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Sutrumpino Valandas Med 
vilnos Siuvimo Pramonėje

Amerikos Darbo Federacija rems audiny- 
čių darbininkų streiką

siuva apatinius

\VASHINGTON, rugp. 22. — 
NRA administracija paskelbė, 
kad prezidentas Rooseveltas 
egzekutyviu įsakymu sutrum
pino darbo valandas ir pakėlė 
algas medvilnės (bovelnos) rū
bų pramonėje.

Darbo savaitė liko sutrum
pinta nuo 40 valandj iki 36 va
landų, nesumažinant darbinin
kų algų, kurie gaudavo pilno 
laiko algas. Dirbantiems gi 
nuo štukų mokestis liko pakel 
ta 10 nuoš.

Sidney Hillman, prezidentas 
Amalgamated Clothing VVorkers 
unijos ir narys darbo pataria
mosios tarybos pareiškė, kad 
šis prezidento žingsnis yra to
liausia siekiantis žingsnis, kokį 
ikišiol NRA yra padariusi, kad 
padidinti darbininkų samdą.

Viršininkai, kurie tą patvar
kymą paskelbė, priduoda jam 
didelės svarbos, nes buvo pri- 
sibijoma, kad rubsiUviai gali 
prisidėti prie gręsiančio audi
nyčių darbininkų streiko ir kad 
ši koncesija galbūt sulaikys 
rubsiuvius nuo užuojautos strei
ko.

(Kiek galima suprasti iš ži
nių, pakėlimas algų nepalies vi
sų rubsiuvių, bet tik tuos, ku
rie dirba sulig medvilnės siuvi
mo kodekso, t. y. siuva tik 
medvilnės rubus 
skalbinius, maršinius ir darbi
nius drabužius).
Darbo Federacija rems audiny

čių streiką
Amerikos Darbo Federacija 

prisižadėjo remti audinyčių dar
bininkų generalinį streiką, ku
ris gali kilti prieš rugsėjo 1 d.

Po ilgos konferencijos su au
dinyčių darbininkų unijos vir
šininkais, Federacijos preziden
tas Wm. Green prisižadėjo rem
ti streiką ir paskyrė komite
tus kooperuoti su audinyčių 
darbininkų unija. Pirmiau Green 
buvo išreiškęs viltį, jog strei
ko bus išvengta.

Konferencija Federacijos ir 
audinyčių darbininkų unijos va
dų praėjo geroj nuotaikoj. Vi
si džiaugėsi sutrumpinimu dar
bo valandų ir pakėlimu algų 
medvilnės siuvimo pramonėje. 
Nors tas sutrumpinimas darbo 
valandų ir pakėlimas aglų ne
paliečia audinyčių darbininkų, 
bet visi jautė, kad jis 
kur link vėjas pučia, 
nuodugniai apsvarstyti 
ninku nusiskundimai, 
pramonės padėtis ir kaip pritai
kinti darbo valandų sutrumpi
nimą padidinimui samdos.

Valdžia ruošia pareiškimą

Manoma, kad medvilnės au
dinyčių industrinių santikių ta
rybos pirmininkas Robert W. 
Bruere ruošia atsargų pareiš-
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Buvo 

darbi- 
audimo
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kimą, kuriame išdėstys tarybos 
planą sutaikymui ginčo audimo 
pramonėje ir tuo išvengimui 
audinyčių darbininkų streiko.

Green gi sako, kad streiko 
bus išvengta tik tada, kada dar
bininkų reikalavimai bus pa
tenkinančiai išspręsti.

Minneapolis t roką 
draiveriu streikas L 

jau užsibaigė
Vakar ryte streikieriai sugry

žo į darbą, priėmus taikos 
sąlygas ir atšaukus karo stovį

MINNEAPOLIS, Miun., rugp. 
22.—Minneapolis trokų draivė
rių streikas užsibaigė vakar va
kare ir šiandie ryte streikieriai 
sugryžo į darbą. Kartu tapo at
šauktas ir karo stovis.

Streikas tęsėsi penkias savai
tes ir jis tapo sutaikintas kom
promisu, abiems pusėms pri
ėmus nacionalės darbo santikių 
tarybos atstovo Donoghue pa
siūlymus.

Einant susitaikymo sąlygo
mis, visi streikieriai bus priim
ti į darbą, neatsižvelgiant į jų 
priklausomybę unijai. Bėgyje 
10 dienų darbininkai slaptu 
balsavimu išrinks savo atsto
vus kolektyvėms deryboms. 
Mažiausia per metus laiko d*rai- 
veriams bus mokama po 50c į 
vai., o pagelbininkams, krovė
jams ir vidaus darbininkams— 
po 40c į vai.

Apskaitoma, kad šis streikas 
kainavo milięną dol. Jame žuvo 
keturi žmonės, neskaitant dau
gybės sužeistų. .

Pripažino, kad pats 
Johnson sulaužė 

kodeksą
WASHINGTON, r. 22.—Gen. 

Hugh S. Johnson, NRA admi
nistratorius, pats sulaužė NRA 
kodeksą. Taip nusprendė na- 
cionalė darbo mantikių taryba. 
Prasižengimas buvo papildytas 
pašalinant iš darbo John L. 
Donovan, galvą NRA darbinin
kų unijos ir techninį patarėją 
NRA darbo patariamosios ta
rybos. Darbo santikiu taryba 
todėl įsakė Johnsonui priimti 
Donovan atgal į darbą.

Johnson nusilenkė tarybai ir 
sutiko priimti pašalintąjį dar
bininką, kuris buvo pašalintas 
todėl, kad) jis organizavo NRA 
darbininkų uniją. Taryba ašt
riai nuplakė Johnsoną ir pri
minė jam, kad jis pats turi dar 
griežčiau pildyti NRA kodek
sus, negu industrijos.

BUDAPEŠTAS, r. '22. —
Valstiete Antai Krammer, 48 
m., laimėjo pirmą valstybės 
prizą ($21) kaipo daugiausia 
Vengrijoj vaikų turinti motina, 
Ji turi 21 vaiką.

/ * '

Be4 to 6,000 kitų Vengrijos , , €
motinų, kurios bendrai turi 80/(gėrė kai plaukusį iš Bostono j
000 vaikų, arba vidutiniškai t Clyde pasažiorinį laivą Camero- si, kad jie gavo tik trečdalį 
kiekviena po virš 13 vaikų, ir- hia vidury Atlantiko užklupo la- audeklų, reikalingų išpildymui 
gi gavo iš valdžios dovanų. bai smarki audra. žiemos užsąkymų,

Henry T. Rainey, 74 m., atstovų buto pirmiųirikas, kuris staigiai pasimirė St. Louis ligoninėj 
ir kuris vakar liko palaidotas didelėmis iškilmėmis gimtajame miestelyje Carrollton, III. Į laido
tuves buvo atvykęs ir pats prezidentas Rooseveltas.

Organizuojasi kovai Suėmė Ralph Capone 
su pažanga ir radi 
kalizmu Amerikoj

Demok}ratų*repųblikom$ trtžtfgal- 
eiviai kovos dagi Roosevelto 
“radikalizmą”

WASHINGTON, r. 22. —Pa
skelbta, kad susikūrė nauja or
ganizacija kovai su radikalizmu 
Jungt. Valstijose. Ta organiza
cija vadinsis American Liberty 
League.

Tai yra savotiška republiko- 
nų-demokratų koalicija, kurios 
vyriausiu uždaviniu bus kovoti 
ne tik žinomus radikalus, bet 
kiekvieną pažangų judėjimą 
Amerikoje, net ir prezidento 
Roosevelto ‘smegenų trustą’, jei 
jis bandytų nors kiek krypti į 
kairę.

Tos organizacijos įkūrėjai 
yra buvę demokratų kandida
tai į prezidentus Alfred E. 
Smith ir John W. Davis, gar
susis parako fabrikantas Irenee 
Du Pont, buvęs New Yorko 
republikonas gubernatorius Na- 
than L. Miller ir buvęs New 
Yorko republikonas senatorius 
James W. Wadsworth.

Organizacijai vadovaus Jou- 
ett Shouse, buvęs demokratų 
partijos nacionalio komiteto 
pirmininkas.

Dvi bombos Spring- 
f ielde

SPRINGFIELD, III., r. 2Ž.— 
Pereitą naktį čia sprogo dvi 
bombos. Vieną suardė anglių 
traukinį, o kita apgriovė smuk
lę ir tris gretimus namus, jų 
tarpe Am. Radiator Co. dirb
tuvę.

Bandoma tas bombas surišti 
su savitarpine angliakasių ko
va, tarp naujosios ir senosios 
unijų.

GLA’SGOW, r. 22. — Dau- 
giau kaip 30 pasažierių liko su- 
žeista ir vienas jurininkas pri-

bai smarki audra.

CHICAGO.— Prokuroro poli
cija vakar vįename bute virš 
Berwyn smuklės suėmė Ralph 
Caponę, brolį garsaus butlegerių 
karaliaus Al Capone ir 9 kitus 
žmones, kurių keli, manoma, 
yra buvę Capone šaikos nariai.

Jie visi yra kaltinami, kad 
jie vertė vakarinių priemiesčių 
smuklininkus pirkti Great Lakęs 
Brewing Co.v alų iš CalUmet 
City.

< Žydai tęs boikotą 
Vokietijos prekių
GENEVAr. 22. — Žydų kon- 

gresas nutarė ir toliau dar Ui-, 
dėsniu griežtumu tęsti boikotą 
Vokietijos prekių iki Vokietijos 
žydams bus pripažintos lygios 
pilietinės teisės.

Gauti iš įvairių šalių prane
šimai rodą, kad boikotas duoda 
gerų pasekmių.

Garsus New Yorko rabinas 
Wise aštriai pasmerkė Palesti
nos žydus, kurje prie boikoto 
nesideda., bet ir toliau tęsia pre
kybą su Vokietija

Moterys lakūnės 
siekiasi rekordo

Dvi jaunos ,Ja- 
Jean La Rene. 
Owens. 22 m., 
iš Curtis-Rey-

CHICAGO— 
kunės iš Texas, 
26 m. ir Mary 
vakar išsikėlė 
nolds aerodromo ir tikisi skrai
dysimus apie aerodromą ore 
išbūti virš 10 dienų, tuo nu
statant naują ištvermės rekor
dą. Gasolipo jos prisipils bū
damos ore. šiandie jos skrai
dys virš pasaulinės parodos.

Vokietijoje trūksta 
drabužiams audeklu

BERLYNAS, r. 22— Patar
nautojai, kad duoti darbo au- 
dinyčioms, buvo nutarę įsitai
syti naujas uniformas, bet da
bar nutarimą atšaukė delei 
stokos audeklų. O Vokietija 
neturi pinigų importuoti med
vilnę ir yiĮha«s.

Berlyno kriaučiai skundžia:- i . ' S * ’ • >. .

žiemos užsąkymų.

Vakar palaidotas at
stovą buto pirmi

ninkas Rainey
| laidotuvee-buvo atvykęs pats 

prezidentas Rooseveltas

CARROLLTON, III., rugp. 22. 
—šiandie didelėmis iškilmėmis 
20-to kongresinio distrikto gy
ventojai palaidojo savo kon- 
gresmaną—atstovų buto pirmi
ninką Henry T. Rainey.

Į laidotuves suvažiavo veik 
visi distrikto gyventojai ir daug 
žymiausių politikierių. Specialiu 
traukiniu atvyko iš Washingto- 
no ir prezidentas Rooseveltas.

Kūną parvežus iš St. Louis 
ligoninės jis išpradžių per ke
turias valandas buvo pašarvo
tas miesto salėje ir iš ten vė
liau liko perkeltas į velionio 
kongresmano ūkį. Į ūkį tie
siai ir atvyko prezidentas Roo
seveltas. Atlaikius episkopalų 
pamaldas, kūnas liko išvežtas 
į kapines ir prezidentas Roose
veltas vakare gryžo atgal į 
Washingtoną.

Atstovas Rainey buvo ilgiau
sia išbuvęs atstovų bute narys. 
Jo vietą, kaipo seniausio na
rio, dabar užims chicągietis 
kongresmanas Sabath.

Išgelbėjo iš toli
mos šiaurės salos
MASKVA, r. 22.— Gautomis 

žiniomis, po kelių mėnesių pa
stangų, ledlaužis Krassin pasie
kė Vrangelio salą tolimoje šiau
rėje, ir išgelbėjo ten buvusius 
jau penkis metus šešius moksli
ninkus. Jų vietoj bus palikti 
15' mokslininkų ir ištisa kolo
nija, kuri pasistatys naujus na
mus, radio stotį ir pastovią mo
kslinę stotį tyrimui meteoro
loginių sąlygų tolimoj šiaurėj.

Tuos mokslininkus gelbėti if 
užvaduoti pirmiau plaukė lai
vas čeliuskin, bet buvo ledų 
sutrintas ir paskandintas, če- 
liųskiho ekspedicija vėliau liko 
išgelbėta lėktuvais.

NOBLESVILLE, Ind., r. 2?. 
-—Penki kaliniai pabėgo iš Ha- 
milton pavieto kalėjimo.

Nesiseka taikinti bu 
sų darbininkų 

streiką
CHICAGO.—Valdžios taikin

tojų pastangos sutaikinti busų 
darbininkų streiką neduodą pa
sekmių, nors jie ir tikrina, kad 
padėtis gerėjanti. Buvo pasiū
lyta, kad kompanijos unijai 
priklausantys nariai, kurie pasi
liko streiklaužiauti, prisidėtų 
prie tikrosios darbininkų unijos 
ir tuo baigtų streiką, bet jie 
griežtai atsisakė.' Girdi, jie nie
kad nesidėsią prie unijos ir da
gi patys streikuosią, jei sugryš- 
tų į darbą pirmiau pašalintieji 
Unijistai.

Tuo tarpu gatvekarių ir ele
vatorių darbininkų užuojautos 
streikas tebėra neišspręstas.

Norman Thomas rei 
kalauja $10,000 atly 

ginimo už areštą
SPRINGFIELD, III., r. 22— 

Socialistų vadas Norman Tho
mas šiandie federaliniame teis
me užvedė bylą, reikalaudamas 
iš Christiap pavieto šerifo pa
dėjėjo Joseph Betterton ir 
Peabody Coal Co. $10,000 atly
ginimo už neteisėtą areštavimą 
gegužės 21 d., kai Thomas ban
dė kalbėti Taylorville mieste.

Naciai leis krimina 
listams žudytis

BERLYNAS, r. 22. — Prūsi
jos justicijos ministerijos aUgš- 
tas valdininkas paskelbė, kad 
mirties bausmė yra būtinai rei
kalinga palaikymui tvarkos ir 
įstatymų, bet tūluose atsitiki
muose kriminalistams bus lei
džiama nusižudyti—nusišaunant 
ai* nusinuodijant.

Komitetas jau4 ruošia naują 
grynai nacišką bausmių kodek
są. Pasmerktiems mirčiai bus 
kapojamos galvos. Kaliniai bus 
aštriau baudžiami ir kalėjimuo
se bus įvestas daug griežtesnis 
režimas, kad kaliniai pajustų 
sunkumą bausmės.

Dvikova bus leista įstaty
mais, “kaipo garbingas būdas 
išspręsti ginčą tarp vyrų”.

Suėmė, pamoksti 
ninką

GOLDSBORO, N. C., r. 22. 
—Kun. R. H. Askew, jaunas 
Four Sąuare misijos pamoksli
ninkas, tapo areštuotas fede
ralinės valdžios už naudojimą 
pašto bandymui i švylio ti iš sa
vo žmonos $25,000.

Prieš kiek laiko jis prapuolė. 
Jo sena žmona tuoj aus pradėjo 
gauti laiškus ir telegramas, kad 
jis yra neva išvogtas ir kad 
bus paliUosuotas sumokėjus 
$25,000 išpirkimo. Panašus laiš
kai buvo pasiųsti ir Aimee 
Semple McPherson, Los Ange
les pamokslininkei. Betgi už 
kelių dienų Askevv atsirado. Iš
pradžių jis saikėsi, kad buvęs 
išvogtas ir vežiojamas automo
bily, bet kamantinėj amas prisi
pažino, kad jis buvo' pasišali
nęs “poilsiui” tir kad reikalau
jančius pinigų laiškus ir tele
gramas jis pats rašęs ir siun
tęs. /

VIENNA, r. 2.— Karo sto- 
vis, kuris veikė nuto liepos 25 
d. nacių ‘sukilimo, vakar liko 
atšauktas ir sostinės gyvenimas 
sugryžo j normales vėžes.

LIETUVOS ŽINIOS
Druskininkuose busiąs 

lietuvių lekų poli
tikų pasitarimas

VARŠUVA—“Kifrjer Warsz- 
avvski” praneša, kad paskuti 
nėmis dienomis Pikeliškiuose 
pas ten atostogaujantį Pilsuds
kį viešėjo buv. lenkų ministe- 
ris pirmininkas Prystoras. Esą, 
Pilsudskis tarėsi su Prystoru 
dėl lietuvių lenkų santykių. Pry
storas painformavęs Pilsudskį 
apie savo pasitarimą su vy
riausybes bloko parkmentaris 
Druskininkuose rezultatus. To 
paties laikraščio žiniomis, Vil
niaus politiniuose sluoksniuose 
sklinda gandų, kad artimiausio
mis dienomis Druskininkuose 
įvyks lietuvių politikų pasita
rimas su lenkais. Esą, tame 
pasitarime dalyvaus iš lenkų 
pusės senatorius Abramavičius 
ir prof. Stanevičius.

Pristor vėl busiąs 
Kaune?

“Berliner Tageblatt” praneša 
iš Varšuvos, kad greitu laiku 
išvažiuoja atgal į Kauną apsi
lankęs nesenai Kaune pulk. Pri
stor. Esą jis važiuoja tęsti 
pradėtas Kaune derybas dėl lie
tuvių-lenkų santykių sunorma- 
vimo.

Tas pats laikraštis praneša, 
kad iš Varšuvos per Rygą i 
Kauną išvykęs Varšuvoje su
sikūrusios Lietuvos bičiulių d- 
jos pirmininkas dr.7Lukoševi- * 
čius ryšiams užmegzti su Lietu
vos kultūriniais, visuomeniniais 
ir mokslo veikėjais. Esą Varšu
voje dabar viešinti lietuvių ūkio 
veikėjų delegacija, kuri studi
juojanti ūkiškus reikalus ir tarp 
kita ko turėjusi pasikalbėjimą 
su Gdynės uosto direktorium 
ir 1.1. Be to, pirmadienio “Kur- 
jer Wilenski” nr. 198 rašo, kad 
greitu laiku į Neprik. Lietuvą 
išvažiuoja didesnė lenkų veikė
jų ekskursija su pulk. Pristoru 
ir buv. lenkų užs. deik. minis- 
teriu Zaleskių priešakyje.

Suimtas aktyvus “So
vog” narys

KLĄIPĖDA.— Bjivo ištardy
tas kreditvereino tarnautojas 
William Seidler priklausė prieš
valstybinei “Sovog” organiza
cijai ir buvo pirmos Klaipėdos 
miesto grupės vadas. Seidler 
buvo ypatingai aktyvus “Sovog” 
veikėjas. Jis dalyvavo slaptuo
se šios organizacijos susirinki
muose. Ištardytas, Seidler bu
vo suimtas ir pasodintas į ka
lėjimą besąlyginiai.

ŠIAULIAI.—5 milijonus kiau
šinių išeksportavo Šiaulių Pie
nocentro skyrius per pusę me
tų.

v

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

TeL Canal 8500
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
CLEVELAND, O.

SMULKIOS ŽINUTĖS

PAGERBĖ P LE 
KULBICKIUTĖ

nei 
visa

alų*-

dešim-

ge-

Darbai.. — Per paskutinius 
trejetą mėnesių pas mus pusė- 

. tinai darbai sumažėjo. Dirbtu
vės, kaip yra sakoma, vos tik 
kruta. Ar taip pasidarė dėl va
saros karščių, ar dūl ko kito, 
— nežinia.

Kadangi rudens laiku darbai 
visuomet šiek tiek pagerėja, tai 
ir mes tikimės geresnių laikų.

B B B
Vedybos. — Pas mus labai 

daug vedybų. Kur tik nepasi- 
suk, tai vis išgirsi, kad štai to- 
kis jaunuolis ar tokia jaunuo
lė jau apsivedė. Mat. lietuviš
ko jaunimo jau pusėtinai daug 
priaugo. O jauni nepaiso 
blogų laikų, — prieš juos 
ateitis.

o o . o
Aludės. — Saliunai arba

dės dygsta, kaip grybai po lie
taus. Tiesiog sunku ir suprasti, 
kaip jie tokiais blogais laikais 
gali biznį padaryti. Ir atrodo, 
jog lankytojų netrūksta: žmo- 
neliai sau maukia skystimą iš 
didelių ir iš mažų stiklų.

Konkurencija tarp saliuninin- 
kų pusėtinai didelė. Vos tik 
vienas pradeda duoti už dešim
tuką 26 uncijų alaus skunerį, 
tai tą pat daro ir jo kaimynas. 
Visi stengiasi pagauti 
tukus, kaip žuvytes. 

B B B
Juozas Katkus

Juozas Katkus yra tikrai
ras siuvėjas. Jis ne tik siuva 
naujus drabužius, bet labai ge
rai pataiso ir senus. Prieš kiek 
laiko jis atsidarė savo siuvyk
lą. Kiek teko patirti, biznio Jam 
sekasi neblogiausiai.

Katkus yra labai draugiškas 
ir prielankus žmogus. Visiems 
patartina jį remti. Jo siuvykla 
randasi adresu 1372 E. 65 St.

Prie progos taip pat noriu 
priminti, kad p. Katkus laiko 
lyg ir “Naujienų” stotį, — pas 
jį kas dieną galima “Naujie
nas” nusipirkti paskirais nu
meriais.

B B B
Seimai. — Musų Clevelande 

įvyksta net trys seimai. Bū
tent: A. L. R. K. Federacijos, 
A. L. R. K. vargonininkų ir

Rugpiučio 4 d. p-lei Annai 
Kulbickiutei sukako ’ygiai 20 
metų amžiaus. Ir štai tą dieną 
Clevelando jaunimas jai suren
gė kuo šauniausi pokylį — 
“siurpraiz parę”. Į pokylį susi
rinko tikrai gražus jaunimo bū
rys ir visi linksminosi bei lin
kėjo jubiliatei visokių laimių 
bei ilgų metų.

P-lė Auna Kulbickiutė labai 
daug darbuojasi tarp Clevelan
do jaunimo. Ji yra populiari 
ir turi daug draugų, kurie skait
lingai dalyvavo ir pokylyje.

Kai Clevelandą aplankė P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius* ir buvo organizuojamas 
ALTASS. skyrius, tai Dr. Vit
kaus pakviestos panelės Kulbic- 
kiutės dalyvavo programe ir 
savo dainomis linksmino publi-

“Naujienų” reporteris praneš 
žinių iš tų seimų.

B B B
Derybos. — Teko patirti, kad 

norima sušaukti tautininkų ir 
sandariečių susirinkimas. Kas 
to susirinkimo iniciatorius, — 
tikrai nežinau. Bet atrodo, jog 
tai Kaziukas.

VVell, neužilgo pamatysime,, 
kas iš to susirinkimo išeis ir 
ar ten bus pradėtos kokios nors 
derybos, ar ne.

B B B
Lietus. — Sausra praėjo. Mu

sų apylinkę vis dažniau ir daž
niau pradeda lietus aplankyti. 
Prieš kiek laiko turėjome ir pu
sėtiną audrą, 
nepadarė.

B
Rungtynės.

d. Clevelando
jo tikras rungtynes, kurios pa
prastai yra vadinamos nomina
cijomis. Demokratai pasirodė 
labai stiprus. Spėjama, kad ru
denį, kai įvyks balsavimai, jie 
suvarys republikonus į ožio ra
gą-

tačiau nuostolių

& 0
— Rugpjūčio 14 
politikieriai turė-

“Draugas” buvo siunčiamas į 
vietos viešąjį knygyną, bet da
bar jau apie porą mėnesių jo 
ten nebesimato.

Gal jis kada nors ir vėl pa
sirodys su visais broliukais...

— S. S. S.

Metalo darbininkai 
vienijasi

Clevelando Metalo Amatų 
Taryba vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kuria pasisakoma už 
suvienijimą visų unijų, kurioms 
priklauso metalo darbininkai. 
Siūloma kurti distriktų orga
nizacijos, kurios galėtų veikti 
nepriklausomai po priežiūra ta
rybos.

Numatoma, jog metalo dar
bininkams susivienijus butų 
daug lengviau vesti kovą. Ypač 
didelis butų palengvinimas 
streiko arba lokauto laiku. Mo
kesčiai visiems butų lygus ir 
laike streiko visi gautų vieno
kią pašalpą.

Taryba taip 
socialisto John 
kandidatūrą į 
gubernatorius.

pat indorsavo 
Sommerlatte 

Ohio valstijos

Cleveland, Ohio
Nutruko stygos

Muzikantai dažnai sako, jog 
nutruko stygos. Taip atsitiko 
ir su “Ohio Lietuvių žiniomis”.

NAUJIENOS, Chicago, HL
Pereitą savaitę jos nebepasiro
dė Kr clevąląhdiciHaii tuoj to 
skyriaus pasigedo.; Štai aną: die
ną^ žingsniuoju gatvėmis. Štai 
ga išgirdau lyg ir pažįstamą' 
balsą. Sustojiąp. Iš įiesųį tai* 
mano pažįstamo butsu Pasisvei
kinome. Pradėjome kalbėtis 
apie1 šį bei* tą*. Jis’ man ir sa- 
k<):

— Klausyk,,, kas pasidaro su. 
“Ohio Lietuvių, žiniomis?” Ko
dui jos pereitą) savaitę nepasfr 
rodė? Nejaugi, kaip sakoma, 
jau nutruko striuhos«?

Pradėjau aiškinti, jog nibko 
panašaus neatsitiko. Matai, sa
kau, dabar oras Ų gana šiitas. 
Korespondentams yra gana 
sunku priversti save rašyti. To* 
dėl jie ir sumanė paimti vieną 
savaitę atostogų. Bet nuo da
bar ir vėl eis, kaip iš 
pypkės. Oras jad* pradeda at
vėsti, o kartu su tuo tarp lie
tuvių prasideda didesnis veiki
mas. “Ohio Lietuvių žiniose” 
apie visa tai bus rašoma.

Atsisveikinęs * šu savo pažį
stamu, aš, taip Rakant, tvirtai 
“pastanavijau” ' eiti namo, už
sidaryti savo kambaryje ir pa
braižyti visokią Žinių į musų 
skyrių. Bet štai ir vėl tapau 
sukliudytas. Išgirdau moters 
balsą. Tai buvo įĮ)-ia Katkienė, 
kuri stovėjo prie savo namų. 
Ji tuoj pradėjo skųstis, kad 
“Naujienos” neprisiunčiama lai
ku. Dažnai jos pasivėlinančios, 
— ateina tik kitą dieną. Dėliai 
to susidarą keblumų.

Pasižadėjau tą reikalą su
tvarkyti bei pranešti adminis
tracijai;. Tai gal vietos pašto 
kaltė, kadangi ir kiti man nu
siskundė,. jog turį tokių pat 
keblumų.

Imigracija Pietų 
Amerikon

Korespondentams

Su vargęs.

KORESPONDENCIJOS

Ketvirtadienis, rugp. 23, ’34

P-lė Auna Kulbickiutė birže
lio 3 d. dalyvavo “Naujienų” 
pikniko gražuolių kdnleste. Ji 
tikrai nemažai prisidėjo prie 
to, kad į pikniką suvažiavo 
daug jaunimo.

Linkiu daug laimės panelei 
Kulbickiutei, o ypač linkiu jai 
ir toliau su tokia pat energija 
darbuotis tarp Clevelando lie
tuvių jaunimo,. kaJp ir ligi šiol.

Buvęs.

Iš MANO NAGŲ
“Dirva” jau kaip gera da

vatka, matomai, ketina eiti iš
pažinties. Pirmas susiartinimas 
jau padaryta: ji turės paren
gimą naujosios parapijos dar-

Tai tau, Jurgi, ir devintinės! 
Kaziukas rėkavo, kaip gaidys 
ant mėšlyno, kad Vitaitis ir Vi- 
nikas turį eiti “spaviednės”. O 
dabar jau pats prie to rengia
si.

Na, pamatysime su kokiomis 
ceremonijomis “Dirvai” apvaikš
čios savo parengimą.

savo

Brooklyn,N. Y.
Iš musų raisto

Kaip 
anglų 
Brooklyną džiunglėmis, 
dalinai tas vardas ir yra tei
singas, nes visokio brudo čia 
pakankamai. Laikraščiuose 
tik ir mirga žinios apie viso
kius nusikaltimus ir apiplėši
mus. ;

štai prieš kiek laiko “gerie- , 
ji” piliečiai turėjo susirinki- , 
mą, kurio svarbiausias tikslas 
buvo parinkti kandidatus se
kamiems rinkimams. L___
gi dabar siaučia depresija, tai 
atsiranda labai daug kandida-

jau minėjau, 
laikraštis

vienas 
pavadino 

Gal

Visos svarbiausios Lotynų • 
Amerikos šalys- šiandien* neno
ri. imigrantui iŠ kitų šalių. Iš 
šalių*, kurios praeityje sėmė 
Europos gyventojus, Argenti
na, sausio 1 d. 1933 m., už
draudė įleidimą, visų imigran
tų, apart tų, kurie tenais vyko 
turėdami darbo kontraktus ar
ba kurie siekė tokius darbus ir 
užsiėmimus, kurie tai šaliai bu
vo reikalingi ir be abejonės 
galėjo save užsilaikyti.

Brazilija, kuri irgi liberališ
kai atidarė savo duris visiems, 
jau dabar keičia savo nusista
tymą kaslink imigracijos. Ir 
Meksika beveik visiškai uždarė 
savo duris Visiems atėjimams.

Brazilijos imigracijos 
nusistatymas

Ab- 
mili- 
dau- 
Bra^ 
apie

Nuo 1920 m. iki 
sumažėjimas ir 
1,000* įvažiavo*

į Meksiką

kių metų laiko ir turi užstatyti 
boną.

Meksikos imigracijos įstaty
mas pavėlina tautiečiui arba 
apsigyvenusiam ateiviui parsi
traukti gimines, kurias jis turi 
užlaikyti, jeigu tos giminės ne
bus konkurentai — tiesioginiai 
arba netiesioginiai — darbo 
rinkoje. Jie įleisti ant penkių 
metų ir jeigu po tuo laiku ras
ta, kad jie prisilaikė prie visų 
reikalavimų, tai bus nuolatai 
įleisti. Nepilnametis, kuris atei
na į metus per šitą laiką, turi 
apleisti šalį, jeigu negali daro- 
dyti, jog turi užtektinai pini
gų dėl jo užlaikymo ir neieš
kos darbo.

• Įstatymas taipgi sako, kad 
“nepaprastuose atsitikimuose” 
Meksikos moterys gali specialiu 
leidimu nuo Vidaus Sekreto
riaus parsitraukti į Meksiką jų 
ateivius vyrus ir vaikus.

Tik nepilnamečiai vaikai sve
tur gimę, parsitraukti kaipo 
giminės po viršminėtų sąlygų, 
gali lankyti pradines ir augš- 
tesnes mokyklas. Turi lankyti 
mokyklas pakol sulaukia 18 m. 
Kiti svetimtaučiai žmonės gali 
atvažiuoti studijuoti, bet turi 
užstatyti “repatriation” boną 
ir turi darodyti sykį į metus 
—■i vasario mėnesyje — jog jie 
prisilaiko prie studento stovio. 
Bet tas neliečia žmones, kurie 
vyksta tik lankyti vasarinius 
kursus. [MIS],

įėjo trys jauni1 Vyrukai ir pa
reikalavo atidddti visą “patą”. 
Kadangi jie laikė rankose re
volverius, tai argumentuoti su 
jais nebuvo paranku;. Jie pasi
ėmė $542 ir dingo; <

B B B
<*• H ■ . .

Plėšimai pas 'mus juo tolyn, 
tuo labiau didėja. Į vieną ofisą 
įėjo trys gražiai? apsirengę vy
rai ir atėmė $6,000, nežiūrint 
to, kad ten buvo* gana daug 
žmonių. Kitoje vietoje plėšikas 
paspruko su $33^000 vertės- dei
mantų.

Bronx
Kadan-

distrikte* sustreikavo 
darbininkai. Streiką 
Amerikos Darbo Fe-paskelbė

deracijos lokalas ‘ 79, Tuoj’ ta-
tų, kurie stengiasi gauti šiltas l)o Pasta^yti pikietininkak kad

ventose vietose apie Sao PaolO, 
kur buvo galima auginti ryžių. 

■ Japonijos imigracija sustojo 
nuo 1914 iki 1917 m. Bet vė
liau su> pagelba Japonijos val
džios keturios didžiausios emi
gracijos draugystės susivieni
jo jį krūvą, į “Kąigai Kyokai* 
Chuokai'’ (Association for Ag- 
ricultural Development 
road), su kapitalu iš 10 
jonų “yen”. 1918 m. 6,000 
giaus japoniečių išvyko į 
ziliją. 1920 m. jau buvo
28,000 šitos tautos žmonių ant 
apie 50,000 akrų žemės Iguape 
apielinkėje. 
1923 m. buvo 
mažiaus kaip 
kasmet.

Imigracija
Į Meksiką įleidžiama:
1. Keliaujanti pardavinėtojai 

įleidžiami ant šešių mėnesių su 
privilegija vieno arba daugiaus 
laiko pailginimų panašiam ter-

Decree No. 19,482 iš gruo- minui. Tokie pardavinėtojai ne- 
džio 12 d. 1930 m. sako, jog galės užsiimti kitokiu biznio 
Brazilijos konsulai gali vizuoti veikimU.
pasportus trečios kliasos atei
vių tik jeigu jie yra gryžtan- 2. Asmenys, kurie atvyksta 
tieji apsigyvenusieji ateiviai taPti direktoriais, vedėjais, at- 
arba agrikultūros darbininkai, stovais ir -t. t. biznių, kurie 
arba- kiti darbininkai pargaben- Uau įsteigti Meksikoje. Bet jie 
ti “sulig nurodytų reikalavimų, ’turi' sekti tą užsiėmimą per vi- 
kurių įleidimo prašo Federai jy apsigyvenimo Mek-
Interventor from Labor Mi- sikoje,m jio turi pristatyti re- 
nistry, Industry and Com- guliariškus raportus apie tai. 
merce”. Nuo sausio 1 d. 1931 3< Asmenys, kurie atvyksta
m. kiekvienas pilnametis, kuris užimti konfidenciališkas vietas,
nori vykti j Braziliją, kaipo j^gu nuožiūroj Sekretariato ne 
imigrantas, privalo turėti net vienas kitas meksikietis arba 
3,000 milreis, ir kiekvienas vai- apsigyvenęs ateivis negali už
kas neturėdamas 12 metų net vietą.
2,000 milreis. Milreis musų pi
nigais yra apie 8 centai. Da
bar, pagal laikraščių, Brazili
jos valdžia priėmė įstatymą, 
einant galėn birželio mėn., ku
ris įveda kvotą. Kiekvienos ša
lies kvota bus 2% skaičiaus 
imigrantų: atvykusių į Brazili
ją per pereitus penkiasdešimts 
metų.

Pagal A. P. straipsnio iš To- 
kyo į New York “Sun” laikraš
tį, gegužes 26 dieną, ja- 
poniečiai yra nepatenkinti su 
šituo nauju nusistatymu. Jie 
mano, kad prieš emigrantus iš 
'tos šalies tas įstatymas taiko
mas. Po nauju įstatymu meti
nė kvota dėl Japonijos bus apie 
3,300. Oficiališkos skaitlinės pa
rodo, jog Brazilijoje pereitais 
metais buvo apie 165,000 japo
niečių;. Tai didelis sumažėjimas 
kuomet sulyginus su imigracija 
iš tos šalies pereitais keliais 
metais, kuri buvo neišpasaky
tai didelė, pati Japonijos val
džia rėmė šitą emigraciją.

Tarpe 1918 m. ir 1930 m. net 
148; 105 išvyko iš Japonijos į 
Pietų Ameriką, ir net 96,129 
vykę į Braziliją. Brazilijos val
džia* davė leidimą Kaigai Kogyo 
Kaisha, arba International De
velopment Company of Tokyo, 
kuri’ dabar siunčia Japonijos 
gyventojus į- už jūrines šalis, 
partraukti’ ’ net 25;000 žmonių 
1983 m., iš tikro net 22,310 at
vyko*. Sakoma, jog Japonijos 
valdžia sutiko 1983 m. paskirti 

. šešis milijonus “yen” dėl trans
portavimo ir kitų; išlaidų šitų 
žmonių, kurie vyko į Braziliją. 
Nekurie Brazilijos žmonės į ši
tą naują imigracijos suvaržy
mą žiuri su abejojimu, tikėda
mi, kad išvystys rimtą rasinę 
problemą.

Sekanti ištrauka iš raporto 
teikto dešimtai sesijai Perma
nant Conference for the Pro- 
tectioH' of Mdgrants, Genevoje, 
Irugp. mėn* 1933 m. yra įdomi. 
! Japonijos imigracija į 

Braziliją
Net ir prieš 1914 m. Japoni

jos valdžia rėmė emigracijos 
draugystes. 1907., m. tuoj po 
Rusų-Ja-ponų karu, pirmas bu
delis darbininkų dėl kavos plan
tacijų išvyko. į Braziliją ant 
emigracijos laivo, kurįŲ valdžia 
aprūpino; Ir šita imigracija 
darbininkų po- kontraktu ėjo 
huo 1907 mi iki 1)913' m. Bet 
1012. nu buvo įsteigta pirma 
reguliariška japoniečių; agrikub 
turiška kolonija visai neapgy-

Išskiriant tik antrą kliasą 
visi kiti imigrantai čionais pa
minėti privalo pristatyti “re- 
patriatipn” bonus.
Meksikos reguliacijos kaslink 

-įleidimo apsigyvenusių ateivių, 
giminių ir studentų

Apart aprūpinimų kaslink vi
sų viršminėtų kliasų, naujas 
įstatymas taipgi aprūpina įlei
dimą sugryztančių apsigyvenu
sių ateivių, giminių ir studen-

Apsigyvenęs ateivis gali su
grįžti kaipo imigrantas, jeigu 
jis turi- nemažinus 20,000 pesų 
įdėtų į nejudinamą turtą arba 
biznį, iš kurio pinigų įdėjimo, 
jis gauna užtektinai įeigų sau 
ir šeimynai. Jie įleisti ant pen-

CLEVELANDIEČIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St., 

Cleveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatomos 
jums kasdien į namus.

■ i - w ■ ................

PROBAK*
nuteikia 

barzdaskuty klos 
komfortą 
skutimos 

namie■
( PROBAK BLADE)

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

t

i

i
>

WISSI G,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Patauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslSs, nžhuo- 
dijimą krauto, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus; 
akausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali’ padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydo 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare, 
Nfedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St, Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky' 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

neprileisti streiklaužių,
Per kai kurį laiką viskas bu

vo tvarkoje. Bet štai netikė
tai' atūžė keli automobiliai', ku
riuose* sėdėjo lazdomis ir kito* 
kiais įnagiais, apsiginklavę vy
rai. Be niekur nieko jie tuoj 
šoko- mušti pikietininkus. Pa
starieji, žinoma* turėjo gintis 
Tėko’ kreiptis į policiją*, kuri1 
atvyko į “mūšio lauką” ir areš
tavo kelis mušeikas.

Pasirodė, jog tie mušeikos 
irgi yra Unijistair — jie pri
klauso Amalgąmated Food 
Workers< unijai. Tai iš tiesų 
keistas dalykas, kuomet viena 
darbininkų organizuota grupė 
bando suardyti streiką* Tikrai 
bjauru,, kada darbininkai taip- 
pradeda peštis tarp savęs. Prie 
tokių apystovų negali būti jo*- 
kios kalbos apie kokį ners> ben-- 
drą frontą.

Dar tenka- pažymėti* jogf tie4; 
mušeikos labai sunkiai sužalojo 
tris' pikietininkus, kurie tapo 

i nugabenti; į ligoninį ir ten ko
voja su mirtimi; Policija su* 
ėmė septynis mušeikas* kurie 
bus patraukti atEako^ybėn.

— Frank Lavinskaa 
: ■ • '........  ...... Į,,......................

Skelbimai Naujienose'

vietas ir geras algas, 
rinkimo dalyviai jokiu Budu 
negalėjo 
datų, nors argumentavo bent 
kelias valandas. Pagalios ar
gumentai pasidarė tiek karšti, 
jog antriems ėmė nosis lygin
ti. Teko šaukti policiją, kad 
susipešusius demokratus iš
skirtų.

Tai štai prie ko priveda poli
tika, kuomet su ja yra suriš
tos šiltos ir riebiai apmokamos 
vietos.

Susi-

susi tarti' dėl kandi

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Aną dieną “Dirva” iš 
didžiausios kanuoles šovė 
Armoną. Pastarasis net Chica- 
gos pasaulio parodoje atsidū
rė.

Tačiau dabar Armonas jau 
vėl Clevelande, — ir visai svei
kutis. Jis, rodosi, šveičia savo 
“karabiną” ir rengiasi paleisti 
“šūvį”.

Kai kam gal bus ir. strioko.
, ' B » B

Kažkoks agentėlis , ketina 
rengti ris tynęs. Jis net kviečia- 
Karolį Požėlą,, kad apsigyven
tų' Clevelande. *

Well, Clevelandą Požėla ge
rai atsimena. Prieš keletą me
tų Kaziukas jį į padanges kė
lė, o paskui, užsirūstinąs,, viso
kiais budais pradėjo jį niekin
ti.

Žinoma, iš Kaziuko to visuo
met galima tikėtis: toks* mat, 
ja natūras..

B B B
šiomis dienomis įvyko vieno

je šeimoje tragedija. Vyras su
sivaidijo su savo žmona ir ją 
nugalabijo.- Kai atsipeikėjo, tai 
suprato; jog padaręs baisų dar
bą. Suprato jis tąip pat, jog 
už tokį nusikaltimą jam grū
moja elektros kėdė.

j. Pasiduoti policijai jis bijojo 
Tad kad išvengti teismo ir su 
juo surištų nemalonumų, jis 
nuėjo į vieną jardą ir pasiko
rė. . ■ i i

4

- Sapnas. i
• Marijonų “Draugas” kažko

dėl apleido Cleveimfdą Pirma
enas

B B B
Nominacijas laimėjo lietuvis., 

— Jonas Diraitis tapo nomi
nuotas kandidatu į Ohio val
stijos legislaturą.

Tai pirmas lietuvis laimėjęs 
nominacijose. Labai malonu, 
kad ir lietuviai pradeda politi
koje šio to atsiekti.

Apie motinos nužudymą) vai
kai pranešė policijai. Vėliau pa
aiškėjo, Jog ir jų tėvas yra ne
gyvas. Tad“ vaikams teko- dve
jom laidotuvėm rūpintis,

B B- B
Phillip Stilke,. kuris verčiasi 

nejudinamos nuosavybės biz
niu; sumanė su savo draugais* 
palošti pokerį. Netikėtai' į ofisą yra naudiug^s *

Rusiška ir Turkiška Pirtis I 
. DOUGLAS BATHS 
: 3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
> arti St. LoUig Av. TėL Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimminR pool.

Rusiška ir turkiška pirtis 
_ Moterims seredomis iki. 7 v. v.
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Biskis atsiminimų iš 
praeito SLA. Seimo
Broliškų partijų vaidai ir Vai

dyba strategija

Kaip jau visiems yra žino
ma, praeitame SLA. seime ne
buvo tos broliškos meilės tar-

buvo priešingi Klingos delega- 
tystei.

Bet po visų derybų ir svar
stymų buvo susitarta visbs 
mandatų komisijos, kad Klin
gos reikalą pavesti pačiam sei
mui išspręsti be jokios manda
tų komisijos specialūs rekomen
dacijos.

Seimui paėmus svarstyti 
Klingos delegatystės klausimą, 
daug kalbų nebuvo; tik sekre-pe tautiškai nusistačiusių par- t _

tijų (sandariečių ir fašistų),1 tor’us finikas kiek plačiau pa- 
kuri taip gražiai žvilėjo Pitts- aiškino aPie sku,,du5 prieš 
burirho seime ’ iKlingų ir pats Klinga pasiais-

• kino. Socialistų kalbėtojai nė 
vienas neišsireiške nė u‘Ž, nė 
prieš. Reiškia, paėmė neitralę

Pareitame Detroito seime 
sandariečiai kaišiojo kojų fa
šistams, o fašistai sandarie- 
čiams. Nors p. Vaidyla, į visų 
tai žiūrėdamas iš savo “pretze- 
lių politikos” taškaregio, ir 
bandė visokias gudriausias stra
tegijos, kad atsteigus tautiškų 
vienybę, tačiau negelbėjo jokia 
gudrybė ir viskas buvo pralai
mėta.

Kai kas mano, kad dėl atsteigi- 
ino vienybės tarpe sandariečių 
ir fašistų buvusi perdaug kom
plikuota padėtis. Mat, vieni an
triems buk buvę perdaug įsi- 
pykę dėl Brooklyno “Vieny
bės” reikalų tvarkymo ir dėl 
delegatų rinkimo į šį seimą.

Bet juk ir pirm Pittsburgho 
seimo nebuvo tos broliškos mei
lės tarpe broliškų partijų, o ta
čiau seime įvyko garbingas pa
sibučiavimas. Kodėl Detroito 
seime nebuvo galimas toks pa
sibučiavimas?

Man rodos, kad tai dalykas 
labai paprastas. Pittsburgho 
seime sandariečiai per pasibu
čiavimą šį tą laimėjo. O De
troito seime, nors ir butų įvy
kęs pasibučiavimas, tai vistiek 
ijebutų buvę galima ką-, nors 
laimėti. 0 be laimėjimo, tai ir 
bučkis yra be vertės. Todėl ir 
nesibučiavo ir liko neatsteigta 
vienybė tarpe broliškai nusi
stačiusių partijų.

Bet jei tik praeitame seime 
sandariečiams butų buvę gali
ma šiokių tokių laimėjimų at
siekti per pasibučiavimą su fa
šistais, tai esu tikras, kad butų 
ir vėl įvykęs garbingas pasi
bučiavimas, — tik gal būt su 
tuo skirtumo, kad fašistai bu
tų nepasitenkinę vien tuščiais 
pažadais, kaip kad Pittsburgho 
seime pasitenkino, bet butų no
rėję šio to ir gauti.

Dabar kaslink p. Vaidylos 
strategijų. Peikia pasakyti, kad 
p. Vaidyla visaip manievravo, 
kad atsteigus sandariečių-fašis- 
tų vienybę iki pat seimo pa
baigos. Ir dažnai atsitikdavo 
gana juokingų dalykų. Aš čia 
noriu jums papasakoti apie vie
ną šeiminį įvykį, apie kurį, ro
dos, nė vienas laikraščių ko
respondentas nėra parašęs.

Kaip jau žinoma, p. Vaidyla 
buvo mandatų komisijoj ir san
dariečių vadai buvo nusistatę, 
kad atmesti Dominiko Klingos 
delegatystę. Mandatų komisijoj 
Klingos mandatas buvo sulai
kytas net iki antrai seimo die
nai ir teko girdėti iš vieno ko
misijos nario, kad p. Vaidylai 
buvę labai sunku pasisakyti dėl 
Klingos mandato vienaip ar ki
taip. Vaidyla norėjęs dėl Klin- 
gos mandato išsiderėti šiokių 
tokių koncesijų iš fašistų san
dariečiams. Tačiau kiti du man
datų komisijos nariai, Bukšnai- 
tis ir Bakanas, remdamiesi pri
duotais skundais prieš Klingą,

poziciją. Paliekama pačių dele
gatų nuožiūrai. Vaidyla, kaip 
mandatų komisijos narys, nors 
ir dažnai visuose klausimuose 
imdavo balsą ir kalbėdavo, ta
čiau Klingos klausime susilaikė, 
— nepasakė savo nuomonės.

Tai jau ir balsuojame, ar pri
imti Klingos mandatą, ar at
mesti. Pirmiausiai keliama ran
kos už priėmimą. Vaidyla, sė
dėdamas pačiame priešakyj, 
garbingai savo ranką kelia, kad 
visi sandariečiai ir fašistai ma
tytų. Bet tik apie 50 rankų te
pakilo už priėmimą. Dabar ke
liama rankos aukštyn prieš. 
Suskaitoma balsai ir, pagal pre 
zidento pranešimą, Klingos 
mandatas tampa atmestas vie
no balso dauguma. Ponas Vai
dyla karštai ploja, o Domi n i- 
kas Klinga žiuri į Vaidylą ii 
stebisi: balsavo už priėmimą, o 
kai nubalsavo atmesti, tai p. 
Vaidyla džiaugiasi. Vėliau p. 
Klinga pareiškė man, kad Vai
dyla esąs: “pirmos kategorijos 
dubelkroseris, ir daugiau nie
ko”.

Man ir labai keistai išrodė 
Vaidylos šioji “strategija”, kad 
vienaip balsuoja, o antraip plo
ja. Neiškentęs priėjau prie jo 
paklausti, kas čia do per “stra
tegija”. Vaidyla pasiaiškino, 
kad jo “strategija” buvusi ge
ra, tik jis nesupratęs kaip ten 
buvę nubalsuota ir todėl įvy
kusi “techniška klaida”.

Stasius-Potašius.

Klerikališkoji tei
sybė

Perskaičius “Draugo” 185 
Nr. iš rugpiučio 7 d., neno- 
roms tenka prisiminti tą pas
kelbusią katalikų tiesą: “Kai 
Viešpats nori ką nubausti, pir
ma atima jo protą”. “Drau
gas” skelbia, kad jų įvykęs 
piknikas buvęs “Lietuvių Die
na”. Tam pačiam numeryje, 
kitame puslapy Rap. aprašo 
Lietuvių Dieną, kurią vadina 
netikruoju vardu, o “Socialis
tų Koncentu”.

Jei Kristus dar sykį nu
žengtų žemėn, tikrai butų 
jam darbo su tomis paklydu
siomis avelėmis, arba farizė- 
jais. Vargu tai kada beįvyks, 
nes jie Jį šimtais žygių kry- 
žiavoja savo melais ir netiesa.

Metavokite, gailėkitės už 
nuodėmes, jus tiesos iškraipy-

tojai ir melagiai. Ne jau gi 
jus neįžiūrite jūsų Dievo baus
mes rykštę? nes jūsų protas 
jau atimtas.

Jei jus savo piknikus vadi
nate Lietuvių Dienomis, ma
tomai, tie jūsų bazarai ir tur
gui jums mažai' pelno beduo
da, atseit, suradote naują bū
dą arba po priedanga gražios 
iškabos (sainės) progą pasi
pelnyti. Tegu jums jūsų Die
vas padeda. Iš savo pusės 
pasiūlyčiau jums ir visas 365 
dienas vadinti Lietuviu Die
nomis —- tas jūsų protui daug 
padėtų — didis palengvinimas 
jūsų aritmetikai.

Jus. kurie savinatės doros 
globėjo rolę, jus kurie sakotės 
esate Dievo siųstieji teisingu
mo. meilės ir Dievo švento 
žodžio pranašais ir skelbėjais 
žemėje, pirmieji pasisavinate 
Judo ir Liųciperiaus patentus. 
Patys iškreipdami faktus, me
lagingai nušviečia te įvykius, 
patys kurstote artima prieš 
artimą, o dėl ko? dėlto, kad 
patys atsukote nugarą savam 
Dievui ir garbinate aukso ver
šį t. y. Mamoną. Ar tai tok
sai justi skelbiamasai Dievas? 
Ar tai ligi tiek nuėjo jūsų do
ros ir artimo meilės principai? 
Ar tai toks Kristaus mokslas?

Daleiskime, kad Lietuvių 
Diena bus jūsų vadinama ir 
Socialistų Koncertu, ar tatai 
pakeis dalyko prasmę? ar jū
sų aukso veršis pariebės?

Mums nėra nė Šilta .ne šalta 
iš jūsų pasigyrimų, kad- tenai 
kur tai susirinko 20 ar 40 tūk
stančių. Pirmiausia jūsų skai
čius ne buhalteriškas ir todėl 
pats už save pasako, kad tai iš 
piršto išlaužta skaitlinė. Nie
ko nereiškia ir kiti džiūgavi
mai# nes pagyrų puodas — ne
taukuotas, sako liaudies patar
lė. Mes žiūrėsime tik į tai, 
kaip greit stosis tikrenybė Da
riaus-Girėno paminklas ir 
kaip ilgai seksis jums su tuo 
kromeliu.'

“Draugo” Rap-as, matomai, 
nėra buvęs žlibas ir nė kur
čias, kad aprašydamas Lietu
vių Dieną (ne Harlem pikni
ką) įmatė ir “Cicero karei
vius” ir girdėjo p. Drangelio- 
nės gražų balselį. Nežinau, 
kaip tai galėjo atsitikti, kad 
jis švento ženklo Šv. Juozapo 
Dr-jos vėliavoje negalėjo įžiū
rėti. Aišku, kad čia buvo 
Dievo rykštė.

Visi tą ženklą matėme, ma
tėme, be to, Dariaus-Girėno 
postą “in’corpore” su jų gra
žia vėliavą ir daugybę vaiku
čių bei Lietuvių vėliavų, o taip 
pat ir gražų “Lietuvą” beną.

Vargas jums, jus farizęjaiJ 
Jūsų avelės bliaudamos bėga 
nuo jūsų avinyčios. Kas griau
na tiesos pamatus, tas vien
kart kertą ir tą šaką ant ku
rios patsai savo gardžią duo
nelę valgo. Lietuvių Dienos 
programa buvo viena iš pavyz
dingiausių ir vargu kada, bent 
greitoje ateityje mes tokios be
sulauksime. Publika buvo 
jąja sužavėta, jąja gėrėjosi. 
Nesigirkite ir dėl karalaitės. 
Ji ne p. Jurgelionio karalaitė, 
o Lietuvių Dienos, Lietuvių 
dvasios simbolas išraiška —- 
karalaitė ir ji katalikė. Ne- 
dergkite jos, nes jus tuo patys 
sau pakenksite.

peter pen
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'iianian grid team to 
a svie-' hold first meeting 

keturi u* -----------
žemė) užsi- Candidąles may štili join the 
viskas bus 
pranašystė, 

pasirodė tik į

■ ten taippat religiškas “prana-;. 
|šas” būtinai užsispyrė išpra-j* 
; našauti kad į labai I
laiką, esą, bus pabaiga 
to ir sako “iš visų 
kampų (apskrita 
liepsnos žemė ir

į baigta. Ir šita 
i kaip ir pirmosios.
| tiek reiškianti kiek pernykštis 
sniegas.

f irsi Li t įmania r fooball
eleven

Tuesday, Augusi 28th, the 
Lithuanian football team now 

y0Į-ua being organized will hold its
first meeting preliminary to 

Negana, to dabar vėl teko staring workout and looking 
skaityti laikraščiuose apie pa- forward to eneounters with 
baigą, svieto, kurią pranašau- foes ffoin the Lithuanian 
ja irgi religiškas zionistų va- populated South Side.
das Voliva iš Zion City, III. Primed for action the Lith 
Kadangi jis pranašauja jogei (tossers and kickers will starl 
pabaiga svieto įvyksianti tik 
už keletos savaičių, tai žino
ma nebereikč ilgai laukti ir 
pasauliui, pasak to žydo, bus 
“kaput”. Aišku vieni pabai
gos svieto pranašai tuomi gaz- 
dinimu sukelia nemažą kinkų 
drebėjimą savo religiškų se
kėjų tarpe ir jie būna nuolan
kesni ir duosnesni “Dievo 
garbei”.

O kiti, galbūt, tik dėlto pra
našauja pabaigą svieto, kad 
pas juos protavimo pajėgos 
sumažėjo ir reikalingi medici
nos daktarų pagelbos.

practice in end of next week 
at a lacotion which will be 
announced at a later date.

Meanwhile all Lithuanian 
fellows tliaf are interested in 
joining thė team are asked to 
fili in the coupon with desir- 
ed Information and send it to 
the givčn address. What 
more, fellows, do it now, 
without delay!
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Nacių proęagandos ministeris Goebbels, žymiausias nacių 
kalbėtojas ir agitatorius, kuris manoma, greitu laiku išlėks iš 
nacių valdžios. Jo draugas Rhoem jau liko sušaudytas. Laike 
buvusių nacių vadų skerdynių buvo numatyta sušaudyti ir 
Goebbelsą, bet itam pasipriešino pats Hitleris. Bet Goebbels 
esąs “radikalas”, kuomet dabar naciams vadovauja junkeriai 
ir kapitalistai, kurių įtakai yra pasidavęs ir Hitleris.

čios ir nebeduoda pinigų 
“Dievo garbėi”.

Kunigo Giliaus jau daug me
tų kaip nebėra gyvo, nebėra 
ir svieto pabaigos ,

Pabaiga svieto Weslsideje
Vėliau kitų pranašystę apie 

pabaigą svieto išgirdau Chi- 
cagoje, kUonftet dar Westsidėj 
lietuvių bažnyčioj klebonavo 
kunigas Ambrozaitis. Tais 
laikais Westsidės parapijonai 
subruzdo kunigą Ambrozaitį 
išvaryti ir jo vieton gauti “ge
rą kunigą”.

Parapijonai kovodami ėmė
si griežčiausių priemonių 
prieš kunigą Ambrozaitį ir pa
galiau nemažai jų sustreikavo 
eiti bažnyčion.

Streiko metu tūlos moterė
lės pikietavo bažnyčią apsišar
vavę su prastais kiaušiniais ir 
kitokiais įrankiais. Poto, pa
rūpi jonų skirtas komitetas su
šaukė viešą susirinkimą M. 
Meldažio svetainėje, į kurį 
buvo užkviestas ir kunigas 
Ambrozaitis pasiaiškintų del- 
ko jis neapleidžia parapijos? 
Daug visokių aiškinimų buvo 
tame susirinkime ir kunigas 
Ambrozaitis. savo parapijo- 
nams pareiškė: “Jeigu jau pa
rapijonai streikuoja, tai trum
poj ateityj bus pabaiga svie- 
to”; ’ / ; v.

Aš nebežinau kur dabar ku
nigas Ambrozaitis randasi. 
Dangui ar ant žemės, o gal 
kur nors gludi juozapato pa
kalnėj, laukdamas “Dievo sū
do” už anų laikų prasižengi
mus AiVestsidės parapijonams, 

ninku”, kurie nelanko.bažny- betgi pabaigos svieto nebėra.

Rimta ir graži p. Kalvaičio 
Lietuvos atstovo kalba parodė 
jo dalyko supratimą ir jo at
silankymas parodė, kad vals
tybė nėra asmens užmačių ir 
gobšumo objektu. Jo atvyki
mas tik sustiprino mumyse 
vienybę. Tas tik parodo, kad 
kilnieji tikslai , yra Lietuvai 
svarbesni, negu, veidmaininga- 
sai klerikalų patriotizmas.

Senos ir naujos pra
našystes apie ‘‘pa-

• L.’ ‘ '

darGerai, atsipienu, kaip 
būdamas Lietuvoj pažinojau 
Sasnavos bažnytkiemyj Mari- 
ampolės apskrity j, seną su- 
reinbėjusį kunigą Gilių, kurio 
jau tuo laiku, kad ir malo
niausias pamerkimas akies 
gražiai geltonplaukei nebeįs
tengė sujudinti sudribusių rie
bių veido raukšlių. Tik akis 
pasivartydavo, tarsi mažutė
lius spirgučius dideliame tau
kų katile. Jis tuomet mokin
davo vaikus katekizmo ir sa
vo “pamoksluose” dažnai sa- 
kydavo, kad esą “pabaiga 
svieto jau čia pat”, taipgi aiš
kindavo koks bus baisus “Die
vo sūdąs” juozapato ašarų pa
kalnėj ir kokius instrumentus 
vartos šimtą nuošimčių juo
desni už juodą smalą velniai 
pragare kankinimui tų “grieš-
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ASTUONIOS MOTERYS VIENOJ
ŠEIMYNOJ PASINAUDOJO

Kitas Pastebėtinas Rekordas dėl Lydia E 
Pinkham’s Vegetable Compound

P-ia ALBERT MDNNINGHOFF
122 E. Ninth St.» Newport, Ky.
“Kaip mano bobutė taip ir mano 

motina visuomet priimdavo Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. 
Mano motina turi šešias dukteris ir 
mes .visos taipgi ^Vartojame. Jeigu aš 
kuomet nors turėsiu dukrelę aš bu-

tinai ir jai duosiu. Aš niekuomet 
nesijaučiau geriau savo g^enime.’’ 
—P-ia ALBERT MUNNINGHOFF.

Gali būtį jūsų motina ar bobutė 
atsidėdavo ant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, taipgi. Tūks
tančiai moterų tai daro. Jos duoda 
jas savo dukterims kaip ios išątiga 
i moteris—-jos priima prieš ir po 
gimdymui — jos atsideda ant jų su
laukus viduramžio. Jos turi būti ge
ros kuomet 98 iš 100 moterų sako, 

u "Josp rpagelbsti man.”
“MANO MOTINA TAIPGI PRIIM

DAVO'ŠIUOS VAISTUS”
“Mano motina priidavo jūsų vais

tus didesni dali savo gyvenimo, ypa
tingai kąin atėjo Permaina., Ji da
bar yra 63 metų ir geroj sveikatoj. 
Aš priimdavau juos dėl silpnumo, 
kuomet buvąii nevedus.-' ‘“Aš taipgi 
juos priimdavau prieš, gimdymo ir 
aš turiu dvi puikias mergaites. Aš 
didžiai rekomenduoju . Vegetable 
Compound, ypatingai įaįke nėštumo. 
Jos padaro gimdymą- labai ' lengvu.” 
—P-ia MARIE LUBECK, 1024 Bos- 
ton Rbad, Žronk, New York.
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MEN0S RUPTUR A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie ruptures, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas muš dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dšl varieose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO. 
183 West Lake SU Arti Wells St.
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FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė. x • •
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AR VISI TURĖS KĄ VALGYTI?

Kaip nuvažiuoti Į Ford-Lansing Airportą

Rudasis Pragaras

Visos

BOLŠEVIKIŠKAS RUBLIS j

V'

atgabeno 
prieš su- 
jie buvo

I

8c 
18c 
75c

nuo 2 dolerių iki 6. MČ- 
darbininko

daktare, aš 
visiškai nu- 
ant porčių

N su j ienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben
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NRA VIRŠININKAS PERŽENGĖ NRA
*........... , IIBII...... ...........I II......

Nacionalė Darbo Santykių Taryba svarstė skundą 
prieš NRA bosą, generolą Johnsoną, dėl NRA tarnau
tojo atstatymo, ir ji surado jį kaltą esant.

Tas atstatytasai tarnautojas yra NRA darbininkų 
unijos vadas. Mat, ir NRA darbininkai yra susiorgani
zavę į uniją, pasiremdami nacionalio pramonės gaivi
nimo akto sekcija 7A, kuri pripažįsta darbininkams ko
lektyvių sutarčių teisę. Ponui Johnsonui tačiau nepati
ko, kad jo įstaigos darbininkai sutartinai gina savo rei
kalus ir kad jų vardu kalba su juo tarnautojas, kuris 
yra po jo priežiūra. Jisai jį pašalino iš darbo.

Bet pašalintasai tarnautojas pasiskundė Nacionalei 
Darbo Santykių Tarybai ir ši pripažino, kad NRA 
“diktatorius” pasielgė sauvališkaį Ji liepė jam atstaty
tąjį darbininkų unijos viršininką priimti atgal į darbą. 
Prie tos progos nacionalė darbo taryba dar pasakė ge
nerolui pamokslą, kad jisai, kaipo NRA galva, kuris 
rūpinasi, kad privatiniame biznyje butų vykinami pra
monės kodeksai, turi kitiems samdytojams duoti 
vyzdį, kaip reikia apsieiti su savo darbininkais.

Išvada iš šito įvykio yra ta, kad lengviau yra 
kinti kitus, kaip turi būt pildomi įstatymai^ negu 
čiam juos pildyti.

Vengrijos valdžia davė pirmą dovaną už skaitlin
gos šeimos išauginimą vienai ūkininkei, kuri turi 21. 
vaiką. Ta kaimietė ištekėjo, turėdama 16 metų amžiaus, 
ir dabar ji yra sulaukusi 48 metus.

Be jos, gavo auksinius medalius dar 6,000 motinų, 
kurios visos kartu turi 80,000, t. y. vidutiniškai dau
giau kaip po 13 vaikų kiekviena. Vengrijos valdžia la
bai didžiuojasi savo krašto moterų veislumu ir moka 
joms prizus. Bet ar ji užtikrins jų vaikams duoną?

Vengrijos valdžia yra he viena tokia pasaulyje. 
Mussolini Italijoje rengia tokius pat “gimdymo kon- 
testus”. Vokietijos Hitleris irgi nuolatos agituoja, kad 
moters gimdytų kuodaugiausia vaikų. Bet tuo pačiu 
laiku tos valdžios visuomet dejuoja, kad jų žemėse esą 
per maža vietos gyventojams, ir jos svajoja ir kalba 
apie naujų teritorijų užkariavimą.

Jos nori turėti daug žmonių, kad butų daug karei
vių.

Chicagos “Tribūne“ kores
pondentas rašo iš Varšuvos 
apie šmugelį bolševikiškais rub
liais, kuriame dalyvauja Ame
rikos ir kitų šalių diplomatai, 
gyvenantieji Maskvoje. Pasak 
jo, svetimų šalių pasiuntiniai 
per savo agentus supirkinėja 
rublius už Sovietų Sąjungos 
sienų, mokėdami už juos daug 
pigiau, negu kad yra sovietų 
valdžios nustatytas/ rublio kur
sas. Paskui jie tuos rublius 
įgabena į SSSR diplomatiniuose 
paketuose.

Rusijoje valdžios bankai duo
da už amerikoniškų dolerį tik 
1- rublį ir 10 kapeikų. Bet Lat
vijoje ir kitose sovietų pasie- 

• nio šalyse gali kas tik nori 
. prisipirkti bolševikiškų pinigų 

pas spekuliantus po 2 centu už 
rublį. Aukščiaus paminetasai 
korespondentas sako, kad Ame
rikos pasiuntinybė Maskvoje 
perkanti tiek daug rublių už
sieniuose, kad jų kainą pakilu
si iįi 3 centų.

Vadinasi, rublis yra vertas 
tik 2 ar 3 amerikoniškus cen
tus. Dabar kiekvienas gali su
prastu kodėl Rusijoje viskas 
taip brangiai kaštuoja: nuo 70

Visisakymo kalnai
Chicagoja — paitus

Metams
Pusei metų «...___
Trims menesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicago j per line Uoto jus:
Viena kopija-------------
Savaitei
Mėnesiui , r------- -r - • -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
gažtm

Metams___________________ 87.00
Pusei metų . .......... 8.50
Trims mėnesiams ......... ......... 1.75
Dviem menesiams __ __ __ 1.25
Vienam mėnesiui ... .......   .75

Lietuvon Ir kitur nfsieniuoee 
(Atpiginta)

Metams ................ .. ............... 88.00
Pusei metų -----    4.00
Trims mėnesiams _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

mo-
pa-

iki 120 rublių! pora čeverykų, 
nuo 150 iki 200 rublių ir dau
giau eilutė prastų rūbų, ir t. t. 
Kainos tokios aukštos tenai dėl 
to, kAd sovietų pinigai beveik 
nieko neverti.

Bet tuomet galima numany
ti, kaip juokingi yra bolševikų 
pasigyrimai darbininkų algomis 
sovietijoje. Jeigu darbininkas 
uždirba Stalino i fabrike nuo 
100 iki 300 rublių per mėnesį, 
tai amerikoniškais pinigais ta 
jo alga reiškia tik keletą dole
rių — nuo 2 dolerių iki 6. Mė
nesinis darbininko uždarbis 
“darbininkų valdomoje šalyje“!

Nenuostabu, kad sovietų 'val
džia yra priversita zupę virti 
fabrikų virtuvėse darbinin
kams, kad jie nors per pietus 
galėtų šio to užsrėbti, nes ki
taip jie neišsimaittntų.

JUOKAI
— žmona: Jonai ar tu iš- 

kirpai. iš laikraščio tą straips
nį: “Kokiu budu išgyventi ant 
svieto 100 metų”? i

Vyras: Taip i&kirpau ir 
gerai pakavojUiH kad nepas
kaitytų tą straipsnį uošvienė.

.—■'
— žmonelė, sušuki) vyras 

žadindamas žmoną iį miego: 
AŠ sapne regėjau šmėklą asilo 
pavidale ir labai išsigandau.

Žmona (supykuM) į Nesi
baidyk savo šešėlio.

18.00
4.00 
2.00 
1.60

.75

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ, DRAUGIJA

Onytė sėdi gydytojo laukia- 
mąjam kambary ir skubiai var
to knygos lakštus, lyg ko tai 
nepaprasto ieškodama. Tas 
greitas darbas tai vis laiko pra
leidimui. štai, ir daktaras kvie
čia Onytę į egzaminacijos kam
barį. Pavartęs savo knygutę, 
daktaras atsigrįžęs į Onytę sa
ko:

—Tai jau ketvirtas kartas 
ponia pas mane lankais.

—Taip, — atsakė Onutė.
Atlikęs eilę egzaminacijų, bū

tent: kraujo spaudimą, urina- 
lysis ir sunkulio, daktaras pa
stebėjo, kad ponia Negaliene 
sveria daugiau, negu turėtų 
s versti.

—Turbut, perdaug valgote, 
kitaip sakant, neprisilaikome 
mano duoto maisto sąrašo.

Onytė atsakė, kad ji labai 
atsargiai prisilaiko įsakyto mai
sto. Į •

Daktaras išsitraukė sąrašą, 
peržvelgė akimis ir atsisukęs 
į Onytę 'tarė:

—Negalimas daiktas, ponia 
valgai daugiau negu Jums įsa* 
kyta.

—Visai ne, — piktai atsakė 
Onytė. — Tik tiek, ponas gy
dytojau, kai kad sueinam kor
tomis lošti, gaunu skanaus pa- N
jo, šaltos košės arba kukių-py- 
ragaiČių su arbata ar kava, tai 
ir viskas.

Daktaras nusijuokė ir pa
klausė Onytės: — Kodėl sumi
nėtų dalykų tamsta nelaikai 
maistu?

Onytė tik nusišypsojo ir nie
ko neatsakė į daktaro klausi
mą.

Dar kartą daktaras akimis 
Onytę nuo kojų iki galvos per
vedąs rimtai tarė:

—Ponia Negaliene, yra jūsų

HSŪJDSĘOB, CHaga, TU

didelė dabar užduotis, nes ke
turių mėnesių kūdikio formuo
jasi kaulai ir dantų — pieninių 
dantų karūnos. Taigi tame mo- 
mente* labai svarbu yra prižiū
rėti maistą, kad jis užtektinai 
turėtų mineralų, ypatingai kal
kių ir fosforo (calcium-lime ir 
phosphorus). Nes kuomet duo
si prastą fonnavimos pradžią, 
nėra abejonės, kad dantys ne
spėję išlysti iš po smegenų 
tuojau išpus. Taipgi reikia ne
pamiršti karts nuo 
kaitinti ant saulės.

—Taip, ponas 
kasdien tai darau: 
sirengus atsiguliu 
po langais.

—Prie atviro lango? — pa
klausė daktaras.

—O ne, langas būna uždary
tas, bet aš per stiklą gaunu 
užtektinai saulės, nes langai 
labai dideli.

Daktaras pastebėjo, kad per 
stiklą saulės spinduliai neturi 
vertės, nes stiklas iškošia spin
dulius. Negalint gauti saulės 
spindulių,\ reikia vartoti cod 
liver oil. •

Ponia Negaliene kantriai 
klausė.

—Kas link valgio, tat aš po
nas gydytojau, labai atsargi: 
pasirenku sulig tamstos nuro
dymu, kartais net mano vyras 
iš to juokus krečia.

—Ar nęžinaį lietuviško prie
žodžių , -į- ;atsakė daktaras: 
“Kas rėk, tegu rėk, o mudu, 
boba, 
vyras 
rykite 
je, ar 
toją?

Onyte pasisakė, kad jau se
niai jai baigė dantis taisyti. 
Vienok, sako, dar nueisiu, kad 
pažiūrėtų: - kartą į mėnesį dėl 
atsargumo.

Daktaras pagyrė Onytės at
sargumą ir Onytė išsiskubino 
namo.

(Tęsinys)
i

savo pasiryžimą' —
gali . patvirtinti dau 

liudininkų — ;
darbu, tačiau

Tą 
tai 
gelis 
verčiau 
mano pastangos sukurti drau
giškus santykius turėjo nueiti 
niekais dėl komunistų laiky
mosi.

Kiekvienam, kuris siela ir 
kimu yra atsidavęs vokiečių 
darbininkų judėjimui, gal pats 
skaudžiausias pergyvenimas 
bus tas, kad net koncentrach 
jos stovykloje, bendrai pergy
ventų kančiij aikivaizdoje ir 
to paties politinio priešo spdu 
džiamiems, rų^ms nepavyko 
sudaryti nė minimumo drau* 
giškumo su komunistais, čia 
aš turiu padaryti išimtį kole
tai protaujančių ir padorių 
komunistų, bėt — deja — tai 
tik išimtis, kuri patvirtina la
bai ir labai skaudžią taisyklę.

Štai pora pavyzdžių, kurie 
nušviečia nuodijančius stovy
klos gyvenimą santykius tarp 
komunistų ir socialdemokra
tą- : ...... w

Vieną xvnkarą, patikrinimo 
metu, būrio vadas Krugeris 
išrikiavo belaisvius ir prane
šė, kad sekančią dieną stovyk
lon busiąs atgabentas “riebiai 
nusišėręs socialdemokratų va
das Fricas Ebertas“, tas girdi 
“marksistinis galvijas.” Jis, 
priklausąs “lapkričio revoliu
cijos nusikaltėlių” gaujai kuri 
Vokietiją buvo nustumusi į 
bedugnę, na, bet BA tam kiau
lei parodysianti, kur pipirai 
auga.

Kas įvyko po tos kalbos 
tokiu stipriu pažadu?

su

Šė, kad ašituonioms dienoms 
praslinkus jis dar turėjo viršų* 
;inėj kūno daly* ir veide didžiu
les mėlynes. Kuomet susinn- 
kus visiems belaisviams pietų, 
mes jį pamatėm prie stalo, jo 
veidas rodė pasibaisėtinas mu
šimo žymes, o dešiniosios ran
koj jis nevaldė. Taip sumuštas, 
Seiliotis visas 9 dienas dar iš
sėdėjo karcery. Ir tai dėl ko
munisto įskundimo! 

I ■
Kaip buvo patalpinti sto
vyklon Ebertas, Heilmanas 

ir vokiečių radio vedėjai
Hitlerininkų spauda savaip 

nupiešė aplinkybes, kuriomis 
Oranienburgo stovyklon atvyko 
socialdemokratų vadai Ebertas 
su Heilmanu ir keturi aukšti 
Vokietijos radio valdininkai: 
intendantas Flesch, A. Braun, 
Dr. Magnus ir direktorius Gie- 
secke. čia reikia patiekti tiks
lesnis vaizdas to, kas 
tu įvyko.

Tuos šešis vyrus 
visus kartu. Tuojaus 
sirinkusius SA narius 
priversti nuogai nusirengti. Jų 
kostiumai buvo pasiūlyti ko
munistams. Keletas šių pasta
rųjų pasišlykštėję reginiu nu
sigręžė, tačiau kiti komunistai 
hitlerininkams rodė pritarimo 
ir kostiumus džiaugdamies pri
ėmė. Tuomet visiems šešiems 
buvo ntikirpti plaukai, Ebertui, 
kad butų juokingiau, paliko 
kuokštą plaukų nenukirpę. Vi
sus apvilkdino skudurais, ku
riuos tik po keletos dienų lei
do pakeisti savais drabužiais. 
Daugiau tų dienų tiems šešiems 
vyrams fiziškai nieko nenutiko. 
Už tat juo labiau 'juos'kankini 
morališkai. Kieme iš belaisvių 
buvo sudarytas didelis ketur
kampis, tie šeši vyrai turėjo 
atsistoti vidury prieš belaisvių 
eiles ir tuomet 208 SA batalio
no vadas išdrožė prakalbą, ku
piną šlykščiausios pagiežos ir

Iš komunistų belaisvių eilių 
pasigirdo pritarimo Šukiai: 
“Bravo!“ ;

Kalbamieji komunistai, nors 
patys būdami aukos stovinčio 
prieš juos vyriausiojo sadisto 
—hitlerininko, ' nepasidrovėjo 
pritarti pačių savo partijos 
draugų žudikui, kuomet šis 
pažadėjo keršyti socialdemo
kratui !

Dar ryškesnis pikto atšiau
rumo faktas, dėl kurio vienam 
socialdemokratui belaisviui 
teko ypatingai skaudžiai nu
kentėti:

Vienas, jaunas komunistas, 
Hennes,. įskundė buvusį vyriau* 
siąjį Brandenburgo burmistrą 
ir socialdemokratų frakcijos 
vadą Prūsijos landtage, Paulį 
Szillatį; esą šis miegamojoj ka
meroj sakęs kurstomas kalbas. 
Kas pažinojo Szillatį, tam buvo 
aišku,’ jog jis yra per daug 
protingas, kad esamose apysto- 
vose vartotų tokius pasakymus, 
kaip apie jį pranešta skundėjo. 
Kadangi sekančiai dienai buvo 
vėl uždrausti pasimatymai,, tai 
Szillatis esą belaisvius raginęs 
tyčia nepranešti nieko apie tą 
uždraudimą savo žmonoms, kad 
jos, • nieko nežinodamos, susi
rinktą buriu ties uždarais var
tais —-R— tat, girdi, stipriausiai 
veiksią. Tą pat vakarą per pa
tikrinimą Szillatis buvo pakauk
tas iš, rikiuotes, ir būrio vadąs 
Ewe liepė jį SA-ininkams, kai
po maišto kėlėją, nuvesti. Ko
mendantas jį įsakė uždaryti į 
karcerį. Bet prieš tai SA sar
gybiniai nu vilko j j įk nuošalią 
vietą, kur šeši sužvėrėję hitle
rininkai jį apspitę tiek primu-

i.
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Šis žemlapis parodo, kuriais keliais patogiausiai pasiekti Ford-Lansing Airportą. Geriausias ir 
greičiausias kelias tiems* kurie gyvena Southsidėje ir Northsidėje yra Western avenue iki 
Sibley Boulęvard (147th) pasukti po kairei ir važiuoti iki Burnham avenue ir pasukus po de
šinei važiuoti iki airporto. Arba - Wiestern iki 159th ir pasukus po kairei važiuoti iki Burnham 
avenue, Ten pąsuktį po dešinei ir važiuoti iki airporto.
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Thomas F. MacMahon
United Textile 

Am. — audinyčių 
unijos prezidentas, 
dinyčių darbininkų 
neraliniam streikui. Bet strei
ką veikiausia sulaikė preziden
tas Rooseveitas pakeldamas al
gas ir sutrumpindamas darbo 
valandas medvilnės rūbų pra
monėje.

purvinų koliojimų, prieš jį išri
kiuotų šešerių belaisvių adre
su, Bataliono vadas pakvietė 
aplink sustojusius hitlerininkus 
ir belaisvius geriau įsižiūrėti į 
tą “raudonplaukę, nutukusią 
žydišką kiaulę — Heilmaną“; 
apie Brauną buvo pasakyta, 
kad jis daug metų kaip padū
kęs rijo ir puto ir sugebėjo 
apgaulės keliu įsigyti milžiniš
ką vilą; kiti trys radio valdi
ninkai visi ' ešą’ nusikaltėliai — 
kyšininkai, kurie iš radio klau
sytojų kišenės susikrovė sau 
turtus. Tokiame stiliuj burno
ta apie ketvirtį valandos. Buvo 
šlykštus vaizdas, šlykštus dėl 
vartojamų keiksmų purvinu- 
mo, šlykštus dėl aiškios speku-

Ketvirtadienis, rugp. 23, ’34
liacijos į pačius žemiausius in
stinktus tiek aplink sustojusių 
hitlerininkų, tiek belaisvių tar
pe besirandančių komunistų.

Tos rūšies pažeminimai tęsė
si ir sekančias dienas. Jei atei
davo stovyklos pasižiūrėti na
cionalsocialistai svečiai, tai at
vesdavo tuos nelaimingus šešis: 
“Pasižiūrėkit j tuos marksisti
nius nusikaltėlius, sukčius, žu- 
likus, driskius, tuos nusišėru
sius kiaules” — tokie žodžiai 
skraidė aplink galvas belais
viams, kuriuos kaip laukinius 
žvėris rodė svečiams. Be to, ži
noma, per dienų dienas jie bu
vo vaikomi po stovyklą ir siun
čiami j visus pašalinius dar
bus. Heilmanas, kaipo priskir
tas j “žydų kuopą“, buvo be to 
dar ypatingai varginamas. Jį 
ne tik vertė ištisomis savaitė
mis prižiūrėti šimtų belaisvių 
lankomas išvietes, bet dažnai 
nakties metu prikeldavo iš mie
go ir vaikydavo — kartą net 
smarkiai lyjant — po stovyk
los kiemą.

Dieną po to, kai atgabeno 
Ebertą, Heilmaną 
radio valdininkus, 
statytas stovyklon 
socialdemokratų 
Franz Kunstler. Ir 
nukirpti plaukai 
kant, 
trys vilyčios.
kratų kovos simbolis, be to, 
iki pusės nuskusti ūsai. Kun- 
stlerio atvykimas stovykkn iš 
pradžių kaž kaip liko nepaste
bėtas, jis jau buvo užpakali
niam kieme, čia mudu su vie
nu reichstago kolega pasi
vadinome į šalį. Tuo momen
tu komunistai, kaip įprastai 
koliodamies, atkreipė savo 
keiksmais aplink vaikščiojan
čių sargybinių dėmesį, nes ko
munistai* niekaip negalėjo iš
tverti nepamatę fašistus ata
tinkamai elgiantis su social
demokratų belaisviais.

. (Bus daugiau)

ir keturis 
buvo pri- 
berlynieiis 

atstovas 
jam buvo 

dalį palic-
viršugalvyje išskustos 

socialdcmo-
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Dienos įspūdžiai
Rašo F, BULAW

vairą

valdoma 
Vaitkaus 
per tam-

Valdyki Lituanicos Antrosios 
Derybose dausų!
Soldine, kad vokiečių kulkos 
Nesudaužytų jai sparnų!!

Lituanica Antroji 
leitenanto Felikso 
skris tuo patim keliu
sias juras, kuriuo skrido pir
mieji lietuviai lakūnai Darius 
ir Girėnas.

Per Atlantikų iki Vokietijos 
Saldino pamarės miškų. Iki tos 
vietos, kur jų kūnai buvo rasti 
Lituanicos griuvėsiuose— Da
rius ir Girėnas pravedė tiesų 
kelių. Bet kerštas rūsčios gam
tos ar vokiečių kulkos užkirto 
jiems kelių dasiekt Lietuvos.

Ar-gi tokį pat kerštų galės 
padaryti kitam lietuvių drąsuo
liui ir Lituanicai Antrųjai, ku
ri bus juogeriausia įrengta vi
sas galimas kliūtis nugalėti? 
Ne!... Lietuvis bus pergalėtojas 
visų kliūčių orlaivininkystės to
bulinime! Lietuvio niekas nuo 
to žygio nesulaikys! Lietuviui 
yra lemta būti herojų pasaulio 
akyse!

Lietuviai gerai suprato šio 
žygio svarbų ir parodė solida
rumų. Kai pirmoji Lituanica 
ir lakūnai žuvo, tuojaus visi kai 
vienas, (išskiriant Vanagaitį ir 
komunistus, kurie lietuvių pir- 
mažangos yra griežčiausi ir 
žiopliausi priešai) stojo pada
ryti daug tvirtesnį ir greitesnį 
lėktuvų su kuriuo Įeit. F. Vait
kus galės padaryti distancijos ir 
greitumo rekordus.

Jai visos tautos kreiptų tiek

dėmesio į orlaivininkystės to
bulinimą kiek lietuviai, tai už 
metų kitų lėktuvais transpor- 
tacija butų taip saugi, kad ir 
rašus šiuos žodžius galėtų skrist 
4 Lietuva kopūstų arba rukš- 
taus pieno su! bulvėms valgyti, 
o ant rytojaus sugryšt į Chi
cago rašyti “Dienos įspūdžių“.

Technkios gadynėje, nei į vie
nų transportacijos įrankio to
bulinimą nebuvo dedama tiek 
pastangų kiek į orlaivininkys
tės. Ir tas raklas rodo, kad 
po 45 metų žmogus jau gali 
perlėkti plačiausias juras, aukš
tus kalnus, tyrus ir aplėkt vi
sų žemės skritulį.

Dabar aviaciją belieka tobu- 
lint, kad ji bu4tų saugi ir ne
sudarytų tragingų pavojų žmo
gaus gyyasčiai. Toks žygis, 
kurį Įeit. F. Vaitkus yra galu
tinai prisirengęs atlikti, nusta
to rekordų mašinerijos tvirtu
mo, parodo kaip sėkmingiau 
valdyti lėktuvo vairų tolimoj ir 
pavojingoje kelionėe. Tai yra 
reikšmingas žygis, kuris at
kreips į save pasaulio žmonijos 
akis ir lietuvių tautai bus su
teikta didžiausia garbė už iš
auklėjimų dar vieno herojaus.

To herojaus Įeit. F. Vaitkaus 
išleistuvėms rengiama bankietas 
Chicago Beach viešbutyje r tu
pinčio 24 dienų.

O aviacijos diena, rugp. 26, 
ateinantį sekmadienį.

Svarbus susirinkimas

MADOS MADOS

Lietuvių Demokratų kliubas 
turės susirinkimų rugp. 23 d., 
Lietuvių Auditorijoj, kaip 7,:30 
vai. vakare.

Bus svarstoma kliubo reika
lai. Po susirinkimo bus už
kandžių ir šalto alaus.

Kviečia Valdyba.

gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad

507
524
530

šiame sąraše pažymėta.

Gidra Stanley
Saulis Julijonas*
Vilimas Kazimeras

Įeit. Vaitkaus atsi
sveikinimo Bankie- 

to Bilietai
Autobusai i Aviaci
jos Dieną Ford Lan- 

sing Airporte
d.,Sekmadienį, rugpiučio 26 

Ford-Lansing Airporte įvyks 
Leitenanto Vaitkaus Išleistuvių 
Aviacijos diena, kurion bus at
gabenta ir “LITUANICA II“. 
Kadangi jau daugelis išreiškė 
pageidavimų, kad iš Ghicagos 
į airportų operuotų busai, AL
TASS tuo reikalu pradėjo žy
giui ir visas kolonijas, kur bus 
keleivių, busais aprūpins.

Kad butų galima žinoti kiek 
busų paimti, šiame numeryje 
telpa kuponas. Tie, kurie 
norės važiuoti autobusu, yra 
prašomi tų kuponų išpildy
ti ir priduoti ALTAS1^ sekre
toriui A. Vaivadai asmeniškai 
arba per laiškų, 1739 S. Halsted 
Street. Tie, kurie kuponus iš
pildys bus tikri savo vietos au
tobuse. Neišpildžiusiems kupo
no nebus galima užtikrinti vie
tos.

Štai kuponas:

Iškilmingas Bankietas, kuria
me leitenantas Feliksas Vaitkus 
atsisveikins su chicagiečiais, 
prieš pasileisdamas į pavojingą 
tranzatlantinę kelionę Lietuvon, 
įvyks penktadienį, rugpiučio 
24 d., CHICAGO BEACH vieš
butyje, 1660 Hyde Park Blvd, 
prie pat ežero kranto.

Iškilmės bus atžymėtos spe
cialiu programų, kalbomis ir 
muzikaliais numeriais. Bilietai 
yra $1.50 asmeniui

Bilietus j bankietą galima 
gauti sekamose vietose:

“Naujienos“
: “Draugas^’

Justinas Mackevičius, 2324 S. 
Leavitt Street

w afflDE V
Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Metropolitan State Bank, Cer- 
mak ir Leaivitt streets

CICERO kolonijoje, pas p. 
K. P. Deveikį

ROSELANDE pas p. J. Puč- 
korių ir A. Narbutą.

T0WN OF LAKE—Wm. J. 
Kareiva, 4644 South Paulina 
Street ir pas pp. Kenčėną, Sta- 
kauskų, Kriščiūnų ir Pierzynskį.

BRIDGEPORTE pas Progress 
Furniture Company

P. Hertmanavičius, 814 W. 
33rd Street

J. F. BUdrick, 3417 S. Halsted 
rSt. .. . ’ ' ' .

P-a Aleksynas
BRIGHTON PARKE— “Hol- 

lywood Inn”, pas p. Chepulį, 
Marozo Kepykloje, Pietkewiczių 
ir pas adV. žurį.’

PEOPLES Furniture Co., 
4179*83 Archer avė., ir 2536-40 
W. 63rd St.

NORTHSIDėJE—pas p. A. 
Bacevičių, čepuką
_ MELROSE PARKE—Metriko 
Krautuvėje, Broadvvay ir Lake 
Street.

MARQUETTE PARKE—Nar- 
vido kepykloje, 2424 69th st.

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia

Kartano vaistinėje, 69th ir 
Rockvrell

Bielskio vaistinėje, Marquette 
Road ir Artesian.

Visi prašomi bilietus įsigyti 
iš anksto, nes rengėjai turi iš- 
anksto žinoti kiek vietų užsa
kyti. *

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Re®. Hyde Park 8895 

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Phone Canal 6122

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį.
Rez. 6681 So. California Avenue ' 

Telefoną® Renublie 7868DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialiste®. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-i OOOr CU
gia teisingai akinius. Visuose ateiti-1 OoZO oO« rlHlSteCl o t. 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nUo 10 iki 8 v. Ne- 
dėboj nuo 10 iki 12. "
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8488

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausiji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 

Window” lobėj nuo Adams

paprasta suk- 
pasiuti ir dar 
Sukirptus rnie-

2925 — Lengva ir 
nelė. Ja nesunku 
smagiau bus dėvėti, 
ros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 

. numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savoj vardų, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III,

MONIKA BUZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 20 dieną, 8:30 valan
dą vak. 1934 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Viduklės parapijos.,

Paliko dideliame nubudime 
vyra Joną, dukteris Oną Stan
kūniene ir Veroniką Garuckas, 
3 sūnūs Benediktą, Petrą ir 
Praną, žentus W. J. Stankūną 
ir A. J. Garucką, marčią Oną, 
5 posūnius, 4 podukras ir gi
mines

Kūnas pašarvotas randasi S.- 
P. Mažeikos koplyčios, 3319 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj 
rugpiučio 24 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš Mažeikos koplyčios į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Monikos Buza gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
žentai, Marti, Posūniai, 
Podukros ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.DR. G. SERNER I 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu®' 

Kreivas Aki® 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

Valandos: 1-2 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252; 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elėctiric tr e at
meni ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

326 S. STATE

AVIACIJOS DIENOS AUTOBUSO 
KUPONAS

Vardas

Adresas

Kiek metų
(Vaikams puse vietos)

(šį kuponų pasiuskit Altass Centran, 
1739 S. Halsted St, Chicago).

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Visi Telefonai: „

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojamo už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, painios, 
gėlės, vargonai, koplyčia,:—visas prirengimas ir musų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pa grabą $250.

J. J. Bagdonas
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

t

I1V POWDER
Price Totfaif

25xounGe925<r

i

Graboriai

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu akių

skaitant raides susilieja i daiktą,
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru.

€R0WN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir * 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

.—----- .•■■).r.-rrr—---------------------------

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvą® 

ijeijgu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite.......
REPublic 8340 

5340 So. Kedžie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)'

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOlilETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedelioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai., 

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

GAS DENTISTAS X-RAY
4148 Archer av„ kamp. Francisco av.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHTCAGO, ILL.

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
. . IŠ RUSIJOS

1'1 Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu® 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Mbnroe 8377

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų ^telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 6:30 vaL 
yakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

I

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
! Tel. Boulevard' 4139

Phone Boulevard 7042;.
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE 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. Telephone Plaza 2400

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėboj pagal sutarti

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičius

- GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje v ir apielinkėje

Didelė ir graži
4092PARCHERkaAV.| DR. P. Ž. ŽALATORIS
—------ ---------------- | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue; 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Ofiso TeL Calumet 6893
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandosi 2—4. 7—-9 vaL vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniai® 10—12 

dieną.

Vienintelis 
Vault’as 

užgirtas U. Si 
Patent Ofiso,, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimui 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

I. J . ZOLP
, s GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct
Tel. Cicero 8724 . .... ........      ‘ ,iu

Lachavich ir Sunusl
LIETUVIS GRABORIUS DR gTRIKOL’IS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaueiai K X . X?.
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- Gydytojas lt ChlTUrg’aS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.2314 W. 23rd PU Chicago Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki. 8
Tel. Canal 2515 arba 2516 vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

SKYRIUS: Ofiso Tel.i Boulevard 78201439 S. 49 Ct.,. Cicero, H1J ™ "■*««’>■<•* t**
TeL' Cicero 6927

DR. V. A. ŠIMKUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Koplyčia dykai. Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
------- -------------- 1 vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tėl. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St 
. Tek Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėbo, Seredo® ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Roekvell Street 

Telefonas Republic 9600

p
MILLIONS OF POUNDS HAVE Bf.EN 

USF.D BY OUR GOVERNMENT

6AiMW€0
(NAMtlt O (MV‘

Ofiso Tel. Boutevųid 5918
Te1 284*

DR. BERTASH
756 W. 35tK St 

Cor. of 85th and Halsted St®.
Oflęo valandos nuo 1-8 nuo

Ned«Idieniaig pagal su

REGISTRUOTAS Ų. S. PATĘST OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: ■(s, DIDYSIS OFISAS:

93rd Street it Tumer Avenue
^'^žfes'lANDYMAS PRIPAŽINO

Parduodam vien tik Graboriams

;■■■ J JiikL<<«,< *

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Tel. Cicero 8109

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dienomis Mieste 

163 W. Wa8hlngton St 
Kambarys 402 Tel. Dėarbcrn 9047 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Vakarais nuo 6 iki 9



NAUJIENOS, Chicaeo UI. Ketvirtadieni?, rugp. ’23, ’34

RYTOJ ATSISVEIKINAM SU LEIT. VAIT 
KUMI IŠKILMINGAM BANKIETE

Lakūnas grįžo iš Fargo, North Dakota, kad 
bankiete dalyvauti ir prižiūrėti 

lėktuvo rengimą

SLA. Pildomoji Ta 
ryba ruošiasi prie 

posėdžio
Kad nesuvaiiuoti tuščiom ran

kom, rengiama konkrečiai 
pi i anai.

Prirengta kelionei “Lituanica II” bus Aviacijos 
Dienoje rugpiučio 26 d.

Naujoji SLA. Pildomoji Ta
ryba dar iki šiol neturėjo ša

Kuomet mes išleidžiam arti- nizacija gyvai interesuojasi 
mą žmogų ilgon kelionėn, jau- į “Lituanicos II” skridimu ir 
čiame rupestį, linkime, kad vis- tam tikslui paaukavo apie .

$2,000.00. t privalėjo

Apart gardžios vakarienės, į 
kurią įeis mėsa arba žuvis — 
pagal pageidavimą, — į vaka
ro programą įeis įeit. Vaitkaus

kas gerai pasisektų ir laukda
mi žinių apie kelionės eigą sė
dime lyg ant špilkų.

Musų rūpestis bus gilesnis, 
musų linkėjimai bus karštesni 
ir nekantrumas kur kas didės-' ir kitų kalbos, muzikalis jro- 
nis rytoj, penktadienio vakare, | gramas ir šokiai. Šokiams gros 
kuomet atsisveikinsime su la-;gera George Stephens ‘‘Reve- 
kunu Feliksu Vaitkumi, kurį lers” muzika. Tad visiems už- 
uleisime į ilgąją ir pavojingą! tikrintas linksmas ir neužmirš- 
kelionę oru iš New Yorko į I tinas vakaras. Durys atsidarys 
Kauną.

Mes busime kur kas daugiau 
sujudinti leisdami jį kelionėn, 
nes jis nebrangus vienam, ki
tam, bet visai lietuvių tautai, 
kiekvienam aukotojui, kuris 
prisidėjo prie jo žygio; kiek
vienam, kuris neaukavo, bet 
visa širdžia lemia jam pasise
kimo, ir tik dėl sąlygų negalėjo 
aukoti, pasisekimo linkės netgi 
tie, kurie per visą “Lituanicos 
11” skridimo rengirną visaip tą 
darbą šmeižė, bandė visuome
nėje sukelti neapykantą ir ty
kojo, kad kaip nors pakenkti. 
Ir jie linkės lakūnui laimės, 
nebent jų jausmai yra tiek at
bukę ir keršto paminti, kad 
yra šalti it ledas? Bet -tokių la
bai mažai.

Chicagiečiai tars atsisveikini
mo žodį leitenantui Feliksui 
Vaitkui rytoj Chicago Beach 
viešbutyje, 1660 Hyde Park 
Blvd., kur yra rengiamas iš
kilmingas išleistuvių bankietas 
dalyvaujant Įeit. Feliksui Vait
kui ir visiems kitiems, kurie 
skridimo darbui pašventė daug 
energijos, darbo ir rūpesčio.

Dalyvaus ir daugelis kitų 
svečių^ chieagiečių profesionalų, 
biznierių ir darbo žmonių, nes 
šis Įeit. Vaitkaus žygis yra vi
siems lygiai brangus ir svar
bus. Dalyvaus visi lietuviai, 
kurie tik gali ištrukti iš kas
dienio darbo rankų ir kurių są
lygos nesulaikys.

Visi, kurie dalyvaus bankie
te nuoširdžiai prašomi iš anks
to įsigyti bilietus vienoje iš pa
žymėtų pardavimo stočių, nes 
būtina, kad rengėjai žinotų 
kiek vietų užsakyti, galėtų vi
sus svečius patenkinti.
“Ben Ali” iš Ripley’s Pasauli

nėje Parodoje dalyvaus 
bankiete

tų, kurie jau įsigijo 
į išleistuvių bankietą

Ben ALI, garsusis ste-

8 vai. vak.

“Lituanica II” Avia 
cijos Dienoje,

atsisvei- 
“Litua- 

ji skris 
turėsime

Su Įeit. Vaitkumi 
kinsime bankiete, bet 
nicą 11”, tokią, kokia 
per Atlantiką dar
progą pamatyti didžiulėje iš
leistuvių aviacijos dienoje, ku
ri yra rengiama Ford-Lansing 
Airporte, rugpiučio 26 d., atei
nantį sekmadienį. Leitenantas 
Vaitkus atgabens lėktuvą į air- 
portą, taip kad visi jį galėtų 
pamatyti. Pats Įeit. Vaitkus 
paaiškins susirinkusiems apie 
lėktuvo įrengimą ir įvairių da
lių funkcijas.

Be to, leitenantas Vaitkus 
darys visokius triukus, šposus 
ore, kuriuos jis išpildo nepa
prastai gabiai, kaip pirmiau jį 
matę atsimena. Lėktuvas, pa
tekęs į jo rankas tiesiog ste
buklus daro ir kiekvienas turės 
stebėtis iš jo gabumų prie vai
ro. Lėkdins jis ir “Lituanicą 
II”, kuri yra vienas iš greičiau
sių lėktuvų, pasirengusių tranz- 
atlantinei kelionei.

Programan įeis ir sklandytu
vai, lėktuvai be motoro, ku
riuos daugelis matė pernai. Ir 
jie atliks eilę numerių ore, kar
tu su keliais kitais lėktuvais, 
sudarydami įdomų, stebėtiną ir 
vietomis šiurpulingą programą, 
kuris kiekvienam neabejojamai 
patiks ir giliai įstrigs į atmintį.

Įžanga į Aviacijos Dieną bus 
25 centai asmeniui, vaikams 
veltui. ’Airportas atsidarys 
11 vai. ryto, o programas pra
sidės apie 1-mą po pietų.

Kadangi didžiuma narių 
Pildomojo! Taryboj yra nau
jai išrinkti, tai rodės jiems 

i k negreičiausia su
važiuoti, kad nors^geriau ap- 
sipažinus su organizacijos pa- 
dėčia ir pasvarsčius, kaip ir 
ką jie turėtų veikti.

Iždininko Kazio . Gugio su
manymu Pittsburghe kelių 
SfinYininku konferencijai bet 
jie nenutarė, kada Tarybos 
posėdį laikyti. Be Tarybos 
posėdžio Susivienijimas nieko 
naujo negali pradėt veikti.

Kodėl-gi Pildomoji Taryba 
nesirenka?

Su šituo klausimu atsikrei
piau į adv. K. Gugį, SLA. iž
dininką, kurs yra 
senųjų Tarybos

Iš K. Gugio 
pasirodė, kad 
Tarybos nariai 
giasi prie savo 
šiol posėdžio 
kad svarbus sumanymai dar 
nėra tinkamai paruošti. Ne
norima suvažiuoti taip sa
kant su tuščiomis rankomis. 
Susivienijimo prezidentas F. 
J. Bagočius pavedęs kaiku- 
riuos dalykus ekspertams iš
tirti ir konkrečius sumany
mus ir plianus paruošti. Ka
da bent keletas plianų bus 
ekspertų paruošta, tai Pildo
moji Taryba suvažiavus turės 
ko svarstyti!

Tarp ruošiamų plianų yra 
naujų narių prirašinėjimo va
jaus plianas, 
propagandos pliąpą^ 
auklėjimo plianas 
savaitės plianas.

Adv. K. Gugis 
Tarybos nariams 
kuriame jis ragina preziden
tą ir narius dar daugiau plia
nų padaryti iki sekamo Tary- 
bos suvažiavimo.

Tarp K. Gugio sumanymų, 
kuriems jis nori konkrečių 
plianų, yra sekami:

Jaunimo organizavimas, 
čiagimių lietuvių traukimas 

prie Susivienijimo,
Ekskursijų į Lietuvą rengi

mas,
Lietuvos studentų trauki

mas į Amerikos mokyklas,
Paskelbimas lietuviškų

I ha ve no means of getting there, f 
cars will 
from 1:00 
afternoon.

be leaving Sandara 
until 2:30 Saturday

right as

spend a
at the
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Business Service
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Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų —' Pretzel’iu
3646 SU. WALLACE STREET 

l’el. Yards 4996 
Chicago. III.

Capt. Lepnard Reid Capt. Jame* Ayhng
Kanados lakūnai, kurie nesenai iš Toronto, Ont 

nuskristi į Bagdadą, Įraq, kad nustatysi naują tolumo rekordą, 
bet sugedus motorui buvo priversti nusileisti Heston aerodro
me, Londone.

bando

rj » »
Where to find us? Birute 

members will be found racing 
all over the park būt the gang 
will be found on youi’ 
you enter the park.

So ccme along and 
jolly time with us 
dunes.

With splashing in ti e water, 
playing games, camping by the 
fire, strolls underneath the 
moonlight and whatever else 
goes to make up a snappy day 
at an outing, how can you 
help būt enjoy you‘rsc-lf?

See you all at the Dunes 
August 25 (Saturday).

Helen.

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prek iuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel, Victory 4965

PRANEŠIMAI

vienas iš 
narių.

paaiškinimų
Pildomosios 

stropiai ren- 
posedžio. Iki 

nebuvę todėl,

Susivienijimo 
vaikų 

ir sveikatos

išsiuntinėjo 
aplinkraštį,

šven

Šaunus parengimas 
MtGreenwood SLA 

kuopos

Tarp 
bilietus 
yra ir 
bukladaris iš Ripley’s paviliono
Pasaulinėje (Parodoje. Jis yra 
lietuvis, nesenai atvykęs iš Lie
tuvos ir jo tikroji pavardė yra 
p. Antanas Pilkauskas. Kartu 
su p. Pilkausku atsilankys ir 
p. ščesnulevičius, kuris kartu 
su p. Pilkausku atvyko irgi iš 
Lietuvos.

’P-no Pilkausko atsilankymas 
yra svarbus ypatingai tuo, kad 
jis yra Lietuvos Aero Klubo 
narys, o kaip žinoma, ta orga-

Leit. Vaitkaus pa 
reiškimas tilps 

penktadienį

Konkursų rengimas.
Klausimas betgi lieka 

rištas ar Taryba lauks 
plianai ir šitiems sumany
mams bus pagaminti, ar susi- 
važiuos greičiau.

Nežinoma taipgi ar Taryba 
rinksis New Yorke ar naujoj 
savo sostinėj — Pittsburghe.

— Žvalgas.

neiš-
kol

SLA. 178 kuopa rengia šaunų 
vasarinį pikniką, kurs įvyks 
sekniadienyj, rugpiučio-augusto 
26 dieną vasarinio rojaus ąžuo
lyne, Central Parke, vienas blo
kas į pietus nuo 115-tos gatvės, 
MtGreenvvood.

Atvirame ore bus inuzikalis 
koncertas, prakalbos ir dainų 
programas. Kalbės daktaras 
T. Dundulis apie sveikatos rei
kalus. MtGreenvvoodo seniau
sia lietuvė - net 98 metų am
žiaus bus karūnuojama kaipo 
pasižymėjusi ilgu an$ mote

 

ris. Bus visokių įcjforn^bių ir 
žaislų.

Piknikas prasidės/11 vai. ry
to, o jo gražus ir įvairus pro
gramas įvyks 3 vąl. po piet. 
Piknikas tęsis iki vėlumos. Vi
si galės linksmintis tyrame ore, 
išsigerti skanaus alaife, o už
kandis dykai. Puiki orkestrą 
gros visokius smagius šokius. 
Visi galės šokti kiek tik norės, 
nes šokiai eis be sustojimo.

Nuoširdžiai kviečiu visus vie
tinius ir apielinkęs ietuvius po
litikierius, biznierius ir praper- 
tierius ir visus lietuvius—bu
kite' mūsų rėmėjąis, pagelbėkit 
savo vardą atžymėti, pasirody- 
kit lietuviais. Lai gyvuoja lie
tuvių vienybe ir Ųetuvių pa
žangos dvasia.

Ypatingai jaunuomenė, pasi
rūpinkit savo kolonijos garbę 
išlaikyti. Į šį SLA.
kuopos pikniką žada atsilanky
ti daug lietuvių iš kitų kolo
nijų, tai dabokitės, kad sve
čiai savo skaitlingumu nevir
šytų vietinių.—Iki pasimatymo 
su visais SLA. Į78-tos kitopos 
piknike. . '

susimaišo su’ rupesečiu, kaip 
pasekmingai ją ištraukti iš 
vandenio. O tas pavyko pa
daryti musų jaunam lietuviui 
Juozui Matulaičiui, 
kere Sųuar ežere 
šesdešimtis dviejų 
(mascalunge). Tai
nėto ežero rekordas.

Juozas Matulaitis dirba z u«ž 
patrolmaną VVarręn avė. polici
jos stotyj.

—Reporteris 4520.

Jis su meš- 
pagavo še- 
svarų žuV7 
yra viršmi-

Piknikų ir išvažiavimų rengėjams
Pranešame, kafl ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pna nešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
.vietos norėsite užimti. Draugi
joms už tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

— -o~
NAMU SAVININKŲ ATYDAI 

Musu biuras suteiks patarimus namu 
<avinfhkanis reikale nesusipratimų su 
renr.auninkais. Maža narinė mokestis. 
Experty patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymus 
namai originaliu ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš f.O met.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perk raustome ant vietos 
Nuvežame ir Į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

pa-Lakūno Felikso Vaitkaus 
reiškimas apie tai, kaip jisai 
lėks į Lietuvą ir kokios svar
bos turi tos įtaisos, kurios yra 
nupirktos “Littuanicai II”, įta
po atidėtas iki bankieto dienos, 
t. y. iki rytojaus. Ryto jisai 
bus paskelbtas.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

LINCŪLN’S PRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 

100 Proof ’
(ITS EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kitą syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuonis mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liąuor Co 
WHOLESALE ONLY 

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83

LEITENANTO FELIK
SO VAITKAUS 

IR 
“LITUANICOS II” 

IŠLEISTUVIŲ AVIA
CIJOS DIENA 

RUGPIUČIO 26, 
SEKMADIENI 

FORD LANSING 
AIRPORTE 

Didelis ir įdomus 
skraidimo programas 
akrobatika, sklandytu
vai. Pamatykite Litua- 
nicą II, tokią, kokia ji 
skris per Atlantiką. 
įžanga 25 centai asme
niui.

17 8- tos

B. Walantinas.

Mirė Eva Baranaus
kienė

Po sunkios liįos ir padary
tos operacijos rugpiučio 18 d., 
mirė E. Baranauskienė sulau
kus 53 metų, rugp. 20 <Į.

Kūnas pašarvotas randasi 
503 W. 42nd PI,

Laidotuvės įvvks petnyčioj 
rugp. 24 d. Velidųė bus išlydė
ta iš namų kaip 8 vai. ryto j 
bažnyčią, o iš ten j 
nes kapines. j

Laidotuvėse pą tarnauja gra- 
borius A. Masalskis.—-F. B.

Turi kuo pasigirti
...................... ... I1*IW

Dauguma j atostogas važiuo
ja prie ežerų ne Vien kad pa
simaudyt;, bęt ir paipeškerioti.

Amerikoj meškenoj imas pri
pažintas kaipo/ sportas, šiajne 
sporte reikia: nemažai gabumo 
ir žinojimo kaip.;pagauti dide
lę žuvį. ĮGeĮę įai yra smagu
mo, kuomet užiriįftbįna ant meš
kerės apie dešimties svarų žu-

programai, kuriuos
Furniture

J. .Romanas jaus 
mingai dainavo 

per radio
Radio

patiekia Progresš
Krautuvė kas nedėlios rytą iš 
stoties WGES, patenkina visus. 
Pereitą nedėldienį Progress vy
rų dueto dainelės labai gražiai 
skambėjo. Programų vedėjas, 
Jonas Romanas, jausmingai su
dainavo '‘Kuj* gąj^užė Samano
ta” ir “Aguonėlės”-. Advokatas 
K. Gugis kaip ir visada pateikė 
įdomių informacijų.—X. Z. R.

BIRUTE
a

May I prediėt something for 
changė?

What? Why 
the Dunes.

an outing to

When?
day).

» » » 
August 25 (Satur-

Waverly BeachWhere?
the Dunes State Park.

at

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome galiūnams 
barus. Apskaitliąvimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8351

Financial 
Finan»ai-Pa>kolo»

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

What to expect? A grand 
time with all the members of 
Birute.

» » »
What time? From Saturday 

afternoon until earjy Sunday 
motn.

Furniture & Fixtures , 
Rakandai-Įtalsai 

•*«»*WW*^WWW^*Z**V*<***'*,-l"**''^*l**"***'^-*,**^*******-’’****'l"'’**>'**^ 

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage. 5746 So. Ashland Avė.

PersonaiCrane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

TEL. REPUBLIC 8402

A. M. BANIS atsišaukite pas ma
ne rugpiučio 26 d. 1934 m. adresu 
1227 Independence Blvd. Jus ži
note, kokiu reikalu. Jeigu ne a Įsi
šaukite iki minėtos dienos, tai visą 
reikalą viešai paskelbsiu, nes tai yra 
svarbu.

P. PEIKA, 
1227 Independence Blvd.

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 

JOSEPH AUGAITIS 
1608 S. 50th Avė. Cicero, 

Cicero 645

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas unijistas.

4939 W. Broadway

REIKALINGAS patyręs shoema- 
keris.

4400 So. Campbell Avė

5c.

111.

How to get there? Follow 
Rou'te 12 out to the Dunes 
State Park. For those who

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Ave„ 2 fi.
Tel. Pullman 3359

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA patyrus prie abelno 
namų darbo, prižiūrėti kūdikį. Su 
ar be skalbimo. Gyventi ant vie
tos. Tel. Juniper 9436.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vienų metų vaiką. Turės būti ant 
vietos. Wm. Elias, 929 Taft St. 
Gary, Ind.

For BentKAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI; bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25;
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American' Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis" kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago. 

Atdara vakarais.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją sv 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

PASIRENDUOJA Storas prie 63 
ir Sacramento Avp. gera vieta dėl 
Lunch Room arba delicatessen, gali
ma 
biznį

sujungti su Tavem bizniu ir 
daryt i kompanija.

K. DAGIS, 
2957 W. 63 St. 
Prospect 10035

Business Chances
Pardavimui Bizniai

LIETUVIŲ DIENA
Su Šiuo kuponu — Įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS

Navy Pier Salė
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena rpylia Į ežerą prie 
Grand Avenue

4 Reprezentuoja <
LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 25 IR 26
vis. Bet kada užsikabina <62-jų skelbimas kartu su šiuo kuponu
svarų, tai jau Čia smagumas geyas dėl Įžangos ir vienam šokiui.1

1500 NAR1V 
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami Į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti 
Draugiįon 
panedėlyje 
vak. Draugijos ofise^ 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —GANAL 0117; 
musų atstovas atvyks Įrašyti Jus 
Draugijon.

PARDUOSIU arba mainysiu namą 
ir tavem su moderniškais fikčeriais. 
Gera vieta. 3427 S. Wallace St.

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
Saldainiu krautuvė, vieta išdirbta, 
parduosiu pigiai. Atsišaukite Tel. 
Englewood 6259.

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

PARSIDUODA alaus tavem vi
sas arba puse, biznis išdirbtas per
daug metų. 6818 So. Ashland Avė.

KRIAUČIŲ ŠAPA pardavimui iš 
priežasties mirties.

5648 W. Division St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 80 akerių išmokėtą 

ūki ant buildingo. Bogusiewicz, 2845 
Palmer St. Tel. Armitage 7949.




