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Išsiuntė Samdytojam 
Prezidento Nuostatus
Nuostatai pasiųsti 5,000,000 samdytojams, 

kurie turi pasirašyti juos savanoriai
VVASHINGTON, liepos 27. — 

Šiandie visos šalies samdyto
jams tapo išsiųsti prezidento 
Roosevelto nuostatai dėl darbo 
valandų ir minimum algų, ku
riuos samdytojai turi pasirašy
ti, kad jie savanoriai sutinka
tuos nuostatus pildyti, sutrum- trinūs administracijos atstovų, 
pinti darbo valandas ir pakelti taipgi bus organizuojami pir- 
darbininkų algas. Nuostatai! 
tapo pasiųsti 5,000,000 samdy
tojų visoje šalyje. Nebus ap
lenktas nė vienas samdytojas, 
nežiūrint kaip mažas jis yra.

Nuostatai tapo pasiųsti ne 
kiekvienam samdytojui atskirai, 
bet pundais į kiekvieną mies
tą užadresuoti “kiekvienam 
samdytojui”. Ten jie bu* iš
dalinti laiškanešiams, kurie ir 
išnešios savo distrikte esan
tiems samdytojams.

Tie nuostatai nustato 35 vai. 
darbo savaitę dirbtuvėse ir 40 
vai. darbo savaitę raštinėse ii 
sankrovose. Minimum alga yra 
40c j valandą dirbtuvėse ir $12- 
$15 i savaitę “baltkalnieriams” į 
darbininkams, žiūrint miesto di
dumo. Kur darbininkai gauna 
didesnes algas, samdytojai ne
gali jų mažinti.

Administracija pageidauja, 
kad samdytojai k negreičiausia 
tuos nuostatus pasirašytų ir 
pradėtų juos vykinti, kad tuo 
budu kuogreičiausia galėtų pa-

Amerikos Darbo Fe
deracija organizuos 

masinęs unijas
Kur darbininkai buvo neorgani

zuoti, tini jos bus organizuoja 
mos sulig dirbtuvių, o ne su
lig amatų

VVASHINGTON, liepos 27. — 
įstatymams užtikrinus darbi
ninkams teisę organizuotis, 
Amerikos Darbo Federacija 
pradėjo nebeatsakyti savo ti
kslams, nes ji būdama siaurai 
amatinių unijų sąjunga, negali 
įtraukti į unijas plačiųjų dar
bininkų masių. Kad prisitaikin
ti prie naujų sąlygų, Federaci
ja nutarė organizuoti “masi
nes unijas”, kad suorganizuoti 
ir tas industrijas, kurios ikišiol 
nebuvo organizuotos— automo
bilių, gumos, geležies ir kitas 
masinės produkcijos industri
jas.

Kaip paskelbė Federacijos 
prezidentas Wm. Green, tos in- 
dusctrijos bus organizuojamos 
ne sulig amatų, bet sulig dirb
tuvių ir visi vienoje dirbtuvėje 
dirbantys darbininkai priklau
sys vienai unijai, nežurint ko
kį darbą jie dirba. Tos unijos 
bus tiesioginiai surištos su Fe
deracija.

Kol kas kiekvienas lokalas 
pasiliks nepriklausomas nuoki-

ORĄ
Chicagai ir aplelinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:88, leidžiasi 

MONTREAL, Qųe„ Kanadoj, 
1. 27.—Prie viešųjų darbų miea- 
te bus pastatyta 6,000 bedarbių. 
Jie gaus $18 į savaitę.

CHICAGO,— Joseph Sorkin, 
49 m., 1826 S. Sawyer Avė., po 
barnio nušovė savo žmoną Mol- 
lie, 49 m. ir tada pats nusi
šovė.A]
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didėti darbininkų samda, taip
gi pakiltų algos ir padidėtų dar
bininkų perkamoji jėga, kas 
reikštų didesnj visiems biznį.

Už pasirašymą šių nuostatų 
bus vedama plati kampanija. 
Samdytojai bus lankomi indus- 

kūjai, kad jie pirktų tik tose 
sankrovose ir tik tas prekes, 
kurios laikosi prezidento nuo
statų. šiąja kampanija bus sie
kiamus! sugrąžinti į darbą 5,- 
0000,000 ar 6,000,000 darbininkų 
iki Darbo dienos.

Tie samdytojų, kurie pasira
šys prezidento nuostatus, gaus 
tam tikrą “garbes ženklą”, ku
ris juos išskirs iš kitų samdy
tojų tarpo. Tuos ženklus jie 
galės dėti ir ant savo prekių. 
Pasirašiusios sankrovos irgi 
gaus tuos ženklus, kad pirkėjai 
žinotų, kad ir jos laikosi nuo
statų ir prisideda prie šios kam
panijos už industrinį šalies at- 
sisteigimą. Tuos ženklus pra
dės dalinti nuo rugpiučio 1 d.

Bus renkami parašai ir iš 
vartotojų, kad jie tokius sam
dytojus ir tokias sankrovas 
rems. Kiekvienas pasirašęs 
vartotojas irgi gaus ženklą, kad 
jis kooperuoja su valdžia jos 
pastangose padidinti samdą 
pakelti darbininkų algas.

ir

tos
va-
su-

to ir atskira?ves ^derybas su 
samdytojais dėl algų ir darbo 
sąlygų kiekvienoje dirbtuvėje. 
Bet jiems gelbės pati Federaci
ja-

Manoma, kad ilgainiui 
unijos išsidirbs savo gabią 
dovybę ir susiriš tarp savęs 
lig industrijų, taip kad ilgiai- 
niui išsivystys nacionalės auto
mobilių darbininkų, geležies 
darbininkų, gumos darbininkų ir 
t.t. unijos.

Parankumas bus tame, kad 
visi vienoje dirbtuvėje dirban
tys darbininkai priklausys vie
nai unijai, o ne išsidalinę su
lig amatais, kaip ikišiol buvo. 
Taipgi ir samdytojai ves dery
bas su viena unija, o ne su ke
liomis unijų grupėmis.

Federacija atidarė ofisus De
troite, kad pagelbėti automo
bilių darbininkams susiorgani
zuoti. Taipgi dedama pastangų 
suorganizuoti tairų darbininkus 
Akron, O., kur jau sukurta 50 
tokių “federalinių” lokalų.

Vėl gaisras gyvulių 
skerdyklose

CHICAGO.—Vakar buvo ki
lęs didelis gaisras Anglo-Ame- 
rican Provision Co. sandėlyje, 
didžiosiose gyvulių skerdyklose. 
Tas sandelis įėjo j grupę tų 
pačių namų, kur buvo didelis 
gaisras kelios dienos atgal. Vėl 
teko tenkintis tiktai gelbėjimu 
kitų trobesių ir sušaukti pusės 
miesto ugniagesius, taipgi ug
niagesių laivus. Del didelių du
rnų ugniagesiai turėjo naudoti 
kaukes ir vienas * ugniagesys 
pritroško. ši kompanija irgi 
priklausė Armour & Co.
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Kitas vaizdelis kaip vokiečiai išlydėjo iš Soldin žuvusius lietuvius lakūnus: nazių kareiviai 
atiduoda paskutinę pagarbą lakūnams. Betgi yra labai rimtų įtarimų, kad patys vokiečiai ir 

nužudė lietuvius lakūnus, Darių ir Girėną, nušaudami jų lėktuvą.

Apkaltino 24 žmones 
dėl raketo valymo ir 

skalbimo biznyje
Tarp apkaltintų yra žymių as

menų, unijų viršininkų ir biz
nierių. Juos kaltina trukd
žius biznį

CHICAGO.—Vakar grand ju- 
ry apkaltino 24 žmones dėl ra
keto vyravimo valypio, skalbimo 
ir nešvaiginąmu gorimų bižmuo-ir nesvaigini 
se. Prokuroras sako, k^d tie 
apkaltinimai yra pasekmė kėlių 
mėnesių tyrinėjimo, laike kurio 
buvo atklausta virš 1,200 liudy
tojų. Juos kaltinama daugiau
sia už suokalbį trukdyti biznį, 
nors niekurie kaltinami yra h‘ 
rimtesniais nusižengimais — 
pilstymu rūgšties į nepriklau
somų valytojų vežimus, taipgi 
dėliojimą bombų prie nepri
klausomų skalbyklų.

Tarp apkaltintų ji} yra įvai
riausių žmonių, pradedant nuo 
politikierių, unijų viršininkų, 
biznierių asociacijų viršininkų 
ir baigiant paprastais gangste
riais.

Žymiausiu apkaltintųjų yra 
aldermanas Oscar F. Nelson, 
Chicagos Darbo Federacijos vi- 
ce-prezidentas ir dažytojų uni 
jos advokatas. Kitas žymus 
asmuo yra Dr. Squires, eko
nomijos lektorius Chicagos uni
versitete, pirmininkas valymo ir 
dažymo instituto. Apkaltintas 
yra ir Al Capone, kuris sėdi 
Atlanta kalėjime ir jo padėjė
jas Murray Humpreys. Kiti 
apkaltintieji yra dažytojų, skal
byklų. ir nesvaiginamų gėrimų 
darbininkų, taipgi tų pramonių 
vežėjų unijų viršininkai, ir tų 
biznių ir pramonių asociacijų 
viršininkai ir advokatai.

Chevrolet pakėlė dar
bininkams algas

DETROIT, Mich.. 1. 27. — 
Chevrolet Motor Co. preziden
tas Wm. S. Knudson paskelbė, 
kad pradedant nuo rugpiučio 1 
d. 40,000 tos kompanijos darbi
ninkų algos bus pakeltos 15 
nuoš. Raštinių darbininkams, 
kurie uždirba mažiau $1,800 į 
metus, algos bus pakeltos 10 
nubš.

Geenral Motors Truck Corp. 
irgi tiek pat pakelia algas sa
vo 2,000 darbininkų

7 ŽUVO ŠOVINIO EKSPLO
ZIJOJ

LOS ONDES, Čili, 1. 27. — 
Visa šeimyna iš 7 žmonių žuvo 
sprogus granatai. Ji rado dar 
nesprogusią granatą ir ėmė ją 
krapštyti, kad pažiūrėti kas 
yra viduje.

Vokietijos laisvama
niams nė kapinėse 

vietos nėra 5
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i BERLYNAS, 1. 27. — Arns- 
walde miestas priėmė nazių pa
siūlymą, kad miesto kapinėse 
nebūtų leidžiama laidoti laisva
manius ir visus kitus, kurie 
atsižadėjo krikščionybės. Pa
tvarkymas sako, kad tokie žmo
nės turi pasilikti atstumti ne 
tik gyvenime, bet ir mirtyje.

Sumažins kviečių 
produkciją

WASHINGTON, 1. 27. —Ag
rikultūros sekretorius Wallace 
paskelbė nuostatus dėl sumaži
nimo kviečių auginimo 42 vals
tijose. Kviečių auginimas ten 
bus sumažintas 46 huoš., paly
ginant su tuo kas buvo pirmiau 
auginama. Kviečių produkcija 
mažinama, kad pakelti kviečių 
kainas. Už sumažintą pro
dukciją ūkininkai gaus atlygi
nimą.

ATSIMINIMAI APIE LA- 
KUNUS S. DARIŲ ir 
S. GIRĖNĄ

Pradedant nuo pirmadie
nio, LIEPOS 31 d.. 1933 
NAUJIENOSE prądes ei
ti atsiminimai apie žavu- 
sius lakūnus, — Jubs ra
šys Naujienų redakcijos 
narys ANTANAS VAI
VADA, kuris buvo su la
kūnais artimuose santy
kiuose ir praleido su jais 
beveik visą jų galutino 
prisirengimo laiką.
Atsiminimai bus gausiai 
iliustruoti naujais paveik
slais.

Sekite juos Naujienose, ' i '‘'-.r V' Jį

Pasaulio ekonominė 
konferencija vakar 

išsiskirstė
Išsiskirstė atviromis kalbomis 

dėl konferencijos nepasiseki
mo. Amerika pasižadėjo ir 
toliau kooperuoti

LONDONAS, liepos 27. — 
šiandie užsidarė ir išsiskirstė 
pasaulio ekonominė konferen
cija, kurioj (^alyvavo 66 valsty
bės. Išsiskirstę ji atviromis 
delegatų kalbomis dėl konferen
cijos nepasisekimo. Visi pripa
žino, kad konferencija neatne
šė jokios teigiamos naudos ir 
jokio nutarimo nepadarė, nes 
pasirodė, kad sunku yra sude
rinti 66#valstybių interesus ir 
prieiti prie vieningo susitarimo 
kad ir menkame klausime.

Tą pripažino ir valstybės sek
retorius Hull.

Visai netikėtą specialį raštą 
konferencijai prisiuntė ir pre
zidentas Roosevetlas. Jis savo 
rašte dėkoja delegatams ir iš
reiškia pasitenkinimą dėl kon
ferencijos pasisekimo. Esą nors 
konferencija ir nieko nenutare, 
bet ir ne tarimuose yra visa 
svarba. Esą svarbu, kad de
legatai apsimainė nuomonėmis, 
taip kad dabar bus žinomas 
kiekvienos šalies nusistatymas. 
Iš to galima tikėtis progreso 
ateityje. Prezidentas prisižadė
jo, kad Amerika ir toliau ko
operuos su ekonomine konferen
cija ir gelbės rišti pasaulio 
ekonominius klausimus.

Pasmerkė mirčiai 
žmogvagį

KANSAS CITY, Mo., 1. 27.— 
Walter McGee, kuris buvo ras
tas kaltas dalyvavęs išvogime 
Mary McElroy ,dukters Kansas 
City manažerio, liko nuteistas 
mirčiai. Tai yra pirmas atsi
tikimas, kad žmogvagiui tapo 
paskirta augŠčiausia, įstatymų 
numatyta, bausmė.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŠOVĖ

Paskendo
Minijos upėje 

(įvaru nuskendo 
lavičius 24 metų 
kubavos bažnytkiemy, Kretingos 
valse.

Minijoj
ties Stončės 

Feliksas Povi- 
amž., gyv. Jo-

Moterų rūbų siuvyk
los trumpina darbo 

valandas
CHICAGO.—Moterų rūbų fab

rikantų asociacija paskelbė, kad 
pradedant nuo pirmadienio siu
vyklose darbas bus sutrumpin
tas iki 40 vai. į savaitę be nu- 
kapojimo algų. Darbininkai 
dirba daugiausia nuo štukų, to
dėl pareiškimas apie nekapoji- 
mą algų yra tuščias.

Suvedimo apšildymo kontrak- 
toriai priėmė 34 vai. darbo sa
vaitę. Tai palies apie 25,000 
darbininkų ir 10,000 kontrakto
rių.

Grudų ir pašaro pardavėjai 
ruošia savo nuostatus. Iki jie 
bus paruošti ir patvirtinti, jie 
laikysis prezidento nuostatų.

Policija areštuoja 
pikietuotojus

CHICAGO.—Lipson Bros, mo
terų rūbų siuvyklos, 337 So. 
Franklin St., darbininkai su
streikavo, reikalaudami " pa
kėlimo algos ir trumpesnių dar
bo valandį. 'Kofnpanija tuojau* 
kreipėsi prie teisėjo Gentzel, 
kuris uždraudė pikietavimą. 
Apie tai tuojaus tapo pranešta 
industrinei administracijai, ku
ri nors apgailavo išdavimą in- 
junetiono, bet kadangi kodek
sas tai industrijai dar nėra pa
ruoštas, tai administracija ne
gali maišytis į tą dalyką, nors 
pats industrinis aktas griežtai 
pasisako prieš tokius injuctio- 
nus ir pripažysta juos nelega
liais.

•Sulaukus tokio atsakymo, 
vakar prasidėjo dirbtuves pi- 
detavimas. Pikietavo ne tik 
streikieriai, bet ir pritarėjai, jų 
tarpe prof. Maynard Krueger iš 
Chicagos universiteto. Policija 
puolė pikietuotojus, tris jų areš
tavo, jų tarpe advokatą James 
Curry ir niekiniuos pikietuoto- 
jus sumušė.

Kviečiai vėl pašoko
CHICAGO.— Kviečiai ir kiti 

grudai vakar grudų biržoje žy
miai pašoko ir beveik pasiekė 
savo pirmesnį augštumą, Kvie
čiai vakar parsidavinėjo nuo 
$1.04 iki $1.14 už bušelj.

CHICAGO.—Vakar penki plė- 
šikai užpuolė Alex Aranow san- 
krovą 69-71 E. 75 St„ kada jo- 
je ėjo licitacija, atėmė iš kasie- 
rėš $600. Plėšikams bėgant iš 
sankrovos išbėgo ir kasierėp-lė 
May Goldblatt, 29 m., šauktis 
policijos. Vienas plėšikų palei
do j ją tris šuvius ir gal mir
tinai ją sužeidė.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
Tiktai Doleriais

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

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

Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Iš Lietuvos ąžuolų Amerikai 
dirbs alaus statines

Užsienio reikalų ministerija 
gavo pranešimą iš bu v. Belgų 
ministerio pirm. Renkino, kad 
Belgų firmos norinčios Lietu
voje pirkti daug ąžuolų, iš ku
rių butų gaminami šulai alaus 
statinėms. Belgai nori paga
minti apie 100,000 alaus stati
nių ir jas eksportuoti Amerikon, 
nes Amerikai panaikinus prohi- 
bicijos įstatymą, reikia alaus 
bačkų. Renkinas ąžuolų pirki
mo reikalu rengiasi netrukus 
atvažiuoti Lietuvon.

Redaktoriai atlieka bausmes
“Idiše Štime” atsak, redakt. 

p. J. Rabinavičius karo komen
danto uždėtai bausmei atlikti 
3 savaites į kalėjimą. “Letce 
Nais” atsak. redakt, p. šibo- 
lienė pasodinta 2 savaitėms į 
kalėjimą, šiandie sprendžiama 
ir “Volksbloto” atsakom, redak
toriui baudos likimas.

Prižiūrės duonos gaminimą
Dabar duonai kepti nėra jo

kių taisyklių ir kaip kas nori, 
taip duoną gamina. Pasitaiko 
nešvarumų ir bendrai, gaminant 
neprisilaikoma sanitarinių rei
kalavimų. Teko sužinoti, kad 
atatinkamos įstaigos rengia tai
sykles, kur bus nurodyta, kaip 
duona turi būti gaminama (sa
nitariniu ir sveikatingumo at
žvilgiais), kaip laikoma par
duotuvėse, išv^žioją^na ir t.t

Nelaimė Kaune
Sunkus vežikas Ramuckas V. 

gyv. Michalinavos kaime, va 
žiuodamas per Petro Vileišio 
tiltą pervažiavo vaiką, St. Pau
lauską. Vaikui sužalota galva, 
rankos ir kojos.

Neryje aukščiau Petro Vilei
šio tilto pliaže besimaudydamas 
nuskendo Pr. Nevartauskas.

Ties Eiguliais Neryje besi
maudydamas nuskendo Vacio 
vas Sabeckis 12 met. amž. Iš
traukus atgaivinti nesuspėta.

Rūpinsis nukentėjusiais Lietu
vos žmonėmis Vokietijoj
Vis gaunamos žinios iš Vo

kietijos, kad dėl nacionalistiškos 
valdžios leidžiamų dekretų nu
kenčia tarp kitų daug Lietuvos 
piliečių: nustoja darbo, turto ir 
t.t. Sužinojom, kad atintinkamos 
musų įstaigos yra susirupinu 
sios ir tuo reikalu rengiasi da
ryti žygių diplomatiniu keliu.
Kaliošų fabrikas pradeda veikti

Speciali valdžios įstaigų at
stovų komisija apžiūrės galu
tinai įrengtą kaliošų fabriką 
Veršvuose ir jei viskas bus 
tvarkoj, fabrikas dar šią savai
tę pradės darbą.

Biržėelio mėn. emigravo 58
Birželio mėn. iš Lietuvos 

emigravo į Pietų Afriką 26 as
menys, Argentinon—8, Brazi
lijon—3, šiaurės Amerikon — 
8, Palestinon—5, Kanadon—5 
ir j. Hondūras 3, viso 58, dau
giausia emigravo žydai. 
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Penktadienis, liep. 28, 1923

(korespondencijos
Brooklyn, N. Y

LSS. 19 kuopos draugiškas 
išvažiavimas

LSS. 19 kuopa turėjo liepos 
23 d. draugišką arba, kaip kiti 
kurie sako, šeimynišką išva
žiavimą pas drg. S. Cibulską, 
kuris gyvena Far Rackaway, 
L. I. Jo namai randasi netoli 

eiti 
še-

’juros, — ligi maudyklės 
reikia tik apie penkias ar 
šias minutes.

Drg. Cibulskas tad ir 
kvietė visus kuopos narius 
socialistų simpatikus

subirbė 
Žiūriu— 

Pasirodė, 
su

už- 
bei

suva
žiuoti pas jį, o paskui eiti į 
jurą pasimaudyti. Suvažiavo 
tikrai gražus svečių būrys. Ci
bulsko šaldytuvai visą laiką 
veikė, — matomai, jie irgi nu
jautė, kad svečiai atvyksta.

Dar gana anksti 
kieme automobilius, 
kas čia per vieni?
kad tai buvo Kivytai, o 
jais ir visa Tiškių šeima. Prie 
automobilio buvo pririšta di
delė pintinė su provizija. Pra
dėjome sveikintis ir vieni ant
riems atsirekomenduoti. Visų 
ūpas geras. Labiausiai savo 
juokais pasižymėjo Ciberkie- 
nė. Ji kiekvieną prakalbino 
ir kiekvieną prajuokino savo 
vykusiomis pastabomis.

Draugė Cibulskienė jautėsi 
labai smagiai, sulaukusi tiek 
daug svečių. Bet vos spėjo
me tinkamai pasisveikinti, 
kaip ir vėl subirbė automobi
lius. Sustojo jis kieme, o iš 
jo pasirodė Vinco Kalvelio 
balta skrybėlė su sulankstytais 
bryliais. Šalia jo sėdi už ra
to nusitvėręs jaunasis Endžiu- 
lis, New Yorko radio stoties 
orkestro dirigentas. Tuo pa
čiu automobiliu atvyko ir En- 
džulio seni tėveliai.

Kiek vėliau iš gelžkelio sto
ties atvyko Augustas Paškevi
čius su savo dviem sumini bei 
V. Michelsonas su šeima. Pri
sirinko žmonių pilnutėlis kie
mas.

Aš priėjau prie drg. Cibuls
ko ir juokais sakau: “Skubėk 
nupirkti šalia stubos tuščią lo
tą, ba matai, kad svečiai jau 
nebetelpa kieme”.

Cibulskas nusišypsojo ir at
sakė, jog jis svečių kieme ne
laikysiąs, bet vesiąs į jurą, kur 
vietos tikrai visiems pakaks.

Drg. Tiškienė užkoinandavo 
savo “armiją
į leda tinę. Jos įsakymas 
buvo išpildytas.

Pagalios, išsirengėme 
eiti į pajūrį. Maudyklė 
ri ir nusidriekia toli pajūriu.
Žmonių tik kur-ne-kur, — vi
sai nėra tokio susigrūdimo, 
kaip Coney Island. Kadangi 
diena pasitaikė itin šilta, tai 
pirmiausiai visi sukritome į 
vandenį ir pradėjome plaukt, 
kaip 
tuoj
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to buvo tikrai malonus daly
kas.
Kelioms minutėms praslinkus, 
pasirodė ir vyrų karavanas su 
krepšiais ir pintinėmis. Ci- 
berka atsinešė pusėtiną kuolą 
ir tuoj pradėjo1 jį kalti į smė
lį, — girdi, grybą sodinsiu. 
Kaip matant jis sudarė pasto
gę, kuri dalinai ir buvo pana
ši į grybą. Po pavėsiu Tiš
kienė pati pirmoji atsisėdo, o 
paskui Kivytienė, Endzulicnė 
ir kiti. Na, ir prasidėjo vai
šės.

Valgyti baigiant, atvyko Ci
bulskai su Cibulskienės dviem 
sesutėm bei švogeriu. Prie 
progos drg. Cibulskas padarė 
trumpą pranešimą iš LSS.kon
ferencijos, kuri įvyko Chica- 
goje. Mat, ir drg. Cibulskas 
dalyvavo toje konferencijoje.

Po skanių pietų visi kažko
dėl sutingo. Žinoma, gerokai 
paveikė ir juros vanduo bei 
šiltas oras. Kai kurie dar kal
bėjosi tarpusavyje, o kiti ėmė 
snausti. Tačiau prieš saulės 
nusileidimą visi (pradėjo 
rinktis į Cibulskių kiemą. Mat, 
metas jau buvo ruoštis namo. 
Paskubomis visi apsirengėme. 
Vis dar jautėmės sustingę, tik 
jaunimas buvo kiek gyvesnis.

Apleido automobiliai, o li
kusieji traukome į stotį. Žiū
riu, Paškevičius dairosi ir kaž
ko ieško. Klausiu, ar gaila 
jam palikti tą gražią vietą. 
Atsako, kad vieta tikrai gra
ži, bet šį kartą jam, esą, visai 
kas kita rupi. Girdi, ieškau 
sūnų, kurie kažkur užkliuvo. 
Juokais dar pastebėjau, — 
esą, gal jiems nesinori skirtis 
su Cibulskienės sesule.

Pagalios, pasivijo ir jaunie
ji Paškevičiai. Visi kartu nu
ėjome į stotį ir sugrįžome į 
Brooklyną.

— Senas Žuvininkas. r

LIETUVOS ŽINIOS
Zanavykų kraštas
Ambicingi zanavykai “savo 

parapijos patriotai”, labai ne
patenkinti “zanavykų” vardu. 
Mat, tasai kraštas gavęs savo

BUČKIS NEIŠGE1.M.TO NUO KALĖJIMO

Mrs. Bessie Opas bučiuoja

ka. -Čia ir *Twuras” kur dirbo 
girti činovnikai, čia ir garsioji 
Dinė (jos palikuonys Fetaštei- 
ttai ir dabar Nebelaike toje pat 
Vietoje traktyrių), čia ir na
mas, kur gyveno pats Kudirka, 

: paskum ^bumažny olfioer ba- 
von Rilosujev”, paskui čia ir 
Šešupės tiltas, kurį pažįstame 
iš jo atsiminimų. Rodos ir sto
jami prieš akis tie Kr ūgio du ro- 
vai, Lcnttajevai, Deržijubkos ir 

, Merzavcevai. Atsimeni .ir pa
skysti mintyse, kad čia kadai- 

i se sudžiūvęs varpininkas lovo
je rašė “Laisvas valandas” ir 

' “Tėvynės varpais” skambino, 
žadino lietuvių tautą.

Dabar Naumiestis, lyg ta se- 
novės Babilonija, už savo iš-

» » »
žaliuoja siūbuoja zanavykuo

se rugiai, kaip mūras, tamsiai, 
žalias vasarojus visa 40 km. 
paprūse auga ir keroja. O 
darbštus, flegmatiškas zanavy
kas, pasikrapštęs pypkę, atsi
dusta :

—Tigi, tigi, javo bus, tik jei 
tos kainos nebūtų tiek žemos...

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

taigingą gyvenimą, pasididžia
vimą ir priespaudą zanavykų 
kraštui, yra apleistas, tuščias 
ir merdi. Cartagina delendum 
essel

r Inu a 71 
tnauonnauc 
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Garsinkitės “N-nose”

nunešti valgius 
tuoj

visi 
šva-

kas mokėjome. Jaunieji 
pradėjo nardyti po van- 
ir plaukti toli į jurą.
kokio pusvalandžio ap

leidome vandenį ir pradėjo
me rinktis į vieną vietą. Ant 
gražaus smėlio sugulėm ir šil
domės. Temperatūra pusėti
nai aukšta. Senesnieji šne
kučiavosi, o jaunieji pasklido 
po visą maudyklę. Taip pra
leidome apie valandą laiko. 
Bet štai ir vėl pasigirsta Tiš- 
kienės komanda: “Visi į van
denį!”

Man nelabai besinorėjo 
maudytis, bet kad “big boss” 
liepė, tai nieko nepadarysi, — 
ir vėl lendu į vandenį. Ta
čiau šį kartą trumpiau besi- 
maudėme. Vienas po antro 
pradėjome rinktis į krūvą. 
Jaunimas irgi prisidėjo prie 
musų. Pasigirdo iš naujo TiŠ- 
kįenės komanda: girdi, TiŠkau 
įr\ sūnus, pristatykite provizi-

Atsirado ir liuosnorių mais
tą atnešti.
ti, jog tas įsakymas man tik
rai patiko: buvau jau gerokai 
išalkęs, tad priminimas mais-

Turiu prisipažin

teisme savo vyrą Mariou Opas, 
kad parodyti, jog jie yra susitaikę. Tečiaus tas bučkis jos ne
išgelbėjo. Ji buvo kaltinama pasamdžius ketunus bernelius nu
žudyti jos vyrą, kad ji galėtų gauti jo apdraudą. žmogžudys
tė nepasisekė ir berneliai prie suokalbio prisipažino. Ners ji ir' 
užsigynė ir bučiavo savo vyrą, tečiau jury rado ją kaltą ir 
teismas pasmerkė ją nuo vienų iki penkių metų kaiėjihian. i

Antras “Naujienų”
pavadinimą nuo lenkiško žo
džio “Za Nowa”, t. y. kraštas 
nuo Novos iki Nemuno. Velio
nis Saliamonas Banaitis savo 
gimtinę buvo linkęs vadinti ne 
zanavykais, bet velitioaiškiais. 
Bet, matyt, zanavykų vardas ir 
prigis Šakių apskričiai.

Zanavykuose negalima pasi
gėrėti kalnais kalneliais (ne
bent ties Sudargu), gražiais 
ežerais ir pušynais. To čia nė
ra. Bet užtat derlinga, upeliais 
išraižyta zanavykų lyguma at
stoja ir grožį. Gal dėl to zana
vykai ir yra netiek politiški, 
kiek dideli utilitaristai ir biz
nieriai.

Sostine Šakiai maža kiek pa
sikeitusi nuo V. Kudirkos lai
kų. “Pilkasis generolas” dar ir 
dabar turėtų darbo, kol “pri- 
stupom” paimtų ..žydiškus -N. 
N. šakių kaimuose dar ir dabar 
gali nuskęsti. O apie miestą iš 
vakarų pusės net ir vidurvasa
rį tuno dvokiantis liūnas, kur 
įeiti gali tik šliužai, ropuoliai 
ir... žydukai maudytis. Vad. 
naujas miestas, tiesa, švares
nis, pasitaiko viena kita “vila”, 
bet plytinio namo nematyti.

Neturi šakiai patogių sąlygų

klestėt, nors apylinkė turtinga 
ir mieste gyvena apskrities 
“poniava”. Apleistoji “roatmė” 
Naumiestis vistik daugiau im- 
ponuoja praeivį, negu Šakiai —J 
Maskva.

Miesto inteligentija vaikščio
ti neturi kur: nėra parko, go
jelių, paupių, pievučių. Tik 
gimnazistams susirinkus judėji
mas kiek pagyvėja, o valdinin
kija čia gyvena filistcriškai 
riebiai ir “drėgnai”. Dėl nepa
togių transporto sąlygų čia ir 
turgai būna negausus, negyvi.

. » » »
šakiuose gyvena seniausias 

Lietuvos evang. Jiuteronų dva
sininkas superintęndantas Hen
rikas D. Sroka. Tasai toleran
tiškas senukas yra jau apie 80 
metų, bet gyvas,' džentelmeniš
kas, taip sakant1, “senos datos 
inteligentas’’. Nožįurint savo 
amžiaus, ponas superintendan- 
tas yra nepamainomas senųjų, 
ypač graikų, kalbų žinovas. Jis 
yra turėjęs glaudžius rėikalus 
su musų varpifilnkais ii- dr. 
Vincu Kudirka.

Naumiestis gyvai surištas at
minimais su varpininku Kudir-

Štai gera žinia lietuviams 
Tie, kurie skaito laikraščius*, dabar jau turėtų žinoti, kad vienatinė Lietuvių 
Plumbingo ir Apšildymo Reikmenų Kompanija Chicagoje yra

SOUTH CENTER PLUMBING & HEATING SI PI'LY 00.
kuri randasi adresu,

N. W. kampas 55tos ir State gatvių
Dabar yra geriausis laikas pirkti plumbingą ii’ apšikĮyino reikmenis. Mes sAvo 
krautuvėj turime didžiausį pasirinkimą stako ir esame pilnai įsitikinę, kad jus 
pas mus gausite materiolą SENOMIS KAINOMIS ir SUTAUI^YSITE PINIGŲ.
Jus žinote, kad plumbingo ir apšildymo 
reikmenų kainos jau yra pakilusios nuo 
30.% iki 40%.
Jei jums reikia namų apšildymo reikme
nų, tik pašaukite mus telefonu, 

ATLANTIC 4290-91
ir musų ekspertas inžinierius atvažiuos į f?
jūsų namus ir suteiks jums apskaičiavimą 
DYKAI. Jums nebūtinai reikės pirkt, kol ti
krai įsitikinsit, kad galite sutaupyti pinigų.
Del namų apšildymo reikmenų, jei norėsite, mes suteiksime jums planą ir pasko
linsime reikalingus įrankius DYKAI, tada jus patys galėsite įsivesti namų apšildymą. 
Mes turime naują planą dėl lengvų išmokėjimų. Jus galite mums dalimis mokėti 
per 18 arba 24 mėnesius. . x ‘ '
Prieš pirkimą, tikrai persitikrinkite patys. Atvažiuokit pas mus ir•kąlbėfikit lietuviškai

South Center Plumbing& 
Heating Supply Company

N. W. kampas 55tos ir State gatvių
TELEFONAS ATLANTIC 4290-91

COMP ATING
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Atdara kasdie nuo 7 ryto iki 8 vali, vakaro. Subatomis nuo 7 ryto iki. 10 vai. vakaro, 
laike liepos ir rugpiučio mėnesių.

Nedaliomis uždaryta

PIKNIKAS
Rugpjūčio-Augusi 13,1933

“Birutės” Darže
79th ir Archer Avė

Programas bus įvairus ir įdomus 
Temykite pranešimus.

Specialė Vasarinė 
ri i Ekskursija

LAIVU “KOLUMBUS”
Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT

Laivas išplauks iš Ncw Yorko

BUGPlUClū-AUGUST 19 d., 1933
tonų laivas, pabuda-“Colųmbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 2 

votas tikt&i keletą metų atgal.
Apie komfortą ir patarnavimą kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie- . 

tuvon. O maištas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
ir linksma, nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius ikrutamus pa- < 
veikslus. Kiekviena minutė jūsų keliones bus praleista smagiai ir jus ne nepąju- 1 
site kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVAKORTĖS IKI KLAIPĖDAI
....... $97.90 . J abi puses....

Valdžios taksos atvirai $5.00
Parūpiname dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkite# tuoj aus

Į vieną pusę $160.50

1739 So. Halsted Si. Tel. tanai SSK
l M IM II I M

0
Lik

sa. " ■



Penktadienis, liep. 28, 1933

Sunkus Gyvenimas
pritinka protiškas, darbas.

Suprantamas daiktas, ji ne
sutiko su mano išvedžioji
mais ir prie kiekvienos progos 
skaitė man lekcijas apie šo
kių reikalingumų ir naudin
gumų.

Pagalios, jos lekcijos man 
daėdė ligi gyvam kaului. Ne
betekau kantrybės. Aš pas
lėpiau nuo jos savo sumany
mų, bet nutariau mokytis šok
ti.

Kartų aš ir sakau jai:
— Aš, sakau, nutariau eiti 

į mokyklų. Bandysiu kiek 
geriau pramokti anglų kal
bos. Man, sakau, tiesiog gė
da: šioje šalyje jau išgyvenau 
20 metų, o susikalbėti ’ nega
liu dagi krautuvėje, kur tu 
siunti mane nupirkti tokių ir 
kitokių dalykų. Suradau, sa
kau, labai gerų mokytojų. 
Lankysiu jį vakarais, tris kar
tus per savaitę.

Žmona nusidžiaugė, nors aš 
turiu tiesų pasakyti, visai to 
nesitikėjau.

— Šiame atsitikime, — sako 
ji, — aš pilnai su tavimi su
tinku. Tau, iš tiesų, pravar
tu bus kiek geriau susipažinti 
su amerikonų kalba. Ko ge
ro, sakysime, Rooseveltas pri
pažins sovietų valdžių. Ta
me atvejyje — gali juk atsi
tikti — Stalinas tave 
kokiu nors komisaru. 
Dievas miega, velnias 
sokius šposus krečia.
je juk visokie nemokšos uži
ma labai aukštas vietas, tad 
kodėl tu negalėtumei būti ko
misaru? Štai tau keturi do
leriai pamokoms ir tramvajui. 
Eik ir mokykis.

— Ačiū, — sakau aš jai.
Ant rytojaus vakare aš nu

tariau pradėti pamokas. Te
lefonų knygoje susiradau ke
lių šokių mokyklų adresus ir 
išvykau. Užsukau į vienų jų. 
Tokio reginio ar dar niekuo
met nebuvau matęs. Panelių 
—gražuolių su plikomis blauz
domis devynios galybes. Vie
nos porelės šoka tikrai, o ki
tos vaikšto, kaip paliegę ark
liai. Tatai, žinoma, priklau
so ne nuo panelių, bet nuo jų 
partnerių, kurie sulaukę se
natvės sumanė mokytis šokti.

Nusipirkau aš kelis tikietus 
ir pradėjau rinkti panelę. Žiū
riu, viena gražuolė atrodo la
bai tautiška. Priėjau prie jos 
ir užkalbinau:

Theodore G. Bilbo, buvęs 
Mississippi gubernatorius, pa
skirtas gelbėti vykinti farmų 
atsteigimo programą. Jis pats 
yra gimęs ir augęs farmoj.

Kartų žmona ir klausia:
— Na, sako, kaip tau moks

las sekasi? Ar daug jau žo
džių išmokai? Ar žinai^skir
tumą tarp “sbould” ir 
“would”, “shall” ir “will”?

i

— Ligi tų žodžių, sakau, dar 
-nedaėjome. Tu juk žinai, 
kad tik vaikai greit svetimų 
kalbų išmoksta, o mano am
žiaus žmogui tenka gerokai 
paprakaituoti.

— Tiek to, — sako žmona, 
— geram reikalui pinigų ne
gaila. Jeigu keturių dolerių 
nepakanka, tai per savaitę 
duosiu penkis dolerius.

— Labai ačiū, sakau aš. 
Man labai malonu, kad tu tą- 
pai susipratusia žmona. Ge
riau leisti pinigus geriems ir 
naudingiems dalykams, 
visokiems blizgučiams 
kino teatrams.

Po to pasikalbėjimo aš 
dėjau rimtai galvoti: iš 
sų, kas bus su ta kalba?
aš jau kelias savaites lankau

negu 
bei

pra- 
tie- 
Juk

tiks- 
kad

Sunku gyventi pasaulyje ve
dusiam žmogui. Kų tik nepa
darytumei ir kų nepasakytu- 
mei — žmona vis nepatenkin
ta. O atkaklesnio sutvėrimo 
nei žmona — nieko pasaulyje 
nėra. Ji jokiais klausimais 
nesutinka su vyru. Vyras, 
pavyzdžiui, nori eiti pas pa
žįstamus, o ji i teatrą, vyras— 
į teatrų, o ji pas “pažįstamus”, 
kad pakasyti liežuvį. Vyras 
sako, kad lija, o ji tvirtina, 
jog tai ne lietus, bet sniegas. 
Jokios rodos su ja negalima 
gauti.

Tas moters užsispyrimas ir 
atkaklumas pirmais apsivedi- 
mo metais man labai daug 
nemalonumų suteikė. Būda
vo ligi pusiaunakčio su ja ar
gumentuoju, o įrodyti nieko 
negaliu. Aš sakau, kad tai 
balta, o jinai tvirtina, jog juo
da.

— Tu, sako, nors ir dau
giau mokinaisi, negu aš, bet 
mažiau už mane žinai. To
dėl, sako, nėra ko tau su ma
nimi ginčytis.

Dabar man pasidarė kiek 
lengviau. Ginčytis su ja ten
ka nedaug.. Per kelis vedybi
nio gyvenimo metus aš labai 
gerai išstudijavau savo bran
giosios psichologijų ir elgiuosi 
sekamai:

Jeigu, pavyzdžiui, man rei
kalingi balti marškiniai, tai 
aš sakau jai, jog noriu nusi
pirkti kokius nors margus 
marškinius. Ji, suprantama, 
tuoj sukelia maištų ir pradeda 
įrodinėti, jog man yra reika
lingi ne margi marškiniai, bet 
būtinai balti. Dėl visko aš su 
ja tiek pasiginčiju, bet, ant 
galo, sutinku su jos išvedžio
jimais, — ir nusiperku bal
tus marškinius. Ir taip aš el
giuosi kiekviename atsitikime, 
kada noriu laimėti. Rezulta- 
tas — ir aš atsiekiu savo 

’ lų, ir jinai patenkinta, 
“pastatė ant savo”.

Nesenai aš užsitraukiau ant 
savo galvos naujų bėdų. Per 
kelis metus ji man nedavė ra
mybės dėl šokių. Aš žmogus, 
galima sakyti, susipratęs. O 
todėl niekuomet nesidomėjau 
šokiais. šokiai, mano įsitiki
nimu, yra tik buržuaziškas 
prietaras. Argi, pavyzdžiui, 
įdomu žiūrėti, kuomet kokia 
dviejų šimtų svarų teta kojo
mis bando daryti visokius 
krendelius?

Todėl būdavo neinu su sa
vo žmona į kokių nors “nepa
prastų” ir “grandioziškų” va
karų ir sakau jai:

— Tu, sakau, pasišok su 
kokiu nors nuplikusiu vien
gungiu, o aš eisiu prie baro su 
savo senais prieteliais ir pa
žįstamais pasikalbėti apie 
svarbius reikalus.

Ji eina šokti, o aš su savo 
prieteliais prie stikliuko na
mie virintos diskusuoju viso
kius klausimus.

Taip būdavo aš su draugais 
praleidžiu linksmai vakarų ir 
gerai nusiteikęs grįžtu namo. 
Žmona taip pat būdavo paten
kinta.

Bet štai kartų jos galvoje, 
galima sakyti, įvyko savotiška 
revoliucija. Nuvyksta būda
vo į kokį nepaprastų balių, o 
ji man ir sako:

— Kokis, sako iš tavęs vy
ras? Tu, sako, ne vyras, o 
tikras nesusipratimas! Kiek 
jau metų su tavimi išgyve
nau, o dar nei kartų neišve- 
dei manęs šokti! Vis vien
gungiai ir viengungiai, o tu sė
di ten prie baro, tarsi kojų ne
tekęs. Tai, sako, tikra gėda! 
Priegtam žmonės dar gali pa
manyti, jog aš labiau domiuo
si kavalieriais, negu tavimi.

— Aš, sakau, nematau čia 
jokios gėdos. Aš gimiau su
sipratusiu proletaru ir tokiu 
pasiliksiu ligi grabo lentos. 
Turiu dar . pridurti, jog savo 
laiku aš 
todėl su

x kaluoti.

paskirs 
Kada 

juk vi-

— Madam, sakau, “ai nid e 
gud tičer”.

Kažkodėl panelei atėjo į 
galvų paklausti, kokios aš 
tautybės. Pasakiau. Ji labai 
apsidžiaugė ir pradėjo: :

— Man labai malonu čia 
sutikti savo tautietį. Tikrai 
malonu. Aš irgi tos pat tau
tos.

Pradėjau aš mokytis. Iš 
pradžių labai nesisekė, bet po 
kelių dienų kojos pasidarė 
miklesnės. Tautietė aiškina 
man, kaip ir kas reikia dary
ti. Man viskas suprantama, 
kaip ant delno. Kuriam lai
kui praėjus, aš pradėjau šokti 
taip, kad net dulkės rūksta. 
Pasidariau tikras šokėjas. Bet 
numesti šokių mokyklų neno
rėjau: jau labai man patiko 
mokytoja, — su ja galima ir 
pasišokti, ir pasikalbėti, ir 
šiaip linksmai laikų praleisti.

mokyklų, o ? ligi šiol neišmo
kau nei vieno žodžio. Vie
nok aš greit suradau ir išeitį. 
Vienų vakarų aš šokau su sa
vo tautiete, o du vakarus ki
toje vieloje su amerikone.

Praėjo kelios savaites. Per 
tų laikų aš ne tik gerai pra
mokau šokti, bet ir padariau 
nepiažų progresų kalboje. A- 
merikonė mokytoja pasitaikė 
labai simpatiška, šoka ir be
ria žodžius, kaip čiauškiais: 
klausinėja apie viskų. Žino-, 
ma, reikėjo atsakinėti. . Jeigu 
žodį neteisingai ištardavau, 
tai ji pataisydavo. Už anglų 
kalbos pamokas aš jai mokė
jau tik kvoterį per vakarų.

Žmona džiaugiasi. Ąš irgi 
patenkintas, kad viskas taip 
gerai eina. O kai pasitaiky
davo vėlai naktį grįžti, tai pa
aiškindavau, jog ilgai teko 
mokytis.

Prisiartino kažkokis vaka
ras su nepaprastu koncertiniu 
programų, žmona ir sako:

JUS KATE KVIEČIAMI

— Na, ruoškis. Nors tu šo
kių ir nemėgsti, bet visvien 
reikia eiti. Dalyvaus žymus 
artistai, garsus dainininkai.

— Žinau, sakau, aš tuos gar
sius artistus ir dainininkus. 
Prieš porų metų tos “žvaigž
dės” restoranuose indus plovė.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

“Namų Daktaras”
Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. $2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje — metams $7.00, 

pusei metų — $3.50.

Siųskite pinigais arba money orderiu.

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Showers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$*j 4 
komis ................................... Wu I
NICKEL PLATED $g
Porcelinės rankenos, rezer

vuaro kranai. Specialiai 
kiekvienas .................... UvV

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.

Lietuvių Raudonos Rožes Pas. Kliubas 
Cicero, III.

Pirkinėti “MIDWEST STORES”
Kur Geriausias Maistas Parduodamas Žemiausiomis Kainomis

Išpardavimas Penktadieny ir šeštadieny, Liepos 28 ir 29

“MĮDWEST”

AlfirOTAO Geriausios rūšiesdVItol Ad -uk“~ 27c
MII If A Q “Mi<iwest” did. Q už 1 7 D 
|f||LI\nU EVBPoruo,as kenas 1 ■ U
“EAGLE BRAND” Kondensuotas Pienas, kenas ..... .. 19c
SARDINKOS “Hostess” Norvegiškos, alyvoje, <dež...... 5c
“COMET” Rice Flakes............................. ... pak. 10c

fATQITP “Sniders”’ Did-LrllOUr Tomato maž. butelis9c. butelis 14c
SWEET CORN “Thoroughbred” No. 2 kenas ..... 3 už 25c
NAUJI Virimui Obuoliai — Illinois ............... . . 5 sv. 17c
“SUNKIST” Grandžiai gana dideli . ................ .... tuz. 19c
fRITMAC “Midwest” Did.
UIiUmIvu puikios Bartlett No. 2į/į kenas 21c
TOMATO JUICE “Campbells” ...... .................... . kenas 5c
ŽEMUOGES “Midwest” did. No 1 kenas ......... . ..... . 15c
“CERTO” dėl prezervavimo .........................  1butelis 25c
ROBERIAI dėl džiarų “Midvvest” 12 pakely..... ............ 5c

“MIDWEST”ČADĄ “ROOT BEER” A didelėsMV1//1 “GINGER ALE” Q bonkos už
Plūs Depositas už bonkas

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba KliošĮorius ir Jėzuitai ......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinoriuin ...........
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .......................... -...........
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .......................................... .
120 pjųd.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ..................... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo. , ,

75c

20c

50c

75c

50c

50c

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

SPICED HAM “Midwest”
I .* *1 / J-

LUNCHEON MEAT “Midwest”
MATCHES Diamond-Anchor ....
CRAB MEAT “Lucky Sail” .....
HERB ARBATA^TOtoš^TZ ______

sv. 29c
sv. 27c

6 kartonai 23c 
Vž did. kenas 17c 
...... ...... pakT50c

3 roRs 19c

*
Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.METINIS PIKNIKAS

Atsibus

Pradžia 11:00 vai. ryto. Įžanga 25c. porai

NHIOHBOKHOOB trintu
rauna

THE GEEVUM GIRLS

O

sirgau reumatizmu ir 
kojomis negaliu ma-

Man, sakau, labiau

PASTABA — Dauguma "Midivest Stores" turi ir mėsos skyrius, kur jut 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną it tt, už žemiausias kainas l

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius 
Galite pradai imti maistą iš musų krautuvių.

Visus širdingai kviečia
VALDYBA IR KOMISIJA.

Nedėlioj, Liepos 30 dieną, 1933 m
Ant. Miliaucko Darže 

prie 87tos, 2 bloku į rytus nuo Kean Avė. 
Justice Park, III.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

NAPHTHA MUILAS Mldw, t 10 Tų° 41C

in\

“SEMINOLE” “Bathroom Tissue

MALT EKSTRAKTAS - 42c

MIDWESTQjSTORES
. 300

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jua išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jnms gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampai Keeler Avė._______ Tel. Cravrford 5573

NOTHtNQ! i SUPPOSE I CK 
700*0 TINNki IT 
N6THING IF A WH0U£ 
STR1NG CF

CAT3 N\ARCHtD 
BY!
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EKONOMINĖ KONFERENCIJA UŽSIDARĖ
Vakar nutarė pabaigti savo posėdžius ir išsiskirs

tyti pasaulio ekonominė konferencija, kuri prasidėjo 
Londone viduryje birželio mėnesio, dalyvaujant 66 val
stybių atstovams. Konferencija skirstosi, nieko neatli
kus!, ir geriausia kas apie ją galima pasakyti, tai — 
kad jos dalyviai nesusipešė.

IŠvažinėjus delegatams namo, pasiliks komitetas, 
sudarytas iš vadovaujančiųjų valstybių atstovų, kurie 
tęs pradėtas konferencijoje diskusijas, mėgins sude
rinti skirtingas valdžių pažvalgas įvairiais klausimais 
ir, kai bus prirengta dirva susitarimui, vėl sušauks 
konferenciją.. Tuo budu formaliai konferencija ne pa
sibaigė, bet tik padarė pertrauką.

Tačiau yra faktas, kad pirmoji pasaulio ekonomi
nė konferencija nepasisekė. Ji buvo sušaukta be tinka
mo valstybių pasiruošimo. O kas svarbiausia — nebu
vo susitarimo ir kooperacijos tarpe trijų stambiųjų 
valstybių, kurios šiandie dominuoja pasaulyje: tarpe 
Jungtinių Valstijų, Anglijos ir Francijos. Be šių trijų 
valstybių susitarimo jokia pasaulio konferencija šian
die pasisekti negali.

Bet tos trys valstybės susitarti negalės tol, kol 
Jungtinių Valstijų valdžia nežinos, kur ji stovi. Roose- 
velto administracija tik-ką pradėjo milžinišką “ekspe
rimentą” vidaus ekonominiame gyvenime ir finansuose. 
Kaip tas eksperimentas seksis, tuo tarpu niekas nega
li pramatyti. Pats Rooseveltas nežino, kur jį nuves 
dolerio infliacija, trijų bilionų dolerių viešųjų darbų 
programas ir algų bei darbo valandų reguliavimas biz
nyje. Todėl jisai atsisakė “surišti sau- rankas” kokiomis 
nors sutartimis su kitų šalių valdžiomis.

Rooseveltas buvo svarbiausias greito konferencijos 
sušaukimo iniciatorius, ir jo atsisakymas kooperuoti 
su kitomis šalimis užkirto kelią konferencijos pasise
kimui.

Pasirodo, kad ji buvo be reikalo sušaukta. Prezi
dento “smegenų trustas” atliko prastą darbą. Jisai tu
rėjo patarti Rooseveltui nešaukti konferencijos bent 
iki rudens.

ĮTARIMAS, KAD VOKIEČIAI NUŠOVĘ LAKŪNUS
Jau trečiadienį “Naujienose” buvo įdėta žinia, kad 

vienas franeuzų laikraštis rašęs, jogei lietuvių lakūnus 
Steponą Darių ir Stasį Girėną galėjusi nušauti Vokie
tijos pasienio sargyba. Dabar patiriame, kad apie tai 
plačiai kalba New Yorko ir Kanados spauda, pasirem
dama telegramomis, gautomis iš Paryžiaus.

Vienas “Naujienų” skaitytojas prisiuntė mums iš 
Toronto (Kanados) laikraščio iškarpą, kurioje prane
šama, kad Paryžiaus laikraštis “Le Rempant” per
spausdino tilpusią Strasburgo (Elzaso provincijos so
stinės) dienraštyje “Dernieres Nouvelles” žinią, kad 
Darių ir Girėną nukirto vokiečių mašininių kanuolių 
šūviai. Strasburgo laikraštis sakąs, kad vokiečiai pa
laikę lietuvių lakūnus už lenkus ir todėl juos nušovę. 
Toliaus jisai pastebi, kad

“Lietuvos valdininkai, kurie atvyko i nelaimės vie
tą, rado sudužusį aeroplaną ir lakūnų lavonus jau 
pašalintus iš tos vietos.

“Laikraštis spėja, jogei tai buvo padaryta, tuo 
tikslu, kad nebūtų galima numanyti, kaip įvyko ne
laimė, ir kad nebūtų galima susekti nelaimės prie
žastį.”
Be to, dar sakoma, kad panašus gandai pasirodę 

spaudoje pirmiau, negu apie tai prabilo minėtasai 
Strasburgo laikraštis (“Dernieres Nouvelles”), bet 
aviacijos viršininkai juos nuneigę, nurodydami į tai, 
kad Dariaus ir Girėno lėktuvas neužsidegė krisdamas, 
kas, esą, liudija, kad jisai turėjo nusileisti, pritrukęs 
gąsdino, o ne dėl Šaudymo iš vokiečių kanuolių.

Tiesa (apie šią nelaimę gal taip ir pasiliks neišaiš
kinta. Bet kai kurie franeuzų spaudoje pažymėti fak
tai leidžia manyti, kad vokiečių sargyba “lenkų kori
doriaus” pasienyje, iš tiesų, galėjo būti tikri Dariaus 
ir Girėno mirties kaltiftinkai.

Jeigu Amerikos valdžia butų iš anksto pranešusi 
apie jų skridimą toms šalims, per kurių teritorijas juo
du turėjo skristi, tai taip nebūtų galėję atsitikti. Bet 
Darius ir Gfrėnds išlėkė iš New Yorko be Amerikos 
valdžios leidimo, nes nebuvo užsimokėję $100!

Augarietis “Balse” rašo: 
“1918—1919 metų įvykiai ro
do, kad Lietuvoje, nors darbi
ninkų klasė tuomet buvo, daug 
silpnesnė, nors ir komunistų 
partija buvo silpnutė ir be re
voliucinio patyrimo, visgi ga
lėjo laimėti proletarinę revo
liucijų. L. K. P. C. K. taipgi 
kreipiasi į visus draugus, gy
venančius užsienyje įvairiose 
valstybėse, suruoš liepos — 
gruodžio mėnesiuose specialę 
aukų rinkliavų”.

Angarietis tiesiog per akis 
meluoja, sakydamas, buk Lie
tuvoje 1918 m. darbininkai 
buvo laimėję proletarinę revo
liucijų. Paktas yra tas, kad 
jokios revoliucijos ten nebu
vo. Angafiečio — Kapsuko 
vedami Rusijos bolševikų ka
reivių būriai buvo atmarŠavę 
į Lietuvų ir jų okupavę. Reiš
kia, buvo sumanyta patrempti 
Lietuvų ir jų pavergti.

Ir visgi nežiūrint viso to, 
Angatfiefis skelia rinkliavų. 
Manau, kad’ tarp amerikiečių 
nedaug teatsirds žioplių, kurie 
duos savo centus Stalino Če- 
batlaižiams.

—o—
šolomskaS “Laisvėje” pasa

koja apie sovietų komisarų 
nitelaširdingumų. Esų< Sovie
tų Rusijoje ir Dzeržinskio lai
kais darbininkų valdžia savo 
priešus ne kardavo, bet šau
dydavo.

Vadinasi, išeina taip: karti 
žmones yra didelė bausme, bet 
juos sušaudyti, — tai micla- 
širdingas darbas.

Senovėje buvo sakoma, kad 
jeigu dievai nori žmogų nu
bausti, tai jie pirmiausiai ati
ma jam protų. Nežinau, ko
kie dievai pradėjo šolomskų 
bausti...Sveiko proto žmogus 
rašyti tokias nesąmones tik
rai negalėtų.

—o—
“Laisvė” labai susirupinus 

bendru frontu. Ji rašo: gir
di, mes ypačiai šaukėme So
cialistų Partijos kuopas, Ame
rikos Darbo Federacijos loka
lus, socialistų veik, miesto ko
mitetų stoti į bendrų frontą su 
revoliucinėm darbininkų or
ganizacijom”.

Na, o kitame puslapyje štai 
kas tauzijama: “Fašizmas •— 
sakė draugas Stalinas — yra 
kovojanti buržuazijos organi
zacija, organizacija, rymanti 
ant aktyvės socialdemokrati
jos paramos. Socialdemokra
tija yra objektyviai nuosaiku
sis fašizmo sparnas”.

Jeigu Stalinas ir jo sekėjai 
mano, kad socialdemokratija 
yra “nuosaikusis fašizmo spar
nas”, tai kuriems galams ban
doma sudaryti bendras fron
tas?

Nuosaikumo pas bimbinin- 
kus nėra nei už sudilusį ska
tikų.

prekių parduotuvės savininkas 
buvęs Fišelis Flungianskis* Jo 
anūkas, Plungiartskis, dar ir 
šiandienų manufaktūra tebe
prekiauja. Jau ir tais laikais 
Plungėje buVč daug visokių 
parduotuvių: mantffaktutos 
14, galanterijos — 10, koionia- 
llų — 6, SfnUlkių prekių — 22, 
arbatinių — 6, mesimu — 6, 
kepyklų — 11. Amatininkų 
škaiČiiis gal, didesnis negi! da-

17,

it

ei ja, kurioje dalyvauja ir bol
ševikų komisaras Litvinovas. 
’Ptieš kiek laiko jis padarė to 
k į pareiškimų :esU, jeigu So
vietų Sąjunga gautų reikiamo 
kredito, .tai ji artimoje atei
tyje galėtų Užsienyje ‘pirkti 
įvairių prekių už visų bilioną 
dolerių! Iš tos sumos $85, 
000,000 butų paskirta maisto

Jeigu bolševikai net už tiek

ti maisto produktų, tai kiek
vienas logiškai protaujantis 
žmogus padarys išvadų, kad 
jiems maisto tiktai trūksta. 
Bet Bimbos melagiai vis nesi
liauja tvirtinę, kad bolševiki- 
joje darbininkai yra Sotus it 
viskuo aprūpinti. Vadinasi, 
meluoja, kaip pasamdyti.

—įO—

Amerikos , Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijoje 
prieš keletu metų, kai prūsei- 
<iniai su bimbiniais dar palai
kė gerus santykius, buvo svar
stomas labai “vožnas” klausi
mas: kas daryti/su tos drau
gijos išleista Karolio Kautskio 
jrošiura “Ant rytojaus po so
cialūs revoliucijos”, — sude
ginti jų, ar kuriuo kitu budu 
sunaikinti?

Pruseika
prieš knygų naikinimų, todėl 
ir komunistų inkvizicijos tri
bunolas sulaikė savo nuos
prendį ir Kautskio raštus ne
bedegino ant laužo.

Lietuviškų bolševikų prieš 
keletu metų svarstytų klausi
mų dabar išsprendė Vokietijos 
hitlerinkai. Berlyne ir kitur 
jie sukūrė laužtis, ant kurių 
sudegino tūkstančius knygų, 
neaplenkdami nei Kautskio 
raštų. Musų lietuviški bolše
vikai SU Bimba priešakyje pri
valėtų nieko nelaukdami pa
siųsti Hitleriui telegrama sii 
pasveikinimu už pravedimų 
gyvenimai! jų principų.

— Marksistas.
---- ....... ....... .............. X-—Zinovjevo ir Kamenevo išpa

žintyje skaitome: ‘‘Puolimai 
ant Stalino yra puolimais ant 
visos partijos vadovybės, ant 
viso Komunistų Internaciona
lo, kuris yra susijungęs ap
link draugų Stalinų, kaip kad 
jis buvo susijungęs aplink 
Leniną”.

Didesnių dvasios ubagų suri
ku kur butų ir surastu Kai’ 
Stalinas tuos buntauščikus pa
klupdė ant kelių, tai jie, lyg 
kokie šuniukai, laižo jam ran
kas ir stengiasi vėl pasige
rinti. 1

tada pasisakė

lis apskrities miestas ir pilis, 
vatdti Gondinga, kuris priklau
sęs kaž kokiam kunigaikščiui. 
Tačiau XVII amžiuj jau mies
to nebebuvę ir švedai paėmę 
pilį čia kurį laikų- gyveno. Gal 
kokiam XVI amžiuj koks len
kų- didikas užsimanė pastatyti 
naujų miestų prie Babrungo 
upės. Miestas labai sparčiai 
pradėjo statytis ir augti. Ka
dangi per vidurį miesto teka 
upelis Blongė, todėl ir miestas 
gavęs Plungės vardų ir tik vė
liau pavadintas (Plunge. Kadan
gi miestas yra netoli, Klaipėdos 
ir Liepojaus, todėl letlkų kara- 
liUs ir Lifcttivbs did. knriigaikš- 
tiš Zigmantas Auguste, kad 
Plungės miestas galėtų sava
rankiškai tvarkytis ir augti 
1570 m. liepos m. 10.d. suteikė 
laisvojo miesto teišes, Gi 1792 
m. Stanislovas Augustas Plun
gės miestui suteikė Branden
burgo teises ir leido turėti sa
vo herbų:,didelį rugių pėdų ir 
viršuj akis (herbas mėlyname 
fone). Šio diplditlė “Dyplom 
RenoVaitioniš et Ločatiorls” ori
ginalų Telšių notarui Jokūbui 
Mackevičiui buvo patiekęs 1792 
m. kovo men. 6 d. kažkekj My
kolas čašinskis nuorašui pada
ryti.

Kaip matyti iš senovės do
kumentų, anksčiau Plungės 
miestas priklausė Gondingos 
apskričiui ir tik vėliau, per-

LIETUVOS ŽINIOS

bari kalviu —- 6, siuvėjų 
laikrodininkų — 4, stalių — 10, 
batsiuvių — 32. Tais le Įkais j 
Plungės paštą ateidavo 71 peri
odinis leidinys, išviso 114 eg- 
zempl., iŠ jų 60 tusų kalba, ki
ti žydų ir vokiečių. 4<Birių ži
nių” pašte gauna 10 egz. 1866 
m. įsteigta dviklasč pradžios 
mokykla, kuriai išlaikyti vals
čiaus s-bč kasmet skirdavo 500 
rublių. Plungėj buvo šios įstai
gos: paštas, valsčiaus s-bė, tai
kos teismas, prad. mokykla, po-

Senieji Plurigės m. gyvento 
jai pasakoja, kad Plungės val
dovas, kunig. Oginskis, kuris 
buvo caro vyr. raktininkas/ sa
ko, buVęs geros širdies it do
ras. Tačiau apie 1892 m* kuni
gaikštis mirė Prhncurijoje ir 
nuo tos dienos Plungės garbė 
ir galybė padėjo ilj’kti it tha- 
zeti.

Taip maždaug skamba Plun
gės miesto istorija, ktiri paim
ta iš rusų mokytojo Alekso 
DvoSenkos užrašų, atspausdin
tų Kauno • gubernijos 1900 m. 
paminklinėj knygoj.

A. Rauda.

Lttnsdale, Pa., policija puola streikuojančias kojinių darbininkes, j kurias biiVo mėtomos 
nuodihgos ašaririių dujų bombos, kų rodo ir paveikslėlis skritulėly.

tvarkant miestus, priskirtas
prie Telšių. Statlislovas-Augus- 
tas patvirtinęs Zigmanto-Au
gusto 1570 rm suteiktas mies
tui teises pavedė miestų valdy
ti' Mykolui Oleknavičitii. Iki 
XVIII amž.« pabaigos miestdš 
priklausė lietuviams# tik vėliau 
petėjo į lenkų rankas, k. t. 
KrišpihovamS, Wocwams. Wolo* 
vičiamš# Karpovams ir kt. Po. 
to, seimo nutarimu 1775 m. 
Plungė atiteko Vilniaus vysku
pui1 Ignacui Masalskiui. Po 
mirties vysk, Ig. Masalskio 
1794 m. Plungė atiteko jd Se
seriai Apolonijui MaSMhkUitėi, 
kuri buvo ištekėjusi už Austri
jos generolo Lingne. Mosaiskai- 
tė^Lihgtie po vyro mirties iš
tekėjo už grovo Vincento Po- 
toėkio. 1806 m. Pluiigti pereina 
kunigaikščio PlktoriO Zubovo 
nuosavybėn, kuris 1873 m. par
davė Mykolui J. Oginskiui.

Kunigaikštis M. J, Oginskis, 
nusipirkęs Plungę, tuojau už
sodino medžiais didelius plotus 
žemės, iš kurio padare gražų 
parkų; iškasė daug prūdų ir 
pasistatė gražius rumuš. žy
miai praplėtė miestų. Tačiau 
1894 rm liepos 24 d. gaisras 
Visų miestų sunaikino. PO 
gaisro Plungėj buvo pastatyta 
daug niurinių namų, kuriuose 
įkurdino visokių rūšių preky
bos ir pramonės įmones* Vie
nas iš pirmųjų manufūktutos gumo delei.

• -Hii Į- ii'■•m iriu Į II II

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

.-r— ■ ..ar

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
N&ūjiėnUs galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Afidelman, 284 Tremont SL, 
Boston, Masti.,. 7f Ul, #

■ - =i -... .. ..............

Reikalaukite <fNAU

po, kur pafduodanli lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių buš gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jttsų pato-
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NAUJAS GINKLAS VALDŽIOS RANKOSE
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Bimba su visais savo leite- 

nentais siunčia prakeikimus 
“Naujienoms”, kam jos rašo, 
kad Sovietų Rusijos darbinin
kams trūksta maisto. Karo- 
sienė savo pasakomis bovija 
Senus kūdikius. O kadangi 
tiek jauni, tiek seni kūdikiai 
protauti negali, tai jiebis kaip 
tik geriausiai ir patinka pasa
kos.

Tačiau padėkime pasakas j 
šalį, o pažiūrėkime į tikfus 
faktui Kaip Visiems yra ži
noma, Londone laikoma pa
saulio ekonominė konferen-

rėti savo herbą

Plungės miesto isto
rijos bruožai

.■■■■-i................. ....... M

Plurigės no VafdŪS kilęs iš 
Upelio Vafdb — PlOhgė. — 
Telšių notaras Jokūbas Mac
kevičius padarė ^Dyplom Re- 
nov,ation et Lokiationis” 1570 
m. kopiją^ — Suteiktas lais
vojo miesto teises kunig. Sta- 
nislovas-Augustas 1792 m. 
patvirtino ir suteikė teisę tu- 

Paskuti-
nis Plungės in. valdovas ku
nig, M. J. Oginskis. —* Pir
masis prekybininkas Fišelis 
Plugianskis. —— Spauda, mo
kyklos, įstaigos. Pirmoji 
žemės ūkio paroda, *<* Ku* 
nig,! M; /T. i OginškioLitiirimas 
ir Plungė garins žlugimas.

" Į "A

Septintam kilometre nuo 
Plungės link Kulių miestelio; 
tarp Minijos ir Babrungo upių, 
ym senas piliakalnis Gondinga. 
Senovėje toj vietoj, buvęs dide-

*k‘ •• , ’ ■' "' .
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Tarp Chicagos 
Lietuviu

Paroda dėkoja lietu 
viams ir kitoms tau 
toms už “Dienas”

Apskaičiuoja, kad “dienos'" su-
trauks virš 2,000,000 į Pa
rodą.

Pasaulinės Parodos virŠi-
ninkai reiškia padėką lietu-
viams ir kitoms tautinėmis 
grupėms už jų žymų prisidė
jimą prie Parodos pasiseki
mo.

Įvairios tautas Chicagoje 
numatė 34 tautines dienas, ku
rių keliolika jau įvyko. Tos 
dienos sutrauks išviso apie 
2,000,000 lankytojų į parodą 
spėja majoras Felix J. 
Streyckmans, tautinių grupių 
komiteto
“ Lietuvių

pirmininkas.
Diena“ viena 
džiausiu

kad tautos sutrau-

di-

Nevien
kia minias į parodą, bet jos 
surengia ir gerus programus, 
dėl kurių paroda reiškia di
delį pasitenkinimą.

Didžiausios iš tų dienų iki- 
šiol buvo Žydų Diena, Lietu
vių Diena ir Jugoslavų iškil
mės.

Rengiamos tautines dienos
Žemiau seka sąrašas tauti

nių dienų, kurios dar planuo
jama surengti:

Latvian Day July 29.
Bulgarian Day .Tūly 30.
Irish. Day Aug. 2.
Italian Day Aug. 3.
French Canadian Day Aug. 5.
Swiss Day Aug. 6.
<iennan Day Aug. 13.
Ukrainian Day Aug. 17.1
Czechoslovak Day-Aug. 20.

Austrian Day Aug. 27. 
Netherlands Day Aug. 31. 
Welsh Day Sept. 2. 
Roumanian Day Sept. 3. 
Greek Day Sept. 10. 
Mexico Day Sept. 16. 
Scots Day Sept. 23. 
American Indian Day 

24.
Cuban Day Oct. 10.

Sept.

Didvyriams Steponui 
Dariui ir Stasiui Gi-

reflHi žuvus
Didvyriai kapitonas Steponas 
Darius ir jo draugas Stasys 
Girėnas skrido per Atlantiką 
neaprupinti nei parašiutais, 
nei radio, nei reikalingomis 
vizomis. Stokavo lėšų, laku- 
nai jų neturėjo. Gal dėl to ir 
žuvo.

» » »
Dariaus1 ir Girėno skri- 
buvo .paprastas rekla-

Kol 
dimas 
mos dalykas, tai amerikiečiai 
lietuviai — patriotai šukavo 
labai smarkiai. Kas kita, kai 
atėjo finansines paramos klau
simas. Susyk išgaravo visas 
patriotizmas.

Dabar vėl jie kelia į padan
ges negyvų lakūnų drąsą, vėl 
kietai laikys suspaudę kišenius 
— kai ateis laikas aukauti 
drąsuolių paminklo pastaty
mui.

riuos užbaigia “apieravonė-> 
mis” “Naujienų” ir jų redak
toriaus P. Grigaičio adresu. 
Pasiskaitę nesąmonių apie la
kūnus iš “Vilnies”, parap i jo
nai kalba dar didesnes nesą
mones ant gaivių kampų.

atgal į Chicago 
du sovietų Ru- 

Ščyrieji, And-

Porą metų 
buvo atskridę 
sijos lakūnai, 
rulio ir Bimbos vadovaujami, 
kėlė didžiausias puotas, rinko 
aukas. O kad pirmieji lietu
viai perskrido Atlantiko van
denyną ir žuvo, tai Andruli* 
niai ir bimbiniai fanatikai šai
posi. Well, iš protinių ligo
nių nieko daugiau ir negalimo 
norėti. — Senas Petras.

yra gana veikli ir vadovauja 
vietinės kolonijos viešuoju gy
venimu,

Paskutiniame kuopos susirin
kime nutarta surengti išvažiavi
mą į kurią nors gražią vietą 
rugpjūčio mėnesį. Išvažiavi
mas, manoma, bus su išlaimėji- 
rnais ir magaryčiomis — bus 
alučio.

Yra pageidaujama, kad visi 
kuopos nariai, kaip vienas, sto
tų j veikimą. Pažiūrėkime į 
praeitį—kaip visi išvien dirbo 
kuituringuJs darbus. Nebuvo 
kam to darbo trukdyti, jis ėjo 
sklandžiai. Priežodis sako, kad 
vienybė—galybė.

Motin tgreenwoodietis.

Kitų miestų lietumi 
palankiai atsiliepia 

apie “Naujienas” |

Liepos 29 Grant Par 
ke atsidaro Chi. dai

■ ‘141'

lininkų paroda
Bostoniečio Vincent A. 

kins nuomone
Jen-

Kitų miestų lietuviai labai 
palankiai atsiliepia apie “Nau
jienas”, kaip galima spręsti iš 
žemiau paduotos laiško iš

traukos.
V. B. Ambrozevičius, buvęs 

Boston gyventojas, dabar ap
sistojęs Chicagoje, pasiuntė 
savo draugui Bostone, real- 
estatininkui Vincentui A. Jen- 
kins-Jankauskui dvi kopijas 
“Naujienų” — speciali lakūnų 
numerj ir vieną paskutiniųjų 
su žiniomis apie lakūnus,

V.B.Ambrozevičiaus praneši
mu, V. A. lenkins yra žymus 
lietuvių dainininkas Bostone. 
Be muzikos gabumų — turi

Vincent A. .Tenkins savo lai
ške Vincentui B. Anibrozevi- 
čiui rašo:
Dear Vincent:

The two eopies of “Naujie-į 
nos” that you sent me rcached 
me today, for which accept įny 
sincere thanks.

It has given me considerahle 
satisfaction to receive these 
eopies of this valued paper; 
first, beeause of the tribute 
paid our mutual idols, now 
gone būt never to be forgot- 
ten for their endeavors, the 
great Darius and Girėnas; 
second, the nianner in which 
this daily is managed, so true 
to commerciftlism in striet 
businesslike ethics, compa- 
rable only to the best Ameri
can newspapers (I am so 
proud that at least one of our 
papers side steps petty poli- 
ties and rifLr<a£f .ne>ws Xor 
which many our jiąpers ure 
«o noted) .

Darbo imasi Mt 
Greenwood S. L. A 

178 kuopa

Rengia parodą “po atviru dan
gumi’”; majoras išleido pro
klamaciją, paskelbdamas “Dai
lininkų Savaitę”

šeštadienį, liepos 29 d., 1:30 
po pietų Grant Rai'ke atsidarys 
Chicagos dailininkų paroda, ofi
cialiai vadinama, “Chicago 
Artists Outdoor Exhibit”. Ati
darymo komisijoje dalyvaus 
majoras Kelly, 'Mrs. Dawes, 
Pas. Parodos viršininko žmona, 
Mrs. R. M. Hutchins, etc.

Parodos rengėjai sako, kad ji 
bus au'kšto kalibro, nes daili
ninkai, joje dalyvauja, yra 
daug žymesni, negu dailininkai 
dalyvavę kitose parodose “po 
atviru dangumi”. Išstatys pa
veikslus Francis Chapin, Sam 
Greenberg, Tonis Ponsen ir ki
ti. Tarp jų dalyvaus ir kelioli
ka lietuvių dailininkų.

Paroda nusitęs iki rugpii/čio 
7 d. Laike jos bus skaitomos 
paskaitos apie išstatytus pa
veikslus ir bendrai apie dailę. 
.Įžanga veltui.

Pagelbėdamas . dailininkams, 
Clūcagos majorai išleido prokla
maciją paskelbdamas liepos 29 
d. savaitę “Chicago Artists 
Week” ir prašo piliečių parodą 
Aplankyti, ir dailininkams 
dėti. Dailininkų motto 
“Nusipirk Paveikslą”.

Proklamacijoje majoras 
ward į. Kelty sako:

A PROCLAMATION 
Te the Citizens of Chicago:

During the period of July 29 
to August 7, inclusive , from 
three ’hv/ndred to three hundred 
fif^y* of our Chicago artists 
will exhibit their works for sale 
at Grant Park. The ,exhibition 
is being sponsored by a num
ber tof prominent Chicago art 
patrons.

This exhibit, which will be 
the lašt of the year by these 
artists, will be an educat ienai 
event since most interesting

demonstrations of the various 
art processes wili be given, ac- 
companied by informative lec- 
tures.

The artists exhibiting in this 
event are most desirous of 
making themselves self sustain- 
ing, and this is their method 
of securing funds for their 
maintenance. They offer the 
public an opportunity of not 
only adding to their knovvlcdge 
of art, būt also of proci/ring 
high grade paiųting, etehings, 
(|rawings, seulpture, elc. at 
bargain prices. I am intormed 
that the artists will again con- 
sider trading their works for 
almost any kind of merchandise 
or commodity.

A number of leading Chicago 
Artists—many of them prize 
winners who are now cxhibiting 
their workg in the official 
worlds fair exhibit at the Art 
Institute will display their crea- 
tions at this out-door exhibit.

Since this exhibit is, in a 
large measure, a civic-related 
project, and since it makos f oi 
the relief of certain of our ci
tizens, I hereby proclaim that 
the period of July 29 to August 
7, inclusive, shall be known as 
CHICAGO ARTISTS WEEK

and 
our 
this

I u’rge that as many of 
citizens as possible visit 
exhibit.

Edwurd J. Kelly,
Mayor.

Roselando lietuvis S 
Dowiatas atidarė 

alaus sandėli
t

A j)ru pins Roselandą, 
Chicago ir Mount 
ivood< miestus alum.

South 
G re e ti

naujų bravarų alus.
Kiek teko patirti, S. Dowia- 

tas yra pasirengęs prie dide
lio biznio. Distriktas, kuria
me jisai pristatinės alų, labai 
didelis, būtent nuo 79 gatvės j 
pietus iki miesto rubežių, tai 
yra Roselandui, South* Chica- 
gai ir Mountgrecnwood.

City Bcverage Co. pardavė
ju yra Ignas Ivanauskas, irgi 
senas Roselando biznierius, 
per daugelį metų buvęs Real 
Estatc biznyje. Gerų pasek
mių S. Dowiatui naujame biz
nyje. Untanas.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913

756 W. 35th St
(Cot. of 35<b B Haleted Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniaia pagal sutartį

pa
yra,

po vardu
10315 So.

senas Ro-

ROSELAND — Stanley Do
mantas atidarė naują biznį, 
alauą urmo sandėlį 
City Beverage Co., 
Michigąn Avė.

Stanley Dowiatas,
s.clando biznierius, prieš pro- 
hibiciją turėjo aludę, bet pas
kutiniuoju laiku turėjo barz- 
daskutyklą.

šiomis dienomis atidarė 
alaus sandėlį, kuriame turės 
dviejų bravarų alų, būtent, 
Hof Brau ir Meister Brau,

H

E 
E

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 
Egzaminacija, .geras patari

mas ir apskaitliavimas 
DYKAI. Prieinamos Kainos.

Priešais DAVIS STORE 
2 

LUBOS

» » B
Lindi visas pasaulis

Dėl taip tragingos musų la- i 
kūnų mirties liūdi visas pa-, 
saulis. Visur laikraščiai už
jautė ir apgailestavo didvy
rių. Lietuvių tauta pergyve
na užvis ^kaudžiausį liudėsįj 
nes jos sūnus netoli, už ’400' 
mylių nuo sostinės Kauno, žu-k 
vo perskridę pavojingiausį 
Vandenyną.

Bet kuomet visas pasaulis 
lindi, tai ščyrieji komunistai ' 
V. Andrulio organe jašo pa- , 
šiepiančius straipsnius, ku-.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
.... . ......................- 'h>

Tet Yirds 029

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
y Midwife 

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 c. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

32 6 S. STATE ST.

Grabiniai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 
Pavlavičia Undertaking

Company 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laišniu) 

3238 So. Halsted St 
i CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 3377

Mount Greenwood apielinkėje 
gyvuoja ŠIA. 178 -kuopa, kuri

:'l

W Tetofonai YARDS 1741-^1742 CHICAGO, ILL.

/
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Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba, 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel Cicero 5927 ' 1

PETRAS ANTONOVICH

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 26 dieną, 10:55 valandą ry
te 1933 m., sulaukęs 28 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Kotryną po tėvais Juknaitė, 
tėvą Pranciškų. 3 brolius Kazi
mierą, Mykolą ir Tamošių, 2 se
seris Eleną ir Oną ir dėdę Juo- į 
zapą Juknį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 6322 
So. Eilis Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny lie
pos 29 jįieną, .8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos juž velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petrfi Antonovichaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat i 
nuoširdžiai kviečiąmi dalyvauti 1 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- s 
linį patarnavimą -ir atsisveikinimą. '

Nubudę liekame,

Tėvai, Broliai, Seserys, 
Dėdė ir Giminės.

f *

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Tel.. Yards

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

Nežiūrint 'kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo • 4

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

5340 South Kedzie Avenue

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagoje

J. F. BUDEIKM) graborių Įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šernumų, todėl gali pigiau patarnauti.

J, F. EUDEIOS yra vienatinis lietuvių graborius, kuns j
turi Įrengęs grabų dirbtuvę. j

Puikiausios, 4uoderni$kai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DY3&AI dėl šermenų. 1

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią Įstaigą.

J. F. EUDEIKIS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Atiburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

I. J, ZOLP 
■GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dyka;

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

NAUJIENŲ J
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

, ••••,• ....... . , ,->1

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. L KUAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 TV. Marguatte Rd. 

kampas 67th ir Arpesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Ree. 6600 South Actesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 4930

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—'3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Califotnia Avė. 

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

tel. Lafayette 7031

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South W este r n Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Milioaukęe Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. IStb St.. netoli Morgan Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ave.t 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
.... Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 42 dienio 10 iki 42 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

Ofisos: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St

kampas 31 st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 ▼.<. 

Nedėliotais ir šventadieniais 10—2

Advokatai

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki J 2 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 

Panedęly, Utarninke, . Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocftuMI St.
Tel. Republic 5723

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
T.1. RBPUBLIC 3100

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Su.)'
Ofiso valandos: npo 2-4, jnno 7-9 

Nedėldieniaia pagal sutartį.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

OLOS Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7680: valando* ©—S

W.SMej 2301W. 22 SLGVrmnk Rd)
PanedSUo, Šarados Ir PMnylSos vak. 8 v

Telrfoaaa Ganai 6122

ni '*



Chrysler ir Plymouth

For Rent

7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.)

CLASSIFIEDADS

Manufaktūrų

I

mylia Į vakarus nuo 

visi atsilankyti, susi* 
tarp draugų laiką pra* 
Kviečia Komitetas.

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

PARDAVIMUI 2 augštų biznio pra- 
pertė pigiai. Tinka dėl bile kokio biz
nio, 1709 So. Ruble St.

Prisirašykite j musų epulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

1NSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Sesuo A. Giliene sako daug lie
tuvių be pamato giriasi esą 
jo giminaičiais

Partners Wanted
Pusininku Reikia

Personai
Admnnn TeJVn

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumu

PLAYER PIANO, ištisai raudonme
dis, rolės, kabinetas $1000, vertės pa
aukosiu už $200, apleidžiu miestą. 

6241 So. Paulina St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia__

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

PARSIDUODA muzikališki instru
mentai ir krautuvės fixtures, atskirai ar
ba sykiu. K. Pikiel, 1816 S. Halsted st.

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

6955 So. Talman Avė.

PARSIDUODA Lunch Ruirnis ir 
Aludė priešais didelės dirbtuvės, iš prie
žasties einu į didesni biznį. 1834 W. 
Pershing Rd., arba 39th St.

ALUI ŠALDYTOJUS 
Work Benčius padarome ant užsakymo. 

STONE KOLD COOLER CO. 
1838 W. 33 St. Tel. Lafayette 6910

AŠ PAUL NOREIKA paieskau Wal- 
ter Kazlausko su kuriuo sykiu tarna
vau U. S. A. kariuomenėje Co. G 
307 Inf., Franci joje. Norėčiau su juo 
susirašyti kasliečia mano nesveikatos. 
Prašau greitu laiku atsišaukti.

PAUL NOREIKA
R. F. D. Nashville. Wis.

Furniture & Firtures 
Rakandai-Įtaisai

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Gardeli 
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

4 KAMBARIŲ ftatas, 2 miegkamba- 
riai, renda $12.00 į mėnesį. . švarus, 
šviesus, iš fronto. 913 W. Cullerton 
(20th St.).

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PASINAUDOKITE nepaprasta pro
ga. Pardavimui saliunas geriausioj 
vietoj Chicagoje. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1616 W. 47 St., Chicagoj.

rūšim, arbą. jai .priseina eiti Į tokias kem yra gera proga, sutaupyti ant švie 
irovas kur ji giM, nusipirkti' ‘ už žaus- ir gero

,r,- r.d,. uAiMhr n r i OTTiifi w ni n r

h iš high estą te

dear!

bvere?

blood.

DARIUS AND GIRĖNAS

susiduria str labai keblia prod "Midwest Stores” 
jai priseina ieškoti išėjimo pa Siame laikrašty. 
i doleri kuodaugiausiai mais- delį pasirinkimą šv

T’>1
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built 
steer;

solemn, sad hour singi 
of the sky, 
to dizzy height, 
birds did vie

dwellings beknown, 
heads may err
sward or harmless 
pioneers,

Mind?
Him enshrined?

kuris savo didvyringumu atsa
kytų lakūnų drąsai ir pasi
šventimui, kurį jie parode sa
vo žygyje.

of sepulcher;
— It so beseems — 
splintered fir 
preserved fore’er.

surengti 
pagerbimui 
pelną ski-

Tuojau pradeda fondo sukėlimo darbą; skridimo 
rėmėjų komitetas laikinai tvarkys darbą

at ease
Or in kind

son, 
his’burning stin

Pastaba: šių eilių autorius, P. G. Gaudas, kartu su Ste
ponu Dariumi lankė mokyklą. Tarp jų buvo artimi draugiš
kumo santykiai. Autorius studijavo advokatūrą, o Darius — 
aviaciją. P. G. Gandas gyvena Chicagoje. Yra lietuvis

da- 
turi 
bu- 
Da-

vakare, 
Chi-

Kainos jau kįla, kuomet algos paly
ginamai dar nepakeltos. Deltos prie
žasties namų šeimininkės turi didelę pro
blemą ant rankų — būtent kaip palai
kyti toki pat gyvenimo standartą, kuo
met įplaukos-d*L-pahikymo namų ir

■ pi

Penktadieni, liėp. .28, 1933

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO CHICAGOJE 
SUMANYMAS REALIZUOJAMAS

Laikinasis Paminklo komitetas trečiadienį 
vakare pradėjo darbuotę; šauks 

visuomenės susirinkimą 
s

Olympian gods, pray tell me how they cąme 
To fall so low! We know Bellerophon, 
Who sought in jealous Jove’s dominions fame, 
Was struck with thunderbolt; Apollo’s 
Who scorched ithe, sprout and turned 
On fertile Afric, only to create 
Elernal dessert waste, was too undone 
In šame way; Tearus came to his fate 

When Phoebus burned his pinnions near
Their winged horše 
said, 
\vith force, 
are they dead ?

Išvardija Stasio Gi 
rėno gimines Ameri 
koje ir Lietuvoje

NORTūAūE BANKEBS
CLASSIFIEDADS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Žuvusių lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno pamin
klo statymo sumanymas tre
čiadienį vakare buvo pastū
mėtas didelį šuolį pirmyn prie 
realizavimo, buvusio Transat
lantinio skridimo rėmėjų ko
miteto ir fondo globėjų susi
rinkime, kuris įvyko Lietuvos 
Konsulate, 100 Kast Bellevicw 
Place.

Susirinkę asmenys, netik 
kad užgyrė sumanymą, bet nu
tarė kuo greičiausiai pradėt 
darbą ir sukelti reikalingą su-: 
mą pinigų pastatymui pa
minklo didvyriams, kuriuo lie-

minklo Komitetas’’. I trum
pą ateitį jis sušauks visuome
nės susirinkimą, kuriame pla
čiau išdėstys savo planus ir 
išrinks nuolatinį komitetą 
darbo tvarkymui, ųr

Serantonas stoja į eilę su 
Chicaąa

Komitetas dabartiniu laiku 
daro kontaktus su skridinio 
rėmėjų komitetais kitose lie
tuvių kolonijose, ieškodami jų 
pagalbos pinigų sukėlimo dar
be. Viena kolonija, Scranton, 
Pennsylvania, jau prisižadėjo 
paminklo Chicagoje sumany
mą remti ir tuo tikslu varys 
darbą savo teritorijoje.

Trečiadienio susirinkime da
lyvavo sekami asmenys, An
tanas Kalvaitis — konsulas, A. 
Kalvaitienė, R. VaSalle, K. 
Gugis, Antanas Zymontas, A. 
Vaivada, L. Gaižaile, L. Šimu-Susirinkime dalyvavę asme

nys nutarė kreiptis į miesto 
valdžią ir išgauti leidimą su
rengti Chicagoje rinkliavą — 
•‘tag day” ir įtraukti į tą dar
bą nevien lietuvių organizaci
jas, bet ir ukrainiečius ir iš 
Lietuvos kilusius žydus.

Toliau, manoma 
aviacijos šventė 
žuvusių lakūnų,
riant į paminklo fondą. J avi
acijos šventę planuojama su
kviesti visus žinomus lietuvius 
lakūnus, kurie tinkamiausiai 
galėtų pagerbti savo žuvusius 
kolegas.
Darbą ves laikinas komitetas

Buvę transatlantinio skridi
mo rėmėjų fondo globėjų ko
mitetai laikinai paima šio dar
bo vedimą į savo rankas ir 
oficialiai bus žinomi, kaipo 
“Laikinas Dariaus-Girėno Pa-

cius, A. Lidikcvičicnė, M. Ki- 
rienė, Staselė Bernotaitė.

Fondas turi $246 pradžiai
Nors pinigų rinkimo darbas 

oficialiai pradedamas tik 
bar, paminklo fondas jau 
$246 pradžią. Tie pinigai 
vo šliaukanti paminklui 
riaus-Gireno Godulio
kuris įvyko liepos 20 d 
cagos Lietuvių Auditorijoje.

Paminklą manomą statyti 
viename Chicagos viešųjų par
kų. Susirinkę išreiškė pagei
davimą, kad jis butij atideng
tas pirmose “Lituanicos” ka
tastrofos sukaktuvėse, liepos 
17 d., 1934 metais.

Projekto klausimas dar nė
ra galutinai išrištas, bet pir
menybę gaus Lietuvos skulp- 
riai ir lietuvių kilmės skulp- 
riai Amerikoje.

They died! — The Captain and his ęomrade brave!
Ye Pierian sisters, basking by the fount
Hippocrene, whose crystal vvaters lave 
The roots of oak and olive on the mount 
Of Helicon, or, aa some bards account, 
Singing sweet hymns beside the Castalian spring, 
Twine amaranth and ivy paramount 
Around the myrtle into wreath and bring 

Me it! I would — I mušt this
The swan-!ike gliders, eagles 
Who scaled the aerial surge 
And even with the swiftest
In distance, speed, and over-the-ocean flight, 
Who never were at home unless in bright 
Wilderness of unobstructed space, 
Beneath the burning beams of Phoebus’ might, 
Engaged with scudding clouds and racks in race,

Or matehed with love-lom sky-lark in a soaring grace, — 
They now within their graves lie cold and low!
O monstrous fall! O much too monstrous even 
To one who cleaves on solid earth below, 
And trebly so when one from heights of heaven 
Of glory, honor, fame, which our own Stephen 
And his companion had, mušt fall! At leasit, 
That foul Fate of the triad should had given 

’ A few hour more of life, and unreleased
Her shears held till they had glid to their. welcome feast!

Four thousand dangerous nules above the black 
Ocean, whose hungry billows ever yawn 
To swollow plane and pioneer, — alack! 
Fair France’s Aces thither had been drawn 
They spanned; and on the Pomeranian lawp, 
Būt four short.^asy hundred miles away 
From Kdvno, where yet ere the break of dawn 
Friends rose and Westward stared in blank dismay,

Their flight did end, in that most tragical assay.

Būt they for whom we mourn? 
Was draincd of vital ichor, it is 
And, likę the brazen Talos, fell 
In a crumblcd heap. Why, gods,
Bellerophon was by ambition led, 
And (Phaeton lacked skili, when the rilis he dried; 
The third was foolish,’recklessly up-bred; 
Būt none of these defecls can be applied

To our brave herocs: vvherefore, pale Mors, had they died? 
Where were ye Sylphs, when they did share above 
Soldin your illimitable element? 
Ungrateful things! wherofore ye failed to movė 
Your helping hand and ward the conseųuent 
Mishap awry? To earth! Shed itears, lament! 
For they lie mangled in their woody bier! 
The breath that animated them is spent! 

♦ 4

No more — Oh never more shall they career
In substance through the air which to <them was so 

Weep ye Nymphs! yc Hamadryades
'Burst into bitter tears, likę that good, stone 
Mother who chapced Latona to displcase, 
For ye, allured by nrnsic of the eone, 
Purblind, each liko a thoughtless guilty crone, 
Slėpt locked within the singing pine and fir! 
Could ye not make your dark 
So that one droning o’er your 

Not, nor mistake your homes for 
Unfurl your streamers, valiant
Whereon, as on that sanguine flower, ’tis writ 
In words indellible of your compeers:
“Ai, Ai, they died in search of way, to knit 
The continents!” Who knows būt, ere you quit 

' Exploring storm and lightening laden air,
That fates may net have planned a likę obit 
To some of you? Then eagles all make bare

Your heads and for a minute bow in silent jiVayer! 
Sad hearts, bemoan their loss! Their living. breath 
No longer heaves their breasts, būt flew to rėap 
Its meed beyond the reach of man. Pale Death, 
Likę shadow boyne f,rom the remotest deep * 
Through alabaster clouds that make it creep 
AJong ithe earth, transfiguring mead and wood, 
Enshrouds their souls; while įn t <lisjas?trfc>ųsį \hcfių , 
O most inglorious wreck! — in dust bęsįud i ) 1 !

With priekly pine, their bones lie steeped in thėir own 
May the stars, sitly on that fatal night, — 
For their unpenetrating feeble beams 
Above the ghastly pall of death uto sight 
Were lošt — may they now pightly twinkle streams 
Of grief and be the sacred eterne gleams, 
Faintly lighting the dome 
And may the Soldin \vood 
Be charnel monument and 

Be placed in reliųuaries and
And whait’s beyond? O mighty Dead! draw thy 
Mysterious veil away and let us peer 
Into eternity with mortal eye! 
A boon you štili withold from sage and seer, 
And ever keep your pawns in constant fear, 
For they, confused, likę those who would had 
Their way to heaven, know not which way to 
And ramble from an idol cast and gilt

To temples where they may enjoy a staged lilt. 
May we there būt hehold a wilderness 

\ 

Of glowing orbs, in circling galaxies 
Combined, whirl, likę eleetrons in a less
Than speck of steel? And what’s beyond all these? 
Can it be naught, and they repose 
As mere shades on the Blėst įsiės? 
Alike and only lower in degrees, 
They mingle with the all-pervading 

Or with the Angels sing in praise of
I mourn for the Lieutenant and his friend, 
The geniai Captain Darius, whom I knew 
And did with him the City Gray attend; 
In our dear Alma Mater’s halls we two 
Began our separato courses to. pursue: 
Mine led to Law, to aviation his; 
The earth embosoms him; I live to rue 
His death and wail a dirge for obseąuies!

Alas, how trartsitory and how frail life is!
-‘j..-''!>(■•

P. G. Gaudas. 
July 21, 1933

I i.....  .......... i i mini,,

pragyvenimo yra taip aprubežiuotos. 
Kadangi ant maisto kas savaitę pri 

seinan išleisti nemažai pinigų-------namų
šeimininkė susiduria str labai keblia pro* 
biėtha — : • 
nupirkti už dolerį kuodaugiausiai mais 
to. Kad tai Įvykinti, ji priversta pirk
ti pigesnį maistą, kuris yra blogesnis sar 
,vo-j, 
sankrovas kur ji «»?h. nusipirkti už

■ <».• er*'

Kaip reikia taupyti!

Mirus lakūnams Steponui Da
riui ir Stasiui Girėnid Chica- 
goję atsirado daugelis lietuvių, 
kurie tvirtina buvę vienokiu ar 
kitokiu budu su juo susigimi
niavę.

Stasio Girėno sesuo prisiuntė 
“N” laišką, kuriame ji mini tą 
apsireiškimą.

A Gilienė-Girskaitė išvardija 
sekančius Stasio Girėno gimi
naičius Amerikoje: brolis Jo
nas, seserys arba pusseserys 
Agnietė Giliene, Sofija Miko- 
laitienė, švogeriai A. Gilis, F. i 
Mikolaitis ir paskutiniojo su‘nus 
Albinas; pusbroliai, Franas 
Girskis, Simonas Pipiras, bro
lienė Ona Pipirienė ir trys su 
nųs ir duktė; Agniete Urbonie
ne ir jos dvi dukterys ir du sū
nus—berods trečios kartos gi 
minės. Tikroji musų pavardė 
yra Girskis. Girėnas yra pramin
ta, kad gražiau skambėtų lietu
viškai. Paeiname iš kaimo Vy- 
togalos, Upynos parapijos, Tau
ragės apskričio.

Giminės Lietuvoje
Lietuvoje gyvena sekami gi

minės: Brolis Petras Girėnas- 
Girskis, tikros sesers a. a. Bar
boros Keterienes šešios dukte
rys ir vienas sūnūs Juozapas Ke
teras, du pusbroliai, Jonas . ir 
Kazimieras Girskiai, pusbrolio 
žmona J, Girskienė ir 5 vai
kai; pusbrolis Klemensas Mar
tinius, Lietuvos aviacijos kapi
tonas, dvi pusseserės Martin- 
kaitis-Ivanauskienė ir Uinskie 
nė su’ šeimynomis; dėdiene M. 
Martinkienė, po antru vyru 
Atutienė, pusseserė M. Vitkie
nė ir jos šeimyna.

Čia surašiau tuos gimines, 
kurie yra gyvi, mirusių nebe- 
įskaitome. Mes norime pada
ryti tvarką tarp giminių, nes 
dabar atsiranda visai ne-gimi- 
nių ir užlendaprie pa-’j' 
veikslų arba giriasi ęsą gimi
nės, Mes patys geriau žinome 
kurie giminės, o kurie pe.

A. Gilienė-Girskaitė, Girėno 
sesuo ir globėja.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas. ”down spots” ir te. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

• (Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd Sl 
Tel. Englewood 5840

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth 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.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos, 

Navežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurąnto ir aludės biznį su mažu įne
šimu ir patyrimu.

3517 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių vyrų dirbti po
pierinių atkarpų dirbtuvėje, gera alga. 
Sangamon Paper Grading Co., 1449 S. 
Sartgamon Avė.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Centra- 

linė kuopa Chicagoje rengia draugišką 
išvažiavimą į mišką ateinantį sekmadienį, 
liepos 30 dieną, atsibus Spaičio miške, 
Willow Springs, prie pat Archer Avė., 
priešai O’Henry Parką, yra vienas blo
kas į vakarus nuo Willdw Springs Road, 
arba apie viena 
Kean Avė.

Yra kviečiami 
tikti ir linksmai 
leisti.

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Canal 6558.

Ambros -Broliai, savininkai 
724-726 W. 19th Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
daųninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rertdauninkų 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 Chicago^-

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Real Estate For Sale
Nam __

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 įmokėjimas 
kiti ant lengvų išlygų.

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

l
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pinigus geriausias* vertybes.
Jeigu visos maisto kainos eina bran- 

gyn, kaip gali kaikurios sankrovos par
duoti maistą daug pigesnė kaina? Tai 
yra klausimas kuris reikalauja atsaky
mo, todėl, kad tai pagelbės namų • šeimi
ninkėm pasirinkti tokias sankrovas, kur 
kainos yra žemiausios.

Atsakymas Štai koks. Manufaktūrų Į 
savininkai turi visokias kainas priklaų-1 
šaut .nuo to kiek jie to maisto superka. 
Yra viena kaina ant keiso, kita dėl de
šimts arba dvidešimts penkių kęsų it 
tąip toliaus, iki pilnu vagono. Todėl, 
jeigu Jcrautuvninkas neturi išgalės daug 
iškarto nusipirkti, jisai supratnama todėl 
ir turi brangiaus imti už savo prekes.

Del tos priežasties daug tūkstančių 
namų šeimininkių labiau mėgsta pirki
nėti ”Midwest Stores”. Jos žino, jog 
ši organizacija turi 300 sankrovų ir kad 
jos visos valdo didelę wareauzę. ši 
organizacija superka produktus vago
nais. Tai reikia, kad kiekvienas “Mid- 
west” sankrovos savininkas sutaupo la
bai daug ant savo pirkiniu, ir todėl ji
sai gali pasiūlyti pigesnias kainas savo 
kostiuniieriams.

Įrodymui viso to bus šios dienos 
“Midvvest Stores” skelbimas, kuris teL 

. čia jus rasite di- 
_,Ji pasirinkimą šviežiausio maisto, su
pirkto dideliam skaičiuje,, ir žemos kai
nos siūlomos taupiom namų šeiminin-

PASAULINĘ PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITU MIESTU!!!

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevarto j ate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

(4 CANAL 8500 nf




