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Turkija ir Graikija 
pasirašė draugin

gumo sutartį

Dar trys valstijos 
balsavo prohibcii- 

jos atšaukimą

gyvena
Bet Einstein tiki

Vakar trijose valstijose — 
Colorado, Maryland ir Minne 
sota

3 užmušti kaliniams 
bėgant iš kalėjimo

Tho-
4254

Ruošiama labai įdomus progra 
mas rugsėjo 24 dienai

Lerroux sudarė Is 
panijos kabinetą

Austri- 
, kuris

Anglikasiai streikuos jei nebus tuo jaus pa 
sirašytas anglių kasyklų kodeksas. 
8,000 jau streikuoja Pennsylvanijoj

buvo renkamos valstija 
konvencijos prohibicijos atšau 
kimui ratifikuoti.

BERLYNAS, r. 12 
jose Berlyno bažnyčiose įvyko 
masinės vedybos, kuriose ap
vesdinta 137 nazių poros.

Francuzų demons 
tracija prie Vokie

tijos nazius

ISTANBUL, Turkijoj, r. 12. 
— šiandie Ankaroj Graikijos 
premjeras Tsaldaris ir Turkijos 
premieras Ismet Paša pasira
šė 10 metų Turkijos ir Graiki
jos draugingumo sutartį. Su
tartis garantuoja apsaugojimą 
sienų nuo puolimų, bendrą su
sitarimų prieš nusisprendžiant 
vidujiniais ir tarptautiniais 
klausmais ir bendrą atstovybę 
tarptautinėse konferencijose.

ATLANTIC CITY, N. J„ r. 
11.—Marian Bergeron, policisto 
duktė, iš Connecticut valstijos, 
tapo išrinkta gražiausia Ame
rikos mergina—“Miss America 
1933”.

ANGOLA, La., r. 11. —Ap- 
singinklavę įšmugeliuotais gink
lais farmoj dirbę kaliniai puo
lė sargybą ir 11 kalinių pabė
go. Susirėmime vienas kalinys 
ir du sargai liko užmušti ir ma
žiausia 4 žmonės sužeisti.

Pabėgę kaliniai dabar yra ap
supti krūmuose ir tikimąsi, kad 
jie visi bus suimti.

INDIANAPOLIS, Ind., r. 12. 
—Į tris pastarąsias dienas įvai
riose nelaimėse Indianos vals
tijoj žuvo 33 žmonės. Daugiau
sia žmonių žuvo nelaimės su 
automobiliais.

Per 82 metus sausa 
Maine valstija nuėjo 

su šlapiaisiais

P1TTSBURGH, Pa.
Didelis angliakasių

8 žmonės prigėrė 12 
pėdų bangoj

-MaKHH

sės
eksplodavo
iš oro dėžė nukrito ant parkri 
tusio Austin sprando ir jį per 
laužė. Austin pasimirė.

Chicagai ir aplellnkei federa 
lis oro biuras iiai dienai prana* 
iauja:

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroje.

Sairiė teka 6:27, leidžiasi 
7:05.

MASINĖS VEDYBOS

Kuboj padėtis tebė 
ra neaiški; valdžia 

tebesilaiko

33 žmonės žuvo In 
diano j į 3 dienas

.SEBASCO, Me., r. 11. —Už- 
vakar savo vasarnamy po 6 
savaičių ligos pasimirė federa
linis teisėjas William S. Ken- 
yon iš Fort Dodge, la., buvęs 
senatorius, kuriam kelis sykius 
buvo siūlomos vietos kabinete 
ir kurį republikonai 
nominuoti prezidentu. JBet nuo 
visų' vietų jis atsisakė, kad pa1- 
silikti paprastu teisėju .

HAVANA, Kuboj, r. 12. — 
Revoliucinės juntos pastatytas 
laikinis prezidentas Dr.

ISan Martin tebesilaiko ir

SANTA CRUZZ, Cal., r. 11. 
—Slaugė Frieda Weltz iš San 
Francisco, atvažiavo j čia Ii 
nušovė turtuolį Francis Joseph 
Morgan Grace, invalidą. Slair 
gė, kuri metai atgal buvo paša
linta iš Grace tarnybos, tapo 
suimta, bet atsisako pasakyti 
priežastį žmogžudystės. “Juo 
nesuprasite, todėl aš ir nesa
kysiu”, ji atSąko klausiama.

Kvailumas pražudys 
nazius, sako Ein

stein

Wacker Drive. Jis nu- 
Ą ai^mųbilio, kurį; ge

rokai feidamdė. v 'į ' 
<• Algepon Wagenknight, 65 m., 
pa įGrange,f nušoko ar nukrito 
nuo gaisro jaiptų Burnham tro- 
fbesy&ir užsimušė vietoj.

7 žmonės žuvo 
kasykloj

Lakūnas F. Vaitkus 
dalyvaus Lietuvių 
Aviacijos Dienoje

ELKHORN, Wis., r. 11. — 
Penki žmonės liko nuteisti 5 
metams kalėjiman, išklausius 
skundo 16 metų mergaitės, ku
ri tarnavo pas vieną nuteistų
jų. Du kiti dar laukia teismo.

12. — Apie 
Carbon pa-

aerodrome, prie Lansing, III.
Feliksas Vaitkus atskris iŠ 

Milwaukee*s. Jisai yra baigęs 
karinę skraidymo mokyklą — 
Broks and Kelly School—Texas 
valstijoje, ir yra puikus lakū
nas.

Prof.
kurio nužudymą

Austrijos diktatorius 
pradeda kalbėti 

apie fašizmą
LONDONAS, r 

Einstein 
naziai siūlo $5,000 ir kuris dar- 
bar yra pasislėpęs Anglijoj, 
pareiškė DAily Hėrąld la^aš- 
čiui,' kad Vokietija dabar' per- 

barbarišką hystęriįą”. 
kad Jndzių 

valdžia ilgainiui susmuks dėl 
jos pačios kvailumo. *

Einstein esą rūpinasi gauti' 
Anglijos pilietybę ir čia apsi
gyventi ilgesniam laikui. Jis 
yra kviečiamas gyventi Pasade- 
na, Cal., Amerikoj, bet Einstein 
sako: “Aš esu gimimu ir dva
sia europietis”.

Pats Einstein nedaug domės 
kreipia į nazių gru'mojimus, bet 
vis tiek dvaras, kuriame jis vie
ši yra apstatytas ginkluotos 
sargybos.

Be to Londone yra organi
zuojama 100 studentų sargy
ba, jei Einstein tokią sargybą 
prisiimtų. Jau apie 500 studen
tų atsišaukė ir savanoriai su
tiko toje sargyboje tarnauti.

NEW KENSINGTON, Pa., r. 
12.—Eksplozijoj Hillman Coal 
Co. kasykloj žuvo septyni an
gliakasiai, o ne trys, kaip skel
bė pirmosios žinios, žuvo: Con- 
rad Rubin, Greeley Tusing, Jos. 
Dibinsky, Jake Milfer, Joe 
Francone, Chas. Solomon ir 
Mike Stopko.

Apie 300 angliakasių išsigel
bėjo.

MADRIDAS, r. 12. — Opo
zicijos vadas Alejandro Ler- 
roux sudarė ministerių kabine
tą, kurį prezlidentds Zamora 
patvirtino. Lerroux sako, kad 
jo ministeriją pasižadėjo remti 
visos respublikonų opozicijos 
grupės.

PORTLAND, Me., r. 12. — 
Pirmadieny įvykusiuose rinki
muose per 82 metus buvusi vi
sai sausa Maine valstija pasi
sakė prieš prohibiciją ir išrin
ko tokią valstjos konvenciją, 
kuri ratifikuos nacionalės pro
hibicijos atšaukimą. - Slapieji 
laimėjo 2 balsais prieš 1 vi
suose Maine distriktuose. Sla
pieji laimėjo nežiūrint to, kad, 
teismo nuosprendžiu, ant baikš
tų nebuvo galima pažymėti kam 
pritaria kandidatas į valstijos 
konvenciją.

Kubos revoliucinei jurtai pašalinus laikinę Dės Cespedes valdžią ir pačiai sudarius kairesnę 
valdžią, Amerika skubiai pradėjo rengtis prie ginkluotos intervencijos Kuboje ir ikišiol į Ku
bos vandenis pasiuntė 39 karo laivus, kurių keli jau stovi Havanos uoste. Du tų laivų matytis 
paveiklėlyje. Karo laivų prisiuntimo pareikalavo Jungt. Valstijų ambasadorius Summer Welles. 
Dr. Grau San Martin yra juntos išrinktas laikiniu Kubos prezidentu. Sergio Carbo yra vienas 

juntos valdžios narių. ■»

LAIBACH, Jugoslavijoj, r. 12. 
—Lakūnas ir 7 pasažieriai žu
vo lėktuvui įskridUs į beprot
namio sieną. Beprotnamy kilo 
panika, kurioj 20 pacientų liko 
sužeista.

ALLEGAN, Mich. ,r. 11. — 
Neoli nuo čia, dideliuose miš
kuose surasta nudistų kolonija, 
kurią vedė Fred C. Ring, Ka- 
lamazoo šokių mokytojas ir jo 
žmona. Abu jie, taipgi apie 80 
tos kolonijos narių, jų tarpe 
keli chicagiečiai, tapo areštuoti. 
Ring ir jo žmona tapo atiduoti 
teismui, kiti gi kolonijos na
riai liko paliuosUoti.

FORT THOMPSON, S. D., 
rūgs. 11.—Urnai užėjęs debe
sio pratrukimas patvindė upe
lius, užliejo laukus, nunešė daug 
namų ir pridarė daug nuostolių.

Soldier upely pakilo 12 pėdų 
vandens siena ir smarkiai bėg
dama žemyn upeliu nUneše ke
lis namus ir prigirdė dvi šei
mynas, viso aštuonius žmones.

ST. LOUIS, Mo., r. 12. — 
Ikišiol nuo miego ligos St. 
Louis mieste mirė 119 žmonių 
ir nėra žymės, kad miego ligos 
epidemijos siautimas nors kiek 
mažėtų. Ta liga 
700 žmonių.

Viso MissoUri 
miego ligos mirė 
žmonių.

Tranzatlantinio Skridimo Ko
mitetas, kuris remia lakūno 
Juozo R. James-Janušausko skri

dimą Lietuvon, vakar gavo 
galutiną užtikrinimą nuo leite
nanto Felikso Vaitkaus, kad ir 
jis dalyvaus su savo mašina 
Lietuvių Aviacijos Dienoje,

NEW ALBANY, Ind., r. 12. 
—John Cecil AUstin, 32 m., neš
damas j barką dinamito dėžę 
paslydo ir parkrito. Visi dar
bininkai išbėgiojo į visas pu- 

Tečiaus dinamitas ne- 
Betgi krisdama

GARY, Ind., r. 12.— 
mas Krall savo alinėj 
Broadway, nušovė butlegerį 
Niek Dragash, 22 m. Krall tei
sinasi jį nušovęs todėl, kad jis 
su kitu butlegeriu įsilaužė į jo 
alinę ir bandė jį, Krall, išsivež
ti “raidui”.

PARYŽIUS 
kar vakare Šalie Wagram įvy
ko masinis susirinkimas pro
testui prieš hitlerizmą. Jame 
kalbėjo žymiausi Francijos ad
vokatai, Giafferi ir atstovas 
Torres, kurie turėjo ginti Leip- 
zigo teisme teisiamuosius dėl 
reichstago rūmų padegimo ko
munistus, bet Vokietijos val
džia jų neįsileido.

Giafferi atvirai kaltino, kad 
reichstago rūmų padegimą pri
ruošė Hitlerio dešinioji ranka 
—Prūsijos premieras ir reichs
tago pirmininkas Goering ir iš’ 
jo buto padegėjai požeminiu 
tuneliu įsigavo į reichstago rū
mus ir juos padegė. Padegimas 
buvo provokacija, kad sukurs
tyti mases prieš komunistus.

Nors buvo paskelbta, kad 
susirinkimas prasidės 8:30 v. 
vak., tečiaus jau 6 vai. žmo
nės pradėjo rinktis salėn, o 
7:30 vai. didžiulė salė buvo pil
na prisikimšusi žmonių.

Prie salės gi stovėjo apie 
10,000 žmonių minia, kuri ne
begalėdama įtilpti salėn vistiek 
prie jos grūdosi, kad kaip nors 
išgirsti kalbėtojų žodžius. Ji 
irgi norėjo dėtis prie demon
stracijos prieš hitlerizmą ir šu- 

Į kiais ir dainomis reiškė pa
smerkimą hitlerizmui.

Atvyko policija minią išvai
kyti. Bet minia nesidavė ir 
ėmė visu kuo mėtyti policistus. 
Tapo pašaukta dar 200 policistų 
ir raitoji gvardija, kuri tik po 

1 vidurnakčio minią išsklaidė. 
Keli žmonės liko policistų su
žeisti ir išgabenti j ligonines. 
Bernard Lecache, tarptautinės 
lygos sekretorius paskelbė su
sirinkime, kad jei naziai palies 
prof. Einšteiną tai už tą atsa
kys nazių įkaitai Paryžiuje.

.12. — . Pietinių kasyklų savininkai 
streikas padavė labai aštrų protestą 

gręsia vakarinei Pennsylvanijai, prieš jo priruoštą kodeksą. Pa- 
kur jau streikuoja daugiau kaip į davė protestą ir Illinois kasyk- 
8.000 angliakasių 
buvo sumišimų ir areštų.

Streikas gali pavirsti visuo
tinu angliakasių streiku, jei ne
bus tuojauts pasirašytas anglių 
kasyklų kodeksas, kuris sutvar
kytų darbo valandas ir algas 
visose anglių kasyklose.

11 streikuojančių angliakasių 
tapo areštuota Salemville už 
sumušimą kompanijos mu§ei-

BERLYNAS, r. 12.— 
jos diktatorius Dollfuss 
ikišiol daugiausia vien nazius 
kovojo, viešame susirinkime 
paskelbė, kad ir jis pradės vy
kinti fašizmą. Esą parlamen
tas pats save pasinaikino, o 
palaidais kapitalizmo ir politi
nių partijų kovų dienos yra 
praėjusios. Todėl jis steigsiąs 
fašizmą — “social-krikščionišką 
vokiečių valstybę Austrijoj”.

Naujoji konstitucija, į kurią 
bus įtraukti šie principai, bu
sianti paskelbta už kelių savai-

119 žmonių mirė nuo 
miego ligos

Kaip rodo pirmosios, dar toli 
nepilnos žinios, visose trijose 
laimėjo Slapieji. Del pirmųjų 
valstijų nebuvo abejonės, kad 
jose laimės prohibicijos prieši
ninkai. Buvo abejojama tik 
dėl Minnesotos, kur sausieji 
vedė labai smarkią kampaniją, 
kuriai gelbėjo ir pats Volstead, 
autorius nuožmių Volstead pro
hibicijos vykinimo įstatymų. 
Bet juk ir Maine valstijoj, kuri 
per 82 metus buvo sausa, sau
sieji irgi vedė labai smarkią 
kampaniją, kuomet Slapieji 
veik jokios kampanijos nevedė, 
bet vistiek Slapieji laimėjo. Ir 
Minnesotoj, kaip išrodo, Slapie
ji yra laimėję. Tai jau 29 vals
tijos bus pasisakiusios prieš 
prohibiciją.

Ateinantį antradienį konven
cijas rinks New Mexico ir Ida- 
ho, spalio 3 . d.—Virginia, spa
lio 10 d.—Florida, lapkr. 7 d. 
—Ohio, Pennsylvania, North ir 
South Carolina, Kentufcky ir 
Utah. Viso 39 valstijos, arba 
trys daugiau, negu reikia pa- 
nakinimui prohibicijos.

ir kur jaujos. Jos nurodo, kad Illinois 
kasyklos dienos alga nustatyta 
$5, kuomet gretimai esančioms 
Kentucky kasykloms nustatyta 
tik $3.84 į dieną. Tokiu budu 
Ky. kasyklos pastatomos į 
daug geresnę padėtį, negu Illi
nois kasyklos, nors ten ir dar
bo sąlygos, ir pragyvenimas, 
ir žmonės yra vienodi.

Kentucky gi kasyklos padavė 
protestą, kad nustatytosios al
gos, $3.84 į dieną, yra perdaug 
augštos.

Kaip dabar Johnsonui pasi
seks tas priešgynybes sutaikin-

Valdžia apskaito, kad strei
kas uždarė 25 kasyklas.
Johnson nori geruoju priversti 

kasyklas pasirašyti kodeksą
WASHINGTON, r. 12. —In

dustrinis administratorius ne
norėdamas prievarta įvesti savo 
kodeksą anglių kasyklose, vis 
dar delsia ir bando kasyklų sa
vininkus geruoju prikalbinti 
kodeksą priimti su niekuriais 
pakeitimais. Bet nesutikimai 
yra tokie dideli, kad ir jis pats 
nežino kaip jam pasiseks juos 
išlyginti.

Dabar jis šaukia savininkų 
ir unijų atstovų susirinkimą ir 
savininkus išdalins į kelias 
grupes, kurių interesai yra 
vienodi ir paskui bandys prie
šingus interesus sutaikinti.

’ANTAMĄMO 
TOIAvaLI TATION Į

Grau 
suor

ganizavo visą ministerių kabi
netą.

Visoje šalyje yra ramu ir jo
kių sumišimų nėra, tad nėra 
progos ir Amerikos karo lai
vams, kurių jau 39 atplaukė 
į Kubos vandenis, pradėti gink
luotą intervenciją.

Nors priešingos partijos ir 
gerai Žino, kad Amerika nepri
taria kairiai revoliucinei jun- 
tai, tečiaus irgi nedrysta pradė
ti prieš ją atviro sukilimo ži
nodamos žmonių pritarimą 
nauįąjai valdžiai.

Gen. Menocal, kartą jau bu
vęs prezidentu, kuris buvo su
tikęs vadovauti karininkų su
kilimui, dabar sukilimo pasibi
jojo ir savo sumanymo ginklu 
nuversti i revoliucinės juntos 
valdžią pradeda atsižadėti. Tarp 
400 karininkų, kurie yra užsi
darę National hotely, irgi pra
deda reikštis didelis nuomonių 
skirtumas. Juos gelbėjo tai, 
kad tame pačiame hotely j e buvo 
ir Amerikos ambasadorius 
Welles raštinė. Dabar amba
sadorius išsikraustė ir kari
ninkus paliko be Amerikos vė
liavos apsaugos. Bet karinin
kai yra gerai apsiginklavę į- 
šmugeliuotais į hotelį ginklais 
ir turi Užtektinai amunicijos.

i un jniji i ii i >Q 
Į>'SUMNERJVEi;L&g Į

Gręsia Generalinis 
Angliakasių Streikas

CHICAGO.—John L. North, 
55 m., nusibankrutijęs marški
nių fabrikantas, •» kuris bandė 
verstis preceliais, bet irgi ne
įstengė išsiversti, iššoko per 
langą iš augšto Mather bokšto, 
75 E

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.
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Puolė angliakasius 
bomis

PRICE, Utah, r. 
400 žmonių puolė 
vieto kalėjimą, kad išliuosuoti 
du* komunistinės National 
Miners Union organizatorius, 
kurie yra kaltinami už krimi- 
nalį sindikalizmą.

šerifo depučiai paleido į puo
likus vandenį ir ašarines dujas 
ir juos' išsklaidė.

Ta unija buvo paskelbusi an
gliakasių streiką, kuris buvo 
uždaręs 4 kasyklas, bet suėmus 
300 pikietuotojų ir'‘pritarėjų 
streikas užsibaigė.

I Sergio
l1Carbo .1^

i u s- h^ĮDestroyersĮ
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KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich
Visokios žinios

Atdara vakaraisKai yra patapas, tai atsirail

Padarome Visiems Greitai

Vaduoti Są>

NAUJA

Newton

MOS

Rengiama didelis piknikas, ku 
rio pelnas skiriama Dariaus* 
Girėno paminklo pastatymui

Valiušis
Biržis, S

KIEKVIENAI 
MOTEREI

■ ■ ■ ' ' p 1 ' ,
f ■ •

reikalinga

Full Pack V 
No Slack Fili

Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

gar- 
kur
ran-

Turiu priminti, jog seka
mas socialistų kuopos susirin
kimas įvyks spalių 29 d. pas 
draugus Strazdus,

ir Liet. Tau- 
928 E. Mo- 
Round trip”

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Kviečia Vilniui 
jungos Komitetas

Dr. E. G. Klimas, A. Tvara- 
navičia, J. V. Grinius, A. Gar* 
liauskas, J. Maslauskas, S. S 
Masickas, J. Streleckas, N. Dai 
lydą, B. Tautkus 
V. Baranauskas, 
Urbonas, J. Ivanauskas, K. Va
lys, F. Mockus, K. Slivinas, S, 
Puteikis, M. Mankelevičia, P. 
Bingilas, A. Tamulevičia, Alex

ŠAME PRICEfa&r 
AS42YEARSAGO

25ounces for254

Lietuvių Aviacijos Diena: 
" Rugsėjo-Sept. 24 

Ford Airport, Lansing, III,

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Atrodo, kad pas mus viskas 
tvarkoje, — niekas nieko ne
berašo. štai jau artinasi mie
sto nominacijos. Ligi šiol 
vien tik į miesto majorus su
spėjo pastatyti net keturioli- 
kų kandidatų. Tarp jų yra 
ir cocialistų partijos kandida
tas, draugas Berginan. Soci
alistų kandidatas yra ir Axel 
Landol bei kiti. Lietuviai pi
liečiai privalėtų už socialistų 
statomus kandidatus balsuoti.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-Sept. 24 

Ford Airport, Lansing, III

Kelrodis “Vytauto Parkan” 
jau visiems yra žinomas. Bu
šai važiuos nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po piet iš sekančių 
vietų: 12th ir Green St., Liet. 
Muzikalės Svetainės, Allegheny 
Avė. ir Tilton St 
tilkos Svetainės, 
yamensing Avė.

ij metodą, kurs Šimtams pagelbėjo.
Męs mielai išsiųsime jums visą dė

žutę dėl 7 dienų VĘLTUI IŠMĖGIN
TI, o jeigu jus norite vartoti daugiau, 
jus galite tą turėti1 už mažą? išlaidas. 
Mes patariant pasinaudoti 7 dfenų iš
mėginimu veltui, už musų išlaidas. Sių
skit savo vardą ir adresą greitai j

ROSE RHEUMA TAB CO., 
Dept. X4, 3516 N. Irvinu Aveį

Chicago, 111. ' <

KAINOS ANT VISŲ MAY- 
į TAG. APRŪPINTI GAZOLINO ; 
* MULTI-MOTORU. 
ATLANKYKITE • SAVO APIBLJN 

KfiS DEALERJ ARBA
THE MAYTAG CHICACJO CO 

1230 So. Western Avenue 
Telefonas Seeley 2366

Vienas musų randnrictis į 
socialistų išvažiavimų buvo 
nusipirkęs net tris tikietus. 
Tuo budu jis, matomai, norė
jo parodyti savo draugškumą. 
Tačiau į išvažiavimų jis neat- 
atvyko, o savaitei praslinkus 
pareikalavo, kad už tikietus 
jam butų pinigai sugrąžinti. 
Žinoma, pinigus jis gavo at
gal. Bet virvien tai atrodo 
keistai.

šis yra paskutinis spaudon 
siunčiamas atsišaukimas. To
dėl dar kartą Vilniui Vaduoti 
Sąjungos Komitetas širdingai 
kviečia visus vietos lietuvius, 
jų draugijas ir organizacijas, 
kaip ir lietuvius iš artimų ko- 
lionijų pribūti ir dalyvauti ge
dulo a. a. Dariaus-Girėno pa
minklo statymo naudai rengia
mame piknike. VVS. komitetas 
lhano, kad dabar lietuviai su
prato žuvusių lakūnų pasiryži
mus ir jų pasiaukojimą augŠ- 
tiems tikslams. Dabar niekas 
negali jiems užmesti, kad jie 
“nori tik pasipinigauti”. Jų di
dis darbas lietuvių vardui, jų
jų tragiškas likimas įrodė, ko
kie jie buvo ir kaip teisingai 
jie. vykdė duotus mums savo 
pasižadėjimus. Už jų pasiauko
jimą lietuvių garbei mums gy
venantiems nelieka nieko dau
giau daryti, kaip tik juos įam
žinti.

Įvyko SLA. keturių kuopų 
piknikas. Žmonių gana daug. 
Nors jie visokių pakraipų, 
bet visi draugiškai linksmina
si ir gražiai užsilaiko. Atro
do, kad liks pelno, kuris ski
riama seimo surengimui.

— Isivinskas-

Gazolino kainos- pas mus vėl 
pabrango vienu centu galio
nui. Vadinasi, reikia vis dau
giau ir daugiau mokėti. Tuo 
tarpu nedarbas beveik visai 
nesimažina. Reiškia, įplau
kų. nėra, o išlaidos nuolat ky-

prie laiško galutina a. a. Da
riaus-Girėno skridimo atskaita. 
Abu raštu atidžiai susirinkusių 
atstovų išklausyta, užgirta ir 
be jokių patėmijimų priimta.

Programo rengimo komisijos 
nariai išduoda raportus. J. V. 
Grinius praneša, kad prakalbų 
programas jau sutvarkytas; J. 
Streleckas skaito ilgą darbuo
tes programą, kiek bus darbi
ninkų reikalinga rengiamam 
gedulo piknikui. Pritarus ki
tiems rengimo pramogų komi
sijos nariams, raportai liko už- 
girti ir priimti. Darbininkų pik- 
nikan parinkta su virš 50, ka
dangi darbuotojai mano, jog 
žmonių privažiuos lakūnus pa
minėti nesulyginamai daugiau, 
negu pereitais metais.

Lietuvos Aero Klubo atsišau- 
kiman, kuris kviečia prisiųsti 
kuoveikiausiai smulkias žinias 
a. a. Dariaus-Girėno istorijai 
išleisti įgaliotas VVS. komiteto 
raštininkas. Pakvietimai vietos 
draugijoms, parapijoms, klu
bams ir kuopoms dalyvauti pik
nike taipgi nutarta ir jau ati
duota spausdinti. Programas 
rengiamas labai įvairus, suside
dantis iš prakalbų, dainų ir 
ristynių. Kumščiuotis apsiėmė 
George Wilos (Reds) su “Baby 
Primo Carnera” ir J. Bagočius, 
lengvojo svorio čempionas, su 
Chas. Vasil.

Pakelkit namo verte ir patogumą moder
niška KARSTO VANDENS ar GARO Ap- 
Aildymo Sistema — aukščiausios njSiea 
boileriai, geriausias maleriolaa, tobulas 
(taisymo darbas ir pilnas natumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINU 
PAKILIMO!

Lengvi Hmokėjimai, jei Norima

TURTINGI KAILIAI! 
negu kainos pakįs. Mes 
ir kailių dideliame pasi-

Trimuoti su Fitch arba

VIENOK — JUS DAR 
GALITE NUSIPIRKTI

MAYTAG
už tiek mažai kaip

teu > ■'

Uršinskas, P. A. Keršis, Z. Jan
kauskas, B. SarceviČią.

Z. Jankauskai, rašt

3118-32 S. STATE ST. 
Victftry_S454_

Gaukite Musų Apskaičiavimą Alandie.

Šio menesio 15 d. Lavinskas 
apleidžia Detroitą ir vyksta į 
Brooklyną pas savo šeiminin
kę ir dukteris. Kai kurie de- 
troitiečiai deltai to labai 
džiaugiasi. Jie tnano, kad su 
Lavinsko išvažiavimu pakriks 
ir socialistų kuopa. Tai tikrai 
bergždžias džiaugsmas. Rei
kia jiems priminti, jog socia
listų kuopa ne vienas tik Le- 
vinskas palaikė,, Detroite yra 
nemažai (įrangų, kurie dės 
pastangas, kad socialistai ir

-'ek*
Lietuvis kumštininkas Jaek Sharkey ir jo du vaikučiai: 

duktė Dorothy ir sūnūs Jack Jr. Jo žmona yra Dorothy Shar
key. Sharkey šeimyna yra skaitoma viena iš ideališkiausių 
kumštininkų rateliuose. * ’

toms draugėms, kurios su di- 
džiauriu pasišventimu platino 
tikietus. Sakysime, drauge 
Keblaitiene pasiėmė visą krūvą 
tikietų ir kartu su uavo šuneliu 
aplanke didelį būrį pažįsta
mų, parduodama jiems likie- 
lus. Viso ji pardavė net 41 
tikietų. To ųiekas kitas ne
padarė. Nemažai pasidarba
vo tikietus beplatindama ir 
draugė Tamošiūnienė. Joms 
kuopa esti tikrai dėkinga.

Visi draugai apgailestauja, 
kad draugas Keblaičius ištiko 
nelaimė. Nakties laiku jų na
muose pasirodė ugnis. Keb- 
laitienė turėjo tįsti per langą, 
kad nuo uignie^ apsisaugoti, ir 
skaudžiai užsigavo ranką. Vai
kučiams buvo didelis išgąstis. 
Kai parėjo namo pats Keblai- 
tfcs tai rado jau ugniagesius.

Pas mus visuose "beer 
dens” ir restauranuose, 
alų pardavinėja, būtinai 
dasi Roosevelto paveikslas į 
rėmus įstatytas. Garbina jį, 
kaip kokį dievaitį, už alaus 
davimą. Kai kuriose vietose 
žmonės šoka ir dainuoja, — 
atrodo, kad alus turi pusėti
nai “k i k o”.

toliau tinkamai gyvuotų ir 
veiktų.

Beje, Lavinsimi išvažiavus, 
socialistų kuopos sekretorium 
bus draugas Gumbris.

$145.00 
kiekviena drabužių ir dykai 

Paskutinė proga nusipirkti Kai-
LSS. 116 kuopa turėjo išva

žiavimą, kuris davė gana ge
ras pasekmes. I^Įį^kbš susi
rinko pusėtinai. Kuopai liks 
ir keli doleriai pelno.

Įvyko kuopos susirinkimas. 
Nutarta buvo užsimokėti į 
centrą metines duokles. Pra
vesta ir referendumo balsavi
mai. Gaila tik, kad narių ne
daug teasiiankė. Mat, vieni 
buvo išvykę kempinti, o kiti 
tuo laiku buvo kitokiais rei
kalais užsiėmę.

Kuopa taria širdingą ačiū

NAUJIENOS, Chicago, tfl
LAIMINGAS ‘TAPA” IR JO DU VAIKUČIAI

Paduota jau keli šimtai 
skundų, kad darbdaviai nepil
do NRA sutarties. Ypač yra 
merginos ir moterys, kurios 
dirba krautuvėse ir “beer gar
delis”. Joms mokama per sa
vaitę tik devyni doleriai, o 
dirbti turi net 66 valandas. 
Na, o kai kada tenka net virš
laikis dirbti, O jei kas pasi
priešina, tai tuoj lauk.

Kada skundas paduodama, 
tai valdžia detektyvus pastato 
ir daboju įskųstą vietą.

Amžiną atilsį Dariaus-Girė
no liūdesio išvažiavimas rugsė- 
jo-Sept. 17 d. “Vytauto Parke” 
jau artinas. Vilniui Vaduoti 
Sąjungos komitetas, kuris nuo 
pradžios pereitų metų darba
vosi jų skridimo reikalu, dar 
su didesne energija ir pasišven
timu darbuojasi, idant padaryti 
šį išvažiavimą kuo pasekmin- 
giausiu.

Rugpiučio 31 d. komitetas 
laikė susirinkimą, kurin pribu
vo draugijų atstovai ir pavie
niai galutinam sutvarkymui 
rengiamų dviejų gedulo pami
nėjimų, būtent, rugsėjo 10 d. 
prakalbų ir rugsėjo 17 d. lau
kuose išvažiavimo. Atstovų pri
buvo 18; truko 7 sudaryti pil
ną komiteto sąstatą, nes viso 
komitetan užsiregistravusių yra 
25 asmenys.

Atidarius susirinkimą pirm. 
A. Tvaranavičiui, pirmiausiai 
iššaukta vardai pribuvusių de
legatų; po to sekė skaitymas iš 
praeito susirinkimo protokolo, 
kuris be pataisų liko priimtas. 
Po protokolo skaityta buvo il
gas laiškas, prisiųstas Lietu
vos Pasiuntinybės, VVashingto- 
ne, skaudžiu a. a. Dariaus-Gi
rėno reikalu. Laiškas delegatų 
išklausytas su didžiausia ati
da, kurio tekstą pati Pasiunti
nybė oficialiai spaudon jau pa
teikė, taip kad apie jo turinį 
visuomenė jau žino. Toliau 
skaityta laiškas p. Kalvaičio, 
Lietuvos Konsulo iš Chicagos, 
a. a. Dariaus-Girėno paminklo 
statymo reikalu; taipgi pridėta

Taip, kainos be abejo kįla. 
Tur būt ne bus patogesnio lai
ko nusipirkti Maytag plovyk
lą, negu tuojaus dabar. Jos 
rūšys visuomet bus augšta, bet 
kainos niekuomet ne bus že
mesnės. • Pamatykite Maytag 
dealeri. Pasirinkite sau May
tag. Padarykite mažą {mokėji
mą, kuris duos jums galimy
bės Įsigyti Maytag jūsų na
muose pakol kainos dar yra 
žemos.

THE MAYTAG COMPANY
Išdirbėjai

įsteigta 1893 Iowa

IŠMĖGINIMAS VEL
TUI DĖL 

REUMATIZMO!
Mes turim puikų metd- 

< dą dėl Reumatizme, ku- 
A rį mes mielai išsiųsim 
Ly šio laikraščio kiekvienam 
r skaitytojui, kurs tik at

sikreips. Jei jus kenčiat 
skausmus jūsų sąnariuo
se, jeigu jie yra sustirę, 
jeigu jus turite aogni- 
maina, pasinaudokite ją

* su kiekviena oro atpro-
• ga ir išmėginkite veltui 
kurs šimtams pagelbėjo.

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOl) M

ĮSIGYKITE TUOJAUS.
Kaina tik $1.00 9

K^ tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiamę paštu.

nauji|:no$
1739 So. Halsted Street f

CHICAGO, ILLINOIS

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
KAILINIU KAUTŲ

ŠIOS GENERACIJOS ISTORIJOJ 1934 PADARYMO! 
ATSARGIAI PARINKTI 

Nusipirkite savo kautą pirm 
turime didelį staką, kautų

i ai rinkime.
Northern Seal Paprasti ir

™ Ermine, Muskrat, Lapin
Vertės iki $125.00
Mažas depositas laikys

Mstinl bilc kaut*'
Priimame Tax Varantus

■! Pirkite savo Kailinį Kautą dabar! Jie yra taip
H nebrangus kaip ir Kautai iš drobės^

K HUDSON SEAL, RACOON
■ BĮ Vertės iki $250.00

BĮ Rašyta garantija
Į storage per 2 metu _

bni Kautą Rugpiučio mėti, kainomis.

CALIFORNIA FUR C0.
162 N. State St. _ 
10-tos lubos Butler Bldg.

Nedaliomis nuo 10 vai. ryto iki 4 va!, popiet

da ir spasabas. Tikrai taip. 
Pavyzdžiui, “beer gardelis” tu
rėjo priimti NRA kodeksą. 
Viskas tvarkoje. Bet štai da
bar, kur pirma muzikantai 
grodavo, tai tapo įvesta auto
matiška muzika. Mašinos 
drožia visokius valeus ir foks
trotus, o muzikantai pasiliko 
be darbo. Kitaip sakant, sa
vininkai dar labiau sumažino 
savo išlaidas.

f N. I ♦ iilUMMPMyN 

PRICES MUŠT „

MILLIONS of pounds used 
BY OUM GOVERNMENT

lite
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Iš kornu duone

Orandžis

Grapefruit

Bran bandele

Ipaįin

Daržovių sriu

SKALBYKLOS
kavos

M

mmskalby
© 1935. Ligcbtt & Mybrs Tobacco Co.

THE GEEVUM GIRLS

reiš- 
ne iš

pieno stiklas.
Fruktų keletas

Naujos elektrikinės 
klos vertes

LET’S 1URN OVT 
UGUT M 

¥<€<MT Stt,

Bran bandele 
Kavos.

Užkandžiui —
bos

Kiaušinių blynelis 
Varškes su jello.

Rašo Dr. S. A. SI aki s

rei- 
betgi 

sutaupytos 
iš musų su-

ir te
DVD UNCU 9VENGARUC 
SEKO US HiS FORTRAlV 
>TO<e‘ - • IT 6-MES MEfį 
? THE WWES’ fsg

l/ra LENGVESNIS

ir greitai pakelsite savo
Su daugiau “calories”

Sriubos barš 
var

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

kevalu keptos 
virtu ar cauliflo

Leidėjai Lietuviškų Radio 
Programų

Nedaliomis: 8 vai. ryto ir 1 vai. P£ 
pietį}, W. C. F. L. 970 k. ir 1 s3C 
vai. po piet, W. A. A. F. 9:20 k. 
■i,■■ .m.ntir.^T.iririii e*.......... —tfai

KIEK man žinoma ... ir aš jtjgana 
esu rūkęs... CHESTERFJELDŠ 

visuomet vienodus. Jie turi priimnŲ 
skonį ir aromatą. ’

Aš juos rūkau prieš pusryčių ir po 
pietų. Aš juos rūkau prie darbo. Aš 
juos rūkau laike pasilsio. Ir jie visuo
met patenkiną. Jie mane patenkina iki

■Ji • ’

paskutinio laipsnio.

panašus, teikia nedaugiau, 
kaip 1,200 iki 1,400 kolorijųper 
dienų. Tatai yra kiek ma
žiau, nei normalus kūno 
kalavimas. Trukumą 
bus papildyta 
kūne energijos

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

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boa Ieva rd 8167

ligų ar silpnumą. ;
Vėliausi ir geriausi < 

k gydymai išgydymui < 
gi įvairių kraujo ligų,4 
■ reumatizmo, inkš- J 
Sį. tų, pūslės, urina-J 
W rių ir visų ažkre-( 

žiamųjų ligų. Tai-( 
P pgi speciali gydy- < 

mai sugrąžinimai < 
energijos ir stipru- * 

y mo be laiko nu-J 
silpusiems asme-, 
nims ir lytiniai, 
silpniems vyrams. < 

Sergantys žmonės yra kviečiami1 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa-1 
ei jų, kurios bos suteiktos dykai be' 
jokių pareigų.

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

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

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

i 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m. iki 12 
vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 

. tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo

Kava su pienu
Užkandžiui

šiniukais
Saločius su tarnaitėmis
Pienas arba arbata.

Pietums — Tomeičių stiklas
4 virtos daržovės
Saločių
Mažai saldaus pirago (cake)
Obuolių košės
Kavos.
Kaip jautiesi? Kasdienę val

gyt vaisių 
Septinta Diena'.

Pusryčiams —
Bran bandelė
Kava su karštu pienu 

Užkandžiui
čių ar spinach, ar kitos
škės
Bandelė viso grūdo (whole 
wheat)
Jello ir arbatos.

Pietums — Vištienos (baltos 
mėsos 2 šmoteliu).
Lokšėnų ar bulvių mažai.
Tomeičių ir celerių ar aly-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą 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 ir4 nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crasvford 5573

(Tęsinys)
Pietums — Daržovių sriubos, 
jautienos ar avienos mažas 
šmotelis mėsos

Duonos riekelė be sviesto
Žirnukų su morkomis
Keptas obuolys
Kavos ar arbatos.

Ketvirta Diena:
Pusryčiams
Corn flakes su pienu 
Kava.

Užkandžiui
su pienu be Smetonos.

Bulvės virtos
Lašiniukų 2 skiedrelės
Duonos 1 riekelė

Fruktų
Pietums
maišytų, sukapotų

Makaronų su sūriu
6 seleriai ir Saločių 
Kavos ar arbatos.

Gera valgio kombinuotė
Kepta bulvė su i 

kiaušiniu, ir pieno 
galite šį valgį vartoti vietoje 
nekuriu minėtų.

Penkta Diena
Pusryčiams 

Kava.
ITžkandžiui

site ką norėjote. Smagi, liesi, 
gražia figūra. .

• * 1
Vienodumas va įgiltos itC

Pergyvenus skysčių valgy
mo laikotarpį ir sumažinto 
valgių kiekio dešimtį dienų 
prieisime prie kasdierfihių 
valgių vienodam kūno suri
kimui! palaikyti.

Jeigu dar nenumetėte pa
kankamai svaros, tai teks vėl 
vieną dieną ant skystų valgių 
pabadauti ir vėl dešimtį dienų 
maitintis pavyzdingu valgiu. 
Šis programas gali būti pa
kartotas per 30 ar 40 dienų, 
iki pasieksime nustatytos sa
vo svaros.

Jeigu perdaug sumenkėsi- 
te, tai padidinkite valgio por
ciją, 
vogą 
(kalorijų).

Augščiau surašyti dešim

Valgių paįvairinimas 
kia, kad jie gaminama 
kurio skyriaus, kaipo pav. tik 
iš mėsos, iš duonos arba su
sideda didžiumoj iš saldumy
nų ir lt. Valgio įvairumas tu
rėtų būti derinamas taip:

a. Maža dalelė proteidų, 
kaip mėsos, žuvies arba kiau
šinių.

b. Truputį daugiau carbohy- 
drate’ų, kaip krakmolinių ir 
saldžių medžiagų, pav. bulvių, 
duonos, saldumynų ir riebalų, 
kurie teikia energijos.

c. Bet didžiuma valgių turi 
susidaryti iš daržovių ir vai
sių (fruktų). Ši maisto rųšis 
lošia labai svarbią rolę geros 
sveikatos užlaikymui.

(Bus daugiau)

Žalias obuolys ar grušė 
Pietums 
das french dressing

1 duonos bandelė.
Viršminėti valgiai pataria

mi, jeigu jautiesi, kad yra 
pakankami, o jei ne, tai var
toti sekantį surašą: 
Pusryčiams

yra: 
sviestu ir 

• stiklas;

Pusryčiams — 
fruktų pašutintų 

Bran bandelė 
Kava.

Užkandini
lės su sviestu ar medufhi

Daržovių salad
Riešutų ir pieno.

Pietums — Sukapotų šviežių 
fruktų (salad) ‘ 
Sriubos ir mėsos šmotelis 
Daržovių įvairių salad 
Orange jello, kavos.

Dešimta Diena:
Grapefruit ar orandžiai 
Kiaušinis
Duonos 1 riekelė 
Kava.

Užkandžiui — Keptų bulvių 
ar daržovių su sviestu 
Pieno ar (Buttermilk) mas- 
lionkų.

Pietums —- Mažas šmotelis 
keptos šinkos »
Pineapple
Žalių kapotų kopūstų su 
Smetona
Celery
Fruktų ir kavos.
Taip prisilankant valgių ge

rai jausimės ir daug svarų 
sunkumo nustosime. Bukite 
stiprus savo valioje ir atsiek-

Pietums — Fruktų maišytų 
Keptos jautienos arba avie 

nos (2 chops).
šabalbonų ankščių
Saločių 
želatino 
Pieno.

Šešta Diena:
Pusryčiams
Košelė su pienu
2 krekeriai ruginiai (iš

Fruktų jello
Kavos ar pieno.

Aštunta Diena:
Pusryčiams — Grapefruit ar 
kiti vaisiai.
Kiaušinis
Duonos 1 riekelė 

Pieno ar kavos.
Užkandžiui — Žirnių sriubos 

ar pupų 
Bran bandelė
Kiaušinių košelė (custard). 

^ietimis — Mėsos keptos, jau
tienos 
Bulvės su 
Kopūstų 
wer 
Fruktų ir

Devinta Diena

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

Skalbyklos $60 $AQ 
vertės po .............. bmV

Skalbyklos $j| RO
vertės $90 po 4vivU
GALIMA PIRKTI MOKANT

PO $1 Į SAVAITĘ.

Trečiadienis, rūgs. 13, 1933 
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KAIP ĮGYTI TA DAILIA FIGŪRĄ—BŪTI 
NEPERDAUG LIESIU IR NERIEBIU

NAttiĖltos, a>ta>išį it .._____________
I ' . ' ■

taupytų lašinių, ir mes po 
truputį sumažinsime savo vo
gą, kuri slepiasi kūne po oda 
visur.

Dabar jau esame prisiren
gę savo valgius tinkamai re
guliuoti. Šiai užduočiai trys 
reikalavimai yra svarbus:

• 1. Valgių įvairumas
2. Kalorijų vertė
3. Išsimiklinimas

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

Nežiūrint kur gyveni muša patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Vanos, lietaus ir. druskos vanos. 
swimming pool.

RusiSka ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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popieros; ką ji reiškia gyveninio praktikoje niekas lem
tai nežino. Vietoje “korporacijų” (valdžios sUorgani- 
žuotų profesijų), valstybėje šeimininkauja diktatorius 
ir jo partijos generalinė taryba.

Ar tai ir Dollfusš nori tokių tvarkų įvesti savo ša
lyje? Bet kame čia bus “socialumas”, “krikščionišku
mas” ir “vokiškumas” ?

ŽMONIŲ SENTIMENTAS
Į ■■ ■ ui II

Kiekvieni balsavimai valstijose dėl suinanymo at
šaukti prohibiciją atneša vis naują laimėjimą 18-jo 
amendmento priešams. Pirmadienį “slapieji^ dviejų 
trečdalių dauguma nušlavė “sausuosius” Maine valsti
joje, kuri per 82 metu buvo prohibicijos tvirtovė. Nėra 
abejonės, kad panašias pasėkas bus davę balsavimai ir 
kitose trijose, kurios rinko atstovus į ratifikacijos kon
venciją vakar.

Priskaitant jas, bus jau 29 valstijos, pasisakiusios 
už atšaukimą. Betruks tuomet tik dar 7 valstijų iki pil
no skaičiaus, kad 21 konstitucijos pataisa įeitų galiom 

Tai pasikeitusio žmonių sentimento pasėka. Pro
hibicijos priešai šiandie neturi geresnių argumentų 
prieš prohibiciją, negu jie turėjo dveji, treji ar penkeri 
metai atgal Tikrumoje kiekvienas pažįstąs Amerikos 
gyvenimą ir mokąs logiškai protauti asmuo galėjo įro
dyti, kad nieko gero iš prohibicijos neišeis, dar pirma 
negu ji, buvo įrašyta į Amerikos konstituciją* Amerika 
jau prieš l&jo atųendmehto gadynę buvo turėjusi daug 
patyrimo su svaiginančiųjų gėrimų draudimu atskirose 
valstijose ir miestuose* Bet ne logika valdo masių nu
sistatymą. k

Jį valdo kas tai tokio, daug komplikuotesnio (su- 
dėtinesnio), negu šaltas svarstymas ir nuosakiai daro
mos iš faktų išvados. Jį valdo, kaip Amerikoje sakoma, 
“sentimentas”* Iš ko jisai susidaro, paibeliai, žino; gal 
būt, daugiausia iš įvairių jausmų, kuriuose primaišyta 
grūdelis protavimo.

Dar Hooverį renkant prezidentu, žmonių sentimen
tas buvo toks, kad republikonų kandidatas galėjo pra
šyti balsuotojų paramos, kaipo atviras “sausųjų” atsto
vas. šiandie daugumą jo buvusiųjų rėmėjų ima juokas, 
kuomet jie prisimena jo garsiąją frazę apie “kilnųjį 
eksperimentą”.

Mokėjimas žmonių sentimentą suprasti ir iš anks
to numatyti, kaip jisai keisis, yra daug svarbesnis da
lykas politikos darbuotojui, negu aiškus programas ir 
gražiai parašyta platforma. Tik labai retas iš jų suge
ba tą žmonių sentimentą kreipti sulig savo pažvalgo
mis. O kas prieš jį kovoja, tas žino, kad pralaimės, ir 
dažniausia nebando nė eiti į “praktišką politiką”. Sme
genų trustas Amerikoje pagarsėjo tiktai tuomet, kai 
politika be smegenų subankrotavo, ir naujieji padėties 
šeimininkai buvo priversti noromis ar nenoromis ieško
ti kitokių kelių. Ko šiandie žmonės iš jų reikalauja, jie 
ir patys nežino — laukia, ką jiems “duos”, smegenin
gųjų profesorių patariamas Rooseveltas. Bet viename 
dalyke žmonių sentimentas jau yra aiškiai susiforma
vęs: jie nori, kad prohibiciją butų panaikinta. Ir ji bus 
panaikinta.

Kada nors žmonės bus tokiu pat griežtumu nusi
statę ir prieš daugelį kitų dalykų, kurie dar dabar dau
gumai atrodo nepakeičiami.

krikSčioniškAi-Sociališkai-fašistiškai

Valymas ir prižiūrė
jimas Amerikos 

miškų
Tik vakar labai daug šitų 

jaunų vyrų neturėjo vietos at
sigulti, dauguma jų stovėjo 
“duonos eilėse’’; kiti prašė 
penktuko nusipirkti nors puo
duką kavos. šiandien suvirš 
200,000 jų, — jauni vyrai tarp 
18 ir 25 metų, trempia Dėdės 
Šamo girias arba miškus su 
matikais, kirviais ir špatais, 
.tie yra nariai civiliškų pulkų, 
kurie dalyvauja kovoje sulai
kyti gaisrus, prižiūrėti med
žius ir kontroliuoti medžių li- 
gfts iv pdhaŠų darbą. Kitais 
žodžiais, apsaugoti Amerikos 
miškus. Ir iicližilgo ta armi
ja pasieks 275,000 vyrų.

Prisirašymas prasideda SU 
parinkimu Darbo Departa
mento ir paskirtų pašalpinių 
organizacijų įvairiose vietose 
per visą šalį jaunų vyrų, ku
rie yra Suv. Valstijų piliečiai, 
neapsiVedę ir nedirbantys, 
kurie nori paskirti didesnę 
dalį $30.00 mėnesinės kompeti 
sacijos jų užlaikomoms ypa- 
toiUs. Be to, neužilgo bus iš
rinkta ir senesnių vyrų, apsi
vedusių ir neapsivedusių, ku
rie gyvena arti tautiškų girių 
ir tautiškų parkų, kurie ne
dirba, ir kurie šiek tiek apsi- 
pažinę su miškų darbais. 13 
nuoš. visų prisirašiusių gaus, 
jeigu pulko viršininkas taip 
rekomenduos pinigišką kom
pensacijų huo $36.00 iki $45 į 
į mėnesį. Tūkstančiai išlavin
tų girininkų, prižiūrėtojų, už- 
veiždėtojų ir kitų^b*us pasam-
. .................... ■■■  i * ....................... . ... n.1.11 . ■■ ~Į nnf ;
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dyta, jų algos bus nuo $112 
iki $187 į menesį.

Tie, kurie prisirašo dirbti 
giriose, pasiųsti į Karo Depar
tamento stovyklas (čamps) 
ant dviejų savaičių, kur pri
pranta prie aplinkybių ir 
laukinio gyvenimo. Tas pra- 
silavinimas susideda iš kūno 
miklinimo, vaikščiojimo ir 
kiek nors sunkaus darbo. Vy
rai turi žinoti kaip prisižiūrė
ti save giriose, kaip pastatyti 
stovyklas ir prieglaudas ir 
kaip viena vienutė vyrų gali 
būti be kilų apsieiti. Per jų 
šešių mėnesių prisirišimą vy
rai vistiek pasilieka civiliais. 
Jie dirba 8 Valhndas į dieną, 
tas įima keliavimą į ir nuo 
darbo ir paValgyino arba pa
silsėjimo laiką, per penkiaš 
dienas į savaitę.

Kad nors visų pirmiausia 
šis yra pašaipiais žingsnis, 
bet apsaugojimo programas 
daug gero atneš tautiškoms 
girioms. Sulig American Fo- 
restry Association apskaičia
vimu šiandien musų giriose 
reikia suvirš 7000 sargams vie
tų, bokštų ir observatorijų dėl 
fchtadhno it* susekimo gais
rų. Reikia pastatyti beveik 
10,000 mylių telefono linijų 
tinkamam apsaugojimui, ir 
daugiau nei 50,000 mylių ke
lių ir takų, ir 3,000 gaisrams 
(rokų ir 5,000 pagerintų viešų 
vietų.

Yra faktas, kad Amerikos 
girios taip greit, baigiasi, kad 
neužilgo bus trukumas med
žių* Originališkai dideshė da
lis Amerikos buvo apdengta 
giriomis. Pacifię krantas buvo 
vienas iš tankiausiu ir vaisin
giausių girių pasaulyje, tenai

VIENĄ ČEMPIONATĄ
■ . . * -I -
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Lakūnė Miss Florence Klingensmith, 26 m., iš Fargo, N. D., kuri žuvo oro lenktynėse Chitagoj. 
Kairėj: jos kūnas nešamas iš susidaužiusio jos lėktuvo.

akrų [jo,

augo raudonmedžiai, puikios 
eglės, pušys ir milžiniški Se- 
ųuoia medžiai. Pušys augo 
prie Atlantiko ir užlajų kran
to ir aplink visas dideles li
pęs. Appalachian kalnuose bu 
vo didelės girios aržuolų ir 
kitų kietmedžių.

Pirmieji gyventojai, vyks iš 
šalių, kur girių apsaugojimas 
buvo aštriai užlaikomas, tin
kamai prižiūrėjo girias. Bet 
vėliau su pailginimu rube- 
žiUus ir gelžkClių pastatymu 
girios po biskį nyko.

Dabar Suv. Valstijų girios 
susideda iš 469,000,000 
miškų, kur kas mažiau už ki
tų šalių, bet vistiek šita šalis 
produkuoja kasmet apie 24,- 
000,000 kubiškų pėdų medžio, 
arba 43.2 nuoš. pasaulio me
džio. Vis Suv. Valstijų med
žius naikina gaisrai ir visoki 
insektai. Kasmet per pereitus 
dešimtį melų apie 15,000,000 
akrų miškų sudegė, ir kas 
mot užregistruotai net apie 
50,000 girių gaisrų.

Yra apie 150,000,000 akrų 
tautiškų girių žemių, daugu
ma į vakarus nuo Mississippi 
upės. Atskiros valstijos pasta
raisiais metais- įsteigė girių 
rezervus kaipo apsaugojimo 
žingsnį. Bet prižiūrėti girias 
ir apsaugoti nuo gaisrų ir 
visokių užpuolimų reikia dau
giau vyrų ir pinigų, negu fe- 
deraliai ir valstijų miškų ofi
sai turi.

Todėl galima suprasti, ką 

reiškia šitas naujo preziden
to sumanymas. Ne tik pristato 
vyrus prie darbų, bet veda 
prie geresnių miškų arba gi
rių šioje šalyje.

— FLlS.

ĮVAIRENYBES 
Kitų pasaulių svečiai 

žemėj
Žmonės seniai nori sužinoti, 

ar yra gyvybė kitose planeto
se. Daug yra tyrinėta, tačiau 
maža sužinota. Vieni įrodinė- 

kad planetose yra gyvių, 
kiti — kad nėra. Esama nuo
monės, kad pirmoji gyvybė į 
musų planetą galėjo būti at
nešta iš kitų planetų mažely- 
čių bakterijų pavidalu. Žino
ma, kad žemėje esama bakte
rijų, kurios gyvena visai kito
kiomis sąlygomis. Jos nėra 
prisitaikiusios prie musų že
mės sąlygų, todėl spėjama, 
kad tos bakterijos yra ne kas 
kita, kaip svečiai iš kitų pla
netų.

Prieš porą metų vienas vo
kiečių prdfosorius, betyrinė
damas akmens anglį pro mik
roskopą, rado juose bakterijų, 
kurios gyvena be oro, šviesos 
ir vandens, taigi be žemės gy
viams reikalingiausių dalykų. 
Yra žinomas bakterijos (ba
cilos), kurios gyvena žeihės 
gelmėse ir augaluose. Jos gy- 
VoS, kol oras jų nepaliečia. 
ToS bacilos yra labai veislios

■ ■ ..............■' ' 1 -
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ir sunkiai naikinamos* tačiau 
pakanka, kad jas paliestų 
oras, ir jos tuoj žūva. Tuo bū
du deguonis* be kurio žemėje 
negali gyventi joks gyVis* toihS 
baciloms yra nuodai.

Tokių deguonies bijančių 
bacilų yra daug; Yra bacilų, 
kurioms stipriausi nuodai la
bai patinka.

Taigi ir yrh spėjamų, kad 
gali būti “svečiai” iš kitų pa
saulių* atkeliavę į musi| pla
netą* — žemę su meteorais 
bei meteoritais ar kuriais ki
tais keliais.

‘i.. I . ■ n.. ‘.................................. ........... .. .... .

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Larsing, 111.

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

bo OUR PART

K. !*■■—.iii................. i Iii Iii i. *■■■*.
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Austrijos valdžia sU ministeriu pirmihinkU Doll- 
fussu priešakyje valdo šalį jau keletas mėnesių be par-^ 
lamento. Aną dieną buvo paskelbta, kad socialdemo
kratai, kurie yra stipriausia Austrijos partija, surin
ko apie pusantro miliono parašų po peticija respublikos 
prezidentui, kad butų sušauktas parlamento posėdis.

Dollfussas dabar, kaip praneša telegrama iš Berly
no (!) davė viešą atsakymą į socialdemokratų reikala
vimą, pareikšdamas saVo pasiryžimą ir toliaus vesti 
krašto reikalus be žmonių atstovų patarimo. Anot jo, 
parlamentas pats save eliminavęs, padarydamas sau 
galą “savo silpnumu ir demagogija”. Liberalinio kapi
talizmo gadynė jau praėjusi.

“Mes norime, kad butų socialiai-krikščioniška 
vokiška Austrijos Valstybė,. paremta profesijų (Už
siėmimų), o ne apygardų atstovybe”, tarė mažiu
kas Austrijos premjeras masiniame mitinge Vie
noje.
Jeigu Dollfuss šitaip kalba, tai jisai ne be reikalo 

keliavo į Romą pas Mussolini. Italijos juodmarskinių 
vadas jau seniai skelbia “korporatyVę valstybę”, kuri 
tikrumoje yra ne kas kita, kaip pagerinta (ar pablogin
ta) bolševikiška sovietų valdžios fctetėma. Bet Mupsd* 
linid “kofporatyvė valstybė” dar ligi šiol tebėra tik ant

Johnny Goodman iš Omaha*Lietuvis Jonas Gudauskas
Nebraska lošia Cintiniiati, Ohio, hacionaliam golfo mėgėją 
čempionato turnamente, kuriame jis mėgina paveržti ir antrą; 
titulą. Kiek laiko atgal jis laimėjo vieną Amerikos golfo čem
pionatą North Shorė laukuose, Chicagoje. Jis yra- jaunas, bėt 
žymuft golfthinkų rateliuose

rww

Kfog FČpjurMŠyniftte, Ine., Grew Sriuin rųįhij r«crvi 
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Rūgs. 18 Chicagoje 
atsidaro šešios vak, 

mokyklos
Jose dėstys elementarių ir au> 

kilesnių mokyklų kursus,

Rūgs. 18 d., Chicagoje atsi
darys šešios vakarinės moky* 
klos, po dvi kiekvienoje mies* 
to dalyje, praneša mokyklų 
taryba, ir sako, kad užsiregi
struoti bus galima rūgs. 14 it 
15 dd.» .nuo 6:45 iki 9:45 va
kare. y

Jose bus dėstomi visi “high 
school”, komerciniai ir eli- 
mentarinių mokyklų kursai. 
Ypatingai domė bus kreipia
ma į tuo mokinius, kurie ne
kalba angliškai, bet stengsis 
kalbą išmokti.

Mokyklos bus atidarytos 
sekamose vietose:

Austin — 231 North Pine 
AVenue.

Crane — 2215 W. 
Blvd.

Englewood — 6201 
Avenue.

Fenger — 112th ir 
Sts.

Lake View — 4015 
land Avenue.

Schurz — 3601 Milwaukee 
Avenue.

Kiekvienas įstojęs į vakari
nę mokyklą turi sumokėti re
gistracijos mokesnį, $5 00, ku
rį, jeigu norima, galima su
mokėti dalimis. Gale metų 
tas registracijos mokestis .bus 
sugrąžintas mokiniui, jeigu jis 
reguliariai lankė kliasas.

Vakarinėse mokyklose įgy
ti kreditai yra pripažinami 
aukštesniose mokyklose jr su 
jais galima įstoti universite
tan.

Jackson

Stevvart

Wallace

N. Asil

10 vai. ryto. Įžanga dykai. 
Kviečiame visus ramygalie- 
čius ir visus lietuvius atsilan 
kyti į šį “šv. Mykolo” ker* 
mošių”, o mes užtikriname, 
kad jus linksmai praleisite 
laiką.

Kaip ir visuomet, taip ir šį 
kartą, bus įvairių įdomybių. 
Bus kepama pusė tuzino kiau
lių. Ramygalietės “gaspadi- 
nes” pagamins ir daugiau ska*- 
nėšių. Bus ir alaus ištrošku- 
siems atsigerti, taip pat ir put 
ki muzika—tiems, kurie no
rės pasišokti. O jeigu kartais 
lis, tai Spaitis užleis didžiulę 
svetainę svečiams.

Visi į Ramygaliečių ker
mošių !

—Kor. B. Belazaraite.

“Pirmyn” choras 
rengia vakarėlį, 

rugsėjo 16 d.
šeštadieny, rugsėjo 16 d.< 

Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn, atidarant sezoną, rengia 
šeimynišką vakarėlį savo drau 
gams ir rėmėjams, Hollywood 
Tavern, 2417 W. 43rd St., arti 
Western Avė.

Vakarėlis bus pamargintas 
muzika, šokiais, gražiomis dai
nomis ir įvairiomis žaismėmis.

Visi esate kviečiami smagiai 
praleisti laiką, linksmo jaunimo 
būrelyje, ateinančio šeštadienio 
vakarą. įžanga 25 centai asme-

ir Z. Čepulių sidab
rinės vestuvės

E. ir Z. Čepuliai, 3503 So. 
alifornia avenue, kurie užlai- 

krautuvę Brighton Parke ir 
ra plačiai žinomi Chioagos lie- 
ivių tarpe, pereito mėnesio 
įbaigoje, t. y. 27 d., švente 
5-ių metų ženybinio gyvenimo

Per tą pirmą svarbų gyveni
mo etapą išauklėjo du* sunu, 
Kastantą, 22 m., kuris dabar 
inko universiteto inžinerijos 
:ursą, ir Edvardas, 19 m., ku- 
is baigęs High School, rengiasi 
universitetą.
Iškilmių puota įvyko J. Spal

io darže, Willow Springs, III., 
r į ją atsilankė didelis bure- 
is draugų, viso, apie 35 šei
mynos. Po draugiškų kalbų, 
veikinimų, skanios vakarienės 
r šokių, svečiai skirstėsi, lin
kėdami jubiliantams kuo ge
dausiu tolimesnių pasekmių 
gyvenime ir sulaukti auksinių

valiausko “ledo” krautuvė, 
rubsiuvio ,Brazio įstaiga. Gar
sus ir įvairus bizniais tas Liui)- 
sybes svetainės namas. D.
...................................  . I .................................. wawmgi

PIRMYN
SHARPS and FLATS

* FE ,'ri' „j., ',,. ■1 i; 'i iiiiii, iTiffū-iin n1, r.i;»isgiy

pairing it, and now ifs out oi 
condition $gain. We are sure 
the accident was not John’s 
fault, however, because he is 
always awake. We ha ve a 
story of his childhood to sub- 
stantiate that lašt statement. 
(Oh, yes, we are very volumi- 
nous in -childhood stories). 
Years ago, the tale runs, aut- 
horities Were on the lookout 
for a lad who*s mental effi- 
[ciency was suspected. By mis- 
take they got a hold of Mrs. 
iMiller’s little boy, Johnny. A 
psychologist ąuestioned him.

read* “Welcome, Visitor.”

Iš Klubų ir Draugijų 
Sus. Roseland, 

susirinkimo

SLA. 55 kp. narė p 
Strazdienė. sužeista 
automobilio nelai

mėje
Kitos žinios iš Westpullman 

kuopos darbuotes

WEST PULLMAN.—Praeitą 
sekmadienį West Pullman Park 
svetainėje įvyko SLA. 55 kuo
pos sttfsirinkimas.

Automobilius sužeidė Straz
dienę. lankytojai dar nesuspė
jo jos aplankyti, bet manoma, 
kad nepavojingai sužeista, 
neužilgo pasveiks. /

Išlyginti trukumus narių mo
kesčių tarp kuopos ir Centro 
knygų pavesta Centro iždinin 
kiri, buvusiam finansų raštinin
kui ir dabartiniam raštininkui. 
Greitu laiku viskas bus “O. K.” 
su mokesčiais.

Kuopoje 
mių nėra, 
skaitlingai 
mus. Tas 
kiekvienas
susirinkimą ir girdėti kas yra 
svarstoma kuopoje. Susirinki
mai dabar trumpi ir ramus, 
kaip nebėra tavorščių.

Susirinkimai laikoma kiek
vieną mėnesį antrą sekmadienį 
West Pullman Park svetainėje, 
2 vai. po pietų. Svetainė pa
ranki kiekvienam nariui ir švie
si. Turbtft mes geresnės nega 
lėtume gauti West Pullmane. Ii 
tą visą gerumą gauname veltui.

—Korespondentas.

ROSELAND.—Praeitą penk
tadienį Strumilos svetainėje į 
vyko Klubų ir Draugijų Susi
vienijimo paprastas susirinki
mas. Atsilankė narių viduti
nis skaitlius.

Tebeserga Ivanauskas, ken- 
singtonietis, gerai visiems pa
žįstamas. Ligonis jau nebejau
nas, bet kaip kada jaučiasi ii 
geriau. Lankytojai tiki, kad 
jis greit pasveiks.

Išrinktas vienas naujas tru‘s- 
tistas vieton išsibraukusio. Mal 
iš anksto reikia pildyti įstaty
mus, reikia turėti nuolatos trh 
trustistus. Gerai kad tas is 
anksto yra patėmijama ir iš
pildoma kas reikalinga.

Naujų narių neprisirašo, bei 
keli seni nariai išsibraukė. Ne
gerai daro nariai, kad ilgai iš
buvę Susivienijime duodasi iš
braukti ir patys save nuskriau 
džia. Juk susirgus kaip tik ii 
yra tokiems skriauda, kad ne 
gauna pašalpos, o įmokėtus pi 
nigus julk Susivienijimas ni 
vienam negrąžino. Tad reikfc 
laikytis visiems prie Susivieni 
jimo—nereikia bijotis depresi 
jos. Jau ji baigiasi. Viena; 
po kitam nariai pradeda gaut 
darbus.

disciplinos ir baus- 
per tai nariai ne
lankosi j si?sirinki- 
negerai. Juk galėtų 
narys atsilankyti į

Skriskit Skausmo 
Eilės!

Skriskit skausmo eilės
1 i’š liūdnos krutinės

Ir išreiškit jausmą' 
sužeistos širdies.

Apsireiški liaudžiai 
sielos giluma!

Erškėčių takelyje 
meilės troškumą.

šaukit, kad pasaulyj
neviskas gerai

Talentingas sielas 
numarin’ vargai.

Kvėpkite troškimą 
mokslo ir žinių —

Meilės ugnį kurkit 
tarp visų žmonių!

Kas Nors.

klubo

Lietuvių Aviacijos Dieną > 
Rugttėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

Ramygalos Aido 
Klubas rengia iŠ

Įiį važiavimą
Ramygaliečių Aido

išvažiavimas įvyks rųgoėjo 1? 
d., J. Spaičio darže* Archer 
avė., prie Oh Henry Parko, 
Willow Springs, III. Pradžia

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo?.

Saturday, the 16th, Pir
myn is pręsenting “A Night in 
Hollywood”. No, this is not an 
operetta būt a reception — 
dance for the new members, 
to be given at the Hollywood|“How many ears has a cat?” 
Tavern, 2417 West 43rd St. "Two,” the lad replied ins- 
Thence the very original ap- tantly. “And how many eyes 
pellation accorded to a dance. has a cat?” “Two”. And how 
The sočiai committee promis- many legs has a cat?” Johnny 
es everyhody a good time, anllooked at him suspiciously. 
evening chuck-full of enter-| 
tainment. The fun will startj 
at cight and lašt till late—orj 
rather, early. Among those tol 
do their bit will be that Pir
myn—frce lance — Pirmyn, 
Trio, Helen Vespender, Wa- 
neita Grybas and Helen Rim* 
kits. The orchestra will be 
furnished by George Sic-

Iškilmių proga svečiai pado
vanojo pp. Čepuliams miegamo 
kambario setą.

E. ir Z. Čepuliai taria išrdin- 
gą ačiū visiems dalyviams už 
atislankymą ir dovaną. Jų su1- 
iius Kastantas, kuris lankosi 
Californijoje, mokslo tikslais, 
negalėjo sukaktuvėse dalyvau
ti, todėl pasveikino tėvus laiš
ku.—Senas Petras.

Nepaprasta krautu
ve ir nepaprastas 

namas Cicero j
CICERO —- Trumpą laiką 

atgal advokatas Kizas atidarė 
savo ofisą adresu 4917 West 
14th Street, kur turi valandas 
vakarais. Turi daug intere
santų.

Toje pačioje vietoje savo 
“kampelį” turi įrengęs laikro
dininkas Mikutis, kuris vy
kusiai pagydo visus “sergan
čius” laikrodžius. Toliau, po 
tuo pačiu stogu galima gauti 
įvairų finansinį patarnavimą. 
Ten yra vietinės spulkos ofi
sas. Sekretorių C. Genį ten 
visuomet rasite. Jis 
taro laipsnį.

Su visais spulkos 
kreipkitės į raštinę
dienio vakare, kuomet rasite 
advokatą K. Gugį, kuris taipgi 
yra S. L. A. iždininkas. Tu
rėdamas patyrimą tvarkyme

turi no-

reikalais
ketvirta-

“didn*

Send all your dirty dirt to 
727 W. 21st St. A story of that5 
boy or giri singing next to 
you; a bit of verse—or worse; 
a joke; a pun; anything.

Jacqu.es Grandmesnil 
who presents a new “Thought 
For The Week” Dept. This 
week*s is from Lackey: “The 
flatterer says “Bless you”; the 
cynic says, “Darnu you”—and 
neither of them mean it.”

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnį ir patogesnį 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

Ofiso Tel. Boutevatd 5913 
Rtz. Tel. Victory 2343 

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

(Cor. ot J5th 8 Habted So.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

All members and their 
friends are cordially invited 
to attend and get a big slice 
of enjoymcnt out of life. 
Tickcts are available only 
thru members. None will be 
sold. a t the door unless a 
member is accompanying the 
party. So get yours as soon as 
possible by slipping two bits 
into a members mit. You’ll 
hear a nuunbled “thanks” and 
find yourfelf in possession of 
a pass to “A Night 
wood.”

“Say”, he inųuired, 
you ever &ee a cat?”

Which may have 
at all to do with his 
būt goes to prove 
have a good chance of bcing' 
sued for libel before we’re 
through with the column, or 
as the case may be, the co
lumn is through with us.

—o--
And they say the first thing 

\joe Gura saw as he entercd 
Rockford was a sign in an un- 
dertaking parlor’s window. It

Graboriai

ių Holly-

nothing 
accident, 
that we

DR. C. K. KLIAUGAI A. K. Rutkauskas, M.D.
, DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7S28

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
ano 6 iki 8 valandai vakare.

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

4442 South Wutern Aveniu 
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru

Įvairus Gydytojai

1145 Milivaukee Aviniu 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki t P. M.

Seredos vakare uždarvta 
Nedelioj pagal sutartį.

—o—
way ncxV 
flocking 
weeks

members 
i n these 

proves be-

And the 
have bceii 
lašt three 
vond a doubt that this dance
reception will certainly be 
needcd if wc are ever to get 
acųuainted. Among the new 
members, you might have no- 
ticed, is Al d cm h Grigonis who 
was one of the “Queen*s Court 
on Lithuanian Day at the 
Fair. We are proud to have 
you with us, Aldona.

John Miller is looking sort 
of “down in the inouth” these 
days. Is seems he was in an 
accident with his Studebaker 
just after he was through re-

milijonų dolerių, jis lengvai 
palaiko spulkos finansus tvar
koje.

Toliau, čiapat Leo. Švėgžda 
aptarnauja visus įvairia ap- 
drauda! O jeigu kas nori 
surengti kokį parengimą, salė
je, viršuj, lai kreipiasi į p. 
Avižienį, svetaines užveizdą. 
Tame pačiame name, Liuosy- 
bčs svetaines name, yra J. Ka-

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th 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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
• CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aųgščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18th St. TiL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artnian Avinai 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Hahted Strut 
CHICAGO, DLL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aihland Avi., 2 luboi 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone Midway 2880'

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRtSTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos hub 10—-4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuvčs^^^uSfs^

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Thertpy 

& Midwife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment. it magnede 
blankėts ir L L 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

.■■■Afe

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

J. F, EUDEIKIO graborių išteisi yrą ąeidąnslaf turi 1 
daugiausia Šermenų, todėl gali pigįiau patarnauti.

J. F. EUD yra vienatinis lietuvių graborius, kum 
turi (rengęs gnąbų dirbtuvę,

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dft Šerienę. “

Nuliudimo valandoje, pašaukite W

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

4605-07 SoSffiAGE AVĖ. 
Vbi Telefonai YARDS 1741—1743 CHICAGO. F"

■ ų

ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St. .
Tel. Monro* 3)77

' ' "* — ———  ■ ■ > ■ e OUIM. .1M>.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10. iki 12. 
3343 South Halsted Strut 

Tel. Boulevard 1401

9

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. NediL nuo 10 iki 12 
. Rez. Telephone Plaza 3200

y

Tel. Lafvyett^ 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkčje. 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1827 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai 
............... .....................................

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu bukite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 & 49 Ct., Cicero, UI. 
Tel. Cieero S917

. ........  I' 1 ii Ii i....... Ii h—

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
T<1. REPUBLIC 3100

Td. Cicero 2109 lt 859 J

Antanas Petkus

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Vak. Nedėltoj pagal sutarimą 
Ofiso Tei.l Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venetiikų 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

Advokatai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—-3 it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avi.

Telefonas Rtpublic 7868

Lietuviai Daktarai

MIESTO OFISAS:
127 N. Drarbom St.,Anoms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halited Strut 

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

vieną vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto.

A. MONTVH), M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo Europos. ir. vėl praktikuoja
unojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted SL
T«l. BOULEVARD 9199

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Waihington 9t.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais* Utirn. ir Ketv>—• 6 iki 9 vai.
4145 Archtr Avi. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir R«z. Tel. Bonlevard 5914

DR* NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cot. of 3Jth 8 Halited Su.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nno 7-9 

Nedildieniais ragai sutarti*

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL J552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčloj 9 iki 6 
Pantdėly, Utatninkt, Ketverge it 

Sukatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avt. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. RockuteU St. 
Tel. Rtpublic 9723 h 

....... —...-.... .........  ■M'-'*......

A. J. Manikes, M. D.
JOHN B. BORDEN 

LtĘTVVIS ADVOKATAS 

y. Mohroe Si
YMefhnv, _____ r___ ,

‘| Oaaal 81
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Jacqu.es


B TOTOTE TOS, CKW, UI. Trečiaęliems, rūgs. 13, 1933

Jack Sharkey-Žukauskas planuoja persi
imti su kumštininku Max Baer

Po kumštynių su King Levinsky persiima su Tommy 
Loughran, Schmelingu, Perroni, Baer ir, pagaliau, 

su Carnera

“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITE” RENGIASI Į H0LLYW00DĄ

Johnny Buckley, Jack Shar- 
key reikalų vedėjas, vakar pa
sirašė kontraktų su promoteriu 
Sammy Wolff, kad surengti 
kuštynes tarp californiečio Max 
Baer, kuris nesenai supliekė 
Max Schmelingą ir Jack Shar- 
key. Kumštynės greičiausiai 
įvyktų Chicagoje.

Jack Sharkey, musų Juozas, 
kaip lietuviai mėgsta j j vadin
ti, yra pasiryžęs atgauti čem
pionatą, kurį pralaimėjo italui 
‘Primo Carnera, ir todėl žada 
persiimti su visais kumštinin
kais, kurie, žinovų manymu, 
galėsią j j sumušti. Todėl Jack 
Sharkey, po kumštynių su 
King Levinsky, o jis neabejo
ja, kad jį suplieks šį penktadie
nį, White Sox Parke, persi- 
ims su Tommy Loughran’u Phi- 
ladelphijoje, su Max Schmelin- 
gu, Max Baer ir su tulu Per
roni.

Kibs į P. Cameros skvernus
Juos įveikęs — Sharkey vėl 

kibtų Primo Carnerai į kinkas, 
ir, tiki, atims nuo jo pralaimė- 
ą čempionatą.

Sharkey baigs treniruotis 
šiandien, bet jeigu norės, šiek 
tiek pakumščiuos ir rytoj. Ge
rai pailsėjęs penktadienį žengs 
į ringį, kuriame tiki paguldyti 
King Levinsky į kelius raun
dus. Neabejojame, kad tai pa
darys.

į tas kumštynes atsilankys 
daug “žvaigždžių” iš sporto ir 
kitų sferų. Tarp tų, kurie už
sisakė vietas yra James A. 
Farley, Jungtinių Valstijų paš
to viršininkas, Roosevelto at
stovo rolėje, pulk. John Kilpat- 
lick, Madison Sųuare Garden 
viršininkas, Bemard Gįp)lą|ę, 
turtuolis iš Philadelphia ir dau
gelis kitų.

Bilietai į kumštynes parsi
duoda nuo $1 iki $5.
G. Lukšis vakar padarė garsinį 

filmą su J. Sharkey
Fotografas G. Lukšis vakar 

nufilmavo kumštininką Jack 
Sharkey, Trafton sporto salėje, 
kuomet jis treniravosi su part
neriais, besirengdamas kumšty
nėms su Levinsky.

Phil Scott .................... K. O. 3 roundus
Max Schmeling pralaimėjo 4 roundus

1931—
Mičkey Walker.... lygiomis 15 roundų 
Primo Carnera.... laimėjo 15 roundų

1932—
Max Schmeling .... laimėjo 15 roundų

1933—
Primo Carnera pralaimėjo 6 roundus

Lekcija koncertų 
lankytojams

Kadangi jau buvo skaityta 
lekcija “dainininkams ir ak
toriams“, tai dabar, iš eilės, 
bus ne pro šalį paskaityti lek
ciją ir koncertų bei teatrų 
lankytojams.

Pirmoj vietoj į Juozo Bab
ravičiaus koncertą susirinks 
ne taip jau dideli ponai, tai, 
suprantama, kad dainininkas 
sugebės tinkamai dainuot ir 
pozuot. Iki šiol, mums, pap
rastiems darbininkams, Juo
zas Babravičius ir jo dainavi
mas labai patikdavo, tai, nė
ra mažiausios abejonės, kad 
patiks ir šį kartą — spalių 
1-mą d. Lietuvių Auditorijoj.

Antras mano lekcijos pun
ktas yra sekamas: 1). Kai 
dainininkas dainuoja, tai rei
kia mažiau arba visai nešne
kėti, nejuokauti, nerūkyti ci
garų ir neploti kol dainuoto
jas neužbaigia gaidos. 2). 
Prie durų stovintiems reikia 
diskusijas užmiršti ir atsimin
ti, kad čia ne bolševikų pra
kalbos. 3). Vaikus geriausia 
namie palikti (jeigu galima), 
nes jie vis tiek menki klausy
tojai, o dažnai dar ir savo 
“meliodiją” užveda.

Ant galo primenu “plojikų 
susivienijimui,“ kad sudai
navus Lietuvos himną niekad 
nereikia ploti, nes himnams 
niekas neploja. Neploja to
dėl, kad jį visa publika gali 
dainuoti, o kas dainuoja, tas 
sau neploja...

— Profso juzo pro f.

Stebėtinas pasiry
žimas

GERI
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe ——$745. 
Grabam 8 cilinderių Coupe — $845. 
Continental 4 cilinderių_ Coupe “—S355. 
Continental
Continental 8 cilinderių Coupe —$725. 
f. o. b.

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

Grabam automobiliai yra labai pato* 
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiauši automobiliai markele.

Augštos rųšies taisymo darbas pigio* 
mis kainomis. Patyręs mekanikas per 2C 
metų. Karų peržiūrėjimas dykai.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

CLASSIFIEDADS

6 cil. Coupe — $490.
Business Service 
Biznio Patarnavimu

SALES TAX-US 
išpildo 

VARKALA 
Auditorius

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 7188

For Rent

Gražiosios lyties atstovė pozuojanti prieš filmų kamerą yra “Lietuvių Dienos Karalaitė” Ieva 
Paulekiutė, kuri buvo išrinkta Lietuvių Dienos, liepos 16, iškilmėms Pasaulinėje Parodoje. Ji 
buvo pakviesta į filmus gaminančių bendrovių pavilioną Parodoje bandymams. Matome ją prieš 
kamerą. Direktorius Reed duoda “artistei“ instrukcijas, o fotografas Scott rengiasi traukti 

paveikslą.

Tik reikia pasidžiaugti tokiu 
lietuvių sulidariu pasiryžimu ir 
sutartinumu. Tai tikrai lietu
viškai. Taip ir reikia.

žemaičio Sūnūs.

Pagerbimas ir pa 
agitavimas

Nuostabus aero 
planas

įvyks

M. Senics, Sav.
K. Wainorius, Sales 

Manager
5625 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5669

CRANE COAL CO

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

REPUBLIC 8402

ANT RENDOS gera vieta dėl road- 
luzės arba alinės arti šv. Kazimiero ka
linių llltb St. Taipgi kambariai ir 
svetainė. Stanley Pliszka, 6524 Emerald 
\ve. Tel Wentwortb 9344, arba 
3runswick 0718.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisal

PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 
•a kandus: parlorio setą, miegruimio ir 
maryčių setus, keturius puikins kaurus, 
iampas, vacum valytoją, paveikslus, 

įvairias vertingas reikmenas. Parduosiu 
su dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo
jau.

6626 So. Halsted St.

—O—
BARO PIKČERIAI padirbama sulig 

užsakymu pigiai: cash arba išmokėji
mais; taipgi stalai, krėslai ir zaslanai.

4704-06 So. Halsted Str.

Fotografas nuėmė kelias cha
rakteringas kumštininko pozas 
ir užrekordavo trumpą kalbelę, 
kurią Sharkey pasakė lietuvių 
kalboje į mikrofoną. Paveikslai 
esą vykę, spėja Lukšis. Juos 
demonstruos publikai, kai baigs 
jų prirengimo procesą.

Sharkey rekordas
Mažai kas gali prilygti Jack 

Sharkey karjeros rekordui, šitai 
jis:
(K. O. — reiškia “nokautas”)

1924—
Billy Muldoon . ........ K. O. 1 roundą
Pat Hace ............. ........... K. O. 2 roundu
Dan Lucas ......... ......... K. O. 2 roundu
Eddie Record .... ......... K. O. 7 roundus
Floyd Johnson Laimėjo 10 roundų
Homer Smith .... .... laimėjo 10 roundų
Al Roberts ........ ..... laimėjo 10 roundų
Young Jack Johnson Lygiomis 6 rnd.
Charley Weinert Lygiomis 12 roundų
Eddie Recort .... Pralaimėjo 10 roundų
Jimmy Maloney Pralaimėjo 10 roundų
Romero Rojas . ....... K. O. 9 roundų

1925— 
Jack De Mave . ... Laimėjo 10 roundų
Sclly Montgomery laimėjo 10 roundų
Jack Renault .... .... laimėjo 10 roundų
George Cook ... .... laimėjo 10 roundų
Jimmy Maloney .... laimėjo 9 roundus
King Solomon ... laimėjo 10 roundų
Charley Weinert pralaimėjo 10 roundų
Bud Gorman .... .... laimėjo 10 roundų

1926— 
Joe Lawson ...... ........ K. O. 2 roundu
Orlando Riverberri K. O. 3 roundus
Homer Smith .. ....... K. O. 7 roundus
Eddie Huffman .... laimėjo 10 roundų
King Solomon ... laimėjo 10 roundų
Pat McCartby ... laimėjo 10 roundų
Bud Gorman .. ...... laimiėjo 2 roundu
George Godfrey .... laimėjo 10 roundų
Harry Wills .... .... laimėjo 13 roundų

1927— •
Mike McTigue . ........ K. O. 12 roundų
Jimmy Maloney .......... K. O. 5 .raundus
Jack Dempsey .. .. pralaimėjo 7 raundus

1928—
Tom Heeney .... .... lygiomis 12 raundų
Johnny lR.isko .. .. pralaimėjo 15 raundų
Jack Delaney ... ........... K. O. 1 raundų
Leo Gatės .......... .......... K. O. 3 roundus
Arthur DeKuh .... laimėjo 10 raundų

1929—
K. O.'.Cbristner .... laimėjo 10 raundą 
Young Stribling .... laimėjo 10 raundą 
Tommy Loughran .... K. O. 3 raundui 

1030 W

Nepraėjo liudesis apgailestau. 
jant musų drąsių lakūnų Da
riaus-Girėno tragingos mirties, 
nespėta dar išaiškinti jų tra
gingos mirties priežastis, o jau 
atsirado drąsuolis y pato j Juozo 
R. James-Janušausko, tęsti Da
riaus-Girėno pradėtą žygį.

Jau tveriasi ir organizacija 
po vardu Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio Skridimo Są- 
j unga, kurios tikslu yra tinka
mai prirengti visą skridimą, t. 
y- įgyti gerą aeroplaną ir įreng
ti visus reikiamus prietaisus, 
kad nebūtų pavojaus gyvybei 
tokioj milžiniškoj ir pavojin
goj kelionėj.

Amerikos visuomenė, be abe
jo, tą žygį parems. Juk ir da
bar tai vienur, tai kitur yra 
rengiami tai vakarai, tai pik
nikai, kurių pelnas skiriamas 
Dariaus-Girėno paminklo fon
dui. Praeitą savaitę jaunuolių 
draugijėlė “Gėlių Darželis“ bu
vo surengęs vakarėlį, kurio pel
ną paskyrė D.-G. paminklo fon
dui. Sekmadieny, rugsėjo 17 
d. Birutės darže, prie 79 ir 
Archer avė., rengia pikniką lie
tuviai muzikantai “Lietuva 
Band“. Pikniko visas pelnas 
skiriamas lietuvių lakūnų Da
riaus-Girėno paminklo fondui.

Reikia pastebėti, kad ir BL 
rutės daržo savininkė p-ia Ma
rė Makutienė aukoja daržą tam 
piknikui. Visi lietuviai biznie
riai, kurie 'turi radio valandas, 
dovanai garsina muzikantų pik
niką.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

Personai 
Asmenų leSko  

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Wertel 
paeina iš Kauno rėd., Telšių apskr. 
Ekgenių kaimo. Gyveno apie 9 metus 
atgal \Visconsin valstijoj. Kas žino 
’pie ji praneškite.

ANTANAS VVERTEL 
3139 W. 40 St. 

Chicago. III.

Įsikarščiavęs policis 
tas visuomet gau

na atšalti
REAL ESTATE

Būnu D«*naiuuia« "ijingumr

PAIEŠKAU John Jencius. Apie 10 
metų atgal farmeriavo Richmond, III. 
Yra labai svarbus reikalas. Prašau tuo- 
jus atsišaukti. Ella Sorenson, R. 1, 
Alden, III.

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Pirmadienio vakare Midland 
Athletic Club’e įvyko vaka
rienė komštininkui Jack Shar
key pagerbti. Rengėjų komite
te1 buvo pažymėta p. Kumskis, 
konsulas p. A. Kalvaitis ir ke
letas kitų asmenų, bet kas va
karienę sumanė ir finansavo, 

..... 1 ’ Tik tvar
kos vedimas ir kalbų turinys 
parodė, kad tai buvo katalikiš
kos organizacijos kontroliuoja
mas ir jos tikslams suplan įjo
tas dalykas.
' ■ • p ■>

Publikos betgiį norėjusios pa
matyti garsųjį kumštininką, bu- 
yo ir ’ skirtingų įžvalgą., W- 
karieniautojų viso galėjo biųti 
daugiau? kaip pusantro šimto. 

d' s ■ / • ' ‘ 1

* Valgis bii*7o vidutiniškas, o 
prakalbos labai pamokinan
čios—daugiausia apie tai, kaip 
p. Šarkio 
vių tautą 
einančios 
dabartinė 
bus apdulkėjusi 
(nabagė literatūra!). Garbinant 
buvusįjį pasaulio čempijoną, 
tačiau buvo keletą kartų išeita 
iš sportiškumo ribų. Kai kurie 
kalbėtojai, pav. atsiliepė su pa
nieka apie blėsimąjį jo oponen
tą Levinskį, pavadindami jį net 
“fish peddler“— nors tai, ro
dos, neatatinka tiesos, ir antra 
vertus, ar tai jau žmogui pa
žeminimas, jeigu jisai kada 
nors vertėsi prekyba?

Bet dar blogiau yra tai, kad, 
žeminant čempijono priešą, sta 
tomą į žemą padėtį ir čempijo
nas, kuris su juų4mušis. Kažin 
kodėl tai neatėjo ?} galvą tiems, 
kurie, matyt, visai nutoširdžiai 
stengėsi išreikšti p. Šarkiui pa
garbą. Nė praloto malda čia 
jiems nedavė šviesos.

Pats vakaro garbės svečias 
padarė gerą įspūdį savo malo
niai šypsena ir bandymu kalbė
ti lietuviškai. Savo klausyto
jus jisai susyk papirko anek
dotui palygindamas, save su 
kalbėtoji^ kuris, kąi pradėjęs 
kalbėti, tik vienas ’Dievas 
težinojęs,' ką jisai norį* pasa
kyti.—Korespondentas. 

....

Pasekmingas Joniš
kiečių piknikas

. --- —- ■
Laikė Labor Day Švenčių 

įvyko Joniškiečių L. IC Klubo 
piknikas, kurią buvo pasek- 
nyhgas ir publkos ir finansų 
niais atžvilgiais. Plačiau apie 
jį bus rytojaus “Naujienose“. 
Apie pikniką rąšę J. J. Butau- 
tisi___ u. . . *

Incidentas su dvįejais lietu
siais bedarbiais

Aerodrome, kuriame 
šio mėn. 24 d. milžiniška Lie
tuvių Aviacijos Diena, yra vie- nebuvo paaiškinta, 
na įdomiausiųjų retenybių, ku
rią vakar aprašė savo “Believe 
or not“ kolumnoje žinomas įdo
mių gyvų ir negyvų daiktų Rin
kėjas, Mr. Ripley; Jąj; būtent, 
yra $320,000 kainavęs aeropla
nas, kuris yra vartojamas deš
relių ir sodės pardavinėjimui.

Tas brangus aeroplanas bu
vo pabudavotas pasažieriams 
vežioti. Jisai turi du motoru ir 
vietos aštuoniems ar didesniam 
skaičiui pasažierų. Bet jisai 
niekuomet nebuvo vartotas tam 
tikslui, nes pasirodė, kad jisai 
neturi pakankamai jėgos pasa
žieriams kelti. Tai buvo ar tik 
ne pirmutinis Amerikoje ekspe
rimentas statyti pasažierinius 
orlaivius. Išleidusi 320,000 do
lerių, Studebaker kompanija 
paliko jį Fordo Airport’e, prie 
Lansing, III., miestelio.

Tas oro uostas (aerodromas) 
yra labai platus ir gerai ištai
sytas. Lygus ir visuomet sau
sas. Keliai privažiuoti prie aero
dromo geri. Iš Chicagos jį pa
siekti nepainu ir ima medaug 
laiko. Vakar trys asmens auto
mobiliu, nepergreitai važiuoda
mi Halsted gatve iki 159“ gat
vės, paskui į rytus ir į įietus, 
— pasiekė Ford Airport per 
pusantros valandos. Grįžtant 
atgal, tiesesniu keliu — B lipi
kam keliu iki South Chicago 
Avė., paskui 
ėmė viso tik 
min.

Visai netoli 
iš Hammond, 
Gary, South Chicago, Harvey, 
Chicago Heights 
nių vietų.

Reikia todėl 
rugs.-sep. 24 d. 
nia žmonių atvyks į Lietuvių 
Aviacijos Dieną, kurią rengia 
antro tranzatlantinio skridimo 
komitetas.

kumščia iškėlė lietu- 
ir kaip jį minės at- 
gentkartės, kuomet 

musų literatūra jau 
ir užmiršta

MARQUETTE PARK — 
Kiek laiko atgal buvo areštuo
ti du lietuviai, kuomet jie mė
gino apginti lietuvį bedarbį, 
kurį užpuolė Marųuette parko 
urėdininkas už lošimą “pi- 
naklio“. Priėjęs prie bedar
bio, kuris tokiu budu leido 
laiką, valdininkus ėmė jį plū
sti. Bedarbis ■ nieko nesakė, 
bet nustojo lošti.

Du minėti lietuviai, sėdėję 
ant kito suolo, juokais pada
rė pastabą, kad bedarbis kaip 
nors turi praleisti liuosą lai
ką. Policistas, užsikarščiavęs, 
puolė prie jų, pagriebė už krū
tinių, ir, davai, vestis į nuova
dą. “šešiadešimts dienų ka
lėjime gausite už tai!“

Bet lietuviai nenusigando. 
Aiškino jam, kad jie parką 
užlaiko, o būdami bedarbiai 
turi ’ ten teisę praleisti laiką. 
Būrys likusių lietuvių parke 
tuojau pradėjo rinkti aukas 
ir sukėlė kelius dolerius jų 
apgynimui.

Bylą svarstė teismas prie 
47-tos ir Halsted gatvių. Iš
klausinėjęs abi puses, teisė
jas šyptelėjo ir pasiuntė du 
suimtuosius namo. Policis- 
tas dabar nei arti neprieina 
prie bedarbių. J. B.

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

CLASSIFIEDADS
—. ------- --------------------

Business Service

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų >a- 
vininkams reikale nesusipratimų su ren 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime įky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 meti,

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

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. III-

State gatve — 
1 valandą ir 10

į aerodromą yra 
Indiana Harbor,

ir k. aptinki

manyti, kad 
skaitlinga mį-

PADĖKOS ŽODIS
Brangus mano draugai ir 

draugės! Tariu visiems šir
dingą ačių, kurie mane aplan
kėte gimtuvių dienoje, rūgs. 
8 d., mane pasveikinote ir su
teikite man daug smagumo. 
Aš to neužmiršiu ir dar kartą 
tariu kuo širdingiąusį ačiū.
O.... Kondmtienė-Skamarakienė

6829 So. Calumet avenue.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lanšing, III, 
* • ' 1 f • • " ■ . ■
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ALUI IR KRAUTUVĖM JTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS Ž&MESNfiS, NEI MANOTE 
Visi ratavi ISrabenlmui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, groaernlftn, tnCainSm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
bot dog: parlorlam.

Gariniai stalai., budelfis. stalai, krėslai, 
saslanai.

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

6084—014 N. Wells St. Phone Superlor 2361

Mt.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 

MT. GREENWOOD, ILL.
Naujas Nau jiedu išnešiotojas

Greenwoode dabar yra W. A. HŲVING. 
3122 W. J1 Ith St., kurii maloųiai 
užrašys Naujienas ir pristatys į jūsų 
namus.

Naujienų Adm.

Bridgeport Draugyste Palaimintos Lie
tuvos susirinkimas įvyks rugsėjo 13 d. 
8 vai. Vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijoje. Malonėkite į laiką pribūti, nes 
yra daug ką aptarti. Taipgi šiame su
sirinkime bus priimamos moterys ir 
merginos, kadangi ši draugija susideda 
iš* vįrrų ir moterų, tai visi lygias tei
ses turi kaip ligoje, taip ir pomirtines 
gavime, o narių moterys be įstojimo 
mokesčių priimamos. Valdyba.

. •* A |1-|

J iii'31il.il.

“i Peter Conrad
Fotografuoja jaaų na

muose arba studijoj 
<023 S. Hal>ted St.

(Janseo Stud.) 

Rm 730 W. 62ad St 
—1 T4 Enghwood 5S40

- 
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Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

.REIKALINGAS patyręs virėjas 
(Cook). taipgi patarnautojai ir barten- 
deris. Atsišaukite į Ramova Garden, 
3508 So. Halsted St.

Help Wanted—Femalc
^^^JDarįdirin^

REIKALINGA mergaitė namų dar
bui. >

3939 W. 13> St.

Business Chances 
jPartąvimĮii Bizniai

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

PARSIDUODA labai pigiai Meat 
Marketas su visais įrengimais, galima 
nupirkti su mažu įmokėjimu. Jucius 
Meat Market, 3239 S. Halsted St.

SAL1UNAS pardavimui, įsteigtas biz
nis, graži šokiams salė, arti Marųuette 
Road, geroj vietoj.

6647 So. Halsted St.

KOTELIS parsiduoda pigiai 23 rui
mai, $70.00 rendos i mėnesi, štymas 
prie rendos, geras žmogus gali gerą gy
venimą pasidaryti ir" pinigų taipgi. 
651 W .Madison St. Tel. Haymarket 
2529.

PARDAVIMUI pusė aludės bizniaus. 
Biznis išdirbtas ir randasi geroj vietoj. 
Parsiduoda pigiai. 1320 S. 49 Avė., 
Cicero.

NAŠLE nori parduoti arba gauti pu
sininką — biznis išdirbtas per 10 metų. 
Restauracija su alum.

1435 Sangamon Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemSPardavimni

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

PARDAVIMUI arba mainymui cot- 
tage 2932 So. Loomis St. ant bite 
ko kas turi vertę. $400 įmokėti. Kai
na $2400. Morgičius ant 9 metų.

KO JUS LAUKIATE?
; • ♦

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadiių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rertiltatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

) PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

<4 CANAL 8500 įį
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