai,, 
kurie pareiškė, kad jo gyvenimo šaltiniai esą nežinomi. 
Kadangi pats gengsteris negalėjo parodyti, iš kokių 
šaltinių jisai daro gyvenimą, tai prisaikintieji posėdi- 
ninkai (džiurė) pripažino jį kaltu, ir teisėjas pasiuntė 
jį šešiems mėnesiams į kalėjimą. Džiurė tarėsi viso tik 
19 minutų.

Suprantama, kad teisėjui išnešus sprendimą tuo- 
jaus atsirado bondsmanas, kuris tuojaus užstatė už nu
teistąjį kauciją ($10,000), ir jisai pasiliko laisvas iki 
jo bylą apsvarstys apeliacijos teismas.

McGurn tapo nuteistas pasiremiant naujuoju įsta
tymu apie “kriminalinę reputaciją”. Pasirodo, jeigu 
valdžia tikrai nori piktadarius bausti, tai ji suranda 
būdą prie jų prisikabinti.

SUKČIŲ DARBAS

Būrys politikierių Milwaukee’je buvo sumanę pa
šalinti socialistą mėrą, Daniel W. Hoan, išbuvusį to 
miesto administracijos priešakyje 17 metų. Šituo tiks
lu jie ryžosi rinkti parašus po peticija, kad visuotinu 
balsavimu meras butų atšauktas. Wisconsino valstija, 
mat, turi tokį įstatymą, kad tam tikri valdininkai gali 
būt atstatyti iš jų vietų, nepabaigus jiems termino, jei
gu dauguma piliečių to nori.

Iniciatyvą šitoje atšaukimo kampanijoje pasiėmė 
Milwaukee’s real-estatininkų sąjunga, kuri iškėlė merui 
Hoan’ui kaltinimą, kad jisai nesirūpinąs ekonomija ir 
nemažinąs miesto išlaidų. Tikrumoje tiems real-estat- 
ninkams rūpėjo, kad iš jų nebūtų kolektuojamos už
vilktos taksos. Po atšaukimo peticija buvo surinkta 
kelios dešimtys parašų. Parašų rinkikai tvirtino, kad 
jie surinkę apie 46,000 parašų, t. y. ketvertą tūkstančių 
daugiau, negu reikalauja įstatymas.

Bet meras ir socialistų partija pareikalavo, kad 
parašai butų patikrinti, ir dalykas atsidūrė teisme'. 
Ernus peržiūrinėti parašus, tuojaus pasirodė, kad dau
gelis jų suklastuota: įdėta vardai žmonių, kurie nie
kuomet po peticija nesirašė, arba žmonių, kurių Mil- 
waukee’je visai nėra po adresais, kurie buvo paduoti 
peticijoje. Parašų tikrinimas dar toli-gražu nebuvo pa
baigtas, o jau buvo surasta 4,332 sufalsifikuoti para
šai. Atšaukimo kampanijos vadai taip susisarmatijo, 
kad įteikė prašymą teismui ištraukti. Visa kampanija 
prieš mėrą tuo budu negarbingai susmuko. Bet teisė
jas atsisakė grąžinti peticijos autoriams jų raštą, pa
reikšdamas, kad peticija kartu su parašais yra teismo 
nuosavybė, kaipo dalis jo oficialių rekordų.

Milwaukee’s socialistų partijos sekretorius, dary
damas pastabą dėl tos susmukusios kampanijos prieš 

• mėrą Hoan, pasakė: “Aš dar niekuomet visame savo 
politiniame patyrime nesu matęs tokio nesąžiningo pa
sikėsinimo ir suktumo.”

1 Beje, reikia priminti, kad tie bloferiai, ką tituluo
ja save “komunistais”, buvo labai nudžiugę, kuomet 
suktų politikierių “bunčius” buvo pradėjęs savo nešva
rų žygį prieš Mihvaukee’s mėrą. Bet kai tas žygis nu
ėjo niekais, tai “vienintėlių proletariato vaduotojų” 
spauda to fakto net nepaminėjo.,

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

1 Metams ____________....______ $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams ......__ _____ 2.00
Dviem menesiams .................  1.50
Vienam mėnesiui ___________ .75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ___ 3c
Savaitei ____ _____________     18c
Mėnesiui ____________________.. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______ _________ —__  $7.00
Pusei metų   8.50
Trims mėnesiams...................... 1.75
Dviem mėnesiams ___ ________ 1.25
Vienam mėnesiui ______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ____ $8.00
Pusei metų ...... •••••••••••••••••••••••■a* 4.00 
Trims mėnesiams .......... ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga... .. .... .... ......
KAM MELUOTI?

Vienas P. D. Kelly parašė 
Brooklyno bimbukų organui 
tditorialą, kuriame jisai be ko 
kita sako:

“Vokietijoj socialistų par
tija buvo didžiumoj Weimar 
konvencijoj, kuomet kaizeris 
buvo nuverstas.”
Tai yra netiesa. Nei Weima- 

ro konvencijoje, nei parlamen
tuose (reichstaguose), kurie 
po to buvo renkami socialdemo
kratai nė vieną kartą neturė
jo daugumos. Tą žino visi, kas 
skaito laikraščius.

Kam tad tasai Kelly iškrai
po istorijos faktus? Tani, kad 
gailėtų apmeluoti socialistus. 
Mat, jie, girdi, turėjo daugu
mą Vokietijos steigiamam sei* 
me, o betgi pasitenkino tik 
‘ ‘ kapi tali&ti nes demokra ti j os ’ ’ 
įsteigimu.

Tačiau yra faktas, kad so
cialdemokratai, Kaip minėjome, 
daugumos neturėjo; ir viena 
svarbiausiųjų priežasčių to, kad: 
socialistai negavo daugumos 
rinkimuose | Weimaro konven
ciją buvo Vokietijos “sparta^ 
kiečių” (komunistų) “pasidar
bavimas”. Jie, ažuot raginę Vo
kietijos darbininkus išrinkti 
kaip galint daugiau* atstovų | 
steigiamąjį seimą, pirmiausia 
bandė ginkluota jėga nuversti 
socialistinę valdžią ir per kele
tą savaičių darė ginkluotus 
“pučus” Berlyne ir kituose Vo
kietijos centruose. Paskui jie 
paskelbė boikotą rinkimams.

Tuo budu, ačiū komunis
tams, Vokietijos darbininkų jė
gos buvo suskaldytos pačioje 
revoliucijos pradžioje, kada 
jiems buvo geriausia proga ap
sidirbti su kapitalistais, junke
riais ir militaristais.

Toliaus komunistai per 14 
metų “darbavosi”, niekindami 
respubliką, smerkdami demo
kratiją ir skleisdami smurto 
evangeliją žmonių masėse. Šito 
jų kriminalio darbo vaisius ta- 
čiaus suvalė Hitleris, kuris 
jiems už tai atsilygina sušau
dymais ir galvų ‘ kapojimu!

TOKIA LAIMĖ, KAD KOMI
SARAI NENORI JOS NĖ 

RODYTI

Prieš kiek laiko Amerikos 
dieninėje spaudoje buvo pra
nešta iš Maskvos, kad sovietų 
valdžia uždraudė užsienių ko
respondentams lankyti bado 
apimtas sritis sovietų žemėje 
— Ukrainą ir Šiaurinį Kauka
zą (badas, beje, siaučia taip 
pat ir Vakariniame Sibire). 
Apie tą pat| dalyką rašo ir 
Anglijos “Manchester Guar
dian” korespondentas iš Mask
vos. Jo pranešime skaitome:

“Tapo aštriai suvaržyta 
judėjimo laisvė gyvenan
tiems čia užsienių korespon
dentams, įvedant taisyklę, 
kad nė vienas užsienių ko
respondentas negali išvažiuo
ti iš Maskvos, nepatiekęs 
Užsienių Reikalų Komisaria
to spaudos departamentui 
smulkaus savo kelionės pla
no ir negavęs jo leidimo.

“Jūsų korespondentas ga
vo progos pats įsitikinti, 
kad tai nėra tuščias forma
lumas, kuomet jam, pereitą 
sekmadienį buvo atsisakyta 
duoti leidimas atlankyti so
džiaus distriktus Ukrainoje 
ir šiauriniame Kaukaze, ku
riuos jisai pirmesmais me
tais yra atlankęs keletą kar- 

.tų be jokio pasipriešinimo iš 
centralinės arba vietinės vy
riausybės pusės.

“Tai nėra atskiras suvar
žymo atsitikimas,\ nes juįų 
korespondentas Tpa^S/įl^ld 
prieš kiek laiko dviem Ame
rikos korespondentam buvo 
uždrausta važiuoti į Ukrai
ną ir vėliau vienam Vokieti
jos korespondentui buvo už-

»

drausta keliauti j Archan
gelską; be to, keli kitų ša
lių korespondentai buvo įs
pėti neišvažiuoti iš Maskvos 
be specialio leidimo.

“Tuo tarpu eina javų va
lymas.”
Paskutinis korespondencijos 

sakinys duoda suprasti, kad 
sovietų valdžia nori paslėpti 
nuo užsienių spaudos ne tik 
badą, kuris dabar siaučia der
lingiausiose Sovietų Sąjungos 
provincijose, bet ir tas prie
mones, kuriomis Stalino baši- 
buzukai suima valstiečių užau
gintus javus.

Maskva pastaruoju. laiku, 
kaip žinoma, garsiai triubija 
apie “nepaprastai gerą javų už- 
derėjimą”, stengdamasi tuo bū
du užbėgti už akių plačiai vi
same pasaulyje pasklidusioms 
žinioms apie pasibaisėtiną ba
dą ir masinj žmonių mirimą 
sovietijoje. Visi Stalino lakina
mieji Šuneliai diena iš dienos 
skalina, kad bado Rusijoje “ne
gali būti”, nes javai šiemet te
nai užderėję geriau, negu per
nai arba užpernai.

Bet jeigu javų derlius Rusi* 
joje toks puikus ir bolševikams 
taip labai rupi juo pasigirti, 
tai kuriam galui jie sumanė ne
leisti, kad užsienių korespon
dentai tą “puikų derlių^’ pamas
tytų savo akimis? Seniaus (to
kių suvaržymų koresponden
tams nebūdavo.

Iš to sovietų valdžios pa* 
tvarkymo galima padaryti tik
tai. vieną, išvadą, būtent: kad 
nežiūrint ar gerai ar blogai ja>- 
vai užderėjo Ukrainos ir šiau
rinio Kaukazo laukuose, tenai 
vistiek žmonės miršta baidu, — 
kadangi tuos javus pasiima 
valdžia, o ne žmonės. Be (to, 
juk žmonės negali valgyti plau
namus ir į pėdus rišamus j ap
vils: jie turi būt pirma suvež
ti j pastogę, iškulti ir sumalti 
— tik tuomet galima iš jų kep
ti duoną ir valgyti. Pagalios, 
šių metų derlius negalėjo pa
dėti badaujantiems žmonėms 
per žiemą, pavasarį ir vasarą, 
Jeigu per tą laik^ -žmonės ne
turėjo ką valgyti? ir mirė ba
du, tai kad ir dabar juos pra
dėtum maitinti, vistiek atvy
kusioms' į bado vietas laikraš
čių atstovams hutų nesunku 
pastebėti įvairių'' bado žymių. 
Iš pasikalbėjimų su sodiečiais 
jie galėtų patirti, kiek žmonių 
kaimuose badu išmirė, ir iš iš
vaizdos tų, kurie išliko gyvi, 
galėtų matyti badavimo pasek-
mes.

Ve dėlko Stalinas ir neleidžia
i i

užsienių korespondentams pa
sigerėti “puikiu derlium” so
vietų provincijose.

Kita priežastis veikiausia 
bus ta, kad javus valant bolše
vikų komisarai vartoja žiaurų 
smurtą prieš ūkininkus, idant 
pastarieji “nevogtų” varpų ir. 
grudų. (Pati Maskva neseniai 
pasigyrė, kad kovai su varpų 
vogimu laukuose yra sumobili* 
zuoti net tūkstančiai vaikų, 
kurie turi užsiimti šnipinėjimu 
ir išdavinėti valdžiai vagiančius 
ūkininkus (už varpų vogimą 
ūkininkai sušaudomi).

Kitas tų valdžios patvarkymų 
išaiškinimas. yra toks: po Sta
lino valdžia Rusijos ūkininkai 
gyvena taip sočiai ir laimingai, 
kad Stalinas nenpri tos gero* 
vės ir laimės pasaulio spaudos 
atstovams nė parodyti. Jisai 
pasidarė be galo kuklus ir ne
nori skurstantį kapitalistišką 
pasaulj sarmatyti!

ws DO OUR PART

Naziai Sudegino Reichstagą
MsaseaassunNaBaMaMnMHMHHHMBMMseMMBMrumnmsanMs*

(Tąsa)
Jie buvo kartaus apmaudo su
imti dėliai opozicijos iš pusės 
nacionalistų, plienšalmių ir 
vadinamo Reichswehr’o. Jie 
buvo pasiryžę pasiliuosuoti iš 
geležinio glėbio savo partne
rių vyriausybėje. Ir juo grei
čiau, tuo geriau. Nazių ly
deriai suglaudė galvas ' rodai 
ieškoti.

Pagalios naziai susitarė į- 
vykinti coup d’etat rinkinių 
dieną. Jie planavo paimti vy
riausybės apskritį Berlyne ir 
pareikalauti, kad Hindenbur- 
gas arba sutiktų valdžios per
organizavimui, arba rezigtuo- 
tų. Šiame atvejyje Hindenbur- 
gas turėjo paskirti Hitlerį 
veikiančiuoju prezidentu, o 
Goeringą — kancleriu. Jie 
taipgi svarstė galimybę atlik
ti* šį drąsų žygį laike parado 
vadinamų šturmo burių Ber
lyne, kuris turėjo įvykti penk
tadienį; kovo 3 d., kad išreik
šti Adolfui Hitleriui pagarbą.

Tačiau planas prakiuro; 
Paskutiniame momente Vo
kietijos nacionalini ministe- 
riai pareikalavo, kad Hitle
ris išsižadėtų savo programų 
karingųjų; nazių būriams per
žiūrėti prie Wilhelmstrassc. 
lakstantiems susirinkusiųjų 
pranešta, kad paradas paim
siąs. kitą liniją; ažuot eiti 
Wilhelmstrasse, jis eisiąs 
Prince Albrecht Strasse — į 
vakarų pusę. Vokietjos na
cionalistai taipjau pažadėjo 
suruošti paradą savo plien
šalmių, *š valdžios centro, 
kad išreikšti pagarbą prezi
dentui Hindenburgui rinkimų 
dieną.

Tuo tarpu nacionalių minis- 
teris padėtis darėsi vis silp
nesnė. Buvo pavojus, kad na
cionalistų partijos balsuotojai 
dideliu skaičiumi balsuos už 
nazius. Jų pačių propaganda 
negalėjo intensyvumu nieku 
budu prilygti nazių propagan
dai; Herren kliubas, t:. y. gru
pės susispietusios aplink 
plicnšalmius, Reichsivehr’ą ir 
nacionalistų: lyderius, svarstė 
padėtį rimtai. Paskutinę mi
nutę padarytoji nažiams obs
trukcija parodė aiškiai, kad 
nacionalistai turi būti prisi- 
ruošę pavartoti plienšalmius 
ir Reichswehr’ą prieš bet ku

rį nazių planą paruoštą rin
kimų dienai. Masės jau nebe- 
sekė Hindenburgą. Adolfas 
Hitleris tapo jų dievaičiu. 
Priešintis žmonių valiai vien 
ginklų parodymu butų buvusi 
saužudyste. Nacionalistai tad 
mate reikalą padėti skrupu
lus į šalį; kaip kad padėjo 
Goering ir Goebbels, kai jie 
suruošė Reichstago padegimą.

Sekantis planas priimta: 
turėjo būti paskelbtas oficia- 
lis raportas iš tyrinėjimo gai
sro priežasties Reichstage. 
Raportas turėjo būti taip iš
dėstytas, kad Vokietijos nacio
nalistai vėliau galėtų įrodyti, 
reikalui esant, jogei medžio
jo kaltininkų pėdas tuo laiku, 
kai raportas tapo atspausdin
tas^ Jei naziai ministeriai mė
gintų užgriebti valdžios dis- 
triktą, tai atspausdinti pareiš
kimą ir išplatinti jį, kad tuo 
budu diskredituoti nazių mi- 
nisterius publikos akyse.

Tikėtasi, kad šie pareiški
mai padarys suirutę nazių pa
sekėjuose ir sugrąžins nacio- 
ualiam fronte* vadovybę na- 
eianalistams ir Hindenburgui. 
Jie, be to, paruošė atsišauki
mą į nacionalistinę Vokietiją, 
kuriame prez. Hindenburgas 
iškėlė aikštėn nazių planus, 
kaltindamas Goeringą ir Hit
lerį sugalvosimu Reichstago 
gaisro ir šaukdamas milionus 
nazių rėmėjų sekti Hinden
burgą, kad išvaduoti nacio- 
nalį frontą iš marksizmo. 
Tuo budu, tikėtasi, laimėti 
nacionalistines mases paramai 
militares diktatūros su Hin- 
denburgu priešaky. Pats Hin
denburgas turėjo laikytis nuo
šaliai plienšalmių demonstra
cijos laiku, o kovo 5-tos nak
tį už Berlyno ribų Reichweh- 
r’o apsaugoj. Reichwehr’ą 
planuota laikyki prisiruošusį 
maršuoti...

Ern&t Q,berfolwen. (Paimta 
iš • savaitraščio^ “The New Re- 
public”).

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass»

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

“DUOK NORS LAŠIUKĄ DAUGIAU...”

korespondencijos]
_ ___ ‘ l

Detroit, Mich.
Apie viską

Rugsėjo 3 ir 4 d. man esant 
svečiuose pas brolį p. Yurk, 
9974 Strathmoor, Detroit, bu
vo atsilankę svečiai iŠ Cleve- 
land, Ohio, būtent, p. Dugan 
su žmona ir dukrele ir p. Ši
leika su žmona. Rugsėjo 3‘ d. 
visi turėjome pietus pas p. 
Gersh, Detroite. Vėliaus tą pat 
dieną* svečiai iš Clevelando, p. 
Gersh ir p*. Yurk buvo nuva
žiavę | Kanadą pas p. Andry. 
Rugsėjo 41 d. svečiai iš Cleve- 
lando ir p. Gersh turėjo pietus 
pas p. Yurk. Vėliaus dar atvy
ko P. Rimas su žmona.

P-as Šileika buvo atvažiavęs 
savo nejudomo turto Lietuvo
je pardavimo reikalais, būtent: 
p. Šileika parduoda, ponios 
Gersh tėvui J. Yurkšai Lietu
voje i savo paveldėtą tėvų pali
kimą. Pirkimo-pardavimo do
kumentai daromi pas Lietuvos 
konsulą Chicagoje ir pas lietu
vi notarą p. Molį. Detroite. 
F-as Dugan atvyko tik į sve
čius. P-as Dugan yra žymus 
prekybininkas Cleveland. mies
te, labai draugiškas vyras, skai
to “Keleivį”. P-ia Šileikienė yra 
gimusi Škotijoje, po tėvais 
Griniūtė, buvusio Lietuvos pre
zidento Dn. K. Griniaus artima 
giminaitėj nepaprastab inteli
gentiška moteris.

Vėlai vakare rugsėjo 4 d. 
svečiai iš Clevelando išvažiavo 
atgal,, palikdami nepaprastai 
malonų įspūdį mums visiems. 
Ilgai musų atmintyje pasiliks 
jų nuoširdų# draugiškumas, ku
rį jie parodė pas mus atsilan
kę. —George J. Yurk.

KULTŪRA N<n 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir {domiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Nauftenose. "

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai- 
krašeiai Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne sava sma
gumui, bet Justi pato
gumo delei.

JT* 
’5iohiįr:.|į|
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Lietuviai Daktarai

mirė

Laurai kur važiuoji?

Graboriai

Northsidietis

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Dr. StrikoFis
Advokatai

Lafayette 3572

Lietuviai Daktarai

Namų Tel. Hyde Park 3395

Klemensas Kalainis

TeL BOULEVARD 9199

musų 
Ame-

Vaikučiai rengia va
karėlį Dariaus-Girė
no paminklo naudai

Šaukia Teisybės Mylėto 
jų D-jos susirinkimą

dieną.
skaitliu- 
tie, ku 

mokesti

Full Pack w 
No Slack Fili

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

padarys 
myn.

GRABORIUS ir 
BALŠAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Northsidiečiai suau 
kojo $151 nelaimiu 

gojo jaunuolio 
sušelpimui

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Bieržihskis, Lako- 
Striupas, S 

Zelcnskis, T< ŠAME PRlCEfa&r 
AS42YEARSAGO 

25ounces for254

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

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktpell St. 
Tel. Republic 9723 b

Lietuvoj brolj Joną ir 2 seseris. Kūnas pašarvo- 
ockwell St. Tel. Lafayette 1624.

Laidotuvės įvyks subatoj, rugsėjo 9 d., 9:30 vai. ryte 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo švenčiausios P. M. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. ’ » j 

. * Visi a

Tarp Chicagos
Lietuvių

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 5 d. 1:45 vai. po 
piet 1933 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Titkonių kai
me, Vaškų parap. Amerikoj išgyveno 30 metų. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Domicėlę, 2 dukteris Pauliną ir 
Eleną, brolj Povilą, 2 švogerius Antaną Statkų ir Juoza
pą Oksą, 2 švogerkas Oną Statkus ir Oną Oksas’ ir gi
mines, o r * 
tas randasi 4126 So.

3336 Auburn Avė 
Chicago, III.

Iš Lietuvių Keistučio 
Pašelpos Klubo

Rugsėjo 3 d. atsibuvo Keis
tučio Klubo susirinkimas Li
berty Grove svetainėj. Susi
rinkimas buvo gyvas ir skait
lingas. Tvarka buvo praktiš
ka ir tarimai ėjo sklandžiai. 
Susirinkimas buvo užbaigtas 
apie 4 vai. po pietų, kas pas 
keistuticčius yra retenybė. 
Mat klubas pergyveno tam tik
ras painiavas, dėl kurių reikė
davo gana karštai pasiginčyti.

Dabar klube atsteigus geres
nę tvarką susirinkimai nebus 
taip ilgai tensiami, nes rodo
si visi keblumai jau yra išriš
ti ir nebus ko daugiau “peš-

Tai 
Susitiksi- 

visais draugais taipgi pasitiksime 
Stravinską ir Petrą Krasauską, 
tos kompanijos bosai. Jų Tel.

Yards 0955

Klemepso Kalainio gimines, draugai,: ir pa- 
žįstaini esat nuoširdžiai krečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
Suteikti jam paskutinį patarnavimą ir aitsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Dukterys, brolis, Svogeriai, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. Liulevičius, tel. 
Lafayette 3572.

Kai kurie Bridgeporto biz
nieriai suaukavo dovanas, ku
ras atsilankiusieji ir laimngi 
lošimuose, galės laimėti. “Gė
lų Darželis” kviečia visus tė
vus ir paminklo statymo rė
mėjus į šį vakarėlį atsilankyti, 
įžanga 25o. - £

klubo korespon 
St. Narkis.

756 W. 35th St
(Cor. of 35th & Halsted Sts.>' 

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

Jauni vaikučiai, priklausą 
prie draugijėlės “Gėlių Darže
lis” prisideda šiandien prie 
lakūnų Dariaus ir Girėno pa
minklo pastatymo, surengda
mi tam tikslui šeimynišką va
karėlį, “btmco party”, kurio 
visą pelną tam vakarėlyje ati
duos paminklo fondo pirmi
ninkui Antanui Kalvaičiui.

Vakarėlis įvyks Universal 
Klube, 814 Wcst 33rd Street, 
ir prasidės 8 vai. vak. Vaiku
čiai palinksmins svečius pro- DR. A. L. YUŠKA 

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

Telefonas Grovebill 1595
Valandos nuo 9 iki H ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų ^gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės mėnesinis susirinkimas j- 
vyks rugsėjo 10-tą d. Chicago^ 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. 12-tą vai.

Nariai malonėkite 
gai dalyvauti ,o ypač 
rie esate pasilikę su 
mis, nes neužilgo busite suspen

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Keistučio Klubo puošė velio
nės kapą. <

Laidotuvėms patarnavo gra
borius J. J. Bagdonas, kuris 
ne tik mandagiai patarnavo, 
bet dar prie kapo pasakė įs
pūdingą ir graudinančią pra
kalbą, dėl kurios didžiuma 
palydovų tnrėjo verkti. Apart 
J. J. Bagdono, pasakė po trum
pą atsisveikinimo prakalbą J. 
Jankus ir Keistučio Klubo 
pirmininkas Wm, Buislias.

Aš nuo savęs išreiškiu gi
liausią užuojautą Amelijos 
vyrui, kuris taip-gi yra Keis
tučio Klubo narys ir jo dukre
lei Merlei, o Amelijos darbai 
ir draugiškumas pasiliks keis- 
tutiečių, jos giminių ir drau
gų amžinoj atminty.

Susirinkimas

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. j 
—Nedėlioj 9—1 

.Tel. HARison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Rinko aukas paraližų sergan 
čiam Jonui Aleknai

KOPLYČIA DYKAI 
4830 wat m st 
_ CICERO, ILL.

Rugsėjo 1 
brangi ir veikli draugė 
Ii ja Lippis. Pirmadienį, rugsė
jo 4 d. įvyko iškilmingos lai
dotuvės. Apie 100 automo
bilių su keliais šimtais paly
dovų nulydėjo musų draugę 
Ameliją į Tautiškas kapines. 
Apie 16 vainikų nuo įvairių 
organizacijų ir ypatiškų drau
gų bei giminių tarp, kurių ir

Klaidos atitaisymas
“Naujienų” ntfm. 208, rūgs. 

5 d. tilpo korespondencija apie 
SLA. 178 kp., Mt. Greenwood, 
pikniką. Ten buvo pasakyta, 
kad. V. Gaudiešius aukavo dvi 
dėžės alaus. Turėjo būti: “biz- 
nierka p. Artimas paaukavo 
dvi dėžes alaus, o V. Gaudie
šius sifrj ir porą balandžių”.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

malini po Keistučio klubo glo
ba. Tai-gi, Keistučio klubas 

dar viena šuolį pir-

ne-
Mųsų klubo pinni- 

. Buishas patar- 
visose šakose ap- 
Kreipkitės į 2650

Kun
F. Juozapavičius,

$3.00 P. Klojimas, K. Valeika, 
G. Valskis, J. Jamelo, Lokošai- 
tis. Po <$2.50 Al. Pcpalis. Pc 
$2.00 Macys, Metters, A. Diks- 
nis, F. Radžius, kun. Baltutis, 
J. Moskala, ' C. Platskey, J, 
Kuprevičius, P. Oshea, Mrs. T 
Chereska 
nis, Bagdoną 
Stcponaitė, 
Valskis, G. Chapas.

Po $1.50 J. Riska, Valiulis, 
Pas. Fam., Kun. J. Sviskas. 
Po $1.00
Ig. černauskas, C. Chinga, B. 
Tufkanaus, V. Briedis, Shim- 
kunas, T. Valeika, W. Petro
šius, T. Benčius, J. Draugelis, 
J. E. Berg, T. Lungevičius, B. 
Gricius, J. Sriubas, M. Mardse, 
C. Kairis, M. Popiera, Marti
šius, W. Nausėda, E. Žukaus
kas, A. Daugirdienė, B. Kizile- 
vrčtus, C. Sherpetis, J. Slons- 
kaitis, S. Berkelis, J. Cheinic-

J. J. BAGDONAS
Lietuviu Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100 '

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. J ARUSI!

. Physical Therapy
& Midwife

| 6109 South Albany 
Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

iJgMi dymo namuose ar li- 
Son‘n^se’ duodu ma- 

I ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetu:

W MMl Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 

** vanai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct., Cicero, UL
T.l. Cicero 5S27

T»l. Čion 2109 ir «S9 J 

Antanas Petkus

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

R»t. 6600 South Acteįian Avtaao 
Pbone Prospect 6659 

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

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Mittto ofuat 77 W. W/uhington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

1 dieną užsidarys 
registracija

Kurie manote kad jums 
priklauso dovana už nesirgi- 
mą per 12 metų, turite būti
nai užsiregistruoti iki spalio 1. 
Nuo spalio 1 regištracija bus 
uždaryta, kad davus proga val
dybai peržiūrėti1 jūsų rekor
dus. Dovanos bus duodamos 
klubo koncerte, kuris įvyks 
lapkričio 19-tą d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Apart to reikia apsaugoti 
savo namus nuo įvairių 
geistinų ir neišvengiamų 
laimių
tinkas Wm 
naus jums 
draudos. 
W. 69 St.

Keistučio 
dentas

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisa m uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitąrimą.

K. P. G U GIS
A D V O K A T A S 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn SuRooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

Ofiso ir Rez. Tek * Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais ragai sutarti.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wettern Avemu 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 S o. California Ava.

Telefonas Republic 7868

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
. CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pitnyčioj 9 iki 6 
Panedely, Utaminke, Ketverge Ir 

Subatoj 9 iki 8.

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Todėl “sykį ir ant visados” 
paduokime viens kitam ran
ką ir veikime visi dėl klubo 
labo. Užmirškime praeitį. 
Lai gyvuoja santaika.

Nu, ar dar tu nežinai, kad aš važiuo
ju j pikniką. Juk girdėjai vakar va
kare, kaip garsino per Radio, jog HIGH 
ROCK, Distributing Co. rengią pikni
ką, nedėlioj rugsėjo (September) 10 d. 
1933, Jbe Spaitis darže, Willow 
Springs, Illinois, prie Archer Road. O 
tu broleli žinai, jog bus vienas geriau
sių piknikų iš visų šios vasaros pikni
kų, nes ten bus muzika iš Paryžiaus, 
dešros iš Latvijos ir rauginti agurkai iš 
Lietuvos ir kiti visokie gardus užkan
džiai. Muzika ir užkandžiai už dyką. 
Ogi tas šaltas ir gardus alus Manhattan 
ir United States Įiravarnių darytas 
aš važiuoju ir jus važiuokit 
me su 
Juozą

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W<
■ Maloni

W.S«e:l

NORTHSIDE. — Keletas 
jautrios sielos draugų nusita
rė pagelbėti jaunam lietuviui, 
bet paraližo ligos pakirstam 
Jonui Aleknai. Sumanyta ir 
padaryta: parinkta aukų tar
pe geraširdžių Northsidės lie
tuvių, kad parėmus finansiš
kai gyvenimo sunaikintą jau
nuolį. Aukų šitam kilniam 
tikslui sudėta $151.00. Aukų 
rinkime daugiausia darbavosi 
Kazys Plackis ir Juozas Kup
revičius, o jiems dviem pri- 
gelbėjo Radžiūnas ir Valskis.

Aukų rinkėjai maloniai pra
šo “Naujienų”, kad įtalpintų 
savo skiltyse vardus aukavu
siųjų. čia jie:

Po $5.00 J. Biržinski, Mrs. C. 
Alekna, A. Markūnas, S. Bitau- 
tas. Po $4.00 Tarulis. Po

MAGDALENA ZUBRIENĖ 
po tėvais Valunaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 5 dieną, 4:35 valandą po 
piet 1933 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Suvalkų rėd., Kalva- 
rų apskr.. Krokebukto parap., 
Venbių kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 3 

dukteris Oną. Gabrielą ir Marthą, 
2 su aus. Antaną ir Joną. 2 bro
lius Jurgį ir Martiną Valunius. 
Seserį Marijoną ir švogerį Kazi
mierą Vaičiukėnus. 2 pusseseres 
Margaretą Gurdžienę ir Veroniką 
Bukauskienę. 4 anukus Eugenę, 
John. James ir Joan ir giminės.

Kanas pašarvotas, randasi 4838 
So. Kostner Avė. Lafayette 3859.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, rug
sėjo 9 dieną. 9 vai. ryto iš na
mų į St. Richard parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Dukterys, Sunai, Broliai, 
Sesuo, Švogeris, Pusseserės, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J.F.Eudeikis. tel. Yards 1741

BENEDIKTAS ČEPLINSKAS
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 nuliudime gi
minės Eleną ir Kazimierą Mikut- 
ckius. Petrusę ir Joną Bonius. Ju
lijoną ir Oną Augustą ir Liudvi- 
sę. Aleksandrą ir Juzefą. Jurgį ir 
Oną, ir Vladislovą Masalskius it 
draugus.

Kūnas pašarvotas, randas* Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avenue.

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

Visi a. a. Benedikto ČepHnskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Giminės ir draugai.

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

Laidotuvėmis rūpinasi švogeris 
Kazimieras Mikutckis, Canal 9753

duoti, kas atneš jums didelę 
skriaudų.

—St. Niarkis, sekretorius.

ONA JAKŠTIENĖ 
po tėvais Bartkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 5 dieną. 3:35 valandą po. 
piet. 1933 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Suvalkų rėd., Sa- 
rapinų kaime.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliudime 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 pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
ilines.

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

Nuliūdę liekame,
Dukterys^ Sūnūs, Žentas, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnnauja grabo
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 18rh St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

ziliauskis, Milaknis, T. Kupre
vičius, B. Roges, B. Lenkart, 
T. Tilas, Rudis, Spetyla, Gagel, 
Peikimas, J. Kuprevich, F. 
Prusis, J. Zinkevich, Biržins- 
kių Draugai, A. Shimas, P. 
Daunis, L. Žalis, P. Burlis, 
Waluhmiene, J. Kirstuaks, N. 
Alekna, C. Virsknis, A. Gul
bin, A. Makuska, B. Braskaite, 
F. Kančius, Macekonis.

Vardai aukavusių mažiau 
dolerio ir tų, kurie aukavo 
valgiais dėl stokos vietos čia 
apleidžiam.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼, dieną 

Phone Midway 2880

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius 
Kteivas Akie 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todšl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi jrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai frengtob trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių jstaigų.

EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS f 

DIDYSIS OFISAS . _ ■
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ. 

VU TMUU YARDS 174L-1742 CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

' Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Z Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107

A J. Mas, 
M. D. 3008 Wešt 59tK St. 

Tėl. Republic 0098

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Prisideda dar viena draugyste
Tarp Keistučio klubo ir Vy

rų ir Moterų dr-stčs Apšvieta 
No. 1 eina galutinas susitari
mas.

Šiomis dienomis jau bus 
viskas užbaigta ir minėta 
Draugyste sekančiame susirin
kime, spalio 1, pasiduos for-

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius sne- 
todus X-Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija t 
1025 TV. 18tb St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Įvairus Gydytojai 
w^**www**e***w^u^*ww**n*a****u*^^^^*^^^*a^^*»^** 

Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mdwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

, Monroe St., prie Clark 
m State 7680: Va&JDdoo 0—

BeraSes ir PatnyttM vak. 6 ui 
Telefonas danai 61M 
/.M.

NMosuta »BpubU0 SS00

MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OUR COVF RNMEMT
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Jį rengia šeštadienį, Miliausko 
darže, 87th ir Kean Avė.
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Lietuvis kumštininkas sako “suplieksiąs” “Mąxwell gatvės die 
vaitį”; kumštynės įvyksta rugsėjo 15 d. White Sox lauke.

De 
prieina-

‘Klausimai ir Atsakymai 
Sovietų Sąjungą*, brišiu- 
kad, ‘Sovietų Sąjungoj 

yra užsilikusių kapitalis-

šįvakar Mark White 
Parko svetainėje, kur 
Lyga rengia mitingą.

Depozitų garantavimo 
jektas buvo numatytas 
ateinančių metų sausio 
mos. r

Laimėjo vieną iš pirmųjų vietų 
Boston Store aeroplanų mo
delių konkurse

bet kaip 
biznis, Jeigu 
pasitikėjimo, 

pasitikėjimas jau

Tose komunose 
kurias 

Jie gauna

smūgis 
skaudus, 
tylėti ir 

^Susirinkime

Northwestern, 
kitos nėra

dienomis American 
asociacija savo kon- 
Stevens viešbutyje, 

prez. Roose- 
’* telegramą,

•vs

. ..... .

'’’ y*’
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Ką jis patyrė Sovietų Rusijoj Sharkey atvykimas Chicagon sujudino vie 
tinius kumštininkų ratelius

Penktadienis, rūgs. 8, 1933

F. Bulaiv
(Tęsinys)

Pasikalbėjimas su Fabricu
“Kadangi man radio pro

gramas nebuvo taip įdomus, 
kiek Semjono šiurpus likimas, 
tad aš prie progos jam tų visų 
incidentų atpasakojau. Bet 
štai kokios užuojautos žodžius 
Fabrica pareiškė.

“Sovietų valdžia turi imtis 
griežčiausių priemonių, kad aL 
steigti gerbūvį šalyje. Jeigu 
tas visas darbas bus daromas 
taip liuosai, kaip tamsta ma
not — tai kų mes atsieksim? 
Mes esam apsupti vidujinių 
priešų, kurie yra daug pavo
jingesni negu išlaukiniai. Tad 
kas su tokiais belieka daryt? 
Ogi prašalint iš musų tarpo*.

“Priešai*, pratariau aš, ‘ku- 
rie kovojo už tų jūsų žadamų 
lygybę ir laisvę ir kuriuos da
bar marinate badu, vien tik 
dėlto, ka jdie jau nebeturi jė
gų atlikt tiek daug darbo kiek 
jus iš jų reikalaujat?’

“ ‘Kaip tu taip ir jie turi su
prast*, atkirto Fabricas, ‘kad 
atsteigimui gerbūvio, atstaty
mui sugriautos industrijos, 
reikalinga pasišventimo drų- 
: os ir sunkaus darbo*.

“‘Ką jus manot atsiekt su 
tokia drąsa*, klausiau. ‘kuo
met jus išmetat iš darbo tuos, 
kurie mažiau pajėgia dirbt. 
Ne tik iš darbo, bet ir iš na
mų, o magaryčioms išduodat 
tokį bilietą, su kuriuo gali ke
liaut tiktai į kapus?*

“ ‘Tamsta turi suprast’, atsa
kė Fabrica, ‘kad sovietų val
džia tai nėra mielaširdystės or
ganizacija. Jeigu ji reikalau
ja tiek iš darbininkų— tai tu
ri ir gaut nemažiau. O jei 
kurie neišpildo reikalavimų, 
turi būt pasmerkti!”

“ ‘Kaip tokį išaiškinimą gali 
suprast, tęsė Grubas*. Jis sa
kydamas, kad darbininkai tu
ri išpildyti valdžios reikalavi
mus, užmiršta pasakyti, kad 
jo draugė M. Undžienė, kuri 
buvo nuvažiavus į Sovietų Ru
siją ir ten pasivalgius komu
nistiškų pietų, sugrįžo Ameri
kon ir čia skelbia komunizmo 
evangelija, kad girdi, Rusijoj 
esanti darbininkų valdžia.

“O Fabrica ir Daubaras sa
ko, kad tai jų valdžia i 
bininkai turi išpildyti 
kalavimus. O jei ne 
bus išpirktas bilietas 
pas Abraomą.

“Žinoma, katalikiškai pro
taujant, reikia tikėt ‘šventai 
traiciai*, tai yra Fabricai, 
Daubarui ir Undžienei.

“Tačiau pasirodo neaišku
mas tame, kad Fabrica ir 
Daubaras, kurie gyvena dar
bininkų ‘rojuj*, sako, ‘kurie 
vagia varpas nuo laukų bus 
pasmerkti mirt*.

“O Undžienė taipgi sugrįžus 
iš ‘rojaus’ į šią ašarų pakalnę 
rašo 
apie 
ro j, 
dar 
tinių liekanų, kaip tai vagys
čių. Yra darbininkų, kurie

ševikiški poteriai paveikė ir 
jos protų, nes vienoj eilu
tėj sako, ‘kad iš tokių yra nu
teisti ilgiems metams kalėji
mo*, o kitur aiškina, kad 
‘jiems sutveria speciališkas 
komunas ir speciališkų 
moka už jų darbų.

(Bus daugiau)

Bankieriai priešinas 
depozitų garantavi

mui.
šiomis 

Bankers 
vencijoj 
nutarė pasiųsti 
veltui “patarimo 
kurioj nurodo, kad pravedus 
depozitų garantavimo įstaty
mų, bankinis biznis labai nu-

Bankieriai nurodo, kad ša
lyje esą 2,700 bankų, kurie 
dalinai atdari. Vadinasi, ope
ruoja aprubežiuotu budu. Gir
di, pravedus tokį įstatymą, 
“pusgyviai” bankai turėtų už
sidaryti arba reikėtų juos per
organizuoti. Toliau jie kalba, 
kad tokis, depozitų garanta
vimo įstatymas, esąs visai ne
praktiškas, nes kenksiąs 
vai plėtotis bankiniam 
niui.

Taip tai taip, 
būti sėkmingas 
neturės žmonių 
O žmonių
prarastas per pastaruosius tris 
metus.

Amerikoje iki šiol visas 
stambusis biznis turėjo lais
vas rankas. Užtat bankieriai 
ir nenori, kad butų pravestas 
depozitų garantavimo įstaty
mas. Tada bankieriai negalė
tų spekuliuoti kitų žmonių pi
nigais, kaip iki šiol daugelis 
jų darydavo. O kad reikia 
jaukų sistemų taisyti, tai nė
ra mažiausios abejonės.

Visgi yra geras sumanymas, 
jeigu jis butų įgyvendintas, 
—garantuoti depozitus nuo 
,$2,500 ir tt. Tuomet ir bankų 
biznis butų gal labiau pasto
vesnis ir užtikrintas.

jungos priešų. Bet tokių pa
lyginamai mažai. Iš tokių 
yra nuteisti ilgiems metams 
kalėjimo. Tokius darbinin
kus sovietų valdžia bando pa
taisyti. Jiems sutverta spe
cialus komunos, kur darbinin
kai — kaliniai liuosnoriai 
žuoja.
dirba dirbtuvėse, 
patys tvarkė.
kią algų, kaip kad darbinin
kai visose kitose dirbtuvėse. 
Dirba 7 valandas į dienų. Jie 
gyvena liuosai, be jokios ka
lėjimo tvarkos. Vedę gyvena 
su savo šeimyna arti dirbtu
vės. Visa disciplina jų pačių 
įvesta.

“Kaip sau norit, bet “Moti
na” vis tiek mielaširdingesnė. 
Jei ne kuo kitu, tai noi» me
lais, Bet, matomai, tie bol-

2,000 atvyko į salę pamatyti buvusį sunkaus svo
rio čempioną treniruojantis kumštynėms 

su Levinsky.

Sharkey atvykimas Chica
gon sujudino vietinius kumš
tininkų ratelius, kurių susi
domėjimas jo ir vietinio kum
štininko Levinsky kumštynė
mis nuolat auga ir pasireiškia 
vis didejančiame bilietų par
davime. Taipgi užvakar, 
Sharkey pirmų kartų treni
ruojantis Traffono sporto sa
lėje. Jų užgrudo 2,000 sporto 
mėgėjų minia. Salės savinin
kas G. Traffon mano, kad 
smalsuolių būriai nuolat au
ga ir todėl deda pastangas, 
kad visus butų galima tinka
mai aprūpinti.

Sharkey sveria 201 svarų, 
kuomet jo oponentas Levins
ky — 203. Užvakar jis treni
ravosi tik du randu, vakar 
apie keturius ir iki prisiartins 
kumštynės, į dienų jis persi- 
kumščiuos su savo partneriais 
iki 8-nių raundų. Sharkey jau 
treniravosi tris savaites atgal 
būdamas Bostone ir dabar tik 
baigia galutinų prisiruošimų 
rugsėjo 15 d., kumštynėms.

Eilė žymių kalbėtojų 
masiniame mitinge 
mokyklų klausimu

SLA. 260 kp. kviečia 
visus į savo nak

tinį pikniką

BRIDGEPORTAS. Dr. A. 
Graičunas, Dr. A. Zymontas, 
p. M. Jurgelionienė, Dr. I. 
Baltrušaitienė iš Pittsburgho 
ir mokytoja L: Narmontaitė 
kaibės masiniame mitinge, 
kuris šįvakar įvyksta Mark 
White Sųuare didžiojoje sve
tainėje, 30th ir Halsted Street, 
supažindinimui lietuvių visuo
menės su Chicagos mokyklų 
problema.

Be lietuvių kalbėtojų, mi
tinge atsilankys Austin High 
mokytojas Grover Ramsey ir 
Lawrence Singer, Crane kole
gijos studentas. Be to, muzi
kali programą išpildys daini
ninkės A. Zabukienė ir p. M. 
Ivanauskaitė-Schultz ir pia
nistė E. Balsiutė.

MARQUETTE PARK.— Teko 
nugirsti, kad SLA. 260 kp., 
rengia nepaprastų naktinį pik 
nikų, šeštadienį, rūgs. 9 d., Mi- 

darže, 87th ir Kean 
šis piknikas bus skir- 

kad jis

liausko 
avenue. 
tingas nuo kitų tuo, 
yra rengiamas ne dėl pelno, bet 
dėl atsilankiusių pasilinksmini
mo.

Mat į rengėjus įeina pustu'zi- 
nis moterų, kurios ta kryptimi 
darbuojasi. Jos paruoš labai 
skanius užkandžius, kad jums 
nereikėtų Vežtis savo ragažes ir 
vargti jų prirengime.

Taipgi bus muzikalia progra
mas ir geras šokių orkestras. 
Tik pasikaustykite gerus pa
dus, kad nenuplyštų. O tas vis 
kas jums kainuot tik 50c. Taip
gi bus šalto alaus ir kitų gė
rimų. Pradžia 8 v. v*, o pabai
ga—rytmejty.

Kas neturi, savo automobilio, 
tai gali atvažiuoti prie 2515 W. 
69th Street prie Patricia Bėauty 
Shop, kur lauks trokas nuo 8-ių 
iki 9-ių. Jis jus nuvež pikni- 
kan veltui. Dėl platesnių in
formacijų šaukite, Hemlock 
2825. —Kandidatas j piknikų.

Visi tėvai ir mokiniai atsi
lankykite kuo skaitlingiausiai 
į šį susirinkimą ir išneškite pro
testą prieš mokyklų tarybą ir 
politikierius, užsimojusius už
daryti Chicagos junior high 
schools ir Crane kolegiją, ku
ri yra vienintelė aukštesnioji 
mokykla Chicagoje prieidama 
darbininkij vaikams. Ji mo
kindavo veltui. Musų vaikams 
•kolegijos ir universitetai, kaip 
Chicago 
Paul ir 
mos.

Šitas
yra mums perdaug 
kad mes galėtume 
nieko nedaryti. “ 
visi į Mark White Sąuare Par
ko svetainę, 7:30 vai. vai. 
Įžanga veltui.

* — A. M-nė.

Jaunas entuziastas 
pagamino gražų ”Li- 

tuanicos” modelį

“Suplieksiąs Levinsky*
“Aš žinau, kad 

yra stiprus, jaunas 
smogikus, bet tai 
kliudys jį paguldyti 
raundus” pareiškė 
pradėjęs treniruotis, 
pliekiau gudresnius 
ninkus už Levinskį, 
su juo mažai vargo
O jeigu jis mane nuveiktų, tai 
man niekas neliktų, kaip tik 
pasitraukti iš kumštininko

Levinsky 
ir geras 
man ne- 
į kelius 
Sharkey, 
“Aš su- 
kuinšti- 
ir todėl 

teturėsiu.

Kartu su Sharkey atvykimu 
Chicagon pašoko bilietų par
davimas, bet, praneša promo- 
teris Sammy Wolff, dar yra 
daug gerų vietų už $1 iki $5. 
Bilietus galima gauti Morris- 
on viešbutyje.

Sharkey su žmona Dorothy 
yra apsistojęs Edgewater 
Beach Hotel, kur jis gyvens 
būdamas Chicagoje su savo 
treneriais ir reikalų vedėju, 
Johnny Buckley. Sharkey tre
neriai yra Al Lacey ir Tony 
Polazzola.

“Lituanicos”. Per kurį laiką 
modelis buvo išstatytas Boston 
Store, aeroplanų modelių paro
doje, kur jis laimėjo vieną iš 
pirmųjų dovanų.

**' Edvardas Petkus pagamino 
kiek didesnį “Lituanicos” mo
delį, kuris buvo paleistas į lo
teriją, laike lakūnų išleistuvių, 
Juciaus valgykloe, Bridgeporte, 
gegužės 5 d. Tą modelį laimėjo 
A. Vaivada, “N.” redakcijos na
rys ir dabar modelis randasi 
dienraščię raštinėje, ,

______ ’ v*

Mirė lietuviams gę- 
rai žinomas gydyto
jas Dr. B. Lambrakis

---- -------
Turėjo daug lietuvių pacientų; 

mirė nuo žaizdų, paneštų au
tomobilio nelaimėje

Graikijos valdžios atstovai 
ir eilė Illinois universiteto pro
fesorių ir instrifktorių dalyvaus 
laidotuvėse Dr. Basil G. Lam
brakis, 35, 4701 No. Wasb- 
tenaw avė., kuris mirė nuo žaiz
dų, paneštų automobilio nelai
mėje, netoli Michigan City pir
madienį, Labor Day.

Dr. Lambrakis buvo gerai ži-

nomas lietuviams, tarp kūnų jis 
turėjo daugelį pacientų. Pas jį 
už sekretorę dirbo lietuvių dai
nininkė, p-lė Niemčiauskaitė- 
Nimhosk. t

Dr. Lambrakis bus laidojo- 
mas šeštadienį, rūgs. 9 d. Jo 
kūnas pašarvotas St. Demetrio 
bažnyčioje, 2721 Winona avė., 
iš kur bus laidojamas, kaip pra
nešė p. Barauskaitė, šių žinių 
pridavusi “N.”.

Iš ligoninės grįžo Ona 
Jankienė.

MOUNT GREENWOOD. — 
šiomis dienomis vietine gyven 
toj a Ona Jankienė grįžo iš En- 
glewood ligoninės, kur jai buvo 
padaryta appendix operacija. Ji 
dabar ilsisi namie.

CLASSIFIED ADS I
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PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 

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

— Valdyba.

Ramygalos Aido Ktiubas, 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.

Mass-Mitingas Chicagos Mokyklų Rei
kalu rengia Liet. Moterų Pil. Lyga, penk
tadieny,* rugsėjo 8 d. 1933, Mark White 
Sąuare svetainėje, 30-ta gatvė ir So. 
Halsted St. kaip 7:30 vai. vakare. 
Įžanga visiems dykai. Tėvai prašomi 
atsilankyti, nes tai bus labai svarbus mi
tingas. Kalbės įžymus veikėjai angliš
kai ir lietuviškai. Valdyba.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys savo mėnesinį susirinkimą, 
nedėldieny, rugsėjo 10d., 1 valandą po 
pietų Antano Čėsnos svetainėj, 4501 S. 
Paulina St. Draugai ir draugės malo
nėsite atsilankyti, nes įvyks svarbus su
sirinkimas. . J. Dabulski; sekr.

Business Service
Biznio Patarnavimas 

ie‘*'**'*<"**i****">*a****ia*0i*'*si^^

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper 
tų patarimas visose namų savininkų i 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryt* 
iki piet. [žymus namai originalio ir vi« 
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau Šiuo adresu viri 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

-o

CLASSIFIED ADS
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________ For Reni________

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

ANT RENDOS gera vieta dėl road- 
auzės arba alinti arti Šv. Kazimiero ka
pinių llltb St. Taipgi kambariai ir 
svetainė. Stanley Pliszka, 6524 Emerald 
Avė. Tel Wentworth 9344, arba 
Brunswick 0718.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA gera, motiniška mote
ris pagelbėti prie virimo, valymo ir siu
vimo. Privatiška šeima, $3 savaitei, 
kambarys ir valgis. 5511 Wayne Avė.

REIKALINGA mergaitė lengvam na
mų darbui ir prižiūrėjimui kūdikio. 
1355 E«ce, Avė., Tel. Rogers Park 
7390. Apt K. 4.

REIKALINGA mergaitė arba mote
ris abelnam namų darbai, turi būt ant 
vietos ir pristatyti liudijimą apie savo 
teisingumą. H. Weitzmon, 4643 West 
Jackson Blvd. Tel. Columbus 7383.

REIKALINGA jauna mergaitė dėl 
abelno namų darbo, turi būt patyrus su 
kūdikiais. Nuosavas kambarys — 
maudynė. 
Shore dėl tinkamos mergaitės, 
tinis 
siui.

Nuosavas 
Puikus namai ant North 

Nuola- 
darbas. $25.00 — $30.00 mene- 

Atsišaukite 
, SAGER 

53 W. Madison St.
po 11 vai. ryto.

Jaunas aviacijos entuziastas 
ir apsukrus sū įrankiais Edvar
das Petkus, 1486 South 50th 
avenue, Cicero, pagamino ma
žą, bet stebėtinai tikslų ir gra
žų modelį sudužusio kap. Da
riaus ir Įeit, Girėno aeroplano

• -z " ■

GERI
AUTOMOBILIAI

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

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

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

AugZtos 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
56£5 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669

VTCTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Ctating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
3358 So. Halsted St. Cbicago.

PATYRUSI mergaitė namų darbui. 
Turi būt ant vietos — geri namai, atsi- 
neškit liudijimus, $5.00 savaitei, pas
kui daugiaus. 2334 Farwell Avė.

III

REIKALINGA moteris ant ūkės, gali 
turėti ir kūdikį. $5.00 į mėnesį ir už
laikymas 1503 S. Harvey Avė., Bervyn, 
III.

CRANE COAL CO
.5332 So.,Long Avė.

TU,. MMJULIC 5 MOX

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 tuo jaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

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

6626 So. Halsted St.

an-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotu teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j matų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St,

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St 

(Jausta Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
TcL Englewood 5840

ALUI IR KRAUTUVĖM [TAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOTE 
Vinį gatavi iėgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, groeernėm, mėsinėm, dolikatesų 

saldainių, sauspienų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam. 

dariniai stalai 
zaslanai. 

Vartoti 

608—614

Business Chances
- - - -r. - Bizniai
PARDUOSIU ALUDĘ su namu, biz

nis išdirbtas per daug metų, vienai mo- 
terei persunku. 1238 W. 59 St.

budelės, stalai, krėslai, 

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

N. Wells St. Phone Superior 2361

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

1707 So. Halsted St.

SALES TAX-US 
išpildo 

VARKALA 
_■ Auditorius

3241 So. Halsted St.
Tel. Vittoty 7188

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

6955 So. Talman Avė.

MIEGKAMBARIO, parlorio ir valgo
mojo kambarių setai. 3 kaurai, parduo
siu kartu arba skyrium, pigiai. 5489 
University Avė., arti 55 St.

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

/ 4704-06 So. Halsted Str.

Personai
Asmenų Ieško

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

4300 So. Wood St.

PARDAVIMUI bučemė — taipgi ba- 
kery rakė mixers ir kiti įrankiai. Pigiai. 

3239 So. Halsted St.

ALUDĖ parsiduoda, didelė transporta- 
cija, priežastį patirsite ant vietos. Box 
25, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PIRMOS klasos Alaus Tavern, gera 
apielinkė, 4 pagyvenimui kambariai už
pakaly.*' Pigi renda. Partneriai nesu
tinka, parduosiu pigiai.

6825 So. Halsted St.
. j "i............ .. — — 

PARDAVIMUI grosernė, biznis iš
dirbtas. Priežastį patirsite ant vietos.

3336 So. Lowe Avė.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, kuris mylėtų rimtą šeimyninį 
gyvenimą. Esu našlė moteris ir turiu 
aludės biznį, arba priimsiu į pusinin
kus. v
' Rašykite

Naujienos 
Box 24 

T739 So. Halsted St.

Fur^^^^
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kinų — su valgiu ar be valgio. 3128 
So. Emerald Avė. (1 lubos).

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 23 8-M 
Oak Lawn. 111.

Real Estate For Sale

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

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

PIGIAI namas dėl išnuomavimo ar
ba parduosiu ant South Side, tinkamas 
dėl Tavem. Kreipkitės J. P. Ewald, 
840 W. 33 St. Yards 2790. 

1------- " 1 ■ ■ ------

PASAULINĘ PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTU!!!

Groserninkų Koope
ratyvui sekasi!

Čiai pat musų mieste, turime didelį 
biznį, kuris daro pastebėtiną progresą. 
Tai yra groserninkų kooperatyvas, kuris 
valdo ir veda nuosakas sankrovas,1 žino
mas vardu “Midwest Stores”.

Jų bizniai išaugo nedelto, kad biz
nis visur ėjo gerai; faktinai, biznis per 
paskutinius tris metus ėjo labai blogai, 
bet todėl, kad tie. groserninkai davė pub
likai tokį gerą patarnavimą, kad su 
kiekviena diena kostumerių skaičius 
“Midwest Stores” sankrovose augo.

Šis patarnavimas pasireiškė tame, 
kad jie davė publikai geriausios rūšies 
produktus, žemiausia kainą. Ir * todėl, 
kad šie groserninkai valdo nuosavas 
wareauzes. — The Midwest Grocery Co. 
jie gali pardavinėti produktus nupigin
tomis kainomis. Visas maistas ir kiti 
produktai superkami tiesiog iš pabri- 
kų ir manufaktūrų vagonais.

Biznis padidėjo ant tiek, kad dabar 
valdoma wareauze jau yra per maža, 
kad sutalpinti visus pristatomus kasdien 
produktus. Kad palengvinus ir pagrei
tinus pristatymą, reikalinga buvo pri
jungti dar didesnę wareauzę.

Pasisekimais “Midvvest” groserninkai 
gali tiktai pasididžiuoti. Jis davė pro
gos šimtams groserninkų pasilikti biz
nyje, nežiūrint to, kad biznio padėtis 
ir kompeticija yra labai sunki.

Tie' groserninkai turi pamato švęsti 
dėl to savo pasisekimo. Jie ta, padarys 
taip greit, kaip nauja vareauze bus už
baigta. Per keletą savaičių, užprašy- 
mai bus išsiųsti kitiems Chicagos įto- 
serninkams, atsilankyti ir apžiūrėti 
wareauzes. '■ >

Savininkai “Midvest Stores” sankro
vų labai gerai žino, kad jų pasisekimas 
priklauso nuo įMesuomeneę. Jie pasi
žada ir toliau laikytis to nusistatymo, 
butonų pardavinėti geriausius produktus 
UŽ mažiausią kainą.

Buy gloves wlth what 
■ ■ it savus

■ ■«
LISTERINE

TOOTH PAŠTE
25<

i-

Per visų 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, 
kurį jus nevhrtojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių? ' .
Padarykite tai šiandien ■— Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

4 CANAL 8500 $




