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Beveik Visos Kasyklos Pasirašė Anglių Kodeksą
$3.75 iki $5.63 į Dieną 

Minimum Alga
Anglių kodeksas jau priruoštas, bet dar 

nėra prezidento pasirašytas. Pietinės 
kasyklos atsisako jį rašytis

WASHINGTON, rūgs. 17.- 
Minkštųjų anglių kasyklų ko? 
deksas jau tapo paruoštas. Pa
ruoštas jis tapo su dideliu var
gu ir po ilgiausių derybų ir 
paruoštas tik tada, kai prezi
dentas pagrąsino pats paruoši 
kodeksą, jei jį neparuoš kasyk
los iki paskirto laiko.

Beveik visos kasyklos išėmus 
A’abamos ir vakarinio Kentuc 
ky kasyklas, tą kodeksą pasi
rašė. Tada konferencija liko 
nutraukta ir visi dalyviai nuėjo 
gulti, nes visi bu*vo pavargę, 
kadangi konferencija tęsėsi dvi 
naktis ir visą dieną.

šiandie kodeksas bus paduo 
tas prezidentui Rooseveltui pa
sirašyti ir jis pradės veikti nuo 

. rūgs. 25 d.
Industrinis administratoriui 

Johnson sako, kačT kodeksą pa
sirašė 90 nuoš.' kasyklų ir to^ 
dėl jis bute privalomas ir toms 
kasykloms, kurios jo nepasira
šė. Kentucky nesirašė kodek
so todėl, kad jis nenustato at
skirų algų tai valstijai. Mat 
Illinois kasyklos protestuoja 
prieš žemesnes algas Kentuc
ky, a pastarosios kasyklos ne
nori tiek mokėti, kiek moka 
savo darbininkams Illinois ka
syklos. Be to Ala. ir Ky. ka
syklos yra aršiausi organizuotų 
darbininkų priešininkai.

Ką kodeksas suteikia anglia
kasiams

Kasyklų kodeksas nustato 40 
vai. darbo savaitę kasykloms.

Pagrindinė minimum alga 
dirbantiems po žeme siekia nuo 
$3.75 iki $5.63 į dieną, žiūrint 
distrikto. Algų klausime ka
syklos yra išdalintos į 16 dis- 
triktų.
Angliakasiams pripažinta teisė 

organizuotis
Patys angliakasiai renkasi 

savo svėrėją. Niekas negali 
versti darbininkus gyventi kom 
kompanijų namuose, ar pirk 
liauti tiktai kompanijų sankro 
vose.

Jaunesni kaip 17 metų nega
li dirbti po žeme. Jaunesni 16 
m. negali dirbti ir prie pavir
šiaus darbų.

Bus sukurtos apskričių ir na- 
cionalė tarybos, kurios tvarkys 
industriją ir spręs visus ginčus 
su darbininkais.

Kodeksas veiks iki sausio 5 
d., 1934, kada bus atlaikytas ki
tas susirinkimas padaryti rei
kalingus pakeitimus.

Chicagos apielinkės 
farmeriai baigė 
pieno streiką

Atšaukė pikietuotojus ir kitais 
budais kovos už pieno kainų 
pakėlimą

CHICAGO. — Streikuojantys 
Chicagos apielinkės pieno ūki
ninkai streiką baigė. Streikas 
nėra atšauktas, bet kova už 
pieno kainų pakėlimą tęsis ir 
toliau, tik pasiliaus pikietavi- 
mas kelių ir susilaikymas nuo 
pristatymo pieno pieninyčioms. 
Kovoj ateity esą bus stvertųsi 
kitokios taktikos.

Streikieriai galės pardavinėti 
pieną mažosioms pieninyčioms 
po $2.50 už 100 sVStrų, Iš tų 
pinigų $1.10 eis į apsigynimo 
fondą. Turintieji kontraktus 
su didžiosiomis pieninyčiomis, 
turės ir toliau joms pardavinė
ti ,kad apsaugoti savo kontrak
tus.

Streikas liko atšauktas dėlto, 
kad jis iššaukė kovą tarp pačių 
farmerių, dagi kaimynų.

Rytines valstijas vėl 
praėjo smarkus 

uraganas

BAISIĄJAM URAGANUI PERĖJUS KUBOŠ SALĄ

■

Viršuj: po uragano patvinusi gatvė Kubos sostinėj Havanoj. Apačioj: išvartyti medžiai kapi- 
toliaus aplielinkėj. Laike šio uragano Kuboj žuvo apie 100 žmonių.

įdomios Rungtynės Ore 
Lietuvių Aviacijos Dienoj
Lietuvių Aviacijos Dienos rūgs. 24 d. pro 

gramas prasidės 1 valandą po piet.
Dovanos pasižymėjusiems lakūnams

pasistatyti automobilius.
Tie, kurie neturi automobi

lių, bet vistiek norėtų važiuoti 
į Aviacijos Dieną, prašomi yra 
tuojaus pranešti “Naujienoms”. 
Bus parūpinti busai ir trokai 
nuvežimui. Tik reikėtų žinoti

Kubos valdžia veda. Atlygina už nusavin
derybas su opozi 
cijos partijomis

Kaltina amerikiečius dėl kurs
tymo streikų ir sukilimų prieš 
naująją valdžią* .

tas žemes
KAUNAS. —Už nusavintas 

pagal žemės reformos įstatymą 
žemes rengiamasi žemių savi
ninkams atlyginti. Atlyginama 
daugiausia mišku ir net jau iš
parceliuota žeme. Su kaikuriais 
savininkais jau atsilyginta, su 
kitais tebesitariafha. Atlygini- 

p "j: r * • nustatyta
maždafeį tokia* kad už 100 nu- 
•• ' • v • ‘i. ■ i S x --

Vokiečiai kolonizuos 
lietuviškas vietas 

Rytų Prūsijoj
Rozenbergo programa

HAVANA, r. 17. — Naujoji 
Kubos valdžia, vadovaujama 
laikinio pyezideųjįo Dr<;.\Grau $110 norjna esantį 
San Martin^ ka^išven^į toli- ’ 1"' J
mesnių kivirčių ir prigti prie savintis žemes' hektarų, grąži- 
kokio nors bendro susitarimo, narna t5—7 ha, jeigti nusavin-

Lietuvių Aviacijos Dienoje mas lengvas ir patogus auto- 
ateinantj sekmadienį, rugsėjo mobiliais, nes keliai yra geri ir 
24 d., Ford Airporte, Lansing, važiavimas nepainus; pačiame 
III., įvyks labai įdomios ru*ng- gi lauke yra užtektinai vietos 
tynęs su dovanomis pasižymė
jusiems lakūnams.

Rungtynės bus dvejos — 
bombų metimo ir baliunų dau
žymo. Trys lakūnai, kurie ge
riausia pasižymės šiame kon 
teste gaus tris dovanas. Pir
mas geriausia pasižymėjęs la- skaičių norinčių jais važiuoti, 
kūnas gaus $10 pinigais, antras kad galima butų parūpinti už- 
—$7.50 ir trečias—$5. Apie la- tektiną jų skaičių, 
kūnų pasižymėjimą spręs tei-j 
sėjų komisija.

Aviacijos Dienos programas 
prasidės 1 vai. po piet, o ne 2 
vai. ,ka.ip buvo skelbta, nes die
nos šviesos taupimas bus už
sibaigęs ir laikrodžiai bus at- 
varyti viena valanda atgal, to
dėl laikas pradžios programo li
ko pakeistas*

Rytoj tilps žemėlapis, kuris 
parodys kaip nuvažiuoti į For
do aviacijos lauką. Nuvažiavi-

Lietuvių Aviacijos Diena yra 
'ruošiama finanasavimiri lakūno 
Juozo R. Janušausko-James 
skridimo į Lietuvą ateinantį 
pavasarį. Dienoje dalyvaus pats 
besiruošiantis skristi per At- 
lantikų lakūnas ir parodys sa* 
vo gabumus ore. Tai bus pir
mas'Chicagos lietuvių susipaži
nimas su takunto Janušausku, - 
kuris ruošiasi užbaigti drąsių
jų lakūnų —Dariaus ir Girėno

šio- 
pir-

Didelis potvynis Me-| Bedarbis marinasi 
ksikoj; daugiau kaip ‘ 

80 žmonių žuvo
badu, kad šeimyna 

turėtų ko valgyti;oji žemė nebuvo įkeista už sko
las. /

pradėjo derybas su opozicijos, 
partijomis ir kitais žymiais va>,! 
dais. Derybos dar tebesitęsia 5;. 
jų davinių nežinoma.

Karo ir vidaus reikalų minis- 
teris Guiteras išleido atsišau
kimą į darbininkus, kuriame jis 
kaltina, kad amerikiečiai kursto 
sukilimus, kad nuvertus dabar
tinę valdžią, kapoja darbinin
kams algas, atleidinėja juos iš 
darbo, provokuoja streikus. Jis 
kviečia darbininkus nepasiduo
ti tai amerikiečių provokacijai, 
bet kartu prašo susilaikyti ir 
nuo nedraugingos Jungt. Vals
tijų valdžiai propagandos.

Įvedė 8 vai. darbo dieną
Kad sumažinti bedarbę pa- 

skaidant darbą, valdžia išleido 
dekretą, kuris visur, kur tik 
yra samdomi darbininkai, įveda 
8 vai. darbo dieną ir 5 dienų 
darbo savaitę. Ikišiol Kubos 
darbininkai dirbdavo po 10-12 
vai. į dieną ir po 6-7 dienas sa
vaitėje.

Buvę prohibicijos 
agentai automobilių 
vagys ir žmogvagiai

MEXICO CITY, r. 17— Pat
vinusį Santiago upė suardė San 
Jose tvenkinį ir staigiai išsi
liejęs iš tvenkinio vanduo už 
Įėjo San Luis Potosi miestą, tu
rintį apie 70,000 gyventojų, to 
paties vardo valstijos sostinę.

Potvynis užėjo staiga ir dau 
gelis gyventojų neturėjo laiko 
gelbėtis; jie buvo užklupti savo 
namuose ir juose prigėrė arba 
žuvo nuo griūvančių sienų, ban
goms suardžius jų namus.

Gautomis iš ten žiniomis, 80 
lavonų jau surasta. Bet mano
ma, kad žuvukių skaičius yra 
daug didesnis. Tečiaus tikrojo 
skaičiaus žuvusių nebus žino
ma dar per kelias dienas, iki 
bus surasti visi lavonai.

Badauja iki mirties, kad šeimy
na gautų apdraudę. Nuvežtas 
ligoninėn ir gal prievarta bus 
maitinamas

DETROIT, Mich., r. 17. — 
Nusiminęs, kad nežiūrint stro 
paus ieškojimo, jis vistiek ne
gali rasti darbo, Walter Sieda, 
26 m., automobilių darbiniu 
kas, savaitė laiko atgal paskel
bė badavimą “iki mirties’, kad 
jam mirus badu šeimyna gautų 
$2,000 jo apdraudos ir turėtų 
ko pavalgyti.

Apie tai sužinojo policija .r 
nuvežė jį į Receiving ligoninę, 
ku4r ketinama jį maitinti prie 
varta^ jei jis nepaliaus bada
vimo.

Jis turi du vaiku, Robert, 2 
m. ir Richard, 7 mėn. ir žmoną 
Stelių, 24 m., kuri laukiasi tre 
čiojo kūdikio.

DENVER, Colo., r. 17. — 
Policija susekė, kad trys buvę 
prohibicijos agentai ruošėsi iš
vogti turtingiausį vakarinių 
valstijų bravarininką Adolph 
Coors, Jr., kad išreikalauti iš

NEW YORK, r. 17. —Bėgy
je vieno mėnesio rytines vals
tijas perėjo antras smarkus 
tropikų uraganas, kuris siekė 
70-100 į vai. smarkumo.

Labiausia jis palietė CarolP 
na ir Virginia valstijas ir tada 
pasuko į šiaurę linkui New 
Yorko ir Naujosios Anglijos 
valstijų, laipsniškai vis' labiau 
silpnėdamas.

Uraganas didžiausių nuosto 
lių padarė Virginia ir Carolina 
valstijose, kur užliejo kelis 
miestus, suardė tiltus ir nu
traukė visą susisiekimą. Yra 
užmuštų žmonių, bet kadangi 
keli miestai tebėra izoliuoti, tai 
tikrojo skaičiaus žuvusių ir 
taipgi didumo pridraytų nuosto
lių dar nežinoma.

Wilkesbarre, Pa., vienų kasyk
lą užliejo patvinęs vanduo. .Pen
ki angliakasiai buvo užklupti 
kasykloj. Tečiaus keturi jų, ka
da buvo manyta, kad jie yra 
žuvę, išėjo nevartojama šafta. 
Esąs gyvas ir penktas, tik per 
vandenį negalys išeiti iŠ 
syklos.

WSHINGTON, r. 15.— šian 
die nuo širdies ligos stagiai pa: 
simirė Irwin H. Hoover, 62 m., 
vyriausias durininkas ir tvark' 
darys Baltąjame Name. Jis 
tas pareigas ėjo jau virš 40 
metų, nuo prezidento Harriso- 
no laikų. Nors prezidentai kei
tėsi, bet kiekvienas prezidentas 
jį pasilaikydavo.

ka-

17.

et
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras ilsi dienai prana- 
iauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:82, leidžiasi 6:- 
52.

INDIANAPOLIS, Ind., r, 
—Robert T. Young, 59 m., bu** 
vęs išmokėjimų karininkas ar
mijoj, tapo nuteistai 5 metams 
kalėjiman už išeikvojimą val
džios pinigų.

NEW YORK, r. 17. — Vie
tos federaliniame teisme pir
madieny prasidės nagrinėjimas 
bylos senatoriaus Davis iš 
Pennsylvanijos, kuris yra kal
tinamas, kad būdamas Moosc 
organizacijos viršininku siunti
nėjo loterijos tikietus.nėjo loterijos tikietus. Jis ir 
pirmiau buvo teisiamas už tą 

I dalyką, bet jury nesusitaikė.

KAUNAS.—Į Rytprūsius 
mis dienomis jau atvyko 
mos vokiečių bedarbių grupės 
iš Vestfalijos. Viso kol kas at
vyko apie 1000 bedarbių. Jie 
yra suskirstomi kol kas pas 
dvarininkus, kur jie pasinVoš 
didžiulei vokiečių valdžios su
manytai kolonizacijai Rytprū
siuose.

Viso šiemet žadama į Ryt
prūsius atgabenti 50,000 vokie
čių kolonizuoti Rytprūsius. Ko
lonizacija labiausiai bu’s vyk
doma parubežiais, kur skubiai 
paruošiami iš nusausintų pelkių 
ir dvarų pakraščių žemės par- 
celiai po 3—4 ha kiekvienam 
naujakuriui.

Kolonizacija turi be savo 
ekonominės reikšmės, vokie
čiams labai svarbią politinę reL

jo $30,000 išpirkimo. Vienas tų'kšmę, nes kolonizacija labiausia 
agentų jau4 areštuotas ir prisi- vykdoma tose Rytprukių apy- 
pažino prie suokalbio.

Visi trys buvę prohibicijos ’ vos, Gumbinės, Mozūrų ežerų 
agentai, netekę darbo, ikišiol ir kit. apylinkėse, kur gyven- 

vogimu, tojai yra lietuviai ar lenkai ir 
tuo siekiama šitą Rytprūsių 
teritorijos dalį labiau sustiprin
ti vokiškumo atžvilgiu. Tai yra 
nesenai žinomo Rozenbergo pa
sakyti žodžiai, kad naciams teks 
dabar atlikti naują senovės kry- 
žiu'očių žygį Rytprūsiuose, t. y. 
—traukti į Rytprūsius grynai 

'vokišką elementą iš tikros Vo- 
; kieti jos ir sudaryti parubežy 
stiprų vokišką avanpostą at
naujinamam tradiciniam vo
kiečių “Drang nach Osten”.

Tas planas yra labai platus, 
nes kaip yra numatyta, Ryt 
prusiuose turi būti įkurdinti 
net pusantro milijono vokiečių 
naujakurių iš Vakarų ir Pietų 
Vokietijos kraštų.

Tas sumanymas yra vykdo
mas pačios Reicho valdžios. Ir 
dabar atvykusieji pirmieji vo
kiečių naujakuriai, kurie skirs < 
ton$ pas dvarininkus, yra vo
kiečių valdžios iždo išlaikomi. 
Visam tam planui vadovauja 
dabartinis Prūsų ministeris 
pirmininkas ir vid. reik, minis
teris Geringas.

užsiėmė automobilių 
kuriuos paskui pardavinėjo ki
tose valtsijose.

Šen. Wheeler sužeis 
tas

gardose, k. a. Tilžės, Labgu-

GLASGOW, Mont., r. 17.
Senatorius Burton K. Wheeler;,v 
iš Montana, jo žmona, trys jų; 
vaikai ir filipinietis tarnas liko 
lengvai sužeisti apvirtus jų 
automobiliui. Jie važiavo au
tomobiliu į Washingtoną.

Lindberghai skren 
da į Rusiją

KARSKRONA, Švedijoj, r. 
17.—Pulk. Lindbergh ir jo žmo
na atskrido į čia vakar, savo 
kely į. Petrogradą, Rusijoj.

Eina gandų, kad jie trumpais 
šuoliais rengiasi skristi per vi
są Rusiją ir Siberiją ir, tyriąnt 
kelią, apskristi apie visą pa
saulį. Tečiaus tie gandai yra 
nepatvirtinti* įįf
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Potvyniai Chinijoj
PEIPING, r. 17. — Intema- 

cionalinė Šelpimo komisija ap
skaito, kad potvyniai Kopei, 
Shantung ir Honan provincijo
se palietė 3,000,000 žmonių. 
4,000 miestelių yra užlieti van
dens ir apie pusė miliono su
griauta namų. Daugiau kaip 
250,000 žmonių yra didžiausia
me varge.

CHICAGO.—Greitasis Penn- 
sylvania pasažierinis traukinys 
iš Washingtono užvakar nušo
ko nu bėgių ties Whiting, Ind. 
Bet tik vienas pečkurys sužeis
tas, kadangi visi vagonai buvo 
geležiniai ir nė vienas jų neap- 
virto.

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.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST TeL Canal 8500
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Lietuvių Aviacijos Diena 
RugsėjO-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

egzo- 
lietu-

w

aiškina vie- 
- aš mielai

vokiečiams 
žįstamų ne

vokiškų 
tai ana 
“Arbei- 
o koki

klystkeliais, 
to daboti ir 
prūsų žemė- 

lietuvinin- 
Augusto

—Jo, kaip tik kapija čia at
sirado, tai ir niekas lietuviškai 
kalbėt nebnor, - 
nas lietuvninkas

iš tų gausių ir dažnų karo pra
timų ir manevrų, kuriuos taip 
uoliai dirba Rytprūsiuose SA 
ir SS dalys.

<Kewood 
Couktrv 
k Cw& 
\CoiJrias&;

Der Kaiser

numeriais 
tąsys

urna
berods, rūpinosi

bet giliau pažvelgus 
kad ši iš seno varomoji 
turi tikslų visiškai lik- 
senų lietuvių tautos ša-

nojaus ork- 
4ab'anojaus ork. 
ihinojaus > otk. 

Viešbučio orkestras 
—Liet. Viešb. ork.

dainuoja $f ; 
(Šimkaus)

*****************

Šlytasis - 
tuvas, 
kriuzelts
— smulkus cukrus, 8) bagnftai 

senelis, i 
muizė -
— prasta ruginė
- smuklė.

Nors Budrikis krautuvė dirba sulig Prez. Roosevelto N, R. A. Kodekso 
jau mėnuo laiko, bet kainos dar nėra keliamos aukštyn, nes Budrikas pri- 
pitkb daug prekii} kada kainos dar buVO žemos.

16-233
16-224—Sninkl
16-212—Augo

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.

O kada kaizeris nebuvo jau 
toks didelis lietuvininkų bičiu
lis ir kad lietuvininkai labai 
mažai nusimanė apie tų “Dievo 
pamostytųjj”3) ir jo keistų gy
venimų, matyt iš tebecirkuliuo- 
jančių liaudyje anekdotų ir pa
davimų apie jį.

vie- 
spenį duodanti pienų, o 
kitus tris grietinę”. — Na, 
čia juk dar galima pons, 
aš turiu tokių kiaulę, kuri 

vienų galų krėkinasi, o 
kitų paršiukus veda”. — 
negali būti!” riktelėjęs 

būras išlošęs lui

nųjų lietuvninkų čia nelikę nė 
žymės ir kad lyg matai jau 
toli, už reicho sienų, žygiuo
jančius rudmarškinių pulkus...

ams

ir Padaliau. pįliĮOięiiiams apie 
4—5 vai. popiet. -

Šitoks apstas kavos lakimas, 
bene, ir bus sukėlęs to lietuv
ninko neapykantą^ 
0 vistik sutikus 1M 
tuvninkas sakomai

—Na tik užeikįva prie ma 
nęs, kapijos kriuzelj išgerti. .

Visos nedorybės čia sukrau
tos vokiečiui. O tatai ir supran
tama, nes lietuviai yra tik bū
rai, prasčiokai, o jau dvarinin
kas, tai arba kolonistas Žale- 
burgeris arba prūsas jtmkeris

Juokdario, matyt,, būta to 
prūsų Žalnieriaus, kuris tarna* 
vęs dar Pričkaus Didžiojo Iki* 
kais Potsdame prie leibgardį 
ir $ugrjžęs į Rytprusiuš apie 
kaizerio privatų gyvenimų ši* 
taip nupasakojo.

—Na* ką; 
valgo

. . P. Sudrik© krautuvės duodami lietuviški radio programai1 
Nedaliomis: W. C. F. L'. 970 K.. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietą. ■

W. A? A. F. 920 K., 1:30 vfl. p6 piel.
Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

Ross?

kaizeris pietums 
klausinėja kaimynai.

—Je, jie pastato sienų iš vie
no sviesto, paskui visa kompa
nija leibgardištų paėmę puč- 
kaš4)‘ Šaudo į tį slėnų virtais 
kardttpSliaisbh o kaizeris pai
ma gobėlj ir pfcsfšmaigęs jito iš 
sienos tuos kardūpelius valfco.

—Ach j e, ach j e, na o kaip 
jis savo kapijų geria?

—Ima kriuzelįO) pripila jį 
muškibodo?) pilnų ir paskui 
įlašina du kapijos lašus, o ta
da maišo ir maišo. Tokių kapi
jų geria musų kaizeris.

—Sakykit, sakykit!!! — Nh, 
c kaip jis miega?

paraganautiis gyvulius atitiki- valgau rytais mitinu), o ne tų 
so ir iš “velnio apsėstųjų” iš- kapijų.
varo piktas dvasias ten “kur1 —Bet juk kapija tai labai 
nei kuolai kalkini, nei tvoros skanus gėrimas!
tveriamos, kur nei jaučiai ne- į' —Na, ji perdaug poniška, 
pribaubia, nei gaidžiai rtepri- Tik pažlutėkitfrj Verda jų ant' 

ugnies, kad butų karšta, o ge
riant pučia, kad>butų šalta; de
da cikorijos, kad butų juodė, o 
pieno, kad butų balta ir deda 
kavapupių, kad butų karti, o 
paskui cukraus, kad butų sal
di. Būrui tai yra tikras klapa- 
tas, o juk sylos ji maž teduo
da, nors mūšų kupčiai ir liu- 
bija sakyt, kad^“gerkim kapi
jų kožnų rytų) ar'tai iš pupų 
ar salyklų”.

Ir iš tiesų, kaip tiems prū
sams ta kava neįgrista! Geria 
jie kavų- pusryjįams, geria jų 
vėl prįj^j^į

pro 
pro 
Tai 
dvarponis 
žvbas.

NėpakeičiarZas paprotys yra 
prusiti sekmadienio popietę nu
eit į k'arčiamų. O tų karčiamų, 
vadinamų “GasthauS” kiekvie
name kaime po kelias. Užsirū
kę porcelano pypkes visa vy
riškoji kaimo giminė susiren
ka į smuklę. Bet flegmatikai 
prusai ir čia negeria, kaip mū
siškiai taip “nachališkai”. Bo
kalas alaus, vienas cigaras —• 
ir užtenka visai dienai, šneka
si senieji apie ūkio reikalus, 
politikuoja, o jaunieji iš mon- 
tekristų į taikinį šaudo. Kiti 
vėl lošia kortomis “66” arba 
vadinamąjį “Mauscheln”.
; Tik vakare senieji apleidžia 
lokalųi3), o jaunuomenė lieka
si šokiams. Ateina tada Trud- 
chen, Lottchen, Gretchen, An- 
nemarie, Urtė, Berte, Herda, 
Helma ir automatui griežiant 
cigarų dubiuose ir alum dvo
kiančiame lokali su Kurtu, 
Ernstu, Fricu, Hermanu ir Ot- 
to šoka šyberį, reilanderj, buč
kių valsų, “Ich kusse Ihre Hand 
Mkddm”, “Friedriėh Klaus” ir... 
ha ir tų patį, kų ir musų auk
so jaunimas. Tik protarpiais 
šioje vokiškoje kakafonijoj pa
sigirsta ir koks lietuviškas dai
nos posmelis:
—“Mergyte mario myliniu, 
(leisk mane šį vakarą;
Fol dry, fol dria, foldria lia lia, 
Įleisk rhaiiė šį vakarų”.
Urba kažk’dkia seflU dainuška 
a$iė “drąsias prttsų dragūnus 
inargudšitfs žilnierūkus”.

O jati kai nuotaika jkaittisi, 
patriotizmas pasiekia kulfnina-

Skalbiamos Mašinos: THOR, FREDERICK, MAYTAG,
APEX, WESTINGHOUSE, PRIMA 50

Nauji Lietuviški Rekordai
kurie yra elektrikipiaj rekorduoti, išduodanti Ubai grąžą aiškų bals^, tik
tai pd 65 centus kiekvienas. Dabar tik k) aplėkėme nepaprastą rekordą su 
dviem paveikslais, atvaizduojančiais sostinę Kauną ir Dariaus-Girėno laido- 

o ant antros pusės “Lituanicos” ir lakūnų paveikslai, šių rekordų 
kaina tiktai 75 centai. Klauskite po 
18-6002 A “ *.......... ' ‘
18-6002 B-

ir traukia: “...dieRėichen f ėst 
gėšchlbšsen... dte Strasše frel.... 
das braune Batai ion” — pdpu-

Hom WėšSeFio dairių. 
Ii” vyrai ir Aotėfyš ir pėdin
tas smdklfBBęas, kaip stabo 
ištikti, stovi if ožio balsais 
bito ja tį tyčiojo retoho hta-

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neteisti jums riti 
pinnin.

Pavyzdžiu!,- Jeigu žmogau* 
dantis yra nežvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listorine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lotfs, U. S. A.

—Ateina lėibgardistų kompa
nija, pasmeigia kaizerį ant 
bagnitųB) ir nunešę meta j 
skunę, kuri yra pilna berniškų 
žąsų pūkų. O kompanija apsto
ja skunę ir per naktį visi sykiu 
šaukia: 
schlaft!

—Tai ale visai dyvna!.. Na, 
o kada keliasi?

—Kompanija vėl pasismeigia 
kaizerį ant bagnitų ir neša į 
Potsdamo prūdų ir įmeta. O 
kai kaizeris išsimaudo, jis ge
ria kapijų su kokais, kurie iš
kepti iš biskio miltų ir labai 
daug sviesito.

$au- 
bulvės, 6) 
mnšktbodas 

— dnr- 
10) gru- 
— pieno

būras 
papročių.

Rytprūsiai nėra joks 
tiškas orijentas ir mums 
viams tas kraštas su jo gyven
tojais butų gal ir neįdomus, 
jei ten negyventų musų tautos 
šaka ir jei ne nuolatinės teu
tonų palikuonių pastangos iš
trinti ten bet kurias lietuvišku
mo žymes ir pėdsakus.

Dar pereito šimtmečio pa
baigoje vienas rytprusių . vel
kėj as-poetas jau matė nykstan
tį lietuviškumą ir pasipiktinęs 
juokėsi iš tų lengvapėdžių lie
tuvininkų, kurie
—“Sveplioja der, die, das 
ir skaito deutsche CeitungaS”.

Vėliau “Konservatorių Drau
gystės Laiške” kitas vokiečių 
pataikūnas rašė, kad “...norint 
ydant lietuvninkai vierni pado- 
nai savo mielai vokiškai tėviš
kei pasiliktų ir nenueitų veid
mainingais socialų 
reikia stropiai ant 
pasiprocevoti, kad 
j e gyvenantiems 
kam s Jono Granto 
Hermanno Franko, Dr. M. Liti* 
teriaus mišknygės, plačiosios ir 
giesmių knygos butų drukuoti 
leistos lietuviškoje kalboje, ale 
priegtam ir gražios maldelės, 
giesmės už musų mieląjį Cie
sorių, jo išmintingus rotponius, 
musų Žalnierių pulkus ir vieny
bę Jo Mcjestotos sostui jose 
turėtų būti dedamos. Mieli bro
liai Kristuje, Šventojo Urėdo 
tarnai, Dievo žodžio sakytojai 
ir visi dūšių rūpintojai turėtų 
lietuvininkGs ant to paakinti ir 
aštriai pagraudenti krikščioniš
koj meilėj viernai savo Prūsų 
žemės valdovui služyti ir rods 
jam gerą išrodyti.”

Pam alingiems lietuvinin-
kan. ’ tas buvo “kožnų nedel- 
dienę i.uo koželnyčiosi) apsa
koma” ir ištikimybė kaizeriui 
visais pavidalais peršama.

štai dar šiomis dienomis-jnan 
pakliuvo leidžiamas ir rečtaguo- 
jamas išvyto iš Lietuvos kuni
go misionieriaus M. Kibelkos 
laikraštukas “Paslas2)”, kame 
šalia neva nekalto religinio tu
rinio, visur kyšote kyšo anų 
konservatorių norai ir “vieny
bė musų vokiškajai tėviškei”.

čia gal nieko prikištino ir 
nebūtų, jei Vokietijos vyriau
sybė ar jos organai reikalautų 
iš savo šalies piliečių ištikimy
bės savo valstybei, tai butų na
tūralu, 
matyt, 
akcija 
vid ucti
kų ir visas žymes, praeitį savo 
aneksiškiems tikslams.

Iiiiii iiun i i i i Ų ljWM>WWįi

Teko stebėti prūsuose ir vie
tinius čigonus. Tie gamtos vai
kai ir ton nesiskiria nuo jų 
brolių paš mus, tik tiek gal, 
kad nesibasto, o turi nuolati
nes gyvenamas vietas. Galbraš- 
čiuose, Gyverlankiuose prie 
Lazdynų ir Kakšių yra čigonų 
kolonijos, žemės jie nedirba, o 
verčiasi arklių prekyba. Dailiai 
dažytais žaliais Vežimukais jie 
trankosi iš viehoį jomarko j ki
tų, o moterys namie ruko pyp
kes ilgas VokiškAš, geria korn- 
šiiapsųiž) ir denatūratų.

—‘So, so, jaunas ponaiti, mes 
vokiški čigoną;! puikiai lietuviš-

Tokias nelhbas dvasias esą 
galima įgerti su vandėniu, o 
jau be Rkčiuvaičio jas niekas 
neiškrapšto. žilagaiviai opa- 
pakiai9) ir senutės gruselėslO) 
nupasakojo šiurpulingas isto- 
jas apie velnius Kakšių balo
je, nabašninkų sugrįžimų, 
kaukus laumes ir kitus ponus 
kipšus, kurių tebesą pilna Ryt
prusių piliakalniuose, pelkėse 
ir net kaimynuose.

Nuostabu; kad nelabasis 
prūsų lietuvių tauto^ak'pje be
veik visur vaizikmfttnms vo
kiečiu’ dvarininku;- ponaičiu ir 
visada derybose ar laižybose 
būras jį nugalįs. Vienas bū
ras susiginčijęs su dvarponiu, 
katras galėsiąs pasakyti nebū
tus dailus. Dvarininkas gy
rėsi turįs karvę, kuri per 
na

Atkaklus užsispyręs 
ilgai laikėsi savo 
Dar ir šiandie Prusnose randa 
vietų vijoki čerauninkai; bur
tininkai. Viena iš jų Mamų 
Račių vaitis yra populiarus 
visuose rytprusiuose. Esą jis 
turįs septyniom antspaudom 
užantspauduotos Mozės VI, 
VII ir VIII knygas. Šitų 
“čiartknygių” dėka jis gydo 
nuo gyvatės įkandimo, “užvar- 
dyja”, kad kraujas nebėgtų,

Dabar Cincinnati mieste, Kenwood Country Club golfo lauke eina didelės rungtynės už Jungta Valstijų amaforlų golfo Čem
piono vardą. Rungtynėse dalyvauja daug žymiausių golfo mėgėjų, tarp kurių žymiausi yra: dabartinis amatorhį■■ čempionas 
Ross Somerville iš Kanados, buvęs čempionas Jess Sweetser, MaUrice MčCarty ir lietuvis Johhriy

■ <‘open” golfo čempionas. > - v -

Jungt. Valstijų kruizeris Indianapolis, kuriuo laivynas thip didžiuojasi, buvo išplaukęs į Kuba. 
Juo plaukė ir laivyno sekretorius Swanson (apačioj dėšihėj, kartu stl Savo žtfldna), kuris betgi 
Havanoj neišlipo, bet neužilgo išplaukė į P&nąmą. Apačioj

Va., ruošiasi intervencijai Kuboj
-.....................   r. --------- ... -I  --------------------- 11*111 imi m n m o     ■iiiiijuiiĮįi į , i m i, i .   .  

4-rių ŠMOTŲ BEI) ROOM SETAI, 
' tiktai po .....................................

Anuo laiku, tiesa, Prusnose 
pasirodė ir “Aušra”, “Var
pas”, bet šieji laikraščiai, iš
eidami Ragainėje ir Tilžėje, 
prūsų lietuvninkų klausimų, 
Šiukštų, neturėjo liesti, dėl to, 
kad budri žandaro akis pa
kentė tik tokių akcijų lietu
vių tarpe, kuri buvo nukreipta 
prieš maskolius, o ne prusus. 
Todėl ir aušrininkai bei varpi
ninkai tedirbo tik 1). Lietu
vai, o Rytprūsius J. paįikg to 
trąši o veikėjams 
tų veikėjų 
lietuvių kultūriniais reikalais, 
bet prielankioj kaizeriui dva
sioj, daugiau maldavimais, ne
gu reikalavimais.

Iš antros pusės prūsų vy
riausybės keliama tam krašte 
materialinė kultūra, ekonomi
nis garbuvis tenkino ir pačius 
lietuvninkus ir dargi jie ga
lėjo didžiuotis žiūrėdami į 
Savo tautos brolius šiapus sie
nos nuskurusioj ir biurokra
tiškoj rusų imperijoj.

Rudeninis IŠPARDAVIMAS namą rakandų, 
lovų, pečių, skalbiamų mašinų. Gražus angli
niai pečiai apšildymui kambarių, po $19.50 
iki $50. Gražus nauji 1934 m; radios, gražiuo
se kabinetuose, tiktai po........................$49.00

Smulkmenos iš Ryt 
prūsių

kai, lenkiškai kalbame, o musų 
vyi*ai ir latviškai dar. Mes Mas- 
kolijoj ttirime savo genčių ir 
jei Dievulis Aukščiausiasis duos 
įvykti^ mišlitiamt pfts Bolševi
kus važiuoti.

—Tai ar jatl! nedaifluojate 
“Eustig išt Zigeunerlėbeh” ?

—Ką čia* dainuosi, ką čia 
dainuosi!., Užsipuolė ponas 
reichskancleris ant musų ir 
ant tų žydelių. Sako 
kraujų mes suteršime, 
kaimyno du sunu prie 
terbatalion” išgabeno, 
gali būt iš čigono darbininkai, 
jei jis arkliais kUpčiauti temo
ka. Važiuosime, važiuosime — 
guodėsi prieškarinėmis moneto
mis apsikabinėjusi čigonė. Tik 
dabar aš supratau,,!kad nacių 
rasės švarinimo rėžimas palie
tė ne vien žydus, bet ir čigo
nus.

Jomnny 
Goodman

Goodman, Amerikos

’ O Ws tik, nors ir mūriniai 
namai, skersai išilgai kryžiuo
jasi plėntai, siute siuva moto
ciklai, dviračiai, jaunuomene 
uniformuota, bet tokio nuošir
dumo, gryno tyro džiaugsmo ir'degtinė. 1J) lokaias 

laimės žmonių veiduose nema
tyt. Ir besilinksmindamas vo
kietis savo pedantiškumu nu
stelbia pilną džiaugsmą. Visa
me kame matyti tik dalelė, o 
ne visuma. Ar tai tas gludi vo
kiečio prigimtyje, ar gal nesi- 
duodančiose realizuotis Hitlerio 
idėjose, — sunku suvokti. Nes 
ir žadėtieji bedarbiams darbai 
nusausinti vokiečių jūros dalį; 
kasti kanalus, iki šiol dar ne
vykdomi.

—Dabar viskas panašu į nu
sistovėjusį dumblo liūnų ir 
mums reikia patrankų trenks
mo, durnų, ugnies ir griausti
nio, kad pašviežintų ozonu tų 
priplėkusią atmosfera, — išsi
tarė vienas Rytprusių galvo
čius.

O kad orų “apšviežint” jie 
kada nors ruošiasi, tai matyt

) Kozelnyčia — sakykla, 2) Pas 
—— -pašiOntinys, kurjeris, 3) Pamo 

pateptasis, 4) pučka 
kardupeliai — 

- ptrūdukas. 7)

tuvai, 9) opapakis — 
selė — senutė, 11) 
sriuba, 12) kornšnaps

tuves, o ant antros puses

Du Sakalai
Marš Kareivėliai 
išys Riihidis.

16-282—Pamylėjau----- polka it Oi JTų Be^užėli---daina
16-281*—Kuoipet šoksi—-—t—..
16-279-—Ateik Pas Mane Ir Einu
16-278—Karininkų Fokstfotas ir
16-276—Palangos Juroj ir Aš Myliti Rtgiagelias—fkstr.
1^-274—Kriaučiukas ir AŠ Mėfgėlė—dainos—Vincas Niekur ir Ona

Kur Lygų* Laukai — dainos—Karo 

uVią V ieŠbuČ io p r kist tas. 
itii—Stasys Pautas. 
Vuinierių orkestras. 
Metrapolio orkestras.
ftkbhas ir Tamkiiltė 
Vaį(as-**-Brooklyno orkest 

Dauguva—J. Olšauskas.

16-195—-Vestuvių Valcaš ir Nauja Gadynė—Mazurka—J, Dirvelis.

CL Šoksi—Polka ir Tarpe Kutų—polka 
per Kiemą—dainos— 
'oriu Miego—Liet.

jos- Juroj ir i _ _
tiukas ir AŠ Mergelė—dainos- 

Raulinairt.
Sutems Tamsi blakt.

; Mokyklos Cnčras;
16-270—Thrkų Vestuvės ir Rytų ilaina-—I, 
16-266—Mokslas ir Darbas, Ąržuoiinlai Pai 
16-^259—-Plikių ir Tbkis Vaikina—Polkos. 
16-255—Sudie, sudiev ir Kariškas Vaizdelis 
16-238—Šitai Išrožijimas ir Sveikas B to TU—Štai 
1^-233—Lietuva Polka ir Naujas Gyvenimas,

i Vainfkėlįs ir kur Į Nemunas it 
iške Baravykas ir Pupų Senis—Jonas Butėnas.

k J



pirmyn, atgal

DALYVAUS

RENGIASI SKRISTI PER ATLANTO OKEANU LIETUVONKURIS

Leit. FELIX VAITKUS
IŠ MILWAUKEE

LANSING, ILL

kad 
gra-

lakštinga- 
giesmininkas

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

- Vaišės”.
name ant Rock-

Jamaica Plain

has tūli, natūrai 
flavorį . Ak

Iškilmingai atidarė 
naują užeigą

.............................................. ....................“.................................. ..........................."

minėjo su aukščiausia pagar

ROSELAND — P. Kalin 
Kalinauskas, 114 E. 107th st.

KRAFT
American Cheese 

(packaged, pasteurized)

viso apie
Tai sustiprina rau- 

kurie paprastai yra 
Tuos pratimus darant

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligaa pilvo, plaučių, inkstų it putlia. užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir ] 
Praktikuoja 
dykai, 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
42Q0 West 26 St. kampas Keeler Avė.

tas Įteikė 
Raktą”.

Gerbiamas Babravičius, lie
tuvis tenoras solistas ir (bu
vusios) Imperijinės Operos 
Maskvoojo, narys vakar aplan1 
ke miesto rotušę (City Hali) 
kur burmistro vietininkas Mo- 
riarty jam jtekje miesto rak
tų ir Bostono istorijos kny-

ir su kaire ranka 
20 kartų 
menis, 
silpni 
kartais yra naudinga dėti šal 
tus kompresus prie smakro.

(Bus daugiau)

Tos 
Tosti’o”...

Boston, JMass. ir Phi 
ladelphia, Pa. spau 

da apie J. Bab
ravičių

Bus labai įdomus programas. Pelnas skiriamas Antro Transatlantinio Skridimo reikalams

Dainius 
dainuos”,...Symphony 

spalio 4, 1925. Babra-

Jeigu kiti ne- 
penitikrinkite ką jie jums gali padaryti. 

_>er daugelį metų it išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimas 
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Tel. Čtavrford 5573

“Philadelphia, rugsėjo 23, 
1926:

“Sesąuicentenial Exposi- 
tion, Auditorium’e, iš visų šio 
krašto dalių suvažiavę lietu
viai giesmininkai, sudarė cho
rų iš 1,000 balsų, buvo ir soli
stų ir symphonijos orkestras 
......Juozas Babravičius, teno- 
nas, Emily Mickunas, kolora
tūra soprano, ir Antanas Ba
nys, baritonas, dainavo lietu
viškai. Babravičius atstovavo 
Amerikos lietuvius operos ar
tistus, panele Mickunas va
dinama “Lietuvių 
la”.. Banys yra 
su galimybėmis”.

“Boston Globė” pirmadienis, 
rugsėjo 28, 1925.

“Lietuviui Tenorui, Juozui 
Babravičiui

“Savame 
well Street, 
vakar po piet, Joseph A. Gon- 
ry, pirmiau buvęs generalinis 
konsulas Rusijai, Juozui Ba
bravičiui iškėlė puotų-vaišes. 
Įžymus vyrai ir moterys iš 
“Greater. Boston”, dalyvavo 
priimtuvėse, šis artistas pir-

KAIP ĮGYTI TA DAILIA FIGŪRA-BŪTI 
NEPERDAUG LIESIU IR NERIEBIU

bent keletą kartų, pasimainy 
darni rankų pozicijų.

Kaklo pratimas -
Nėra reikalo aiškinti, 

neriebus kaklas kur kas 
žiau atrodo, negu trumpas ir 
nutukęs. Štai kodėl svarbu da
ryti tokius pratimus, kurie su
stiprina kaklo raumenis bei pa
taisų jo išvaizdų. Tokių prati
mų yra nemažai, iš kurių svar
biausius aš čia paminėsiu.

Pirmiausiai pradėkite nuo se
kamo pratimo: stovėkite tiesiai 
ir iškelkite galvų aukštyn; nu
lenkite galvų žemyn, kad smak
ras siektų krutinę, o paskui at
meskite galvų į užpakalį. Da
rant tuos pratimus, laikykite 
galvų liuosą.

Sukite galvą į dešinę, o pas
kui į kairę. Jeigu kartais pa
sigirstų traškėjimas, tai neiš- 
sigųskite, nes tame nieko blo
go nėra.

Nulenkite galva, o paskui 
pradėkite jų sukti ratu. Kar
tais nuo to pratimo apsvaigsta 
galva, tačiau svaigulys greit 
praeina.

Smakro pratimas
Vienas svarbiausių dalykų 

yra išmokti tinkamai laikyti 
galvų, būtent, reikia jų laikyti 
tiesiai. Pas nutukusius žmones 
paprastai yra dubeltavas pa- 
smakris, kas gadina išvaizdų. 
Tam tikrais pratimais galima 
nutukimų pašalinti.

Stovėkite tiesiai ir atmeskite 
galvų bei pečius. Judinkite 
smakrų, kai tai darote kramty
dami. Padarykite tai bent šim
tų kartų. Tuo pačiu laiku krai
pykite galvų, 
ir j šonus.

Dešine ranka suimkite smak
rų iš kairės pusės taip, kad 
pirštai siektų ausį ir traukite 
j dešinę pusę. Tų pat darykite

“Boston Globė” ketvirtadie
nis, rugsėjo 24, 1925: “Lietu
vių Operos Dainiui jo vien
taučiai Bostone prirengė prz- 
imtuves”.

Pilnai 300 įžymių lietuvių 
iš “Greater Boston”, jį pasiti
ko ir sveikino, kada jis išžen
gė iš traukinio pirmą kartą 
atlankant Bostoną.... Komisi-
jonierius Theodor A. Glynn 
miesto valdžios vardu priėmė 
jį “South Station” gelžkelio 
stotyje, ir veik, koncertų arti
stas tapo palydėtas...! miesto 
rotužę (City Hali), kur bur
mistro vietininkas James T. 
Moriarty pareiškė miesto var
du pasveikinimą ir priėmė ir 
įteikė jam. Bostono Miesto 
Auksinį Raktą. (Bostono mies
to istorijoje, tai trečias iš ei
lės tokis auksinio rakto įteiki
mas labai įžymiam spečiui).

Po visų ceremonijų Babra
vičius lankė Bostono įdomias 
vietas, palydovų lydimas. Po 
ilgos automobiliais kelionės li
kosi apgyvendintas Copley 
Plaza, kur ir viešėjo kol Bos
tone buvo?’... “ ' '

“Boston Globė”, rūgs 
1925:

“Lietuvis, Operos 
čionai 
Hali, 
vičius tapo karališkai pasitik
tas ir priimtas (rūgs. 23, 
1925) kuomet jis išžengė iŠ 
traukinio “South Station” sto
ties, praeitą trečiadienį po 
piet. Žymus pramonininkai 
iš šios apielinkės ir iš kitų 
miestų dalių stotin susirinko, 
jo pirma Bostonan atvykimo 
proga, kad ji iškilmingai pri
imti....

Vakar įžymus pramoninin
kai susirinko puoton kad jį 
pagerbti. Jo talenai buvo aiš
kinami.... Daugelis sakė, kad
jis turi stebėtinai įdomų te
noro balsą, kuris 
prie Caruso

lyginamas 
Jo dainavimą 

Londone ir Škotijoje spauda

mų kartų atvyksta Bostonan 
Gerbiamas Babravičius padai
navo: “Tykiai Nemunėlis Te 
ka”, “Vorrei Morrvic 
ti’o, ir “April

Boston Traveler”, spalio 5, 
1925 :

“Koncertų kronika”. “Įš Lie
tuvos”.

“...Reikia tuojau pasakyti, 
kad Gerbiamas Babravičius 
turi (voice of beauty) labai 
gražų balsą (of excellent trai- 
ning) gerių-geriausio išsilavi-, 
nimo augšto laipsnio muzikos, 
pažinimą ir tikrai gražų sko-( 
nį (delightful taste). Auksi-j 
nis aukštas falsetto... Augštit 
stiprus, jausmą žadinantieji, 
balsai taipgi lygiai geri, že
mesnėse gaidose jis dažnai' 
pagamina gero baritono šilu
mą”. A. H. M.

Sulietuvino
Dr. A. K. Rutkauskas. 
4442 S. Western Avė. 

(Galas)
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“Boston Traveler” ketvirta
dienis, rugsėjo 24, 1925: “Lie
tuviui Dainiui Bostono Mirs-

Miesto

Visi pripažįsta lietuviui 
niui didelius gabumus

: ■

pereito mėnesio pabaigoje iš 
kilmingai atidarė naują ali 
nę. Joje dalyvavo gražus bu 
relis P. Kalinauskų draugų.

Pp. Kalinauskai taria širdin 
gą ačių svečiams už atsilanky 
mų į įkurtuves.

Senas Petras.

Rusiška ir Turkiška PirtisDOUGLAS BATHS
3514-1 d W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louia Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vano«, lietam it draikoi vanos, 
awimming pool.

Ruaiika ir tnrkiika pirtie moterims 
•eredomis iki 7 v. v.
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______ t0*K

A XRAFT-PHENIX PRODUCT
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Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

(Tęsinys)
9. Lenktis pirmyn ir tuo pa

čiu laiku reikia atmesti ran
kas į dešinę, o paskui į kairę 
pusę, — lyginai taip, kaip čiuo- 
žiant. Tai pakartoti bent de
šimtį kartų.

10. Kulnus suglausti, ranko
mis išsispręsti, atmetant jas J 
užpakalį. Po to lenktis pirmyn 
ir suktis per juosmenį ratu.

11. Atsistokite tiesiai ir su
glauskite kulnus; rankas pri- 
glauskite prie šonų ir atstaty
kite krutinę. Kelkite dešinę ko
jų ir dešinę ranką į šoną. Pas
kui darykite tą pat su kaire 
koja ir kaire ranka.

12. Stovėkite tiesiai, suglaus
kite kulnus ir laikykite rankas 
arti prie šonų; abi rankas kar
tu iškelkite aukštyn virš gal
vos, paskui padarykite jomis 
savotišką ratą. Ištieskite ran
kas ir sukinėkite jas. Tai pa
darykite apie 40 kartų.

13. Ištieskite rankas pirmyn, 
o paskui atmeskite jas smar
kiai į užpakalį. Padarykite tai 
apie 20 kartų.

14. Stovėkite tiesioje pozici
joje, kaip paprastai, laikydami 
kulnus krūvoje. Sulenkite ran
kas ir padėkite pirštų galus 
ant pečių; ištieskite rankas 
pirmyn, o paskui iškelkite 
aukštyn ir vėliau priglauskite 
jas prie šonų.

15. Stovėkite tiesiai, laikyda
mi rankas prie šonų. Sukite ra
tu vieną rankų, o paskui kitą. 
Pakartokite tų pat abiem ran
kom.

16. Stovėkite tiesiai, bet ne
laikykite kulnų krūvoje. Kelki
te dešinę rankų aukštyn ir į 
priešakį, o kairę žemyn ir į

4 užpakalį. Priimkite pirmpradi- 
i r.ę poziciją. Pakartokite tai

Pakelkit namo vertę ir patogumu moder
ni Aka KARATO VANDENS ar GARO Ap- 
Aildymo Sistema — aukAMausloB rųAiea 
boileriai. geriaunia« materiolaa. tobulai! 
jtainymo darban ir pilnas naAumas ga
rantuota.

PIRKITE DABAR! PIRM KAINŲ 
PAKILIMO!

Lengvi lAmokčjimai, jei Norima

Jbl^llis&ęonT^
SI 18-32 S. STATE ST. 

Vkttry Z4S4_
Gaukite Mnsų Apskaičiavimą Šiandie.
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PASIRAŠĖ ANGLIŲ KODEKSĄ
W 11 ■ ■ |

Ilgiausių ginčų Roosevelto administracija turėjo 
dėl NRA kodekso su anglių pramone. Tik pereitą šešta
dienį tas kodeksas tapo pasirašytas. Bet ir tai ne su 
visomis kasyklų kompanijomis. Apie 10 nuošimčių 
minkštųjų anglių kasyklų kodekso dar nepriima.

Daugumoje minkštųjų anglių kasyklų yra sugriau
tos angliakasių unijos. Kasyklų savininkai visomis ke
turiomis spyrėsi prieš tai, kad NRA kodeksas pripažin
tų darbininkams teisę organizuotis. Galų gale, prieita 
prie šiokio-tokio kompromiso, kurio turinys dar nėra 
smulkmeniškai žinomas.

Kodeksas visgi, matyt, nėra perdaug blogas 
liakasiams, jeigu dalis kasyklų kompanijų dar iki 
jam tebesipriešina.

ang- 
šiol

NEBAIGTA ISPANIJOS REVOLIUCIJA

nerimas, kuo- 
pamatė, kad 
kuri seniaus 
eina gandai,

Valdžia Ispanijoje šiomis dienomis perėjo į kitas 
rankas. Ji pirma buvo kairiųjų republikonų ir socialistų 
rankose. Dabar jos priešakyje atsistojo vadinamų ra
dikalų vadas Lerroux. Į talką jisai pasikvietė konser
vatorius ir klerikalus.

Ar ši nauja vyriausybė turės daugumą parlamente, 
dar nepaaiškėjo. Bet Ispanijoje jau kilo 
met darbininkai ir smulkieji valstiečiai 
prie respublikos vairo atsistojo ponija, 
remdavo monarchiją. Užsienių spaudoje
kad revoliucinės srovės rengiasi sukilti prieš Lerroux.

Tas faktas, kad už dvejų metų po monarchijos nu
vertimo Ispanijoje į valdžią įsiskverbė atžagareiviškoji 
buržuazija, rodo, kad Ispanijos revoliucija neatliko sa
vo darbo iki galo.

Ispanijos darbininkai yra nepakankamai susiorga
nizavę. Socialistai respublikos parlamente turi tik apie 
trečdalį vietų, todėl jie, žinoma, negali vieni kraštą val
dyti. Kita dalis darbininkų yra susiskaldžiusi į keletą 
skirtingų frakcijų, kurios iš paviršiaus atrodo radika- 
liškos, bet esmėje yra atžagareiviškos, būtent: anarchis
tus, sindikalistus ir komunistus.

Tačiau, jeigu dabartinė valdžia ims spausti Ispani
jos žmones, tai jie gali ją nuversti, ir tuomet revoliu
cija vėl butų atgaivinta.

Apžvalga
-

GYVAS PAMINKLAS DARIUI 
IR GIRĖNUI

Da- 
pami ne
kurtoje

ir Girė-

Susirinkę daugiau kaip 500 
žmonių Philadelphijoje, 
riaus-Girėno atminčiai 
ti, priėmė rezoliuciją, 
tarp ko kita sakoma:

“Kadangi Dariaus
no žygis perlėkti per Adan
ti ko okeaną nors ir baigėsi 
tragiškai, buvo didis,, bet 
galutiną tikslą pasiekti savo 
tėvų žemę mirtis jiems ne
leido. Todėl mes, Philadelphi- 
jos lietuviai, atjausdami vi
sos lietuvių tautos gailestį, 
siūlome statyti jo atminčiai 
gyvąjį paminklą, būtent, vyk
dyti jų pačių testamente pa
liktą idealą. Mes šioje rezo
liucijoje siūlome visas ren
kamas Dariaus-Girėno pa
minklui statyti aukas, suda
ryti fondą nupirkimui naujo 
lėktuvo vardu Darius-Gire- 
nas, su kuriuo busimi lietu
viai lakūnai, kurių neabejo
jame trumpoj ateity atsiras, 
kurie baigs Dariaus-Girėno 
žygį įvykdyti.”

Tokią jau mintį, kaip buvo 
šioje vietoje minėta, neseniai 
išreiškė du lietuvių laikraščiai 
Rytuose. Matyt, ji yra plačiai 
pasklidusi visuomenėje.

jau ir pradėta vykdyti. Lakū
nui James-Janušauskui organi
zuojama pagelba perskristi per 
Atlamtiką ateinantį pavasarį.

CHICAGOJE KOMUNISTAI
“BAISIAI APSILEIDĘ”

na valdžia pasaulyje tiek daug 
nesigiria savo “galinga armija”, 
kaip sovietų valdžia. Bet juk 
seniai žinoma, kad ginklavimąsi 
yra ruošimąsi prie karo. Kai 
viena, šalis ginkluojasi, tai ji 
skatina prie ginklavimosi ir ki
tas šalis.

Komunistai bolševikišką mi- 
litarizmą .garbina. Todėl jų 
“prieškariniai” kongresai yra 
tuščias blofas.

KAIP HITLERIS “MAŽINA” 
NEDARBĄ

New Yorko savaitraštis “The 
New Leader” pastebi, kad pra
nešimai apie bedarbių skaičiaus 
“mažėjimą” Vokietijoje yra ne-,
teisingi. Nedarbas nacių ka- barišku teroru.

tiktai šel- 
sąrašuose. 

būtent, at- 
politiniems

pavyzdžiui”,

panašios priemo- 
pavartotos kitose

«

vargiai gali pa-

ralysleje “mažėja” 
piamųjų bedarbių 
Vokietijos valdžia, 
ima pašalpą savo 
priešams.

“Hamburge,
rašo tas laikraštis, “valdžios 
dekretu neseniai buvo iš
braukta (iš sąrašo bedarbių, 
gaunančių pašalpą) visų so
cialdemokratų ir komunistų 
vardai, ir 
nes buvo 
vietose.” 
Hitlerizmas

šalinti ekonominį krizį Vokieti
joje. Jisai jį greičiausia dar 
labiau didina, nes kitos šalys 
boikotuoja Vokietijos prekes, o 
Vokietijos viduje hitlerininkai 
kelia suirutę biznyje savo bar-

KEISTI LIETAS
džiausius akmenis. Jeigu lo
kiam viesului tpakeliui pasi
taikytų žmogus, tai ir jį kartu 
nusineštų. Tai štai iš kur E- 
gipte, Saharoj ir kitur kartais 
lyja akmenimis.

Iš tos pačios 'Egipto istori
jos sužinome, .kad tenai kar
tais yra liję varlėmis, rupūžė

mis, Sąrančiais ir kitokiais gy
viais. Ir žydų Šen. Testamente' 
yra minima, kad 'prieš Mozės 
išvykimą Egiptan buvo užplū
dę varlės, rupūžės, gyvatės ir 
kt. Pasirodo, kad ir visokių 
gyvių lietus kartais tikrai at
sitinka ir jie yra galimi. To
kių įvykių yra pažymėta ir 
naujaisiais laikais. Sakysime, 
1891 met. 
mis. Koks 
stebėjimas 
sunku ir 
ir pas mus kartais pasitaiko, 
kad išlyja mažutės žuvytės, 
varliukes ar kiti kokie gyvū
nėliai. Kai kurie žmonės nu
šneka, kad žuvytes, varliukes, 
vabzdžius, o kartais ir gyva
čiukes pritraukianti laumės 
juosia ir paskui su lietumi jos 
išlyjančios. Bet čia yra beveik

O

Lietuviškų komisarų starša 
labai bara savo vaiską Chica- 
goje, kad jisai nesidarbuoja 
komunizmo labui. Sumanyta, 
esą, siųsti lietuvį jaunuolį į 
prieškarini kongresą (Paryžiuje, 
bet draugučiai nesirūpina: su
rinkti pinigų jo kelionei. Gir
di:

“Baisiai apsileidę musų 
draugai. Jie neįvertina nei 
Paryžiaus kongreso, nei svar
bos Amerikos lietuvių jau
nuolių dalyvavimo jame.” 
Bet už visus labiausiai esą 

apsileidę čikagiečiai. Bimba sa
ko:

“Reikia pasakyti, kad šia
me atsitikime Chicaga. bai
siai prastai pasirodo. Nieko 
iš jos nesigirdi. Dienraštyje 
‘Vilnyje’ nesimato vajaus. 
Midwest Jaunuolių Komite
tas irgi tyli. Iš to milžiniško 
miesto vargiai doleris kitas 
yra atėjęs.”
Bet kam iš viso reikalingas 

tas keliavimas j Paryžių ? /Kon
gresas, kurį rengia Buropoe 
komunistų atskalos neva kovai 
prieš karą, yra “džiokas”. Jei
gu komunistai nori prieš karą 
kovoti, tai jie pirmiausia turi 
pakelti protestą prieš Rusijos

Į lietų šiandien visi žiūri
me kaip į paprastą gamtos 
reiškinį: niekas, žinoma 'ir 
nenustemba, kad iš kažkur iš 
aukštybių, iš dangaus, krinta 
vanduo. Visi šiandien žino, 
kad tas vanduo yra ne kas ki
ta, kaip iš vandenynų, iš jiP 
rų, iš ežerų, upių, pelkių ir 
kūdrų pasikėlę viršum garai,1 
aukštyje atšalę ir su tirštoj ę 
ir vėl krintantieji žemėn. Lie
tus, nors kartais taip neken
čiamas, žmogui turi didžiau
sios reikšmės: jei nebūtų lie
taus, neįmanoma butų ir žmo
gui gyventi. Juk ten, kur nie
kuomet nelyja, arba labai re
tai nelyja, yra tuščios dyku
mos smėlynai, be augalų ir, 
žinoma, dažniausiai be žmo
nių. Bet mažai kultūringi gi
lios senovės žmonės ir į lietų 
yra žiūrėję ne kaip į paprastą 
gamtos reiškinį, bet kaip į die
vų siunčiamą žmonėms* dova
ną. Jeigu lietaus būdavo per 
daug, tai dievai norį žmones 
už kokius nors prasikaltimus 
nubausti. Bet, kadangi lietus 
yra nuolatinis svečias, tai žmo 
nes juo ir visiškai nebesiste- 
bėjo.

Visai kas kita būdavo, kai 
iš aukštybių, iš dangaus im
davo lyti ne vanduo, bet sa
kysime, kraujas, ugnis, imda
vo kristi akmenys, mana, var
lės, vabzdžiai, žuvys ir kit. 
Tai jau buvo laikoma didžiau
siais stebuklais, dievo baus
mėmis arba dovanomis ir tt. 
Niekam žinoma, nė galvon ne
ateidavo mintis, kad tai yra 
taip pat paprastas gamtos 
reiškinys, kaip ir vandens kri
timas iš dangaus.

O tokių keistų lietų amžių 
bėgyje yra buvę šimtais ir 
tūkstančiais: jų butą gilioj se
novėje, jų dažnai pasitaiko ir 
dabar.

Jau faraonų viešpatavimo 
laikais Egipte yra sužymėta 
daugelis atsitikimų, kuomet 
yra liję akmenų lietus. Dan
gus baisiausiai apsiniaukda
vo, užeidavo didžiule vėtra ir 
štai imdavo pilti akmenimis, 
dažnai ir visai didžiuliais. 
Žmonės, gyvuliai ir paukščiai 
dumdavo ir lįsdavo kas kur 
beišmano, nes šiaip tuojau 
užmuštų. Bet tokie lietus be 
aukų retai kuomet teapsieida- 
vo: praėjus lietui ant laukų 
visuomet rasdavo pritrenktų 
ir užmuštų gyvulių, paukščių, 
o neretai ir žmonių, 
dalykas, kad tokie 
anais laikais buvo 
dideliais stebuklais, 
bausmėmis. Tokių lietų Egip
to pakraščiuose dažnai ištinka 
ir šiandien. Bet ypatingai jų 
daug palei Saharos dykumą 
ir pačioj dykumoj. -Imta tirti 
tokių lietų priežastį. Ir Štai 
susekta, kad tie krintantieji 
akmenys yra ne kas kita, kaip 
dykumose baisių viesulų su
sukti, pakelti viršun ir nuneš
ti. Mat, dykumose, kur nėra 
augalų, kartais siaučia tokie 

1 baisus viesulai, kad susuka 
t didžiausius smėlio ir akmenų 
i stulpus, pakelia juos viršum 
\ ir neša šimtus Tdlorpetrų. 
■Ejuruis viesulai pakelia 4r Mietus

Danijoj lijo žuvi- 
buvo žmonių nusi- 

ir išsigandimas, 
pasakyti. Pagaliau,

Sudaužytas Erie geležinkelio ekspresinis įtraukiu ys ties Binghamton, N. Y., kuriame žuvo 14 
žmonių ir 25 žmonės liko sunkiai sužeisti, neskaitant daugybės sužeistų lengvai, -kuriems ant 
vietos buvo suteikia .pagelba. Daugiausia žmonių žuvo mediniame vagone, kuris tapo sutrintas 
tarp geležinių vagonų. Nelaimė atsitiko tavoriniam traukiniui įvažiavus į stovėjusį pasažierinį

Žinomas

laikomi

smarkiai buvo išgąsdinti. Iš- Bet čia taip pat nėra nieko 
nepaprasta. Visi esame matę, 
kaip kartais naktį žybteli <ko- 
kia 'krintanti žvaigžde* Tokios 
krintančios žvaigždes labai 
dažnai pasitaiko, todėl nie
kas tuo ir nebesistebi. Dauge
lis jau, be abejo, žino,,kad lai 
yra meteorai, krintantieji iš 
aukštybių. Jie yra kitų pasau
lių skeveldros, skrajojančios 
po f pasaulio erdves. Kai tokia 
skeveldra patenka į Žemės o- 
ro sluoksnį, ji liek įkaista, 
kad tuoj perdega. Dėl to ir 
matomas žybtelėjimas. Reikia 
labai didelės skevėldros, dide
lio mėteoro, kad jo dalis ne
sudegusi galėtų nukristi ant 
žemės (kartais taip pasitai
ko).

Tokių metęorų, atplyšusių 
kitų pasaulio dalelių, visatoj 
skrajoja labai daug. Tai lyg 
dūšios be vietos. Kartais jie 
sudužta į smulkias dalis ir 
skrenda kaip kokie debesy
nai. Ir štai, kuomet toks de
besynas patenka į žemės oro 
sluoksnį, tai atrodo, kad iš au
kštybių krinta ugnies lietus. 
Tokį meteorų lietų matė mok
slininkai Bomplanas ir Hum-

tyrus šitų, lietų, pasirodė, kad

lietumi: didžiuliai viesulai 
jurose pakelia vandens stul
pus, *o su jais kartu ir visokio 
gyvio ir nuneša juos į toli
mas 
mis, 

Iš 
kad 
dykumą, yra lyję mana, 
yra tam tikromis kruopomis. 
Žydai buvo baisiai nustebę ir 
vienas kitą klausinėjo “man
elių?” (“kas tai?) Nuo to ir 
tos kruopos buvo pavadintos 
mana. Šiandien nustatyta, kad 
tos kruopos buvo tam tikrų 
augalų vaisiai, viesulų nuplė
šti ir nunešti į dykumą.

Bet ypač daug baimės se
novėje žmonėms įvarydavo 
kraujo lietus. Toks lietus su
silaukdavo įvairiausių aiški
nimų. Visų jis būdavo pripa
žįstamas didžiausiu stebuklu. 
Daugelis manydavo, kad tai 
esąs žengiąs didžiausių nelai
mių, kurios turėsiančios ištik
ti žmoniją. Kruvinų lietų yra 
buvę ir imi jaisiais laikais. 
1813 metais raudonas arba 
kruvinas lietus lijo Italijoj. 
Tai buvo dienos metas, apie 2 
vai. po pietų.

Visas dangus paraudonavo, 
lyg krauju nusidažė, fimė lyti 
kruvinas lietus. Žmonės ėmė 
klykti, šaukti, melstis, nes 
manė jau ateinant pasaulio 
galą. Ištyrus lietų pasirodė, 
kad jis yra raudonas dėl to, 
kad lašeliuose yra įmaišyta 
be galo daug pušų žiedų dul
kių. Mat, tuo laiku Apeninų 
kalnų atšlaitėse žydėjo pu
šys. Užėjęs smarkus viesulas 
nudraskė pušų žiedus ir. jų 
dulkes išnešiojo. Tos dulkės 
buvo nuneštos už šimtų kilo- 
me|rų, ,i susimaišei su Į lietaus 
lašais ir r juos nudažė raudo
nai. Nusistojus, tokiam van
deniui ir žiedų dulkėms nu
grimzdus, jis vėl tapdavo ty
ras. Pagaliau, 1870 met. 
moj vėl lijo kruvinas, dar 

žmones K8Jį,*f"

šalis. Ir štai lyja žuvi- 
varlėmis ir ik.
žydų istorijos žinome,
žydams keliaujant per

tai

čių gyvūnėlių, - kurie vandenį 
ir nudažė raudonai. Senovės 
romėnai, kaip rašo jų istori
kas Titas Livijus, tokius kru
vinus lietus laike .dievų ryk
šte žmonėms pagąsdinti. Vadi
nas kraujo lietus Italijoj gana 
dažnai pasitaiko. ...

Pagaliau yra ir kitokių .kei
stų lietų, —' geltonų, juodų -ir 
k t.,—-kurie vis (teito nėra jo
kie stebuklai, bet • paprasti 
gamtos reiškiniai. Keletą žo
džių reikia pasakyti apie ug
ninį lietų, kurio priežastys 
skiriasi nuo anksčiau minėtų
jų. Ugninis lietus .taip pat yra 
buvęs pastebimas jau gilioj 
senovėje. Žmonės tokiu reiš
kiniu stebėjosi, bet jo sau iš
siaiškinti neįstengdavo. Nau
jaisiais laikais, 1799 melais, 
tokį lietų Pietų Amerikoje 
mate du mokslininkai Bonip- 
lanas ir Ilumboldt’as. Iš dan
gaus krito tikri ugnies liežu
viai, aiškiai nušviesdami visą 
apylinkę. Tokio reiškinio ne
suprantantiems žmonėųis lie
tus į^are didžiausios baimes.

i      —
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boldt’as, toki pati meteorų lie
tus yra buvę dr <kiti ugniniai 
lietus. Jeigu >pas mus kuomet 
imtų kristi iš dangaus ugnis, 
imtų lyti ugnies lietus, sunku 
ir .pasakyti, kaip nusigąstų ir 
ką darytų žmonės. Ne vienam 
tur būt,,pasivaidintų, pasaulio 
pabaiga. O tai butų tik nekal
tos kitų, gal būt, mums dabai 
tolimų pasaulių atskalunės 
skeveldros, beklajodamas po 
erdves patekusios į svečius 
pas mus, čia paskutinį kartą 
sužibusios ir amžiams užge
susios... Cmks.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsejo-September 24 

Ford Airport, Lanstng, III.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur ."parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums .patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.

ČIA DEPRESIJOS NEBUS
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ir patogesnę vietą

Ofiso tel. Lafayette 7031

S1X

RADIO S1X

Graboriai

Rož

Advokatai

Lietuviai Daktarai

TcL BOULEVARD 9199

KAI

RėgfetY&cijos laikotarpis 
rūgs. 22 iki 30-to; kursas

Antanas ir
928 Wcst

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rtigsėjo-Septerftber 24 

Ford Airport, Lansing, 111

Bukšnienė
Pasaulinę

s ato 
yel’ov

Pp. Miškiniai ir 
atvyko aplankyt 
Parodą.

Ofiso TeJ. Boulevard 5913 
Rez

Svečiai iš Detroito 
lankėsi pas A. ir 

B. Zalatorius

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AV&.

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

'1 .
Eudeikis, Telefonas

Victory 2343

Atsišaukimas j S. Dariads ir S. 
Girėno Paminklo Statyčio 
Komitetą ir į visuomenę

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nno 1 iki 4 ir nno 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki D. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

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

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

Namų telefonas Brunsvick 0597

pradeda vaka
rinius kursus

S1ŲSKITPEK 
NAUJIENAS

loptašo Liėtuvosžmonėsr 
pataria Lietuvos bankaė

756 W. 35th St 
'or. of 35tb U Halstcd Su.) 
O valandos: nuo 2-4, nuo 7-9. 
Nedėldieniais ragai sutarti.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Man 

2506 Wešt 63rd St. 
T«L REPUBLIC 3100

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALS AMUOTO  JAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Fightcrs’ shiire — Sltarkey 
to recelVc a guarajitee of $25,- 
000 with a privilege of 4() 
percent of net rCceipts. Le- 
vinsky 20 percent no guaran-

rtflniai
politinis Kuhdtdtams ui 

linkę 
poniai KūtidEotienei ii 
laimingo gyvenimo.

— Bitifęs.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Weitern Avinui 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

ROSELAND 
stogas, 
cab ant 8-ių ratą už 7 
las pilietis nuvažiavo j 
Žemę, jas praleisti.

Nuvykęs i “užrubežį 
tis pradėjo ragauto “gerosios” 
—“du kartus varytos’. Vienoje 
vietoje išgėręs stiklą to nepa 
prasto skystimo pradėjo jaus
ti. kad kojos, apdarotos nau
jais čeverykais ir vilnonėmis 
kojinėmis, staiga pradėjo at
vėsti. Viena iš jų tiek “atvė
so*, kad liko visai be jausmų. 
Atsigriebė atvykęs atgal į 
Skerdyklų sostinę.

Well, Senam Petrui Roselan- 
de “pavaišinti“ pacientai senai 
gyrėsi, kad pantukę ten galima 
gauti už 25c., o kvortą už 35c. 
Jis nežino, kiek tas “bargeni- 
nis” skystimas yra geras, nes 
jo negėrė. Bet tie, kurie tarė
jo užtektinai drąsos bent vieną 
ištraukti, sako, kad, anot žo
džių tūlos angliškos dairios, iria- 
tę ružavus dramblius laipiojant 
jų kambarių sienomis...

—Šertas Petras.

Bargenai—25 c. u: 
pantę ir ružavi dra 

mbliai laipioję 
sienomis

Iškilmingos sukak 
tuves

tūkstančius beveik .30 metų 
nišką, elekt-"'” .* ks
įkėlimą. — 
REPUBLIC

Pereito penktadenid vakare, 
rugsėjo 8 d. įvyko ponios Kun- 
drofieriės 50 metų sukaktuvių 
bankietas, kuriame dalyvavo 
keli desėtkai p. Kundroto ar-

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
Ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pitone Boulevard 8483

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5 203 ir 8413 

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

timų draugų ir giminių. Lai
ke puikios vakarienės buvo ir 
taip vadinamų kalbų 
jimų p. Kundrotienfei laimin
gai sulaukti ir šimtmetinių su- 
Itaktttvių.

Daug esti dalyvavęs įvai
riuose btthkietuose, bet tokia
me ptiikame teko Būti dar pir
mu kartu. Tai> buvo tikrai 
khralUkh vakarienė, kuri tį
sėki iki po 12 Vai. nakties.

Po tų visų skanių vaišių, 
visi ramiai skihrtČsi; dėkoda
mi 
suteiktą svetingumą 
darni

756 W. 35th St.
(Čor. of 35th & Halsted S t s.) 

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

Kampas 31st Street 
fa!.: 1b—11 v. ryto, 2—4, 7 
Nedėliomis ir šventadieniais

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMŪOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 3377

1145 Milivaukėe Avinui 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Eaehavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti, 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, 111. 
Tel, Cicero 5927

How to reach arena — 
South Side “L“ to 35th Street 
stalion, walk four blocks west. 
Southbound Wcntworth avė. 
surfacc car to 35th street, 
walk one block west.

Pričes
$3.60
štate and Fcderal tax

Progresą Furniture Compa- 
nv’s rado valanda ketvirta
dienį ir vėl suteiks daug malo
numo jos klausytojahis, kaip 
visi kiti jos programai. Iš vi
sų atžvilgių jis buvo pasek
mingas. Helenos ir Onos du
etas labai sutartinai išėjo, o 
taipgi labai šauniai padaina
vo po solo p. Ona Juozaitienė 
ir j). Helena Benaiticnė. Ir 
programo vedėjas Jonas Ro
manas taipgi sudainavo solo. 
Buvo kitų įdomių pranešimų. 
Lauksim kito panašaus pro- 
gramo. U.

2422 IV. Marquette Rd. 
kampas 67th it Artesian Avė.

Telefonas Grovebill J595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

ONA ADOMAITIENĖ 
po tėvais Vaitekaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu rug- 
jėjo 15 dieną. 7:25 valandą va
kare 193 3 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Šiaulių apskr., Žaga
rės parap.. Rokuišų kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metu*.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Marcijoną. 3 dukteris. Marci- 
joną, Antaniną ir Zofiją, sūnų 
Edvvardą, žentą Edwardą Rudei) 
ir giminės, o Lietuvoj seserį Mo
niką ir Šyogerį Juozapą Tamo
šauskus ir brolienę. „

Kūnas pašarvotas randasi 1410 
So.49 Ct., Cicero. Tel. Vari 
Bnren 5472. . *

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo 19 dieną, 2 vai. po piet 
iŠ Eudeikio koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Adomaitienės 
giminės, draugai ir paŽįkami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

Maidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
Vyras, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja 
rius J. F. Eudeikis, 
Yards 1741.

AGNIEŠKA KLIMIENĖ 
po tėvais Kregždairė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 16 dieną, 1:20 valandą ryto 
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Ukmergės apskr., Paliepių 
pat., KaušČnų kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nubudime. vy

rą Antaną, dvi dukteris Rozaliją 
ir Albiną, brolį Stanislovą Kregž- 
dą ir giminės, o Lietuvoj seserį 
Ortą it brolį Vladislovą ir gimi- 

» nes.
Kūnas pašarvotas randasi 6920 

So. Talman Avė.
Laidotuvės įvyks antradieny 

rugsėjo 19 dieną, 8:00 vai. ryto 
iŠ namų į Užgimimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atst-. 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o i* 
į šv. Kazimiero kapines.

H , Viri a?.a. - 
nes giminės, draugai 
esat

t vąųti; laidotųVėse

patarnauja grabo- 
udeikis. Telefonas

Tel. Victcry 4088 
Dieninis ir Naktinb Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 Sb. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Lietuvių Aviacijos Diena 
RugsėjO-September 24 

Ford Airport, Lansing, 111

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Jąck Sharkcy (fonrier hca- 
vyvveight Champion) vs King 
Lcvinsky, (Chicago puncher) 
10' rounds, heavyvveights.

Tony Ganccla (Chicago) vs 
Diek Naniels, (Minncapolis), 
cight rounds, hcavyweights. 
, Boh Moody (Boston) vs Lar- 
ry Johnson (Chicago), six 
rounds, heavyvveights.

Georgio Turner (Chicago) 
vs Niek Taft (Chicago). 
rounds, hcavyvvcights.

Bob Stone (Chicago) 
Jack Robinson (Cicero), 
rounds, heavyweights.

Leo Rodak (Chicago) 
Johnny Fitzpatrick (New 

Į York, four rounds, 128 pounds.
Place — Whitc Sox Park, 

.35 st. and Shields avė.
Time — Main event 10 p.m. 

First preliminary 8:15 p.m.
Gatės open
Probable attendance — 40- 

000.
Probable receipts—$80,000.
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H. P. G U G I S
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venetiikų ligų

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

GĄio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

Chicagos universitetas spa
lių 2 d., pradės popietiniifti, va
karinius ir šeštadienių kursus 
tiems studentams, kurie nega
li tankyti dieninių kliasų, Va
karais ir popiečiais dėstomi į-j 
vairus dalykai, kaip kalbos, ma-Į 
tematika, gamtos mokslai, eko( 
nomija ir t.t.

Vienas kursas $80.00 me
tams. Įstojant reikia sumokė
ti $20.000 įstojimo mokestį.

Ryšy su vakariniais kursais, 
Universitetas pradeda serijų j- 
vairių paskaitų tarp kurių yra 
viena įdomi 5-ių paskaitų seri
ja apie N. R. A. Platesnių in
formacijų galima gauti iš Uni- 
versity College, Room, 1100 18 
South Michigan avenue.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avi., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną
• t i'•» Phone Midway 2880

turėdamas 
žuvifsiems 
Dariui ir 

pilnai už

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

O, Dariau-Girėnai I 
Liūdna irtumš be jus’ 
Kodėl jtis nuėjot 
Į šaltus kapus?

Jus’ akys užmerktos 
Kūnai sušalę
Jus* skruostai, veidai 
Šmėklos, išbalę?

Erelių sparnais jus 
Kilbt, plasnojot, 
Mylimajam kraštui 
Save aukojot.

Ar tokių padėkų 
Žygiai Didvyrių 
Sulaukth iš gamtos 
Pajėgų žiaurių?

O naktis tamsioji!
O Soldin miškai!
Kam-gi pražudėt?
Jie — musų sunai!

Mus ašaros byra 
Ir skausta širdis!
Bet jie negirdi — 
Kapuose ilsis...

Pr. Kl-na.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nėrvuotumo, skaudamą 
akių karštį,, atitaiso trumparegystę ir to- 
licėgystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Spęcialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Republic 0098

DR. A-. Ji MANffiAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3008 W. 59 St-.
V,li#aGs:. 2 JII T'tSJ. ir

nuo 7 iki 8 vai. vak.

;Jįva^ęjįąntis moder- 
la įfrabų 
paŠiirkite

4605-07 S< 
Vui TtI.forui YARDS

iš ten bus nulydėta

Agnieškos Klimie- 
i ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami daly- 
. ! ‘r Jai

paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Dukterys, Brolis 
ir Giminei 

Laidotuvėse 
rius J. F. 
Yards 1741.

Aš, kaip lietuvis, 
užuojautos musų 
didvyrtariis kap. S. 
lak. S. Girėnui, esu 
paminklo jų grabe! pastatyriių. 
Mes tilririie pastatyti jiems to
kį paminklų, kuris per šimtme
čius jį atlankiusiems primintų 
apie du drąsuolius ,pasišventu
sius savo kraštui sūnūs. Pasta
tytom pamįnklų, kuris lietu
viams butų brangus, o tuo pa
čiu taiku atiiėštų ir džiaugsmų.

Neštatykilrio apthšytb grani
to g&balį. Aš siūlai!: pastatyti 
jiems gyvų1 paminklų; tai yra, 
prieglaudą seneliams. Tam tin
kama vieta yra Labdarių Ūky
je. Jei mes labdariai turėtu’- 
rtie kapitalo, pastatyttirtiė, bet 
deja, negalime.

Suteikime suvariusiems lie 
tuviams seneliams vietų kur 
galvas priglausti.

Todėl, širdingai kviečiu p. 
Konsulų A. Kalvaitį ir p. A. 
Kalvaitienę atsilankyti labdarių 
u’kyje jį įvertinti, ir taipgi, j- 
vertinti šį sumanymą.

. —J. V. Dimšai 
Labdarių Organizotiruš.

Chicagietis Petėr Kowalyshyn, 42 m., kuris iš pavydo 
kirviu sukapojo savo žmoną Lillian, kurių Vedė 7 mėn. atgal 
ir jos dukterį Auna. Paskiau Kowalyshyn pats pasikorė pavie
to kalėjime.

Tel. Cicero 2109 Ir 859 J 

Antanas Pėtkilš 
Gr&bėrim 

KSOFLYCIA btK-Al 
4830 Więst 15th St; 

CICERO, ILL.

Telefonas Yards s 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modetniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Aiiburn Avenue 
CHtCAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Ihcorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir , nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6“631 So. California Avė.

telefonas Republic 7868

11 Ii    l■ l

JOHN B. BORDEN
LIĘTUVIS ADVOKATAS 

M# Monroe St., prie Clark 
. Mito 7890: VaUndos 0—-0

W, Side: 2201 .W. 22 St. (Cermak Rd) 
PsrneNUO. Stt-MOi ir PStny&o. rak. <3 Ud D 

Telefonas Caaal 6139

Tel»t<*aa BepubUo 0600

AA SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Ottrh. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Atehet Avė. Tel. Lafayette 7337.

Namų TiL Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avinus 

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

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

DR. C. L KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

BRIDGEPORT -
Bcninga Zalatoriai 
33rd street, kiek laiko atgal 
susilaukė svečių iš Dėtrdit, 
Mieli., pp. Miškinius ir p. 
Bukšnienę, stambius Automo
bilių sostinės biznierius.

Detroitiečiai Miškiniai Už
laiko du kinbmatografus, ir 
nors jauni, bet smarkai ir pa
sekmingai varosi.

Jų atvykimo proga A. ir B. 
Zalatoriai surengė vaišes^ į 
kurias pakvietė iš Detroito p. 
Bukšniferię, pp. Seiverius iŠ 
Blue Islūrid, Štasiiikaičius iŠ 
Marųtiėttė Park ir Vienų West 
Pullritanietį. Teko ir man ten 
būti. Be Pavardės.

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Eudeikis ir sūnūs yra taip arti kaip ir jūsų telefčhis. — Nežįuriht tolumo, nėra 
jokių kaštų. — Eudeikiaus ypatiškas, atsakantis pat 

j. — Vįenintėlis>jLiMWS»G|:;
>sjpwaroma, - karaboną su Šonidėm'Vddrim, ,tr 
Jeigu*; didžiuojatės dailumu ir ‘ taupumu laidotuvėse, 
8340, it persitikrinkite.

Juozapas Eudeikis irTeVas 
5840 So. Kedzie Ave.
Visi telefonai: REPUBLIC 8340 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

John Kuchinskas
IjĖTUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj.9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JCSEPH j. grisk 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avi. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St, 
Trl. Republic 9723

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesn

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠDAIGA CHICAGOJE

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

J. F. ĖUDEJiKiS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tilti įrėtigęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, Moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

NUUudlino valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LI®WV

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akintas 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sUtari|.
, n ii |Tiiiiili iiifiįiiiiĮmiMilmtii»■ ».iM»iai.Wiiteį| 

LietuvesAkušcres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

‘ Pbysical Therapy 
B® Midwifė

6100 South Alhany 
Avenue 
Phone

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

J .. s

K# • ® iįj'tsEk 1 3S ’-i



PRANEŠIMAI CLASSIFIEDADS

MUSU MOKYKLOS

•308—614

3328

REPUBLIC 8402

Peter Conrad

CLASSIFIEDADS

KO JUS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE. ŠIANDIEN.

PAŠAUKITE

pagamino lakūnų S. Dariaus
CANAL 8500

St. Šimkus, duetas

Mni

busiu 
kalas.

Šiandien įvyksta K 
Levinsky-J. Shar- 
key kumštynės

KIAURAS!

darbą už jūsų 
taisome rynas, 

blekčs darbą.
FING CO.

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumu

Kodėl reikia mažinti 
mokyklų išlaidas

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.

6626 So. Halsted St.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

Šiandien 8:15 vakare, White 
Sox parke, 35th ir Shields Avė., 
įvyks King Levinsky-Jack Shar- 
key sunkaus svorio kumštynes. 
Jos turėjo įvykti pereitų penk
tadienį, bet neįvyko dėl blogo 
oro.

2 kūdikiai 10 ir 4 
Alga $5.00.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ abejnam namų darbu 
turi virti 
būt ant vietos

4952 N. Central Park Avė.

AR JŪSŲ STOGAS

Mes padarome experto 
pačių kainą. Mes taipgi 
“down spots” ir visokį

BRIDGEPORT ROC 
3216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Prisirašykite j musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

NAŠLĖ 
sininką — 
Restauracija su alum.

1435 Sangamon Avė.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Du plėšikai užpuolė 
J. Spaičio krautuve; 

atėmė $200

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

PARSIDUODA grosernė ir saldainių 
krautuvė, biznis išdirbtas per daug metų. 

3246 So. Emerald Avė.

PAIEŠKA U Juozo Ukulicos, Juozo 
Savicko ir Jono ir Danizo Dambrauskų. 
Pirma gyveno McMechen. W. Va. Jonas 
Cearba, 830 South Prescott Street, 
Waukegan, IIII.

S. WARPIOTAS 
Emerald Avė., Chicago, III

Įsiveržė į bučernę šeštadienį po 
pietų, kuomet krautuvėje bu
vo apie 20 žmonių

Amerikos kruizeris Richmond (viršuj) ir torpedinis laivas McFarland (apačioj), du iš 39 
ro laivų, kurie tapo pasiųsti į Kubos vandenis neva apsaugoti amerikiečių gyvastis

dėl mokyklų. Tokių parašų 
surinko porų trokų ir nuve
žė Springfieldan legislaturai. 
Mokytojų prašymas liko iš
pildytas ir taksai liko pakelti 
visu trečdaliu.

VALGYKLA PARDAVIMUI ARBA 
* MAINIMUI

Randasi tarp didelių dirbtuvių, gera 
vieta dėl aludės, listas 5 metų, renda 
$20.00 Į mėnesi. Storas, pagyvenimas 
ir garadžius. Mainysiu ant automobi
lio, loto arba namo.

920 S. California Avė.

ir nauji. Uėmokėjim&a dalimi*. 
CHA8. BENDER CO..

N. Wella 8t. Pbone Superlor 2361

,)ri- 
i?kratė jo 
ė.pie $200

Stasys Rimkus ir Elena Sadauskaite; “Atminčiai

DEDONIS
UŽLAIKO VAGYKLĄ 

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

217 N. Peoria St.
Gražios mergaitės suteiks lietuvišką 

pataravimą jums.

Kada taksų mokėjimas ne
buvo taip sunkus, tai moky
tojai statė politikeriams viso
kiausius reikalavimus, iš ku
riu mažai būdavo naudos mo
kiniams. Kad mokytojai rem
tų jų politikų, politikieriai 
mokytojų reikalavimus pildy
davo, nežiūrint kiek bereika
lingai buvo išleidžiama daug 
pinigų. Tokis mokytojų po
litikavimas buvo varomas per 
ilgus laikus.

Keli metai atgal pasireiškė 
stoka pinigų mokykloms. Mo
kytojai išdalino mokiniams 
karteles, kad jų tėvai jas pasi
rašytų. Tose kortelėse buvo 
reikalaujama pakelti taksus

B?

Ilgainiui taksų kėlimas pri
ėjo liepto galų. Užėjus depre
sijai, taksų mokėtojai paliovė 
mokėti taksus, mokyklų tary
ba sustojo mokėjusi niokyto

li iekas neperka 
uksų vvarrantų”, 

lokyklų tarybos išlaidos 
pajamas ir “taksų 

pasidarė nebesau-

nas pl5/;lų atsistojo prie durų 
atkišęs į pirkėjus revolverį, o 
kitas, ta;cgi su revolveriu*, 
ėjęs prie savininko 
kišenius. Pasiėm) 
ar daugiau pinigais ir čekiai 
plėšikai pabėgo automobilyje.

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuvės — 10 flatų — $10.000 
Cash $T0Q0. Likusius kaip morge 
gečių ant 4%.

1923 So. Union Avė.

Dabar viešųjų mokylų mo
kytojai veda smarkių propa
gandų prieš mokyklų tarybų 
dėl pastarosios mažinimo mo
kyklų išlaidų. Bet man išro
do, kad mokytojai klysta no
rėdami palikti tokias pat mo
kyklų išlaidas, kokios buvo 
“properity” laikais, kada na
mų savininkai gaudavo a ilgė
tas nuomas ir galėjo augštus 
taksus mokėti. Dabar nuo
mos yra nupuolę ant pusės ir 
prie geriausių norų savininkai 
negali mokėti augštų taksų. 
Todėl nėra kitos išeities, kaip 
mažinti išlaidas.

Kumštynių bilietus galima 
gauti parke. “NAUJIENOS“ 
daugiau bilietų nebeturi, visus 
išpardavė.

Beveik visi kumštynių sporto 
žinovai sako, kad Jack Sharkey 
laimės prieš Levinskį.

18 APIELINKĖ.—Du gink
luoti plėšikai šeštadienį po pie
tų įsibrovė j J. Spaičio krautuvę 
18-toje apielinkėje ir atėmė ke
lias šimtus dolerių pinigais ir 
čekiais nuo savininku.

Kuomet jie įėjo ir užkoman- 
davojo visus iškelti aukštyn 
rankas, krautuvėje buvo apie 
20 pirkėjų ir darbininkų. Vie-

Pirkite anglis ir sutaupykite pini
gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yra patenkinti. Mes 
parduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telefonuokite tuo- 
jaus

sai maža dalis yra mokančių 
taksus, o jei kuris ir gauna 
asmeninių taksų bilų, tai vi
somis priemonėmis stengiasi 
nuo jos mokėjimo išsisukti. 
Visa ta propaganda “save our 
schools“ yra niekas kitas, kaip 
propaganda už “save our soff 
jotys“. Taksų mokėtojai, ma
no nuomone, privalėti] remti 
mokyklų tarybų, kuri mažina 
išlaidas ir verčia mokytojus 
už gaunamų algų atlikti pilnų 
dienos darbų. Tiktai vien su
mažinimas išlaidų ir gali su
mažinti taksus. -— A. B.

valdžia neduoda ant jų pas- Tarp tų, kurie mitinguoja ir 
kolų. Pereitų posėdį legistla- rašosi ant visokių peticijų, vi- 
tura davė leidimų išleisti mo
kyklų bonų už $40,000,000, bet 
dar ir ikišiol nesigirdi, kad 
butų atsiradę pirkėjų.

Mokytojai aiškina, kad pa
keitimas dviklasių “junior 
high“ pilnomis high mokyklo
mis Rainuosius $300,000. Bet 
mokyklų taryba sako, kad tai 
kainuos tik $87,686. Tvirtina
ma, kad baigę high school mo
kiniai nebusiu priimami į ko
legijas. North Central Assn. 
sekr. Clevcnger paskelbė, kad 

kad kolegijos

Šis paveikslas telpa ant vienos puses Įdomaus rekordo, kurį RCA—Victor* bendrovė 
vSno mirties proga. Kairėj viršuj matote aeroplano piešinį, o apačioje 
kamos|dainos: “‘Kareivėliai
Rimkus, Akompanimentas vargonais. Rekordo kaina 75e* Gaunamas J. Budriko krautuvėj, 3417 South

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 
MT. GREENWOOD, ILL.

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

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS ' 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
Visi gatavi iigabenimul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernėm, mėsinėm, dclikateeų 

taldainių, aauamenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
caslanal.

Vartoti

jums, ak 
mokyklų 
nes 
viršija 
warrantai 
gus investmentas. Todėl jų tai ne tiesa 
neperka bankai, ir federalinė nėra to nutarusios 
—t  .................. ............... .............. .... ......         ,   ....... ■„

CRANE COAL CO 
J Sii2 Sp., Long Avė. I 
tA TEL. SEPUELIC Z

Naujienų Adm.

North Weet Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks rugsėjo 19 d., 1933 
m. p. Gabrių bute, 1640 Leavitt St., 
7:30 v. v. Nares malonėkite laiku at
silankyti. Drulienė, nut. raŠt.

ir S. Gi- 
abiejų lakūnų fotografijas. Į rekordų įdainuotos se- 

— dainuoja Stasys 
Halsted Street,

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

-R*lsRi*l*naR|R|F**l*^^i^*W"*^^^4*»**MS*^*w*^*%*w*w-** l*^i***^i*R^*w* 

Tel. Yardi 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolemias vietų 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimu 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
1358 So. Halsted St. Chicago. III.

Personai 
Asmenų ležko

PAIEŠKAU Antano Warpiota, paei
na iš Lietuvos, Vilkaičių kaimo, Tel
šių apskričio. Iš senų laikų aštuo
nioliktos apielinkės biznierius, buvęs 
saliunčikas. Girdėjau, kad yra miręs: 
jei kas žino malonėkite pranešti, už ką 

dėkingas. Yra labai svarbus rei-

Farmg For Sale
Tiktai Pardavimui________

PARSIDUODA 10 akečių farma. 
gražus sodas ir 7 ruimų namas ir kiti 
geri budinkai. 40 mylių nuo Chicagos. 
John Smilson, R. 1, Hobart, Indiana.

Help Wanted—Malė
Darbinį _______

UŽ MAŽĄ dženitoriaus darbą gau- 
site gerą kambarį su maudyne ir Šilu 
nu. Aš esu singelis, turiu 4 kamba 
rius, šviesų flatą. Matykit mane pir 
madieny apie 5-6 valandą vakare.

903 W. 35 St., 
valgykloj

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui ^^^^^^n^^^^^a^^*^^^^***^*^***************

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

Fumiture & Fixtures 
Raicandai-itaisai___

PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 
rakandus: parlorio setą, miegruimio it 
pusryčių setus, keturius puikius kauras, 
liampas, vacum valytoją, paveikslas, 
įvairias vertingas reikmenas. Parduosią 
su dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo-

Business Service 
Biznio Patarnavimas_____

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Mošų biuras suteiks patarimas namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
reodaaninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

nori parduoti arba gauti pu- 
biznis išdirbtas per 10 metų
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