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Šerų biržoje kainos vėl 
dėjo kilti.

Senato bankų komitetas 
giasi siųsti savo agentus
žiūrėti biržų knygas ir surasti 
priežastį nepaprasto ir staigaus 
Šerų puolimo pabaigoj pereitos 
savaitės.

P-lė Ruth Googins iš Forth Worth, Texas, kurią pereitą 
šeštadienį vedė prezidento sūnūs Eilioti Roosevelt, 22 in, tik 
pereitą pirmadienį gavęs perskyras nuo savo pirmos žmonos.
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Prašo visą šalį pagelbėti valdžiai kovoje su 
depresija ir nedarbu ir už pakėlimą algų 

ir sutrumpinimą darbo valandų
VVASHINGTON, liepos 24.— 

Vakar vakare prezidentas Roo- 
sevedtas savo kalboje per radio 
atsišaukė j visą šalį, kviesda
mas visus kooperuoti su valdžia 
jos kovoje su depresija ir ne
darbu .taipgi v' pakėlimą algų 
ir sutrumpinimą darbo valandų. 
Tai buvo svarbiausia jo kalba, 
kokią jis yra / įsakęs nuo to 
laiko, kai užėml Rezidento vie-’ 
tą.

Savo kalboj prezidentas išdės
tė ką valdžia ikišioj darė kovai 
su depresija ir kokis toje ko
voje padarytas yra progresas. 
Taipgi plačiai išdėstė paskelb
tus industrinius nuostatus, ku
rie sutrumpina darbo valandas 
iki 35-10 vai. į savaitę ir pa
kelia iki minimum 40c į vai. 
ir $12-$15 į savaitę ir kodėl jis 
nori, kad industrijos savanoriai 
tuu> 'nuostatus priimtų. Jis 
kvietė visus samdytojus tu‘os 
nuostatus kuogreičiausia sava-

Liepia susitvarkyti 
grudų biržoms

VVASHINGTON. 1. 24. —Far- 
mų akto administratorius Geor
ge N. Peek įsakė grudų indus
trijos atstovams susitvarkyti ir 
sutvarkyti grudų biržas, taipjau 
pr i ruošti industrijos kodeksą, 
kitaip valdžia bus priversta į- 
simaišyti ir pati biržas sutvar
kyti. kad sustabdyti perdaug 
dideli grudų kainų svyravimą.

Grudų kainos biržoje šiandie 
buvo pakilusios, bet vėl tuoj 
nupuolė iki valdžios nustatytos 
minimum kainos.

HOLLYVVOOD, Cal., 1. 24— 
Šį vidurnaktį prasidės streikas 
visų mūviu studijų darbininkų, 
nes kompanijos sulaužė sutartį 
su unija. Daugelis darbininkų, 
dirbančių prie garsinių 
jau streikuoja.

BURLINGTON, la., 1. 
Prezidento sūnūs Elliott 
sevelt, 22 m., kuris tik pereitą 
pirmadienį atsiskyrė nuo Eliza- 
beth Browning Donner, Phila- 
delphia turtuolės, kurią tik me
tai atgal buvo vąedęs, vakar ap
sivedė su Ruth Googins iš Fort 
Worth, Texas.

Chicagai ir anielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: •

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:86, leidžiasi 8> 
17.

noriai priimti, kad dar prieš 
Darbo dieną sugryštų į darbą 
milionai bedarbių. Jis kvietė 
visus vartotojus remti tik tas 
sankrovas ir pirkti gaminius tik 
tų dirbtuvių, kurios priėmė 
prezidento nuostatus dėl algų ir 
darbo sąlygų.

Prezidentas savo kalba pra
dėjo kampaniją, kad priversti 
samdytojus priimti jo valdžios 
priruoštus nuostatus ir suorga
nizuoti visą šalį kooperuoti su 
valdžią jos pastangose a įsteigti 
šalyje gerbūvį.

Po jo kalbos, manoma, ne
užilgo seks kalbos industrinio 
direktoriaus Johnson ir kitų 
kabineto narių, o dar vėliau 
prasidės aktyve kampanija vi
soje šalyje, dalyvaujant desėt- 
kams tūkstanty žmonių ir or
ganizacijų, kad šioj kampanijoj 
pasiekti kiekvieną šalies gyven
toją.

Prapuolė turtingas 
spekuliatorius

CHICAGO.—pruUų. birža va
kar suspendavo turtingą spe- 
kuliatorių Edward A. “Doc” 
Crowford už neišpildvmą savo 
obligacijų. Jis Augiausia ir 
prisidėjo prie didelio grudų kai
nų nupuolimo. Jis buvo supirkęs 
labai daug grudų ir pabaigoj 
pereitos savaitės paleido juos 
biržoje. Ūmus pasiūlymas par
davimui didelio / grudų kiekio 
tuoj nupuldė kainas, nes 
tuoj parduoti ir visi kiti 
ję grudų orderius.

Croyvford ofisas yra 
Yorke, VVall gatvėj. Pats Crow- 
ford yra pasislėpęs ir nežinia 
kur randasi. Valdžia peržiūri
nėja jo knygas, ieškodama jo 
turto, kad galima. butų jį lik
viduoti ir atmokėt kreditoriams. 
Chicagos kreditoriai nieko ne
besitiki gauti.

Manoma, kad jis dar turi su
pirkęs, žinoma, “ant maržino” 
daugelį milionų bušelių grudų, 
bet tie bus paimti u’ž brokerių 
paskolas ,o kreditoriams nieko 
nebeliks.

Srovvford pradėjo spekuliuoti 
beveik be nieko ir susikrovė 
milionus. Dabar jis rengėsi 
pašluoti biržą, bet suklupo.

Naziai teis amerikieti 
už šalies išdavimą

BERLYNAS, 1. 23.—Kai Ame
rikos konsulas pareikalavo pa- 
Jiusuoti pereitą savaitę areš
tuotą studentą Walter Orloff iš 
Brooklyn, N. Y., tai Vokietijos 
justicijos ministerija pranešė, 
kad minimas studentas tapo 
atiduotas teismui ir bus teisia
mas už šalies išdavystę, sąryšy 
su jo komunistiniu veikimu.

V

Anglijos lakūnai Mo 
Ilisonai susidaužė 

Amerikoje
Nelaime įvyko netoli New Yor- 

ko, pritrukus giasolino. Lakū
nai lengvai sužeisti, lėktuvas 
sudaužytas

su-

LONDONAS, 1. 23.
tuonios valstybės, kurios turi 
daugiausia sidabrų, pasirašė su
tartį per 4 ateinančius metus 
nepardavinėti sidabro, kad tuo 
pakelti jo kainą ir didinti per
kamąją jėgą tų šalių, kurių pi
nigai yra paremti sidabru^

CHICAGO.—-UŽ kelių valandų 
po to, kai jis sugryžo, iš Fran
ci jos, kur jis lankėsi pas savo 
sūnų, Edmund Zwarg, 50 m.. 
4607 Arlington St., peiliu nu
dūrė savo žmoną Eugenie, 49 
m. ir po to pats nusižudė. Prie
žasties nežinoma, spėjama, stai
gus pamišimas.
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Naziai uždraudė rašyti 
amerikiečiui laikraš

tininkui
BERLYNAS, 1. 24. — Pirmas 

amerikietis korespondentas, ku
rį naziai pažabojo, yra Boris 
Smolar, narys žydų Telegrafo 
Agentūros. Ne tik kad naziai 
uždraudė pačią agentūrą re- 
mianties tuo, kad jis gali kar
tais pakenkti naziams ateityje, 
bet kartu4 slaptoji policija pra
nešė Amerikos generaliam kon
sului, kad Smolarui uždraudžia
ma siųsti žinias į New Yorką, 
ar išviso užsiimti rinkimu ži
nių. Siunčiami jam laiškai po
licijos sulaikomi.

Naziąi uždarė trims mėne
siams gen. Ludendorff laikraš
tį dėl tos pačios priežasties, dėl 
kurios buvo uždarytas ir Ber
lyno Deutsche Zeitung, būtent, 
už parašymą, kad italų gen. 
Balbo yra žydas perkrikštas.

Du jauni broliukai pri
gėrė besimaudydami

CHICAGO.—Pereitą sekma
dienį ieškodami vandeny pagel- 
bos nuo karščio, prigėrė 7 chi- 
cagiečiąi. Keli skęstančių liko 
išgelbėti. Po piet staigiai už
ėjusio j smarkioj, bet trumpoj 
vėtroj prigėrė du žmonės.

{ Kauną iš J. A. Valstybių 
atvyko žinomas Amerikos žydų 
visuomenės veikėjas, vienas iš 
Amerikos žydų lietuvių sąjun
gos steigėjų, kaunietis Moris 
Rabinavičius. Jis taip pat Ame
rikoje įsteigė visų 
žydų sąjungą, 
yra žydų vaikų 
Colorado mieste 
kelionės tikslas
žinti su Lietuvos žydų būkle ir 
aplankyti savo gimines.

Darius ir Girėnas Vežė 
Lietuvon “Naujienas”

“Naujienos” yra pirmas lietuvių dienraštis 
lėktuvo pervežtas per Atlantiką. Lakūnai 

vežė “Naujienas” įvairiems 
asmenims Lietuvoje

.... t

Gauna daug užuojau
tos raštų dėl Da
riaus-Girėno mirties

CHICAGO.—Amos Pickett, 2 
m. ir jo broliukas Victor, 6 m., 
abu iš Whiting ,prigėrė besi
maudydami pelkėje prie White 
Oak Avė., Hammond. Victor 
pirmas įėjo j vandenį ir pra
dėjo skęsti. Amos nuplaukė jį 
gelbėti, bet skęstantis Victor 
pastvėrė savo broliuką už ran
kų ir abu prigėrė. Trečias vai
kas greitai prišaukė pagelbą, 
bet skenduolius atgaivinti ne
bepasisekė. 

t '

Nemažai Vokietijos žydų vaikų 
atvyksta į Lietuvą

Liepos 5 d. iš Vokietijos į 
Kauną atvyko 50 žydų vaikų. 
Kybartų stotyje buvo suruoštas 
jiems iškilmingas sutikimas. 
Ypač labai gražiai jie buvo su
tikti Kauno stotyje. Pasakyta 
kalbų, ir įteikta gėliį. Bus 
jiems suruošta iškila. Nemunu. 
Sugrįžę apsistos Kulautuvoj o 
Vokietijos žydų vaikų koloni
joje. Vaikai praleis Lietuvoje 
vasaros atostogas. Kartu su 
vaikais atvyko ir keletas mo
kytojų. \

Keliasdešimt Vokietijos žydų 
vaikų neseniai atvyko Lietuvon 
ir apsigyveno “Oze” vaikų ko
lonijoje Karmėlavoje.

BRIDGEPORT, Conn., liepos 
24.—Garsus Anglijos lakūnai, 
James Mollison ir jo žmona 
Amy Johnson, kurie monoplanu 
“Seafarer” skrido iš Anglijos 
į New Yorką, vakar susidaužė 
čia, visai prie pat aviacijos lau
ko. Nelaimė įvyko, kai jie bu
vo perskridę Atlantiką ir bu
vo tik už 60 mylių nuo New 
York o, jų kelionės tikslo. Jie 
pritruko gasolino ir ruošėsi 
leistis Bridgeport aviacijos lau
ke, kad pasiėmus gasolino baig
ti kelionę į New Yorką, kur 
juos laukė apie 20,000 žmoniij 
minia. TečiaUs besileidžiant 
lėktuvas nukrito netolimoj nuo 
aviacijos lauko pelkėje ir susi
daužė.

Abu lakūnai liko lengvai
žeisti ir išvežti į ligoninę. Jie 
sakosi, kad nelaimė įvyko 
dėl, kad jie buvę labai pavargę 
ir nebegalėję lėktuvą suvaldyti. 
Visa jų kelionė per Atlantiką 
buvusi labai sunki. Visą kelią 
buvę miglos ir pūtęs vėjas iš 
priekio, kas sumažino jų ‘grei
tumą ir kelyje sunaudojo daug 
daugiau gasolino, taip kad jo 
pritruko nebaigę kelionės.

Ligoninėj juos aplankė lakū
nas Wiley Post, kuris tik die
ną pirmiau buvo baigęs kelionę 
apie visą pasaulį.

Rytoj lakūnai Mollisonai iš
skrenda į New Yorką svetimu 
lėktuvu, nelaukdami iki bus su
taisytas jų lėktuvas, kuris ava
rijoj labai nukentėjo ir gal 
vargiai duosis sutaisyti.

Mollison betgi yra pirmas la
kūnas antru kartu perskridęs 
Atlantiką iš rytų į vakarus, o 
jo žmona yra pirmoji moteris 
atskridusi iš Anglijos į Ameri
ką. Iš New Yorko jie manė 
skristi į Bagdadą, Azijoj, kad 
nustatyti tolumo rekordą ir 
tada gryšti į Angliją ir dau
giau į jokios tolimas keliones 
nebesileisti.

, į ...... ................................

Kaltina Touhy gang
sterius išvogus 
bravarininką 

t 
f ------------------------- --------------

MĮ^WAUKEE, Wis., 1. 24.— 
Chicago gangsteris Roger Ton 
hy ir trys jo šaikos nariai, ta
po pasodinti pavieto kalėj iman 
ir federalinės valdžios yra kal
tinami išvogę St. Paul bravo- 
rininką Wm. Hamm, Jr., kurį 
jie paskui palįuosavo sumokė
jus didelį išpirkimą.

Kalėjimas dabar y r a po di
dele apsauga, kad kiti tos šai
kos nariai nebandytų paliusUo- 
ti savo vadą.

to-

CHICAGO, liep. 24.— Tarp 
likučių susidaužiusios “Lituani- 
cos” Pomeranijos (Pamario) 
miškuose, buvo rasta keliolika 
kopijų Chicagos lietuvių laik
raščių—kaip pranešė kablegra- 
mos į Jungtinių Valstijų anglų 
laikraščiui. Jos toliau pridūrė, 
kad Soldino policija galutinai 
nusprendė, kad lėktuvas ir žu
vę lakūnai yra “LITUANICA” 
ir Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas, iš tų lietuvių laikraš
čių numeriuose tilpusių lakūnų 
atvaizdų ir kitų žinių ir fotogra
fijų.

Tie laikraščiai buvo “NAU
JIENOS“—viso, devynios kopi
jos. Atsidėkodami už “Naujie
nų” L 
naudai, lakūnai, ypatingai kap.

WASHINGTON, D. C., liepos 
mėn. 22 d.—Dėl tragiškos kapt. 
S. Dariaus ir S. Girėno mirties 
Lietuvos Pasiuntinybė Washing- 
tone gavo visą eilę užuojautos 
raštų bei telegramų. Užuojautą * 
pareiškusių jų tarpe yra Kubos 
Ambasados nariai (Lietuvos 
Pasiuntinybės kaimynai), Len
kijos Ambasadorius, Rumunijos 
Pasiuntinys, Vokietijos Chargė 
d’Af f aires, Columbia Universi-

pasidarbavimą skridimo teto Pr°f« Clarence A. Manning, 
L Inkimni. vnntino-«i knn, “An Excursion to Lithuania” 

Steponas Darius, prižadėjo pa- autorius Mr. A. A. Sacks, Gdy- 
1 į Lie- nia America Line vice prezi- 
ins sne- dentas Mr. C. Krebs ir Ameri-

imti su “LITUANICA” 
tuvą tas devynias kopijas spe
cialus “Naujienų” laidos, pa
švęstos lakūnams, kuri išėjo iš 
spaudos šeštadienį, birželio 10 
dieną.

Jie tą priežadą išpildė. Jokio 
kito laikraščio lakūnai nevežė. 
Tos dfevymoF “Naujienų” kopi
jos buvo vežamos:

1. ELTAI, Lietuvos Telegrafi
nei agentūrai.

2. Prof. Romeriui, Lietuvos 
Universiteto rektoriui.

3. “Lietuvos žinioms”.
4. “Lietuvos Aidui”.
5. Prof. Vaclovui Biržiškai, 

Lietuvių Enciklopedijos redak
toriui.

6.

kos Ukrainą Nacionalė Sąjunga. 
f

Ypač yra pažymėtinas Ame
rikos Ukrainų Nacionalės Są
jungos telegramos turinys, ku
rios vertimas lietuvių kalba čia

8.
9.

ir

P. Bugailiškiui. 
“Socialdemokratui”. 
“Lietuvos Ūkininkui 
Steponui Kairiui,
kabelgramų pranešimų ga

lima spėti, kad “LITUANICO
JE” rastos kopijos, jeigu ne- 
visos, tai bent kelios išliko ne
sunaikintos. Negalima abejoti, 
kad jos turės didelę istorinę 
vertę dėl ryšio su4 taip tragin- 
gai pasibaigusiu musų lakūnų 
Stepono Dariaus ir Įeit. Stasio 
Girėon žygiu. Be to,% jie yra 
bene pirmi lietuviški laikraščiai 
pervežti per okeaną aeroplanu.

“Naujienos” dar tebeturi ma
žą skaičių tų specialių lakūnų 
numerių, kuriuos norintieji įsi
gyti atminčiai, gali gauti raš
tinėje.

“Ukrainų kilmės amerikiečiai 
liūdi dėl narsių lietuvių lakūnų 
kapitono Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno tragiškos mirties. 
Jų gimtojo krašto meilė tebė
ra mums inkvėpimas mylėti pa
vergtąją Ukrainą, kurios liki
mas daug kartų buvo sujungtas 
su Lietuvos likimu. Dėl jų mir
ties prie pat Lietuvos sienų, 
jų žuvimas juo labiau yra skau 
dėsnis. Prašome priimti šį liū
desio bei užuojautos pareiškimą 
ir malonėti apie tai pranešti 
Lietuvos Vyriausybei Kaune. 
Ukrainų Nacionalės Sąjungos 
vardu: Nicholas Murashko, pir
mininkas, Dmytro Halychyn, 
užrašų sekretorius, Roman Slo- 
bodian, finansų sekretorius”.

Nušovė svetimam 
kieme

4 darbininkai sužeisti

RYMAS, 1. 24. —- Augusto 
Natini, kuris privatiškame pa
sikalbėjime su gatvekario mo- 
tormanu, neprielankiai atsiliepė 
apie Mussolini, liko nuteistas 
kalėti vienus metus, 
s ..ii*. A T l A. w . j . . r •

/.A'jšVr? .‘č 1
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Berniukas užmušė savo draugę

Kaune, Kapų gatv. žaidė bū
relis vaikų. Feodoroyąs Pero- 
vas vijosi savo draugę Aleksand
rą Vytaitę. Prisivijęs jis'kaž
kaip šiai mergaitei alkūne pa
taikė J krutinę ties širdžia. Abu
du vaikai turėjo po dvyliką— 
tryliką mėtį.

WASHINGTON, D. C., liepos 
mėn. 22.—šiandien Washingtone 
prasidėjo šešioliktas Tarptauti
nis Geologijos Kongresas. Į š 
kongresą buvo kviesti ir Vy
tauto Didžiojo Universiteto, 
Kaune, atstovai. Universitetas, 
neturėdamas galimybės siųsti 
j kongresą specialių atstovų., 
prašė Universitetui atstovauti 
Lietuvos Ministerį Washingto- 
ne p. B. K. Balutį. Ministeriui 
išvykus į Lietuvių Dieną Chica
go je, Universiteto atstovo pa
reiga buvo pavesta atlikti Pa
siuntinybės 
Bagdonui.

EAST CHICAGO, Ind. —Ke
turi darbininkai liko sužeisti 
ir apdeginti eksplodavus gaso: 
lino linijai Sinclair refinerijoj. 
Kilusio gaisro liepsnos buvo 
matytis per daugelį mylių. Sun
kiausia sužeistas Paul Marcin- 
ko, 49 m.

CHICAGO.— Policija tyrinė
ja nušovimą Peter Vallis, 45 m., 
701 Bltfe Island Avė.’, kuris ta
po nušautas Zygmunt Slonski, 
42 m., kieme 1305 Wade St. 
Slonski šovė ir j policiją, bet 
paskui pasidavė. Slonski sako, 
kad jis Vallį užtikęs savo kie
me ir įvykusiame susirėmime jį 
peršovęs. Policija mano, kad 
Vallis per klaidą užlydo į Slons- 
kio kiemą.

HSINGKING, Manžurijoj, 1. 
28.—400 banditų užpuolė Kirin- 
Hailung traukini ir pastvėrė 40 
pasažierių, kurių daugelis bu
vo japonai.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
... Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti 'prie

žastį dėl kurios pinigai siunčiami.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOSsekretoriui Mikui
Tel. Canal 85001739 SO. HALSTED ST
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Prezidentas Kviečia Visus
Kooperuoti

Prašo visą šalį pagelbėti valdžiai kovoje su 
depresija ir nedarbu ir už pakėlimą algų 

ir sutrumpinimą darbo valandų
VVASHINGTON, liepos 24.— 

Vakar vakare prezidentas Roo- 
sevedtas savo kalboje per radio 
atsišaukė j visų šalį, kviesda
mas visus kooperuoti su valdžia 
jos kovoje su depresija ir ne
darbu .taipgi už pakėlimų algų 
ir sutrumpinimų darbo valandų. 
Tai buvo svarbiausia jo kalba, 
kokių jis yra pasakęs nuo to 
laiko, kai užėmė prezidento vie
tą.

Savo kalboj prezidentas išdės
tė ką valdžia ikišiol darė kovai 
su depresija ir kokis toje ko
voje padarytas yra progresas. 
Taipgi plačiai išdėstė paskelb
tus industrinius nuostatus, ku
rie sutrumpina darbo valandas 
iki 85-40 vai. į savaitę ir pa
kelia iki minimum 40c į vai. 
ir $12-$15 į savaitę ir kodėl jis 
nori, kad industrijos savanoriai 
tuos nuostatus priimtų. Jis 
kvietė visus samdytojus titos 
nuostatus k negreičiausia sava--

noriai priimti, kad dar prieš 
Darbo dienų sugryštų į darbą 
milionai bedarbių. Jis kvietė 
visus vartotojus remti tik tas 
sankrovas ir pirkti gaminius tik 
tų dirbtuvių, kurios priėmė 
prezidento nuostatus dėl algų ir 
darbo sąlygų.

Prezidentas savo kalba pra
dėjo kampanijų, kad priversti 
samdytojus priimti jo valdžios 
priruoštus nuostatus ir suorga
nizuoti visą šalį kooperuoti su 
valdžia jos pastangose a įsteigti 
šalyje gerbūvį.

Po jo kalbos, manoma, ne
užilgo seks kalbos industrinio 
direktoriauta Johnson ir kitų 
kabineto narių, o dar vėliau 
prasidės aktyve kampanija vi
soje šalyje, dalyvaujant desėt- 
kams tūkstančių žmonių ir or
ganizacijų, kad šioj kampanijoj 
pasiekti kiekvieną šalies gyven
toją.
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Anglijos lakūnai Mo 
llisonai susidaužė 

Amerikoje

pereitą 
in, tik

P-lė Ruth Googins iš Forth Worth, Texas, kurių 
šeštadienį vedė prezidento sūnūs Eilioti Roosevelt, 22 
pereitą pirmadienį gavęs perskyras nuo savo pirmos žmonos.

Kontroliuos sidabrą 7 žmonės prigėrė

Nelaimė įvyko netoli New Yor- 
ko, pritrukus giasolino. Lakū
nai lengvai sužeisti, lėktuvas 
sudaužytas

su- 
Jie 
to-

Darius ir Girėnas Vežė 
Lietuvon “Naujienas”

“Naujienos” yra pirmas lietuvių dienraštis 
lėktuvo pervežtas per Atlantikų. Lakūnai 

vežė “Naujienas” įvairiems 
asmenims Lietuvoje

— I II

Gauna daug užuojau
tos raštų dėl Da
riaus-Girėno mirties

Liepia susitvarkyti 
grudų biržoms

WASHIn3tON, 1. 24. — Far- 
mų akto administratorius Geor
ge N. Peek įsake grudų indus
trijos atstovams susitvarkyti ir 
sutvarkyti grudų biržas, taipjau 
priruošti indutatrijos kodeksą, 
kitaip valdžia bus priversta į 
simaišyti ir pati biržas sutvar
kyti, kad sustabdyti perdaug 
didelį grudų kainų svyravimą.

Grudų kainos biržoje šiandie 
buvo pakilusios, bet vėl tuoj 
nupitolė iki valdžios nustatytos 
minimum kainos.

Prapuolė turtingas 
spekuliatorius

pra-

ren- 
per-

Šerų biržoje kainos vėl 
dėjo kilti.

Senato bankų komitetas 
giasi siųsti savo agentus
žiūrėti biržų knygas ir surasti 
priežastį nepaprasto ir staigaus 
Šerų puolimo pabaigoj pereitos 
savaitės.

St re. k uos mūviu darbininkai

HOLLYVVOOD, Gal., 1. 24.— 
šį vidurnaktį prasidės streikas 
vičų mūviu studijų darbininkų, 
nes kompanijos sulaužė sutartį 
su u'nija. Daugelis darbininkų, 
dirbančių prie garsinių filmų, 
jau streikuoja.

CHICAGO.—Prūdų, birža va
kar suspendavo turtingą spe- 
kuliatorių Edward A. “Doc” 
Crowford už neišpildymą savo 
obligacijų. Jis ' ^ilgiausia ir 
prisidėjo prie didelio grudų kai
nų nupuolimo. Jis buvo supirkęs 
labai daug grudų ir pabaigoj 
pereitos savaitės paleido juos 
biržoje. Ernus pasiūlymas par
davimui didelio grudų kiekio 
tuoj nupuldė kainas, nes 
tuoj parduoti ir visi kiti 
ję grudų orderius.

Crowford ofisas yra 
Yorke, Wall gatvėj. Pats Crow- 
ford yra pasislėpęs ir nežinia 
kur randasi. Valdžia peržiūri
nėja jo knygas, ieškodama jo 
turto, kad galima butų jį lik
viduoti ir atmokėt kreditoriams. 
Chicagos kreditoriai nieko ne
besitiki gauti.

Manoma, kad dar turi su
pirkęs, žinoma, “ant maržino” 
daugelį milionų bušelių grudų, 
bet tie bus paimti u*ž brokerių 
paskolas ,o kreditoriams nieko 
nebeliks. ,

Srowford pradėjo spekuliuoti 
beveik be nieko ir susikrovė 
milionus. Dabar jis rengėsi 
pašluoti biržą, bet suklupo.

šoko
turė-

LONDONAS, 1. 23. — Aš- 
tuonios valstybės, kurios turi 
daugiausia sidabrą, pasirašė su
tartį per 4 ateinančius metus 
nepardavinėti sidabro, kad tuo 
pakelti jo kainą ir didinti per
kamąją jėgą tų šalių, kurių pi
nigai yra paremti sidabru*..

Naziai uždraudė rašyti 
amerikiečiui laikraš

tininkui
BERLYNAS, 1. 24. — Pirmas 

amerikietis korespondentas, ku
rį naziai pažabojo, yra Boris 
Smolar, narys žydų Telegrafo 
Agentūros. Ne tik kad naziai 
uždraudė pačių agentūrų re- 
mianties tuo, kad jis gali kar
tais pakenkti naziams ateityje, 
bet kartu4 slaptoji policija pra
nešė Amerikos generaliam kon
sului, kad Smolarui uždraudžia
ma siųsti žinias į New Yorkų, 
ar išviso užsiimti rinkimu ži
nių. Siunčiami jam laiškai po
licijos sulaikomi.

Naziai irždarė trims mėne
siams gen. Ludendorff laikraš
tį dėl tos pačios priežasties, dėl 
kurios buvo uždarytas ir Ber
lyno Deutsche Zeitung, būtent, 
už parašymų, kad italų gen. 
Balbo yra žydas perkrikštas.

CHICAGO.—'Pereitą sekma
dienį ieškodami vandeny pagel- 
bos nito karščio, prigėrė 7 chi- 
cagiečiąi. Kėli skęstančių liko 
išgelbėti. Po piet staigiai už
ėjusio j smarkioj, bet trumpoj 
vėtroj prigėrė du žmonės.

LIETUVOS ŽINIOS
Amerikietis Moris Rabinavičius 

Kaune
į Kauną iš J. A. Valstybių 

atvyko žinomas Amerikos žydų 
visuomenės veikėjas, vienas iš 
Amerikos žydų lietuvių sąjun
gos steigėjų, kaunietis Moris 
Rabinavičius. Jis taip pat Ame
rikoje įsteigė visų kauniečių 
žydų sąjungų. Rabinavičius 
yra žydų vaikų namų Denver 
Colorado mieste direktorius. Jo 
kelionės tikslas arčiau* susipa
žinti su Lietuvos žydų būkle ir 
aplankyti savo gimines.

BRIDGEPORT, Conn., liepos 
24.—Garsus Anglijos lakūnai, 
James Mollison ir jo žmona 
Amy Johnson, kurie monoplanu 
“Seafarer” skrido iš Anglijos 
į New Yorką, vakar sutaidaužė 
čia, visai prie pat aviacijos lau
ko. Nelaimė įvyko, kai jie bu
vo perskridę Atlantikų ir bu
vo tik už 60 mylių nuo New 
Yorko, jų kelionės tikslo. Jie 
pritruko gasolino ir ruošėsi 
leistis Bridgeport aviacijos lau
ke, kad pasiėmus gasolino baig
ti kelionę į New Yorkų, kur 
juos laukė apie 20,000 žmonių 
minia. Tečiauta besileidžiant 
lėktuvas nukrito netolimoj nuo 
aviacijos lauko pelkėje ir sutai
daužė.

Abu lakūnai liko lengvai 
žeisti ir išvežti į ligoninę, 
sakosi, kad nelaimė įvyko
dėl, kad jie buvę labai pavargę 
ir nebegalėję lėktuvą suvaldyti. 
Visa jų kelionė per Atlantikų 
buvusi labai sunki. Visą kelią 
buvę miglos ir pūtęs vėjas iš 
priekio, kas sumažino jų 'grei
tumą ir kelyje sunaudojo daug 
daugiau gasolino, taip kad jo 
pritruko nebaigę kelionės.

Ligoninėj juos aplankė lakū
nas Wiley Post, kuris tik die
nų pirmiau buvo baigęs kelionę 
apie visų pasaulį.

Rytoj lakūnai Mollisonai iš
skrenda j New Yorkų svetimu 
lėktuvu, nelaukdami iki bus su
taisytas jų lėktuvas, kuris ava
rijoj labai nukentėjo ir gal 
vargiai duosis sutaisyti.

Mollison betgi yra pirmas la
kūnas antru kartu perskridęs 
Atlantikų iš rytų į vakarus, o 
jo žmona yra pirmoji moteris 
atskridusi iš Anglijos į Ameri
ką. Iš New Yorko jie manė 
skristi į Bagdadą, Azijoj, kad 
nustatyti tolumo rekordą ir 
tada gryšti į Angliju ir dau
giau į jokios tolimas keliones 
nebesileisti,

CHICAGO, liep. 24.— Tarp 
likučių susidaužiusios “Lituani- 
cos” Pomeranijos (Pamario) 
miškuose, buvo rasta keliolika 
kopijų Chicagos lietuvių laik
raščių—kaip pranešė kablegra- 
mos į Jungtinių Valstijų anglų 
laikraščius. Jos toliau pridūrė, 
kad Soldino policija galutinai 
nusprendė, kad lėktuvas ir žu
vę lakūnai yra “LITUANICA” 
ir Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas, iš tų lietuvių laikraš
čių numeriuose tilpusių lakūnų 
atvaizdų ir kitų žinių ir fotogra
fijų.

Tie laikraščiai buvo “NAU
JIENOS“—viso, devynios kopi
jos. Atsidėkodami už “Naujie
nų” pasidarbavimą skridimo 
naudai, lakūnai, ypatingai kap. 
Steponas Darius, prižadėjo pa
imti su “LITUANICA” į Lie
tuvą tas devynias kopijas spe- 
cialės “Naujienų” laidos, pa
švęstos lakūnams, kuri išėjo iš 
spaudos šeštadienį, birželio 10 
dieną.

Jie tą priežadą išpildė. Jokio 
kito laikraščio lakūnai nevežė. 
Tos devymoT “Naujiehų’* kopi
jos buvo vežamos:

1. ELTAI, Lietuvos Telegrafi
nei agentūrai.

2. Prof. Romeriui, Lietuvos 
Universiteto rektoriui.

3. “Lietuvos Žinioms”.
4. “Lietuvos Aidui”.
5. Prof. Vaclovui Biržiškai, 

Lietuvių Enciklopedijos redak
toriui.

6.

BURLINGTON, Ia„ 1. 23. — 
Prezidento sūnūs EHiott Roosc- 
sevelt, 22 m., kuris tik pereitų 
pirmadienį atsiskyrė nuo Eliza- 
beth Browning Donner, Phila- 
delphia turtuolės, kurių tik me
tai atgal bufvo vųedęs, vakar ap
sivedė su Ruth Googins iš Fort 
Worth, Texas.

Naziai teis amerikieti 
už šalies išdavimą

Du jauni broliukai pri 
gėrė besimaudydami

ORH
Chicagai ir aDleliukei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: •

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:86, leidžiasi 8:- 
17.

BERLYNAS, 1. 23.—-Kai Ame
rikos konsulas pareikalavo pa- 
liusuoti pereitų savaitę areš
tuotų studentų Walter Orloff iš 
Brooklyn, N. Y., tai Vokietijos 
justicijos ministerija pranešė, 
kad minimas studentas tapo 
atiduotas teismui ir bus teisia
mas už šalies išdavystę, sųryšy 
su* jo komunistiniu veikimu.

CHICAGO.—Už kelių valandų 
po to, kai jis sugrąžo, iš Fran
ci jos, kur jis lankėsi pas savo 
sūnų, Edmund Zwarg, 50 m., 
4607 Arlington St., peiliu nu
dūrė savo žmoną Eugenie, 49 
m. ir po to pats nusižudė. Prie
žasties nežinoma, spėjama, stai
gus pamišimas.

CHICAGO.—Amos Pickett, 2 
m. ir jo broliukas Victor, 6 m., 
abu iš Whiting ,prigėrė besi
maudydami pelkėje prie White 
Oak Avė., Hammond. Victor 
pirmas įėjo į vandenį ir pra
dėjo skęsti. Amos nuplaukė jį 
gelbėti, bet skęstantis Victor 
pastvėrė savo broliukų už ran
kų ir abu prigėrė. Trečias vai
kas greitai prišaukė pagelbą, 
bet skenduolius atgaivinti ne
bepasisekė.

RYMAS, 1. 24. — Augusto 
Natini, kuris privatiškame pa
sikalbėjime su* gatvekario mo- 
tormanu, neprielankiai atsiliepė 
apie Mussolini, liko 
kalėti vienus metus.

nuteistas

Nemažai Vokietijos žydų vaikų 
atvyksta į Lietuvą

Liepos 5 d. iš Vokietijos į 
Kauną atvyko 50 žydų vaikų. 
Kybartų stotyje buvo suruoštas 
jiems iškilmingas sutikimas. 
Yįpač labai gražiai jie buvo su
tikti Kauno stotyje. Pasakyta 
kalbų, ir įteikta gėliį. Būta 
jiems suruošta iškila. Nemunu. 
Sugrįžę apsistos Kulautuvoje 
Vokietijos žydų vaikų koloni
joje. Vaikai praleis Lietuvoje 
vasaros atostogas. Kartu su 
vaikais atvyko ir keletas mo
kytojų. >

Keliasdešimt Vokietijos žydų 
vaikų neseniai atvyko Lietuvon 
ir apsigyveno “Oze” vaikų ko
lonijoje Karmėlavoje.

Berniukas užmušė savo draugę
Kaune, Kapų gatv. žaidė bū

relis vaikų. Feodorovas Pero- 
vas vijosi savo draugę Aleksand
rą Vytaitę. Prisivijęs jis kaž
kaip šiai mergaitei alkūne pa
taikė į krutinę ties širdžia. Abu
du vaikai turėjo po dvyliką— 
trylįkų metų. v

Kaltina Touhy gang
sterius išvogus 
bravarininką 

t 
f---------

MĮJAVAUKEE, Wis., 1. 24.— 
Chicago gangsteris Roger Ton 
hy ir trys jo šaikos nariai, ta
po pasodinti pavieto kalėj iman 
ir federalinės valdžios yra kal
tinami išvogę St. Paul bravo- 
rininkų Wjn. Hamm, Jr., kurį 
jie paskui palįuosavo sumokė
jus didelį išpirkimų.

Kalėjimas dabar yra po di
dele apsauga, kad kiti tos šai
kos nariai nebandytų paliusub- 
ti savo vadų.

P. Bugailiškiiri. 
“Socialdemokratui”. 
“Lietuvos Ūkininkui” 
Steponui Kairiui, 
kabelgramų pranešimų ga

lima spėti, kad “LITUANICO* 
JE” rastos kopijos, jeigu ne- 
visos, tai bent kelios išliko ne
sunaikintos. Negalima abejoti, 
kad jos turės didelę istorinę 
vertę dėl ryšio su* taip tragin- 
gai pasibaigusiu musų lakūnų 
Stepono Dariaus ir Įeit. Stasio 
Girėon žygiu. Be to, - jie yra 
bene pirmi lietuviški laikraščiai 
pervežti per okeanų aeroplanu.

“Naujienos” dar tebeturi ma
žą skaičių tų specialių lakūnų 
numerių, kuriuos norintieji įsi
gyti atminčiai, gali gauti raš
tinėje.

8.
9.
Iš

ir

WASHINGTON, D. C., liepos 
mėn. 22 d.—Dėl tragiškos kapt. 
S. Dariaus ir S. Girėno mirties 
Lietuvos Pasiuntinybė Washing- 
tone gavo visų eilę užuojautos 
raštų bei telegramų. Užuojautą ’ 
pareiškusiųjų tarpe yra Kubos 
Ambasados nariai (Lietuvos 
Pasiuntinybės kaimynai), Len
kijos Ambasadorius, Rumunijos 
Pasiuntinys, Vokietijos Chargė 
d* Af f aires, Columbia Universi
teto prof. Clarence A. Manning, 
“An Excursion to Lithuania” 
autorius Mr. A. A. Sacks, Gdy- 
nia America Line vice prezi
dentas Mr. C. Krebs ir Ameri
kos Ukrainų Nacionalė Sąjunga.

Ypač yra pažymėtinas Ame
rikos Ukrainų Nacionalės Są
jungos telegramos turinys, ku
rios vertimas lietuvių kalba čia

“Ukrainų kilmės amerikiečiai 
liūdi dėl narsių lietuvių lakūnų 
kapitono Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno tragiškos mirties. 
Jų gimtojo krašto meilė tebė
ra mums inkvėpimas mylėti pa
vergtąją Ukrainą, kurios liki
mas daug kartų buvo sujungtas 
su Lietuvos likimu. Dėl jų mir
ties prie pat Lietuvos sienų, 
jų žuvimas juo labiau yra skau 
dėsnis. Prašome priimti šį liū
desio bei užuojautos pareiškimų 
ir malonėti apie tai pranešti 
Lietuvos Vyriausybei Kaune. 
Ukrainų Nacionalės Sąjungos 
vardu: Nicholas Murashko,pir
mininkas, Dmytro Halychyn, 
užrašų sekretorius, Roman Slo-

> bodian, finansų sekretorius”.

4 darbininkai sužeisti

Nušovė svetimam 
kieme

WASHINGTON, D. C., liepos 
mėn. 22.—šiandien Washingtone 
prasidėjo šešioliktas Tarptauti
nis Geologijos Kongresas. Į š 
kongresų buvo kviesti ir Vy
tauto Didžiojo Universiteto, 
Kaurie, atstovai. Universitetas, 
neturėdamas galimybės siųsti 
j kongresų specialių atstovų, 
prašė Universitetui atstovauti 
Lietuvos Ministerį Washingto- 
ne p. B. K. Balutį. Ministeriui 
išvykus į Lietuvių Dieną Chica
go j e, Universiteto atstovo pa
reiga buvo pavesta atlikti Pa
siuntinybės 
Bagdonui. 
■'■■/•‘■'L'. ; '■<’

EAST CHICAGO, Ind. —Ke
turi darbininkai liko sužeisti 
ir apdeginti eksplodavus gaso: 
lino linijai Sinclair refinerijoj. 
Kilusio gaisro liepsnos buvo 
matytis per daugelį mylių. Sun
kiausia sužeistas Paul Marcin- 
ko, 49 m.

CHICAGO.— Policija tyrinė
ja nušovimų Peter Vallis, 45 m., 
701 Bhte Island Avė.', kuris ta
po nušautas Zygmunt Slonski, 
42 m., kieme 1805 Wade St. 
Slonski šovė ir į policijų, bet 
paskui pasidavė. Slonski sako, 
kad jis Vali j užtikęs savo kie
me ir įvykusiame susirėmime jį 
peršovęs. Policija mano, kad 
Vallis per klaidų užlydo į Slons- 
kio kiemų.

HSINGKING, Manžurijoj, 1. 
28.—400 banditų užpuolė Kirin- 
Hailung traukinį ir pastvėrė 40 
pasažierių, kurių daugelis bu
vo japonai.

n..... . y.....................     —..... ....... . .......

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
... Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti 'prie

žastį dėl kurios pinigai siunčiami.
- Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

' Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOSsekretoriuiMikui
11739 SO. HALSTED ST Tel. Canal 8500
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4. A. TULYS

Senas Penas sa Jam Panele
-__________________________________________ ___ _ A

Jaunas vaikinas, mažais, il- 
fcų ir plačių kelnių paslėptais 
čeverykais, išbėgo į vidurį šo
kių salės, ištiesė rankas ir su
stabdė smagių džiazo muzikų 
viduryje šdkio. Pritilus trukš- 
mui, jis įspūdingai, gražioj 
anglų kalboj paskelbė:

—Draugai! Musų pokilys 
yra linksmas ir spalvuotas. Bet 
virš to jis yra dar pažymė
tinas ir tuo, kad jame daly
vauja dvi didelės asmenybės 
—-asmenybės, kurios labai
retai tepasirodo šokių va
karuose. Pirmas musų bran
gus svečias yra jis, kuris dir
ba lietuvių naudai visų savo 
gyvenimų . . . Tai tas didysis 
musų piliorius, tikras džentel- 
nionas ir draugas! TasžfnogUS, 
kuris tikrai gyvena didelį gy
venimų, moka realizuoti savo 
troškimus. Tas, kuris yra tik
ra jaunimui kelio rodyklė! 
Kas jis? Kas jis? Ak! visi jus 
žinote ir gal visi artimai pa
žįstate. Daktaras Jonas Bu- 
vainis, mylimas, kaip dentis- 
taš, mylimas kaip draugas, 
nepavaduojamas kaip lietu
vių veikėjas! Prašau, gerbia- 

. mas daktare, pasakyti mums 
kelis žodžius.

Dentistas Buvainis stovėjo 
prie 5 ienos, netoli durų. Neti
kėtai jis stovėjo pats vienas. 
Charakteringas jo grimas pa
prastai žaidė jo veide. Jo vei
das buvo liūdnas, viskų prara
dęs. Bet dar liūdnesnis buvo 
tas širmas pluoštas plaukų, 
užverstas iš kairiojo paausio 
ir rūpestingai sudėstytas ant 
pliko viršugalvio. Pilnos ilge
sio akys klaidžiojo po salę, 
ieškodamos ir laukdamos. 
Ko? Ir jis pats aiškiai nebe
su vok ė.

Bendrai jis buvo aristrokra- 
tiškas ponas, labai pastebiu 
mas ponas — toji brangi rete
nybė lietuviuose.

Išėjo jis į vidurį salės, čiu
pinėdamas sudžiuvusiuose pir
štuose raudonų rožę, kurių 
viena mergaitė buvo prisegus 
jam prie švarko už penkiolikę 
centų. Išėjo jis nonšalantiš- 
kai, pamaži ir atsistojęs, kal
bėti, ilgai tylėjo, kad visų pir
miausia tyla ir akimi užhip
notizuoti jaunuolius. Bet tuo- 
jaus čia pat susidarė neigia
mas įspūdis — jaunuoliams 
pasirodė, kad tas svečias jau
čiasi turįs visus metus laiko 
čia pasirodyti.

—Iš ko mes semiame giliau
sių džiaugsmų? — retas, kaip 
skersgatviai, žodžiais jis pra
dėjo savo kalbų. — Ar ne iš 
savo darbų? Ar ne iš to, kų 
mes savirankiškai padarome? 
Labai anksti išriŠau aš tų pa
slaptį...

Tas džentelmonas kalbėjo il
gai. Daugiau valandos. Vyku
siai išmokta, daug sykių vie
šai pakartota autobiografija 
plaukė, kaip upelis, į kalnus ir 
pakalnes, prasidėjus iš jo ma
žų dienų. Visų didžiųjų darbų 
jis buvo iniciatorius, arba mo
difikuotojas. Iš tikro,, niekur 
neapsieita be jo.

Jauni žmones, kurie susirin
ko čia šokti, gerti ir sma
giai ir trukšmingai sulaukti 
naujų metų, ir kurie didžiu
moj labai mažai suprato lietu
vių kalbų, greitai pradėjo 
stumdytis prie miseltonų ir 
bučiuotis, arba grumtis į pa
sienius gerti.

Vienas labai aukštas vaiki
nas supažindino draugus su 
nauju gėrimu, kurį jis pavadi
no “Hip Punch”. Jis laikė pu
sę lemono tarp nykščio ir 
pirmojo piršto, žiupsnį drus
kos ant viršaus, rankos ir ki
toj rankoj nemažų stiklų ne- 
gęsyto spirito. Jis buvo labai 
demonstratyvus. Jauntu/ltai 
apspito jį ratu. Pagaliau jis 
cušuko:

—Here it goes!
Sulaižė jis druskų* išgėrė

negęsytų spiritą ir iščiulpė le- 
moną.

Paskui kiti bandė naujų gė
rimų ir visi gyrė jį ir juokės.

Viena mergina, kuri apsi
svaigino asperinu, sėdėjo su
dribus krėsle ir negražiai iš
plitus lupas, putė cigarete du
rnus, bandydama paleisti du
rnų ratelius ore. Bet oras buvo 
'tirštas ir mėlynas nuo ciga- 
retų durnų ir trukdė jos už
manymui.

Kita panelė, kuri buvo lyg ir 
užmiršta, gyrėsi savo draugei 
naujais, iš mažmožių krautu
vės nupirktais pigiais blizgu
čiais. O ta kita panelė, kuri iš
rodė daugiau rafinuota ir ku
ri turėjo tikrus papuošalus: 
perlus, brangų kirstų stiklą ir 
deimontus, labai susidomėjus 
žiurėjo į tų naivių mergaitę ir 
stebėjosi iš to, kad taip pigiai 
galima apgauti gražus mer
gaitės norai.

Bendrai sakant, jaunimas 
buvo susispietęs į būrelius ir 
kiekvienas būrelis turėjo in
tereso centrą viduryje savo 
ratelio. Kalbėtojas čia ne nesi
girdėjo.

Pagaliau dentistas baigė sa
vo kalbą šiais žodžiais:

—Kokių gražių žmonių aš 
čia matau. Jus, mano tautie
čiai, palyginti su savo atei- 

kaip kviečiai 
kaip lazdynai

Mes 
visa

sve-
rei-
šok-

viais, esate, 
prieš rugius, 
prieš alksnius. Augaluoti, tie
sus, ploni. Visa galva aukštes
ni už tėvus. Greitas sąmojus, 
greitos mintys, gracingas jude
sys, drąsi kalba, linksmi, be 
rūpesčių veidai. Jus turite tie
sos daugiau laukti iš gyveni
mo. Tik gaila, kad jus esate 
maž-daug pražuvę musų tau
tai...

Jaunas vaikinas, su mažais 
plačių ir ilgų kelnių paslėp
tais čeverykais, vėl išbėgo į 
vidurį salės:

—Dar vienas brangus sve
čias. Vienas ir paskutinis.

—Mes norime šokti! 
norime šokti! — šaukė 
salė, sutartinai.

—Bet—palaukite... šis 
čias parodys jums, kaip 
kia gerai, gražiai, tikrai 
ti...

Sale nutilo. Jaunas vaikinas 
kalbėjo toliau:

—Čia yra viena gražuolė, 
be galo graži panelė. Ne tik 
graži, bet ir gera šokėja. Ji 
šoka didžiausiuose didmies
čių teatruose. Ji yra lietuvai
tė. Ji slepia savo vardą, bet 
ji pašoks mums solo...

Visos akys pradėjo ieškoti 
šokėjos.

Ji stovėjo netoli orkestro. Ji 
seniai ten stovėjo. Visi buvo 
ją ten pastebėję. Ji išrodė ka
žin kokia nepaliečiama. Gal 
todėl ir buvo palikta viena. Ji 
buvo tokia nepaprasta gražuo
le, kad čia ji išrodė lygiai, 
kaip frakuotas diplomatas, 
paleistas į piemenų būrį. Ne
buvo kitos merginos visoj sa
lėj, kuri butų galima su ja

Ji buvo viena tų iėš. Prieš jų ir UŽ j ės — Tuš- 
tų laimingųjų, k u- Čią'l
liftėi^niam merginu; lientištaii, Su širmų įylaiikų 

ilgu įplnoštų, gražiai
tų ant išliko ‘VirŠtrgąlVtb, 1<uriš‘ 
buvo atsistojęs vėl prie sienos 
arti durų, priišilnužė p'rb kti- 
sigrudusių jaunuolių masę į 
pirmąją rato <eilę ir dievino 
šokėjos figūrą. Dievindamas 
ją, jis kartu niekino save. Čia 
jis buvo nevertas cento, paly
gintas ru ta ųep.ąprasta šokė
ja. Kas yra, kad jjis niekada 
nepataiko į ^minios tipų? Kodėl 
po kiekviena pasakyta savo’ 
kalba, jis turi jausti, kad kal
bėjo ne vietoj, ne į klausyto-, 
jų ūpą? Bet greitai apleido jį 
tas išmelinėjimas. Viena šokė
ja Stovėjo visoj jo galvoj. Ne
palyginamo grožio jos kūnas, 
gracija, vingiai, visa ji, didele 
ir ncapčiaupiamn, Stovėjo jo 
miiityse. 1

Nieks nežinojo, kas užkvietė 
ją čia, kas paprašė ją Šokti ir 
kas ji buvo, kam ir kur pri- 
klaUse. Ir kai -pabaigė ji Šokti 
ir atsistojo prie sienos, ji vėl; 
stovėjo viena. Nežinomas bur
tų ratas neprileido nieko prie 
jos.

Bet tas sehas ponas, su šir
mų plaukų pluoštu ant pilko 
viršugalvio, pasiryžo sulaužy-

palygirtti. 
rinktinių, 
rios jub didesniam 
būryje, juo daugiau paštėbift- 
mos. 'Gražiais, brizgiais 'rū
bais. pasipuošus, brangiais 
žemčiūgais apsikrausČius. Vei- 
das aiškus, akys gilios ir rie
dančios, tamsus plaukai jokių 
spalvų nesugadinti. Stačiai 
kažin koks dailos tvarinys pa
sižiūrėjimui, apdraustas ant 
miliono dolerių, todėl iš visų 
pusių saugomas.

Ji buvo ir gera šokėja, tik
ra artiste. Aukštos rūšies bur- 
lesko auklėtinė. Ji pradėjo sa
vo debiutą su valsu, kurį tuo
jau nutraukė ir, pasikėlus pla
čią, skaisčiai raudoną suknią 
ligi šlaunių, šoko vėliausią 
džiazą. Bematant jos suknia

ti tą (burtP Mirtų. Jfc *hor$Įo per 
ją rasti duris į tį haujų •pa
salį, aTfiktį gyvenimą, kuris, 
fiš /tikrųjų, į^ra prabėgęs visas 
kitas gyvenimo ffiodes: lais
vas elgesys, karšti glėbiai, ne- 
fpttiSėidlis rytojuš, Virina šioji 
valandėlė! Jis drąsiai ir įspū
dingai priėjo tų burlesko auk
lėtinę ir, sukaupęs visas ma
nieros žinias, nusilenkė prieš 
jų. Jis prakalbėjo į jų lietu
viškai patirti, ar ji tikrai yra 
lietuve:

—Labai Vakaras, musų žvai
gždute.

-—Labas vakaras, didysai 
Veikėjau, — atsake ji gražioj 
lietuvių tarmėj. į

(Bus daugiau)

Juozapas eudeikis i® tei
GR AU ORI Al

Nežiūrint kur gyveni mosto patarnavimu prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
3’0 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 1340 dil ekapvrtb patarnavimo
ir žemesnes kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Užkviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į naują užeigą Northsidėje 

UŽLAIKOME GERO, ŠALTO ALAUS IR UŽKANDŽIŲ 
Vieta naujai įrengta, mes persikilžmė iš Cicero 

NORTH AVĖ. BUFFET
STANLEY STEPONAITIS. S»r.

3400 West North Avenue

beveik nuoga ir sulošė burles- 
ko žvaigždės rolę, padaryda
ma gašlias, sujaudinančias fi
gūras, visaip vizgindama strė
nas.

Vaikinai šaukė, plojo, tiesė 
rankas ją paliesti.

Jaunas kraujas įsiliepsnojo į 
didžiausį gaisrą. Salė apsvai
go meilės pokilyje. Vienas il
gesys, vienas troškimas siau
be visose širdyse.

Meilė pradžia ir meilė ga-

GREIČIAUSI

BREMEN
EUROPA

Dienas

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Brenierhavene užtikrina laibai patogių kelionę į

LIETUVĄ * - "

g; £.WXOLUM:&OS
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, Ill> - •

... .

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus it druskos vanos, 
twimming pool.

Rusiška it turkiška pirtis moterims 
setedomis iki n -

WISSIG
Specialistu R

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių,, inkstų ir puslĖs, užnuodijimį krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkUs skaudėjimą ir paslaptingas ligas.' Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinki^ ką jis jųmi gali padarytį* 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasilie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Weąt 26 St. , kampai Keėįer Avę. Tel. Cmrford 5573

............. ... ..................................................................................................... ...........  ................. .. "I| H,

Newest Plymouth On Display

are uow available on both Be Lince ai 
te new De Liuce Plymouth SU Sėdaus 
rysler dealeri. 1

Standard Plymouth modele, U waa ėnnounoad today. 
' nere at aU Dodge,

* • ...
h. . 'v- .

with eix wire vheele, ęow on diiplay

Antras “Naujienų”

PIKNIKAS
Rugpiučio-August 13,1933

“Birutės” Darže,
79th ir Archer Avė

. r. j

Programas bus įvairus ir įdomus,

Specialė V ašarinė
PI 1 * *Ekskursija

LAIVU “COLUMBUS”
■ 4 ' • *

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT
Laivas išplauks iš New Yorko

RUGPIUČIO-AUG UST13 d., 1933 
“Columbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tonų laivas, pabuda- 

voltas tiktai kdletų metų atgal.
Apie komfortų ir patarnavimų kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie

tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet i 
ir Unkšlhą, neš galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius kriitanius pa 
veikslus. Kiekviena minutė jūsų kelionės bus praleista smagiai ir jus ne nepaju
site kaip atvažiuosite į Lietuvų.

, LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
... $97.00 . Į abi pusies 

Valdžios taksos atskirai $5.00
dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkitės tuojaus

I vieną pusę

Parūpiname

$160.50

NAUJIENOS
1739So.HaJstedSt tel tanai«
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Getting Adjusted!

Jaunas lietuvis dai
lininkas gamins 
lakūnų reljefą

Stanley Pocius šiomis dienomis 
pradės darbą

Jaunas lietuvis dailininkai 
skulptorius Stanley Pocius, 4436 
South Fairfield avenue, pradės 
gaminti tragingai žuvusių lakū
nų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno reliefą.

Manoma, kad kūrinys bus 
baigtas už trijų savaičių. Stan
ley Pocius yra buvęs žymaus 
skulptoriaus Lorado Taffo mo
kinys ir yra gana žymus savo 
srityje. In motor caro, too, it’« the little thlngs that count! This attractive 

Plymouth owner ha» her finger on the lever that adjuats the front eeat 
to fit the comfort of the driver. Both Standard and De Luxe Plymouth ( 
caro have adjuatable front aeata.

rinkti prie L. L. svetainės 101 te, A. čiapas ir kiti, 
valandą ryto iš kur buriu 
trauks į mišką. Ten visi galės 
linksmintis iki sutemos, kvė
puoti tyru oru ir sueiii su 
draugais ir pažįstamais. O prie 
to bus muzika, šalto alaus, už
kandžių, žaidimų, ete, — visko 
čia ir neišvardysi.

Pirmiau Grant VVorks Busi
ness Men’s Association prieša
kyje stovėjo Leo Švėgžda, J. 
F. Šoris ir kiti. Dabartinių lai
ku pirmininkauja W. Mikutis, 
o raštininkauja Tamalųnas, Jr. 

“N.” rašėjas.

Tnipgi 
bus naujos ir labai gražios mu
zikos ir įdomių kalbų. Kalbės 
Dr. KavaAskis, M. D., adv. Ga-

baliauskas iš Lietuvos, dalyvaus 
čalis Kepurė ir kiti, šį stro
piai priruoštą radio programą 
bus tikras pavaišinimas kaip

čionaitinių klausytojų taip ir 
iš toliau atvykusių svečių. To
dėl reikia nepamiršti užstatyti 
savo radio. Rep. XXX.

RADIO
Peoples radio pro 

grama

pastangomis Peoples 
Co. krautuvių, bus 

šaunus radio pro-

Raudonos Rožės KL, 
Cicero ruošiasi prie 

besiartinančio 
pikniko

tytas naujas pavilionas šokiams. 
Daug pavėsio. Ir šokėjai, ir tie 
kurie nešoka linksmai galės 
praleisti laiką.—Kliubietis.

Įvyks liepos 30 d. Miliausko 
darže; tikisi daug žmonių

CICERO.—Sekmadienį, liepos 
30 d. Miliausko darže įvyks me
tinis Raudonos Rožės Klubo 
išvažiavimas. Visi klubo nariai 
ir šiaip lietuviai rengkitės prie 
šio pikniko. Kas neturite auto
mobilių, galėsite nuvažiuoti 
trokais. 
kštienės svetainės, 
veltui, todėl 
vienas, visi 
linksminti.

Trys plėšikai apvogė 
graborių Julių 

Liulevičių
Atėmė nuo jų automobilį, bran
gų laikrodį ir $12.00 pinigais

galėsite
Trokai lauks prie Lu- 

Visus vcž 
netikite namie nei 
išvažiuokite pasi-

cagoje rugpiučio mėnesį.
Pašto ženklai bus po vieną 

ir po tris centus, atspauzdinti 
po 25 ženklus viename lakšte, 
be perforacijų ir be klijaus. 
Juos bus galima įsigyti pašte, 
Parodos žemėse, pradedant rug
piučio 28 d. ir pašto filatelijos 
stotyje, pradedant rugp. 25 d. 
Lakštai parsiduos po 25 c. už 
1 c. ženklus ir po 75 c. už 3-ių 
centų ženklų lakštus. Filateli- 
nės organizacijos konvencija 
įvyks Chicagos Medinah Tem
ple.

šiandie, nuo 7 iki Š vai. va
kare iš stoties WGES 1360 ki- 
locycles, 
Furniture 
surengtas 
gramas.

Iš nekuriu šaltinių teko pa
tirti, kad garsusis, Peoples 
Radio Kvartetas ir Duetas po 
trumpų vakacijų labai šau
niai prisirengė ši vakarą pa
dainuoti. Taipgi dalyvaus 
daug įžymių solistų, poni H. 
Bartush, panelė O. SkdVeriu-

—  11 ——  r

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

daržas randasi gra-Miliausko 
žioje vietoje .kalnelyje, apaugu
siame dideliais medžiais. Pasta-

59.50

Pereitos savaitės pabaigoje 
trys jauni plėšikai apiplėšė gra
borių Julių Liulevičių, 4092 Ar
cher avenue, kuomet jis, va
kare, lipo Į savo automobilį, 
pastatytą prie kampo Western 
avenue ir North avenue.

Vagiliai atėmė nuo jo au'to- 
mobilį, $50.00 vertės laikrodį 
ir apie $12.00 pinigais. J. Liule- 
vičiaus automobilis buvo Lin- 
colnas. Susėdę į jį plėšikai nu
važiavo.

Atvyko į Chicagos 
Parodą iš New Lin

den, N. J.
Vakar 

Vertelienė - Davidauskaitė 
M. Užkurenienė.

“N.” atsilankė pp. O.
ii

Už Šį Naują Ekono 
mijos Modelį

Išleidžia naują seriją 
Pas. Parodos pašto 

ženklų
šiomis 
seriją

YoiurTYES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear ana Healthy 

Write for Free «‘Eye Care” 
or ‘‘Eye Beauty” Book

Marine C<x, Dept. H. SM9 E. Okio St.,Chicago 
«, *

s

Išmainykite 
Savo Seną 

Prosą

ATROKUOSIME 
nuo blizgančio naujo

Dėl Retailerių Occupa- 
tional taksų visos kai
nos virs 25 centų pa
mištos musų skelbime 
bus paaukštintos maž
daug ant 2%.

WESTINGHOUSE arba PROCTOR 
tiško Elektrikinio Proso

SUNBEAM,
& SCHWARTZ

MODERNIŠKI ELETRIKINIAI PROSAI išprosina daug lengviau 
ir greičiau negu prosai padaryti keletą metų atgal. Jis yra 

daug lengvesni svarume — lengviau vartojami ir padaro darbą 
daug greičiau. Šilumą galima automatiškai pakelti dėl prosijimo 
sunkių lininių dalykų ir rūbų . . . arba sumažinama dėl lengvesnių 
rūbų ir vasarinių dresių. EDISONO PATARNAVIMO garantuojami.

$1 Įmokėti — Likusius Kas mėnesį.

Shops
Vidurmiesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.

Visi Telefonai RANdolph
Broadtvay—4502 Broadway
Irving Park—4833 Irving Park Blvd.
Logan Sųuare—2618 Milwaukee Avė.
Madlson-Crawford—4231 VV.Madison St.

Koseland—11116
2013% N. Western Avė.
2113 N. Cicero Avė.

Electric

2745 Lincoln Avė.
3400 Southport Avė. 
0012 N. Clark St.

Ant visų pirkinių padarytų

DUODAME

1200. Lokalūs 1215
Ashland—4834 South Ashland Avė. 
South Stnte—3400 South State St. 
Englewood—852 W. 63rd St.
Hoiitii Chicago—2050 E. O2nd St.

S. Michlgan Avė.
6248 S. Kimbark Avė.
5601 8. Lowe Avė. 
3542 W. 26th Str.

ant musų išmokėjimo plano imama maža suma už patarnavimų

FEDERALIUS KUPONUS

Tokios vertės niekados nebuvo. 
Nauja THOR Super-Agitator Skal
bykla, su brangiais prietaisais išti
sai. tiktai už $59.50. Mažas įmo
kė j i m a s pristatys šią mašiną Jums 
į namus. Likusią skolą išmokėsite 
vien tais pinigais, kuriuos ši gera 
mašina Jums sučėdys. Pašaukite 
mus dėl demonstracijos dykai Jūsų 
namuose. Kitos THOR Skalbyklos 
po $37.50.

Pašto departamentas 
dienomis išleis naują 
pašto ženklų paminėjimui Chi
cagos Pasaulinės Parodos ir 
American iphilatelic Society, 
kuri turės savo konvenciją Chi-

“Nau'j ienose” vakar buvo at
silankę svečiai iš New Linden.

New Jersey, atvykę Chicagon 
aplankyti Pasaulinę Parodą.

Jie yra, p. Ona Vertelienė- 
Davidauskaitė ir Marijona Už- 
kurenienė-Matiukaitė Abi at
važiavo iš rytų autobusu ir 
sako, kad turėjo gerą ir laimin
gą kelionę. Chicago j e 
trumpą laiką.

pasiliks

biz

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

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boolevard 4705 ir 

Boalevard 8167

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

Nedaliomis, WCFL. 970 K., 8 vai. 
ryte ir 1 vai. po piet.

Nedaliomis. WAAF. 920 K. 1:30 
vai. po piet.

Ketvergais. WHFC. 1.420 K. 7:30 
vai. vakare.

Kasdien. WAAF. 920 K. 6:45 vai.
vakare.
■■u «T I ■■

Š NEVAŽIUOSIU SU KARU BE 
Hydraulic Stabdžių!^

Peržiūrėkite Stabdžius kuomet 
jus ‘‘žiūrite į Visus Tris” 

PER 17 metų Kapt. Doughty išplauk
davo iš Portland plieplaukos. šian

dien jus matysite jį plaukianti 
Portland gatvėmis Plymouth sedane, ku
rio paveikslą. matote kairėj pusei.

Kodėl Plymouth? “Jūrėse žmogus tu
ri gana vietos manevruotis ištikus kokiai 
nelaimei” sako Kapitonas. “Sausžemiu 
. . . reikia turėti galimybę sustoti ant 
kelio!”

Tai hydraulic stabdžiai įsigijo naują 
Todėl kad jie “sustabdo jus 

Jie patįs-susilygina.

PASIKALBĖJIMAS SU KAPT. FRANK DOUGHTY, 91 VESPER ST„ PORTLAND, ME

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Shovvers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$O 4 A 
komis .................................... ■ V
NICKEL PLATED $g gQ 
Porcelinės rankenos, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ..........................

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

Cicero lietuviai 
nieriai rengia 
šventę-išvažiavimą

savo

šiandien linksminsis kartu su 
savo klientais Dambrausko 
ūkyje.

CICERO — Grant Works 
Business Men’s Associatidn, 
gyvuojanti eilę metų, šiandien 
rengia išvažiavimą — 
rių šventę 
Dambrausko miške.

Ši organizacija rengia pana
šius išvažiavimus kiekvienais 
metais ir jie visuomet praeida
vo su dideliu pasisekimu.

Visi važiuoją į šių metų iš
važiavimą šiandien turi susi-

biznie- 
kitais žodžiais,

draugą, 
ant dešimtuko”.

Joks kitas žemos kainos karas ne
siūlo jums 
kitas žemos 
kombinacijos 
ro pamatų, 
tvirtų rėmų.

Trumpai sakant • . . joks kitas že
mos kainos karas nesiūlo jums balansą 
saugumo, styliaus ir išpildimo, ir jus 
turite žiūrėti į “visus tris”, kad apie 
tą sužinoti. Padarykite tai . . . pirm 
negu nusipirksite.

hydraulic stabdžių. Joks 
kainos kautas nesiūlo jums 
iš Floating Power moto- 

saugaus plieninio vagono,
"Aš nusimanau apie mekanizmų”. Ir aš su pasididžiavimu galiu paro
dyti savo naują Plymouth...todėl kad jisai ne tiktai gražiai atrodo bet 
yra tvirtas ir ant jo galima pasitikėti".
Standartinis: 2-durų sedanas $4(i5; 4-durų sedanas $510; Coupe su už- 
pakalinfi sėdynė $48B; biznio Coupe $445: De Luxe: 2-durų sedanas 
$525; 4-durų sedanas $575; eonv. coupe $605: su užpakaline sėdynė 
$545; biznio coupe $405. ’ Kainos gali būt pamainomos.
Mutyklt PLYMOUTH Chrysler Motor Name, Chicago Pasaulinėje Parodoje

NEW PLYMOUTH SIX FLOATING POWER

THE1GEEVUM GIRLS
AUNTIE .VAGILE MEAN'RAARE VISiriN'VOU; I WANT TO U 

DOLL UP! l’M TIRED OP LjOOKIN' ŪKE A LITTLE COUNTRY 
MlLK MAIDĮ—IWANT MY HAIR DlD UP.-AN* P0WDER 
on my nose!—— honest.auntie, i donV know 

WMAT A ŠILK STOCKlNj---- -----------------------------------------
ITCHE S LIKĘ {Į-----------

V/ELL.TMAT’S FINISHEDI 
GET BUSY WlTH YOUR. 

~ITOWEI SlSį ------------ -
SMES P^ettiER 

than you are*

AkMOST 4 
FiniSHED'.

HOU) STJLL NELL. 
HOW D’VOU ĮMINK 
ICAN FIX YOU<? | 
HAU? Y/MEN YOOJ 
KE.EP MOVING’ f

L * ’l



O. HENRY.

Kada Žmona Laiminga?

man

■J"

NEPRIKLAUSOMIEČIŲ NUSIVYLIMAS

priežastis? —

pa-

tarė švelniai 
— Na be abe- 

jis neblaivus, 
būna šeštadie-

atnešiu
manęs

pusių buvo 
pirštų pedsa-

—Tau patinka vakarienė, 
Martin? 
Fink.

—T-a-a-a-į-p, — sumurmėjo 
mister Fink.

juokda-
Kassidi

•z

į savo 
Tai 

ašaros,

niekad ir j 
taip iš- 

nusiskundė missis 
ir nepa-

aš matyti, 
mušti kų 

jis mane 
neparuošta 

» va-

paklausė missis

•

______

1914 at tha Port 

1878.
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The 14tbw»i*n Daily News

□ Daily Exeept Sunday by 
Uthaariin Newt Pul>. C<*» Ine. 
1739 South Baletai Street

Telcphonc Cinai 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Chicagoje — paltai
Metanui ..... «.... . ■ 18.00

FW

1.50 
.75

8c 
18c 
75c

CMfooas Canal

Dvtan flrtnMtaun ■■ ----
Vienam minėtini f... t

Chicagoj per iineiiotojui
Viena kopija .......... ..... .
Savaitei ....... .............. .
Minėtini —--- - ------------

Suvienytoja Valstijose, na Chicagoj, 
paltai

Metanui ... ............... .. ........... „ 87.00
Putei meta-------------------- f-. 8J0
Trima mėnesiams .......... ......... 1.75
Dviem mėnesiams _____  1.25
Vienam minėsiu!____________ .75

Lietuvon ip kitur uidenluoM 
(Atpiginta)

Metama .....................  . 88.00
Pusei metu  ..........................4.00
Trima minėdama   ........ 2.50
Pinigu reikia thjtti paltą Monev

Orderiu karta tu ultakymu.

PROTESTONŲ KAPITULIACIJA PRIEŠ HITLERĮ

Kontr-revoliucija Vokietijoje išsaukė nuostabių at
mainų to krašto protestantizme. Hitleris užsimanė pa
imti savo kontrolėn protestonų bažnyčių. Tuojaus pro- 
testonų tarpe susidarė grupė, pasivadinusi Vokiškais 
Krikščionimis, ir ėmė vesti agitacijų, kad visos protes
tonų sektos susijungtų ir pasiduotų tos naujos grupės 
vadovybei. Per dvejetą mėnesių ėjo kova tarpe senųjų 
protestonų ir hitleriškų “krikščionių”, bet hitlerininkai 
ją laimėjo.

. Pereitą sekmadienį visoje Vokietijoje įvyko protes
tonų bažnyčių komitetų rinkimai. Tie komitetai rinks 
delegatus į provincijų sinodus (suvažiavimus), o pro
vincijų sinodai rinks atstovus į visos šalies sinodą, ku
ris skirs visos Vokietijos protestonams vyriausią vys
kupą. Telegramos praneša, kad sekmadienio rinkimus 
laimėjo Hitlerio “krikščionys”. Tuo budu Vokietijos 
protestonai pasidavė “naciams”.

Ši protestantizmo kapituliacija yra juo labiąu reik
šminga, kad Hitleris yra dagi ne protestonas, o katali
kas. Daugelis žymiausiųjų jo leitenantų yra kilę iš pie
tinės Vokietijos provincijų (pats Hitleris yra austrijo- 
kas) ir formaliai priklauso katalikų bažnyčiai. Tačiau 
jie padiktavo protestonams, ką rinkti savo bažnyčios 
vadais.

Hitlerininkai žada reformuoti protestantizmą. Pro
testonų tikėjimo pagrindas — biblija. Visų pamaldų 
centre pas protestonus — skaitymas ištraukų iš vadi
namo šv. Rašto. Bet “naciai” sako, kad tik naujasis 
testamentas biblijoje esąs geras; o senąjį testamentą 
reikią atmesti, nes jisai susidedąs iš žydų istorijos pa
davimų ir pasakų. Vietoje senojo testamento hitlerinin
kai siūlo protestonams priimti, kaip religijos šaltinį, 
tautiškus vokiečių mytus (pasakas), kuriuose pasako
jama apie ragais pasipuošusį dievą Wotaną, apie hero
jų Siegfriedą ir t. t.

Nesvarbu, keno mytai yra geresni, žydų ar vokie
čių. Bet įdomu, kad Vokietijos protestonai, taip ilgai 
laikęsis biblijos, kurią jiems išvertė vokiečių kalbon 
(prieš 400 metų!) Martinas Liuteris, dabar staigiai nu
silenkė jėgai, kuri tą jų “dvasios turtą” siūlo išmesti 
į sąšlavas. Tai budi ja apie vidujinį jų bažnyčios silp
numą. Protestonai pasirodė toki pat menki kovoje su 
politiška valstybės jėga, kaip ir kitos oficialinės bažny
čios.

Rusijoje stačiatikius (pravoslavus) suvarė į ožio 
ragą bolševikai Turkijoje Kernai Paša nuvertė nuo 
sosto mohametonų kalifą (“popiežių”) ir sunaikino 
ihusuhnonų dvasiskijos galią. Meksikoje valdžia pa
klupdė katalikų vyskupus ir kunigus. Italijoje Musso- 
lini pavertė papą savo politikos įrankiu.

Taigi viena po kitos visos stambiosios religinės or
ganizacijos neteko moralinio autoriteto pasaulyje. Jų 
nelaimė yra ta, kad jos per šimtmečius buvo ankštai 
susijungusios su valdžiomis ir viešpataujančiomis kla
sėmis. Kada tos valdžios ėmė griūti ir nauji visuome
nės sluoksniai iškilo į viršų valstybėse, tai bažnyčių 
autoritetas susmuko.

Rusija ir turėjo toleruoti Japonijos imperializmo 
laimėjimą, tai tatai nereiškia, kad ir tarptautinis 
darbininkų judėjimas privalo keisti savo nusistaty
mą link Japonijos imperializmo. Bet paprastai taip 
būna. Izvestija ir Pravda keičia savo toną ir deri
na jį su Rusijos valdžios politikos kryptim. Tas 
pasikeitęs tonas atsispindi pasaulio komunistų 
spaudoje. Pasikeitė tonas Internacionalo ir visų jo 
sekcijų...”
Toliaus Britanijos nepriklausomiečių lyderis pa

reiškė savo pasipiktinimą bolševikų politika linkui hit
leriškos Vokietijos. Jisai sako:

“Sovietų valdžia nusistatė, kad jos prekyba su 
Vokietija yra reikalinga socialistinei statybai... 
Prekyba su Vokietija padeda ne tik statybai Rusi
joje; ji taip pat stiprina Hitlerio galią, ir galų gale 
stiprus hitlerizmas pasirodys, mano nuomone, pa
vojingesnis dalykas Rusijai, negu tas nuostolis, ku
rį sovietai turėtų, netekę prekybos su Vokietija.” 
žodžiu, Britanijos kairiųjų socialistų vadas pama- 

jogei vadinamas komunistų internacionalas yra nie-te, 
kas kita, kaip rusų nacionąlcs politikos įrankis. Iki pa
skutinio laiko jisai to nematė (tame ir buvo jo “kairu
mas”), ir jisai įsivaizduodavo, kad bolševikai tai “re- 
voliucingiausi” pasaulyje proletariato kovotojai. Jarų 
atidarė akis Maskvos nusilenkimas prieš Japonijos im
perializmą Mąndžurijoje ir jos šliaužiojimas prieš Vo
kietijos Hitlerį. Todėl vargiai jisai dabar jau puls į 
kominterno glėbį.

Beje, ir Maskva, kuri pirma labai džiaugėsi neprir 
klausomiečių atskilimu nuo Darbo Partijos, dabar jau 
kalba apie juos su neapykanta. Nepriklausomiečių va
dui Brockway bolševikų spauda davė šitokį draugišką 
titulą: “pigus karo ir fašizmo šunų publicistas”!

Vadinasi, flirtas pasibaigė. Prasidėjo liežuvių ir 
špygų rodymas.

parodė draugei kitų jos bran
ginamų mėlynę, kaštano spal
vos sužaliais ir oranžiniais 
kraštais — jau baigiančių gyti 
mėlynę, bet vis dar brangių 
kaip atsiminimas.

Missis Fink teko kapituliuo-

Antradienis, Kep. 25, 1933

Perplaukė Niagara 
krioklio verpetus

William Kondrat (lietuvis?) 
iš Chatham, N. J., nieko neži
nodamas apie pavojingumų sa
vo žygio, bandė perplaukti 
Niagaros upę iš Niagara, N. Y. 
j Kanadą, prie pat garsaus Nia
gara krioklio (vandenpuolio). 
Beplaukdamas jis pateko į 
krioklio verpetus. Tečiaus jis 
visus tuos verpetus nugalėjo ir 
po ilgos kovos išplaukė Kana- 
don. To dar niekas nebuvo at
siekęs, nors daugelis geriausių 
plaukikų bandė tai padaryti, 
bet arba jie žuvo, arba teko 
juos išgriebti. Bet ko negalėjo 
padaryti garsiausi plaukikai, 
tą padarė jaunas William Kon
drat, visai1 nesiruošęs tą daryti.

Prieš kiek laiko “Naujienose” buvo rašyta apie 
Anglijos Nepriklausomosios Darbo Partijos atsimetimą 
nuo Darbo Partijos. Kaip skaitytojai atsimena, tas ra- 
dikalis Darbo Partijos sparnas nutarė eiti “revoliucin- 
gesniu keliu ir pasisakė norįs prisidėti prie komunistų 
internacionalo.

Bet nepriklausomiečių eilėse šiandie jau reiškiasi 
skaudus nusivylimas Maskvą. Dar jie nesuspėjo su. ko- 
minternu susitarti dėl įstojimo sąlygų, o jau jų vadas 
A. Fenner Broękway išėjo su aštria kritika prieš ko
munizmą. Jisai sako, kad Rusijos bolševikai, kontro
liuodami komunistų internacionalą, nustato jam tokią 
politiką, kuri atatinka Rusijos tautinius interesus, bet 
ne pasaulio, darbininkų reikalus. Pavyzdžiui, štai kaip 
jisaį kalbą apie sovietų diplomatiją Azijoje:

“Aš abejoju, ar Rusijai reikėjo pripažinti Ja
ponijos autoritetą Mąndžurijoje. Kapitalistų val
džios susilaiko nuo pripažįnįmo, ir Rusijos prijpa- 
žiniiųas valgiai turės nusveriančios reikšmes tai
kos ir karo klausiirie... Tačiau, jeigu karui išvengti

Veiksmas vyksta Harleme, 
žinomoj Naujorko miesto da
ly-

Missis Fink nusileido laip
tais į missis Kassidi butą, vie
nu aukštu žemiau.

—Žiūrėk, ar tai negražu?— 
paklausė missis Kassidi.

Ji išdidžiai pasisuko veidu į 
draugę, kad ši galėtų matyti. 
Viena jos akis buvo pusiau 
primerkta. Šalia jos matėsi 
didelė, žaliai raudona mėly
ne. Ant lupų buvo žaizda, iš 
kurios sunkėsi kraujas, o' ant 
kaklo iš abiejų 
matyti raudoni 
kai.

—Mano vyrui
galvą neateitų mane 
puošti 
Fink, susijaudinusi 
tenkinta.

—Aš nenorėčiau turėti tokį 
vyrą, — tarė missis Kassidi,— 
kuris manęs nemuštų, mažiau
sia, kartą per savaitę. Jis tuo 
įrodo, kad bent kiek galvoja 
apie savo žmoną. Bet ši pas
kutinė dėmesio doza, kurią aš 
gavau iš Džeko, buvo ne visiš
kai bomeopatiška, ar netie
sa? Bet todėl jis per visą sa
vaitę bus pats maloniausias 
vyras visame mieste. Tai jam 
reikalinga, kad galėtų išpirkti 
savo kaltę. Ši pamušta akis 
man suteiks, mažų mažiausia 
—bilietą į teatrą ir šilkinę 
bliuskutę.

—Aš manau, — tarė missis 
Fink, kad mano vyras per di
delis džentelmenas, kad galė
tų pakelti ranką prieš mane.

—Pakaks, Meggil- 
mosi sušuko missis
dėdama ant mėlynės kompre
są. — Tu man stačiai pavydi. 
Tavo vyras perdidelis lopšys, 
kad galėtų duoti tau nors vie
ną gerą antausį. Kai jis ąteina 
namo, jis tik sėdi ir skaito 
laikraštį, — ar netiesa?

—Taip, mano vy^as labai 
susidomėjęs skaito laikraš
čius, kai sėdi namie, -
tvirtino missis Fink, pakelda
ma galvą — ir, be abejo, vien 
dėlto, kad jis yra visu kuo 
patenkintas, jis niekad manęs 
nemuš.

Missis Kassidi pasijutus e- 
santį ^įminga žiųona ėmė 
kvatoti. Kaip įpjŲjonierė, ro- 
(jtoflti, savo briliantus, ji nuleL 
do savo k;ijjxono apbkgklą ir

pasigėrėjimas. Ji ir missis 
Kassidi iki vestuvių — prieš 
metus — dirbo drauge deg
tukų fabrike ir buvo geros 
draugės. Dabar ji su vyru tu
rėjo butą vienu* aukštu aukš
čiau ir todėl ji begalėjo nieko 
nuo jos paslėpti.

—Argi tau neskauda, kai jis 
tave muša? — susidomėjus 
paklausė missis Fink.

—Skauda! — sucypė missis 
Kassidi nepaprastai patenkin
ta. — Štai pasakyk, ar tau te
ko kada nors gulėti po muro 
namų griuvėsiais? Na, tai 
gauni tokio įspūdžio... tartum 
tave kas traukia iš po griu
vėsių. Džeko kairė kumštis 
tokia stipri, kad smūgis iš 
kairės jam kaštuoja dvi vaka
rienes ir vienos baltinių po
ros... O dešinė kumštis! Smū
gini atpirkti reikia nemažiau 
kaip šešetas porų pusiau šil
ainių kojinių ir bilietas nuva
žiuoti į užmiestį.

—Bet už ką jis tave muša? 
—paklausė missis Fink, išpū
tus akis.

—Kvailutė! - 
missis Kassidi. 
jo, todėl, kad 
Tai paprastai 
nio vakare.

—Bet kokia 
klausinėjo draugė.

—Priežastis ta, kad aš už jo 
ištekėjau! Džekas ateina na
mo išgėręs, o čia kaip bu
vus-. Kurią gi kitą jis turi teisę 
mušti? Norėčiau 
kaip jis išdrįstų 
nors kitą. Kartais 
muša todėl, kad nepairi 
vakarienė; kartais todėl, 
karienė paruošta. Džekas ne
labai ieško priežasčių. Jis star 
čiąi neranda vietos, kol neatr 
sijnins, kad vedęs; tąda jis pa
sijunta, esąs .najnię .iijt prade
da veikti. šeštaįamniais:» aš pa
prastai pašalinu iš kelią bal
dus aštriais kampais,* kad, ji.8 
nesužeistų man galvos, kai 
imasi darbo. Jis taip išnykt? 
kirsti kairįąja, ant 
nepastoviu! Kartais aš jau po

piruio rundo pasijšaliniu iš 
veiksmo vietos. Bet kai aš pa
norau gerokai pasilinksminti 
arba noriu naujų drabužių, 
tada aš vėl lendu ir duoduos 
smūgiuojama. Štai vakar aš 
tai ir dariau. Džekas žino, kad 
aš jau daugiau kaip mėnuo 
noriu juodos šilkinės bliusku- 
tės, ir aš anksčiau nesusipra
tau, kad pamušta akis man ją 
gali suteikti. Žinai, ką aš tau 
pasakysiu, Meg, eiva lažybų 
iš ledų porcijos, kad jis 
šiandie atneš bliuskutę.

II.
Missis Fink susimąstė.
-—Mano Martinas, — tarė ji, 

— niekad dar manęs nėra su
mušęs. Tu visai teisingai paš

tebėjai, Mėmi, jis ateina namo 
blogai nusiteikęs ir nė žodžio 
neprataria. Jis niekad manęs 
niekur nenuveda. Tiesą, jis 
dovanoja daiktus, bet tada at
rodo toks nepatenkintas, tar
tum tai jam nesudaro jokio 
malonumo.

Missis Kassidi apkabino sa
vo draugę.

—Vargšė tu!—tarė ji. —Juk 
ne visos gali turėti tokius vy
rus kaip mano Džekas. Nebū
tų nelaimingų vedusių, jeigu 
visi butų toki kaip jis. Taip 
dažnai tenka girdėti apie ne
patenkintas žmonas, ir aš pa
sakysiu: ko joms trūksta — 
tai vyro, kuris jas muštų kas 
savaitę, o paskui ramintų buč
kiais ir šokoladu. Tai pada
ro gyvenimą kiek įdomesnį. 
Man reikalingas stiprus vyras, 
kuris muša, kai išgeria stik
liuką, kitą daugiau, ir glamo
nėja, kai blaivus. Gelbėk ma
ne, Dieve, nuo vyro, kuris ne
turi jėgos padaryti nei pirmą, 
nei antrą.

Minsis Fink atsiduso. Ant 
laiptų pasigirdo triukšmas. 
Durys atsivėrė, misteriui Kas
sidi stumtelėjus jas koja. Jo 
rankos buvo užimtos įvairių 
pirkinių. Mėmi puolė jį pasi
tikti ir pasikabino ant jo kak
lo. Jos sveika akis žibėjo ta 
meile, kuri žiba laukinės mo
teries akyse, kai ji atsipeikia 
lūšnoje savo vyro, kuris buvo 
ją apsvaiginęs baslio smugiu 
ir atvlikęs čia.

—Alio, mieloji! — sušuko 
mister Kassidi. Jis numetė 
pirkinius, pakėlė žmoną nuo 
grindų ir stipriai ją prispaudė 
—Aš gavau bilietus į teatrą, o 
jeigu tu pasižiūrėsi į vieną iš 
pirkinių, manau, kad rasi ja
me šilkinę bliuskutę... Ak, la
bą vakarą, missis Fink, —aš 
jus nepastebėjau. Kaip jau
čias Martin?

—Labai gerai, mister Kassi
di, dėkui, — tarė missis Fink. 
—Aš turiu tuojau eiti aukš
tyn. Greit ateis Martin vaka
rieniauti. Aš ryto tau 
tą. modelį, kurio tu 
prašei Mėmi.

Missis Fink pasikėlė
butą ir truputį paverkė, 
buvo beprasmingos 
laikinos, kurios gali būti tik 
pas moteris, be ypatingos prie 
žasties. Kodėl Martinas nie
kad jos nemušdavo? Jis buvo 
toks pat stambus- ir stiprus 
vyras kaip Džek Kassidi. Ar 
jis visiškai jos nemylėjo? Jis 
niekad su žmona nesipyko; 
jis ateidavo namo ir ilsėda-

vos kėdėje, nieko neveikda
mas, tylus ir nuliūdęs. Jis bu- 
vo geras vyras, bet jis nemė- 
go gyveninio saldumynų.

Missis Fink vestuvių laivų 
visų laikų lydėjo giedras oras. 
Jo kapitonas težinojo tik val
gį ir kėdę. Kad nors jis kar
tais sutryptų koja ar pasiju
dintų kėdėje! O ji svajojo, sė
sdama j vestuvinį laivų apie 
linksmų kelionę nu sustoji
mais malonumų saloje. Bet 
nusibodo šis vienodumas ir ji 
buvo pasiruošus pripažinti sa
ve nugalėta, negalėdama pa
sigirti nė vienu randu. Mo
mentais ji beveik neapkentė 
Mėmi su jos randais ir žaiz
domis, su jos bučkiais ir do
vanomis pavydėdama jos au
dringos gyvenimo kelionės su 
mušančiu jų ir mylimu vyru.

Mister Fink atėjo namo sep
tintų valandų. Jis sėdėjo visų 
laikų namie tartum prakeik
tas. Jis nemėgo valkiotis už 
savo namų ribų. Jis buvo pa
našus į gyvatę, prarijusių sa
vo grobį, į žmogų, pakliuvusį 
po tramvajumi arba į medį, 
kuris gulėjo ten, kur buvo nu-

Pavalgęs jis surinko laik
raščius, ruošdamasis juos 
skaityti. Jis nusiavė batus ir 
sėdėjo vienose kojinėje.

Sukilk, naujasis Dante, ir 
apdainuok man apie praga
riškas kančias, laukiančias 
vyrų, kurie sėdi namuose su 
kojinėmis!

Kita diena buvo šventadie
nis. Mister Kassidi ir mister 
Fink buvo laisvi.

Missis Fink rytą nunešė 
missis Kassidi parodyti mo
delį. Mėmi jau buvo apsivil
kus nauja bliuskute. Net jos 
sužeista akis sugebėjo kaž 
kaip šventadieniškai spindėti, 
pžek buvo nusiteikęs kaip at
gailaujantis nusidėjėlis ir jiŠ 
jau buvo sudarę planą šiai 
dienai, pagal kurį buvo nu
matyta pasivaikščiojimas so
dne, piknikas ir vakarienė 
restorane.

(Bus daugiau)

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

ARITMETIKOS PAMOKA LAUKIA KONGRESO
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CHICAGOS
ŽINIOS

Protestai prieš švie 
timo tarybą

Reikalauja, kad taryba tuoj re
zignuotų.—Darrow suko, jog 
bankininkai nori pakrikdyti 
Chicagos mokyklas

Juo tolyn, tuo pasireiškia di
desnis nusistatymas prieš mo
kyklų tarybą, kuri neva ekono
mijos tikslais sumažino mokyk
lų išlaidas penkiais milionais 
dolerių. Tas išlaidų sumažini- 

* mas ne tik tiesioginiai paliečia 
mokytojus, bet ir visų Chicagos 
mokyklų sistemą. Jau šį pa
vasarį mokyklos užsidarė dviem 
savaitėm ankščiau, negu pa
prastai. Mokslo metai taip pat 
planuojama pradėti vėliau. Dau
giau to: Crane kolegija ir Ju4- 
nior High Schools turės visiš
kai užsidaryti. Tai bus didelis 
smūgis Chicagos gyventojams.

Pirmiausiai reikia žinoti, jog 
daugelis didesnių Amerikos 
miestų turi savo kolegijas, kur 
neturtingų tėvų vaikai siekia 
aukštojo mokslo. Sakysime, 
New Yorkas turi City College, 
kurių kas metai lanko apie šeši 
tūkstančiai studentų. Toje kole
gijoje už mokslą beveik nieko 
nereikia mokėti. Ačiū tam ir 
visai neturtingų tėvų vaikai tu
ri progos baigti aukštuosius 
mokslus.

Savo didumu antras Amerikos 
miestas Chieago, ligi šiol te
įstengė išlaikyti tik Crane ko
legiją, kur buvo dėstoma pir
mųjų dviejų metų kursas. Bai
gusieji tų kursų ,turėdavo sto
ti į universitetus arba kolegi
jas, kad baigti paskutinius dve-

žmogžudys nušovė 
policistą krimina 

liame teisme

NAUJIENOS, GEIcago, III, 6

Mėgino dasigauti j laisvę; kito 
policisto sunkiai sužeistas

žmogžudys ir plėšikas John 
Scheck, 21 metų, teisiamas už 
Niles, iii. banko apiplėšimą, 
vakar nušovė policistą John G. 
Sevick, kuomet jis, nežinia iš 
kur gavęs revolverį, mėgino iš
trukti iš teisėjo Molthrop salės 
j laisvę.

Jis mėgino pasprukti su sa
vo draugu Carl Grundhoefer, 
bot buvo 
tų. John 
sužeistas 
sargų ir

suimtas kitų policis- 
Schečk buvo uunkiai 
vieno iš teismo salės 
spėjama, mirs.

j

m

l|il

South State street. žinia apie 
jo mirtį jau tilpo “N.” No. 170, 
bet ji nevisai atitinka tikreny
bei.

Velionis buvo išvažiavęs kar
tu su kitais į piknikų. Piknikas 
vyko viename darže prie Ar

cher avenue. Apie dešimtų va
landų piknikininkai susėdo į 
troką važiuoti namo. Pavažia-| 
vus porų mylių Archer avenue, 
velionis K. švežas nieko niekam, 
nesakęs nulipo ir mėgino nueiti 
iš užpakalio troko į priešakį. 
Niekam nematant jis pąslydo> 
patekdamas po užpakaliniais 
troko ratais, kurie pervažiavo 
jo vidurius. Nelaimingas tuojjo vidurius. Nelaimingas 
pasimirė.—Ten buvęs.

VLADISLOVAS KEVENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 22 d.. 5:08 vai. vakare, 
1933 m., sulaukęs 16 metų am
žiaus: gimęs Chieago. III. Paliko 
dideliame nuliudime tėvą Bronis
lovą. motiną Prancišką po tėvais 
Skirmontaitę, 2 dėdes Stanislovą 
ir Vladislovą Skirmontus ir gimi
nes. o Lietuvoj dėdę Yatulaidą 
Stirmontą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4 630 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 26 d., 8 vai. ryto iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš » 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

L į
Visi a. a. Vladislovo Keveno 

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

Nuliūdę liekame

Tėvas, Motina, Dėdės 
ir Giminės.

patarnauja grabu
tei. Yards 1741.

apsunkins mokinius: vie- 
to, kad lankyti mokyklą 
apylinkėje, (kur dažniau* 
gali nueiti pešti), dabar

jus metus. Šiaip ar taip, tai 
buvo didelis palengvinimas. 
Ačiū Crane kolegijai, tūkstan
čiai jaunuolių galėjo pasiekti 
savo tikslų,—vadinasi, baigti 
aukštesnį mokslų.

Bet štai dabar daroma pasi
kėsinimas ir tų vienintelę Chi
cagos nemokamų kolegijų pa
laidoti, ir tuo pačiu laiku už
kirsti kelių į aukštesnį mokslų 
tūkstančiams jaunuolių. Visi ge
rai Žino, kad dabartiniais sun
kiais laikais žmones tapo labai 
suvarginti. Apie leidimų savo 
vaikų į universitetus ir kolegi
jas, kur už mokslų reikia mo
kėti po kelis šimtus dolerių per 
metus Jie negali nei svajoti.

Tai viena. O dabar pažiū
rėkime bendrai į mokyklas, — 
pradžios ir vidurines mokyklas. 
Yra gerai žinomas faktas, jog 
kiekvienais metais Chicagoje 
mokinių skaičius vis didėja. Per 
paskutinius kelis metus mokyk
lose pasireiškė patalpų truku
mas. Todėl daugelyje viduri
nių mokyklų vieni mokiniai mo
kėsi ligi pietų, o kiti po pietų. 
Na, o kai bus panaikinta “ju- 
nior high schools”, tai vidurinė
se mokyklose susikimšimas bus 
dar didesnis. Priegtam visa tai 
labai 
toje 
savo 
siais
jie bus priversti važiuoti gat- 
vekariais. Tai sudarys ne tik 
neparankumų, bet ir bereikalin
gų išlaidų.

Iš pradžios mokyklų taip pat 
nutarta pašalinti fizinio prati
mo, siuvimo ir kitas tos rųšics 
pamokas. Nėra reikalo aiškinti, 
kad tai sudarys didelę skriaudą 
mokiniams: Chicagos mokyklose 
jie gaus daug menkesnį protinį 
ir fizini išsilavinimą ,negu ki
tuose Amerikos miestuose.

Piliečiai, matomai, visa tai; 
gerai supranta ir noriai renkasi) 
į masinius susirinkimus parei
kšti protestų prieš švietimo ta
rybų. Pavyzdžiui, pereitų penk
tadienį Chicagos Stadione su
sirinko apie 25,000 žmonių. Sek
madienį Eighth Regimental Ar- 
mory masiniame mitinge daly
vavo apie 5,000 žmonių. Kalbė
jo garsusis advokatas Clarence 
Darrovv. Jis pareiškė, jog švie
timo tarybos proponuojama eko
nomija atneš nepalyginamai 
daugiau blėdies, negu naudos. 
Pasak jo, kiekvienam doleriui, 
kuris bus sutapytas apkarpant 
mokytojams algas, reikės išleis
ti dešimtį dolerių kalėjimų iš
laikymui. Be to, jis dar pabrė
žė tą faktų, kad stambieji ban-i 
kininkai yra tikrieji tos ekono
mijos sumanytojai. Piliečiai, sa
ke jis, privalo reikalauti, kad 
švietimo taryba tuoj rezignuotu.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Laidotuvėse 
rius Eudeikis,

Naujas Chicagos 
pašto viršininkas 
E. J. Kruetgen

Iš Washingtono pranešama, 
kad Ernest J. Kruetgen, Illinois 
Commerce Commission narys 
ir Chicagos gyventojas buvo 
paskirtas j Chicagos pašto vir
šininkus. Arthur Lėuder, da
bartinis viršinirikaš rezignuoja 
rugsėjo 30 d., kad įeiti į alaus 
biznį. Jis bus vienas Gambri- 
nus bravoro viršininkų.

TOUHY GENGSTERIAI Į 
WISCONSIN TARDYMUI

žinomi Chicagos gengsterio 
Roger Touhy gaujos nariai, su
imti kelias dienas atgal buvo 
išgabenti į Wisconsin valstiją, 
kur jie buvo suimti, itardymui. 
Spėjama, kad jie buvo pagro
bę Jake Factor ir jo sūnų.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Prieš kiek laiko nusižudęs Al- 
bert Russėll Erskine, Stude- 
baker automobilių komp. pre
zidentas. Jis buvo 62 m. am
žiaus ir nusižudė iš nusimini
mo, kad jo kompanija pateko į, 

receiverių rankas.

ši žinia įdomi tik gė
lių mėgėjams; lauki
nių lotusų laukai, 111

Žuvo patekęs po už
pakaliniais troko ra
tais; grižo iš pikniko
Nelaimingai mirė 26 metų am

žiaus lietuvis Kazimieras šve- 
žas

Užpereitų sekmadienį po tru
ku papuolė ir žuvo lietuvis Ka
zimieras švežas, 26 metų, 6062

Kostancija A'Itaravičienė
po antru vyru Bdlsaitienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 22 d., 8 vdl. vakare, 1933 
m., sulaukus Epušes amžiaus; gi
mus Lietuvoje, Kauno rėd., Tau
ragės apskr., Kaltinėnų ‘ parap., 
Vedrių kilime. Pąliko dideliame 
nuliudime du sūnūs Augustiną ir 
Joną, dvi dukterys Marijoną ir 
žentą Petrą Vėsėtus ir dievą it 
anūkę Marijoną i'r senus tėvelius 
Franciškų ir Elenį Mažlkhs, vie
ną brolį . Stanislovą Mąžiką, 4 
pusbrolius 'Franciškų ir Aleksand
rą Seipenai, Stanislovą ir Juoza
pą Grišk^s, pusseserę Kaziunę 
šukšterienę ir giltines. kūnas pa
šarvotas randasi 3545 fe. Wallace 
St.

Laidotuyės įvyks- trečiadieny, 
liepos 26 do 8 *val. ryte iš namų 
į šv. Jufgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kostancijės Altaravi- 
čienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai -kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. i

Nuliūdę liekame

Suhai, Dukterys, tėveliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Boulevard 
4139, •

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos,• skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, ųervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaisė trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia i teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egza’mįhavimas, daro^ 
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus.' Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėto
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pti- 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
Valandos nuo 10 8

Lietuves Akušerės

jo žydėti. Jos pasižymi nepa
prastai maloniu kvapsniu ir 
turi gražius geltonai baltus žie
dus. Kiekvienas gėlių mėgėjas 
nuvykęs tuos lotusus pamatyti 
— nesigailės.

Grass Lake galima pasiekti 
važiuojant sekamais keliais.’ 
Illinois—21 iki Lake Vilią, j 
Grand avenue iki Illinois—59 į 
ir Illinois 59 į šiaurę.

U^tĖvial Daktarai •

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesnę ir patogesne vieta

3325 So. I alsted St.
Valandos: ano 10 ryto iki 2 po pietų 

it nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais ntio 10 iki 12 

’Fhorie Boulevard 8483

vietą

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

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos; 

Nariai.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vikaro

ši žinia bus įdomi tik tiems, 
kurie mėgsta gėlės. Apie 50 
mylių nuo Chicagos, prie Grass 
Lake, Illinois, randasi laukinių 
“lotusų” — tam tikros rūšies 
vandeninių lelijų laukai, šis 
laukas yra vienas iš tik trijų 
laukinių lotusų laukų visame 
pasaulyje. Vienas yra Japoni
joje, kitas Egypte, o trečias 
Grass Lake, Illinois valstijoje.

Gėlės dabartiniu laiku pradė

Keliaukite Lietuvon
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

to i
Tėl. Vktory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilpai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 
Pavlavičia Undertaking

Company 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1'138 ,

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinatha.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

S1MON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas I 1145 MUu)atikęe Avenue

Valandos nuo 9—9 I Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki B P. M.

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue • 

Phone HEMLOCK 7828

Phone Armltaiė 2821

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

nuo 9 i 
nuo 6 iki 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

DR. HERZMAN
. — Iš RUSUOS — 

I Gerai lietuviams žinomas ptr 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas vhirurgas it

j akušeris. . ..
, J , Gydo staigias ir cbrUbilkas ligM vyfų,

J1 valandai tyte; moterų ir vaikų pagal naujausius *e- 
iki 8 valandai vakare. todoa X-Ray~ ir kitokius elektros pne- 

’ Įtaisus.
■......... ... ..... 1 .. ........ ’l Ofisas ir Laboritorija:

Phone Boulevard 7042 1 1025 W. I3th St., netoli Morgan Sh
T\T> PI FJ 17T?FZI7T ’TC< I Valandos: nuo 10—12 pietų lt 
LIJK* U. Zf. V JuZfijlJ nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 u Central 7464
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street’

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
i Praktikuoja 20 mėtai
į OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 ItAės 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
: Moteriškų, Vyriškų ir Valkų ligų 

OFISO VALANDOS:
I Nuo 10 iki 12 Vai. ryte, nuo 2 Iki 4 

-į vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
a t vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienąDR. A. L. lUSKA Phone Midway 2880

2422 TV. Marguette Rd. j - 
kampas 67th ir Artesian Avė. į** 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4. 
ir 7-9 po pietų, sėredomis po pietų h' 1 

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. T. DUNDULIS \
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

t Ofiso Tel. Canal 0257
DU. P. Z. Z ALATORIS Į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards D994| Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashtotd Avenue

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

7 iki 8 vdl. NėiRl. ntio 10 iki 12
Rez. Telepbėne Plaka 3200

Ofisus: Tel. Victory (5893 ........................
Rez. Ttl. D**! 9191

„ _ J < X.. 1 1 CySytoJas ir Chirurgas
Daktaras V. A. Šimkus „„ _ f įį l * 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS : 3102 So. Halsted St.
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias Įtampas 31 st Stftėt

blauzdų gyslas ■ Vai.: 16—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.i
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.) Nedėliomis k Iventadith&is 10—2 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. ;| ----- ----------ų. .
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Striko
Gydytojas ir Chirurgas

1 Ofiso Tėl. Vktory 228U
Res. BeVerįr 0081

Dr. John Francis RUzic 
gydytojas ir chirurgas 

3046 Wentu>otth Avė., Chičttgo, Itt. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki * popiet ir nuo 7 iki 9 ▼. V. 

ĮKetv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo. 
■I --------- . 1

Advokatai
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 1Z D jfl T T I Q 

vak. Nedėlioj pagal .sutarimą ;i A. • U U O A Kj
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auhurn Avė.
CHICAGO, ILL.

| ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS; •

i 127 H. Deatbotn St.,Roonis 1431-1434
Phone Canal 6122 IL,. Tėltfdhii Central įnb-4411

DR. S. BIEŽIS jVihhdos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 3 3 , b®
2201 West 22nd Street jį Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek- 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vieną vakarą, išskyrus ketvergą
Seredoknis ir nedėliomis pagal sutartį Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto. 
Rezidencija 6631 So. Catifornia Aoe. Į ................ —... . ■..................■'.. .. ....... ..

Telefonas Republic 7868 ■I i A 0 T A W 0

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

Midvvife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

Lietuviai Daktarai

i

■ I

e

%

dalyvauti 
jam pas-

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tėl. Vktory 2343

DR. BERtASH |
756 W. 35th St. į

(Cor. of 35eh 8 Habted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8t30

Nedėldieniais pagal sutartį ' . -

JOHN B. BORDEN
DR. NA1KELIS 1
766 W. 35th St

. (Cor. of 35th « Halsted Su.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

NeWUkiais pagal įtartį.

MIKALINA ŠIMKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 23 d., 3 vai. ryto, 1933 m., b 
sulaukus apie 70 metų amžiaus; < 
gimus Krakių parap. ir miestely. 
Išgyveno Letport, III. per 18 me
tų. Amerikoj išgyveno 27 me
tus. Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Benefacą. 2 dukteris Marijo
ną Kamantinienę ir Oną Sinkevi
čienę ir žentą, 2 sūnūs Vladislo
vą ir Joną, seserį Prangšką Viz
girdienę ir 7 anukus, o Lietuvoj 
brolį Juozapą Bartkevičių. Kūnas 
pašarvotas randasi 2104 Des- 
plaines St., Blue Island, III. pas 
dukterį p. Kamantinienę.

Laidotuvės įvyki trečiadieny, 
liepos 26 d.. 9 vai. ryto iš na- ’ 
mų į šv. Kristinos. llOth St. ir 
Homan avė., parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka- > 
pines. ; .. . 4 £

Visi a. a. Mikalinos Šimkienės £ 
giminės, draugai ir pažystami 7 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- ' 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.
Nubudę: Vyras, Dukterys, Sunai, 

Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- , 

rius L J. Zo!p, tel. Boulevard 
5203.

JUOZAPAS LIDEIKA

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lie
pos 23 dieną, 9:30 valandą vak. 
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr. ir pa
rapijos. Simsų priemiesty.

Amerikoj išgyveno 12 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Oną, du sunu Juozapą ir 
Petrą, 3 dukteris Veroniką, Leo
norą ir Julijoną ir 3 žentus'Juo
zapą Grigotą, Andriejų Rožanskj 
ir Jokūbą Gingiras ir 2 marčias 
Petronėlę ir Eleną ir sesers duk
terį Oną Zdanienę ir giminės, o 
Lietuvoj švogerį Pranciškų Arva- 
žą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Juo
zapo Eudeikio koplyčioj 5340 
So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 27 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Panelės švenčiausius 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Lideika 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
nimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sunai, Dukterys,, 
Žentai, Marčios, sesers 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Juozas Eudeikis, Telefonas 
Republic 8340.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHlCAGOjE

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

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietusių graborius, ^kuris 
tari įrengęs grabų dirbtuvę.

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

NuliUdimo valandoje, pašaukite šių (staigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

i DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viii TMuul YARDS 1741—1742 CHICAGO. ILL

i

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Td. Boillęvard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS graborius

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tėl. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chieago
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

fal. RŠRUBLIC 3100

A.A. SLAKIS
d voko. 1**18

A. MONTVID, M. D. •Afksro ofisas 77 W. St.
West Town State Bank Bldg. 9?5 b Te-į-

2400 IV. Madison St. Valandos: 9 ryto iki 4 po piefų
Vai. 1 ik.^3 pojutų.^S^k. 8 vak. įy lr 4? wL

Namų telefonas Brunsvvick 0597 |4145 Arther Avė. Tel. DMikįpUt* 7337

~ ’ Namų Tėl. Hyde Patk 5295
DR. C. KASPUTIS —----------------—-----------

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja John Kuchinskas
senojoj vietai. ^LIETUVIS ADVOKATAS ‘

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. OOO1 IV RU
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta-J čuuu A vv • O U

dieniais pagal susitarimą. ‘I , , H . .T v
3335 So. Halsted St Panedily, Ctarniuke, Ketverge ir

Tel. BOULEVARD 9199 Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

*4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockutell St. 
rai. Rtpubiic 9723 .

ovm OaaaJ 013%
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MINIOS CHICAG1EČIU LIETUVIU ATIDAVĖ 
PAGARBA ŽUVUSIEMS LAKŪNAMS 

DARIUI IR GIRĖNUI
“Naujienų” redaktoriaus P. Grigaičio kai 

ba padare gilų įspūdį į susirinkusius 
McKinley Parke, penkt., liepos 21 d.

Darius su Girėnu perskridę į “Naujienų” redaktorių P. Gri- 
atlantiką. nulėkė apie 4500, gailį. Jo kalba aiškiai buvo 
mylių ir tragingai žuvo nak
ties laiku prie pat Lietuvos, 
Pamario miškuose, nukritus 
jų lėktuvui “LITUANICAI”.

Ta šiurpulinga tragedija su
krėtė visą pasaulį, o ypatingai 
lietuvius, kurie išleido juos į 
tą pavojingą ekspediciją sura
sti naują kelią per audringas 
erdves į musų tėvynę Lietuvą. 
Bet jie neužtektinai 
sparnus pridėjo lėktuvui “Litu- 
anicai” ir musų drąsus, pasiry
žimo kupini, lakūnai žuvo.
Visas pasaulis atiduoda pa

garbą lakūnams
Pagarbą žuvusiems drąsuo

liams kovoje su gamta ir gilią 
užuojautą Dariaus motinai p. 
A. Degutienei ir visiems jų 
giminėms ir draugams išreiš
kė vijo pasaulio žmonija.

Dariui su Girėnu rengiantis 
i kelionę cikagiečiai daugiau 
prisidėjo su materialia para
ma ir atktyvišku darbu, kaip 
kitų Amerikos miestų lietu
viai. Tad jiems žuvus audrin
goj kelionėj, jie daugiau at
jaučia jų ir visos žmonijos 
tragingą nelaimę.
Tūkstančiai McKinley Parke

Chicagoj jau buvo rengiama 
keletas gedulo vakarų atmin
čiai žuvusių lakūnų. Vienas 
iš jų buvo gana reikšmingas, 
liepos 21 d., McKinley Parke, 
kur susirinko keli tūkstančiai 
žmonių. Susirinko ne poterių 
kalbėt už žuvusių sielas. Ne 
verkti ir bėduot, kad taip di
delė auka buvo atiduota žmo
nijos progresui. Bet vien dė
lei to, kad mes aiškiau galėtu
mėm sunprasti, kiek tas drą
suolių pasiryžimas ir ta auka 
suteiks naudos žmonijos pro
gresui, ir ką mes turim dary
ti, kad tokie drąsuoliai dau
giau nepražūtų?

Tuos ir kitus klausimus at
sakyti Amerikos Lietuviu Le
gijono skyrius pakvietė vieną 
gabiausių lietuvių kalbėtojų,

gaitį.
galima girdėti ir gana toli sto
vint nuo estadros, nes garsia
kalbiai buvo išvedžioti veik 
po visų McKinley Parkų.

“Naujienų red. P. Grigaičio 
kalba

Publika atydžiai sekė kiek
vieną išsireiškimą apie žuvu
sius lakūnus. Kalbėtojas daug 

tvirtus niaž taip pareiškė, “musų kal
bos dabar jiems nieko negel
bės. Reikėjo jiems pagelbėt 
kai jie rengėsi į kelionę.

“Bet žmonių baimė, nepa
sitikėjimas ar jie skris į Lie
tuvą ar ne?” Trukdė ,ir, mu
sų drsasuoliai nuskridę su 
virš 4000 mylių ,turėjo su
glaust Lituanicos sparnus prie 
pat Lietuvos slenksčio.

“Tačiau, jų pasiaukavimas, 
mirtis kovoje su gamta, paro
do, kad jiems užteko drąsos 
ir pasiryžimo siekti tą tikslą 
dėl tautos garbės ir žmonių 
geroves. Bet jie mažai gavo 
paramos iš Amerikos lietuvių, 
kad tą žiaurią kovą su gamta 
laimėt. Vienok, iš to mes ga
lim pasimokint, kad tokie drą
suolių žygiai butų laimėti ben
dru žmonių kooperavimu”.

Atidavė pagarbą lakūnams
P. Grigaičio kalba užsitęsė 

apie 20 minučių. Kiek po to 
orkestrai sugrojus liūdnų me
lodiją, p-ne Oželienė sudaina
vo “Avė Maria”.

Toliau, vakaro vedėjas p. 
Mickeliunas pakvietė kalbėt 
kap. Jurgėlą, o po jo kalbos 
sekė eilė kitų mažai čikagie- 
čiam žinomų kalbėtojų.

Gedulio programui baigian
tis S. Rimkus sudainavo liūd
ną dainų. Tuo tarpu pasigir
do 18 šūvių kuriuos paleido 
Amerikos Legijono lietuvių 
skyrius, tuom išreikšdami pa
garbą žuvusiems lakūnams.

— F. Rulaiv.

" 5WJJ1.PJ.NOS,
.w»y—'L1 —

MORTGAGE NUKERS

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų apniki

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

mo patyriau, kad tai yra nuo
savybė p. Stankūnienės, foto
grafo p. Stankūno žmonos.

Lithuanian Vilioję randasi 
kambariai dėl Pasaulinės ‘Paro
dos svečių. Joje taipgi parda
vinėjamas alus ir užkandžiai.

Senas Petras.

-“Į At The. Ve d pi kg ik a JFViktt;

Ok THEIR HUTT0K AS ACTOR. IK ReUGIOUS? PaGEANT<s/

Paskubusios skandalais garsios misionierės ir pamokslininkės Aimee Semple McPherson iš Los 
Angeles, Cal., vedybos lėktuve su jos bažnyčios dainininku David Hutton. Apačioj — pirmieji 
jų bendri pusryčiai, šone — David Hucton vaidina religiniame veikale. Neišgyvenę nė dviejų 
metų jiedu jau skiriasi. Jis jau užvedė bylų ir ji skubinasi gryšti iš Paryžiaus.

Petcr Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

(Jansen Stnd.)

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

Antradienis, I'ep. «5, 1933

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jutų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spott" ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victorv 4965
—O—

—O—
Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkranstome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

PASKUTINIS 
KAINŲ 

NUMUŠIMAS

Gvildena Dariaus-Gi 
rėno paminklo sta 

tymo Chicagoje 
klausima

mus prie musų didvyrių pa
minklo. Visiems yra žinoma 
kaip niUsų kaimynai lenkai 
daro, kas metas surengdami 
didžiulius susirinkimus Hum- 
)olt Parke, prie musų tautie

čio Koščiuškos paminklo.
Suprantama, šitas klausi

mas yra rimtas ir svarbus. Ir 
(teito reikalinga yra jį rimtai 
)er spaudą apsvarstyti ir

“ > kiek vėliaus, 
skelbiama, delei čion 

jau4 paminėtų priežasčių. Atei
tyje, draugija stengsis rasti 
priemonių išvengimui panašaus 
incidento, sužinodama smulkiau 
iš anksto pasitikimų skaitlių 
svečių.

—Jonas T. Zuris, pirmininkas.

Advokatų draugija' negu buvo skelb: 

dėkoja visiems atsi 
lankiusiems į 

bankieta c-

Chrysler ir Plvmouth RENDON Gydytojaus Ofisas, pagy
venimui kambariai, garadžius. Vieta iš
dirbta virš 20 metų. Dentistas dabar 
užima ofisą ir moka pusę rendos.

555 W. 3 Ist St.. 
(arti Wallace St.) 

Tel. Victory 8778
Pirma pitkimo naujo arba vartoto 

Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply- 
moutb Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY- 
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

For Rent

Personai 
Asmenų Ieško

suomenę. Statant paminklų 
reikia, kad jis butų tinkamas, 
didingas ir suteikiąs kiekvien- 
nam lietuviui amerikiečiui 
dvasios styprybes ir pasiryži
mo kovoti už savo teises čia 
Amerikoj ir visam pasaulyje. 
Tiedu musų didvyriai turėtų 
>yti pavyzdžiu ir suteikti 
kvėpimo ir pasirįžimo musų 

jaunųjai kartai čia Amerikoj. 
Jis turi parodyti, kad lietuvįs 
nėra nei kiek prastesnis už 
anglus, vokiečius, franeuzus 
arba kitus šiame krašte gyve
nančias tautas.

Atsiprašo svečių už suvėlavimų 
vakarienės; nurodo priežastis 

----- ,----- v
Amerikos lietuvių Advokatų 

Draugija šiuomi pareiškia nuo
širdžią padėkų visiems gerbia
miems svečiams dalyvavusiems 
draugijos bankięte š. m. liepos 
19-tų dienų? Nutikėtas skait
lingas svečių suplaukimas nu
stebino rengėjus ir sudarė pa
dėtį, kuri šiek tiek suvėlino va
karienę. j ,

“Lithuanian Vilią”
MORGAN PARK. — Teko 

aplankyti Morgan Parka, kur, 
žiuriu, užrašas sako, ‘'Lithu- 
anian Vilią”, adresu 11212 So. 
Western avenue. Iš pasikalbę ji-

NORĖČIAU sueiti su senais pažysta
mais — Jonu Chestakausku ir William 
Grigaliūnu ir pusbroliu Kazimieru Ža- 
kiu. Esu atvažiavus ant vienos savaites ’ 
iš Linden, N. Jersey. Iš Lietuvos Jud
rėnų kaimo, Telšių parap.

ONA VERTELIENĖ 
buvusi Davidauskaitė

6837 So. Campbell Avė.

MADOS MADOS

Reikia suorganizuoti komitetą
Delio rengianties prie pasta

tymo tinkamo kap. Dariui ir 
lt. Girėnui paminklo Chicago- 
je, reikalinga yra kuogreičiau- 
siai sušaukti visuomenes vei
kėjų susirinkimų. Tokis susi
rinkimas turėtų išrinkti tinka
mų ir atsakantį veikiantį ko
mitetų, kuris galėtų atsikreipti 
į Chicagos visuomenę aukų 
tam reikalui, ir atlikti visus ki
tus detalius reikalus.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKI
TE PINIGUS!

Mail (5rder Divizija davė mums aš
trų įsakymą, kad visas vasarinis Šla
kas turi būt išparduotas pirm negu 
kainos pakils. Jų didelis nuostolis 
yra jūsų pelnas.

DRESES
Ateikite j Šį “Outletą” 
Realizuokite Savo Sva
jonės. Taupykite Savo 
Pinigus, Apsirengkite 
už Mažai Pinigų. Ne- 
turime visų šaižų, viso
se ir styliuose, bet mes 
turime tinkamą stylių 
dėl kiekvienos moteries 
ir merginos. Vertės iki 
$1.98.

49c

urodo į reikalingumą tuojau 
stvertis darbo ir atidengti 
paminklą pirmose tragedijos 
sukaktuvėse.

Anierikos Legijono Skyrius 
271, bus užvardytas musų la
kūnų vardais, būtent: Darius 
Girėnas Port 271. Ir tas var
das tol bus, pakol nors vie
nas Didžiojo Karo Veteranas 
gyvuos. Butų labai gražu, 
kad ir daugiau įvairių drau
gijų, kurios nešioja vardus 
svetimų tautų didvyrių, juos 
pakeistų Dariaus ir lakūno Gi
rėno vardais. Nekurios drau
gijos turi užsidėjusios vardus 
kaip tai “Vakarinės žvaigždės 
draugija” “Rytinės žvaigždės 
klubas” kas beabejonės nieko 
nereiškia, yra tai vardai be 
reikšmės.

NUSTEBINĄS KAU
TŲ IŠPARDAVIMAS 
200 visai naujų šio 
sezono kautų dėl mo
terų, merginų ir kūdi
kių. Neturime visų šai
žų visose spalvose ir 
styliuose, bet turime 
tinkamą stylių dėl kie
kvienos. Vertės iki 
$5.00 ............... $1.99

ŠILKINĖS DRESĖS taip pigiai kaip 
99c. Klauskite, mes parodysime.

MĖGSTU Kepuraičių Softies——Tur
tai visai naujų Skrybėlių Berets.

MĖGSTU Kepuraičių ofties----- Tur
baną ir daugelis kitų 
stylių. Tikras Snr- /|Sį| 
prizų Bargenas ■i'

511 SOUTH 
PAUUNAST. OpsnD.ily B»s6.
CHICAGO M Al t. ORDCR

OUTLET
Jheit. »nd S*t Eh». Ufltit 8:30 P. M.

Aš manau, kad šiame rei- ,-v , )
kale turėhj pareikšti ■ savo 
nuomones musų laikraščiai, 
radio leidėjai ir visuomenės 
veikėjai, ir šį dalykų apkalbė
ję, tuojau stvertis prie darbo. 
Reikia taip pasidarbuoti, kad 
minint kitų metų metines su
kaktuves, jau mes chicagicčiai 
galėtumėm atidengti gražų 
paminklų dėl musų tautos did
vyrių.

Mes Chicagos lietuviai turi
me parodyti gražų pavyzdį 
visos Amerikos lietuviams. 
Tiedu lakūnai gyveno pas mus, 
ir čionai gimė idėja perskristi 
Atlantikų ir tiesiog pasiekti 
musų laikinųjų sostinę Kąu- 
nų. Dėlto tegul chicagįečiai 
parodo savo pagarbą tiems ju
rams, kurie savo tikslą pasie
kė, t. y. Atlantiką perlėkė, bet 
žuvo tik kelias mylias nuo sa
vo numylėtos tėvynės Lietu
vos. V. M. Stulpinas.

Ka<Ja atėjo Įąikas svečiams 
sėsti prie stalų ir pradėti vaka
rieniauti,. tpį pasirodė, kad rau
dąsi ■ sų ’ virš į šitntĄsi sybčių dau
giau, negu buvo užsakyta vie
tų. Rengimo komisija, atsiradus 
tokioj netikėtoj, keblioj padėty, 
skubiai pasitarė su viešbučio 
gaspadorium, kuris sutiko paga
minti daugiau maisto, bet žino
ma ,tas užvilkino vakarienę, nes 
buvo pageidaujama, kad visi 
svečiai kartu susėstų prie va
karienės ir dalyvautų programo 
laikotarpy.

Jeigu visi svečiai, kurie manė 
atslankyti į ban kietų bičtų pa
davę iš anksto Užsakymus, kaip 
kad komisijos buvo prašoma, 
tai vakarienė butų laiku prasi
dėjus, bet ne visi svečiai tų pa
darė. Advokatų draugija širdin
gai atsiprašo gerbiamų svečių 
dalyvavusių bankiete, už prade-

PRANEŠIMAI
Lietuvių Moterų Piliečių Lyga (Lith- 

anian Women’s Civic League) mėnesi
nis susirinkimas įvyks trečiadieny, liepos 
26 d. 8 v. v. šiame susirinkime. Kalbės 
adv. Kl. Jurgelionis apie mokyklų už- 
darimą ir kokioj padėty musų vaikai 
pasiliks. Taipgi šiame susirinkime bus 
kalbėta apie pavadinimą Chicagos gatvės 
musų žuvusių drlaivininkų Darius-Gireno 
vardu. Lietuvės iš visų kolonijų esate 
kviečiamos dalyvauti. Valdyba.

7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.)

W. S. B. C
1210
247.8

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Praiome į musų daržą.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

CLASS1FIEDADS j

2'634

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI “slicing machine” ir 
baltos svarstykles, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

ESU atvažiavus iš Linden "New Jersey 
ant vienos savaitės, norėčiau sueiti su 
broliais Jonu Matjuku ir Marcelenu Mat- 
juku ir su pažįstamais — Jurgiu Ma- 
tešių, Juozapu ir Kazimieru Kielus, Jo
nu Cheponiu ir kitais iš Vaitkunų kai
mo, Salų parapijos.

MARIJONA UŽKURENIENĖ 
MARTJUKAIČĖ

6837 S. Campbell. Avė. .

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia ‘ '

PAIE$KAU moterį prižiūrėti mažą 
mergaitę ir namus, geistina kad butų ant 
vietos. Geras atlyginimas.

1978 Canalport Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

PARDUODU pusę aludės delei ligos, 
pelningas kampas. Klauskite Frank. 
3465 So. Morgan St. Tel. Boulevard 
0699.

Real EstateFor Sale 
Namai-žemė Pardavimui

KILOCYCLES.
M E T E R S

PARSIDUODA medinis namas su 
cemento pamatu ir pagyvenimu 2 po 5 
kambarius, 2 po 4 kambarius. 1 maši
nai garažas, ant viškų 2 kambariai ir 
maža šapukė dėl šiaučiaus. Visas na
mas apgyventas. Kaina $2450.

4337 So. Hermitage avė., Chicago 
Savininko tel. Canal 2355

PARDAVIMUI keturių flatų namas, 
augštas beismentas, geram stovy, $3,300. 
Taipgi bizniavas namas — pigiai. 
Savininkas duos ant lengvų išmokėji
mų. 4302 So. Wood St. Savininkas ran
dasi 4300 So. Wood St.

PARDAVIMUI 6 didelių kambarių 
namas, dideli uždaryti užpakaliniai por- 
čiai, fumace šildoma, naujai išmaliavo- 
tas ir išdekoruotas iš vidaus ir išlauko. 
Tinka didelei šeimynai. Vienas blokas 
iki mokyklos. Turi būt parduotas — 
darykite pasiulijimą; mažas (mokėjimas 
kiti ant lengvų išlygų.

G. F. JOHNSTON 
3642 Osceola Avė., Chicago, III.

K. Balutis, 
pastatymą 
lakūnams 
kur nors 
parkuose

PROBAK-

Siūlo stalyti paminklą Mar- 
ąuette Parke

Toliau, ketvirtadienyjj liepos 
20 d., ministeris B. 
pakėlė mintį apie 
musų garbingiems 
tinkamą paminklą 
Chicagos viešuose
(soduose). Mano manymu pa
minklas turėtų būt pastatytas 
Marųuette Parke, nes tai yra 
.didelis parkas, ir sulaiku bus 
vien lietuviais apgyvetnas. Ja
me butų galima rengti kas me
tas didžiulius ' apvaikščioji-l

Mihęikia 
h:ir^:iNkiitykln> 

komfortą 
■ skutimo*

I n<imie

Moderniškas Hotelis 
Savininkas CHAS SHATTAS 

Pigesnes ir tinkamesnes vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. Kai
nos nuo $1.50 |igi $3X)0. 
1843 So. Halsted St. 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL. ,

I 
.—„— i, »,i. ■ .......................................................

, Palace Garage 
Taisome ir Maliavojame. 

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iŠ kitą 
miestų užtikrinama vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną >ąr 
naktj. Pašaukite Canal 6558?

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W% lįth Street

2634 — Vasarinės suknelė išėjimui, 
taipgi galima ją vadinti ir sporto suk
nelę, su naujovišku kalnierium. Su
kirptos mieros 14. 16, 18, 20, taipgi 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau 
virinurodytį pavyzdžių, praiome ii- 
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
miera ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago. DL

NAUJIENOS Pattern
1780 S. Halsted St, Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir praiaučia įdedu 15 centų ir 

atsiųsti man pavyzdi No. 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardi)

{Atimąs)

(Miestas ir valstija)(PROBAK hlM>H




