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Planuoja Antrą Skridimą Lietuvon Per Atlantika
Lietuvis Lakūnas Nori Baigti 
Dariaus-Girėno Pradėtą Žygį

Susirado lenkų baltu 
nistai; buvo nusi
leidę Kanadoje

Rugsėjo 24 dieną įvyks Aviacijos Diena 
prie Lansing, III.

Nusileido Quebec provincijoj, 
praskridę apie 900 mylių ir, 
kaip išrodo, laimėję Bennett 
trofeją

Ateinantį pasavarį kitas lie- 
uvis skris per Atlantika Lie
tuvon.

Jisai yra patyręs Amerikoje 
aviatorius, Juozas R. Janušaus 
kas (pasivadinęs angliškai 
James).

Prieis kokios ttris savaites 
James-Janušauskas, kuris gerai 
pažinojo nabašninką Darių, ėmė 
tartis su “Naujienomis” apie 
suorganizavimą naujo skridimo 
per Atlantiko vandenyną į Kau
ną. Pasikvietus buri Chicagos 
lietuvių darbuotojų, rasta, kad 
bus tinkamiausia steigti šitam 
tikslui tam tikrą organizaciją, 
įtraukiant Į ją atstovus iš į- 
vairių musų visuomenės sluoks
nių, ir imtis darbo. Šiomis die
nomis tai organizacijai tapo 
padėti pirmieji pagrindai.

Ji vadinsis “Amerikos Lietu
vių Tnans-Atlantinio Skridime 
Sąjunga” (American-Lithua- 
nian Transatlantic Flight Asso- 
ciation) ir bus inkorporuota 
Illinois valstijoje, kaipo 
gija ne pelno tikslams,
uždavinys bus finansuoti pa
minėtojo lakūno skridimą, ap 
rūpinant jį tinkamai įrengtu 
aeroplanu ir suteikiant jam vi
sokią reikalingą tam dalykui 
paramą.

drau-

Lakūnas James-Janušauskas
Juozas Janušauskas atvyko į 

šią šalį būdamas 12 metų am
žiaus. Jisai pamėgo skraidy
mą oru* tais laikais, kada musų 
publika dar mažai tuo “spor
tu” įdomavosi. Draugai jį gąs
dindavo, kad jisai susikulsiąs. 
bet jisai to nepaisė, ir susilau
kė 37 metų amžiaus, gyvas ir 
sveikas.

Gimė jisai Papilėje, ir iš jo 
kalbos galima numanyti, kad 
jisai žemaitis.

Rėmėjai jo sumanymo skris
ti Į Kau‘ną yra giliai įsitikinę, 
kad Juozas R. James-Janušaus 
kas turi pakankamai jėgų, ga
bumo ir ištvermės pabaigti tą 
žygį, kurį taip garbingai pra
dėjo musų neužmirštamieji Da
rius ir Girėnas.

Ispanijos kabinėta 
bandys sudaryt opo
zicijos respublikonai

QUEBEC, Kanadoj, r. 11. — 
Du lenkų baliunistai, kurie pra
puolė po užpereitą šeštadeinį 
prasidėusių iš Chicago tarptau
tinių baliunų lenktynių už Ben
nett trofėjų, atsirado Qu‘ebec 
provincijos miškuose. Abu ba
liunistai, kapt. Franciszek Hy- 
nek ir Įeit. Zbigniew Burzyns 
ki alkani ir pavargę atvyko į 
Riviere a Pierre miestelį, 25 
m. į šiauryčius nuo Quebec.

Atvežė juos vagonėliu gele
žinkeliečiai, radę juos prie ge
ležinkelio ties Lemieux apie- 
linkėję, galbūt prie St. John di
deliuose miškuose. Ta apielin- 
kė yra visai mažai apgyventa 
ir jiems teko nemažai badauti 
iki pasiekė geležinkelį.

Nors jiems ir nemažai teko 
vargti, bet jie džiaugiasi, nes, 
kaip išrodo, jie yra laimėję 
šias lenktynes ir gaus Bennett 
trofeją. Neoficialiai apskaity* 
mai rodo, kad ji& bus perskri
dę apie 910 mylių, arba apie 
150 mylių toliau, negu nuskrido 
amerikietis kapt. Settle, kuris 
niteileido Hotchkiss Grove. 
Corin. • 'U

MIRĖ

Viskontas Sir Edward Grey, 
buvęs Anglijos užsienio reikalų 
ministeris, šiomis dienomis pa
simiręs savo gražiame dvare 
Falloden, ties Christon Bank, 
Anglijoj. Jis buvo užsienio mi- 
nisteriu pradžioj karo ir į tą 
karą Įtraukė ir Angliją.

Dr. Martin išrinktas 
laikiniu Kubos 

prezidentu

Prezidentas Zamora pavedė Ler- 
roux sudaryti kabinetą 
publikonų koalicijos

iš re

Dar nesurandama Goodyeai 
baliuno. Spėjama, kad jis yra 
nusileidęs Sudbury, Ont., apy
linkėj, kur taipjau yra dideli 
miškai.

nius.

Einstein ragina Bel
giją prisirengti karui* 

su Vokietija
Garsusis mokslininkas atsižada 

savo pacifistinių pažvialgų ir 
ragina Belgiją ginkluotis prieš 
Vokietijos pavojų

Gar

rašo

ŽALINGA AUDRA FRANCI- 
JOJ; TRYS ŽMONĖS ŽUVO

PARYŽIUS, r. II.— Po il
gos sausros įvairiose Franci jos 
vietose užėjo smarki audra, 
liūtys ir ledai, kurie pridarė 
didelių nuostolių, vietomis vi
sai sunaikindami vynuogių der 
lių. St. Brice miestely, arti 
Bordoaux, ūkininkas, jo žmo
na ir duktė liko užmušti nu
trukusios elektros vielos.

Macone keturių mėnesių saus
ra užsibaigė audra ir liūtimi, 
kuri užliejo namus ir vynuogių 
laukus.

Francija ir Rusija 
baigia ruošti pre- 

bos sutartį

Pietinių kasyklų sa
vininkai priešinasi 

anglių kodeksui
Johnson priruoštas kodeksas 

nustato minimum algą nuo 
$3 iki $5.40 į dieną

Lietuvių Aviacijos Diena 
rūgs. 24.

Lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskas turi žymų skraidi- 
mo rekordą ir yra labai gerai 
žinomas Amerikos aviacijos 
sferose. Pradėjęs skraidyti dar 
pasaulio karo metu armijoje, 
jisai paskui nuolatos lavinosi 
toje srityje, tarnaudamas dide- 

Jėse amerikonų oro kompanijo
se Jungtinėse Valstijose ir cent- 
ralinės Amerikos respublikose. 
Jisai yra skraidęs oru, vienas ir 
su pasažieriais ,apie 4,000 va- 
landų\ir padaręs ore apie 500,- 
000 jįailių.

Ore su gerai nutaisyta ma
šina jisai skraido, kaip paukš
tis. Jo nepaprastus skraidimo 
gabumus plačioji musų visifo- 
menė turės progos patirti šio 
mėnesio 24 dieną milžiniškame 
aerodrome—Ford Airport— ša
lie Lansding miestelio, j pietų 
rytus nuo.^ Chicagos, kur p. 
Ja mes-Janušausko skridimo per 

- Atlantiką rėmėjai, rengia di
delę Lietuvių Aviacijos Dieną. 
Rengimo pelnas eis finansavi
mui jo žygio į Kauną, kuris į- 
vyks ateinantį pavasarį.

MADRIDAS, Ispanijoj, 
11.— Premiero Manuel Azana 
socialistų koalicijos kabinetui 
rezignavus, prezidentas Alcala 
Zamora pavedė nepriklausomųjų 
respublikonų vadui ’ Alejandro 
Lerroux sudaryti naują kabi
netą iš respublikonų opozicijos 
partijų koalicijos. Prezidentas 
taipjau pareiškė, kad jis galės 
paskelbti dekretą paleidimui 
dabartinio cortes (seimo), jei 
matys tam reikalo. Tai reiškia, 
jei valdžia negaus seimo pasi
tikėjimo, tai seimas bus paleis 
žiūra.

Kad gauti premiero vietą, 
Lerroux tupėjo padaryti nieku- 
rių nusileidimų. Jis reikalavo, 
kad seimas butų tuojaus pa
leistas ir kad kabinetas butų 
sudarytas tiktai iš rądika’ų 
partijos ir nepriklausomųjų re 
publikonų. Zamora gi sąlyga 
mis, į kabinetą turi įeiti ir ki
tos partijos ir seimas bus pa
leistas jo paties, Zamora, nuo
žiūras.

Radikalų partija atstovauja 
senuosius politikierius ir yra 
artima monarchistams, nežiu 
rint savo neva kairios • progra- 
bos. Ji visą laiką btfvo griežtoj 
opozicijoj Azanos valdžiai.

Kiti dalyvavę baliunai —Vo
kietijos, Francijos ir Belgijos 
pasiekė tiktai Michigan valsti
ją.

HAVANA, r. 11.—Dr. Roman 
Grau San Martin, anatomijos 
profesorių^, narys revoliucinės 
įtintos,| tapo išrinktas laikiniu 
Kubos prezidentu.

Visoje šalyje, ypač Havanoje, 
jaučiamas didelis pasipikitini • 
mas Amerikos ruošiama gink
luota intervencija. Jau įvyko ir 
demonstracijų prieš amerikie
čius.

15 žm. žuvo uragane
ORH

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šūi dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, maža 
permaina^ temperatūroje.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:-

KINGSTON, Jamaicai, f. 11. 
—Gubernatorius gavo žinių, iš 
Turks ir Calcos salų komisio 
nierių, kad rugp. 30 d. ten ura
gane žuvo 15 žmonių ir 75 na
mai liko sugriauti. Prašoma 
maisto, kadangi daugelis vals
tiečių prarado visų maisto iš
teklių. ;

Naziai pašalino 
prokurorus ir 

profesorius

du
6

BERLYNAS, r. 11.— Du 
mus Berlyno prokurorai, 
Binder ir Dr. Koehler, liko 
šalinti už tai, kad jie per ašt
riai elgėsi su naziais ir per 
švelniai su nazių priešininkais.

šeši Leipzigo universiteto 
profesoriai liko pašalinti dėl 
rasinių priežasčių,—kad jie ki
lę iš žydų.

Teisėjas Fischer iš Rottwell 
liko internuotas koncentracijos 
stovykloj, kadangi jis atsisakė 
įeidamas ir išeidamas iš teismo 
naziškai saliutuoti, kaip to rei
kalauja nazių patvarkymai.
Papa atsisakė ratifikuoti kon

kordatą
VATIKNAS, r. 11.

siau oficialiai paskelbta, kad 
papa Pilte atsisakė ratifikuoti

Dr. 
pa-

Pu-

Maine šiandie bal 
suos dėl prohibici- 

jos atšaukimo
PORTLAND, Me., r. 11. — 

Maine, viena iš seniausių sau 
sųjų valstijų, rytoj rinks vals
tijos konvenciją prohibicijos 
atšaukimui ratifikuoti.

Maine viena, iš pirmųjų įve
dė prohibiciją savo valstijoje, 
kuomet 
hibiciją 
pasak 
valstija
prohibicijos ir rytoj balsuos už 
prohibicijos panaikinimą.

Antradieny dėl prohibicijos 
atšaukimo balsuos Maryland, 
Minnesota ir Colorado valsti 
jos.

dar apie nacionalę pro- 
ir kalbos nebuvo. Bet 
gubernatoriaus Braun, 
įsitikino dėl žalingumo

Trys užmušti, 8 su
žeisti automobilių 

nelaimėse

BRIUSELIS, rs. 
sus mokslininkas prof. Albert 
Einstein, kuris yra nemažiau 
pagarsėjęs savo pacifizmu, at
virai išėjo prieš pacifizmą, ra
gindamas ruoštis prie naujo ka
ro, iš priežasties Vokietijos hit
lerininkų grūmojimo pasaulio 
taikai.

Prof. Einstein apsivertimas 
iškilo laikraštyje Patrie Humai- 
ne formoje laiško Belgijos an- 
ti-militaristų vadui Alfredui 
Nahon, kuris nesenai atsišaukė 
į mokslininką pagelbėti dviems 
Belgijos karo priešininkams, 
kurie paskelbė bado streiką.

Ką sako Einstein
“Jus labai nusistebėsite tuo, 

ką aš jums pasakysiu,
Einstein. “Tik trumpą laiką 
atgal galėjome tikėtis sekmin 
gai kovoti militarizmą EuTopoj 
pavieniais atsisakymais karei- 
viaut. Bet šiandie yra susi
dariusios visai kitokios aplinky
bės. Pačiame Europos centre 
yra valstybė (Vokietija), kuri 
visomis priemonėmis viešai 
rengiasi prie karo.

“Prie tokių aplinkybių, loty
nų šalys, o ypač Francija ii 
Belgija, yra dideliame pavoju
je ir gali atsidėti tiktai ant sa
vo karinio prisirengimo.

“Ant kiek Belgija yra palie
čiama, yra aišku, kad ši maža 
šalis nepanaudos savo karinio 
prisirengimo puolimo tikslams, 
be tas prisirengimas yra di
džiausias reikalas, kad apsau*- 
got savo valstybės gyvybę.

“Įsivaizduokite kas atsitiktų, 
jei Belgija butų okupuota da
bartinės Vokietijos! Neabejo
tinai butų dar blogiau, nfegu 
buvo 1914 m., nors ir tuo lai
ku* okupacija buvo baisi, štai 
kodėl aš jums pasakau atvi
riausiu budu, kad jei aš bu
čiau belgas, aš neatsisakyčiau 
nuo tarnavimo kariu*omenėj 
prie dabartinių aplinkybių, bet 
atpenč aš pajausčiau su pilną 
sąžine, kad aš prisidėjau prie 
išgelbėjimo Europos civilizaci
jos.

“Tas nereiškia, kad aš atsi
žadėjau savo pirmesnių pažval- 
gų. Aš nieko kito taip netroš- 
kštu, kaip sulaukti to laiko, ka
da atsisakymas tarnauti ka
riuomenėj galės reikšti paska* 
tinimą kovos už žmonijos pro-

PARYŽIUS, r. 11. —šiandie 
paskelbta, kad Franci jos ir so
vietų Rusijos prekybinės de
rybos daro “žymų” progresą.

Užsienio reikalų ministerija 
skelbia, kad nėra abejonės, jog 
nesutikimai dėl niekurių klau
simų bus išrišti patenkinančiai 
ir kad bus padaryta prekybos 
sutartis, iš kurios bus naudos, 
kaip Franci j ai, taip ir Rusijai

Tuo tarpu stengiamąsi su» 
stiprinti Franci jos-Rusi jos drau
giškumo ryšius. Buvęs premje
ras Herriot dabar lankosi Ma
skvoj ir ,ntikimąsi, kad jis su 
gryš su konkrečiais pasiūlymais.

Antradieny Franci jos oro mi
nisteris Cot išskris su keliais 
lėktuvais oficialei draugiškai 
misijai į Maskvą.

Prancūzai skrenda i 
Tokio

WASHINGTON, r. 11. —Ne
sulaukdamas aglių kasyklų pri- 
rtfošimo anglių pramonės ko» 
dekso, industrinis administra
torius Johnson pats priruošė 
tą kodeksą ir padavė jį pa' 
tvirtinti kaip kasykloms, taip ir 
angliakasiams.

Kodeksas nustato 36 vai. dar
bo savaitę.

Minimum alga nustatyta įvai
ri, žiūrint valstijų. Alabama, 
Georgia ir Tenn., valstijose — 
37V&C į vai., arba $3 į dieną. 
Illinois ir centraliniuose laukuo
se—62V&C į vai. ,arba $5 į die
ną. Montana distrikte— 70c., 
arba $5.40 j dieną.

Administratorius sutinka tar
tis dėl valandų ir mokesties 
su kasyklomis ir unijomis ir 
jei pasirodytų tikras reikalas, 
jas kiek pakeisti.

Pietinių valstijų kasyklų sa
vininkai pareiškė kodeksui 
griežčiausio pasipirešinimo. Jie 
priešfnasi darbininkų algoms it 
darbo valandomis, taipjau prie
šinasi ir* deryboms su unija.

Angliakasių unija pareiškė 
pasipriešinimo nelygioms al
goms, kad pietinių valstijų al
gos yra perdaug žemos.

Kodekso svarstymas tęsis 
dar kelias dienas.

PARYŽIUS, rs.
fancuzų lakūnai, Rene Lefevre 
ir Jean Assolant, dideliu Canary 
II lėktuvu išskrido iš Paryžiaus 
į Tokio, Japonijoj, kad nusta
tyti naują tolumo rekordą.

Meksika uždarė 300 
bažnyčių federali- 

niame distrikte

gresą

TRYS JAUNUOLIAI ŽUVO 
LIPDAMI I KALNĄ

PORTLAND, Ore., r. 11. — 
Trys Portlando jaunuoliai ke
lios dienos atgal nusitarė už
lipti j virš 10,000 pėdų augš- 
čio Jefferson kalną. Jiems be
lipant kilo audra, kuri siautė 
tris dienas ir po 5 dienų ieš
kojimo surasta giliame tarpkal- 
nyje jų lavonai. Manoma, kad 
jie apakinti nukrito į tarpkalni 
ir sušalo.

MEXICO CITY, r. 11. —Val
džia nutarė pradėti vykinti 
Ilginius įstatymus ir federali- 
niame distrikte įsakyta tuo- 
jaus uždaryti apie 300 bažny*- 
čių. Einant įstatymais, kurie 
jau prieš kiek laiko buvo pri
imti, bet ikišiol nebuvo vyki1- 
nomi, visame distrikte bus pa
likta apie 25 bažnyčios.

Tų pačių žygių stvėrėsi ir 
kitų Meksikos valstijų valdžios.

PAMIŠĖLIS < NUŠOVĖ {TRIS 
ŽMONĖS IR PATS NUSIŠOVĖ

DIDELIS GIRIŲ GAISRAS 
KANADOJE

Vokietijos-Vatikano sutartį iki 
kancleris Hitleris nepakeis savo 
nusistatymo linkui religijų, 
ypač linkui katalikų.

Užsakė daug kulkosvaidžių
PARYŽIUS, r. 11. —Iš pa: 

tikimų šalinių patirta, kad 
kancleris Hitleris užsakė Dues 
seldorf dirbtuvėse daug naujau
sios rųšies kulkosvaidžių, kurie 
gali paleisti 600 šovinių į mi
nutę.

CHICAGO.— Trys Chicagos 
pasaulines parodos vizitoriai 
liko užmušti ir 8 sužeisti dvie- 
jose nelaimėse su automobiliais 
Chicagos pakraščiuose. naziu

CLEVELAND, O., r. 11. - 
Elisa Laokamp, 48 m., užtiki- 
ma darbininkė Union banke per 
27 metus, prisipažino išeikvoju
si $87,000 banko pinigų, ku
riuos ji praleido spekuliuodama 
biržoje,
tik bankui užsidarius

Išeikvojimas susektas

Einstein pabėgo į Londoną
LONDONAS, r. 11.— Garsus 

mokslininkas prof. Albert Eins- 
ein, gelbėdamasis nuo
grūmojimų jo gyvasčiai, neti' 
ketai atvyko iš Belgijos į Lon
doną. Tvirtinama, kad Vokieti 
jos naziai pasiūlė $4,000 atly
ginimą tam, kas “nutildys” 
(nužudys) mokslininką Eins 
teiną. Einstein apsistojo pas 
parlamento narį Lockre-Lamp- 
son.

i -'’ ‘ f

WINNIPEG Man., r. 11. — 
Middleboro apielinkėj siaučia 
nesuvaldomas girių gaisras, ku
ris gręsia sunaikinti 2,500 ak
rų brangaus miško. Visos pa
stangos suvaldyti ir lokalizuoti 
gaisrą neduoda pasekmių.

—Ad- 
kuris 
pavo- 

vidur- 
dviems 
šaudyti 
žmones

BELFAST, Me., r. 8. 
rian Jonės, pamišėlis, 
betgi nebuvo skaitomas 
jingu, šiandie atėjo į 
miestį apsiginklavęs 
šautuvais ir pradėjo 
žmones. Nušovęs tris 
ir sukėlęs paniką visame mies
telyje, jis pasislėpė kalvėje, 
kur jį rado negyvą, savo pa
ties šautuvo šūvio nutraukta 
galva.

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 siuūčiami.

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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Senas laikraštininkas skursta

ver

vieš

nes

įmes

riti

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

kasmet, taip ir šiemet

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

AIS;

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konventus
Plakatus

:ed Street 
LINOIS .

cdėjų bu- 
Išminties” kūrėjas R. 

finansavo ir kont- 
J. Kupstis).

kurį buvo už- 
liet. metodistai, 

po, trijų num. mirė, 
aplinkybių

atmoka tik
Važiuodami

ikąįko pri 
: yįęąi au

SLA. Centro sekretoriui 
balius-

Atsišąukimųs 
Ląpęliu? 
Korteles 
Programua 
Tikietus

dorius” (kodėl nevadinti ve-l Čia nariai ir pradėję: 
d.5jų ąr pįnufeipku?) turėtu fcodfl, vięni^ kvietė

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yrą 
Mugu Padarom jąs ąpt specialia užsakymo
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. ,

Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8:30

Nepraleiskite Pasaulio Parodps ir nepraleiskite "Oullęto Tūkstančių Bargenų

NAUJIENOS
> 1739 So. Ha

CHICAGO.

ENTRAN

^lat, kuopos susirinkime 
pranešta, kad pąo(a davusi 
kuopai deficito (nors įžangą 
Jjuvo imama).

daugiau dėmesio kreipti į tuos 
žmones, kurie vienokiu ar ki
tokių bųdu prie ] 
s.idędfl- P«yx^w
kojo taures, kiti kit kų. Tau- 
rę aukojo, rodos, gana aukš
tas politikierius. Gal ir kitas 
panašiau (o kas ten jųąsę įi- 
ną?). Ąr padekuęta uįį jįąs? 
Aę pranešta įąs. ąž kų įų 
ląimėjp? Gal ląip, ą gal ir

(Platesnę, recenzijų parašysiu 
vėliau).

Sakosi, bus nuošalus politi-
(partinių) 

laikraščių esą, jau mes turim.
Prie žurnalo vairo stovi p. 

R. didžiūnas, gabus spaustu
vininkas ir rašytojas (ypač 
jumoristas). Jaąi padeda ki
tas gabus spaudos darbinin
kas. Leidėjai tikisi, kad jųjų 
žurnalas gyvuos — linkėtina.

Kaip 
musų apskritys surengė meti
nę savo šventę — piknikų.

Vose’s paviljone visados į 
piknikus suvažiuoja minia 
žmonių. Didelė minia ir šie
met buvo. Oras gražus. Gamta 
kiekvienų masino į laukus.

Vyriausi kalbėtojai SLA. 
Centro sekretorius p. Dr. Vi- 
nikas ir 2-ro apskričio pirmi
ninkas p. F. J. Bagočiąs. Visa 
programa graži. Spprto pro
grama už tokias brangius do
vanas (buvo net keletas gra
žių taurių, elektrinis laikro
dis ir k.) šlubavo; fcomisĮjįai 
vertėjo daugiau instruktuoti 
sportininkus, kad tie daugiau 
treniruotųsi ir, be to, reikėją 
parinkti sunkesnių numerių 
(yįrvės traukimas tiek jau 
nudėvėtas ir Lietuvoj šiuo 
sportu užriiąia tik vaikai).

Dar vienas dalykas. Pikni-

Harry Shelby (kairėj), John AJlen (vidury) ię Reąry Peck, visi trys iš PaąviHe, III., apielin- 
kės, kurie tapo suimti už nukankinimų turtingos našlės Mrs. Mary Scfrroeder, 82.m. ir jos bro
lio Bernard Weldon, 84 rą., taipgi už sumušimų ir kankinimų našlės dukters Anna Schroeder, 
47 m. (visi iš Nevvton, III.). Jie buvo kankinami, kad išgauti pinigų. Be to abi moterys buvo 
išgėdintos. Shelby ir Allen prisipažino, dalyvavę tame pąolįąie. Peck gi jiems paskolino savo 

automobilių, sulig kurio ir tapo susekti piktadariai.

Bet štai aš nuo vieno biz
nieriaus (laikrodininko) ga
vau skelbimu programoje įr 
plius grąįų ęlektrUA laikrodį. 
Aišku, reikėjo pagarsinti jo

Anų kart einu brodve ir su
sitinku p. Paltanavičių. Neži
nau iš kokios priežasties jis 
beveik visas paraližuotas-. 
Kulniuoja lazdele pasirams
čiuodamas jr eina tąip “grei
tai,” kaip tas vaikas, ką pra
deda tik vaikščioti.

O juk tas žmogus grauže 
plunksnų per visų savo amže
lį. Redagavo “Keleivį”. Pas
kui pats leido ir redagavo VA- 
merikos Lietuvį”. Parašė ir 
išleido daug knygelių. Reiš
kia, lietuvių išeiviją švietė, 
jai tarnavo. Per visų amželį 
kų ir susitaupė “juodai die
nai,” tai skaudus likimas, 
buržuazine santvarka, viskų 
iš jo atėmė, paliko elgetai

Ret skaudžiausia tas, kad 
toji liaudis, kuriai jis tarna
vo, irgi užmiršo. Ne tik liau
dis, bet ir musų inteligentai 
(profesionalai — kaip čia pri
imta vadinti) neatjaučia žmo
gaus skurdą n pakliuvusio.

Girdėjau, kad anais metais 
(rodos, 1928 m.) p. Paltanavi
čius pėsčias nukeliavęs į Wa- 
shingtonų pas Lietuvos įpiiąs- 
terį, prašyti tarnybos. Jis no
rėjęs gauti nors šlaviko dar
bų. minisleris jį atstūmęs ir 
p. Paltanavičius grįžęs atgąl 
labai susijaudinęs, nusiminęs, 
nervuotas^

Dabar jis minta tuo, kų už
dirba žmona ir duktė. Be to, 
karts nuo karto jis gaudavo 
po penkinę paramos nuo SLA 
centro.

Sutinku jį dažnai ir visuo
met jį užkalbinu, pašnekinu. 
Taip man jo gaila! Juk ir aš 
plunksnų graužiu nuo 1916 
metų (tais metais pradėjau 
rašinėti spaudai). Nuo to lai
ko veik nieko iš to neturiu; 
kų čia apie honorarų ne-* 
dakcijos net popięros ir pašto 
išlaidų neatlygina.

Tai kam rašyti?

kitų — ne?” Čia komisija 
ėmė aiškintis, kad salė buvusi 
maža ir lt. O viena kom-jos 
narė atsistojus pareiškė, kad 
baliuje buvę daug garbes sve
čių (kas jie tokie, o dievai 
juos žino) ir iš jų įžangos ne
imta. Todėl, esu, ir deficitas 
pasidavęs- Reiškią, pas ipiis 
yrą išrinktieji įr ąeišriąklie-

Išpardavimas Prasidės Pirmadieny 
9:00 vai. ryto

DIDŽIAUSIAS KAINU 
hk NUPIGINIMAS

Chicaga kada nors turėjo!
The Mail Order Divizija pasiuntė šiam Omletui 

11,000 naujų, smagių DRESIU k DEL MOTERŲ. MERGINŲ IR KŪDIKIŲ
1 Visos turi būt parduotos šiame 
1 Outlęte!!

Pirkite dabar dėl Mokyklos. Pirkite dabar dėl atei
ti nančios vasaros. Kainos niekuomet nebuvo žemesnės.

Taupikte dolerius, dešimtukus ir centus.
ai. Specialemis kainomis

Seniausias So. Bostono lie 
tuvių laikraštis — “Keleivis” 
Jįs eiųą 28-tąs metąs, sočią- 
listinčs pakraipos, populiariš 
kiaąs.ias savaitraštis Ąmeęiko 
ję įr mėgiamiausias So. Bos 
tąnę. Jam dar gerai sekasi ii 
dąba r. jp-A

musų 
apsifeidus;

į gautus laiškus
2-ro apskričio 

kas.

Vertės iki $4.98
Yra dresių dėl visokių progų. Jus susirasite šiame 
Outlete dresę. kuri jums patiks. VISU ŠAIŽU, DI
DELIŲ IR MAŽŲ. ATEIKITE ANKSTI IR PASI 
RINKITE TINKAMIAUSIĄ!

muoti, kas ir už kų jį laimė
jo. Bet (o nepadąryta. Klau
siu apskričio sekretorių, klaą 
ąiu kitų ir nei vienas nežiąo, 
kur tas laikrodis nukeliavo.

Arba vėl. Vienas iš eilinių 
narių, priskynęs savo augintų 
gėlių, atvežė gražų bukietų. 
Jis galimą buvo išleisti laimė
jimui (vis gražiau, negu bąk- 
sukas “kendžių”), arba pado
vanoti gerai dainininkei 
Mitrikaitei, arba garbės 
niai p-niai Vinikienei.

Iš man žinomų, čia ėjo: “Ša- 
‘Dilgėlės — m i- 

— išsikėlė ; 
virto bolševikiš 

išsi

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

Redaktorius — Leidėjas 
“Rimbų” bando padaryti “san- 
dariečių” idėjų skleidėju, bet 
nesiseka; bando kritikuoti so
cialistus, fąšistuš ir kitus — 
bet ir čia jam nesiseka: vis 
kas išeina labai skystai (Per
nai prieš SLA Seimų, “Rim
bas” buvo virtęs p. St. Gegu
žio organu. Po SLA Seimo, 
jis virto drg. P-.* Grigaičio ir 
“N a u j i en ų” p uol i k u).

KNYGA JLlkJL 1 1.
(Cookro.oh

ĮSIGYKITE TUOJ AUS
Kaina

Ką tik naujai atspausdinta.
Prisiunčiamą paštų,.

Man, knijio nesenam ame
rikonui (nors esu čia gimęs), 
tuo labiau nesenam Bostono 
gyventojui, nežinoma kiek čia 
praeity laikraščių — žurnalų 
ėjo ię kiek jų ląįrę. Žinau 
(ik, kad So. Bostonas, tur būti, 
bus pirmas 
tąs, kur taip plačįąi kūrėsi, 
kad ir mirė, Lietuvos išeivijos 
laikraštija (ne visa mirė A— 
kaip matote ir dabar dar ku
riasi).

Viename 43 kp. susirinkime 
pirmininkas pranešė, kad ap
skričio piknike atsilankys 
SLA. Centro, aekęetoęius ponas 
Vinikas. Prie tos progos, gir
di, reikėtų pasikviesti jį, su
sipažinti, pasikpilikuoti ię t|.. 
. Sumanymas gražus ir na

riai tam priląrę. Tupj komi
sija, ir į jų — siąnanyąio aą- 
toriai.

Išsiuntinėta pąkvietimąi 
kąimypčm kuopom, mtęJigeą- 
tam ię kąi kuriems kuopus 
nariams.

Balius įvyko ir ponai Vilei
kai, kaip mačiau iš spaudos, 
juo patenkinti.

Bet ne visi balium patena 
kinti. Vienos kuopos delega
tas (p. židžiunąs) pa&ąkojo 
.mmi, kad jis nekuriu kalbėto-^ 
jų kąlboiną-. užsigavęs. §įąko, 
vienas kąlbėtojįąs tautminkąs, 
dąu^ ašarų Rejo, kad 
kąiiąynystejė ąu^tvėrus, ąę? 
legališką kuopą (JMjąt, 
žmonių, kurie nenorėjo dėtis 
prie tąutiuiąkų 
kuopos, susitverė paąją. Bei ji 
legaljška ir seniai Centro pri-r 
imta į kuopų skaičių).

Nepatenkmti ir 43 kuopos 
nariai, kurie iuj puotoj nedaT 
lyvavo.

KAUTAI — KAUTAI
Outlctas padaro galimu dėl kiekvienos moteries ir panelės pasirinkti puikų, 
šitą kautą padabintą kailiais! POPULIARIŠKI MATERUOLAI! IŠTISAI 
SU PAMUŠALU IR ŠILTU MATERIJOLU TARPELIUOSE! Depositas 
laikys jūsų kautą iki Spalio 1 dienos. Nepraleiskite šią progą C|Q
Vertės iki $9.98 ............. ....................................................................

Bostono biznieriai, nors dau
gumoj pasirašė Roosevelto 
nuostatus ir langai mirguliuo
ją “mėlynuoju aru”, bet jo at- 
sk ridini U nepatenkinti. Ren
kasi, įpilinguoja, protestuoja.

Nuo “tyrų” amerikonų ne- 
atsickia ir lietuviai biznierai. 
Anądien ir jie buvo rusirinkę 
Lietuvių salėje tuo reikalu. 
“Negalim gi mes pasiduoti vi
siškai valdžios kontrolei” — 
šaukia visi.

Ką tame initmge nutarė — 
man neteko patirti.
Giraites Žentas (J. Krukonis)

Re jay minėtų periodinių 
mes 

susiląukėinc naujo kūdikio. 
Kūdikis, kaip kūdikis — ma_ 
žas, bet vardų #avo tękį, ku
rio ir Saliamonus pavydėtų 
“Išmintis.”

“Išmintis” — mokslo, meno 
ir satyros iliustruotas žurna
las (mėnesinis). Pirmas nu- 

kiekvienas'įnoris gražiai apdirbtas; daro 
tik kuni- gerų įspūdį ir gana įvairus

Biznieriai kratosi '‘Mėlyn 
vanago".

Tūlas pa
sakys. Ogi tam, kad taip gal 
gimęs. Myli tų darbų ir gana. 
Nori, kad tavo tautiečiai ne
klajotų nikuose, nori juos ap
šviesti, bet už tai senatvėj 
gauni tarbų ir lazdų.

Kaip gyvuoji? — klausiu 
kartų susitikęs p. Paltanavi- 

Prastai — atsako jis. 
-Jau SLA. centras, tur būt, 

daugiau manęs nešelps. Pada
viau jiems prašymų, bet jie 
atsakė ir patarė kreiptis į 
Labdarybės Komisijų. Krei
piausi ir ten, atskirai į kiek
vienų narę (jų sudaro pp. R. 
Jurgeliutc ir Grigiutė), bet jo
kio atsakymo negavau.

šitaip nusiskundė p. Palta
navičius. Iš jo kalbos aš ma
tau, kad musų Labdarybės 
Komisija apsifeidus; neatsa
ko net

Rpliąu. “Darbininlcas” eina 
nuo 1915 metų. Amęr. Liet. R. 
Kąt. Šv. Juozapo Sų-gos orga
nas. Organizacijų ię patį laik4- leidinių, šiomis dienopiis 
raštį įsteigė kunigai (rodos 
kun. Kemėšis), kad darbinin
kus palaikyti tikėjimo 
šioje, kaip jie sako.

Laikraštis eina du kartu 
savaitėje. Tiražas (skaitytojų 
skaičius) labai mažas, bęt ku
nigai turtingi ir jie laikraštį 
palaiko; todėl 
“Darbininko” num

Bet gėlės stovėję) visų die
nų kur lai užkištos ir tik va
karę užsigavęs jų davčįąs ati
davė Hažin Vogiai moterėlei.

O štai dar. Darbininkai per 
visų dienų dirbo išprakaita
vę. Reikia vikrintis, vis sku
bėti, o juk už tai nieko jiems 
pinigo nemoka (Conn. valsti
joj apskričio piknike aš dir
bau ir visi darbininkai gavo 
po $3.00 mokėti).

Bostoniečiams 
kelionpinigius, 
darban, jie visi sumokėjo po 
75c savo pinigų. Reikia tad' 
pasibaigus piknikui jiems at
silyginti. Bet to nepadaryta 
(gal nevisienis, gal nekuriems 
atsilyginta, bet man skundėsi 
Abazorius, Pupalaigis ir k. 
Sakau, atiduos, vyrai! O jie 
nepatenkinti sako: — ati
duos... bet kada? Ar mes to 
komiteto ieškosim kitam mie
ste? Ar jis mus ieškos?.

Taip kad be tų pliusų, ku
riuos komitetas, padarė, buvo 
visgi ir minusų, kurių ateity
je reikėtų vengti.

Nevykusiai darbavosi ir So. 
Bostono “Bušų komisija,” ku
ri, vietoj keturių b,ūsų, vos- 
ne-vos sugebėjo išleisti du bu-

Juokis, kad ir PV° ašaras.— 
sakų žmoąes. Taigi mes turim 
ię juoku nęvą laikraštį — 
“Rimbų”, -lis luęčlų bąli ąie- 
nesįjąįs. ’ (tąip skęlbiasi), bet 
tikrumoje “Rimbas” nėra nei 
juokų - satyros, nei mėnesi
nis laikraštis, šiemet per 8 
męn. išėjo jo 3 num.; kitais 
(pereitais) metais neišeidavo 
nei tiek.

PAVIENIAMS?
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, ete,

ke — mirė 
re, “Laisvė 
Brooklynų ii 
ka, “Jaunoji Lietuva 
kėlė įr mirė, “Kardas 
kėlė įr 'mirė.

Iš ąaujesnių: “Tarpininkas’ 
— trečius melus eidamas m i 
re (Jo įkūrėju 
vo dab. “ 
židžiunas 
roliavo A.

“Žinynas 
simoję leisti 
epiak

“Saądara
čiama išsikėlė Chicagon ir .ten 
suplonėjo.

Kaip ten nebūtų, So. Bosto
nas suvaidino ir tebevaidina 
žymių ęolę musų išeivijos kul
tūros durį e.

Tiek to, ąuostoliai padeng
ti beądrai ir iš išrinktųjų ii 
iš ąeįšriąklųjų, t. y. iš kąą 
pos kasąs.

Musų spauda.

SOUTH
PAULINA 
STREET

CHICAGO MAIL 0ROER 
J|||p||g įpiMMI

Marshfleld L .'ind Street Cars to Door
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(Vaizdelis iš rusų gyvenimo)

Kokią mes šiandie dieną tu
rim? Rodos, trečiadienį, ži
nia, trečiadienį. O tai pir
madienį atsitiko. Pirmadienį 
kuone patrukom juoku. Ba 
jau tikrai juokinga buvo. Klai
da įvyko.

Svarbiausia, kad žmones pas 
mus fabrike yra visi mokan
tys rašyti. Bet kurį pavyz
džiui, prikelk naktį ir įsakyk 
savo pavardę parašyti — pa
sirašys.

Mat, trijuke pas mus buvo 
parinkta veikliausia. Per tris 
menesius visą tamsą likvida
vo. Žinoma, užsiliko nemo
kančių rašyt, visai jau nega
bių. Jie maišė savo pavardes. 
Gusev, pavyzdžiui, maišė. Tai 
“es ne ten parašys, tai pabrėš 
ne vietoj, tai vėl raidę “gie” 
pamirš įdėt. O kiti įveikda
vo.

Ir štai šitokiam bendram 
stovy toks, galima sakyti, 
menkniekis.

Svarbiausia, kad iždininkas 
Eremei Mironovič pastebėjo jį 
priepuolamai. šeštadienį, sa
kysim, algos išmokėjimas, o 
pirmadienį iždininkas sąmatą

VIENOK — JUS DAR
GALITE NUSIPIRKTI

MAYTAG
už tiek mažai kaip

Taip, kainos be abejo kįla. 
Tur būt ne bus patogesnio lai
ko nusipirkti Maytag plovyk
lą, negu tuojau* dabar. Jos 
rūšys visuomet bus augsta, bet 
kainos niekuomet ne bus že
mesnėm • Pamatykite Maytag 
dealerj. Pasirinkite sau May
tag. Padarykite mažą įmokėji- 
mą. kuris duos jums galimy
bės įsigyti Maytag jūsų na
muose pakol kainos dar yra 
žemos.

patikrina — ar nepadaryta 
kur klaidos. Ir barškina jis 
ščiotus ir staiga mato sąskai
toj kryželį. Aplink parašai, 
očia skirsny — kryželis.

“Kaip tai kryželis? mąsto iž
dininkas. Kodėl kryželis?”

-Kodėl čia tas kryželis, jei 
nemokšos likviduoti ir visi pa
sirašyti gali?

Pažvelgė iždininkas, mato— 
ties pavarde “Cliebpikov” kry
želis padėta.

Iždininkas knyjgvedžiui — 
kryželis, reiškia, padėtas, 
raštininkui. Sekretorius gi 
toliau praneša.

Pasklydo kalbos dirbtuvėje: 
štai jum trijukės darbuote! 
Per tiek laiko nepajėgė ne
mokšas likviduoti.

Fabriko komitetas bėga pas 
kasteriu. Reikalauja sąskai
tos. Trijuke čia pat, prie ka
sos spaudžias. Žiuri. Taip, 
mato — kryželis ties Chliebni- 
kovu.

“Kuris Chliebnikov?— klau
sinėja. — Kodelgi Chliebnikov 
nelikviduotas? Kodėl taip 
yra, kad visi moka rašyt ir ap
sišvietę, o vienas Chliebnikov 
skęsta tamsoj ir bedugnėj? Ir 
kaip tai galima? Ir ko žiu
rėjo trijuke ir kuriuo galu ji 
mąstė?

O trijuke stovi čia pat ir 
petį trauko.

Pašaukė Chliebnikovą. O 
jis kvalifikuotas tekintojas. 
Eina nenoromis.

Klausia jo:
— Moki rašyt?
— Moku — atsiliepia.
— Gali, — teiraujasi, — pa

vardę pasirašyti?
— Galiu, — sako. — Tris 

mėnesius, sako, likvidavote.
Fabriko komitetas rankas 

išskečia. Trijuke petį trauko. 
O iždininkas sąskaitas paduo
da.

Padavė sąskaitą Chliebniko- 
vui. Klausinėjo:

— Kas pasirašė kryželį?
Žiurėjo Chliebnikov, žiurė

jo.
— Taip, — sako — rašto 

ypatybė mano. Aš parašiau 
kryželį. Girtas buvau dikčiai. 
Nepajėgiau pavardę išvesti.

Kylo juokas aplink
Ghtiebnikovo ranką spau

džia.
Na, — sako, — lyg kalnas 

nuo pečių nuvirto. O mes 
jau manėm, kad tu, Chlieb- 
n i kove, tamsoj ir bedugnėj 
klajoji...

O gaudamas algą už antrą 
mėnesio dalį, su visu savo mo
kytumu, Chliebnikov ir vėl, 
girtas būdamas, padėjo kry
želį. Bet tuo niekas jau nesi
stebėjo. Todėl — kad pripra
to. Ir dar žinojo, kad jis mo
ka rašyt. Vertė X.

Karalienės Elžbietos 
žiedas

Nepaprasta ceremonija

Anglų laikraščiai praneša, 
kad netrukus Vestmiunsterio 
abatijoje įvyks nepaprasta ce
remonija. Į karalienės antkapį 
bus įmūryta dėželė su žiedu, 
kurį Anglijos karalienė Elžbie
ta kadaise padovanojo grovui 
Eseksui. šis žiedas suvaidinęs 
lemiamąjį vaidmenį Elžbietos 
ir grovo Esekso gyvenime.

Grovas Eseks
Robertui DeVere, grovui 

Eseksui buvo tik 20 metų, kai 
jis pateko į karalienės rumus. 
Karalienė jau buvo sena ir la
biau tiko būti Esekso bobute, 
o ne meiluže. Bet “karalienės 
valia yra šventa” ir jaunas gro
vas Eseksas pradėjo “eiti fa
vorito pareigas”. Karalienė Elž
bieta turėjo despotišką būdą ir 
nepakęsdavo jokio pasipriešini
mo.

Bet gražuolis grovas gerai 
žinojo, kad senė yra beprotiš
kai į jį įsimylėjusi ir nekreip
davo į tai dėmesio. Todėl daž
nai įvykdavo šlykščios scenos. 
Vieną kartą grovas Eseksas 
valstybės tarybos posėdyje pa
sisuko nugara į karalienę ir už 
tai čia pat gavo gerą antausį.

žiedas
Pati suprasdama, kad jos 

šiurkštus ir žiaurus būdas gali 
būti Esekso žuvimo priežastim, 
karalienė padovanojo grovui 
žiedą, ant kurio buvo išriežtas 
jo atvaizdas. Ji pasižadėjo ait- 
leisti Eseksui kiekvieną jo nu
sidėjimą, jei nusikaltęs jis at
siųs jai šį žiedą.

Kartą Eseksas buvo pasiųs
tas į Aziją sukilimą malšinti. 
Eseksas savo atsakomybe pasi
rašė su sukilėlių vadu Taironu 
taiką. Paskui, išsigandęs savo 
žingsnio, skubiai nuvyko į Lon
doną prašyti karalienės, kad 
jam atleistų jo sauvalių.

“Valstybės išdavimas”
.. Ęsęksas - įbėgo į karalienės 
rumus ir iš anksto nepranešęs 
karalienei įsiveržė į jos miega
mąjį kambarį. Sena Elžbieta 
sėdėjo prieš veidrodį, nesusišu
kavusi, palaidais žilais plaukais, 
raukšlėtu, dar nepudruotu ir 
nedažytu veidu ir galvojo ko
kius dirbtinius plaukus turi už-

Viršuj: vedamas detektyvų 
George Clemenston, Philadel- 
phijos dažylų darbininkas, ku
ris prisipažino paleidęs kelis 
šuvius į streikierių minią ir 
nušovęs du žmones. Jis esą 
bandęs apginti savo žmoną 
(apačioj), bet nenorėjęs sitrei- 
kierių nušauti.

pasireiškimu. Karalienė dar 
bandė išgelbėti favoritą. Ji ati
dėjo mirties bausmę 24 valan
doms. Bet žiedas nebuvo gau
tas. Tada įsiutusi karalienė lie
pė vykdyti (teismo sprendimą. 
1601 metų vasario 25 d. Esek
sas buvo nužudytas.

Ledi Notinheim kerštas
Po kelių metų mirė karalie

nės freilina ledi Notinheim. 
Mirties akyvaizdoje ji pasi
kvietė karalienę ir papasakojo 
jai paslaptį, kuri ją kankino. 
Pasirodė, kad grovas Eseksas 
buvo pasiuntęs karalienei žie
dą, bet žiedas patekęs į ledi 
Notinheim rankas, kuri sulaikė 
jį iš keršto.

Ji taip pat buvusi įsimylėju
si gražuolį grovą, bet jis ats
tūmęs jos meilę ir todėl ledi 
Notinheim jam žiauriai atker
šijusi.

Ledi Notinheim pasakojimas 
taip paveikė karalienę, kad ji 
griebė mirštančią moterį už 
gerklės ir riktelėjo:

—Viešpats tau atleis, bet aš 
niekada neatleisiu.

Po trijų dienų mirė ir kara
lienė Elžbieta.

Grovo Esekso žiedas 1927 
m. buvo parduodamas Londone 
iš varžytinių. Jį pirko už 2,600 
svarų sterlingų turtingas ko
lekcionierius Makoveris ir pado
vanojo Britanijos tautos mu
ziejui.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Full Pack V 
No Slack Fili

ŠAME PRICEfc^ 
AS42YEARSAG0

25 ou neės for25t

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

THE MAYTAG COMPANY 
lidirbijai

Newton {steigta 1893 Iowa

ŽEMOS KAINOS ANT VISŲ MAY
TAG. APRŪPINTI GAZOLINO 

MULTLMOTORU.

VATENTS
Lalkaa daug reliktą 
prie patentų. Nerišk 
kuoklt vilkindami ra 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų,
arba raiyklte dėl , DYKAI
NEMOKAMOS kny- KNYOKI.I
gutie "How to Ob* 
tain a Patent” Ir “Reeord of la* 
ventlon” formos. Nieko neimant 
už informaeijas k« daryti. Susl- 
railnSjlmal laikomi paelaptyle. 
Greitas, atsargus, rūpestinga* pa* 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglgtered Patent Attorney 

43-A Seenrlty Savlngi A Commercial 
Bank Bullding

(Dlrectly aerses Street from Patent Offlce) 

WA8HINOTON. D. C.

9ryna«, prjimna* Žemo sustabdo nie
žėjimų odos | penkias sekundas — 
ir pagelbingas prie Eczemos. pučkų, I 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be- Į 
veik stebuklingai prašalina visokias į 
odos irltacijas, kadangi jo gydymo I 
ypatybės retai randamos kitose gy- 1 
duolėec. Visos vaistinyčios užlaiko H 
—35c. flOe. $1. Ypatingai, tvirtas g 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.26 t

žemo
L F O R s KIN ĮRRITATIONS

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklofe 
■mm komfortą 

skutimos 
namie

(PROBAK BLADE)

MAYTAG KRAUTUVĖS 
4334 W. Madison St. 
1440 Milwaukee Avė. 
2639 Milvvaukee Avė. 
2934 Lincoln Avė. 
4813 Lincoln Avė. 
4341 Elston Avė’. 
5605 W. Madison St. 
5617 W. Division St. 
3551 Armitage Avė. 
7921 S. Ashland Avė. 
6124 S. Halsted St. 
924 S. Halsted St. 
8811 Commercial Avė. 
411 Harrison St.. Oak Patk 
5947 W. Cermak Rd. 
1910 E. 79th St. 
1808 W. Cbicago Avė. 
3838 W. Nortb Avė.

Atdaros vakarais iki 9 vai.

THE MAYTAG CHICAGO CO. 
1230 So. Westem Avenue 

Telefonas Seeley 2366

Pakelkit namo vertę ir patogumų moder
niška KARSTO VANDENS ar GARO Ap- 
šildymo Sistema — aukščiausios rųšies 
boileriai, geriausias materiolas, tobulas 
įtaisymo darbas ir pilnas našumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO!

Lengvi —Išmokėjimai, jei Norima

Gaukite Musų Apskaičiavimų Šiandie.

THE GEEVUM GIRLS

sidėti tą dieną. Prieš ją gulė
jo aštuonesdešimt dirbtinių 
plaukų pavyzdžių.

Grovas Eseksas pirmą kar
tą pamatė tai, kad karalienė 
slėpdavosi net nuo jo antymiš- 
kiausiais momentais. Ji viską 
galėjo atleisti savo favoritui, 
bet ne tai.

Eseksas buvo suimtas ir pa
dėtas į Touer’io pilį, kaipo kal
tinamas valstybės išdavimu.

Mirties bausmė ,
Esekso priešams reikalaujant 

karalienė pasirašė mirties 
bausmės sprendimą, kurį pada
rė aukščiausias teismas. Matyt, 
karalienė laukė, kad nusmerk- 
tasis atsiųs žiedą ir ji turės 
progą jo pasigailėti.

Bet dienos slinko. Artinosi 
mirties sprendimo vykdymo 
diena, o žiedas nebuvo atsiųs
tas. Karalienė ėmė pykti lai
kydama tai Esekso išdidumo

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

Vėliausi ir geriausi/ 
gydymai išgydymui? 
įvairių kraujo ligų. , 
reumatizmo, inkš-1, 
tų. pūslės, urina- ' į 
rių ir visų užkre-/ 
čiamųjų ligų. Tai-/ 
pgi speciali gydy- .' 
mai sugrąžinimui? 
energijos ir stipru-1 
mo be laiko nu*' 
silpusiems asme-,J i 
nims ir lytiniai ( 
silpniems vyrams. (

Sergantys žmonės yra kviečiami 1 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa-1, 
cijų. kurios bus suteiktos dykai be/ 
jokių pareigų. J

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-, 
siems prieinamos. Galima susitarti dėl ( 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku. 1

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS i 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street. Chicago, III.' 
Imkite elevatorių iki penkto aųgšto., 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki1 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 12' 
vai. Panedčliais, Seredomis ir Suba-^ 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. f 
Ofisas 30 metų tame pačiame name. <

, ....... ................    Ui

SKALBYKLOS
THOR, MAYTAG, 
APEX, PRIMA, 
WESTINGHOUSE, 
EASY WASHER
Budriko krautuvė užpirko 
daugybę mašinų kol kainos 
nebuvo aukštos, ir dabar 
parduoda už žemas kainas.

Naujos elektrikinės skalby
klos vertės
$75 po . ......... $^Q
Skalbyklos $60 
vertės po  ........ £mW

Skalbyklos $ JĮ Q g 
vertės $90 po
GALIMA PIRKTI MOKANT

PO $1 Į SAVAITĘ.

Jos.F.Budrik.i'ic.
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. U-L.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

Leidėjai Lietuviškų Radio 
Programų

Nedėliomis: 8 vai. ryto ir 1 vai. po 
pietų. W. C. F. L. 970 k. ir 1:30 
vai. po piet, W. A. A. F. 9:20 k.U-...  ,.■■■■ , ...............J

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

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J* Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......... 75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ------------ 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ..........................................  50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .................  75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas /............. .................................  50c
■ 120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................  50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .   $2.00
Turime ir l<itokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo. ‘ <

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.



(Rezoliucija, priimta Paryžiaus konferencijoje)

Darbininkų ln~

GAMINTOJAI IR VARTOTOJAI

ra^ibtų 
vienytis 
iššaukė 
fašistų

drovi, 1789 8. Ha 
III. Tiltfoiui Canal

8c 
18c 
75c

šalis 
kuriuos 
Italijos

sa- 
ša-
tu-

susidomėjimu klausosi kodekso 
Earhart Putnam ir Malcolm 
įagelbininkas. Stovi: lakūnai 
(lakūnų draugijos prežidėntas)

RAŲjiĖN0Š, Čhicago, iii. Pirmadienis, rūgs, lį 1933
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TM Lfth'uaidafc Daily News

Edftur P. GRIGAITIS

Streėt 
8900

Subscription Itales:
$8.00 per year ta Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year ta Chicago
3c per co py

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Dl. under the act of 
March 8rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Tarptautinio Darbininkų Judėjimo Strate
gija ir Taktika Fašistinės Reakcijos Laiku

' ..... I....................................

SVARSTO KODEKSĄ LAKŪNAMSUžsisakymo kalnai
Ch Tongoje — paštu:

Metartis
Pusei metu ___ m....—.—_____

Trims menesiams ____
Dviem mėnesiams _______
Vienam mėnesiui__ _____

Chįcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija •••••••■>•••• ••• • •
Savaitei ................................
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metama •••••••••••••••••••••••*•••••••••••< $7.00
Pusei metų ------  8.50
Trims mėnesiams  ............ 1.75
Dviem mfinesiams ...________  1.25
Vienam menesiui ..........................75

Lietuvon ir kitu* užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ....................   $8.00
Pusei metu ........... —...........4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50
Pinigus reikia Siusti pašto Money

Orderiu kartu Su užsakymu.

Ekonomiškai atsilikusiose šalyse svarbiaušias klau
simas yra gamyba: kaip pagaminti maisto, f’ubų it ki
tokių daiktų tiek, kad visi žmonės butų pavalgę, apsi
rengę ir t. t. Jeigu gamintojai yra privatiniai savinin
kai (kas paprastai ir esti), tai tas klausimas, žinoma, 
priima kitokių formų. Privatinis gamintojas (pav. fab
rikantas) galvoja, kaip sukelti daugiau kapitalo ir iš
plėsti savo dirbtuvę, idant butų galima gaminti dau
giau ir pigiau, nes tokiu budu didėja jo pelnas.

Tuo tarpu ekonomiškai išsivysčiusioje šalyje svar
biausiu klausimu darosi ne gaminimas, bet darbo vai
sių paskirstymas. Prekių gali būt daug, ir tuo pačiu 
laiku milionai žmonių gali kęsti vargų. Kapitalistui gali 
nerūpėti, ar masės badauja, ar ne, bet ir jam turi rū
pėti, ar jisai suras rinkų savo prekėms parduoti. Jeigu 
prekių daugiau, negu pirkikų, tai biznis sustoja ir įdė
tas į jį turtas nyksta.

Šitokioje padėtyje dabar yra Amerika. Jos pramo
nė yra taip išvystyta, kad ji pagamina daugiau, negu 
žmonės gali suvartoti. Bet vartotojų-pirkikų skaičių ne
galima sulig noru padidinti. Po pasaulio karo Ameri
ka per keletu metų stengėsi parūpinti rinkų savo pre
kėms užsieniuose. Šituo tikslu buvo skolinama pinigai 
svetimoms šalims. Tačiau paskolų davimui turėjo ateiti 
£alas — ir atėjo, kai Amerikos skolininkai tiek įsisko- 
lino^įąi, kad daugiau nebegalėjo pakelti skolų naštos 
(nebeturėjo kuo mokėti nuošimčius). Skolinimas susto
jo, ir sustojo Amerikos prekių pirkimas užsieniuose. 
Tuomet Amerikos biznį ištiko krachas. Prasidėjo de
presija.

Dabar prieš Amerikų stovi problema: kaip pada
ryti,, kad tas, kų pramonė ir žemės ūkis pagamina, bu
tų išperkama ir suvartojama?

Kadangi kitos šalys pinigų neturi Amerikos pre
kėms pirkti (jos neturi pinigų net atiduoti skolas), tai 
pirkikų reikia ieškoti namie. Bet jų skaičių, kaip minė
jome, padauginti negalima. Tenka todėl rūpintis, kad 
tas patsi skaičius žmonių turėtų didesnę “perkamų jė
gų” arba, paprastai, sakant, daugiau pinigų. Kad dar
bininkai turėtų daugiau pinigų, reikia parūpinti jiems 
daugiau darbų ir geresnes algas. Kad farmeriai galėtų 
daugiau pirkti, reikia, kad jiems butų mokama daugiau 
už jų produktus. Kuomet šios dvi skaitlingiausios kla
sės — darbininkai ir farmeriai — turės daugiau pini
gų, tai padidės įplaukos profesionalų ir smulkiųjų biz
nierių; centralinė valdžia ir vietinės valdžios lengviau 
galės iškolektuoti taksas; mokytojų ir tarnautojų algos 
bus išmokamos, ir t. t.

žodžiu, nuo vartotojų padėties priklauso viso kraš
to gerovė. Šita mintim yra paremta dabartinė Ameri
kos valdžios ekonominio gaivinimo politika, NRA. Val
džia deda pastangas, kad padidėtų vartojimas krašte. 
Jai nerupi, kad augtų gamyba; priešingai, ji dagi ban
do, kur galima, gamybų susiaurinti, — pav. ragindama 
farmerius mažiau sėti ir mažiau gyvulių auginti. Ji 
stoja už sutrumpinimų darbo valandų dirbtuvėse ir už 
vaikų darbo sustabdymų.

Jai rupi, kad žmonės turėtų daugiau pajamų (įp
laukų), idant jie galėtų daugiau pirkti. Tuo budu šių 
dienų ekonomija žymiai skiriasi nuo ekonomijos pir
mesnių laikų. Amerika, kaip buvo, taip ir tebėra kapi
talistiška šalis. Kapitalistiškoje šalyje valdžia visuomet 
rūpinasi pirmiausia kapitalistų klasės reikalais. Taip 
buvo pirma, ir taip yra dabar. Bet pirmiaus valdžia į 
viskų žiūrėdavo iš atžvilgio gamybos. Ji remdavo pra
monės augimų. Dabar pramonė jau yra taip išaugusi, 
kad reikia žiūrėti, iš ko ji pasilaikys. Pramonė pasilai
ko iš žmonių, todėl notoms-nenoroms valdžiai tehka rū
pintis žmonių masės gerove. Vartojimo klausimas nu
stelbė gamybos klausimų.

Vartotojai yra visi žmonės. Kapitalistai tarpe var
totojų sudaro tik mažų dalelę. Daug skaitlingesni už 
juos yra darbininkai ir farmeriai. Todėl, kad ir nemp 
rėdama, valdžia turi gerinti darbininkų ir fa^merių pa- 

. dėtį. Bet ji gerins jų tiktai tiek, kiek iš to bus naudos 
kapitalistų bizniui. Jeigu darbo žmonės nori pasiekti 
daugiau, tai jie turi tai patys išsikovoti.

(žiur. “Nauj.” rūgs. 9 d.)
Šiandie, kuomet kruvinas te

roras ir vergija kankina Vokie
tijos darbininkų klasę, tai ko
munistai darbininkai turi pri
pažinti, jogei darbininkų klases 
pareiga visose šalyse yra ginti 
demokratijos įstaigas, nes jos 
užtikrina jiems laisvę ir suda
ro pagrindų jų kovai. Antra 
vertus, Vokietijos įvykiai su
stiprino socialistų darbininkų 
įsitikinimą, kad tenai, kur bur
žuazija atmeta demokratijų ir 
puola į fašizmo glėbį, atimda
ma darbininkų klasei demokra
tines kovos priemones, vienin
telis pasiliuosavimo kėlias, ku
ris jiems palieka, yra revoliu
cinė kova. Istorijos faktų švie
soje nėra pateisinimo darbinin
kų klasės 
mesdamas 
manievrus, 
darbininkų

susiskaldymui. At- 
visus bendro fronto 

kurie he vienija 
klasę tarptautiškai,

o tik gilina jos tautinius skir
tumus, Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas pareiškia dar 
kartą, kad jisai des visas pa
stangas sujungti į daiktą išsi- 
blaškusias darbininkų klases 
jėgas.

Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas karštai protes
tuoja viso civilizuotojo pasau
lio akyse prieš Hitlerio barba
rizmą. Jisai siunčia brolišką 
sveikinimą Hitlerio fašizmo au
koms, musų broliams, kurie 
yra kankinami kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, mo
terims ir vaikams, netekusiems 
savo maitintojų, ir ypatingai 
tiems didvyriškiems draugams," 
kurie nepaisant visų žiaurumų 
ir kankinimų palaiko gyvą so
cializmo idėją Vokietijoje. Mes 
pareiškiame savo solidarumą su 
pavergtąja Vokietijos liaudim 
ir mes šaukiame darbininkų 
klasę ir visas pasaulį) tautas 
stoti į kovą prieš fašizmą, tą 
mirtiną darbininkų klasės, lais
vės ir taikos priešą.

Konferencija nutaria:
(1) Kad visos Socialistų par

tijos rengtų masines demon
stracijas prieš fašizmą itą sa
vaitę, kurion įeina metine 1918 
m. lapkričio 9 d. revoliucijos 
sukaktis Vokietijoje (t. y. pra
dedant lapkričio 5 diena ir bai
giant 11. — “N.” Red.).

(2) Kad visos Socialistų par
tijos parodytų savo solidarumą 
šu fašizmo aukomis, su kalėji
muose kenčiančių draugų šei
momis, remdami Matteott Fon
dą, kuris šelpia Vokietijos fa
šizmo aUkas.

(3) Kad Socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas dalyvau
tų visose pastangose sustiprin
ti moralinį ir materialinį boi-

kotą prieš hitlerizmą, ir
(4) Kad Socialistinis Darbi

ninkų Internacionalas 
visas laisvas 
prieš pavojus, 
Vokietijos ir 
valdžios.

Socialistinis „ _ ____ T _
itefnacionalas ragina demokra- 
tįriės valdžias iškelti Tautų Są
jungoje klausimus, kuriuos pa
gimdė hitlėrizmo pergalė, gra
sinanti pavOjinh Europos tai
kai, o ypatingai Vokietijos 
giiikluvinidši klausimą ir hitle
rininkų žygius pHėš Austriją 
ir Dancigą, kuriems laisvę už
tikrina jų konstitucijos ir tarp
tautinės sutartys.

Konferencija priima bendrą 
p'rofėsinių sąjungų Internacio
nalo ir Socialistinio Darbinin
kų Interna’ėiohalo rezoliucijų 
kovai prieš karą. Ji pripažįsta 
Vokietijai taip pat, kaip ir vi
soms kitoms šalims, teisių ir 
pareigų lygybę, bet ji pasisako 
prieš stiprinimą militarizmo, 
kuris laiko pavergime Vokieti
jos žmones.

(5) Socialistinis Darbininkų' 
Internacionalas šaukia visus 
kovoti prieš karo pavojų, kurį 
padidino fašizmo/ pergalės. De
mokratinių šalių darbininkai 
neprivalo pasidūoti karo pa
gundai, net jeigu būti] sakoma, 
kad karas paliuosuosiąs paverg
tas tautas. Istorija mokina, 
kad karas, pradėtas dėl laisvės, 
visuomet pasibaigia imperialis
tinio pobūdžio sutartimis, ku
rių pasėkoje sustiprėja nacio
nalizmas pergalėtojų ir perga
lėtųjų šalyse ir* gali paruosti 
dirvą dar baisesniam despotiz
mui.

Jeigu tačiau, nežiūrint darbi
ninkų pasipriešinimo ir po In
ternacionalų (profesinio ir so
cialistinio) vadovybe, karas vis.. 
tiek kiltų, tai darbininkai 
lių, įveltų į karą, ir net tų 
lių, kurios butų užpultos, 
retų dvejopą pareigą:

vienojo pusėje, :saugoti visiš
ką savo organizacijų nepriklau
somybę ir veikimo laisvę;

antroje pusėje, palaikyti ry
šius su Internacionalais, idant 
butų galima kuogreičiausiai su
stabdyti mušius.

Konferencija reiškia savo įsi
tikinimą, kad akivaizdoje au
gančio pavojaus civilizacijai iš 
nacionalistiško fašizmo pusės, 
turi būti suvienodintas tarp
tautinis veikimas ir labiau su
bendrinti visų šalių darbininkų 
žinksniai. Ji atmeta bet kokias 
koncesijas nacionalizmui ir bet 
kokius kdmprohiisus su juo.

Varde 30 milionų bedarbių 
pasaulyje, kurie kenčia vargą 
ir skurdą, varde nesuskaitomų 
masių smulkiosios miesčionijos 
ir nubiednėjusių valstiečių, 
varde jauninto, ku'riam yra at- ♦ 
imta proga užsidirbti duonos 
kąsnį, varde tų kankinių, ku
riuos smaugia ir persekioja fa
šizmas, konferencija ragina vi
sas tautas pl’isidėti prie Inter
nacionalo kovos prieš fašizmą, 
karą ir kapitalistiškos tvarkos 
barbarizmą.

(Galas)

Korporalas Ralph Osman iš 
Brooklyn, N. Y., kurį karo teis
mas Panamės kanalo zonoje 
nuteisė dviems metams kalėj i- 
inan ir užsimokėti $10,000 pa
baudos (kas reiškia dar 18 me
tų kalėjimo) už bandymų par
duoti komunistams slaptus mi- 
litarinius dokumentus.

ĮVAIRENYBĖS
A

Batai ir pirštinės 
praeity

Viršuj: pašažierinės oro linijos viršininkas Lester D. Sey- 
mour skaito NRA komitetui projektuojamų lakūnams darbo 
kodeksų. Apačioj: lakūnai su 
projekto. Sėdi: lakūnė Amtelia 
Muir, NRA administratoriaus 
Mat Freeburg, Davis Bėhncke 
ir E. H. Lee.

ruso, kurie būdavo papuošiami 
pagal savininkės vardą ir tur
tą. Dažnai vidurinėj apavo 
(sandalio) pusėj buvo vergų 
paveikslai, kuriuos jų žemumui 
išreikšti stumdydavo kojomis.

Kiek vėliau pas graikus ir 
romėnus panašus apavai buvo 
daug plačiau pradėti vartoti. 
Buvo užginta tik jaunikaičiams 
ir vergams. Nes pirmieji nega
lėjo susilyginti su suaugusiais, 
o vergai su laisvuoju luomu. 
Pagaliau buvo nustatyta sanda- 
lių forma ir spalva, kurios tam 
tikri sluoksniai turėjo laikytis. 
Edilai turėjo teisę nešioti tik 
raudonus sandalius, senatoriai 
turėjo tam tikras juodas kur
pes su auksiniu arba sidabriniu 
mėnuliu gale. Imperatorius Au- 
relianas vėliau leido spalvotas 
kurpes nešioti įtik moterims ir 
aukštesniojo luomo vyrams. 
Deja, tų įstatymų mažai kas
laikėsi. Imperatorius Geliogaba- na
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]as apavus su brangenybėmis 
nešioti visai uždraudė.

XII ir XIII amž. Europoj bu
vo pradėta dėvėti odinės kur
pės sų 2—3 sprindžių ilgio ga
lais. Prie kojų jas pritvirtinda
vo grandinėlėmis.

Dažnai prie tokių kurpių ga
lų buvo pritaisomas varpelis, 
kuris žengiant skambėdavo. To 
žmogaus apavas skaitėsi gra
žesnis, kurio varpeliai gražiau 
skambėdavo.

XV šimtui. vietoj 2—3 sprin
džių ilgumo galų, atsirado ba
tai su gyvulių snukiais galuose, 
kaip antai, anties snapas, meš
kos, jaučio, liūto snukiai.

Liudviko XIV ir Kromvelio 
laikais karalių dvaruose nešio
jo kurpes, kurios buvo išpuoš
tos brangiais akmenimis.

Vėliau,- po prancūzų pirmos 
revoliucijos, atsirado batai, pa
našus į musų šiandieninius.

Aukštas kulnis sugalvojo vic- 
praneuzė, norėdama būti

STIPRESNIOJI CELĖ

Sandaliai su vergų paveikslais 
—Batų galai — sprindžiai.-- 
Kurpė su skambučiais, t— 
Stebuklingos pirštines. Prin 
ca‘s su 32 porom pirštinių.1—

1 ifeta 0,000 ®tų.?-U Vištų kfU- 
r tihėš odi. Musų pirštinas.

firmas žinias apie sandaliį, 
kurpių bėi batų vartojimą ran
dam pas senovės egiptiečius,, 
butenf, pas aukštesnio luomo 
moterįs. Apavus darė iš papi-

——————— ■.....
aukštesnė, norėdama įtikti vie
nam princui.

Gal kiek įdomesnė pirštinių 
istorija, kuri minima net šven
tame rašte.

Graikai jau žiloj senovės var
tojo pirštines. Pav., Homero 
“Odisėjoj” minima, kad bear
tas turėjo pirštines apsisaugo
ti nuo erškėčių. Taip pat Ulini 
ir pirštinės Ksenofohtas. Romė
nai irgi, dar prieš Kristaus gi
mimą, jas vartojo.

Viduriniais amžiais pirštines 
nešiodavo net auksu ir bran
giais akmenimis išpuoštas. Kar
tais su pirštinėmis net stebuk
lų atsitikdavo, šv. Gedulą, kai 
ji klaupės maldotas, kažin koks 
vienuolis jai savo pirštines me
tęs po keliais, bet ji jų nepriė
mė. Tada tos pirštinės stebuk
lingai oran pasikėlė ir lėnai 
ilgai kabojo. *

•

Viduramžiais buvo net pirš
tinių žaidimas. Viena partija, 
uždėjus pirštines ant stiebo, 
stengdavos jas apginti, o įita 
užpuldavo, norėdama jas at
imti. Iš to kilo paprotys dviko-
von iškviesti pirštinės numeti-

Pirštinės buvo virtusios 
simboliu, priklausomybei

mu. 
net 
reikšti. Prancūzijoj, vainikuo
jant karalius, pirštines atski
rai pašventindavo. Odų piršti
nėms darydavo iš jaunų vištų 
krutinės. Vėliau buvo vartoja
ma veršiukų oda. Į tai atsi
žvelgiant viduramžiais pirštinės 
buvo labai brangios, nes daž
nai jas puošdavo įvairus brang- 
akmenys bei kitos brangeny
bės. Pair., Anglijos karalienės 
Elžbietos ir Marijos Stiuart 
pirštinės, musų pinigai^ (verti
nant kainavo per 6,000 Titų. 
Princas Henrikas 1607 m. tu
rėjo 32 poras pirštinių, už ku
rių kainą šiandien butų galima 
nupirkti didžiausius rumtts.

Ilgą laiką pirštinės buvo var
tojamos kaip palankumo arba 
keršto simbolis. Šiandieninės 
musų taip vadinamos “zomši
nės” pirštinės daromos iš vos 
kelių dienų veršiukų odos.

KULTURA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausiai ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Trėftioht Sto 
Boston, Mašs.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
_________a

Lietuviai advokatai 
kreipsis į Wash- 

ingtoną
Reikalaus ištirti Dariaus-Girė

no žuvimo priežastis

Nuolatos pasirodant vis nau
joms žinioms, kad Vokietija 
galėjo būti kalta dėl lietuvių 
transatlantinių laku'nų mirties, 
visuomenėje kilo mintis, kad 
reikėtų kreiptis j Junginių 
Valstijų vyriausybę ir reikalau
ti, kad ji tą dalyką ištirtų. 
Nes Pąrius ir Girėnas buvo 
Amerikos piliečiai.

Rugpjūčio 16 d. “Naujienos” 
patarė tuo pasirūpinti lietu
viams advokatams. Redakcijos 
straipsnyje buvo pasakyta:

“ ‘Naujienos’ mano, kad in
iciatyvą čia galėtų paimti 
Amerikos Lietuvių Advokatų 
Draugija, atsikreipdama j 
valstybės departamentą Wa- 
shingtone.”
Šitą “Naujienų” patarimą 

musų advokatai priėmė ir sa
vo draugijos susirinkime nuta
rė veikti, paskirdami tuo tiks
lu specialę komisiją. Draugijos 
pranešimas bus ryto įdėtas 
“Naujienose”.

Pasekmingas jau
nuoliu “Gėlių Dar

želio’ vakarėlis
Praeitą penktadienį, rugsė

jo 8 <1. Universal klube, 812 
West 33 st., įvyko Jaunuolių 
draugijėlės “Gėlių Darželis” 
vakaras, bunco party. Svečių 
dalyvavo arti šimto. Išdalin
ta net 26 dovanos laimėju
siems, kurias su<|ovanojo Hal- 
stcd st biznieriai ant Bridge- 
porto. Dovanas surinko M. 
Kemėšienė.

Po žaidimų prasidėjo pro
gramas, vadovaujant V. Bie- 
liajui. Pirmiausiai pašoko p-lė 
R. Brūžinto mekrikonų šokį 
“Rungo”, toliau, jaunuoliai 
grupėmis pašoko klumpakojį, 
suktinį ir padespaną. Taipat 
didesniųjų mergaičių grupe 
pašoko senovišką pagony šo
kį, pašvęsta dievui Perkūnui. 
Gražiai padainavo sesutės 
Stradomskaitės, o poni Bru
žienė ir K. Dulinskas padekle-

mavo eiles. Rahąigai, p-lė J. 
Aleksiųtė ir V. Beliajus šau
niai pašoko valcą ir ispanų 
tango. Daugiausiai aplodis
mentų susilaukė, tai mažiučiu- 
kė Marcipkiutė, kuri labai vi
kriai pašoko klumpakojį.

Po progrąipo visi buvo pa
valyti šaltu lemmiadu ir ska
niais pinigėliais, kuriuos pa
dovanoję poni Aleksienė (po
nai Aleksai užlaiko duonke
py klą adresu 3339. S. Morgan 
St.

Pelno padarė $18.17
Kadangi šjo vakaro pelnas 

buvo skiriamas liet, lakūnų 
Dariaus - Girėno, Paminklo 
Fondui, tad buvo pakviestas 
to Fondo pirmininkas Liet, 
konsulas p. A. Kalvaitis, ku
ris mielai dalyvavo. Savo kal
boj p. A. Kalvaitis pasveikino 
jaunuolius ir visus svečius, pa
ragindamas juos ir toliau dar
buotis dėl žuvusiu didvyrių 
paminklo pastatymo, ypatin
gai kada bus suruošta rink
liava — t ag day.

Vakarėlis įplaukų davė už 
$21.25, o už laimėjimus $3.75, 
viso $25.0,0.

Išlaidų buvo $6.83, Pamink’ 
lo fondui pelno liko $18.17.

Prie progos noriu priminti, 
kad “(iėlių Darželio” dainų pa
mokos atsibus penktadienį, ru
gsėjo 15 d. Universal Klube. 
Tėvai kurie esate interesuoti, 
prisiųskite savo vaikučius. Pa
mokos prasidės 6 vai. vakare.

. J/. Keinėšienė, pirm.

“Lietuva” dūdų or
kestras rengia pa

rengimų lakūnų 
naudai

Prisideda prie kap. Dariaus 
ir lak. Girėno paminklo da
igino kam panijos.

Vienintelis lietuvių dūdų 
orkestras — Lenas, kaip popu
liariai vadinama, — “Lietu
va” kaip ir visi lietuviai skau
džiai atjautė mųsų lakūnų 
įnirtį. Todėl, paskutiniame 
susirinkime, kuris įvyko 
Woodman’s Hali, organizaci
ja nutarė surengti pikniką, iš
važiavimą, kurio visą pelną 
paskirtų į paminklo fondą.

Organizacija tai daro pas
katinta pasisekimu pirmo pik
niko kuris įvyko netolimoje 
praeityje, susilaukęs daug pa
sisekimo publikoje. Dabar 
tuo reikalu veikia spęciale 
komisija.

Beno priešakyje stovi J. Ke-

y.ium ur a H....... .

Naujas Jungt. Valstijų kruizeris Minneapolis, kurį ren
giamasi nuleisti į vandenį. Viršuj kapt. Haines, kuris 

z 
duos šį kruizerj. Apąčioj laivyno sekretorius Swanson 
Šo kontraktus pastatyti dar. 17 naujų karo laivų.

koman- 
pasira-

ČUca^o., &
VIENATINĖS GYVOS AMERIKOJ KETURIUKĖS įr ųžkąndžių vietą, 6425 So. 

Westem avė., persikėlė j nau
ją vietą, 644 No. State street, 
kur ji atidaro alaus užeigą. 
Ąlu$e esantį gerai įrengta, pa
gal vėliausius reikalavimus. Vi
si Ę. Songailienės pažįstami 
tęmykitę “N.” garsiųimą apie 
imujj bi^nį.—Sęnas. Petęas.

Lietuve dainininkė 
dainnoa AHerton 
Klube, rūgs. 17 d.

nuos Flora rolę operoje La Tra 
viatą, kurią stato Austin Wo- 
men’s Club.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

rs i kėliau į erdvesnę it patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. AŠH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Hal.cfd Su.) 
iso valandos nuo 1-3, nuo 6:3O-$:3O

Nedcldicniais pagal sutarti

Keturios dukterys Flake Keys iš Hollis, Oklą., sakoma, vie
natinės gyvos Amerikoj keturiukės. Jos yra Moną, Robertą, 
Mary ir Leota. Visos keturios kartu baigė Hollis High Sc^pol, 
visos yra geros dainininkes ir saksofonistės, ir šį rudenį ren
giasi stoti į Baylor universitetą, Waco, Tex., kad studijuoti 
muziką.

Uirąkis.' Organizacijos pirmi
ninkas yra T. Endrijauskas, 
A. Staųovį^ia —- fin. rašt., K. 
Janušauskas, ižd., Organizaci
ja turi eilę kitų veiklių vyrų, 
tarp jų ir jaunuolių. D.

valdyba pareiškė ,kad trumpų 
laiku bus nupirktas nuosavas 
aeroplanas.

Sekamas susirinkimas įvyks 
814 West 33rd street, 9:39 v. 
ryto.—(Sp.)

Skalių mėnesio, pabaigoje ren
gtą savą Ciirtis Hali
svęfaineje

Helen Stasil-Bąrtush, lietuvė 
dainininkė, kuri dainuoja regu j 
bariai Peopįes Furniture Co., 
rądię programuose, dainuos Al- 
Įęrton Club,e, rugsėjo 17 d.

Pereitą mėnesį ji iš tarpo 
daugelio dailininkių laimėjo 
antrą vietą Chicagoland Muši 
cal Festiyal, kurį surengė dien 
raštis Chicago Tribūne. Spalių 
mėnesio pabaigoje Chicago Wo- 
mens’s Musicaj Club rengiu dai
nininkei koncertą Curtis Hali, 
Fine Arts rūmuose.

Bę to, spąlių pradžioje ji dai-

Lietuviai Daktarai
Amerikoj Lietuvių Daktarą Dri
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DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd
Pbone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakari 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso tel. Lafayette 7031

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue V W » ♦

- _ ------- ----------- --------

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

Tek Lafayctte 4146 
LLANDOSt

nuo 9 iki D valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Pbone Armitage

1145 MUwaukee Avenue 
los: 12 iki 2 ir6 ilp 8 P. 
' Seredos vakare uždaryta

Steponavičiai atidaro 
muzikos studiją; 
pradedą semestrą

Emma Songailienė per- 
sikele i nauj.Į yiętą
Emmą Songailienę, kuri pir

miau užlaikė minkštų gėrimų
Muzikali” šeimyna teikia 
dainavimo, smuiko, piano ir 
teorijos pamokas.

Chicagos lietuvių “Muzikų 
šeimyna” Steponavičiai šią sa
vaitę atidaro savo muzikos 
studiją, 4144 Archer avenue, 
kur duoda dainąvimo, smui
ko, pianų ir .muzikos teorijos 
pamokas.

Dainavimo pamokas duoda 
p. Anele S. Steponavičiene, 
piapo —- G. Steponavičius- 
Stephenss o smuiko “Pirmyn” 
choro vedėjas- K. Steponavi
čius. Pastarasis taipgi moky
tojauja American Cųnservato- 
ry of Music, Kimball Rūmuo
se.

Geriausiam mokiniui ar mo
kinei pp. Steponavičiai sutei
kia pusę metų stipendiją. Da
bartine stipendijos laimėtoja 
yra p-Įė A. Rimkiutė.

fira^orža<
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimai 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

' kaip $75.00

Pąvląvičią Undertaking 
Company 

Inkorporuotą 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Hąlsted St 

CHICAGO. ILL.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL
- Dentistas

4645 So. Ashland A1 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lictuviami žinomas per 35 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vyrą, 
motetą ir vaiką pagal naujausios me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. Hth St., netoli Morgan Sk 

Valandos: nuo 10—12 pietą it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

Lithuanian A e ro 
Club žada pirkti 

savo aeroplaną
Planuoja surengti radio pro- 

grąmą pagerbimui Dariaus 
ir Girėno

Rųgs. 3 d., įvykę ųtbutaniąn 
Aero Club susirinkimas, kuria
me prisirašė sekami nąuji na? 
ęiai, kap. Tada Turskis, U. S. 
armijos, p-lė Magdalena Smakus 
ir Joe Balchunas.

Klubo narįai rado, kad rei
kia surengti pręgrąrmi 
bimui Dariau^ ir. Girėno per 
kurią nors lietuvių stotį. Klubo

LIETUyiS. ’
Optomętęicallg A^ių Speciali^ta^

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotųmp, skaudąiąą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suos? atsitikimuos^ egzaminąvinias daro
mas j su elektrą, . paibdąąČią mažiausias 
klaidas. Specialę atyda atkreiptam į mo- 
l^yl|tk)s vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. N.ędėlio^- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu- 
sę pigians, kaip ' buvo pirmiaųs.
Paugely atsitikimų ąįys ąti- 
taisoųios bę akinių. Ęąiiios pi

giau kąip pirmiau.
4712 SoĮitti Ashlatid Aye.

Phpne Boųlevąrd 7589

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinamą.

3319 Ąuburn Avenue 
CHIČĄGO, ILL.

J. K "KADŽIUS 
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja $25.Q0. it ąugščiau 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. I3th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2 
ir 7-9 po pietą, sęredomis po pietą 

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artedan Avinui 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Maiste d Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avi., 2 luhfi* 

ČHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vail^ą ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietą ir nuo 7 iki 8:30 yąL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 y. difną 

Pbone Midway 2880

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS ią BĄLSAMUOTOJĄ?

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
• Tel. Monroe 3377

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdą gyslas

Valandos nuo 1 iki ,4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
33,43 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

V.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ąshland, Avenųa 

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

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbope Plaza 3 2 Op

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
y Midwife 

6109 South Albanų 
Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
prie gim- 

li-
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric treat- 
ląent it m,agnctic 
blanke t s ir t. t. 
Moteries it mergi
noj patarimai do
vanai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSI
ĮSTAIGA CHICAGOJE

■ , ■ •.

J. F. EUDEIKIO graborių ištaiga yra seniausia, turi 
daųclflttsift teęneRų, todėj gali pigiau yątarnąuti,

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

Puikiausios, m^ę^kai t<ys įo^lyčios su
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite Šių įstaigą.

DIDYSIS PEISAS

Visi Telefonai YARDS 1741 *-1742 CHICAGO, ILL

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 ųžlaikynąųi įkyrių.

3307 Auburn Avę,
CHięĄGO, ILL.

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas

4645 S. ASHLAND AVĖ,

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

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drcxel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rysas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų liaų 

Ofisas 3102 S(L Halsted St.
Kampas 31st Street

VaL: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nrdčlioiąis ir šventadieniais

Advokatai

Pbone Canal 6122

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRĄBORIUS ir 
B^LSAiįiuČTpJĄS 

Patarnauja Chicagoje 
h; apjelfokėje. 

lą graži 
koplyčia dykai. 

t4Q92TARįHER A V.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1346; West 46|h St. 
Fel. Boulevard 5203 ir 8413,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

?201 West 22nd Street 
Valandos: 1—-3 ir 7—8 

ScreJomis ir ąedėlįomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Califdrnia Avė.

T<le<?W. Repųblic 7868

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

2400 IV. M^adison St.
Vąl. 1 \ld 3, P° & vak>

Tel. Seetey 7330 
Namą telefonas Brunsvvick 0597

MIESTO OFISAS:
127 N. Deatborn St.,Roomi 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
YąlandoAt nuo 9 ryto iki 4 ro pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

viena vakarą, Uskyrys ketvergą 
Nedėl io j nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Cicęip 3724. Kpjjlyčia dykai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopięiausiai. 
atsįSauktl o musą 

darbu busite užganėdinti.
, Tel. Canri 2515 arba 2516

2?U W. 23rd PI„ Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Ciceęo, RL 
Tel. Cicero 5927

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vįl praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 Ą. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmądįeniais ir ketTUta* 

dieniais pagal susitarimą^ 

3335 So, Halsted St 
Td. BOULEVARD 9199

AA, SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisaą 7.7 W. Washington St.
Rootn 90Ą Tel. (iearborn 7966

g Ui* 4 po pi«ų

Vakarais: Unrn. ir ketv.—6 iki 9 vai. 
4^3į 4rt^e W Loffpctęą 7\37

Nąmą Ttk Hyde Pąrk 3395 .

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite’4 Maną 

2506 West 63rd Si 
Tek REPUBLJC 3100

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR, NAIKIUS
756 W. 35th St.

(Cot. bf 35th « Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo

Nedčldien(ais ęagal įtartį.

John Kuchinskas

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pčtnyčioj 9 iki 6 

Panedcly, Ucarninke, Ketverge, ir 
Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avi.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuiell St. 
Tel. Rcjpublic 9723 *

Tel. Ciceręt 2109 Ir 85SĮ J

Antanas Petkus
Graborius _ —

AJ.Maiiihs,
M. D.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

P*ned8Uo,

UI
GIGESLO, ILL.

________ . Rd)
Los ir. PStnydioa vak. G iki P 
biM C*«al 61M 
iT s. Rockvrell 
efiroMr Mbaton 

teubuo pcoo

„.■m,,..
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Peter Conrad
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RADIO

Mieors

(Vardas ir pavardė)

SORE THROAT (Adresas)

(Miestas ir valstija)

Jums tai kainuos
Yanulevičius nori jus pasveikinti “Ant Sveikatos1

Reduces COLDS
CANAL 850066%

r A POTKIirTTvQ (rAKOlli Iki 1 JLo 
NAUJIENOSE

Šiandie Cliicagos lie
tuviai pagerbs Jack 
Sharkey bankiete

$745 
$845 
$355 
$490 
$725

pareina 
kolcho-

pavvz- 
aiškiai 
adresą, 
centų, 
pašto 
Laiš-

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

algos 
iš jų 
mirti

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Bedarbių prieglau 
doje mirė lietuvis 

Kazys Simaška

geibi__ ......_......
pinigų. jeigu aenorMta.

valdžia pajutus 
kolchozuose, pa- 
traktorių ir kito- 
supirkimui. Bet,

VARICGSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted St, 
(Jansen Stud.) 

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

6626 So. Halsted St

North 
Nuola- 

$30.00 mėne-

Prisirašykitc i musų spulkg

TEL. LAFAYETTE 1083

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ašie namie Įeiti 
ln papras 

aliegg, kad

B i Ii etai pri einamam i s 
kainomis

PROGRESS FURNITURE 
PROGRAMAS

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

Iškilmingas vakaras su šokiais 
įvyks Midland Athletic Club 
122 West Adams st., 7:30 v. 
vakare.

Bunco Party” labai 
pavyko

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.

PARDAVIMUI groserne su staku ir 
fixturiais. 5 kambariai gyvenimui, 4522 
S. Honore St. Tel. Lafayette 5314.

darbas. $25.00 — 
Atsišaukite

SAGER 
53 W. Madison St 

po 11 vai. ryto.

kolchozo dar- 
kuris dirba, gauna 
iai 25 kap. už kiek- 

bušelį grudų. Iš tų 
darbininkui nevalia iš- 
duonos namie. Jis tu-

RENDON didelis storas, kambariai 
užpakaly, garu apšildomas. Klauskite p. 
Gudaičio 2453 W. 71 St.

■.ISTERINE 
reffeves

“Tas ūkininkas persigandęs, 
kad valdžia sužinojus apie tai 
nepasmerktų jo mirtimi, ne
pareina ir namo
akys veda ir kojos neša. Trak
torius ir laukus palieka 
žvirblių apvcizdai.

nariai 
tėvo
Turi 

visi pamažu

“Kadangi kaimiečiai buvo 
apiplėšti karo, revoliucijos, 
kontrevoliucijos, ir blokados: 
kitokio didesnio turto pas

Listeiine beveik mome taisai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su* 
skaudina, t Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga «•- 
priltidima šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo % 
trumpesnius Ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pbarmacal Co., St. 
Louis, Mo.

GERI
AUTOMOBILIAI

, Grabam 6 cilinderių Coupe —1 
Grabam 8 cilinderių Coupe — ! 
Continental 4 cilinderių Coupe — 
Continental 6 cil. Coupe — ! 
Continental 8 cilinderių Coupe —!

Pasimirė Kazimieras Simaš
ka, kuris paėjo iš Kiškelio kai
mo, Ežerėnų apskr., Salako pa
rapijos. Pirmiaus dirbo Pa. 
R. R. ir gyevno pas p. Vis
mantą, 3855 Wentworth avė. 
Vėliaus, netekęs darbo, išėjo i 
Relief Committe namą. Ten 
apsirgęs, papuolė j County li
goninę, kur ir pasimirė. Laido
tuvėmis {rūpinasi Mortai Vis- 
montas ir Petras Grakauskas, 
722 W. 18 St. Bus palaidotas 
antradiehj, Sept.-rugs. 12 d. Sv. 
Kazimiero kapinėse, <

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Mrs. J. W. Stihvell, 59 m. amžiaus, iš Council Bhiffs, 
lowa, kuri per 27 metus vartojo dirbtinus dantis, dabar pra
dėjo kaltis treti dantys. Kad pagreitinti dantų kalimąsi ji var
toja žiedą, kuris yra vartojamas ir kai pas kūdikius pradeda 
dantys kaltis. i Į ■ ,|.

savo 
ma- 

padaryti, 
ir sugal- 
(koletiv-

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI vyrai ir moterys dai
nininkai į chorą ir solo dainavimui. Mr. 
Nanna, Pranno Production, 6 E. Lake 
Street.

nėra įpilta 
reiškia viskas 

traktorius

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

N. Welh St. Phone Superior 2361

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

REPUBLIC 8402

MR. T0NY & AGNĖS 
DEDONIS 

UŽLAIKO VAGYKLĄ 
MARKETUOSE

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

217 N. Peoria St.
Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 

pataravimą jums.

MERGAITĖ abelnam namų darbut 
Geri namai ir mokestis. Mrs. Davitz 
6710 Merrill Avė. Tel. Lafayette 8733

Bankiete dalyvaus didžiu
ma Chicagos. lietuvių sporti
ninkų, kai kurie anglų spor
tininkai, lietuvių profesionalai 
ir biznieriai ir plačioji visuo
menė. Bus pasakyta eilė kal
bų, tarp kurių bus ir musų 
Juozo žodžiai.

Akordinistai, dainininkai, kal
bėtojai dalyvavo radio progra- 
me, ku4rj kiekvieną ketvirtadie
nio vakarą Progress Furniture 
Company transliuoja iš stoties 
W.S.B.C. T

Akordinistai sugroja’ keletą 
numerių. Dainavo ir programo 
vedėjas J. Romanas. Lauksim 
kito panašaus programo. R. R.

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

4704-06 So. Halsted Str.

Bado alga.
“Jau dabartiniu laiku veik 

pusė Sovietų Rusijos kaimie
čių yra išvaryti iš gyvenimo 
vėžių, ir jiems gresia bado 
mirtis. Kolchozų darbininkų 
alga yra stebėtinai niaža, pa
lyginta su produktų kaina.

“Kiekvienas
bininkas 
mokėt h 
vieną 
grudų 
sikept 
ri pirkt iš agentų, kurie pris
tato duoną iš miesto, tokia 
kaina, kaip kooperatyvų krau
tuvėse parduodama. Taipgi 
ir kitokius maisto produktus.

“Bet blogiausia yra tiems 
darbininkams kurie turi dide
les šeimynas.^ Kaip pirmiau 
minėjau, užmokėti gauna tik 
tie, kurie dirba. Jeigu dėl ko
kių nors priežasčių žmona ar 
kiti šeimynos nariai nedirba, 
tai vien iš vyro • 
pragyventi negali 
keli arba 
iš bado.

(Bus daugiau)

Chicagos Lituanica šį vakar 
susirinks Midland Athletic 
Club gražiojoje salėje, kad pa
gerbti pasauliniai žinomą tau
tietį kumštininką Jack Shar- 
<ey, kuris penktadienį kumš- 
čiuosis su vietiniu kumštinin- 
<u King Levinsky.

Jack Sharkey atsilankys į 
>ankietą su žmona Mrs. Do- 

rothy Sharkey ir susipažins 
su Chicagos lietuvių kolonijos 
reprezentantatyviais asmeni
mis, kurie bankiete susirinks. 
Tikimasi susilaukti daug pu
blikos, sako rengėjai, nes bi- 

: ietai sparčiai platinasi, o pats 
įvykis yra nepaprastas, įdo
mus.

ANT RENDOS gera vieta dėl road- 
auzės arba alinės arti §v. Kazimiero ka
pinių lllth St. Taipgi kambariai ir 
svetainė. Stanley Piiszka, 6524 Emerald 
Avė. Tel Wentworth 9344, arba 
Brunswick 0718.

“Tada 
ciaus pi 
kolchozus — į socialistinį že
mės apdirbimą}

“Bet kaimiečiai, nesupras
dami moksliško plano, nega
lėjo nieko kita daryti, kaip 
tik klausyti savo mokytojo 
drg. Stalino įsakymo. Pradė
jo nešti savo turtą į kolchozus, 
į naują komunistinį gyveni-

(Tęsinys)
Bado priežastis

“Kada buvo sudarytas plia- 
nas ‘pitiletkos* dėl industrili- 
zavimo Sovietų Rusijos, tuo 
pačiu laiku buvo pakeltas 
klausimas apie aprupinimą 
dirbtuvių žaliaja medžiaga ir 
maisto produktais. Buvo pa
daryti moksliniai tyrinėjimai, 
kad prie stambios ir naujos 
pramonės, kuri bus paremta 
komunizmo mokslu, ir žem
dirbystė turi būt paremta ant 
komunistiškų pamatų.

“Tada Sovietų mokslo vy
rai nurodinėjo, kad reikalin
ga pakeist žemdirbystę. Reiš
kia, iš privatiškos nuosavybes 

isuomenišką ženi- 
stambi kooperaty

li tiri galėtų 
reikalavimus

“Tas parodo, kad drg. Sta
lino moksliniai planai privedė 
Sovietų Rusijos kaimietį prie 
praradimo savo privatiško 
ūkio. O badas, baimė, kad 
nesugestų traktorius ar kas ki
ta, kasdieną kankina visus, 
naujam kolchozų gyvenime.

PASAULINĘ PARODĄ LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTU!!!

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

padaryti 
dirbystę 
ve žemdirbystė, 
atsakyti į visus 
komunistinės pramonės.

“Draugas Stalinas su 
mokslo vyrais mitingavo 
stė ir planavo; 1 
tuo klausimu? J 
vojo — “kolkozus 
na ja choziaif tvo).

Bilietus galima gauti seka
mose vietose: “NAUJIENO
SE”, Peoples Furniture Co., 
krautuvėse, Budriko krautuvė
je, Metropolitan State Banke, 
Bruno’s Barber Shop, Rose- 
lande, 108th ir Michigan avė., 
ir “Drauge”, o vakare bankie- 
to salėje.

pirmin.
Pavyzdžiui, Jeigtf Žmogaus 

dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-bųt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kure istlkro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P h ar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

SALES TAX-US 
išpildo 

VARKALA 
Auditorius

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 7188

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Prie Pasaulio Parodos

Broliai Lietuviai iš kitų miestų, kutie atvažiavote pamatyti Pasaulio 
Parodos, prašome apsistoti pas mus. Mes turime vietos dėl jūsų mašinos 
dykai. Gausite gero, šalto alaus ir užkandžių ir pėsti galėsite nueiti į 
Pasaulio Parodą. Musų užeiga randasi priešais Pasaulio Parodos vartus.

Jeigu eisite i Parodą, neikite prošalį—p. p. Julius Bakštis ir Walter 
Yanulevičius nori jus pasveikinti “Ant Sveikatos“. Musų antrašas yra

1245 So. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

“Tuomet prasideda įtari
mas, teismai ir sušaudymas 
tų, kurie tą negyvą traktorių 
purtė ir nesulaikė tikrojo kal
tininko.

“Žinoma, kuriems mažiau 
traktorius sugenda, tai tie nė
ra teisiami, sušaudimui. Bet 
juos apšaukia savotažninkais 
ir išsiunčia katorgon girių 
kirsti. Ta vieta rusai vadina 
'Gyvųjų kapais*.

Pereitą penktadienį 
sal Kliube, 812 W. 83rd St.y 
nesenai susiorganizavęs vaikų 
“Gėlių Darželis0 ' turėjo “Bun
co Party”. Nežiūrint į tai, 
kad oras pasitaikė nelabai pa
togus—vakaras buvo itin šil
tas,—tačiau žmonių susirinko 
gana daug. ,

Išpildyta buvo gražus progra
mas ir susirinkusieji svečiai ga- 
(ia smagiai laiką pjrsįlę$ty 
‘parės’1 pasekmingumą galima 
jau spręsti iš to, kad, visas iš
laidas padengus, liko 16 dole
rių su viršum pelno. Tie pini
gai yra skiriami Dariaus-Girėno 
paminklo pastatymui.

Prie “Gėlių Darželio” suor
ganizavimo daugiausiai pasidar
bavo p. Vytautas Beliajus, ku
ris yra pasižymėjęs šokėjas. 
Draugijėlė jau turi apie 30 na
rių. Neužilgo prasidės veiki
mas. “Gėlių Darželio” nariai 
buS mokomi dainuoti ir šokti. 
Dainavimo pamokas duos p-ia 
Staneliutė-Voight, o šokių—p. 
Beliajus.

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

Tel. Yards 3408
VICT0R BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

REIKIA patyrusių moterų prie sor 
tavimo skudurų.

751 No. Franklin St.

2683 — Originališka suknelė, šal- 
tesniain orui atėjus, su ilgom arba trum
pom rankovėm. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

buvo sunkus ir nepąsekm 
gas. Sovietų 
blogą padėtį 
skyrė pinigų 
kių mašinų 
deja, nevisus kolchozninkus 
traktoriai ir niašinas išgelbė
jo apie 50% pakriko.

“Traktorius ir kitas mašinas 
sudaužė nemokėdami jų valdy
ti. Ūkininką pamokino apie 3 
mėn. Jis jau yra ‘svietski 
spec.’ Na, ir ką bekalbėti apie 
tuos, kurie gavo pamoką vos 2 
ar 3 vai. Ogi išvažiuoja arti, 
žiūrėk jis užmiršo įpilti van
dens į radiatorį 
ir aliejaus 
miršta ir 
klebitavęs.

“Tuomet ūkininkas 
pieškoms, raportuoja 
zų vyriausybei. Ta pasiunčia 
‘Sovietcki spec*. Bėga žiū
rėti ir kiti ūkininkai. Subė
gę stumia, traukia, krato, pur
to, bet traktorius, nejuda, ne
kruta, riogso ant arimo kai 
pastipus kumelė.

Be operacijos ar ISlrBHmų. Be priverstino 
poilsio. Bis paprastas rydymi/ 
sla jums atlikti savo reikalus kali 
tai—žinoma, jei nesate tiek pū„_„,. 
esate priversti rulflti lovoje. Tokiame ai 
kime, Emerald Oii veikla taip rreltal. __ 
užgydyti jusu kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 

*ą laiką galenite atsikelti. Tiktai lai- 
lengvu nurodymų ir jums tikrai pa* 
Jusu antiekinlnka* nepasitaikys jūsų

ties, kuri priklausė nuo malo
nės besivaržančių politinių 
grupių.

“Kaimiečiai atmaršavo į kol- 
ebodzus nuplyšusiais kailinė
liais su šieniku pažastyje ir 
ant galvos užsimovęs medinę 
rėčką, kuri buvo padaryta dėl 
drabužių skalbimo.

“O moterys kaimietės, 
maršavo ir atsinešė savo 
tą — vaikus, bei vištą ar gai
dį pasikišusi pažastyje.

“Su virš minėtu turtu, kai
miečiai pradėjo naują gyveni
mą, paremtą komunistinio 
mokslo pamatais.

“Sovietų valdžia, užimda
ma didelį darbo pravedimui 
penkių metų industrializaci
jos pieną ir kuriai buvo rei
kalinga didelės sumos pinigų, 
negalėjo aprūpinti visų kol- 
chozninkų su materiale para
ma.

“Kolchozninkų gyvenimas

Kad suteikti progą kuo pla
čiausiai publikai atsilankyti 
bankietan, grupė lietuvių kuri 
stovi bankieto renginio prie
kyje, padarė bilietų kainas 
žemas, $1.25 į bankietą ir šo
kius. Jeigu kam nebus pato
gu ar negalės ateiti bankietan, 
tai galės atsilankyti vėliau į 
šokius, kurie įvyks po vaka
rienės. O bilietai į šokius,—

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

Business Service 
Biznio Patnmavimas 

alui ir Krautuvėm įtaisos 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOTE 
Viai gatavi išgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, rroeernėm. rnėninėm. delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

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

Vartoti

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

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No........................

per krutinę

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų *a* 
vininkams reikale nesusipratimų su ren* 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper* 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky< 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai otiginalio ir vie
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

Iš “Gėlių Darželio 
darbuotės

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

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

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

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Manager
5625 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669

CRANE COAL CO 
J 5332 Sp. Long Avė. Į 
Ek TO, MMJBMC z MOX

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU pusbrolio Kazimiero 
Nuogniaus iš Buišių; esu atvažiavus iš 
Worcester, Mass. norėčiau susieiti. Emi- 
lia Katkauskienė, po tėvais šimkiute iš 
Roznų kaimo, Tauragės apskr.

309 W. 47 St.. Chicago. 111.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

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

Help Wanted-—Female 
Darbininkių Reikia

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