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jo vietą užėmė kraštutinis na 
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Chicagietis kumštininkas King- 
fish Levinsky, kuris šiandie 
kumščiuosis su lietuviu Jack 
Sharkey, buvusiu pasaulio čem
pionu.

TOLEDO, O., r. 13.— Du 
plėšikai užpuolė Sylvania golfo 
klivVbą ir vieną golfininką nu
šovė, o penkis apiplėšė.

Skaičius šelpiamų šeimynų su
mažėjo 2.9 nuoš., bet šelpi
mo išlaidos padidėjo 6 nuoš.
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Vėl šaudo streikuojančius 
Penna. angliakasius

16 angliakasių pašauta prie Frick Coke Co 
kasyklos. Pašovė juos kompanijos mu 

šeikos. Gal paskelbs karo stovį
l’NIONTOWN, Pa., rūgs. 14. 

—šešiolika angliakasių liko pa
šauti ir daugiau kaip du de- 
sėtkai angliakasių sumušti prie 
trijų H. C. Frick Coke Co. ka
syklų— Gatės, Endenhorn ir 
Footedale miesteliuose. Ta kom
panija priklauso plieno trustui.

Angliakasiai bu’vo kompani
jos mušeikų užpulti, kad jie at
ėjo tas kasyklos pikietuoti ir 
neleisti eiti dirbi streiklau
žiams, kurie norėjo eiti dirbti 
nežiūrint kad visoje apielinkėje 
yra paskelbtas 30,000 anglia
kasių streikas protestui prieš 
delsimą su priėmimu minkštų
jų angliakasių kasyklų kodekso. 
Angliakasių atstovai vakar nu
tarė skelbti streiką ir neiti dirb 
ti iki kodeksas bute pasirašytas.

Smarkiausias susirėmimas į- 
vyko prie Gatės kasyklos, kur 
ir visi 16 angliakasių liko pa 
šauti.

Pasak streikierių ,kaip tik 
jie atėjo pikietuoti kasyklą, 
tuojaus juos puolė kompanijos 
mušeikos.^ Kasyklos supelrin- 
tendentas Mike Donovan mu*- 
šeikoms jsakė šauti ir tuojaus 
pasipylė šūvių papliaupos. Kar
tu į streikierius buvo mėtomos 
ir ašarinių dujų bombos. Strei- 
kieriai pradėjo bėgti. Vienas 
pašautųjų angliakasių parpuo
lė ant geležinkelio bėgių visai 
netoli ateinančio traukinio. Ki
ti angliakasiai vos spėjo laiku 
jį nutraukti nuo bėgių, nes vi
są laiką j juos buvo mėtomos 
dujų bombos.

Kasyklos ruošia savo kodeksą
WASHINGTON, r. 14.—Kad 

valdžia darys spaudimą baigti 
angliakasių streiką Pennsylva- 
nijoj, spėjama iš to, kad prezi
dentas pasišaukė pas save ge
neralinį prokurorą Cummings, 
Pennsylvanijos gubernatorių ir 
darbo sekretorę Perkins.

Vėliau prezidentas pasiuntė 
valdžios agentus į anglių lau
kus ištirti padėtį.

Gub. Pinchot sako, kad už 
sumišimus kasyklų distriktą 
yra kalti “tie kiaulės” — tie 
operatoriai, kurie trukdo pri
ėmimą kodekso.

Kasyklų savininkai nenorė
dami priimti industrinės ad
ministracijos paruošto kodek
so, dabar patys ruošia savo 
kodeksą. Jie tikisi tuojaus jį 
paruošti ir paduoti administra
cijai jį peržiūrėti ir jei 
visiems bus priimtinas, tai 
tvirtinti ii.

ŠIANDIE LIETUVIS JACK SHARKEY KUMŠČIUOSIS SU KINGFISH LEVINSKY
ai

1

Lietuvis kumštininkas, buvęs pasaulio čempionas Jack Sharkey-žukauskas laike treniravimos 
prie kumštynių su Kingfish Levinsku. Kumštynes įvyks šiandie vakare Chicagoje, White Sox 

parke, prie 35 ir Wentworth gatvių.

Šiandie vakare Jack. 
Sharkey kumščiuo

sis su Levinsky 
---------------------- \

Jų kumštynės įvyks Chicagoje, 
White Sox parke ir tęsis 10 
roundų

DAR VIENAS LAKŪNAS DALYVAUS LIE
TUVIU AVIACIJOS DIENOJE

Aviacijos diena, rugsėjo 24 d., bus susipa 
žinimas su lietuviu lakunu Janušausku, ku 

ris ruošiasi skristi į Lietuvą

Prasidėjo Londono 
teismas dėl reichs

tago padegimo
LONDONAS, r. 14.— Šian

die čia prasidėjo -neva teismas 
dėl Vokietijos reichstago rūmų 
padegimo, šį teismą surengė 
darbiečiai ir abelnai 
inteligentija, kad tuo 
rodyti kas ištikrųjų 
reichstago rumi/s.

“Teismui” tapo patiekti visi 
esantys dokumentai dėl reichs- 

_ _ _ > “Teis
mas” surengtas Anglijoj, nes 
niekas nesitiki, kad Vokietijos 
teismas, kuris dabar teisia kal
tinamus dėl padegimo komu
nistus, bandytų ieškoti tikruo
sius padegėjus, kurie sėdi Vo
kietijos valdžios viršūnėse.

Bylos klausosi daug žymiau
sių Anglijos žmonių ir parla
mento narių.

Kompanija teisinasi, kad sau- t^g-o rūmų padegimo, 
dymas prasidėję tik tada, kai 
streikieriai buk apmėtę akme
nimis mušeikas ir norinčius 
dirbti angliakasius.

Galbūt paskelbs karo stovį
HARRISBURG, Pa., r. 14. — 

Dviems valstijos milicijos ba 
talionams įsakyta skubiai prisi
rengti išvykimui. Gubernato
rius Pinchot buk patylomis ren
giasi pasiųsti miliciją ir Faye- 
tte paviete paskelbti karo sto
vį. Tai butų antras karo sto
vis tame paviete bėgyje dešim
ties savaičių. Ten ir pirmiau 
streikavo Frick komp. anglia
kasiai ir kada kasyklų mušeikos 
ir šerifo depučiai pradėjo nuož
miai piriti streikierius, tai gu
bernatorius prisiuntė miliciją 
palaikyti tvarką ir tuos puoli
mus sustabdyti. Streikas tada 
buvo ęutaikintas NRA, prisiža
dėjus greitai paruošti kasyklų 
kodeksą. Dabar angliakasiai
išnaujo suteterikavo, nesulaukda
mi to kodekso paruošimo. 
Kompanija kaip pirmiau, taip 
ir dabar vėl Šaudo ir muša 
streikierius.

Policisto užmušėjęs 
nuteistas 199 me
tams kalėjiman

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

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:- 
02

CHICAGO.— Buvęs pasaulio 
čempionas, lietuvis Jack Shar- 
key-žukauskas šiandie vakare 
kumščiuosis Chicagoje su sun
kiojo svorio kumštininku 
Kingfish Levinsky, kuris irgi 
svajoja apie čentpionys^ Jų 
dviejų kumštynės įvykspAyirite 
Sox-Comiskėy parke, prie 35 
gatvės, arti Wėntwortn. Aye.

Vyriausios poros, 
Levinsky, kumštynės 
apie 10 vai. ir tęsis 
dų, ar iki galutinos 
jei ta pergalė įvykti) 
10-to roundo.

Prieš tai kumščiuosis 
penkios menkesnės poros, 
kumštynės prasidės 8:30 
vakare.

Jei lytų lietus, kumštynės 
bUs atidėtos iki pirmadienio. 
Įžanga nuo $1.20 iki $6, įskai
tant taksus.

Sharkey- t 
prasidės

10 roun- 
pergalės, 
ankščiau

Farmeriai kovoja 
pieno streikierių 

pikietuotojus

CHICAGO.— Ketvirtas poli
cisto užmušėjas—Peter (“Pic- 
colo Pete”) Pace, 21 m., kuris 
alinėj nušovė policistą Patrick 
Ryan, kam tasis atsisakė su 
juo gerti vyną, vakar jury liko 
nuteistas 199 metams kalėji
man. Pirmieji trys policistų 
užmušėjai buvo nuteisti mir
čiai.

Pace yra ketvirtas žmogžu
dys, kuris per pastarąsias ke
lias savaites gavo šią nepapras
tą bausmę—199 metus kalėji
mo. Pirmiausia ją gavo vie
na moteris ir jos draugas, ku
rie dalyvavo plėšime, Užsibai
gusiame sankrovos savininko 
nušovimu. Tada tikrasis san- 
krovininko užmušėjas liko 
teistas mirčiai.

ATLANTA, Ga., r. 14. 
Buvęs j ūkininkas William 
linski liko nuteistas huo 21 iki 
28 metų kalėjiman už išvogimą 
ir apiplėšimą banko prezidento 
Ottley.

De-

HARVARD, III., r. 14. - 
Apie 200 fermerių vakar ryte 
susirėmė su pieno streikierių 
piekietuotojais, kurie nenorėjo 
leisti pieną vežti j pieninyčias. 
Pikietuotojų irgi buvo apie te
kis pats skaičiui.

Po ilgos ir kruvinos kovos 
pikietUotojai liko nugalėti ir 
kelias atidarytas. Fermeriams 
gelbėjo šerifo depučiai.

Tuo tarpu farmerių streikas 
nuolat plečiasi.

tins
mii

Permainos Japonijos 
užsienio reikalų 

ministerijoje

NEW YORK, r. 14.
ir plieno instituto prezidentas 
Robert P. Lamont, kuris buvo 
lig caras plieno industrijai, da
bar pasitraukė, nes jis nepri
taria NRA ir valdžios kontro
lei industrijai. Manoma, kad 
jo vieton bus išrinktas Char
les M. Schwab.

SPRINGFIELD, III., r. 14.— 
Illinois valstija nuo dienos 'le
galizavimo alaus iki Šiam lai
kui suimko daugiau kaip $1,- 
250,000 taksais, ant alaute.

Naujasis Kubos pre 
zidentas atšaukė 

konstitucija

TOKIO, r. 14. — Japonijos 
užsienio reikalų ministeris gra
fas Yasuya Uchida rezignavo 
ir jo vietą užėmė Koki Hirota.

Naujasis ministeris priklau
so kraštutiniems nacionalis
tams, kurie visą laiką buvo ne
patenkinti dabartine Japonijos 
Užsienio politika, kuri buk esan
ti “perdaug švelni”. Todėl tiki- 
mąsi, kad dabar Japonijos už
sienio politika pasidarys griež
ta ir karinga, tai yra tokia, ko
kios pageidauja laivynas ir ka
riuomenės vadai ir tie naciona 
listų, kurie pernai nužudė Ja
ponijos premierą Inukai. Hi
rota ikišiol buvo Japonijos am
basadorius Maskvoje.

HAVANA, Kuboj, r. 14. - 
Laikinis Kubos prezidentas Dr. 
Grau San Martin ir jo minis- 
terių kabinetas šiandie išleido 
manifestą, kuriiVo jis panaiki
no senąją šalies konstituciją ir 
valdys šalį pagelba revoliuci
nės valdžios dekretų iki bus 
sušauktas naujas steigiamasis 
seimas, kuris paruoš šaliai 
naują ir tinkamesnę konstitu
ciją. Ditota suprasti, kad nau
ji įstatymai bus paremti Ispa 
nijos revoliucijos pavyzdžiais.

Dekrete pareiškiama, kad Val
džia bandys išlaikyti tvarką ii 
apginti žmonių apsisprendimo 
teisę, bandys su kitomis šali
mis užniegsti kuodraugiškiau? 
sius ryšius, kad gauti ekono- 
mnę pagelbą; apsaugos nito sa
vybę, bet ten kur reikėtų nuo
savybę nusavinti valstybės la
bui, už tą nuosavybę bus atly 
ginta.
įteigiamasis seimas bus iš

rinktas ir sušauktas kaip gali 
ma grečausia.

Visoje šalyje yra ramu', bet 
karininkai tebėra užsidarę Na
tional hotelyje ir vis dar ne
pasiduoda valdžiai. Pristatymas 
maisto jiems yra sustabdytas, 
nors hotely yra užtektinai mais
to ilgokam ląikui.

PITTSFIELD, III., r. 14. — 
Naples, III., metodistų epiško- 
palų kunigas Maple rastas ne
gyvas s uždažytame automobilyje 
ties Florence. Jis buvo per
šautas ir nuo to miręs. (Poli
cija negaji išspręsti, ar jis pats 
nusižudė važiuodamas automo
biliu, ar kas jį yra nužudęs.
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CHICAGO, rūgs. 14.— La- atplasnos iš “Alaus Sostinės” į 
kūnas Juozas R. Janušauskas- Aviacijos Dienos aerodromą 
James vakar gavo telegramą iš sekmadienį po pietų su savo 
Milwaukee, Wis., kad dar vie
nas žymus lakūnas prisideda 
prie išpildymo programų Lie
tuvių Aviacijos Dienos, kuri 
yra rengiama rūgs. 24 d., Ford 
Airporte, Lansing, III., ir ku
rios pelnas skiriamas lietuvio 
lakūno planuojamam žygiui į 
Lietuvą.

Lakūnas Janušauskas planuo
ja transatlantinę kelionę į Kau
ną, aeroplane, kuris bus pava
dintas “LITUANICA ANTRO 
JI”, sekamą pavasarį. Jis as
meniškai dalyvaus ir skraidys 
minėtoje Aviacijos Dienoje, de
monstruodamas savo gabumus 
kelius tūkstančius pėdų ore.

Naujasis lakūnas prižadąs 
ateiti jam į talką programo 
išpildyme yra Harold Johnson, 
senas ir garsus lakūnas, kuris 
pereitais metais laimėjo antrą 
vietą Bendix lenktynėse iš Los 
Angeles į Clevelandą. Jis at
vyks į Fordo lauką su trijų 
motorų “Ford” aeroplanu, ku-, 
ris yra pritaikintas keleivių ve 
žiojimui.

Be jo, programe dalyvaus ir koipisijos susirinkimas, kuria- 
trečias lakūnas lietuvis S. Vit- me dalyvaus ir lakūnas J. R. 
kus iš MilwaUkee, Wis., kuris Janu&aUskas.
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102 miestuose yra 
1,390,655 šelpiamų 
bedarbių šeimynų

SERQWE, Afrikoj, r. 14. — 
Anglijos vice-adm. Evans, ku
ris eina protektoriato komisio- 
nieriaus pareigas, pašalino vie
nos negrų genties viršininką, 
Tahekedi, kuris įsakė nuplak
ti nusikaltus) anglą, kad esą 
priešinga įstatymams, nes čia
buvių teismai negali teisti eu
ropiečių. Tahekedi teisinosi, 
kad tas anglas gyveno kaip 
negras, su negre žmona ir kad 
todėl yra čiabuvių teismo ju
risdikcijoj.

Tahekedi bus ištremtas į Ta- 
ti distriktą.

t

aeroplanu.
Viso, Dienos programe daly- 

vaus apie dešimtis aeroplanų, 
kurie darys įvairius manevrus, 
akrobatinius pratimus — “trik- 
sute”, lenktyniuos, vartysis, ir

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
TRANSATLANTINIO SKRI
DIMO SĄJUNGOS”, kuri stei
giama lakūno Janušausko žy
gio finansavimui, organizavi 
mas eina greitai pirmyn ir ti
kima, kad į trumpą laiką ji 
bus inkorporuota Illinois vals
tijoje, Trečiadienį vakare įvy
ko rengimo komisijos valdybos 
susirinkimas, kuriame smulkiai 
aptarus Aviacijos Dienos pro
gramą ir kitas parengimo fa
zes, paaiškėjo, kad organizaci
jos sudarymas yra gerai įpu
sėjęs, ir kad yra stambus skai
čius narių, kurie savo inicia
tyva į dar nepilnai sudarytą or
ganizaciją įstojo.

I

Antradienį vakare įvyksta vi
sos Aviacijos Dienos rengimo

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

Europa vėl pradeda 
tartis dėl nusi

ginklavimo

VVASHINGTON, r. 14.— Fe
deralinis šelpimo administrato
rius Hopkins pakelbė, kad 102 
miestuose skaičius šelpiamų be
darbių šeimynų rugpiučio mėn. 
sumažėjo 2.9 nito,., palyginus 
su liepos mėn., bet šelpimo iš
laidos padidėjo 6 nuoš.

Tie miestai randasi 42 vals
tijose ir sudaro 55 nuoš. visų 
miestų gyventojų.

PARYlžIUS, r. 14. — Angli
ja, Francija ir Jungt. Valsti
jos ateinantį pirmadienį pra
dės naujus pasitarimus dėl nu<- 
siginklavimo. Į tuos pasitari
mus bus įtraukta ir Italija, ku
ri prisiuntė tuo klausimu nau
ją memorandumą. Jos 
prikalbinti prisidėti ir 
tiją.
Vokietija siųs Goebbels

ginklavimo konferenciją
BERLYNAS, r. 14. — Ofi

cialiai paskelbta, kad nazių pro- 
Tuose miestuose dabar yra

šelpiamos 1,390,655 šeimynos. 
Liepos mėn:' ten buvo šelpia
mos 1,432,159 šeimynos, 
šelpimui pereitą mėnesį 
ta $30,716,046, o liepos 
—$28,984,567.

SAVANAH, Ga., r. 11 
Trys žmonės liko užmušti lėk
tuvui nukritus vietos aerodro-
me.

CHIGAGO. — Joseph
2519 W. 45 Place, pasikorė sa
vo namų rūsy. Savaitė laiko 
atgal jis bandė nusinuodinti. 
SaužUdystę papildė iš nusimi
nimo dėl skirybų su savo žmo
na.

pagandos ir “švietimo” ministe- 
ris Goebbels, geriausias nazių 
kalbėtojas ir jų “Išmintis”, 
vyks kartu su Vokietijos užsie
nio reikalų ministeriu baronu 
von Netfrath j tautų sąjungos 
susirinkimą ir taipjau atsto
vaus Vokietiją nusiginklavimo 
konferencijoje, kuri prasidės 
pabaigoj Šio mėnesio.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad augštas nazių viršininkas 
vyks deryboms į užsienį, nes, 
kaip matyt, naziai nebepasiti- 
ki nacionalistu von Neurath.

Ypač Vokietija stengsis ne
prileisti Franci  jos reikalauja
mų tyrinėjimų slapto Vokieti
jos ginklavimos.

1739

*. Tiktai Doleriais
Siunčiant nmžiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

j Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Ford Airport, Lansing, III.

PARYlŽIUS, r. 14. — Anglį 
ja, Franci ja ir Jungt. Valsti

bandys
Vokie-

Ministeriui Uchida rezignavus, 
jo vietų užėmė kraštutinis na 
cionalistas

Šauks niaują steigiamąjį seimą 
paruošti šaliai naują, tinka
mesnę konstituciją

Viso, Dienos programe daly 
vaus apie dešimtis aeroplanų, 
kurie darys įvairius manevrus, 
akrobatinius pratimus — “trik- 
stfs”, lenktyniuos, vartysis, ir

&

TOLEDO, O., r. 13.— Du 
plėšikai užpuolė Sylvania golfo 
kliufoą ir vieną golfininką nu
šovė, o penkis apiplėšė.
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Jų kumštynės įvyks Chicagoje, 
White Sox parke ir tęsis 10 
roundų

jis 
pa-

kui suirnko daugiau kaip 
250,000 taksais, ant alau*s.
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SPRINGFIELD, III., r. 14.— 
Illinois valstija nuo dienos le
galizavimo alaus iki šiam lai
kui suirnko daugiau kaip $1,-
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Vėl šaudo streikuojančius 
Penna. angliakasius

16 angliakasių pašauta prie Frick Coke Co 
kasyklos. Pašovė juos kompanijos mu

šeikos. Gal paskelbs karo stovį
UNIONTOWN, Pa., rūgs. 14. 

—šešiolika angliakasių liko pa
šauti ir daugiau kaip du de- 
sėtkai angliakasių sumušti prie 
trijų H. C. Frick Coke Co. ka
syklų— Gatės, Endenhorn ir 
Footedale miesteliuose. Ta kom
panija priklauso plieno trustui.

Angliakasiai bi»‘vo kompani
jos mušeikų užpulti, kad jie at
ėjo tas kasyklos pikietuoti ir 
neleisti eiti dirbi streiklau
žiams, kurie norėjo eiti dirbti 
nežiūrint kad visoje apielinkėje 
yra paskelbtas 30,000 anglia
kasių streikas protestui prieš 
delsimą su priėmimu minkštų
jų angliakasių kasyklų kodekso. 
Angliakasių atstovai vakar nu
tarė skelbti streiką ir neiti dirb 
ti iki kodeksas buk pasirašytas.

Smarkiausias susirėmimas į- 
vyko prie Gatės kasyklos, kur 
ir visi 16 angliakasių liko pa 
šauti.

Pasak streikierių ,kaip tik 
jie atėjo pikietudti kasyklą, 
tuojaus juos puolė kompanijos 
mušeikos. Kasyklos superin
tendentas Mike Donovan mut- 
šeikoms įsakė šauti ir tuojaus 
pasipylė šūvių papliaupos. Kar
tu į streikierius buvo mėtomos 
ir ašarinių dujų bombos. Strei- 

t kieriai pradėjo bėgti. Vienas 
pašautųjų angliakasių parpuo
lė ant geležinkelio bėgių visai 
netoli ateinančio trairkinio. Ki
ti angliakasiai vos spėjo laiku 
jį nutraukti nuo bėgių, nes vi
są laiką į juos buvo mėtomos 
dujų bombos.

Kompanija teisinasi, kad šau
dymas prasidėję tik tada, kai 
streikieriai buk apmėtę akme
nimis mušeikas ir norinčius 
dirbti angliakasius.

Galbūt paskelbs karo stovį
HARRISBURG, Pa., r. 14. — 

Dviems valstijos milicijos ba 
talionams įsakyta skubiai prisi
rengti išvykimui. Gubernato
rius Pinchot buk patylomis ren
giasi pasiųsti miliciją ir Faye- 
tte paviete paskelbti karo sto
vį. Tai butų antras karo sto
vis tame paviete bėgyje dešim
ties savaičių. Ten ir pirmiau 
streikavo Frick komp. anglia
kasiai ir kada kasyklų mušeikos 
ir šerifo depučiai pradėjo nuož
miai pidti streikierius, tai gu
bernatorius prisiuntė miliciją 
palaikyti tvarką ir tuos puoli
mus sustabdyti. Streikas tada 
buvo sutaikintas NRA, prisiža
dėjus greitai paruošti kasyklų 
kodeksą. Dabar angliakasiai 
išnaujo sukterikavo, nesulaukda
mi to kodekso paruošimo. 
Kompanija kaip pirmiau, taip 
ir dabar vėl šaudo ir muša 
streikierius.

Kasyklos ruošia savo kodeksą
WASHINGTON, r. 14.—Kad 

valdžia darys spaudimą baigti 
angliakasių streiką Pennsylva- 
nijoj, spėjama iš to, kad prezi
dentas pasišaukė pas save ge
neralinį prokurorą Cummings, 
Pennsylvanijos gubernatorių ir 
darbo sekretorę Perkins.

Vėliau prezidentas pasiuntė 
valdžios agentus į anglių lau
kus ištirti padėtį.

Gub. Pinchot sako, kad už 
sumišimus kasyklų distrikte 
yra kalti “tie kiaulės” — tie 
operatoriai, kurie trukdo pri
ėmimą kodekso.

Kasyklų savininkai nenorė
dami priimti industrinės ad
ministracijos paruošto kodek
so, dabar patys ruošia savo 
kodeksą. Jie tikisi tuojaus jį 
paruošti ir paduoti administra
cijai jį peržiūrėti ir jei 
visiems bus priimtinas, tai 
tvirtinti ii.

Prasidėjo Londono 
teismas dėl reichs

tago padegimo
LONDONAS, r. 14.— šian

die čia prasidėjo -neva teismas 
dėl Vokietijos reichstago rūmų 
padegimo, šį teismą surengė 
darbiečiai ir abelnai Anglijos 
inteligentija, kad tuo budu pa
rodyti kas ištikrųjų sudegino 
reichstago rumiJs.

“Teismui” tapo patiekti visi 
esantys dokumentai dėl reichs
tago rūmų padegimo. “Teis
mas” surengtas Anglijoj, nes 
niekas nesitiki, kad Vokietijos 
teismas, kuris dabar teisia kal
tinamus dėl padegimo komu
nistus, bandytų ieškoti tikruo
sius padegėjus, kurie sėdi Vo
kietijos valdžios viršūnėse.

Bylos klausosi daug žymiau
sių Anglijos žmonių ir parla
mento narių.

Policisto užmušėjęs 
nuteistas 199 me
tams kalėjiman

Chieagai ir apielinkel tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
iauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:-
^02.-

ŠIANDIE LIETUVIS JACK SHARKEY KUMŠČIUOSIS SU KINGFISH LEVINSKY
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Lietuvis kumštininkas, buvęs pasaulio čempionas Jack Sharkey-žukauskas laike treniravimos 
prie kumštynių su Kingfish Levinsku. Kumštynes įvyks šiandie vakare Chicagoje, White Sox 

parke, prie 35 ir Wentworth gatvių.

Šiandie vakare Jack 
Sharkey kumščiuo 

sis su Levinsky

CHICAGO.— Buvęs pasaulio 
čempionas, lietuvis Jack Shar- 
key-žukauskas šiandie vakare 
kumščiuosis Chicagoje su sun
kiojo svorio kumštininku 
Kingfish Levinsky, kuris irgi 
svajoja a£įe čei^pionysdfes Jų 
dviejų kumštynės*. įvyksgPVVTiite 
Sox-Comiskėy parke, prie 35 
gatvės, arti Wentwortn;- Aye.

Vyriausios poros, 
Levinsky, kumštynės 
apie 10 vai. ir tęsis 
dų, ar iki galutinos 
jei ta pergalė įvyktų 
10-to roundo.

Prieš tai kumščiuosis 
penkios menkesnės poros, 
kumštynės prasidės. 8:30 
vakare.

Jei lytų lietus, kumštynes 
bite atidėtos iki pirmadienio. 
Įžanga nuo $1.20 iki $6, įskai
tant taksus.

CHICAGO.— Ketvirtas poli
cisto užmušėjas—Peter (“Pic- 
colo Pete”) Pace, 21 m., kuris 
alinėj nušovė policistą Patrick 
Ryan, kam tasis atsisakė su 
juo gerti vyną, vakar jury liko 
nuteistas 199 metams kalėji
man. Pirmieji trys policistų 
užmušėjai buvo nuteisti mir
čiai.

Pace yra ketvirtas žmogžu
dys, kuris per pastarąsias ke
lias savaites gavo šią nepapras
tą bausmę—199 metus kalėji
mo. Pirmiausia ją gavo vie
na moteris ir jos draugas, ku
rie dalyvavo plėšime, užsibai
gusiame sankrovos savininko 
nušovimu. Tada tikrasis san- 
krovininko užmušėjas liko 
teistas mirčiai.

ATLANTA, Ga., r. 14. — 
Buvęs j ūkininkas William De- 
linski liko nuteistas huo 21 iki 
28 metų kalėjiman už išvogimą 
ir apiplėšimų banko prezidento 
Ottley.

DAR VIENAS LAKŪNAS DALYVAUS LIE
TUVIU AVIACIJOS DIENOJE

Aviacijos diena, rugsėjo 24 d., bus susipa 
žinimas su lietuviu lakunu Janušausku, ku 

ris ruošiasi skristi į Lietuvą

Sharkey- * 
prasidės

10 roun- 
pergalės, 
ankščiau

M
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Chicagietis kumštininkas King
fish Levinsky, kuris šiandie 
kumščiuosis su lietuviu Jack 
Sharkey, buvusiu pasaulio čem
pionu.

Naujasis Kubos pre 
zidentas atšaukė 

konstitucija

Farmeriai kovoja 
pieno streikierių 

pikietuotojus

Permainos Japonijos 
užsienio reikalų 

ministerijoje

HARVARD, III., r. 14. - 
Apie 200 fermerių vakar ryte 
susirėmė su pieno streikierių 
piekietuotojais, kurie nenorėjo 
leisti pieną vežti į pieninyčias. 
Pikietuotojų irgi buvo apie te
kis pats skaičiui.

Po ilgos ir kruvinos kovos 
pikietuotojai liko nugalėti ir 
kelias atidarytas. Fermeriams 
gelbėjo šerifo depučiai.

Tuo tarpu fermerių streikas 
nuolat plečiasi.

NEW YORK, r. 14.—-Geležies 
ir plieno instituto prezidentas 
Robert P. Lamont, kuris buvo 
lig caras plieno industrijai, da
bar pasitraukė, nes jis nepri
taria NRA ir valdžios kontro
lei industrijai. Manoma, kad 
jo vieton bus išrinktas Char
les M. Schwab.

TOKIO, r. 14. — Japonijos 
užsienio reikalų ministeris gra
fas Yasuya Uchida rezignavo 
ir jo vietą užėmė Koki Hirota.

Naujasis ministeris priklau
so kraštutiniems nacionalis
tams, kurie visą laiką buvo ne
patenkinti dabartine Japonijos 
užsienio politika, kuri buk esan
ti “perdaug švelni”. Todėl tiki- 
mąsi, kad dabar Japonijos už« 
sienio politika pasidarys griež
ta ir karinga, tai yra tokia, ko
kios pageidauja laivynas ir ka
riuomenės vadai ir tie naciona
listų, kurie pernai nužudė Ja
ponijos premjerą Inukai. Hi
rota ikišiol buvo Japonijos am
basadorius Maskvoje.

HAVANA, Kuboj, r. 14. - 
Laikinis Kubos prezidentas Dr. 
Grau San Martin ir jo minis- 
terių kabinetas šiandie išleido 

i manifestą, kuriui jis panaiki
no senąją šalies konstituciją ir 
valdys šalį pagelba revoliuci
nės valdžios dekretų iki bus 
sušauktas naujas steigiamasis 
seimas, kuris paruoš šaliai 
naują ir tinkamesnę konstitu
ciją. Du'ota suprasti, kad nau
ji įstatymai bus paremti Ispa 
nijos revoliucijos pavyzdžiais.

Dekrete pareiškiama, kad Val
džia bandys išlaikyti tvarką ii 
apginti žmonių apsisprendimo 
teisę, bandys su kitomis šali
mis užmegsti kuodraugiškiaur 
sius ryšius, kad gauti ekonc- 
mnę pagclbą; apsaugos nuosa
vybę, bet ten kur reikėtų nuo
savybę nusavinti valstybės la
bui, už tą nuosavybę bus atly 
ginta.

Steigiamasis seimas bus iš
rinktas ir sušauktas kaip gali 
ma grečausia.

Visoje šalyje yra ramu?, bet 
karininkai tebėra užsidarę Na
tional hotelyje ir vis dar ne
pasiduoda valdžiai. Pristatymas 
maisto jiems yra sustabdytas, 
nors hotely yra užtektinai mais
to ilgokam ląikui.

CHICAGO, rūgs. 14.— La- atplasnos iš “Alaus Sostinės” į 
kimas Juozas R. Janušauskas- Aviacijos Dienos aerodromą 
James vakar gavo telegramą iš sekmadienį po pietų su savo 
Milvvaukee, Wis., kad dar vie- aeroplanu, 
nas žymus lakūnas prisideda 
prie išpildymo programo Lie
tuvių Aviacijos Dienos, kuri . 
yra rengiama rūgs. 24 d., Ford 
Airporte, Lansing, III., ir ku- ‘ 
rios pelnas skiriamas lietuvio ' 
lakūno planuojamam žygiui į 
Lietuvą. (

Lakūnas Janušauskas planuo
ja transatlantinę kelionę į Kau
ną, aeroplane, kuris bus pava
dintas “LITUANICA ANTRO 
JI”, sekamą pavasarį. Jis as
meniškai dalyvauk ir skraidys 
minėtoje Aviacijos Dienoje, de
monstruodamas savo gabumus 
kelius tukstančiuk pėdų ore.

Naujasis lakūnas prižadąs 
ateiti jam į talką programo 
išpildyme yra Harold Johnson, 
senas ir garsus laktfnaš, kuris 
pereitais metais laimėjo antrą 
vietą Bendix lenktynėse iš Los 
Angeles į Clevelandą. Jis at
vyks į Fordo lauką su trijų 
motorų “Ford” aeroplanu, ku-, 
ris yra pritaikintas keleivių ve -I Antradienį vakare įvyksta vi- 
žiojimui. įsos Aviacijos Dienos rengimo

Be jo, programe dalyvaus ir komisijos susirinkimas, kuria- 
trečias lakūnas lietuvis S. Vit- me dalyvaus ir lakūnas J. R. 
kus iš Milwatfkee, Wis., kuris Jamiiaufekas.

Europa vėl pradeda 
tartis dėl nusi

ginklavimo

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
TRANSATLANTINIO SKRI
DIMO SĄJUNGOS”, kuri stei
giama lakūno Janušausko žy
gio finansavimui, organizavi 
mas eina greitai pirmyn ir ti
kima, kad į trumpą laiką ji 
bus inkorporuota Illinois vals
tijoje. Trečiadienį vakare įvy
ko rengimo komisijos valdybos 
susirinkimas, kuriame smulkiai 
aptarus Aviacijos Dienos pro
gramą ir kitas parengimo fa
zes, paaiškėjo, kad organizaci
jos sudarymas yra gerai įpu
sėjęs, ir kad yra stambus skai
čius narių, kurie savo inicia
tyva į dar nepilnai sudarytą or
ganizaciją įstojo.

•*r >< *‘tj™ "r"*- į. 1 *

102 miestuose yra 
1,390,655 šelpiamų 
bedarbių šeimynų

VVASHINGTON, r. 14.— Fe
deralinis šelpimo administrato
rius Hopkins pakelbė, kad 102 
miestuose skaičius šelpiamų be
darbių šeimynų rugpiučio mėn. 
sumažėjo 2.9 nuo,., palyginus 
su liepos mėn., bet šelpimo iš
laidos padidėjo 6 nuoš.

Tie miestai randasi 42 vals
tijose ir sudaro 55 nuoš. visų 
miestų gyventojų.

Tuose miestuose dabar yra 
šelpiamos 1,890,655 šeimynos. 
Liepos mėn. ten buvo šelpia
mos 1,432,159 šeimynos. Jų 
šelpimui pereitą mėnesį išleis
ta $30,716,046, o liepos 
—$28,984,567.

PITTSFIELD, III., r. 14. — 
Naples, III., metodistų episko- 
palų kunigas Maple rastas ne
gyvas sudažytame automobilyje 
ties Florence. Jis buvo per
šautas ir nuo to miręs. |Poli« 
ei j a negaji išspręsti, ar jis pats 
nusižudė važiuodamas automo
biliu,. ar kas jį yra nužudęs.

SER0|WE, Afrikoj, r. 14. — 
Anglijos vice-adm. Evans, ku
ris eina protektoriato komisio- 
nieriaus pareigas, pašalino vie
nos negrų genties viršininką, 
Tahekedi, kuris įsakė nuplak
ti nusikaltusį anglą, kad esą 
priešinga įstatymams, nes čia
buvių teismai negali teisti eu
ropiečių. Tahekedi teisinosi, 
kad tas anglas gyveno kaip 
negras, su negre žmona ir kąc 
todėl yra čiabuvių teismo ju
risdikcijoj.

Tahekedi bus ištremtas į Ta- 
ti distriktą.

SAVANAH, Ga., r. 11.
Trys žmonės liko užmušti lėk
tuvui nukritus vietos Aerodro
me.

CHICAGO. — Joseph Kitta, 
2519 W. 45 Place, pasikorė sa
vo namų rūsy. Savaitė laiko 
atgal jis bandė nusinuodinti. 
SaužUdystę papildė iš nusimi
nimo dėl skirybų su savo žmo
na.

Skaičius šelpiamų šeimynų su
mažėjo 2.9 nuoš., bet šelpi
mo išlaidos padidėjo 6 nuoš. jos ateinantį pirmadienį pra

dės naujus pasitarimus dėl nu
siginklavimo. Į tuos pasitari
mus bus įtraukta ir Italija, ku
ri prisiuntė tuo klausimu* nau
ją memorandumą. Jos 
prikalbinti prisidėti ir 
tiją.
Vokietija siųs Goebbels

ginklavimo konferenciją
BERLYNAS, r. 14. — Ofi

cialiai paskelbta, kad nazių pro
pagandos ir “švietimo” ministe
ris Goebbels, geriausias nazių 
kalbėtojas ir jų “išmintis”, 
vyks kartu su Vokietijos užsie
nio reikalų ministeriu baronu 
von Neu!rath į tautų sąjungos 
susirinkimą ir taipjau atsto
vaus Vokietiją nusiginklavimo 
konferencijoje, kuri prasidės 
pabaigoj Šio mėnesio.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad augštas nazių viršininkas 
vyks deryboms į užsienį, nes, 
kaip matyt, naziai nebepasiti- 
ki nacionalistu von Neurath.

Ypač Vokietija stengsis ne
prileisti Francijos reikalauja
mų tyrinėjimų slapto Vokieti 
jos ginklavimos.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST Tel. Ganai 8500
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MARGUMYNAI
Kandidatas Ka ponio sostčtn—^ 

žuvo

1Š«WKO
veikimo

šerifas 1 OoVlhidr yra 'Žino
mas kaipo žmonių draugas ir

LIETUVIŲ RADIO KLUBO
KONCERTASPittsburgho apylinkėje — 

Sewickley, Pa., D. Toia save 
pasiskelbęs “the Al Capone of 
the distriet”, vietoje karališ
kos “raketieriaus” karūnos, 
buvo mirtinai sumuštas 
kulkomis pribaigtas.

Pilietis Domenie Toia, _  . , .
metų amžiaus, užlaikė “mink-' Lietuvių Radio Kliubas rugsė- 
štų” gėrimų krautuvę, na, ži- jo-Sept. 17 dieną, 8 vai. vak., 
noma, “minkštuosius” pftr-1 Lietuvių Piliečių 
duodavo ir urmu, (wholesale) ■ ^21 Jane St. S. S.
tačiau į jo teritoriją, įlindo jo1 Programas bus 
konkurentu.

Rašo Paul Dargis.
Visi Pittsburgho ir apylin

kės lietuviai rengiasi prie pir
mojo šį sezoną atidarant did
žiulio margumynų vakaro — 

23 koncerto. Koncertą rengia

ir

pftr J Lietuvių Piliečių svetainėje,

.....................j tikrai įvai-
Čia ir peštynės rus susidės iš muzikos, dainų J

tas i jtfg ''hčd^biąbiPakkiti
turingieji nuosavybes, "nega'lf 
būti i leldžiumi per šeri^Me. <

Reikia I pąžybtėfi, »jog Vijo
se, kūr 5 įvykkta fe'trdiftfci,šeri
fo aWenys ■ aparta žmoniš
kai šu ^rdikieriniš 'ir ijiorftš 
t a r pininkmi ją. 1 Jo 1 paMango- 
mis štri&fcteriai ė'hmrfn'P *žitbr. 
Mc-keėš ^Robks, !Pa. ! laimėjo 
streiką,1 todėl Viši ’dft^bO'žmo
nės juos Musmanno ir Gdll- 
mar'm^Ii'ir gerbia; tddėl ir 
L. R. ' K. juos į savo 
kviečia.

Įžanga' į koncertą tik 25 cen-'

Phbš-igoje nkmėj6 f Uliėjai 
Pekarsky ir Sinith. Jie dėko
jo vijų tautų atstovams už su- 
rongimą tarpftttūtiško vakaro.

i 'bttvo ssŪdUiWuota 
^America”, ir ‘ fūo programas 
parbaigė.

’ Parengime dalyvavo Ikbai 
daug žmonių. . Teko; pastebėti 
pusėtiną būrį it lietuvių. Pa? 
rengimas ’dafė itin malonų 
įspūdį . 'Tikrai smagų, kuo
met įvairios tautos kooperuo
ja:' ir bendrai veikia.

iMttitoš Sanų l)raagija 
Kiekvienoje Pittsbūtgho da-

koncertą bde randasi vičūa ar kita lie
I tuvių draugija, kuri turi nūo- 
’sftVą narųą. Pavyzdžiui, North 
Side lietuviai turi Lietuvos Su-prasidėjo ir jos daėjo iki (ra- kalbų. Grieš L. Radio Kl. sim- tai. t , ov

t orkestras, susidedąs Todėl visi kaip vienai daly- Draugiją. . Ta draugija gy- 
;iš 14 asmenų, Radio choras, vaukite L. Ra‘diO kliūbo kon-iy110^3 ’ _ 1
* vadovaujamas J. Senuliui, su- certe sept. 17 d. 8 vai. vak. L. ’ ' " 
'dainuos daugybę liaudies dai- Piliečių svet., 1721 Jane St. S. 
'nelių, na, o kvartetų, duetų ir S. šiame koncerte bus parda- 
solo bus iki valiai. vinėiamos ^‘Pittšbūfgho Nau

gingos mirties, kurioj* auka f°nijos orkestras, 
liko — D. Toia.

Stebuklus pakeitė — 
"mitnšainas^

New Castle, Pa., bažnyčios 
skiepe policija užklupo pil. T. 
Rocco pasidarius tikrą, mo
dernišką Saliuną, kuriame bu-' 
ta įvairaus užginto skystimo; 
na, žinoma ir dievobaimingų 
parapijomi. Visas skystimė
lis ir lankytojai atsidūrė šal- 
tojon. Mat, kartais pavojin
ga ir bažnyčion lankytis.
Drabužių (drapanų) valyto

jai ir dažytojai paskelbė

yra, .suiu

Pirmadienį, nigs. 11 dieną, 
1500 (penkioliką šimtų) valy
tojų ir dažytojų Pitthburge iš
ėjo streikai), reikalaudami 
pripažinimo “Cleaners t> and 
Dyers Union”, (turk 
rišusi su American F
of Labor, pakėlimo a 
sutrumpinimo darbo valandų. 
Buvo daromi mėginimai susi
tarti su minėtų dirbtuvių sa
vininkais, tačiau ne prieita 
prie jokių rezultatų.

Nors savininkai savo dirb
tuvių languose turi įstatę 
“mėlynąjį arą”, tačiau darbi
ninkus verčia dirbti net 70 
valandų savaitėje ir už tai tik 
moka nuo 6 
tėję, o tuo 
už valomus 
dvigubai.
F ž puolimai

Gale

iki 18 dol. savai- 
tarpu atlyginimą 
daiktus pakėlė

plėšimo tikslais 
savaitės pas mus 

įvyko net 15-lika už
puolimų, iš jų svarbiausi. — 

šeštadienį M. Seidleson sar
gas Forbes Field buvo užpul
tas ir sunkiai sumuštas. Iš 
sumuštojo atimti piniginės 
spintos raktai ir išvogti visi
pinigai.

Tą pačią naktį plėšikai už-' 
puolė Jono Scherifo namus 
N. S., sumušę gyventojus, iš
nešė viską ką tik galėjo pa
nešti; daug užpūolimų įvyko 
tamsesnėse gatvėse ir parkuo
se. Policija persergsti — ne
statyti parkuose automobilių' 
nakties metu, nes juose esan
tiems pavojinga, neįsileisti 
(nedaryti durų) tiksliai nepa
tikrinus jų asmeūybęs.

Banditas nušovė policiantą
Praeitą savaitę netoli Bridge

ville, Pa., tapo nušautas* polic. 
Herbert Brantlinger, kuris no
rėjo sulaikyti plėšiką. Alle- 
gheny aps. paskyrė 4000 dole
rių už jo (band.) sugavimą. 
Yra daromos didžiausios' pas
tangos jį sulaikyti.
Kauno kepykla išėjo iš bitnio 
k Lietuvių kepykla “Kaunas” 
laikinai bizriį pertraukė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Amerikos1'marinų pratimai jų stovykloj Quantico, Va., besiruošiant išplaukti į Kubą ginkluotai 
intervencijai. Apačioj — Jungt. Valstijų karo laivynas Atlantiko vandenyne pasiruošęs plaukti 
į Kubą. 39 karo laivai jau yra išsiųsti į Kubos vandenis, šone — marinų komanduOtojas pulk.

Williams.
...I' lW,ll4l,...l.llll.>!,«» l.l,l

vinčjamos ^‘Pittsburgho, Nau
jienos”, —‘ migi' kurte * neturė
jote progos skaityti “Pittsbur
gho Naujienų”, galėsite įsigy
ti R. koncerte.
Dariaus-Girėno paminėjimo 

vakaras.
Išrinktoji komisija surengi

mui paminėjimo Dariaus-Gi
rėno, atminties savo pof.ėdy 
nutarė surengti koncertą ir 
prakalbas spalių mėnesio 22 
d. Lietuvių Piliečių svet. S. S.

Atostogauja.
Dr. Baltrušaitienė, S. L. A. 

apšvietos komisijos; narė, ato
stogavo Chicagoje. Prie pro
gos aplankė savo pažįstapnis. 
Buvęs L. paoįo ^Įiųbo sekre
torius Jonas Urmonas, dąbai* 
^^včViabtiš ’Ne^V'^^Yc^ė, štoJ 
mis dienomis sugrįžo Piftšbūr- 
ghan. Tačiau Jonas už trijų 
savaičių 
Yorkan.

grįžta atgal New

trys laikraščiai 
pittsburgh iečiai 

vieiyu sykiu net

Teisėjas M. A. Musmanno
Kalbės teisėjas — judge — 

Musmanno, šerifas F. Gdll- 
mar, miesto majoras, konsu
las Connley Ir Radio kl. pirm. 
Milus. L. R. I. dėjo ypatingas 
pastangas turėti savo končerte 
teisėją Musmanno ir Šerifą 
Gollmar ir štai dėl ko:

Teisėjas Musmanno, kilęs iŠ 
darbininkų šeimos, savo ne- 
nuilsftinčiu darbu uždarbiau
damas baigė teirių mokslą su 
daktaro laipsniu. Būdamas
Pa. legislaturoje kovojo prieš 
pasenėj usius įstatymus, var
žančius žmogaus teises —
“Bluc Law”. Jo pastangomis 
buvo panaikinti mušeikos
(anglių kompanijų), vadina
mieji kazokais.

Būdamas teisėju, pasižymė
jo teisingumu ir kaipo lais
vos spaudos miūties gynėjas. 
Štai ką apie jį rašo CiVil’Li- 
berties Union: “For his W6tk 
on the bench during the year 
1932, wc the civil 
Union plačed Musmanno’s na
me on the roll of honor, eiting 
hini for distinguished service 
on behalf of free speech, free 
prest and free assembly in 
Pennsvlvania.” v

Net
Ištikro, 

kruto ir 
laikraščius išleidžia. Štai jie: 
“Pittsburgho Naujienos” sky
rius prie “Naujienų”, “Pitts^ 
burgho Žinios” skyrius “Drau
go” ir “Pittsburgho ir apylin
kės Žinios” “Laisvėje.” Labai 
pagirtina pradžia ir jei tik 
švarioje formoje bus vedami, 
—visi turės pasisekimo.

su- 
tris

VISOKIOS ŽINIOS

Libetties

Šerifai * F. Grbllinar daineles*

Tarptautinis koncertas
* I

: . Į
Tarptautinė Balsuotojų Lyr 

ga rugsėjo 6 d. Garnegie Musiė 
Hali surengė koncertą. Vaka
rą atidarė Lygos pirmininkas 
advokatas GfegOry Zatkovich. 
Jis savo' įžanginėje’ kalboje pa-*; 
sveikino susirinkusią . publiką, 
kuri susidėjo iš slavų ir lietu
vių. Taip.:pat kvietė visūs 
slavus vienytis bendram vei
kimui1 f politikos bei ekonomi-. 
jos srityse. Ragino pamiršti 
tautinius nesusipratimus, ku-. 
rie egzistuoja Europoje. ■’ Pra
nešė, jog prie Lygos jau prisi
dėjo astuonios slavų taūtos, o 
taip pat ir lietuviai. Numa- 

’ tuma, kad - trumpoje ateityje 
prisidės* dar trys* tautos.

Muzikalę programo dalį iš
pildė septynios ■ skirtingų • tau-, 
tų artistai: slovakai? lenkai* 
čekai, Karpatų rusai (rusinai), 
lietuviai, kroatai ir ukrainie
čiai. Atskirai visus artistus 
paminėti užimtų { perdaug vie
tos. Pakaks pasakyti?' jog va
karo : programas buvo labai 
gerai išpildytas;
iš chorų, smuikininkų, duetų, 
solistų, kvartetų ir purps or
kestrų. Nuo lietuvių - daly va- 
vo Radio Kliubo choras,ku
ris gana gražiai sudainavo tris

ji įsigi
jo savo namą prieš 25 metus. 
Toje kolonijoje ji buvo, taip 
sakant, lietuvių vbikimo cent
ras. Draugija visuomet no
riai prisidėjo. prie kiekvieno 
kilnaus sumanymo ir rėmė 
kiekvieną naudingą darbą. Ji 
suteikdavo kitoms draugijoms 
svetainę dykai susirinkimams 
laikyti, nors finansišku atžvil
gio lr‘ pftti 'hėrą tvirčiūtisi.1 Lie- 
tūviai priy^Utų tebiti Lietu
vos Sūnų 1 Draugiją, laikyda
mi jos i parčūgimfts. Štai! rūg- 
s^jo 16 d.; ji sivo' name1 ir ‘dar
že tūrės didilįppĮręngimą. ' Vi
sus Būsirihkūsiūs liikamins 

o^kėfetras. ^id bus 
visiems ;gera proga !iWhkšthai 
priieikti 1 i^iką. * Būtinai daly
vaukime f tame i'įpafemgime.

M lt ė' tfaftas^Kasaččkis
7< sūlaitkęs 

v 6 
d.77 vk’kR'ro.- ^bliūnis 
būvo senas ’SMoHh' ^Sitės f gy* 
VGbtijds. »Jis i p^i^laūsė • <At 

lovos i#ra|^feiį)per $3 
mMŪS. nra-i
minsi ndtu-
tėjp priešų. ^Jš' : Liet u vos i at
važiavo bbūdamaš <Mac ' yisai 
jatmas. i Piiifco -mbterį ofr hke- 
brirts stmns. 1 friiaMbtas 1 diko 
iahkiį * kapinėse w “bažnytinė
mis apeigomis (mat, lenkų ka
pinėse jau senai turėjo nusi- 

’pirkęs' lotą).
Rugsėjo 9 d. mabašninką.. į 

kapines palydėjo didelis ' bū
rys žmonių.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemele! ;r-— Jay Kay.

I.IETl VI.il DAI.Y- 
VA UJA NRA

■RĖMIME

mitingo diena tikrai nėra nu- gliakasiams rūkyti kasyklose 
statyta, bet sekantį sekmadienį 
tai bus pranešta per Lietuvių 
Radio Klubo programą ir per 
kitas radio stotis. I 
bus pranešta ir per 
dienraščius, 
ta, tai ir 
Naujienas.

anglų 
O jei bus suspė 
per Pittsburgho 

Reporteris.

ir turėti degtukų su savim. 
Bet clektrikiniai motorai an
glims vežioti, elektrikinės ma
šinos anglims kirsti ir krauti 
nėra uždraustos, nors nuo tų 
elektrįkmių maš|nų-motorų 
ugnies kibirkščių užsidega du
jos arba sausosios anglių dul
kės ir įvyksta baisios eksplio-

rie dainą mylime, nepraleiski- 
me šio nepapr^gto vakaro.

— Komisija.

Bridgevllle Pa
ja SLA. 90 k p. susirinkmo

New Kensington, Pa šlmtai “n8li“'
Anglių kasyklose baisi eksplio
zija,-^-7 angliakasiai užmušti

Rugsėjo 11 d. apie 8 valan
dą ryto Hillman Coal and 
Coke Co., kasyklose netoli nuo 
Barking stoties įvyko baisi an
glių dulkių ir dujų ekspliozi- 
ja, kurioje žuvo 7 angliaka
siai. Minėtoje kasykloje dir
bo apie 200 angliakasių, bet 
kitiems pavyko .išlikti gy
viems, nors .yiąy, $00 angliaka
sių gyvybė buvo pavojuje.

Kada įvyksta kasyklose du
jų arba anglių dulkių eks
pliozija vienoje kasyklų daly
je, tai visos kasyklos prisi
pildo nuodingų dujų, susiga
dina oro venteliacija ir įvyk
sta antra ir trečia ekspliozi- 
ja kitose kasyklų dalyse bei 
užgriauna išėjimus iš kasyk
lų. Tokiuose atsitikimuose 
dažnai žūsta visi angliakasiai, 
— kas tiesioginiai nuo eks- 
pliozijos, o kas nuo nuodingų 
dujų. šioji ekspliozija, ma
tomai, buvo tik vienoje kasy
klų dalyje ir nesugadino ga
lutinai venteliacijos, todėl ki
tiems darbininkams pavyko iš
sigelbėti iš mirtiei nasrų.

Sekantį angliakasiai žuvo 
ekspliozijoje, kurių lavonai 
buvo išvežti iš kasyklų ir in- 
dentifikuoti:
' Cdrtr&d Rubin, 41 metų am
žiaus, iš Springdale, * Pa.;

visi,

jis susidėjo• * _ * . *

Mat, mašinerija yra nau
dinga kompanijoms ir neša 
gražų pelną. Todėl ji yra 
vartojama ir nėra draudžia
ma. O kas kompanijoms ne
neša pelno, kaip tai rūkymas, 
degtukai ir adaros lemputės, 
tai griežtai draudžiama.

— S. Bakarias.

Pittsburgh, Pa
Naujas sumanymas

Lietuvių Vaizbos Būto > pas
tangomis Pittsburgh’o lietu
viai turės progos išgirsti šį 
rudenį pasižymėjusią daini
ninkę, Emilija Mickūnaitę, ku
riai Vaizbos Butas ruošia ne
paprastą koncertą lapkričio 
5 d.

Emilija Mickunaitė, kuri at
važiuos iš Philadelphijos duo
ti šį koncertą Lietuvių Pilie
čių svetainėj, South Side, yra 
artistė pilnoje to žodžio pras
mėje. Ji yra gimus ir augus 
Philadelphijoj, o muzikos 
mokslą baigusi Italijoj. Jos 
pirmas viešas pasirodymas 
kaipo dainininkės įvyko Ro
moj beveik keturi metai at
gal. Po to važinėjo po kitus 
Italijos miestus su opera ir; 
būdama nuoširdi lietuvaitė, 
neaplenkė ir Kauno' nepalink- 
smlnus savo* dainomis*.

Sugrįžūs iš Italijos, p-lė- 
Mickunaitė sav(j debiutą įvyk-

.........mieste,: Phila-* 
Tarp kitko, kriti-* 

Joe Frūncone, 22 kas, aprašydamas šį‘ koncertą 
Pa.; vietiniam dienrašty, ^The 

Charles SOldmon, 47 mėtų, iš Eveniūg Bulletiri”, shko: *J6s 
New KensihgtOn, Pa.; Mike: balso pdikūmas, jos dainų su* 
Stopko, 47 metų amžiaus, iš tokiu nepaprastu aiškumu ir 
Arnold, Pa. 'ir JOšeph Payer? žavėjimu 
■30 metų, ' iš . Springdale, Pa., malonus-;
yra’idrttčiai >ūpdėgęs : ir būVo visus prie jos patraūkė ir pu- 
dšvežtas iš kasyklų pusgyvis1 blika ją be galo entuziastiš- 
ir dabar randasi kritiškame j kai sutiko”.
padėjime Gitizens Geheral Ho 
spital, New Kehsirigton,' Pa.

Ekspliozijos priežastis.
Valdžios viršininkai ir ko 

roneris W.! J. McGregor aiški 
na ekspliOzijos priežastį seka 
mai: nuo elektrikinio moto- 
rorjktiris k'tfl’us traukia, ugnies gh’ą dėl ’lapkričio 5 d. 
kibirkštis turėjo uždegti Sau- jau nemažas skaičiuj* šio’kon

certo rėmėjų, kurie jau yra

ley Heights; Jose^h Dubinsky, 1
33 metų, iš Valley Heights; dė gimtiniam 
Jake'Miller,{44 metų, iš Acme- delphijoj.
tėnia, • Pa.; f \ \ ‘ _
metu iš Springdale,

Rugsėjo 10 d. įvyko SLA. 90 
kuopos, mėnesinis susirinki
mas. Nieko naujo šiame su
rinkime nebuvo. Buvo iš
klausyti kuopos valdybos ra
portai ir nutarta surengti 
“Card Party”. Išrinkta ren
gimo komisija rūpintis. Ko
misija susideda iš p-lės B. Sa
baliauskaitės, J. Kazlausko ir 
S. Bakano.

Kalbant apie darbus, pasi- 
lodo, kad darbai šiek tiek jau 
pagerėjo Bridgeville ir apylin
kėse po anglių kasyklas. Jau 
nekurie senesnieji darbininkai 
sugrįžo atgal - prie savo darbų 
dirbtuvėse. Anglių kasyklo
se ir kai kurie**nrfttjU' darbi
ninkų gauna darbus. Didžiau
sias sunkumas yra tik pereiti 
daktaro egzaminus. O jeigu 
esi senesnis kaip 45 metų am
žiaus, tai geriau neik ir neieš
kok darbo, — visvien jo ne
gausi. Mat, kompanijos turi 
pakankamai gerą pasirinkimą 
iš jaunų bedarbių, o senieji 
bedarbiai darykite ką norite, 
bet darbo nėra.

— N. L. A. Narys.

ŽIŪRINT PRO 
RAKTOSKYLUTE

Rašo Pliumpis

išpildymas, ir jos( 
ir prielankus būdas

Vėliau, kad p-lė Mickunaitė 
dainavo Ch’icagoje, visų di
džiųjų ; laikraščių kritikai il
gais straipsniais gyrė jos ne
paprastą išsilavinimą ir didelį 
balso turtingumą.

štai kokią dainininkė Vaiz
bos Butas kviečia į Pittsbur-

Yra

Kaip kituose miestuose, taip 
4r 1 Pitlsburghe, yra varoma 
agitacija 1 ir propogarida už 
NBA įgyvendinimą, kad grei
čiau nugalėjus depresiją 'ir 
grąžinus gerovės: laikus. Tame 
judėjime ir lietuviai1 ima' dūly- 
vunią. Yra sušldaCęs liėtuVių 
skyrius, po vadovyste Dr. J. T. 
Baltrušaitienės rŽiftti NRA.

Rugsėjo 15 d., penktūdieūio 
vakarė, yra rengiama Pitts- 
'btirghe ’dideli NRA paroda,! 
kur dalyvaus tisų' tautų Vyrai 
ir moterys. Dalyvaus
ka$' tik remia RNA ir mori 'nu
galėti 4^. įkyriąją digresiją, 
kuri' tifelč ‘daug jau yraį prikan
kinusi ihe įtik darbo ■ žmones j 
bet ir visus kitušfpiliečitis.

šioje NRA Pittsburgho pa
rodoje - dąlyvattj g ’ ir Hettiviai? 
Jie turės savo atskyrą skyrįų. 
Tad yrą pageidaujama kad 
lietuviai • kuę <skaitlingiausia 
dalyvautų(rjwod0je.. _,

Sekąnią rąyaitę yra “rengia-j t! saugias elektrikmes lempu-( šią musų dainininkę, 
mas ShA Įietuvįų skyriaus tęs dėF saugumo.. Už tų iem* dai bus neužilgo 
masinis mitingas? kur bus kak pučių mžlaikymą reikia kopi-Bet koncerto bilietų kaina yba

sas auglių dulkes ir tokiu bil
du įvykoA ekspliozija., sumokėję -po penkis dolerius

Dažūąi įyisbr <kasyklose i?ąn- j ir dūūgiau, kad tlk^daviis pro- 
gli akliaiY yra priverstų varto- g6s pittsbtirghieČiams išgirsti 

. Jų var- 
saugumo. Ųž tų lem-ydai bus neužilgo paskelbti.

A

jai jųokėtį^pų 5 centus (visai maža, nuo 50 centųiki 
dieną. Yra uždrausta an- vieno dolerio. Tad visi, ku-

Susipešė kūmutės
Aną dieną N. S. daly dvi 

politikierkos kibo viena kitai 
už plaukų. Mat, negali pasi
dalyti “kosttmieriais.”. Kū
mutė G. daro ir pardudda sky
stimėlį, na, o M. tūri iš kū
mutės G; pirkti, ir tai už bran
gesnę kainą pirkinius parduo
ti. Sako, jog “vaina” buvusi 
tikrai didelė ”ir jog neužteko 
špygų ir kitų dalykų rodymo, 
bet buvę ir antakių skaldymo, 
taip kad rytojaus dieną abiem 
kūmutėm prisėjo pasinaudoti 
šūltaiš kompresais.

Nabagėlis
Vienos parapijos * klebonėlis 

per švėntablyvišką gazietą <be- 
vetk kiekvienam fiumeryvverk- 
šnoja, jog jam nepritihką se
noje klebonijoje gyventi ir 
jog avelių priedermė •— nau
ją pastatyti. Na, jeigu avi
nėliai pasigailės klebonėlio ir 
vietoje dabartinės iŠtaiftihgos 
klebonijos ims statyti, palocių, 
tai avelių kirpimas bus ne su
lig jų skūra (oda), bet ir su 
visa skūra.

Vietoj klebonėliui raudoti 
apiejpalociūus statymą, Plium
pio pa t a rimas—apsirūpinti 
su varguliais parapijomis, ku
rių tarpe yra netik neturinčių 
namelių, bet if ką pavalgyti.
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Tomeitės irgi nepi

275

KORESPONDENCIJOS

100 DAINUOS STASYS RIMKUS

150
protin

DALYVAUS

KURIS RENGIASI SKRISTI PER ATLANTIKO OKEANU LIETUVON

WAUKEE

Transatlantinio Skridimo reikalams

LANSING, ILL
* r

200
150
400

Ramova Gardens tu
rės rudens atidarymą 
šeštadienį, Sept. 16 d.

Obuolių 1/6 porcija 
Uogų 1/6 porcija .... 
Peaches 1/6 porcija 
Razinkų 1/6 'porcija 
Leinon be viršelio

Mėlynės virtos V2 puod. 100
Spalgenos virtos 

puodelio ............... 100

dykai 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Weit 26 St - - -

350ikime, bet jam šimtametė bobų 
150'te yra pasakojusi 
350

Rašo Dr. S. A. Šlakis

vienų niekų
kad kiti

Ramova Gardens, 3508 So. Halsted 
yra pilnai prirengę ATIDARYMĄ

Cocoanut Cream ..........
Custard ..........................
Butter scotch ...............
.lėlio 1 puodelis .........

Saldainės šokolado šm.
Ice cream soda f rūktų 
Ice cream chokolate 
Ghocolate malted milk 
Dektynės 2 šaukštai 
Vyno 2 šaukštai .........
Kimmel 1 šaukštas ......

(Bus daugiau)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Serbentai virti pusė puo
delio .'..................... 100

Grapefruit, pusė did....... 100
Citrina, pusė ......................  33

Orandžis vienas ........... 75
Pyčė .................................. 40
Pydė su sirupu, virta 100
Gruše žalia f.................. 50
Grušė virta su cukrum 100

* t • * t./ *

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louii Avė. Tel. Kcdzie 8902

Vanoe. lietam ir draikos vanos. 
svrimming pool.

Rmižka ir tnrkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Bus labai įdomus programas. Pelnas skiriamas Antro

Obuolys
Obuolys
Obuolių
Apricots 3 švieži ........... 60
Apricots virti 9 su sirup. 100
Bananos vidutinis ....... 100
Mėlynos uogos 1 puodelis

Dar iš Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P 

susirinkimo

KAIP JGYTI TA DAILIĄ FIGURA-BUTI 
NEPERDAUG LIESIU IR NERIEBIU

Štai kame 
jo aiškinimų netikslumai:

Pirmininkas nesakė, kacĮ th. 
Liet. Draugija S. P. jau inkor
poruota, bet jis vien atpasako
jo ko Illinois Directors of 
Trade aiid Commerce reikala
vo pirma negu Draugiją buš 
galima formaliai įregistruoti. 
Ir kad visi reikalavimai vals
tijai esą suteikti ir visas dar
bas, atliktas Draugijoje, ko rei 
kalavo valstija, kad butų at
likta. Ir kad dabar Draugija 
tvarkosi sulig • valstijos reika
lavimo ir diena po dienos yra 
laukiamas formalus Draugijos 
įregistravimas.

Narys sako, pasirodė susi
rinkime, kad daugelis narių yra 
nepalankus įregistravimui Drau<- 
gijos. Butų įdomu žinoti, kiek 
p. Narys suskaitė iš 1300 na*- 
rių nepalankių įregistravimui 
Draugijos? Liepos {mėnesio 
Draugijos susirinkime, kada 
ėjo balsavimas rezoliucijos j- 
registravimo Draugijos susirin 
kimas rezoliuciją nubalsavo 
vienbalsiai

Rugsėjo 17 d. Zoo Parke 
įvyks didelis SLA. 9-to Ap
skričio piknikas su įvairiu ir 
įdomiu programų. Bus viso
kiausių žaidimų ir kitokių pa 
marginimų, j Už šokį bus ima
ma 5 centai, o už 6 šokius — 
25 centai.

Pasižadėjo piknike dalyvauti 
ir pasakyti prakalbą gerbiamas 
Susivienijimo iždininkas, K. P. 
Gugis iš Chicagos. Tad visi 
lietuviai dalyvaukite šiame šau
niame piknike.

— Pikniko Rengėjai

liui reikėjo mokėti kone ketu 
doleriai.
gios.

Dabar, 
ir vaisių 
gan aukštos, 
ateis žiema?

šeimininkės, kurios mano 
prezervuoti vaisius ar daržo
ves, dabar yra laikas apsirū
pinti, nes vėliau kainos dar 
daugiau pakils.—šeimininkas.

rezoliuciją 
ar ne p. Nari?

Dabar apie nepalankų tipą 
praeitame Draugijos susirinki
me, kuris įvyko rugsėjo 12 d. 
Susirinkime dalyvavo apie 150 
narių ir pirmininkui paaiškinus 
apie įregistravimo darbą, pa
prašė jei kas nors nėra aišku— 
paaiškins. Devyni nariai tiktai 
ėmė balsą—keturi iš jų kiek 
viename Draugijos suvirinkime 
ieško įvairių priekabių ir penki, 
kurie ėmė balsą, davė kaipo 
papildytą * atsakymą -pirmie
siems, kad jie kalba niekus. 
Diskusijos tuo klausimu tęsėsi 
15 minučių. Tas parodo ant 
kiek “karštos” buvo diskusijos 
ir koks tai “didelis” nepasiten
kinimas reiškės nariuose. At
rodo, kad tie nepasitenkinimai 
gludi gana giliai p. Nario vaiz
duotėje.

Dar p. Narys 
paplepėjo, būtent 
Draugijos svarbus reikalai ne-

rodos, yra daržovių
sezonas, bet kainos

O kasgi bus, kai

Šįmet brangus vai 
šiai

Dabar žmones gaus 
didesnį - programą ir patarnavimą 
būdavo pirmiaus duodama, nes 

atvėso tai žmonės norės pasiiokti 
smagios muzikos kuria suteiks p. 

Stephens Orchestras. Orchestras 
kiekvieną vakarą nuo pat atidary- 

Rudens Sezono. Prie to, bus ir 
dainininkai kurie suteiks

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tukitančiui ligonių. Patarimas 

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Tel. Črawford 5573

Kitais metais šiuo laiku vai
sių pardoutuvėse (markets) 
kainos ant visų vaisių ir dar
žovių buvo kur kas pigesnės. 
Pydės šįmet labai brangios, o 
ir nelabai gausiai jų tėra. Sly
vos ir grušios—nesulyginamai 
brangesnės, negu pernai metais. 
Obuoliai irgi pabrango. Salo
tai laikosi augštos kainos nuo 
praeitos .žiemos. Bulvės, gal 
būt, bus brangesnės už visas 
kitas daržoves. Nesenai bu’še-

Vakarykščios dienos “Nau 
jienose”, tūlas Narys aprašo 
Ch. Liet. Dr-gijos su'sirinkimą 
nevisai tiksliai. Atrodo, kad 
p. Narys visai nebuvo susirin: .buvo svarstųrpi. Kokie reika

PRADEDANT RUDENS SEZONĄ. 
Naujas pusininkas p. John Thomas 
(Tūmosa) kuris išpirko buvusį dali
ninką p. Molį, dabar sudarė visai nau
ją plana ir tvarką dėl RAMOVA GAR- 
DENS biznio 
daug 
negu 
oras 
prie 
Geo. 
gros 
mo 
kiti artistai 
visą muzikalį programą.
....ĮŽANGOS NEBUS JOKIOS. Kainos 
už vagius ir gėrimus bus tokios pat 
kaip'' visur — patarnavimas, Šokiai, mu
zika ir programas visai uždyką. Pp. 
Budria ir Thomas, nori užlaikyti gra
žiausia ir švariausią įstaigą Chicagos 
lietuvių patogumui. Jų veta yra labai 
tinkama ir patogi dėl bankietų kliu- 
bams, draugystėms ir privatiškom pa
rems . Ateikite susipažinti. Taipgi 
nepamirškite šeštadienio, atidarymo die
nos. XX.

Rudens Atidarymas Ramova Gardens 
3508 SOUTH HALSTED STREET 

Bus Programas — Muzika — šokiai — Dainos.
Gros GEO. STEPHENS Orchestras—Dainuos ST. RIMKUS 

Įžangos Nebus. Atidarymas įvyks

šeštadieny, RUGSĖJO-SEPT. 16, 1933 
Užkviečiame visirs atsilankyti.

Savininkai: G. Budris ir J. Thomas.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

WISS1G
Specialistai ii 

Rusijoi

(Tęsinys)
Sweetbreads. puod. 100 
Kepenys 1 Šmotelis .... 100 
Kumpio (virto) 1 riek. 100 
Avienos .1 šmotelis

(chops) ....................... 100
Veršienos 1 šmot..........  100
Vištienos 1/4 puodelio 100 
Vištienos keptos 1

riekelė baltos ......... .. 100
Vištienos keptos 1 riek.

tamsios ....................... 150
Antienos 1 šmotelis .... 300
Žąsienos 1-šmot.............. 300
Karvelių keptos mažas 100 
Kalakutų mėsos baltos 150
Turkey (kalakutų) tam

sios mėsos ........... 200
Lašinukų 1 riekelė ....... 25
Kapotos mėsos (bambur- 

ger) 1 šmotelis ... 200
Kumpio kepto 1 šmot. 200 
Kiaulienos kulneliai 1 250 
Pork chops vidutinis .... 150 
Frankfurters 1 .............  100
Pork Sausage 2 ........... 106
Summer Sausage 4 si. 100

Fruktai mažos kalorijų 
vertes.

kalorijų: 
(žalias) vidut. 50 
keptas ........... 100

košės 4 šaukšt. 100

Pineapple, žalio, ritinėlis 50 
Pineapple virtas, 1 šmo

telis ..m.......... ............. 100
Pinėapple grūstas 1/4

puodelio .......  100
Avietės 1 puodelis ....... 10(>
Žemuogės 1 puod. žalių 60
Žemuogių virtų su cuk

rum pusė puod........ 100
Žuvis.

(Jei kepta taukuose, tai 
pridėti 25 k.)

kalorijų:
Lydeka vidutinė porcija 
Ašeriukai 3 vidutiniai 
Salmon 1 vid. porcija 
Sahnon kenuose 1/2 puo 

delio ....................... 100
, Sardinkos aliejuje 4 .... 100

Ikrai 1 porcija ........... 150
White fish T pore....... 110
Trout 1 porcija ........... 125
Silkės 1 porcija ........... 115
Tuną J/2 puodelio ............  80
Halibut 1 porcija ....... 100
Oysters puodelio .... 50 
Oysters kepti 2 ................ 60
Lobster pusė
Vėžys 1 .......
PyraftĄi didelės kalorijų 

vertės.
kalorijų

1 šmotelis .... 15 
šmot.............. 10’

Angel food 
Sponge 1 
Chocolate 
Cocoanut 

Devils food 
Fruit cake ............... 35'

Ice Cream.
kalorijų

Vanilla porcija ........
. Chocolate porcija ....

Žemuogių ...................
Visų fruktų ...............
Butter scotch marsh 

mallow ...............
Pieš.

kalorijų: 
350-400 
350-400 
350-400 
.... 400 
.... 150

NAUJIENOS, ‘ClncSgS, HL
lai? Visi reikalai buvo ap
svarstyti kokius nusako kon
stitucija svarstyti. Gal p. Na
rys kokius nors reikalus turėjo 
kišeninėje, tas žinoma nebuvo 
svarstoma, susirinkimas apie 
tokius “reikalus” nieko nežino 
jo. Kiti reikalai, kurie išplau
kia iš Draugijos konstitijeijos 
ribų—visi buvo atlikti.

P-nas Narys vėl bėduoja, 
kad girdi valdybai daro prie
kaištą, kad ji diktatoriškai el
giasi ir t.t. Tas tai visai ma
žas dalykas. Aš pažįstu di
džiumą valdybos narių, žinau 
kad tie priekaištai jei ne šil
do nei šaldo. Kiek prisimenu, 
tokius pat priekaištus darė tai 
pačiai valdybai dešimts metų 
atgal kada Draugija dar tais 
laikais susidėjo iš 200 narių, 
bet nepaisant plepalų ta pąti 
valdyba išaugino Draugią iki 
1300 narių. Iš praeito susirin
kimo pirmininko raporto paaiš
kėjo, kad valdyba deda planus 
pakėlimui Draugijos narių skai
čiui bent iki 3,000, ypačiai jau
nimo prirašyme. Neabejoju, 
kad valdyba ir šitą planą tiks
liai įgyvendins. O varnos, ku
rios myli krankti, jos krankia 
ir kranks po senovei 
gų žmonių varnų krankimas nei 
kiek nebaido—kam gali būt 
svarbus varnų krankimas? Tur
būt niekam.

—Baron Von Pliokšt.
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DIENOS ŠVIESOS TAUPYMAS

Avkadij’us A verčenko.

Moteris Restorane
(Tįsiiiys)*

—Ret tuojau pat* jo žvilgsnis 
užsidegdavo, kaip > žaibas, iri 
buvo galima 'perskaityti tumė 
išdidžianie žvilgsnyje, patai
kintame į mane: “Rask tam
sta kitą tokią^ žavėtoją, tokį 
'Stebuklinga kūdikį, tokią pa
traukiamą ir malonią įnori-

Chicagos miesto taryba prailgino dienos šviesos 
taupymo (daylight saving) laiką iki pirmojo sekmadie* 
nio lapkričio mėnesį, t. y. iki lapkričio 5 dienos. Tai- esą- 
padaryta tikshi duoti daugiau progos žmonėms lankyti 
pasaulio parodą.

Jei ne ši priežastis, tai laikrodžiai Chicagoje turėtą 
būt pasukti valandą atgal šio mėnesio 24 d;

Tačiau iš to dienos- šviesos taupymo - prailginimo 
gali kilti keblumų žmonėms, jeigu toks pat nutarimas 
nebus padarytas artimuose Chicagai miestuose. Daug, 
žmonių, kurie dirba Chicagoje, gyvena priemiesčiuose, 
ir jiems bus didelė painiava, kuomet jų gyvenamose 
vietose laikrodžiai rodys vieną laiką, o Chicagoje kitą..

Be to, abejotina, ar ir iš viso yra naudinga ne va-' 
saros laiku kelti žmones iš miego visą valandą anks
čiau. Vaikai, kurie lanko mokyklas, negauna’ kaip rei-i 
kiant pasilsėti. Motinoms, kurios turi aprengti ir pa
valgydinti vaikus laiku, kad jie nepasivėlintų į mokyk
lą, bus bereikalingas apsunkinimas.

Farmeriai yra priešingi dienos šviesos taupymo 
idėjai net ir vasarą. O geležinkeliečiai sako, kad “mon- 
kiuotis” su laikrodžiais neišmintingas darbas.

gaa

Į^SjĮįįį^

keikiu džiaugsmu tu suspro.... 
sitvalgyRinr tuos dti valgius. 
Klausyk i Aš tdir sakau rinitui.

Aš ‘tau 'sakiiu* palik, mesk 
tii ' tą i koldetišfcai' išlepinto 
kūdikio amplua; Jik gali žifto- 
gų privesti1 iki 'įkaithlimo • bal
tai: i

—Jeigu *td‘ su ’manini' .-kulbė-' 
sU dm*' tokiu i baku* — šiandie 
mes su * tavim? matomės pas
kutinį kartą.

—Mano, brangioji! bot 1 juk 
tas niano^ balsas- — tavo 'bal
so.' paseka i Jai 'duoda sąrašą-— 
na< riiikia! Kas >gali' ’buti pap- 
rastesnib:' išsirink; ką tu no
rk Ne, tuojau pat prasideda: ’ 
“AoB; man vistiek! Išrink 
ipats. Man vistiek patT* Tau 
yistiOk pat? Gerai j ! Gal; tu su
valgysi keptą*-kačiuką .su 'ma
šininiu aliejum? Ar ne? Bet 
juk gi tu -sakai; kad tau vis
tiek. Arba žiurkių filiukai ąu • 
krutdntfi padažas rOmuliad! 
Juk 'tau* vistiek. Ar taip? Bbt, ' 
•tačiau,“aš >tau nei žiurkių,*nei 
kačių '• nesiltlhu5.* štai tdu‘ ska
lius žmogiški4 valgiai;. Nenori? 
Rinkis pati !•

• —TU ’de^bar‘kalbi;1 kaip5 van- 
dėns vOžiOtojas! Prieš ponkius 
mėnesius du ‘ kalbėjai 'kitą ; ką. 
. —Eį motute,..

?Iisi pamojo ranka ir* rus- 
čiavo.

—Ką “e, motute?” Na baigk 
sakyti... Ką i“e,‘ motute?’* 
' —Klausyk; žmogus laukia.' 
Tai negražu — naudotis — jo 
priverstina būkle ir laikyti jį 
prie savęs po pusvalandį.

—Labai prašau, be pasta
bų!1 Tūmsta'šauki, kaip neši
kas. Klausyk tamsta,' žmo
gau... užsakyk tamsta man 
ką nors... Man vistiek...

—!!—smogė delnu į skobnį 
jaunas ponas. —i Aš tuos juo
kus žinau. Jią^jtpU’ atvilks 
kokią pirmą ? /pasitaikiusią 
biaurybę, o tu tp'auostysi ją, 
ir atiduosi man, o sau paimsi 
mąno. Cha! Išlepintas kudi- 
kiš'l Ir aš, kaip ^kavalierius; 
kaip! vyras, > springsiu nuo 
biaurybės, o' tu, silpnas, bė^ 
ginklis; išlėl>intatf kūdikis, ry-* 
si- mano,' mano • išrinktą iriau 
pačiam valgį?T Gana!.... Aš 
pra-šaū ' tainstos tiks-liai1 nu- 
rd**dyti iš są-ra-šb: kO tamsta 
no-ri ?!

—-Lik tamsta sveikas! —šal
tai tarė Margarieta Nikola j ve
na, atsikeldama. — Aš nema
niau, kūd 'tėkš vakarieniaut i 
su žmogum, kuris- šaukia, 
kaip anglių išvežiotojas.

Ir ji skubiai nuėjo prie išė
jimo.

Jaunas ponas pašoko taip 
pat ir pažvelgė į mane, žvilg
sniu kupinu nusiminimo ir 
ūžuoj autos troškimo..

O aš jam tariau:
—Idiotas!
—Kas... idiotus? — suriko 

jįši’ 
’ —Tamsta!* •

—Ąš? .*
—Na-gi taip: Tamstai rei

kėjo nuo to pradėti, o ne baig- 
ti tuo.

! Jis pulti?iriane, *bet vietojo : 
to pamojo1 ranka, ’s nusikeikė * 
ir s uvargtišia^ ntibžgo/ paskui} 
ponią. ;

Daugiau jis drauge nebe
ateidavo;

Išvertė Arėjas Vitkauskas.

Byrds 
Cakp^ 

DiTTI/E 
America

žmonės, kuriuos aš kažin- 
kame jau kartą buvau suti
kęs, atėjo į restoraną ir atsi
sėdo gretimai su mano skob
ai eli u.

• Dvejetas. Jis ir ji.
Ji! visa buvo išausta iŠ' ko

ketiškų elgesių ir judesių.' 
koketiškai pasitaisė skrybėlę,' 
kokėtiškai ir lyg nuo šalčib 
patrauki pečiais, patrynė ma
žas' rankas į vieną į kitą iri 
pagallhu ’pažvėl^ė į manė kb- 
ketiškii žvilgsniu.

• Jos lydėtojas paklausė:
—Na, ką-gi mes gersime?
—Mum vistiek. Užsakyk, ką 

noi’i.
—Gerai; žmogau! Butelį!! 

Kordo-Ruž.
—0i, ką tu! — koketiškai 

išpūtė lupeles ponia, (aš ka
žin kodėl atsiminiau jos var-> 
dą :* Margarieta Nikolajevna). 
—Kaip galima gerti tą bjau
rybę!...

—Bet juk gi tu, Margarieta,1 
sakei kad' tau^vistiek. O da
bar iš' sykio1 sakai; kad 'tai 
biaurybė.

—Labai* prašau, nekalbėk 
aukštesniu balsu.

—A3 nekalbu aukštesniu 
baku, bet sutik pati; kėd' tai 
apsurdūsr Tai' 
— biaurybė! 
klausiau: ko 
rųšį?

—Aš noriu 
na kepuraite...

—Na, štai. Tai kitas daly
kas. O ko tu nori valgyti?

Vėl Margarieta’ Nikolajev
na pasukinėjo rankose su ža
vimai' beginkle1 išvaizda kor
telę ir' ištiesė4 ją' atgal1 metr- 

ij dibteliui:
—Aš nežinau J Ach, Viešpa- 

tamsta

f

HOOVERIS SUSIPRATO, BET PO LAIKO '

Hotelių savininkų konvencijoje vienas Arthur L. 
Rače iš Bostono pasakė, kad Herbert Hoover, prieis; 
pabaigą savo termino Baltam jame Name, norėjęs pro- 
hibicijos atšaukimo. Jisai tatai pareiškęs privačiame 
pasikalbėjime su p. Rače po rinkimų Maine valstijoje 
pereitą rudenį, minėdamas butlegerių įsigalėjimą ir ki
tokius prohibicijos eros blogumus. Bet .Hooveris prašęs 
nieko apie tai neskelbti spaudoje.

Jei atsimenate, Hooveris iki šių metų kovo mėnesio 
pradžios buvo Jungtinių Valstijų, prezidentas. Jdomu 
išgirsti, kad ir į jo galvą buvo įsiskverbusi abejonė apie* 
“kilniojo eksperimento” išganihgumą,: Bet pastebėtihaj 
yra tai, kad'sveiką mintį jam įkvėpė* nepavykęs jo par* 
tijai balsavimas. Iš to matome, kad Hooveris, kaipi ir 
visi kiti politikieriai, ne savo protu vadovavosi, bet 
taikėsi prie balsuotojų nuotaikos.

Tačiau jam buvo bėda, kad jį buvo apstoję stam
biojo biznio šulai, per kuriuos jisai negalėjo įžiūrėti, 
ką minios daro ir kaip jos reaguoja į jo politiką. Sep- 
temberio mėnesį, kada jisai susigriebė einąs prieš bal
suotojų nuotaiką, jau buvo per vėlu jam savo politiką 
pakeisti. Tik labai miklus žmogus butų galėjęs taip 
urnai persiversti per galvą, nenusisukdamas sprando. 
O Hooveris nebuvo miklus. Todėl jisai laikėsi savo po
zicijos, žinodamas, kad ją nebegalima apginti, iki žmo-‘ 
nių nepasitenkinimo banga užgriuvo jį ir jo partiją.'

>— vistiek; o tai 
Jukas girtavęs 
tu nori, kokią

tai... su raudo-

Padaryk 
de-voliai. 
de-voliai!

valgo

'iiiiiiiii

Adm. Richard Byrd šį mėnesį laivu “Bear” išplaukia antrai ekspedicijai tirti pietinio poliauą 
apielinkes. Viršuj Byrdo stovykla1 “Mažoji Amerika” poliaus juostoj.. H. I. June bus vyriausias 
lakūnas; kuris dalyvavo ir 1929 m. ekspedicijoje, nes tyrimai bus atliekami daugiausia iš oro. 
j Su “ekspedicija vyksta septyni mokslininkai ir 70 įgulos narių.'

a. n.il>,l|ll,i n..............  į., .....r ..................... ...■ ■■ ■■» Ui =====

MIRĖ GERAS' ŽMOGUS

tie... Na, užsakyk 
mums ką nors.

-—Ką tamtsa'liepsi? — dar 
kartą paklausė prityręs meti-’ 
d’otelis.

—Na, ką nors... Išrink tu, 
Kolia.

Jaunas ponas pažvelgė į ją 
įtemptu žvilgsniu.

—Gerai. Išrinksiu, 
tamsta jai kotletus

—Tik ne kotletus 
Tai visos šansonetės 
kotletus dei-voliaL

—Atsiprašau, — susilaiko
mai tarė'jaunas ponas; bet 
mašastihis’ baritonas, kurį jis 
stengėsi sulaikyti, skambėjo',* 
storėjo ir darėsi kupinas su
sierzinimo. — Atsiprašau... Tu 

ysakei, kad tau. vistiek. Pave
dei man • išrinkti.1 AŠ išrinkau.1 
Ir štai gi tu' sakai, kad “tik 
ne de-voliai!” O ką gi? Iš kur 
gi aš galiu žinoti, ko tu nori?

—Ko, nors iš žuvies. Ir labai 
prašau,' nėkallfėk su ‘manim 
tokiu •balštr.1'

—Balsas puikūs; Kb
nors iš žuvies ? liet ‘k6 * gr?

—Gi ko nors. Ko nors leng
vesnio iš žuvies.

—Gerai. Žmogau! Padaryk 
jai sterledelę rusiškai.

—Ne, ne steredėlę, ko nors 
kito,. — darydama žavingai 
kokietišką išvaizdą. ; susiraukė 
Mhrgarieta Nikolajevna.

Dar labiau sulbikydainėš 
savo šusterėjusio balso uru
lius, jaunas ponas bent kiek 
ptstatojo ir padavė poniai są- 
rašQv'

—♦Klausyk! Tu du kartu sa- 
. Girdi? 

Du kartu! O kai aš tau pasiū
liau, manaip, labai skanius 
valgius — tu ar matote, atsi
sukai!... O, jeigu tu butum al-

Dėl aptiekininko Šidlausko mirties liūdi ne tik jo 
šeima ir artimieji jo sėbrai Bostone, bet ir skaitlingi 
jo draugai kitose Amerikos lietuvių kolonijose. Jįl la
bai gerai pamena senesnioji musų karta iš Pasaulio 
Karo laikų, kada amerikiečiai organizavo komitetus ir 
dėjo aukas nukentėjusiems Lietuvos žmonėms sušelpti. 
Kazys Šidlauskas, tuomet dar jaunas vyras, yra daug? 
prisidėjęs prie to visuomeninės labdarybės darbo.

Visuotiname Amerikos lietuvių seime, Brooklynty 
1914 m. buvo įsteigtas Lietuvos Šelpimo Komitetas, ir 
nabašninkas Šidlauskas įėjo į jį, kaipo iždininkas. Dėl 
jo asmens kilo smarkus ginčas seime tarpe kairesnio
sios seimo dalies, kuriai vadovavo socialistai, ir Dr. J. 
Šliupo. Pastarasis su savo šalininkais būtinai norėjo 
pravesti į kasierius nabašninką Tarną Paukštį? Šitffldfey 
atsiminus aįSie tai, yra aišku, kad tai buvo bereikaHn-*' 
gas konfliktas, nes Komitetas nebuvo politiškas ir so
cialistų kandidatas į iždininkus nebuvo partijos žmo
gus. Prieš jį buvo užsivarinėjama tiktai dėlto, kad jisai 
“draugavo su socialistais” (baisi nuodėmėj ,

Savo pareigas Lietuvos šelpimo Komitete' nabaš& 
ninkas Šidlauskas atliko jpavyzdingai. Pto jo rtirtkas keU kad "tau vistiek. 
perėjo dešimtys tukstandųndolerių visuomenės pinigų; ” ' 
bet. niekas jam negalėjo užmesti, kad jisai bent per 
nago juodymą butų pasielgęs su tuo turtu* neteisingai.

Jisai buvo garbingas vyras, ir musų visuomenėje "0> jęiĮBĮ t%yę nqw

.JUOKAI
Teisėjas: “Tamsta esi kalti

namas- priėmimu vogtų daiktų 
Į 
k
v— ar tamsta žinojai, kad jie 
|uvo vogti?”
I Kaltihamasiš1: “Aš; daviau de

šimts šilingų už j uote — kad 
aš bučiau žinojęs; jog jie vog
tu, aš nebūčiau' davęs daugiau 
karpdU.'’** (‘<Faun^, Wien)'.

rūbas“Koks- gražus kailinis
— kiek jis' kainavo?”

“Tik vieną bučkį”.
“Kurį tamsta, davei‘tamstos 

vyrui?”
“Ne, kurį jis davė tarnaitei.”'

(“Lustige Blatter”, Berlin).

Ar tamstos šuo geras žiur- Pietautojas' (eidamas; iš gele
žinkelio valgomojo vagOno): 
“Kainos tokios' aukštos — jos 
nukentės nuo to.”

Bičiulis (traukdamas dU si
dabriniu' šaukštu iš savo' kiše- 
niaus) : “Jos* jau nukentėjo.'” 

(“Nebelspalter”, Ztįrfeh).

><<

kėms?” .
“Aš taip manau — jos ėda< 

iš to'paties indo”.
1 (“Pėfe Mele’ Paris).

Teisėjas-. “Koks kaltihimaS?
Policininkas:- “Girtas, 

! Teisėjas- (į suimtąjį) : 
tamstos pavardė ?*’

Suimtasis: “Džonas 
(šautuvas)”

Teisėjas: “Gerai; Gunn,' aš* 
paleidžiu tamstą, šį kartą, bet 
tamsta neturi būti užkaišytas 
vėl.”

(“Eastern Morning News”)

pone”.
“Kaipi

Gunn

Vaikas (autobuse į nepažįst 
“Teveli, tėveli!” 

, Motina:1 “Nutilk;’ brangusis.^ 
Tai ne tėvelis. Tai džentlme- 
nas”.

(“Middlebury Blue Baboon”).

t

tarną žmogų)

“Tamšta visai ne toks, kokį; 
aš vaizdavausi žentą.”

“Bet tamsta esi kaip <tik to
kia^ ' kokią aš1 uošvę vaizdavau
si^’ (“Kikeriki”, Wien.)

Dailininkas: “Kaip tamsta su** 
prantl sakydamas; jog mano 
paveikslas “Galėjo būti bloges
nis”?

Kritikas: “Gerai; kadangi 
tas nepatenkina tamstos, aš ak 
siimu ir1 'sakau, jog jis negali 
jo būti blogesnis.”

(“Lustige Kolner''Zeitbng”) j

Bankininkas: “Aš nieko ne
galiu tamstai duoti, aš turiu 
pakankamai neturtingų giminių 
— mano brolis kainavo man 
daug pinigų”.
r Elgėta: “Bet tamstos brolis 
sake man,' kad jis niekuomet 
nieko iš tamstos nėra gavęs.

! Būnkininkas:
aš nieko nedaviau savo broliui, 
ar tamsta manai, kad aš duo
siu ką nors tamstai?”

(“Die Muskete”, Wien.)

»>
Gerai, jeigu

“Tomi, jeigu tavo'tėvas bu
vo užsiėmęs visą dieną ir pa
sakė, kad jam reikėjo grįžti į 
raštinę naktį, ką jis veikė?”

“Tai yra tas, ką itfjima norė
tų žinoti!”

(“Richmond Hėtald”)

Gydytojas: “Tamsta paruo
ši savo vyrą blogesniain...” 

žmona: “O, gydytojau, ar 
jis įnirs?” *

Gydytojas: “Ne, bet aš tu
riu jam uždrausti alų.” 

(“Fliegendė* Blatter,” ?
Munich).

Vilties kupinas viengunguš: 
“Aš noriu gražios ir intfeli* 
gentiškos žmonos.”

Vedybų agentas: “Negali
ma, tamsta gali tik vesti to
kią.” (“Pele Mele”, Paris).

Visuomet skolinkis iš pesi
misto — jis* niekuomet nesi
tiki, kad bus grąžinta.

(“Boston Beanporf*).
...........................................................       J...

AR TOLI TAIP NUVAŽIUOS?

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš-Liettivos. Tai ge
riausias <r įdomiausias. žttt* 
nalft8^Kaina«4ik-4&-e.-Goli> 
ma gauti Naujienose.

Reikalaukite “NAU- 
JIĘNAS” ant. bile kam
poj .kur pimuapumr tajl- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-

•SS?

riįfit* resK-tv*.
»į<Bfo»wwm^ .....Į*.—............. i i '— 'i ......... ...
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

■ : •• ir-4 r ------

Dūdų orkestras “Lie
tuva” suorganizuo
tas 40 metų atgal

Bus

Daug nuveikęs, dabar rengia 
pikniką lakūnų paminklo fon
dui.

Chicagos lietuvių muzikantų 
dūdų orkestras, po vardu “Lie
tuva Band”, tapo suorganizuo
tas virš 40 metų atgal. Beno 
čarteris išimtas 1892 m. sau
sio 9 dieną. Pirmu beno direk
torių buvęs Jonas Jakaitis, vė
liaus K. FilipaVičius, Alfonsas 
Jakaitis (miręs), Tadas Mace- 
vičia, Vytautas Lukauskas, Pet
ras Sarpalius, Mikas Donaus- 
kis, Bronis Bakševiė ir Juozas 
L. Grušas. Dabartiniu beno di
rektorių yra Juozas Keturakis.

Kaipo organizacija, Liet. Be
nas yra daug veikęs. Daug gro
jęs draugijų paraduose, koncer
tuose, piknikuose ir t. t., ne
mažai rengęs koncertų ir Beno 
muzikantų naudai, šią vasarą 
lietuvių benas turėjo du išva
žiavimu ir vieną pikniką. Visi 
buvo sėkmingi. Dalyvavo žuvu
sių lakūnų masiniame mitinge, 
McKinley parke.

Dabar benas rengia pikniką, 
kurio visą pelną skiria musų 
garbingų lietuvių lakūnų Da
riaus-Girėno paminklo fondui. 
P-ia Marijona Makutienė tai 
dienai aukoja daržą. Motina

Helena, “Margutis”, Peoples ir 
Progress krautuvės, J. Sudri
ko korporacija ir Radio Klu
bas tų labdaringą beno pikni
ką garsina dovanai. Pp. Kna- 
ber ir Aleksa prižadėjo parū
pinti gerus užkandžius, 
gera šokiams orkestrą,
sutaisys iš beno narių p. J. Ra
kauskas, o svarbiausia, bus 
gražus programas. Gros benas, 
k&lbės Lietūvos 1 Konsulai p’. 
Kalvaitis, šoks Vytautas Be- 
liajus su savo grupe. Jei ap
linkybės pavelys, tai bus ir 
“Naujienų” redaktorius' Pins 
Grigaitis.

Bus ir kitokių prašmatnybių. 
Taigi Chicagos ir apielinkių lie
tuvių visuomenė yra kuoširdin- 
giausiai užprašoma dalyvauti 
muzikantų piknike rugsėjo-sep. 
17 d., Birutės darže, prie 79 it 
Archer Avė. Jei oras pasitai
kytų ir nepastovus, vistiek pik
nikas jvyks, nes Birutės darže 
yra milžiniškai didelė svetainė, 
kur bus galima pasislėpti.

Kviečia
L. B. rengimo komisija.

Jiems važiuojant skersai Illinois 
Central bėgėsiant automobilio 
užbėgo elektrinis kelėivinis 
traukinys, kuris visu smarku
ma trenkė j juos > apversdamas 
autą kelius sykius.

• J. Kristopaičiūi galva ir vei
das sužeistas. 14 “stičių” dak
taras įdėjo. Povilas Lukošius 
skaudžiau užgautas, ir abejo
jama ar jisai pagis, nes jam 
8 šohkav/liai įlaužti ir vienas 
petis gal sulaužytas.

Abudu sužeistieji randasi 
Hosbland Communtty ligoninėj, 
No. 312.

J. Krištopaitis yra narys Bro
lių ir Seserą- draugijos, o Pov. 
Lūkošiūs Goklen Star kliubo 
narys. Prašoma minimų drau
gijų narii/s, kad aplankytų 
juos, nes tas sergančius labai 
suramins.—^N.

Agurkai-Agurkai
Chicagos Lietuvių Chęras 

Pirmyn rūėšiasi 8tatyti->pakarr 
toti komišką operetę “Agur
kai”. Sale dar nėra gauta, bet 
tikimasi trumpoj ateityj surasi 
ti ir tirtliamą salę. Lietuvių 
Auditorija bent iš rudens jau 
yra užimta. I

Operetė “Agurkai” yra labai 
juokinga ir' linksiha. šią - ope
retę Pirmyn choras prieš pord 
metų suvaidino s Lietuvių Audi- 
torijėj. Veikalas 4r vaidinimas 
bei 'daimvimės tada visiems pa
tiko. Daugelis išreiškė pageli- 
davimą atkartoti ją. Taigi1,

JUOZAPAS BUDRIKIS IR TĖVAS
* G R A B O R I A I 

Nežiūrint-ktir gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų' Skirtingo Patarnavimo 

Pašaukiu REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
f ir žemesnes kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Liėtuy^^

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdveanę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais tuo 10 iki 12 

Pbone Boblevard 8483

Garsirikitės “N-nose”

choras ir nutarė pakartoti šią 
operetę.

Manoma, kad vaidintojų są
statas pasiliks tas pats. Kai 
kurie asmenys, pav: V. Poška 
Kniskio rolėj buvo nepavaduto- 
jamas: Pranas Jakavičius — 
garsinimų agento ir kiti savo 
rolėse buvo taipjau labai geri 
charakteriai, 
nimas išeitų 
išimtum tuos

Kažin, ar vaidi- 
taip gerai, jeigu 
asmenis?

—Rėmėjas.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUSLIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BEirrASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sti.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6)30-8:30

Nedildieniais pagal autartj

Traukinio-ailtomobi 
lio nelaimėj sunkiai 
sužeisti du lietuvai
Po traukinio ratais papuolė 

roselandiečiai Jurgis Kristo- 
paitis ir Povilas Lukošius.

15 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

BOSELAND.—Jurgis Kristo- 
paitis ir Povilas Lukošius mir
tinai sužeisti ir randasi Rose- 
land Community ligoninėj.

Pereitą sekmadienį, rūgs. 10 
d., J. Kristopaitis ir Povilas 
Lukošius važiavo automobiliu 
Emerald avė. į žiemių pusę.

CSA GERAS MAISTAS UŽGANĖDINA
Pirkite jį “Midwest Stores”, kur

Kainos yra pigiausios ir patarnavimas geriausias! 
Išpardavimas PfiTNYčIOJ IR SUBATOJ, RŪGS. 15 ir 16

Toillf Ql Armour’s I I U lindi “STAR”
1 Svaro -t |i

Kartonas Ę

PETRAS BUTĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

dieną rugsėjo mėn., 1918 
karės laukuose Prancijoj, sulaukęs 
24 metų amžiaus, gimęs Paliep- 
kalvio kaime, Raseinių parapijoj. 
Telšių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 2 
brolius, Joną ir Kazimierą, 2 se
seris Suzaną ir Domicėlę Lietuvoj 
motiną Oną po tėvais Pocaitę. tė
vą Kazimierą, 2 brolienes Vin
centą ir Stanislovą. 2 seseris Oną 
ir Elenorą ir giminės.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio bus laikomos šv. 
Mišios Mt. Carmel bažnyčioje 16 
d. rugsėjo mėn. 1933 m., 8 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas.

Mes Tave Musų brangusis Pet
rai niekuomet neužmitšime. Tu 
pas mus jau ..nebesugrįŠi, bet mes ; 
ankščiau ar vėliau pas Tave atei- 
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Broliai, Seserys, Tėvai 
it Giminės.

16
m.

3Augšti 1 Aa
Kenai |3|j

■F

KAVA “Maxwell House” -1*41. V Ib Vaciuim Pakuota Svaro kcnas.£.f V
“BLUE W1NNER” Cahfornia Yellow Cling

'PVėČQ REIKUTES ar PUSĖS ‘4
TILKaD Dideli No. 2i/2 kenai Į QC

ATJT> ĄPnĄ JUODA “Lipton’s” Yellow Label svaro 4 0 A
A Maži] pakeliai po 8c pakeliai ■ W V

“BOSCO” 3-Food Drink Choc., Malt flavor Did. džr. 33c
SALAD DRESSING “Midwest” ........... Kvort. džiaras 25c
CORN FLAKES Triuškųs “Midwest 2 pak. 13c

“WARD’S MARBLE or GOLD 4 
POUND CAKE vienas i|»wC

• LUNCHEON COOKIES “Sunshine 2 tuz. 15c
ORIE-NTAL LUNCHEON LOAF “Drexel Farms” Sv. 24c
VIRTI SPAGETAI “Bcecli-Nut” ....... Į sv. kenas 2 už 17c
DŽIARŲ ROKERIAI “Midwcst” .... 12 pakelyje 3'pak. 10c «i

w"SAMCO”DŽIARAI SUPERSEAL

PAINTĖS

KVORTOS
Tuz 590 
Taz69 c

.... 5 sv. I7c^r
- ..... —

... 4 sv. 17ci

ANTANAS KVEDERAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 12 dieną, 6 valandą va» 
kare 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Dablių kaime, Šila
lės parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime

moterį Oną, 2 sūnūs Antaną ir 
Pranciškų, dukterį Oną, brolį
Jurgį, pusseserę Marijoną Gestau-į 
tienę ir giminės, o Lietuvoj 2 se- j/ 
seris.

Kūnas pašarvotas randasi 12220 ‘ 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj rugsė-£ 
jo 16 dieną, 8:30 vai. ryto iŠ^ 
namų į šv. Petro ir Povilo para-v 
pijos bažnyčią, kurioje atsibus įp| 
gedulingos pamaldos už vėlionioi^ 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. h. 
Kazimiero kapines.

Visi a a. Antano Kvedero' gi
minės, draugai ir pažįstami esat,-’; 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti’;.' 
laidotuvėse ir sutrikti jam pasku
tinį patarnavimą; ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Brolis, Pusseserė 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius J. F. Radžius, Tel 
6174.

VINCENTAS SAMOŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- j 

sėjo 14 dieną. 12:02 valandą ry
to 1 933” m., sulaukęs 41 metų | 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Jurbarko parap., Labgerų kaimas.

Paliko didėliame nuliudime 
Lietuvoje moterį Suzaną po tė
vais Dačikė, sūnų Vincentą 7 
metų, dukterį Aldoną 1 metų, o 
Amerikoje motiną Heleną, 3 se- ’ 
seris, Antaniną PetraUskiėnę, švo- ' 
gėrį Mikolą, Oną Paukštis, švo- 
gerį Vinčentą, 

i:kas, i _ '
ir 2 brolienes, Juozapas, brolienė 
Marijona, __
Marcelė ir bfolį Stanislovą, pus 
brolį Joną Santošką, 2 Švogerkas I 
Juzefą Slavinskienę, Kaitanciją 
Vekcrierię ir giminės.

Kunas> pašarvotas, randasi 4024 | 
Montgomery St.

Laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 16 dieną, 8 vai. ryto iš na- j 
mų į Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge-! 
didingos pamaldos už velionio J 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv.

1 Kazimiero kapines. T
Visi a. a. Vincento Samoškos ■ 

giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. M

Nubudę liekame, ’M
Moteris, Sūnūs, Daktė, 
Motina, Seserys, Broliai, 
Pusbrolis, švoger'tai, *
Brolienės,/ Svogerkos, 
it Giminės.

Laidotuvėse "patarnauja grabo- lli| 
rius S. P. Mažeika, Tel. YardS *1 
1138. ■

I Vagys užpuolė mar 
ąuettparkietj A. 

•Beržinskį

Lietuviai Daktarai 
Amerikot Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariui- ..._______ _ _ .

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbon. HEMLOCK 7S2S

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Sojpbje ’ Leščiaus- 
švogerį Juozapą, 3 balius’

Benediktas, brolienė

MARQUETTE PARK.— Du 
vagys, apsiginklavę revolve
riais, užpuolė lietuvį A. Ber- 
žinskį, 2346 West 69th Street. 
Jie. paėmė visus pinigus iš jo 
krautuvės, visus cigarus, o ne
pasitenkinę tu*o, paėmė ir val
gius, kuriuos rado.—-VBA.

AL Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.
.....'

I

—
D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

•h
iife

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

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S.STATE s
2na f/oorAcro^s/romPavis Store I 
SteteSt. NezfboorRiaHo Meater. Į

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas 'Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuvės Akušerės

Canal

Graboriai
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.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Mčdefriiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avėnue
CHICAGO, ILL

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už - $25^00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414 2 < ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 13th St., netoli Morgan St- 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464
I —■ I į ii n............. .......................III* II ■—į......■ui. . .......   II. ■ a

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, l^edėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

4729

Res. 6600 South Artesian' Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS 
įGRAfiORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

h-—į-i  ........................... ii , n, i, n      i, ■„■hte.. ■!« H i

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- • 
kale visuomet ošti sąži
ningas it riebrangus 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 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Dr. StrikoHs
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiaas:*4645 S. ASHLAND A VE.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal 'sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriiką 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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

8 Midwife 
6109 South Albanįf 

Avenue 
Pbone 

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liuievičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

if apielinkėje. 
Didelė it graži 
koplyčia dykai. 

>4092 ARCHER ĄV.

Pbone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th SL 
Tel. Bohlevatd 5203 ir 8413 

1327 So, 49th €t.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Brunsvvick 0597

DIDELI VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1
JONATHAN OBUOLIAI Illinois U. S. No. 1

i

A J.Įtaikąs,i .Mi.i

Tel. Cketč < 24Oį. it 85 9 J 

Antanas Petkus

NIHOHBUKHUOD gTURU
O M

9c

O- 
M

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAKELIS
756 W. 35th St 

fCor. of 35tb 8 Halsted Sts.) 
Ofiso Valandos: nuo 2-4, nuo 7^9 

: Nedildieniais pagal sutarti.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
T<1.-REPUBLIC 5100

’• PASTABA *— Dauguma ^Midweįit Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
___ galite pirkti gerą misą, paukitienį ie tl, už femiausias kainasl______

,"BUYTCT THBIWĮIBWECT POH LESS*

midwestSstores
300 INOUPBNUBNT

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ane. 
Tel. Boulevard 2800 

Jta. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge it 

Subatoj 9 iki 8.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio iŠ Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD 9199

•SUNKi^T” ORANŽIAI Labai dideli ..... ......... 2 tuz. 37c
DEGTUKAI “Midwest”,.............................. .... 6 dėžutės 23c
ROOT BEER EXTRACT “Midwest” ..... .... 2 bonkos 17c

ęriDA ®eer “Midvvest” didelės
M UI/ A Ginger Ale bonkos

/Plūs Depozitas už bonkaš)

FRU1T SYRUP Del gėrimų ..... Paintės džiogas 15c
“BUCKEYE” Malt Syrup .................... Setas 57c

- Mes priimam visus Pa&lpos Groserio Oirderius.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
J ' 

IŠTAIGA chicagoje
J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, tori 

daugiauftte^&Meąg/ to<i!Sl gali pigiau patarnauti.
J. F. EUDEMS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

£ turi įrengęs grabu dirbtuvę.
Puikiausios, iMddėrhigkai^ įrengtos trys *<koply£ies su 

vargonais* DYKAI dėl Šermenų
Nuliudimo valandoje, pašaukite iia^|8taigą.

J. F. EUDBKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS DFISAS 
4605-07 SOe HERMITAGE AVB

Visi Telefonai YARDS 1741—1742

R

' <3

CHICAGO, . nuu .v ' A. . , ‘ 1 • ■■■

Lachavicli ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale mėldžiamė atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W._23rd PI., ChicagO
SKYRIUS:

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto o f irai 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

CICERO, ILL.

HOHN B. BORDEN
. LIETUVIS ADVOKATAS

W.Sidesąm W, <12 SL (Cermak Rd)
PttadOO/ fcMdoS tr PStnyMos vsk. C 1M 0

. , TbMobm 4>oaal 61M
Nntfnh Rockvrell Street

Utarnlakn. Kotverro ir Substos vok. T IM 8
TeUtonsa BepubUs 0800
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos ir Anglijos 
laikraščiai aukština 

Juozą Babravičių

balan- 
“Vakar 

dainavo

Murikų kritikai nesivaržyda
mi kelia jį į virių, skaito 
tikru artistu ir dainium.

JUOZAPAS BABRAVIČIUS

švelnaus 
o technikų pilnai pavel- 
jo asmenybe nustebi- 
dainius labai talentuo- 
labai išmokslintas artis-

Gerbiamam artistui Babra
vičiui atvykus Chicago’n 1923 
metų pradžioje, po pirmo kon
certo, visa eilė angliškų lak- 
raščių musų artistų, visi iki 
vienam, tiktai gyrė ir patai
kavo savais aprašymais, štai 
trumputės ištraukos:

“Chicago Tribūne 
džio *21, 1923 rašo: 
..Juozas Babravičius
Orchestra Hali... į kelias mi
nutes jis tikriausiai įrodė, kad 
jis yra pirmos rūšies operos 
giesmininkas. Jis pats lietu
vis, buvęs Imperijinės Operos 
narys, Maskvoje, jisai turi ly
rinį glamonėjantį balsų, bet 
tas balsas turi tikrų vertybę ir 
dar priedan augšto laipsnio 
kultūrinį ištobulinimų........ To
balsas nereikalauja tulko. Jis 
operai priklauso...”

“Chicago Evening Ameri
can” balandžo 21, 1923. Tarp
tautinis muzikos kritikas Ilcr- 
man Devries rašė: “Juozas

Kultūringų tautų muzikos 
kritikai štai kaip musų dainių 
aprašo: “.... Ne tik tenoras,
kurio balso skambėjimas turi 
neapsakoma (charin) žavėji
mų, tikrių-tikriausias tenoras 
su balsu, linkusiu prie spalvų, 
ištobulintas artistas 
budo, 
dėjęs; 
nanti, 
tas ir 
tas.

Tikrus muzikos mylėtojus 
jisai užkerėjo..... užmiršti ne
galimu dainavimo ‘Miserere* 
iš II Trovatore. Muzikos—my
lėtojams įtikti ir juos užžavė
ti, jisai turi tobulų galimybę”. 
Taip rašė 1922, balandžio 9tų 
dienų “Glasgow E. Times” ir 
dar iš to paties laikraščio an
gliškai: “Mr. Joseph Bobro- 
viteh, whose name, in the ver- 
nacular, is Juozas Babravi
čius. In parentheses, we see 
no reason why the Russianis- 

of . nomenclature 
at a time when

kuomet jis, minėtų autoriuj svetys iš Grand Rapids, 60 
kurinius dainuos (interpre- SLA. 
tuos), nors kalba daugumai Aleksiunas.
nesuprantama. Šis dainius, 
kaip visuomet, laimėjo gerięu- p. Palioniutė ir 
siu pasekmių miera su kau- deja buvo P. Gribienė. Po 
pu, kaip jis laimėdavo Mask-,programų visi buvo pakviesti 

prie skanios vakarienės. Pu
blikos atsilankė labai daug, 
nežinia ar visus galėjo paval- 
gydyti, nes dėl tiek publikos 
tai reikėjo keliolikę jaučių iš
kepti.

Po užkandžių vėl tęsėsi šo
kiai iki rytmečio. Nuotaika 
buvo gera, visi gražiai links
minosi, kaip* viena \ šeimyna. 
Buvo svečių iš Detroit ir iš 
kitų miestų. Pageidaujama 

daugiau tokių parengimų.
Vienas iš Dalyvių-

voje, Paryžiuje, Londone ir 
kituose muzikos centruose 
Europoje”.

Dr. A. K. Rutkauskas.
(B. D.)

Šaukia J. Kulio namo 
morgičių savinin
kų susirinkimą

Šiuomi yra šaukiamas Jus
tino Kulio namo morgičių sa
vininkų susirinkimas, rugsėjo- 
september 15 d„ 7 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo-

Darbas mums pavestas eina 
gerai ir likime, morgičių da-

Babravičius, lietuvis, tenoras...Iliniukų reikalai bus apsau- 
išklausius jį dainuojant Juo- goti.

ed form
should be used
we are called upon to pro- 
mote nationalistic ‘self-deter- 
mination*. “Tasai Glasgovv 
laikraštis, taip musų Gerbia-j 
mę artistę įspėjęs, balandžio |nif.gO 
9-tos dienos laidoje visur mu
sų artisto pavardę rašė: “Juo
zas Babravičius”.

zo Gruodžio “Visur Tyla”, Bi- 
zet’o aria iš “Les Pecheurs de 
Perles”, Tschaikowsky’o aria 
iš “Eugene Onegin”, Tosti’o 
“Vorrei Morrire” ir lietuvių 
liaudies dainę, praeitę naktį... 
Orchestra Hali, (Chicago bal. 
20, 1923), 
(excellent) 
balsę, šiltai 

.....”
“Chicago Daly News” balan

džio 21, 1923: “Juozas Babra
vičius lietuvis tenoras, penkta
dienio vakare, bal. 20, 1923), 
Orchestra Hali, (Chciago) pir- 
mę kartę dainuodamas, (sco- 
red a n emphatic success), už
sipelnė pagarbos, išpildydamas 
arias ir įvairias dainas

Jo balsas galingas, bet jisai 
tę balsę artistiškai naudoja; 
užtai klausytojai jį labai pa-

Babravičius turi 
geriu - geriausių 
spalvuotų barito-

Tie, kurie turite niorgičius, 
o dar neesate užsiregistravę, 
malonėkite ateiti į susirinki
mų ir atsinešti niorgičius. Pa
darykite tai, jeigu jums rupi 
jūsų turto apsaugojimas.

Komitetas,
J. Balchunas, pirmininkas, 
Martin Emelis, sekretorius.

SLA. 260 kuopos 
naktinis piknikas

kuopos veikėjas, PADĖKA
Dainininkams akompanavo

Varašius. Ve-
Po

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

SLA. 260 kuopa turėjo nak
tinį piknikų praeitų šeštadienį 
Miliausko darže.

Rengėjos minėto pikniko ta
ria širdingų ačiū pp. Miliaus- 

|kams už suteiktų daržų veltui. 
Taipgi ačiuojame musų visų 
mylimiems ir gerbiamiems ar
tistams, kurie taip puikiai su
dainavo po keliatų dainelių, P. 
šarkaitei, S. Rimkui ir “Dai
nos Karalaičiui”, J. Babravi
čiui. Mes prižadame remti jų 
parengimus, nes jie tų pilnai 
verti. Taipgi ačiū akonipa- 
nistams p. Palioniutei ir Va- 
rašiui, taipgi ir visai publikai, 
kuri taip skaitlingai atsilankė. 
Prašome atleisti tų, kurie liko 
nepavaišinti, nes nesitikėjom 
tokios skaitlingos publikos

Pagaliau dėkojame pp. Vil
kams už suteiktų trokų dėl

svečiij nugabenimo į minėtų ( 
piknikų ir “Naujienoms” už 
pranešimus.

Reny ejos
Gribienė, E. Pužauskienė, 
Kairienė, E. Končienė, A. 

Jucienė ir panelė Gudeliutė.

CLASSIFIEDADS
For Rent

Ši žinia bus įdomi 
groserninkams!

PRANEŠIMAI

šitaip aprašinėjo Anglijos 
laikraščiai visus Gerbiamo ar
tisto Juozo Babravičiaus kon
certus Glasgovv’e, London’e, ir 
Cap Ferrar priešais H. R. II., 
The Duke Connaught.

“The Music Leader”, Chica- 
go, bal. 26, 1923: “Juozas Ba
bravičius geras lyrinis teno
ras.... To programa taip nepa
prasta kaip ir jo halsas. Juo
zas 
kus, 
ant 
jos

Pereita šeštadienį SLA. 250 
kp. turėjo surengusi naktinį 
piknikų Miliausko darže, prie 
87 ir Kean Avė. Tai buvo ne
paprastas piknikas, bet jį ge
riau butų galima pavadinti 
puikiu koncertu.

Ten dalyvavo dainininkai 
kaip, P Šarkaitė, S. Rimkus ir 
operos artistas J. Babravi
čius. Jie puikiai sudainavo 
po keletu lietuviškų dainelių, 
o publika visus lydėjo su di
džiausiais aplodistmentais. Pa
baigai pasakė kfijetų žodžių

Per paskutinius keletą metų “Midvyest 
Stores” vardas pasidarė žnomas Chica
goje Daugelis žmonių žino,, kad tą 
vardą priėmė didelė grupė nepriklauso
mų groserninkų, kurie operuoja nuo
savas grosernes

Bet labai mažas skaičius žmonių žino 
kas yra ta “Mflbvest” organizacija. Kaip 
ji buvo įsteigta? Kas yra jos savinin
kai? Kur jandasi jų vvareauzes Ir tt.? 
Kiti groserninkai išskyriant jos narius, 
turi labai menką supratimą apie šią or
ganizaciją.

“Midwest” yra vienintelė šios rūšies 
organizacija. Tai yra groserninkų ko
operatyvas, kurie ne tiktai operuoja ir 
valdo nuosavas krautuves, bet jie taipgi 
yra wareauzes savininkais, vvareauze ži
noma vardu — The Midwest Grosery 
Company. Per šia wareauzę priimami 
visi produktai ir iš jos išvežiojami į 
visas priklausančias prie šios orga
nizacijos grosernes.

Tris metai atgal 
ciją susiorganizavo, 
nuosavą wareauzę. 
augimo, vieta yra 
reikėjo pasisamdyti
namus idant galima butų biznį pasek
mingai varyti.

Progresas *'Midwest” organizacijos 
be abejo suįdomino daugelį šimtų gro
serninkų. Jiems įdomu bus pamatyti 
tas wareauzes ir susipažinti su šios or
ganizacijos vedėjais ir nariais. Rugsėjo 
24 d. Tą dieną, bus šaunus priėmi
mas visų groserninkų “Midvvest” ware- 
auzuose ant Soųtb Western Avė. ir 
24-to Place. A

Kiekvienas Chicagos ?r aplelinkės gro- 
serninkas ir jo šeimą yra širdingiausiai 
kviečiamas atsilankyti. Apart to, kad 
gurėsite progą > ^aipatyti; ir ,, s,Ųsipažįr|ti 
su wareauzių vedimu, turėsite’ sniągų 
laiką užkandžiaudanąį. ir pasilinksmin
dami. Bus smagus Jaikai dėl visų!! 1

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS
MT. GREENWOOD, ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas Mt. 
Greenwoode dabar yra W. A. IRWING, 
3122 W. lllth St., kuris maloniai 
užrašys Naujienas ir pristatys į jūsų 
namus.

GERI 
AUTOMOBILIAI

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

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

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

RENDON 5 kambariai, šviesus, 
maudynė. Pigi renda. Brighton Par
ke. 3934 So. Rockwell St. Lafayettc 
5277.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

6626 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
,-jPar—-

REIKALINGA jauna patyrusi vei- 
terka.

3457 So. Halsted St.

BEUTY OPEREITORKA žinanti 
visą darbą, turi būt patyrus.

1747 So. Halsted St.
r Q

Naujienų Adm.

Lithuanian Citizens Club 
įvyks sekmadeiny 17 d.

American 
susirinkimas 
rugsėjo 1 vai. po pietų K. Gramonto 
svetainėje, 4535 So. Rockwe!l st. ant 
šio susirinkimo turime daug sumanymų 
aptarti bukite visi laiku. Būtinai tie 
nariąi kuriems priklauso gauti dovanos 
už neėmimą pašalpos per 10 metų. Tu
rite būti ant šio susirinkimo. Kurie ne
busite tai nepikite ant valdybos už ne
gavimą dovanų. S. /. T.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

CRANE COAL CO

PATYRUSIOS rankų darbo darbi
ninkės dėl “fagoting” ir išsiuvinėjimo, 
imti darbą į savo namus. Atsišaukite. 
4137 Belmont Avė., 2 flatas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

kaip šią organza* 
ji taipgi įsisteigė 
Del didelio biznio 

per maža ir todėl 
dar vienus didelius

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ- 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Gruodis, Žilevičius, šim
tai pavardes nematytos 

koncertų programų, bet 
bus maloniai priimtos

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsejo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Nauji rekordai S. Dariaus ir S. Girėno atminčiai

Peter Conrad
Fotografuoju jutų na- 
( muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

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

v
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—Telefonas 

REPUBLIC 8402

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

SALIUNAS pardavimui. įsteigtas biz
nis, graži šokiams salė, arti Marąuette 
Road, geroj vietoj.

6647 So. Halsted St.

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

1435 Sangamon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų bintas suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ten- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper> 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky- 
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. {žymus 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 metų

MARŲUETTE PARKE parsiduoda 
lietuviška užeiga. Yra gražus naujas 
baras. Kambariai prie saliuno ir visi 
kiti patogumai. Priežastis kodėlpar
siduoda. patirsite asmeniškai. Rašykite 
į Naujienas, Box 27, 1739 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
geras bargenas, 4 kambariai pagyveni
mui, renda pigi, priežastis pardavimo 
nesveikata. Rašykite į Naujienas, Box 
28, 1739 So. Halsted St.

- PARSIDUODA kriaučių šapa pigiai, 
biznis išdirbtas, geras, pardavimo prie
žastis einu į kitą biznį.

125 E. 107 St.

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

BUČERIAMS prc(ga įsigyti pigiai 
gerą bučernę, 15 metų įsteigta. At
sišaukite Tel. Grovehill 1965.

Farms For Sale
vikiai Pardavimui

SALES TAX-US 
išpildo

VARKALA 
Auditorius 

3241 So. Halsted St, 
Tel. Victory 7188

LABAI pigiai parsiduoda 100 ake- 
rių ūkė. pilnai įrengta su staku Mi- 
chigan valstijoj iš priežasties vyro 
mirties. Mainysiu ant Chicagos pro- 
pertės, arba išrenduosiu ant 5 metų. 
Busiu Chiofloje iki šio mėnesio 19 
d. Matykite

VERONIKA MISEVIČIENĖ 
3143 So. Lowe Avė.

W

Victor Bendrovė šiomis dienomis pagamino naujus ir įdomius rekordus, kuriose įdainuotos dainos pagerbimui 
Vienas — laidotuvių Kaune 

ir abiejų lakūnų paveiksįai. Į j j įdainuotos sekamos dainos? 
Elena Sadauskaitė;
Budriko krautuvėj,

žuvusių lakūnų kap. S. Dariaus ir Įeit. S. Girėno. Ant abiejų plokštelių pusių yra atvaizdai, 
(kaip ir reprodukcija aukščiau) ir kitoje pusėje “Lituanicos” 
“Kareivėliai” — St. Šimkaus, duetas — Stasys Rimkus ir 
Akpmpanimentas vargonais. Rekordo kaina 75c. Gaunamas J.

“Atminčiai” — dainuoja Stasys Rimkus.
3417 South Halsted Street.

. ■ . .• ■
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Tel. Yard» 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Navežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

ALUI IR KRAUTUVĖM ITAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOT® 
Visi ratavi iSgabenimul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernSm, mėsinSm, delikatesu 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budeles, stalai, krėslai, 
saslanai.

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

608—614 N. Wells St, Phone Superior 2861

Real Estate For Sale

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

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuvės — 10 flatų — $10,000. 
Casb $5000. Likusius kaip morge- 
čių ant 4%.

1923 Canalport Avė.

STEBUKLAS

Parduosiu be pinigų 2 flatų gražų 
muro namą Priimsiu mortgečius, 
spulkų knygutės certifikatus, arba bite 
kokį ir kur namą mainai*

Tel. Grovehill 1965

KO JUS LAUKIATE?
Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? 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 rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

\
PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PAŠAUKITE
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