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Paskelbė Kodeksą 
Sankrovoms

——................ i »—

Sankrovos turi būti atdaros 52 vai. savaitėj, 
bet darbininkai gali dirbti tik 40 vai.

Minimum alga $14 savaitėje

Ir Latviai įtaria vokiečius
Latviai mano, kad lietuviai lakūnai žuvo 
nuo “mirties spindulių”, nes toje vietoje 

susidaužė ir latvių lakūnai

CHICAGO.—Vakar tapo pa
skelbtas kodeksas visoms smul
kmeniškoms sankrovoms, dide
lėms ir mažoms, išėmus miesto 
sankrovas. t

Industrinis administratorius 
Hugli S. Johnson tą kodeksą 
pasirašė užvakar vakare ir jis 
tuojau įėjo galion ir nuo vakar 
dienos yra privalomas visiems i 
sankrovininkams, kurie veda 
smulkmenišką (retail) prekybą.

40 vai. darbo savaitė
Visose sankrovose, išėmus 

maisto sankrovas, darbininkai 
negali dirbti daugiau* kaip 40 
vai. savaitėje, išėmus prižiūrė
tojus ir vežėjus, kurie gali dirb
ti 48 val.sa vai tėję. Minimum al
ga dirbantiems sankrovoje yra 
$14 savaitėje didmiesčiuose.

Tik prieš Kalėdas ir prieš da 
rysiant inventorių sankrovų 
darbininkai gali dirbti 48 va
landas savaitėje, bet ne dau
giau trijų savaičių kas pusę 
metų.

Sankrovų vedėjai ir viršinin
kai, taipjau profesionalai .(far 
maceutai ir k.), kurie uždirba 
daugiau $35 savaitėje, nuo šių 
patvarkymų yra paliuosuoti ir 
todėl gali dirbti ilgesnes valan
das.

Sankrovos turi būti atdaros 52 
valandas savaitėje

Kadangi šio kodekso tikslas 
yra padidinti samdą, tai jis 
patvarko, kad sankrovos, ne
žiūrint darbininkų valandų su
trumpinimo, turi pasilikti at
daros mažiausia 52 valandas sa
vaitėje, išėmus tas, kurios ir 
ikišiol buvo atdaros trumpesnį 
laiką. Tos sankrovos, kurios 
dar ilgiau buvo atdaros, turi 
ir toliau būti tiek pat atdaros 
kaip buvo ikišiol. Tik darbi
ninkai jose negali dirbti dau
giau 40 vai. savaitėje.

Šį kodeksą priėmė ir prisiža- 
<įėjo pildyti šešios nacionalės 
sau k rovi n inkų asociaci j os—dry 
goods, rakandų, geležinių daik
tų, čeverykų ir drabužių san- 
krovininkai, taipgi Mail Order 
Asociacija.
48 vai. dabro savaitė maisto 

sankrovose
Maisto sankrovose—bučemėso 

ir grosernėse— nustatyta 48 
vai. darbo savaitė, ne daugiau 
8 vai. į dieną, išėmus prieš 
šventę, kada darbininkai gali 
dirbti ir po 10 vai., bet ne dau
giau 12 dienų j metus. Minimum 
alga yra $14 savaitėj didmies
čiuose.

Sankrovų darbininkai turi 
pilną teisę organizuotis ir per 
savo atstovus tartis su* samdy
tojais.

Chicagai ir aplellnkei tedera 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saule teka 5:43, leidžiasi 8:- 
09.

Niekurie fabrikantai bando ap
eiti kodeksą

| Chicago atvyko Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas Ber- 
nard Shame, tirti pranešimus, 
kad daugelis smulkiųjų fabri
kantų, ypač moterų rūbų ga
mintojų savotiškai bando ap
eiti prezidento kodeksą de] mi
nimum algos. Federacija gavo 
žinių, kad 25 siuvyklose Chica- 
goje, kurios pasirašė preziden
to kodeksą, bando jį apeiti vers
damos savo darbininkus pasida
ryti minimum algą dirbant nuo 
štirkų. Tie ,kurie nėra tokie 
skubus ir nepajėgia minimum 
algos pasidaryti, tie būna iš 
darbo pašalinami ir jų vieton 
pastatomi spartesni darbininkai. 
O mokestis už darbą nuo štu- 
kų yra tiek maža, kad tik di
džiausiu paskubumu dirbantis 
darbininkas gali pasidaryti tik
tai minimum algą.

Chicagon yra atvykęs ir 
Amerikos Darbo Federacijos or
ganizatorius Wm. Schoenberg. 
Jis atvyko organizuoti geležies 
darbininkus Chicagoje ir šiau
rinėj Indianoj. Jis. sako, kad 
jau yra suorganizuoti 5,000 
liejiklų darbininkų ,kurie pir
miau priklausė kompanijų “lini
joms”. „

3,166 Chicagos fir
mos pasirašė prezi

dento kodeksą
CHICAGO.—Ikišiol jau 3,166 

firmos Chicagoje pasirašė pre
zidento kodeksą dėl darbo va
landų ir minimum algos. Viso
je Chicagos apygardoje, į kurią 
įeina Illinois, Iowa ir Wiscon- 
sin valstija, prezidento kodek
są pasirašė 20,792 firmos.

Skaičius pasirašančių kasdie 
didėja. Rašosi ir gana didelių 
firmų. Pav. kodeksą pasirašė 
Sears, Roebuck & Co., samdan
ti 32,000 darbininkų ir Inter
national Harvester Co., sam
danti 14,539 darbininkus.

Tikimasi, kad dėl pasirašymo 
kodekso, vien Chicagoje gaus 
darbo apie 500,000 darbininkų.

žmogvagiai paliuosavo aliejaus 
magnatą

OKLAHOMA CITY, Okla., r. 
1.—Charles F. Urschel, multi- 
milionierius ir aliejaus magna
tas, kuris buvo išvogtas prieš 9 
dienas, šiandie žmogvagių tapo 
paliuosuotas, sumokėjote labai 
didelį išpirkimą.

SPRINGFIELD, III., r. 1. — 
Pleas Moore, 68 m., skustuvų 
pardavėjas, nušovė policistą 
Ernest Purgatory, 26 m., kuris 
atėjo jį areštuoti, nes *senis sa
vo kambary hptely tužrėjo atsi
vežęs iš kito miesto jauną mer
gaitę. Policija po to per pusę 
valandos dujų bombomis bom
bardavo jo kambarį, kuomet se
nis jau senai ramiai sau sėdė
jo policijos vežime.

INDIANAPOLIS, Ind., 1. 31. 
—Susidūrus dviem automobi
liams 15 žmonių liko sužeistą 
ir du vaikai užmušti.

Del nežinomos priežasties kilusio gaisro ir eksplozijos sunaikintas bosas, kuriuo buvo 
vežami Illinois milicininkai iš Taylorville į Mount Vernon. 30 milicininkų liko sužeisti, 
du sužeistųjų jau mirė.
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RYGA, rugp. 1.— Latvių 
aviatorių rateliuose labai daug 
kalbama apie žuvimą lietuvių 
Transatlantinių lakūnų, Da
riaus ir Girėno, ypač dar dėlto, 
kad pernai visai arti tos vietos 
susidaužė latvių lakūnai, Cel- 
mins ir Pulinš, kurie skrido iš 
Rygos į Afriką. Tik nelaimė 
jiems įvyko dienos laiku ir to
dėl latvių motoras ore liko su- 
ikišiol tebėra neišaiškinta ko- 
dellatvių motoras ore liko su- 
paraližuotas ir sustojo be jo
kios matomos priežasties, kū

Mažųjų namų savi
ninkai gaus iš val

džios paskolą 
v 1

Valdžios ofisas teikti paskalas 
mažiesiems namų savininkams 
atidarytas 134 N. La Šalie St., 
Chicagoje

CHICAGO.— Vakar * adresu 
134 N. La Šalie St. tapo atida
rytas valdžios Federal Home 
Ovvne'rs Loan ofisas, kuris teiks 
paskolas mažiesiems namų sa
vininkams, kurių morgičiai jau 
yra išsibaigę ir niekas jų nenau
jina. ..... ’

Vos tik spėjus ofiširi atsidary
ti tuojaus susirinko keli tūks
tančiai žmonių, kad priduoti 
savo aplikaęijas papkolai.,^ Jie 
nustojo dagiau per blo^gį ir 
keli policistai turėjo daryti 
tvarką. . >

Pirmutinę paskolos aplikaci
ją pri<|avė lietuvė Pairiina Du- 
linskienė, 3364 Auburn Avė., 
iš Bridgcporto.

Nusišovė senatoriaus 
sūnūs

BURLINGAME, Cal., rugp. 
1.—Archibald M. Johnson, ant
ras sūnūs - senatoriaus Hiram 
Johnson, nusišovė šiandie. Nu
sišovė jis savo namuose. Prie
žasties saiižudystės nežinoma. 
Jis buvo pasiturintis advoka
tas.

WASHINGTON, r. 1. — Fe
deralinė valdžia bedarbių šelpi
mui per pastaruosius du mėne
sius išleido daugiau $100,000,- 
000. Tie pinigai tapo išdalinti 
valstijoms. Bedarbių šelpimui 
yra paskirta $500,000,000. Ma
noma, kad tų pinigų užteks vie
niems metams.

BOONVILLE, N. Y., r. 1. - 
‘Milicija pagelba ašarinių, du'jų 
bombų išvaikė streiku  jaunčius 
pieno ūkininkus, kurie bandė 
sulaikyti vežamą į miestus pie
ną. .

PEORIA, III., r.’l. — Prasi
dėjo darbas prie priruošimo di
delės paviršiaus anglių kasyk
los. Projektas kainuos galbūt 
$3,000,000.

SAN SEBASTIAN, Ispanijoj, 
r. 1.—Laike audros apvirtus 
motorinei valčiai Jesus žuvo 20 
žmonių. 11 lavonų jau išgrieb
ta, ieškoma likūsių 9.

MILWAUKEE, Wis„ r. 1. — 
šiaurvakariniame Wisconsine 
plačiame plote dega krūmai, 
kelmynai ir durpynai. Šimtai 
Žmonių gesina ugnį.* •! - r.-' , >

NUŠOVĖ CICERO GANGS
TERĮ

CHICAGO.j—Vakar prie Jos. 
Choupka automobilių taisymo 
šapos, 5337 W. 25 St., liko nu
šautas Tony Marino, kitaip Do- 
minico Russo, kuris vadovavo 
Cicero gangsteriams ir kuris 
užėmė Ralph Capones vietą, pa
starąjį pasodinus kalėjiman Už 
nesumokėjimą taksų. Jį nušovė 
kiti gangtseriai.

4,000 žuvo Chinijos 
potvyniuose

PEIPING, r. 1.—Telegramos 
iš Sianfu distrikto praneša, 
ka<| Kvvanching ir Shensi pro
vincijose Kingwei upės potvy
niuose žuvo mažiausia 4,000 
žmonių.Tiek lavonų matyta 
pĮaiikiafe ties SanyUan. 
ibiąeli ^plotai užlieti, daug na
mų sugriautai, pasėliai laukuose 
sunaikinti.

Kuomet niekurios Chinijos 
dalys kenčia nuo potvynių, tai 
kitose vietose gyventojus mari
na *badu nepaprastos sausros, 
kurios tęsiasi jau kelinti me- 
taiv

NORTON, Kan., r. 1. —Wilf- 
red Lund, 35 m., nušovė savo 
žmonos samdytoją McCune, pa- 
špvė jo tėvą, bandė nušauti sa
vo žmoną ir tada pats nusišo
vė.

Lietuvos gydytojai neįsileidžia 
gydytojų iš Vokietijos

Kai kurios žydų įstaigos rū
pinosi darbo tremtiniams iš Vo
kietijoj gyvenusiems žydams 
gydytojams, bet gydytojų są
jungų atstovai yra priešingi, 
girdi, ir dabar esantiems gydy
tojams dėl krizes praktika ir 
uždarbis sumažėjęs.

“Drobės” fabrikas .pastate 
naują modernišką mašiną ir į 
rengė specialų dažymo skyrių.

ATSIMINIMAI APIE LA 
KUNUS S. DARIŲ ir 
S. GIRĖNĄ

Telpa kasdien “Naujie
nose.” Juos rašo Naujie
nų redakcijos narys AN~ 
TANAS VAIVADA, kuris 
buvo su lakūnais arti
muose santykiuose ir pra
leido su jais beveik visą 
jų galutino prisirengimo 
laiką.

Atsiminimai bus gausiai 
iliustruoti naujais paveik- 

į 9 • ‘ 'tslais.

Sekite juos ^Naujienose/'
.........    . m     —     
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Šerifo mušeikos šau
do streikuojančius 

angliakasius
16 žmonių sužeista Pennsylvani- 

jos anglių laukuose, kur strei
kas plečiasi ir streikuoja, virš 
20,000 angliakasių

BROWNSVILLE, Pa., rugp. 
1.—šerifo mušeikų puolimuose 
streikuojančių angliakasių 16 
streikierių liko sužeisti— pa
šauti ar pritroškinti nuodingų 
ašarinių dujų.

Aštudni strei-kieriai liko pa
šauti prie Frick Coke Co. ka
syklos. Paskui į juos mesta 
dujų bombos, kurios daugelį 
pritroškino. Du pašautųjų gal
būt mirs. • s- i

' * * *

Prie kitos tos pačios kompa: 
nijos kasyklos du žmonės liko 
pašauti ir du skaudžia ii apde
ginti dujų bombų.

Prie streiko prisidėjo Alleg- 
heny, Washington ir Armstrong 
pavietų angliakasiai, taip kad 
skaičius streikuojančių anglia
kasių pasiekė jau toli virš 20,- 
000. Streikięriai reikalauja pri
pažinti angliakasių uniją. Ka
syklų kompanijos, kurios yra 
valdomos plieno trusto, tam 
griežtai priešinasi.

LIETUVOS ŽINIOS
Kova su venerinėmis ligomis
Kovai su veneros ligomis iki 

šiol Lietuvoje buvo įsteigta de
šimts ambulatorijų: kaune—2, 
Alytuje, Mažeikiuose, Panevė
žyje, Rokiškyje, Raseiniuose, 
šakiuose, Šiauliuose ir Tauragė
je (po 1 ambul.). šiose ambula
torijose venerikams buvo tei
kiamas nemokamas gydymas, o 
iš dalies ir vaistai. Pagal naują 
tvarką šios ambulatorijos pa
naikintos, o visoms savivaldy
bėms pavesta įsteigti prie ap
skričių ligoninių, arba atskirai, 
ambulatorijas venerikams. Tuo 
budu dabar jau visose apskri
tyse venerikams bus teikiama 
medicinos pagalba ir sėkmingiau 
stabdomas tolimesnis ligų pliti
mas.

Liet. Banko aukso fondas
■. ■

Lietuvos banko aukso fondas 
per birželio mėn. liko nepasi
keitęs—48,1 mil. lt. Svetimos 
valiutos fondas padidėjo nuo 
10,1 iki 11,5 mil. lt. Diskontas 
ir paskolos siekia 85,8, o bank
notai apyvartoje—91,5 mil. lt. 
Banknotų padengimas auksu su
daro 52,6%, o auksu ir valiu
ta—65,2%.

. '.‘T 

lyno oro uosto policija pasiėmė, 
kad galėtų nuodugniai katas
trofos priežastį ištirti. Dieny 
nas bus vėliau perduotas atsto
vybei. Visi daiktai, kurie pri
klausė įnirusiems, yra perduoti 
Lietuvos atstovybei. Dienynas 
buvo stropiai vedamas. Lakūnai 
žymėjo kiekvieną įvykį: jis bu
vo vestas iš dalies angliškai, iš 
dalies lietuviškai. Maršrutas pa
žymėtas šitoks: New Yorkas, 
Nevvfoundlandas, Kanados pa
krantė ir paskui vandenynas. 
Amerikos žemyną jie apleido 
ties Rugged Harbor. Paskui jie 
leidos per vandenyną Airijos 
link, kur jie visu pirma perskri
do Gallway. Po Gallway jie 
skrido toliau ir perskrido Lon
doną. Toliau maršrutas eina 
Amsterdamo ir luenuburgo 
kryptimis. Atrodo ,kad Europos 
žemyne jie mažiau laikės savo 
maršruto. Berlynas buvo toli 
šiaurėje aplenktas, čia lakūnų 
leistasi visiškai tiesiai j Kau
ną.

Tragiškas lietuvių lakūnų li
kimas visoje apylinkėje gyven
tojų tarp sukėlė didelės užuoj a li
to®. Tragedija yra juo dides
nė ,kad ji įvyko netoli lakūnų 
tėvyhės, laimingai nugalėjus 
vandenyną. <Dau*g žmonių buvo 
atvykę automobiliais iš Berlyno 
katastrofos vietos pasižiūrėti. 
Spauda ypatingai pabrėžia tra
giškąją pusę.

Vokiečių aiškinimas nelaimės
Berlynas. VII, 18. Elta. Vakar 

vakare savo nuolatinėje tarny
boje agentūroms Wolffas (vo
kiečių) davė platų komunikatą 
apie lietuvių lakūnų žuvimą. 
Wolffas pažymi, kad žuvimas 
įgauaąs ypatingo tragiškumo 
dėl to, kad Lietuvos lakūnai žu
vę prieš pat pasiekiant savo 
tikslą. Nelaimingas įvykis at
sitikęs ties Kuhdam kaimu, 
Soldino apskrityje, arti rytų 
Vokietijos sienos. Nelaimė įvy
kusi apie 2 vai. naktį iš sekma 
dienio į pirmadienį. Per visą 
‘kelią tarp New Yorko ir ryti
nės Vokietijos lietuviai lakūnai 
nebuvę niekur pastebėti. Taip 
kad jų atvykimas buvo didelis 
siurprizas, kai buvo sužinota, 
kad jie yra atlikę tokią didelę 
savo kelionės dalį kuo sėkmin
giausiai. Vienas ūkininkas, ku
ris gyvena arti Kuhdamo, apie 
2 vai. nakties girdėjo baisų 
trenksmą, bet nieko negalėjo 
daryti dėl didelės tamsos ir 
smarkaus lietaus. Pirmadienį 
rytą buvo surastas visiškai su
naikintas lėktuvas ir du negy
va kūnai. Lakūnų kūnai yra 
smarkiai sužaloti ir juos sun
ku pažinti. Pasiteiravus reicho 
oro laivyno ministerijoje, buvo 
pairekšta nuomonė ,kad lėktu
vas žuvęs, gali būt, todėl, kad 
dėl didelės tamsumos jis skri
dęs žemiau, negu lakūnai iš 
tikrjų norėjo ir dėl migloto oro 
jis 'galėjęs užkliūti už medžių 
viršūnių ir trenkti į žemę. 
Daugelis medžių aplink yra su
laužyta.

rios nepasisekė surasti, nors 
buvo plačiai tyriama.

Ta aplinkybė, kad abu lėktu
vai susidaužė veik toje pačioje 
vietoje, prie Soldino, ir dėl ne
išaiškintos priežasties, kelia į- 
vairiausių kalbų. Spėjama net, 
kad abi katastrofas iššaukė 
koks nors paslaptingas “mirties 
spindulys”.

Tik tuomet latvių lėktuvas 
ikrito iš žemai, motorui dėl ne
žinomos priežasties sustojus, 
tai lietuvių lėktuvas turėjo 
kristi iš augštai, nes jei jis bu
tų kritęs iš žemai, tai ir ant 
medžių krintant tokios katas
trofos negalėtų būti, nes abu 
lakūnai užmušti vietoj, jų kp-( 
nai sujapžyti, o lėktuvas pa
verstas į krūvą šipulių.

Tečiaus latvių lakūnas Cel- 
mins, kuris pats toje vietoje 
susidaužo, spaudoje paskelbė, 
kad jis netiki jokiems “mirties 
spinduliams”, kuriuos į orą 
siųstų vokiečiai. Bet ir jis, 
kaip ir daugelis kitų mano, kad 
tosios katastrofos vietoje susi
kryžiuoja kokie nors radio spin
duliai ir ore pasidaro kokia tai 
labai pavojinga lakūnams tuš
tuma.

Dar apie musų trans
atlantinių lakūnų 

nelaimę
(Iš Lietuvos laikraščių)

Tarp rastų pas lakūnus daiktų 
yra įdomus kelionės dienynas; 

taip pat rastas maršrutas
•Kaunas. VII. 18. Elta. “El

tos” korespondentas šį rytą, 
0,30 vai. iš Soldino pranešė, 
kad vokiečių oro policija ir 
kvotos komisija perdavė Lietu
vos atstovybei daiktus, kurie 
buvo rasti, nustatant asmenybę, 
lakūnų ikišeniuose ir sutriuškin
to tarnsatlantinio lėktuvo “Ll- 
tuanica” kabinoje. Pas. kap. 
Darių buvo rasta: amerikiečių 
pasas, piloto liudijimas, laiškų, 
kuriuos jis vežė savo artimiems 
žmonėms, taip pat tam tikras 
lakūno laikrodis. Pas Girėną 
buvo rastas kelios fotografijos, 
trys doleriai ir talismanas, me
dalis su anglišku užrašu: “Saint 
Christoperus protect us” (šv. 
Kristupai, saugok mus). Paly
ginti storas medalis buvo su
lankstytas. Nuo nuovargio ir 
miego lakūnai turėjo specialių 
tablečių. Pas juos, be kelių 
citrinų, kurios 'buvo išmėtytos 
po žemę ,nebuvo rasta beveik 
jokių maisto produktų. ’

Nuostabiausia, kad laikrodis 
dar ėjo tuo metu, kuriuo buvo 
rastas. Be to, dar degė maža 
kišeninė lemputė.

Įdamiausias rastas daiktas 
yra lėktuvo dienynas, kurį Ver

LONDONAS, r. 1.— Anglijos 
aeroplanų bombardavimas šiaur
vakarinės Indijos kaimų sukėlė 
didelį pasipiktinimą pačiame 
Londone. Ypač yra pasipikti
nusi darbininkų spauda.



Antras “Naujienų

PIKNIKAS
Atsišaukimo# į draugijas

Temykiteprąnešinuis.
šiai

T<1.. L'AFAY&TTE’ 6195nie

ATINGCOMP

$160.50Į vieną puse

South Center Plumbi Paęupinaiųę dokjumenUią

OT8o.>lsted;St

Kaip vieną, moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

i'VykM 
plačia.

religiniai skir 
atvejyje turės

Leonąrd; Ęlęc$i$ę, Refrigera- 
toriai yra seniausios išdir 
bystės.—Trijų mętų gąran- 
tia^! ųiusvjh krąytuvėje.

Lietuvių lakūnų- iragingos 
mirties atbalsiai.

w1 ww imiįR*rwilw

Lietuviai Elektros ’ Refrįįį^atp 
Inžinieriai

nuo, 7 ryto iki 1 (Į |jyal. vakaro.

ba,24 nięnęsĮ.u^ ' . J'" '
įlipą, tikrai persitikrinkite patys. Atvažiuokit pap mus ir kalbėtiklt lietuviškai

“Golumbus” yra labai puikus, moderniškas* didelis 32000 topų ląiv^Sr. pMbuda- 
votas tiktai keletą metų atgal.

Apie komfortą ir patarnavimą kalba kiekvienas kuris .laivu. k^l|a,vo Lie
tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
ir linksma* nes galėsite pasišokti, pąžai.sti ir pajnatyti guriausius ktftUarųua pa
veikslus.. Kiekviena minutė jūsų kelionės bus praleista smagiai ikijiM U&Pftjua 
site, kaip. atvažiuosite į Lietuvą. " -

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERAfl]ORIV

Chicagictė Mrs. Vera Carl, kuri liko, nuteista; 14 metų ką? 
Įėji man už pąsapylymą žudeikų nužudyti, jps vyrą, kad ji 
galėtų gauti jo ąpdraudą, Jos brolis ir meilužis liko nuteisti 
visam amžiui kalėjimam žudeikos gi bus teisiami vėliau. 
Jos vyras liko nužudytas ir ji ąpdrąudą gavo* bet už tai da? 
bar turės ilgai, kalėti,

LAIVU “COLUMBUS”
Kurta, lydės pagarsėjęs kelionių, ekspertas C. KOBF.LT

Laivas išplauks .iš New Yorko

Tie, kurie skaito laikraščius^ dabar jau turėtų žinoti, kad • vienatinė ' Lietuvių 
Plumbingo ir Apšildymo Reikmenų Kompanija Chicagoje yra

konferencijoje kalbės Green- 
field,. Mažų Namų Savininkų 
Centro pirmininkas. Jis pla? 
čiai nušvies dabartinę padėtį 
ir kas reikia daryti ateityje.

—Sv K. Maža n.
Beydro Fronto Clevelando 
Lietuvių Organizacijų Lai
kinojo K-to pirmininkas.

Vėliausios mados; žemiau 
šia kaina pas mus.

sudaryti bendrą komitetą. 
Reikalui esant, tas komitetas 
galės kalbėti visų vietos lie
tuvių vardu bei juos atstovau
ti. Partiniai bei 
tuinai šiame 
būti užmiršti.
- Nėra reikalo 
dabartiniu 
kritiška.
netekome savo namučių. O 
jęigu kurie turėjome savo pi
nigus pasidėję į bankus, tai ir 
tęn jie tąpo uždaryti. Tpkiu 
būdu daugelio viso gyvenimo 
sutaupąs, žuvų, — teko atsi
sveikinti su centais ir dole
riais, kurie buvo mųsų kruvi
nų prakaitu uždirbti.

Vargu gali tikėtis, ko .gero ir; 
tie, kurie dąr: šįaip tąip, lai
kosi, — vadinasi, tebeturi na
melius. Ęyt-poryl jie gaji;atsi
durti takioje pat padėlyje, 
kaip ir kiti, — pražudyti sąvp 
namelius už skolą.

Kalbėkime šįa|p, kalbėkime 
taip, bet mes kas dieną bren
dame vis į didesnį skurdą ir; 
vargą. Per šiuos sunkius lai
kus ne vienam j4u/tVė'fco susi
pažinti ir su badu. Kas bus to
liau, jeigu mes nesirūpinsime, 
savo padėtimi?

Akivaizdoje viso to, laiki
noji komisija nutarė kreiptis 
į visas vietos, draugijas, ragi
nant jas prisidėti prie bendru 
darbo kovai už geresnį būvį., 
Visos draugijos’ yra prašomos

sayų, tarpų, išsirinkt’ 
tuss. Rinkite tpkių^ žwmies, 
kmw jRW> thdwniau. 
0.jpg g^rjąu- 
kiai butų nuo, kiekvienom dr- 
jys išrinkti po du dejęgąty. O

tolkdia iHr>i d?w na“ 
rjųr tąį dąr ĮlHft. kas 25 narių 
išrinkti po vieną delegatą. 
Tokiu budu ir stambiosios 
dyąugyps bus tęisingai atsto- 
yaų.jmn«s--.

Tų, išrinktų. delegatų bendra 
kmifprenęiją, nyninhimu laiky
ti, rugpjūčio 30. d, Lietuvių 
Svetainėje. Konferencija pra
sidės 7:30, vai. vakaro. Bus iš
rinkta , pastovi valdyba ir vi
sos reikalingos komisijos į- 
vairnus darbo ątjlihiniui.

Rus pravartu pažymėti, jog

Pittsburglio lietuviai irgi 
ruošiasi prie lakūnų mirties 
paminėjimo, liepos 27 d. Lie
tuvių Vaizbos Butas laikė sa
vo susirinkimą kur buvo pa
keltas klausimas ir dėl surem, 
gimo apvatkščiojimo. Kadan
gi- Vaizbos Buto darbuotojų 
tarpe randasi aviacijos dienos, 
kcųniteto. narių,. tąjį.buvo ne- 
^rlrima jų ignoruoti.
i ^Pakėlus klausimą dėl suren
gimo apvaikščiojijno, pasiro-, 
dė, kad vaizbininkų tarpe ran 
dasi ir priešingų minėtam ap- 
vaikŠčiojimui, bet pritarian
čių buvo didžiuma. Pritariau-

N, to«WĮWirM 
TBĘĘĘ ONĄS A :

Atdara kasdie nuo 7-ryto iki 8 vai. vakaro. S ubą t o mis

Liepos 2Q d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko bendras lietu
vių susirinkimas, kuriame ko
vo išrinkta laikina, komisiją, 
.Komisiją! pawlą įtrauki’ i 
darbą visas vietos s lietuviu 
organizacijas.

Pirmiausiai tenka pasakyti, 
jog tas darbas jau senai turė
jo būti pradėtas, kadangi ne
darbas ir skurdas jau keli me
tai, kaip mus slęgia. Tačiau 
ligi šiol vjs njęko nebuvo da
roma, o tuo tarpu galo susi
dėjusiai sunkiai padėčiai ne
simato. Pagalios, progresyvių 
draugijų centre kilo sumany
mas. sušaukti bendras susieini 
kimus. Tąs susirįnkiiį^ąs, kąip( 
jau aukščiau minėtą,* įvyko 
liepos 20 r d. Bųyo 
svarstomą dąkąrtiuė padegs, 
Po visapusiškų diskusijų pri-j 
cįta išvados, jog būtinai reikią 
bendram darbui suburti visas 
lietuvių organizacijas. Ta,m 
tikslui tapo sudaryta laikina 
komisija, kuri atsišauks į vi
sas draugijas bei pavienius 
darbuotojus ir iš jų bandys ke jokio atidėliojimo tuoj iš

Gryna*, prilmna* Žemo ftuaUbdo nle- 
tojimą odos 1 penkto* sekunda* — 
ir parelbinras prie Ecsemo*. pučku. 
dedervine*. Ir H bėri Ui U- Žemo be
veik atebuklingrai praAalina visokia* 
odoa irllaetjan. kadangi jo gydymo 
ypatobCį* retai randamo* kitose jfy- 
duoMae, Viso* vaUtinyčio* užlaiko 
—86c, 60c. $1. Ypatingai tvirta* 
Zęniq, Dy syk cereani reaultatai $1.26

Perkant, Refrįgerator^ij^ nuo ipp- 
<sų. ir įmokant .$5.00‘ gausite 5 tu 

kieęu? i
Parotu..

SOUTH CENTER PLUMBING & HEATING SUPPLY CO
kuri randasi adresu,

aiškinti, kad 
laiku padėtis yra 

Daugelis musų, jąą

čiųjų tarpe irgi pasirodę gana 
keistų nuomonių. Quokim 
sau buvo, paduotas sųmany- 
mft?*. Kart, remiant, inkunų 
mirties, paminėjimo apvaikš- 
čiojimą pelną nuo apvaikščio- 
jimo skirti Lietuvių Kambario 
naudai Pittsburglio Ųpiversj- 
tptą, arbą Rm tq pelpp. 
RęiŠkia, ląfcųnu mMies aq- 
vaikščiojimą buvo norima pa
naudoti vjsai kitiems tiks
lams. Bet ant vietos buvo nu
rodyta, kad toks apvaikščioji- 
ipo rengimas yrą ųetiMus ir 
negalima maišyti keletą daly
kų į vieną.

Buvo išrinkta komisija, kad 
susitarti su kitomis draugijo
mis dėl surengimo bendro ap- 
vaikščiojimo.

Bątų gerąį, kąd prie ąpvah 
kš^iųjimp mirties pa
minėjimo, ąebptų maišomi jo
kie kiti dalykai, O. Uždarbis 
upę ąpvąikščiojinio butų ski
riamas lakųnains paminklo 
pąstątymui. —Š. Bąkanas.

N. W. kampas 55t«s ir State gątyią
apšildymo reikmenių. Mes.. savo 
esamę piląąį įsitikiąę,' kad jus 

r SUTAUPYKITE PINIGU,

Dabar yra geri ausis laibas pirkti, plumbingą ir 
krautuvėj turime didžiausį pasirinkimą stako ir 
pas mus gausite materiolą SENOMIS KAINOMIS : 
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 a.tvažiuos
jūsų namus ir suteiks jums apskaičįavimą Įį |f| 1 
DYKAI. Jums nebūtinai reikės pirkt, kol ti- JĮ ĮĮT*I 
krai įsitikinsit, kad galite ?utąupyti pjnigų.
Ęel namų apšddA'mo reikmenų jei norėsite* m$s temime juinš;pUiią Rasko- 
lip^imę ręikaUng,us irųųki^ tadą jus patys gales^ė įsivesti namų apšildymą.
Męf. turime naujų dėl lepgyų išmokėjimų. Jus gęįite mums dalimiš mokėti 
P$r 
Pyįeš p

Mra. x«cUy Imedekc lt Dnyton rato: *A1 
vartoja KruacMn, kad aomažloU *varuma— 
ai-netekau 10 atai?» J vteoą *arait« ir m- 

nuhntl riebutna*^e$Sva!,' SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite PU*ę laukite- 
llo KrtiRchen atikle karite vanden* ryte priei 
pusryčiu* — tai yra saurus būda* netekti 
negražaus riebumo Ir v.ena bonka, kario* 
aitenka 4 savaitėm* visa) matai. kainuoja. 
Gaukite ji paa bite aptiekiaink* Amerikoje. 
— yra daug Imitaciją ir jut turite eaarott 
eavn sveikata.

žiūrėkite, kad rantumet Kruachen Balta 
Jeigu it pirma bunka neįtikina jua, kad tai 
yra sauffiaualaa būda* nusikratyti riflkuma 

Djmgai rrnainaott

Tąr būt, nėrą byvę jokio ki
to panašaus a|sitikimo lietu
vių gyvąniipę, kurį? butų 
dąr£B tqkiq nf^ąRrasto suju
dimo ir butų taip skaudžiai 
užgavęs lietuvių liaudies gi
liausiąs gailesčio jausmus, 
Kaip kad tragipga lųą^ų drą
siųjų lagūnų, kąp. S, Dariąpą 
ir S. Girėno mirtis.

Pas mus Pi|tąburgbą tąs 
gailesčio jausmas tarp lįętu-: 
vjų liaudies, tpr, hą|< yrą jąą- 
čiąmąs.ne mąž.iąu, ųagų MHo- 
są liętuvjų ^o|pnijąse. Ir tąi 
ne tjk dėl lakūnų drąsus, žy
gių perskristi, žiaurųjį Ajlan- 
tikįM vandenyną, bet <j«r ir dėl 
tos aplinkybės, kad Pittsbur- 
gbą lietuviai turėjo progos y- 
pątiškai su$ipąžiptj są, musų 
gaęsįąųsiai? lakųnąi8 Ber SI*A* 
Sąimą, ir liuke ąviaęijps dįą- 
nos. Ir Pittsbąrgbo. lietuviai, 
nąrs. ir su maža dalgią, yra 
prisidėję prie sjęridiipo.

Daųgiupa, pittshurghiečiiĮ 
labai gerai at^ipiena kapito
no Dariąąs pasakytas kalbas 
per SLĄ. Seimą ir aviacijos 
dienoje per Radio i$. stotie^ 
IV Q- V., tąrpiąinkaųjąiit 
PittsbųrgltM Liętąvių Radiu 
b^iuląą. Tos kalbos šiandie 
pą$ muąų. žmones tyri dąW“ 
giau reikšmės, negu tada, ka
lia jos buvo sakomos. Tais lai
kais ne visi mes supratome 
musų drąsiųjų lakūnų pasi
ryžimą skristi į Lietuvą; bęt 
šiandien jau suprantama ir, 
gal būt, mums ne vienam gai
la, kad mes tada nesupratome 
ir neprisidėjome su didesne 
parama.

Dėl nesupratimo tų žmonių 
mes negalime perdaug ketin
ti, jei kurie drąsiųjų, 
žodžiams nenorėjo tikęti, — 
tam buvo ir priežasčių. Musų 
liaudis yra ne kartą apgauta 
visokiais skambiais pažadais 
dėl garbės ir gerovės musų 
tėvynės Lietuvos. Dažnai pa
sibaigdavo tie garsieji ybal- 

y pa tiška nauda tų obal- 
skelbėjų. Tik prisiminki- 
netolimos praeities viso- 
bendrovių organizavimą, 

kada buvo išviliota iš musų 
liaudies milionai dolerių ir 
pražudyti vaduojantis viso
kiais gražiais pažadais ir o- 
balsįais.

Drąsieji lakūnai savo dar
bais ir garbingu pasiaukavi- 
mu parodė musų liaudžiai, 
kad jų žodžiai buvo reikšmin
gi, kad jų pasiaukavimas bu
vo nuoširdus, giliai apgalvotas 
ir daug siekiantis dėl garbės 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
bei pasaulio progreso. Ir už 
vis svarbiausia, kad musų 
drąsieji lakūnai tiems savo 
karžygiškiems žygiaiųs turėjo 
tinkamų gabumų.

Tragiška lakynų mirtis, tur 
bųt, atstęigs musų liaudyje 
pasitikėjimą prakilniems dar
bams. Ir butų gerąi, kąd at- 
steigtas pasitikėjimas butų 
saugojamas ir nebūtų leidžia
ma tas pasitikėjimas išnaudo
ti visokiems savimeiliams tik
slams, ir kad, ateityje musų 
liaudis nebūtų apgaudinėja
ma.
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“LITUANICAI” ŽUVUS
ATSIMINIMAI APIE LAKŪNUS STEPONĄ DARIŲ IR 

LE1T. STASĮ GIRĖNĄ
Copyright, 1933, by Lithuanian Newj Publishing Company. All rights reserved.

(Tąsa)
šis p. Elenos Jankauskienės 

laiškas, kaip ir dešimtys kitų 
panašių laiškų ir įvairiausių 
paprastų žmonelių nupintų 
rašinių, kuriuos “Naujienos” 
gauna kasdien, išreiškia dide
lį skausmą, liūdesį, kurį visa 
lietuvių tauta pajuto, kuomet 
pasklido žinia apie lakūnų tra
gediją.

Šis laiškas ir šie rašiniai tai, 
parodo daug jautriau ir vaiz
džiau, negu tobula eulogija, 
sudaryta gabaus literato iš 
skambių žodžių, apie sparnuo
tus lietuvius Steponą -Darių 
ir Stasį Girėną, su kuriais 
chicagiečiai ir kitų kolonijų 
lietuviai dar nesenai “trynė 
alkūnes”, o kurie dabar musų 
vaizduotėje yra 
tuvių Didvyrių 
riai.

Visa 
liūdesį, 
tamsus, 
naukęs
tebevirpena 
stygas; ji ilgai kentės liūdesį 
ir skausmą, nes jausmai, ku
riuos gali pažadinti tik didvy
riški nepaprasti ir prakilnus 
vyrų žygiai — ilgai, il
gai rpiegojo ir dabar, staigiai 
pabudę, negreit apmirs; jie 
degs kiekviename, kuriam 
tauta yra brangi, kuriam Lie
tuva nėra tik sklypas žemės 
su vardu; jie degs kiekviena
me asmenyje, kuris pajėgia į- 
vertinti 
ir tvirtą 
žmogus 
lipdytas
bet pasiryžęs atsiekti kokįįgiais labai lankstus ir reikš- 

lsunkiai pasiekiamą tikslą. įmingi, didelio liūdesio, skau- 
L. Nors kap. S.. Darius ir Įeit, smo atvejuose tų ypatybių nu-

naujausi Lie-
Panteono na-

lietuvių
kuris ją 
juodas
skaistų saulės 

jautrias

tauta jaučia 
užgulęs, lyg 

debesys ap- 
veidą, 
širdies

pasišventimą, drąsą 
valią, kurią parodo 

kitas jam lygus, nu- 
iš tokio pat molio,

S. Girėno žuvimas buvo 
skaudus smūgis visiems lietu
viams ir, drąsiai galma pa
sakyti, transatlantinės aviaci
jos progresui, jį itin skaudžiai 
atjaučia Amerikos lietuviai, 
kurie padarė tragingai pasi
baigusį žygį iš New Yorko į 
Kauną, Lietuvą—savo senąjį 
kraštą—galimu.

Amerikos lietuviai lakūnus 
išauklėjo iš jaunų berniukų į 
vyrus; jie suteikė jiems pro
gą kopti aukštyn išsilavinime 
ir vystyti tas budo ypatybes, 
kurios dabar kiekvieną verčia 
nulenkti galvą ir juos pagerb
ti kaipo didvyrius; Amerikos 
lietuviai sudėjo savo sunkiai 
uždirbtus centus į vieną, kad 
pasiųsti per Atlantą “LITUA- 
NICĄ”, simbolizuojančią dar 
neužgęsusį patraukimą prie 
gmtinio krašto, kurio laimė, 
gerovė jiems teberupi.

Amerikos lietuviai, jaučia, 
kad, ir Steponas Darius, ir Sta
sys Girėnas yra jų vaikai, jų 
sūnus, jų dalis; jie yra lyg 
toji motina, kuri kovoja iki 
išsisemia jos jėgos, kuomet 
kietaširdis nori atimti nuo 
jos sūnų. Bet, nors jie dabar 
kenčia liūdesį, jie turi iškėlę 
savo galvas į aukštį ir teisin
gai didžiuojasi, “Vyrai iš mu
sų tarpo tai padare.”

“LITUANICOS” tragedija 
palietė sunkausiai tuos ameri
kiečius lietuvius, ypatingai 
Chicagoje, kurie lakūnus pa
žino asmeniškai, kurie su jais 
darbavosi, draugavo, padėjo 
ruoštis kelionėn. Jų jausmus 
gal butų sunku išreikšti žod
žiais, kurie kai kuriais atžvil-

dar ir dabar 
ir Stasys — 

—- kaip juos 
v a d i n o —

stoja. Kai kurie 
negali įtikinti 
Stevc and Stan 
draugai 
ištikrųjų žuvo, ištikrųjų mirė
“LITUANICOS” griuvėsiuose, 
Vokietijos miške, tik 300 my
lių nuo tikslo; jie dar turi sa
ve įgnybti, kad persitikrinti, 
jog pergyvena tikrenybę, o ne 
kokį blogą sapną.

O, kad tik tai butų sapnas, 
kad per kokį stebuklą “LITU
ANICA’* atplasnotų atgal, kad 
lakūnų paskutiniai žodžiai 
nebūtu kartus ir skaudus atsi
minimas paskutinio pasima
tymo, paskutinio atsisveikini
mo prieš atsiskyrimą su jais 
New York e.

“Iki pasimatymo! Netrukus 
pasimatysime Chicagoje. Grį
žęs Chicagon pasveikink ma
no Mamytę, atiduok linkėji
mus visiems draugams ir pa
sakyk jiems, kad ‘See you all 
soon* — Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas tarė nusijuok
dami draugiškai, kuomet man 
teko su jais atsiskirti ir grįž
ti Chicagon po trijų savaičių 
New Yorko Half Moon vieš
butyje, 
sistoję 
sti.

............... I r

bet jaunutės autorės kūrinėlį 
“The Golden Wreath of 
Death
<ad ji savotišku
ką pasako.

Atsiminkite, ji
metų amžiaus, štai ką jaunoji 
Bernice rašo:

The Golden Wreath 
of Death

Golden Wreath 
perskaitę pamatysite, 

budu daug

tik dešimts

Their souls were holy, noble, 
and vvorthy, they died of 
pain and suffcred a lot, their 
souls are now in heaven.

The pilots were happy and 
gay, būt we have tears in out* 
eyes. We whishper and talk 
about the poor boys, and we 
call tliem brave men.

We have sad hcarts, 
they are now in peace 
happincss. They have

but 
and 

been

kur lakūnai buvo ap- 
ir lauke progos išskri-

(Bus daugiau)

10 metų čiagimė lie 
tuvaite pagerbia žu 

vusius lakūnus
Jaunute Bernice Caskey para

šė eiles jų atminčiai, “The 
Golden Wreath o f Death”,

Jaunutė, tik 10 metų čiagi
mė lietuvaitė, Bernice Caskey, 
926 North Fletcher Street, 
Chicago, pasiuntė Naujie
noms gal savo pirmą literatinį 
bandymą — eiles apie lakū
nus S. Darių ir S. Girėną.

Gal jų forma labai netobu
la, gal ritmas nėra vienodas, 
gal joms -daug-Lo dr- trūksta/

•aaBMaaa

v

Zenith 7-tubų Radio

Majestic Radio tik po

75c

20c

50c

75c

50c

50c

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

in bappiness. 
mušt keep the 
soprow i n our

lošt their lives for us.
We all shall praise the 

Lithuanian heroes—
Bernice Caskey.

Daugybė skalbiamų mašinų 
$99 vertės, tik po

'39.00

THOR skalbiamos maši
nos po

’49.50

*15.00 
•19.50 

•9.50
R. C. A. Victor Radio su Victrbla krūvoje

’59.50

g®

calied away from us not to 
suffer ih pain.

The two pilots may get in theit’ 
shiįi and sail away to heaven, 
way up in the sky. Their 
praise shall never fail from 
start or to end, and may they 
be happy beyond earth’s ho- 
rizon, when they meet mother 
and son.

hut we all will never for- 
get, we shall always have it 
in our heartk 
have crossed the 
brought the mail 
back again, būt 
never returned. 
that failed to
are in sorrow, thy ones that 
returned are 
Būt we all 
Lithuanian
hearts, and shall never forget 
the two Lithuanian boys who

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsr 
fiįp pataria Lietuvos bankai

jSome 
ocean, 

and came 
some bave 

TheYsm- 
come back

Kainos Jau Kila
Sugrąžinimui gerovės, Prezidento Roosevelto progra

mas reikalauja, kad visų prekių kainos turi būti pa
keltos. > m

Kurie dar turite užsilikusių centų, arba kurie pirktu- 
mete lengvais išmokėjimais, tai dar turite progos įsigyti 
sekančias reikmenis dar žemomis kainomis. štai ke
letas pavyzdžių — 

Philco Radio, 1934 m.

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE
Šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

35-th STREET BEER GARDEN 
817 WEST 35-th STREET 

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

“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.

: . ■. ■ mm u. t .
Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 

—$4.00; visur kitur Amerikoje — metams $7.00, 
pusei metų — $3.50.

Siųskite pinigais arba iponey orderiu.

Majcstic Elektr. Refrigeratoriai

II-

Galite pirkti išmokėjimais, 
tiktai po vieną dolerį į sa
vaitę.

MAYTAG naujos skalbia
mos mašinos No. 10 po

69.50

Jos. F. Sudrik, Ine
3417 S0. Halsted St., Chicago, Iii.
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167 -

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

DARIL’S-GIRĖNAS IR “LITUANICA” ATSISVEIKINA SU AMERIKA

i,į

O ’
- va

iii

New Yorkas dar nebuvo prabudęs, kuomet musų lakūnai praūžė pro jo dangoraižių 
viršūnes, traukdami į šiaurę, į New Foundlandą, atvirą jurą, ir metė į jį paskutinį atsisvei
kinimo žvilgsnį, anksti rytą, liepos 15 d., Atvaizde “LITUANICA” nutraukta virš Nėw 
Yorko, das paskendusio ūkanoje, po pakilimo iš Floyd Bennett lauko į kelionę per Atlantą.

Garsinkitės “N-nose” THE GEEVUM GIRLS

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

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

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

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

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

Moralybės Išsivystymas ............................. ..............
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairins Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

Chicago, Iii.

RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO , 
KRAUTUVES

Nedėliomis, WCFL 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.
Nedėliomis, WAAF 920 K., 1:30 po piet.
Ketvergais, WHMC 1420 K., 7:30 vai. vakare.
Kasdien, WAAF 920 K., 6:45 vai. vakare.

WISSIG
Specialutaa ii 

Ruiijoi

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kai*

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligų 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 jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryd. 
Praktikuoja per daugeli metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdit nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 ŽWest 26 St. kampas Kęeler Avė. Tel. Crawford 5573
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The* Uthuanian* Daily <News

W°
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:

<7.00 per year DUteide x>f Uucago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy •

• Kniered as Second CUss Matter 
.March 7th 1914 at the Post Office 
.of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

fegU. JekfonM Canal 85 Q0.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:
AAĮęfciųps .............. ..........  #8.00
Pusei metų .......... .......................4.Q0
Trims mėnesiams ....... ..... 2.00

1.50 
.75

Bet iš Italijos nestabdomas ne 
vienas laikraštis.

Pvifln lųinęaiaj.ns ........
Vienam mėnesiui ........

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija ........ .......
Savaitei ...........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ••••«...................$7.00
Pusei metų .......................  3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem.Anfe^esiams .....................,1.25

' Vienam menesiui .........   i{75
Lietuvon ir kitur užsieniuose

t (Atpiginta)
Metams ......................    $8,00
Pusei metų ............................... 4,00
Trims mėnesiams ................... 2^50
Pinigus reikia siųsti pašto

Orderiu kartu su užsakymu.

SPIRIA PARBLOKŠTĄ

Trečiadienis, Rugp. 2, 193Š

“Kaip taip tu susitepei sa
vo rankas,* Hans1?”

“Besipraųsdainas veidą* 
mama.” C‘buk,” Bcrlin).

kokį automobilį tamsta pirk- 
tum?”

“Tųjų* kuris kaįpuoja, tuks- 
tqptj PYPTU pte<|ii)gų.

.(“Pisle JHęle”, t paris).

>*<*

Lu4!r^-;.aEg^4>

llŠga 
me&o

KAINA TIK 25 CENTAI

HĄit prie ėmimo egza- 
raeno rasite iioj knygelėj 
lietuvių ir anglų laibo
mis auraiyta. v

btnga knygele tiemi, ko. 
rie nori tapti iioa ialies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie * Iioa ialies tvarką, 
apie jos viršininkų rin-*

,<GREENTA'

GODHAVN

lOPg^LB

DTHAAb
£SZx.

MM
2$OUND

..........

’fciNrovšr StffcvEY Rovfęe

:zS:^ a 'wwwiwiiįy mf*
Cpi/. ąnd Mks. A t

SĮGjsbe^akd's Icy UJJutes

Fui. Linbergh su savo ižmmia dabar jangosi . Gfeiijąųdijoj tir^anp. š/auriių. Kcpų pro 
pašt.o. susisiękimui su Europą. vVįrŠuj ir ^piego p.ųdęųgla Qrępįųųdjja.

K‘Naujoji Gadynė” gavo 
įkvėpimo parašyti piktų plū
dimo straipsnį vokiečių soci
aldemokrato Seheidemann’o 
adresu, pamačiusi žinių, apie 
Seheidemann’o pabėgimų į 
užsienius ir ąpįe jo gųnjnių 
suareštavimų' Vękįgįijgie. Ve 
k.uip ji tų-4mpgų terliojai

“šeidęmano vardas , yra 
.^įkūnijimas yiso m-kastu
vo fWęgiaiwi.o Vpkiclįjos ;so- 
Cįųhitemokrų(uiųs.e. Tai bu
vo r,eąkcioųiškiauųįąs (.!) jš 
go.ęiųl<deiURk|-4tų yąd.lJ- rįi- 
kimo}ironįj.a fruyo tpkįąMk#d 

j dabar , pabėgėlis, : ųpsigyye- 
nęš Čeflbo^pvakįjftįe. Jąpi 
pasisekė pasmukti,,nų,o Hit
lerio. Iš Čeębpslpypkįjos 
jis grųsina. Hitleriui.. kerštu 

,,‘pasųųlįpės .^ęmtaHjps’ .ir 
tuo, pąčįu sykiu kreipiasi. į 
Hmdenbnrgą.. kM tas išgeį- 
bėtųifp,ęnkis jojo gimines, 
kuriąps ąu.ųręš.tavo Hitlerio 
valdžia;.tik ąž tai,, kųd jįc 
‘Šeidemano giiųiųes*.” 
Butų nuostabu, perskaičius: 

šitokius žodžius .kokbun ■pftl’s, 
jau nesakysime darbininkiš
kam . laikraštyje, bet,, kad, jr
^skystai liberališkam organe.

Barbariškos Hitlerio gaujos 
taip neapkę.^M1 
kad jis.ųi,.gelbičJdųmasMsaytQ, gy
vastį, turėjo bėgti į Čekoslo- 
vakijų; ir hitlerininkai, nega
lėdami jį pagauti ir .nužudyti, 
suėmė pepkis artimus jo gi
mines ir uždarė konsentracijos 
stovyklose (pirmiausia, juos 
žiauriai sumušę). Argi tai yra 
įrodymas, kad Šeidemanas yra 
blogumo ir reakcingumo įsi
kūnijimas? Mums . rodysi, 
kad paprastas žmoniškas pa
dorumas neleidžia purvais 
drapstyti fašistiškų galvažu
džių aukų, patekusių tokion

MILIONIERIO AMBICIJA 
t— -i- , i

Bpyęs .Jpųgtipių Valstijų ambasadorius Ispanijai, 
stambus Pittsburgho,kapitalistas ĄIexander P. Mp.ore, 

^paliko Ispanijos karalienei $100,000. Ponas .Moore jau 
' yra mir^s,, o Viktorija Eugenia jau nebėra karalienė. 
iBet fcestamtfntas reikia vykinti.

Pągal sutartį kuri tik-ką buvo padaryta tarp buvu- 
• .šios karalienės ir buvusiojo Amerikos ambasadoriaus 
testąmento vykintojo, iš nabašninko palikimo tai poniai 

i -teks $40#000. Vadinasi $.60,000 pasisekė testaipento vy- 
kintpjųii.nuderėti, — pasiremiant, gal būt, tuo, kad ji 
jau nebeturi . karališko “cino”.

Tačiau.ir keturiasdešimt tūkstančių dolerių yra ge- 
. t ra dovana moterei, kuri nėra nieko gero- pepąįąriusi 

Amerikai. Tuos pinigus nabašųink.as Moore “uždirbo”, 
išnaudodamas Amerikos darbiųink.us. Daug Amerikos 

< darbininkų ^ęupyųų butų gąlęjusįps sočiau pavąlgyti, 
jeigu tam milionieriui nebūtų atėjusi fantazija skirti do
vanas Ispanijos karalienei, užuot- pasirūpinus lįkimu tų, 

.kurių darbu tapo sukrauti jo turtai.
Bet Amerikos kapitalistų . ambicija yra pasirodyti 

“sportais” svetimų šalių aristokratui ir karalių akyse. 
Už malonų kokio “Dievo pateptinio” žodį arba kara
lienės žvilksnį jie atiduoda šimtus tūkstančių dolerių. 
Bet kada suvargę tų kapitalistų darbinijflcai paprašo 
pridėti kelis centus prie jų algos, tai jie dažnai pavar
toja visas smurto priemones . numalšinti darbininkų 
“godumui”.

Tai dvidešimtas “krikščioniškos” eros šimtmetis.

,k^lųbe. —i“Ne — aš sakąu 
landai, kad ne — aš ęįpp la- 
Žyf?ų įš,;dėžės (4pklM .
Kurias. ,iįc...”

“lye, pčip, ,įąš lažy|>ų Jięinu.” 
,‘;jš.(bąiĮ)ū's, ,pyfl Jpšti ?” 
“Jie,, šjuo atveju

išloti.”
(“Pages Gaies”, Yverdon).

Apžvalga
TAUTOS VYRŲ SEIMAS

vadinamos 
srities” (ar “tauti- 

vyrai atlaikyti 
Iš pasirodžiusios 
korespondencijos 
toje sueigoje va-

Simokaitis, Karpavi- 
Galhna numa-

Lietuvių Diena pasaulio pa
godoje sutraukė į Chicagų žmo- 
, nių iš įvairių kolonijų ir tų 
t progų panaudojo 
“tautinės

i nes sroves”) 
Savo seimų, 
spaudoje 
matyti, kad 
dovavo
čius ir Klinga. 
nyti, koks “svarbus” buvo tas 
susirinkimas!

Jie nutarė vieoyti lietuvių 
“tautų” Amerikoje, pripažin
dami save vieninteliais tikrais 
“tautos darbuotojais”, o visų 
kitų srovių žmonės apšaukia
mi “netikrais” tautos reikalų 
rėmėjai, arba net “tautos prie
šais”, 
steigsiu 

, bų” ir 
partijų, 
su savo “turtu” čikagiečiai 
tribunčikai (jie savo negra- 
motnų tribūnų, beje, jau se
niai paaukojo Clevelando 
“Dirvai”) ir Brooklyno tauti
ninkų frakcija, taip pat su vi
su savo turtu (kuris susideda 
iš kopijos senos sveikinimo te
legramos “tautos vadui”).

Konferencija paskui dar 
nutarė , pasveikinti Smetonų, 
Lietuvos kariuomenę ir šau
lius, su VjAniaps .vaduotojais. 

;Bet .pasveikinti Lietuvos po
licijų ir spaudos cenzorius už
miršo. O gal neturėjo laiko, 
nes ir sveikinimų Smetonai 
konferencija nestengė parašy
ti, bet pavedė šitų'didelį dar
bų atlikti ‘/prezidiumui”.

Pankui *‘prpri<Iiwas” išva
žiavo į Bačiuno farų^ątjkiau- 

4ąįtę m^ti.

(įELEG^Ė MĄUĄA 
gįETUWE

Vienijimo tikslu jie 
‘vyriausių tautos tary- 
nepartinę tautininkų 

j kurių įstosiu su vi- 
“turtu

nelaimėn.
Pruseika, parašęs tų šlykš

tų straipsnį, vadovavosi, žino
ma, savo “idėja”. Jisai nori 
pasmerkti “reakcingus” Vokie
tijos socialdemokratus ir ypa- 
tinkai “reakcioniškiausių” jų 
vadų šeidemanų. O dėl “idė
jos”, mat, galima ir padorumų 
užmiršti.

Mes čia nemanome ginčytis 
apie Vokietijos socialdemokra
tų politikų, nes tie, kurie ne
stengė ar nenorėjo jų iki šiol 
objektingai įvertinti, vargiai 
kada nors protiškai ’ užaugs 
iki to, kad jie galėtų jų su
prasti. Bet teisingumas rei
kalauja, kad butų pasakyta 
tiesos žodis apie Scheide- 
mannų. Jisai, be abejonės, 
yra padaręs savo gyvenime 
nemažai stambių klaidų, bet 
matyt, jisai nėra menkas as
muo, jeigu politiniai jo prie
šai kalba apie jį, grieždami 
dantis.

Jisai turi jau bene 65 su 
viršum metus amžiaus. Se
nas žmogus. Kilęs iš papras
tų darbininkų ir visų savo am-< 
žiu dirbęs darbininkų judėji
me. Savo gabumais pasiekęs 
to, kad jam teko garbė užimti 
pirmo Vokietijos respublikos 
kanclerio vietų.

Tos aukštos vielos t-tačiau 
šeidemanas atsižadėjo, . kada 
atėjo laikas pasirašyti Versa- 
lės taikos sutartį. Jo sųžinė 
buvo , priešinga tam ir, nežiū
rint to, kad jo partijos dau
guma stojo už pasirašymų, ji
sai atsisakė „pasirašyti, ..ir. re
zignavo iš kanclerio vielos.

Paskui jisai buvo išrįnktųs 
vyriausiuoju didelio ,mipsto 
(Magdeburgo) burmistru ir 
kartu ėjo, pareigas, kaipo so- 
,erąldemQkratų atstovas, į reich
stage (Ęuropos..-^ontineųte tar
navimas vietinės vąį^ips 
įstaigose . ir ^alyyavimąs par-

ilgų korespondencijų iš Berly
no. kurioje rašoma apie nele- 
galės spaudos platinimų Vo
kietijoje. Daugiausia nelega
lių laikraščių skleidžia “na
cių” karalystėje socialdemo
kratai, profesinės darbininkų 
sujungus ir komunistai. Dalis 
jų esanti spausdinama slap
tai Vokietijoje, o kitų — už
sieniuose ir šmugelio keliu ga
benama į Vokietijų.

Korespondentas sako, kad 
socialdemokratų Naujojo Vor- 
waerts’o (Ncucr Vorwaerts), 
kuris dabar eina Karlsbade 
(Čekoslovakijoje), paskleidžia
ma Vokietijoje po keletu de
šimčių tūkstančių ekzemplio- 
rių kiekvienų savaitę. Blo
giau cirkuliacija iki šiol bū
vu pastatyta Berlyne, ačiū tam 
antagonizmui, kuris pradžio
je kilęs tarpe partijos centro, 
kuris persikėlė į užsienį, ir 
partijos vadų, pasilikusių Vo
kietijoje; bet tas antagonizmas 
jau nykstąs.

Komunistų “Rote Faline” 
esanti slaptai spausdinama 
Vokietijoje. Jos špaltosc dau
giausia vietos ūžimų šlykštus 
šmeižtai prieš socialdemokra
tus ir nacionalistiška agitaci
ja prieš Versalės taikos sutar
tį. Šita agitacija beveik nesi
skirianti nuo to, kų rašo apie 
Versalės taikų hitlerininkų 
spauda. Tokiu budu komuni
stai bandų prisitaikyti prie 
fašistiškų masių ūpo. Savo 
šmeižtais prieš socialdemokra
tus jie taip pat padecįų hitle
rininkams.

I Vokietijų dabar yra liž- 
drausta įvežti 254 svetingų ^a-*, 
lių laikraščius. Dįdžiaųąiųs 
skaičius uždraustų laikraščių 
liečia Čekoslovakiją, būtent

: |66. Balkui ,ejna j Austrija
rįos 37 laikraščįams uždary-Ramente yjęa Raikomi įr daž-

. ... ..  " mM***.... ............... ' įįv 

viii, tai jisai .pasiliko be duo
nos .kąsnio .ir .buvo .priyer.ąląįs 
paduoti aplikacijų, kad ją;n 
butų mokama pašalpą,; kaįpb 
papra^kųm ijdųrbįniųkųi. !

šeidemanas gyveno gųųa' 
kukliai. Kų jisai uždirbdavę, 
išleisįavo sayo šeįmos užfai- 
kymui.bci.ąuklčjįmui ir parti
jos reikalams. Jeigu jisai, pa
siekęs aukščiausių vietų val
stybėje, senatvėje pasiliko be
turtis, tai aišku,, kad jisai ne
naudojo politiškų urėdų pasi
pinigavimui ir graftui. O apie 
tai, kad sayo jęitįkinimus ji
sai statė aukščiau, negu sųyo 
karjerų, mes minėjome aukš
čiau.

Tai kuo gi remdamasis, mū
siškių “sklokininkų” dvasios 
vadas tų žmogų drapsto? Ar
gi žmogus, ligi žilos, senatvės 
dirbęs darbininkų klasei pa
gal -savo geriausių išmanynių 
ir mokėjęs savb asmeniškų 
naudų aukoti savo principams, 
tąi — reakcionieriaus pavyz
dys ir blogumo įsikūnijimas?

Jeigu Pruseika' savo politiš
kam oponentui neduoda kre
dito už tų, kas yra verta pa
garbos kiekviename asmenyje, 
nežiūrint kokiai partijai ji
sai priklausytų, tai reikia pa
sakyti, kad “Nauj. Gadynės” 
redaktorius dar neišmoko at
skirti juodo nuo balto.

............ ' .'*»■ TU.............. f

baudė ;nape ųž klųįdos pada
rymų.”

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Liętuvps. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur- 
nąfas. Kaina tik . 45 c. Gali
ma gauti Na^j^nose.

^o^on, Mass.

et\5£<>lk

¥P-

Iš Ęrapcijos , ne^leidžįgųia $| ^iau, kų^net, £įų metų pra 
laikj-ąštis, iŠ Sveica$ jos ;$6, 
Ląpkj jps. % rikosj dąr J|fc 

4W' pat £h iš §ovietųe 
iQ3. ■ Jpyąys qeka v&a 
MU (šalių, kurių JaikęAįįiaj 
hMlU^į^ms yra <2toftpni”. 4a a

Ar. Vitk.

PasaulioSypsenos
(Jumoras iš visur)

“Kiek ,tamsta imi pž anglų 
kalbos papukas?”

“Penkias., markes”.
“Ąr tųpista p.qri piokyti 

mano dukterį už tris markes?”
“Ne, etamsta turi atsiminti, 

kati ąš...esą 'Anglijoje, gynęs.”
“To.deĮ tamstai .ir nekainuo

ja nieko mokyti angliškai.”
(“Die Mųękcte»” Wįen).

...
Poetas: “Kųip tu žinai, k,ąd 

pora fcedaktpriaus?”
Vaikas pasiuntinys: “Jš

tamstos žvilgsnių.”
(“Ęlackpool Times”).

“Mejeri, tamsta esi sukčius 
—tamsta pasilindsąvai dienai 
vakar palaidoti tamstos uoš
vę, o šiandie aš sutikau,.jų 

i sode.”
‘.‘At^prašąu, (ląš ^npsąk^u, 

^ad ji mmc’ sakiom 
kad ąš,porėtu lįmeiti; įj įos 
la^otųves.”

(“Lųątįge, >atter,i Berbp).

. ^(į^yjtpiįas: (“Kas yra yeįd- 
mamis?”

“Aš negaliu pakviesti liudi
ninko, kuris mane matė kitur 
tuo laiku, kai buvo padarytas 
nusižengimas — aš esu su 
juo negeruoju.”

“Ar tamsta bijai, kad jis ne
sakys teisybes?”

“Ne, aš bijau, kad jis sakys 
Visybę”.

. (MMeggendorfer Blatter”,
Munięh).

/‘Ar tamsta pastebėjai, kaįp 
patiko , poniai Durand, kai aš 
pasakiau, kad ji atrodo ne- 
senesnė kaip' jos duktė?”

“Ne, „ųš, žiurėjau į dukterį. 
Ji visa; jšbaįo.”

(“Le .MoųstiąueZ’, Charleroi).

“Džons nori pasiskolinti 
penkius svarus sterlingų iš' 
manęs. Ar jis vertas tiek pi-, 
nigų?”

Jl^ip, jiu ? ypą.tjįnga apsau
ga-”

ĄĘų lųjpąta pasiūlą;?”
^ĮįO lužra^ya^jj. 

grandau ir $unį sar^ų”. • •
(“Qlasgow < .Nįeyvą”).*

........ — i .............—« a>'«
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Mękinys: “Vaikas, kuris atr 
einą į mokyklų Šypsędąinasi.”

(“Lc Monstiųjie?’ (įharleroi)

Ji: “Ir atsimenant, kad tu‘ 
vadindavai mane tęvo kąra-^ 
liene...”

Jis: “Taip, bet kaįvkarąlien^ 
vartoja ąiąąo . tabokos indų 
taukams ir 'drųžią sayo.paišiu- feęt
kų mano skustuvais, aš prade- .du matyti r^lįkps^e- 

nybes.”
(“Pages Gaies”, Yverdon).

Ponia: “Kuo ,ąš turiu mai
tinti savo auksinę žuvelę?”

Paręlavęj as: “Anties kiauši
niais.”

Ponia: “Ar minkštai ąr 
kietai virtais?”

(“Nagels Lustige Welt”,
Bcrlin).

■ pp^kuruparfluodami,lai- 
kraščiai/PardavejasJai- 
kraščiy ibųs .gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
■fenaij^pvi nej^vo snia-

“Kas yra tas storas žmogus 
ten aukštai , kavįnęje?”

“Socialdemokratų atstovas 
parlamente.”

W „tas plonus, lyg Įšbą»d.ėjęš 
&pogys?”

(“IJapįlaįistas.”
(‘,‘Ęiker.iki”, v Wicų)j

• “Jęįgu tamsta turęįmn .P.ęnį 
k/ps .\ŠW>įus ^varų . stęrbugM^
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pražuvęs
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1)1!. HERZMAN
Gmboriai

buvęs Jacktoo

cho

MYKOLAS KLIDAS

Lietuves Akušeres

Advokatai

Namų Tel. Hyde Pa r k 3395

me

BOULEVARD 9199

51BS

your 
and

ir Sabu

Surengę pietus Chicagoję besi 
lankantiems pp> Stulpinams

rug- 
ryto 
am-

VOU 
likę

dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Ofiso k Res. Tel. BouUvard 5914

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius 

GRABORIUS k
BALSAMUOTOJAS

Patarnaują Chicagoję 
ir apielinkčje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

PIRMYN
SUARĘS, and. SLATS

Phone Boulevard 7042

Vakarais: Utim, k Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7W

week and the Sharps and 
Flats i s appearing i n Naujie
nos evcry Wcdncsday.

This new dcal; in column 
writing has been offered by 

THE SINGING FOOL.

D,atti ^estetu Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4651 Soalb A.Hand Aot. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rotkivell St. 
TU. Rlpublit 9723

DR. T. DUNDULIS
Gyf’\TO21J*S IR CHIRURGAS 

4142 ARCMR AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Res. 6600 South- Attesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUBAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas getas ir nebrangus. 

718 W. 18th St. 
TeL Monroe 3377

756 W. 35th St
(Cor. of 35th 8 HaUted Su.) 

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių. Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 Wst, 63rd $t, 
T«L RBPUBLIC 3100

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu: 4645 S. ASHLAND AVĖ. / •

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

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki.8 vai. Nedfl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

CANAL 2552
Valandos: Sertdoj ir Pėtnyčioj .9 iki 6 

Panedėly, Utaminke, Ketverge k 
Sukatoj 9 iki 8.

Pereitą sekmadienį, liepęs 30 
dieną,.p. V. Sabaliauskai suren
gė šaunius pietus savo naipuo- 
se, kampas Maplewood Avė. ir 
7(lth St. pagerbimui ponų Stul
pinų, dabar atvykusių iš* Lietu
vos.

Į šį pokilį atsilankė virš 30 
žmonių. Pokilio šeimininkų 
vienintelė dukrelė Aldona Sa
baliauskaitė, kuri dabar, moki
nasi Gook apskričio ligoninėje 
ant gailestingos seselės, ir
gi buvo.

pietų fa nuo 7 iki 8(30 vaL 
4ėdil. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 
PDont Midvray 2880

■ 1 111 5   Į'l '   I   1 y 1   ■

giais. Svečiavimosis nusitęsė 
iki vėlumo.

Svetys Stulpinas yra brolis 
gerai bridjgeportiečiams žinomo 
vaistininko Stulpino. Jis su* 
žmona mano prabūti čia dar 
įkokią savaitę laiko ir paskiau 
jBTįž Lietuvon.—L. A.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas 
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

pasaulinis bokso 
savo

qV,eS <A ftO-VO1

•Susirinkusieji gėrė, valgė, da
linosi savo įspūdžiais... niekaip 
negalėjo atsidžiaugti taip rū
pestingai surengta pramogėle ir 
taip gardžiai pagamintais val-

' kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7- 

Nedėliomis ir Šventadieniais -

Chicagiečiai V. Sa
baliauskai vaišino iš 
Lietuvos atvykusius 

svečius

DIDYSIS OFISAS 
4605-07 80. F----------

Viri Tririond YARDS 1741

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.» 2 luboa 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo. 2 iki 4 
vai. p< 
vakaro.

Tel. V-ards 1829

DR, G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko. Akinius 
Kreivas Akis 

’ Ištaiso,

• -Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 1 
Nedėliomis pagal sutartį. 1

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

v i j art* ^^th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

_________Seredoj pagal sutartį.

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

DR. C. KASPUTIS 
dentistas

Grįžo »š Europos itt vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 Al M. 2-6 P, M. 
7r9‘ P. M. ’ Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

" padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritą 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turčsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budy. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tubpi Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

108 W. Monroe St 
Telofonas State 7000:

Wcll, wc hopc 
there will be another 
pienie soon.
A LITTLE DITTY. 
wants būt little herc 

below
He’s.. not jo hard to please 
Būt woman (bless her little

Tel. Victory 4088
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So., Halsted St. 
CHIOAGO. ILL.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
. Physical Therapy

Mtdvife 
6109 South Albany 

•H Avenue
BR Phone

■ B Hemlock 9252 
^atarnauja Pr‘e 8»m- 
dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 

' ssa2e* deetrie treat- 
mene ir magnetic 

Hk 9 blankets ir t.- t.
Moter"ns h mergi-H | noras patarimai do-

■ vanai.

būt wc personnaUy think that 
it was that ciucky inoustache 
of his. Erom ęarly morning 
till late at night merrinient 
continued amongst the Pir- 
mynites. Our young ladies and 
men delighted inost in young 
dlildren’s gamos. Every sort 
of game w«s. played fropi 
hide-andtseek to falinei man’s 
bhiffi Misa Helen Blauzdis 
regrets very much that they 
did not) llave a donkey so 
that they could. play pin the 
donkey’s tail 
that 
such

our coltuun from Tuesday to 
Wednesday. From now on w<ę 
are working on a 35-houv

4442 South Weetern Aveoue 
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nno 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 < valandai vakaro

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Mdrquette Rd. 

kampa, 67th . fa Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Lachavich ir Simus 
; LIETUVIS. GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale <■ meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
Tel. Ckero 5927

Dentistas
Valandos nuo 9

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. / Koplyčia dykaiVINCENTAS BERNOTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Jie- 1 
pos 30 dieną, 12:30 valandą ryte / 
1933 m., sulaukęs 46 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Šilalės para
pijoj, Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime mo- , 

terį Prancišką po tėvais Januliony- 
tę, tris dukteris Marijoną, Agnieš
ką ir Prancišką, brolį Antaną, še
rį Izabeliją Srįalauskienę, Švogerj t 
Mikolą, pusseseres, pusbrolius it ( 
giminės, o Lietuvoj seserį Oną.

Kūnas pašarvotas randasi 3238 . 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks rugpiučio , 
2 dieną, 2:00 valanda po pietį 
iš koplyčios 3238 So. Halsted St. 
bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Bernoto gi- 
j minės, draugai ir pažystami esat 

nuoširdžią! kviečiam* dalyvauti j 
Claidotuvese ir -suteikti jam. paskuti

nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulindt liekame <
Moterie, Dukterys, Brolis, 
Sesuo, Svogatis ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riua J. Liulevičius, Tel. Lafayette 

13572.

VERONIKA SZURKIENĖ 
po tėvais Gedeikaitė 

Persiskyrė , su šiuo pasauliu 
pos 30 dieną. 5:15 valandą 
kare 1933 m„ sulaukus 39 i 
tų amžiaus, gimus Šiaulių 
Akmenės pa ra p.. Menčių kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Juozapą, sūnų Kasparą, brolį 
Liudviką, brolienę Stanislavą, o 
Lietuvoj brolį Juozapą, motiną 
Petronėlę, pusbrolį Pranciškų Ža- 
deikį ir giminės

Kūnas pašarvotas randasi 4456 
S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
rugpjūčio 3 dieną, 8:30 vai. ry
to is namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą* o iš ten bus nu
lydėta. į šv. Kazimiero kąpjnes.

Visi a. a. Veronikos; Szųrkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat | 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Sūnūs, Brolis, 
Brolieni ir Giminės.

Laidotuvėse pątarnauja grabo
rius Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
Tel. Repubbc 8340.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, ka4 neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Ofisos: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dr»xtl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Oi f i s a. a

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS

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. California Avė.

Telefonas Republic 7868

LIETUVIŲ GRABORIUS; ------- ----- , ... .
5RRHTAGE AVĖ.
1742 CHICAGa ILL-

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj rug
piučio 4 dieną, 9:00 vai. ryte iŠ 
namų į Airių Šv. Kotrynos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos njmaldos už Velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į jŠv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozefinos Kama 
rauskaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą it 
atsisveikinimą..

Nubudę: liekame.

Tėvai, brolis. Sesuo 
ir Giminės.

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan Avenue 
valandos. K<nwood 5107

nūn « J1 valandai ryte: 
aoart lt»ntnrr ? valandai vakare. 
apart iventadiemo w ketvirtadienio.

•Kraft American and 
^nento in »ew pac£± 

f01l^tappef C8“

JUOZIFINA
KAMARAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu pa- 
nedėlyje liepos 3 1 dieną, 6:00 va
landą vakare. 193 3 m., sulaukus 
1 5 metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Stanislavą, tėvą Petrą, bro
lį, seserį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 11821 
So. Morgan St., West Pullman,

Wants evervthing shc sces.
SHAY, VAS YOU DERE?
Yash, Pranl? Pūkis an Hišh 

sisfater Eshtelle gavę a nite 
cluhb party lasht Wedncsh- 
day, andtfaoy, oh faoy, what a 
shvvcll tlnie cveryhndy had. 
never in mine life hash ha 
sheen such a gaodi&h time 
likę i had thsh night. gee, we 
had foad, eats, something to 
shwallow, ham, chicken. and 
when we got through with 
tash we went and had some
thing to eat at Prank’s parsty. 
tanksh a lot, kid, i hopc 
have notlier get together 
that again soon so the 
shindig fool can be dere

Ihe shrunken fool 
THE NEW DEAL.

Rehearsals and meetings for 
the Pirmyn chorus will not be 
held until some time in Sep- 
tember. Thįs column eonduet- 
ed by the Singing Fool will 
continue thoroughl the cntire 
fiinnner. Due to F. D. R’s new 
plan and the NRA, vve are

Basirašūkontraktų? sus Impresari ju Sam Wolf 
j kumštynes— U) raundų.Ha! Ha! We slipped one 

over on our public lašt week. 
Probably ynu did not know 
it būt there was no Sharps 
and Flats lašt week. Why? 
Because the Singing Fool ups 
dccides that he needa a vaca- 
tion* (or probably the public 
needęd the vacation. They 
were tired of reading this. 
nonsense). Yes, wc had a very 
good time, m i les away from 
civilization living on berries, 
goat’s milk, and fish. And if; 
vve f ei t hot a t any time we 
would merely dash into dear, 
old Lake Michigan and tho- 
roughly douse ourselves from 
head to foot; that is if some- 
one did not douse us first. 
Well, vve could tell you a lot 
about our vacation (I)efini- 
tion of vacation: A period of 
a inonth* two weeks, or some- 
times a day is enuf during 
which time you work likę 
heek developing blisters on 
your hands and feet, an ache 
in your back, and a pain in 
the neck and at the šame time 
you get. nothing done) būt 
that is not the purpose of 
this column. If someone 
should desire complete 
formation about our j: 
of iinrpst kindly semi us 
seif-addressed envelopc 
one dollar.

LAŠT SUNDAY
Lašt Sunday, Pirmyn 

rus held its annual pienie in 
Svclainis grove. From all 
re|>orts, the pienie was a hugę 
success. A large number of 
chorus members, their friends 
and many outsiders attended. 
The consensus of opinion 
seems to he that Frank Pūkis 
was the dra^ving card. Some 
sąy that it was his gift of gab

Ofiso td. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlmsftig
DENTISTAS

4143i Archer Avenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
piučio 1 dieną. 1:20 valandą 
1933 m., sulaukęs 40 metų 

“ žiaus. gimęs Pa k tuojau s parapijoj. 
Poškečių kaime.

Paliko dideliame nubudime mo- 
• terį Marijoną. 2 sūnūs Feliksą it 

Walterį. 2 dukteris Viktoriją ir 
Levorną. žentą M. Miknių, brolį 
Kazimierą, brolienę Marcijoną, 
marčią Agotą ir giminės, o Lietu
voj seserį ir švogerį Janulius it 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3454 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
-rugpiučio 4 dieną, 8:00 vai. ryto 

iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj atsibus gedulingos 

r pa m Aidos už velionio sielą, o iš 
ten ,b«s nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Mykolo Klido gimi- 
, nes, draugai ir pažįstami esat nuo- 
r širdžiai kviečiami dalyvauti laido- 
’ tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
' patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Sunai, Dukterys, 
Žentas. Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
irius Mažeika, Tel. Yards 1138.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R t A L

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAZESNŲ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 'Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

čempionas lietuvis 
reikalų vedėjų, Johnny 

sunkaus ^svorio

Užvakar
Sharkey pasirašė kontraktų per
Bu’ckley, kumščiuotis 10 raundų su Chicagos 
kumštininku “King” Levinsky, rugsėjo 8 d.

Sharkey, pralaimėjęs čempionatų Primo Carnerai, planuoja 
visų eilę kumštynių su įvairiais kumštininkais, tarp jų su Max 
Schmelingu, gruodžio 8 d., New Yorke.

Kur kumštynės Chicago j ė įvyks dar nežinia, bet žinoma, 
kad Sharkey gaična $25,000 garantijų ir stambų nuošimtį įplaukų.

SENKU

JSmiGA GRICAGOJEr
Ja F. EUREHKIO graborių įstaiga.; yya- seniausia,, turi i 

daugiausiai šermenų, todSl
J< F^ .EUDEIKIS yra*vienatinis lįetuVių girabiOriiis,?^Ums. 

turi .įrengę^ .»gęaby dirbtuvę.
P.aifcUusiųe, moderniškai įrengtos trys koplyčios a su 

vargonaisDYlKArdėLšernwnų.

Nuliūdimo valandoje, pjaŠąukltei/Šių jstaig^

Telefonas Yards 1138-

Stanley P. Mažeika 
Gmbarius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška. Koplyčia Dovanai 

Turiu, automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
i, , CHICAGO, ILL.

K R. EADZIUS~
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykhi.
668 VV. ISth-SL TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18rh St., netoli Morgan Sfe.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

{yairųg Gydytojai
Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Sertdos vakare uždaryu 

Nedilioj pagal sutartį.

A D V O K A T A'S 
MIESTO OFISAS:

127 N.Dparborn SuRooma 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tek Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8:30 >vaL kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėboj nuo- 9 iki 12 ryto.

.    nu   ■ ■ i mm

A. A. S L A K I S
Advokatas

Miesto ofisas * 77 W-. Wmhington Si.
Rootn 905 Ttl. Dearborn 7966

Valandos: • 9 ryto iki 4 po pietų

. ,L®“^aTBaktarai
Amenko, Li«uvm Dakur,'Dc
-„ į t B ariau

Lietuviai Daktarai-

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS

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

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Dafetarai
A. MONTVroT 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 Brun$wick 0597

•
į• M ji 'ii. , Lii i
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‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
f KUPONAS

UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI 
I NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENĄ, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir*79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS T1KIETO ■'NAUJIENŲ" OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

------------------ t....... ........................ . ........ ..--------------------- - ------

Art. J. Babravičius dalyvaus “Naujienų” 
piknike rugpiučio 13 dieną

TreciaSiėhis, Rugp. 2, 1933

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yia naudingos.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

raštines darbininkams— $13.- reiškia mokyklų sąskaiton, kuo- 
610; legalės išlaidos—0; pinigų į met šimtai visokių politikierių 
dividendams
rioms pirmaeilėms skoloms —
$12,813.

; pinigų įvai- po senovei paliekama savo vie
tose ir jiems yra mokamos di
delės algos.

Įpudžiai iš draugiško 
LSS. išvažiavimo

Šiandien Įvyks SLA.
260 kp. susirinkimas

Liepos 30 d., LSS. Centralinė 
ki/opa surengė draugiškų išva
žiavimų Spaičio miške, kur po 
žaliuojančiais medžiais spietėsi 
Į grupę Chicagos daktarai, ad
vokatai, laikraštininkai, meni
ninkai ir bendrai visuomenės 
veikėjai— vienminčiai LSS.

Ta ypatinga grupė lietuvių 
inteligentų ir visi LSS. nariai, 
susirinkę tykioj vietoj, svarstė 
bei nagrinėjo įvairias ekonomi
nio gyvenimo problemas. Tad 
iš tiesų, pradžia šio išvažiavimo 
buvo daugiau panaši į savo rų- 
šies konferencija, negu Į pa-

MABQUETTE PARK.—SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks 2 dienų rugpiučio, 
7:30 v .V. K. J. Mačiuko rašti
nėj, 6812 So. Western Avn. 
Visi nariai ir narės esate kvie
čiami skaitlingai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų, 
kurio būtinai turi būti aptarti.

—M. Palloch, sekr.

Prie progos dar turiu primin
ti, jog rytoj City Club, 315 
Plymouth Ct., įvyks Crane ko
legijos studentų ir jų tėvų su
sirinkimas. Susirinkimas prasi
dės 7:30 vai. vakaro.

—L. Narmontaitė.

MADOS MADOS

2608 West 47th St

Chrysler ir Plymouth

Prisirašykite į musų (pulką

TEL. LAFAYETTE 1083

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE
Biznii pamatuotai teisingumu

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.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Ptit^rnayi mas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
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 BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. I1L

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

**-W*i^%^«<*%**^SZ,<»*%«*w^i**Wi%«<^Z*w**ii*^** W
KAILINIAI KAUTAI

Gražus kailiniai kaurai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER B CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Sako Western Elect 
ric priims atgal 

darbininkus

Automobiles

prastų piknikų.
Kalbėjo P. Grigaitis ir kiti
Po reikšmingų kalbų ir dis

kusijų, L. S. S. C. kuopos pir
mininkas p. Kundrotas pakvie
tė kalbėti drg. A. Ambrazevi
čių ,kuris aiškino svarbų socia
listų organizacijos, jos princi- 
pialį nusistatymų dėl laisvės ir 
žmonių gerovės. *Tų klausimų 
svarbų padarė gylu Įspūdį j klau
sytojus. Tačiau abejotina, ar vi
si jo žodžiai pasiekė klausyto
jus, kadangi nebuvo Įvesta gar
siakalbių.

CICERO.—Su sekančiu pir
madieniu baigiasi ilgos atsto- 
gos didžiulės pramonės—West- 
ern Electric Company. Visi 
darbininkai sugrįžta darban. Po 
tų “atostogų” dirbtuvė pradė
sianti imti atgal darbininkus, 
o visi to kaip tik ir laukia. Ar 
dirbtuvėje bus kokios permai
nos are ne—pranešiu* vėliau.
Svarbus R. R. klubo susirin-

mus

Šio mėnesio 13 d. “Birutės” darže Įvyks antras “Naujienų” 
piknikas. Kad musų skaitytojai galėtų kuo skaitlingiausiai ja
me dalyvauti, tai vėl kas dieną laikraštyje tilps kuponai. Už 
penkis tuos kuponus bu*s duodamas įžangos tikietas dykai.

šį karžą pikniko programas bus visai skirtingas,— susidės 
iš muzikos ir dainų. Dalyvaus žymus dainininkai ir dainininkės. 
Tai bus savo rųšies koncertas atvirame ore.

Kad tai bus nepaprastas programas, tai galite spręsti jau iš 
to, jog dalyvaus art. J. Babravičius. Lietuvių Dienoje jis savo 
dainavimu sužavėjo tūkstančius žmonių. Ir štai dabar “Nau
jienų” piknike vėl bus progos išgirsti jį dainuojant.

Po reikšmingos kalbos drg. A 
Ambrozaičio pirm. pakvietė 
kalbėti “Naujienų” redaktorių 
P. Grigaitį, kirris plačiai aiški
no susirinkiusiems, kad dabar
tiniam krizio laike daugiau rei
kia kreipti atydą, kaip išsisuki 
iš šio skurdo nasrų? O socialis
tų partija, kad ne ankščiau, tai 
vėliau, atsieks savo ir padarys 
bendrą lygybę. Suteiks laisvę 
darbo žmonijai, dėl kurios mes 
socialistai kovojam jau per ei
les metų!

Po kalbų sekė dainos, kurias 
bene geriau’ atliko “mišrus” 
choras, kuris susidėjo iš tų, 
kurie gali dainuoti. Kadangi 
p. Steponavičius neturėjo laiko 
šį chorą diriguot, bet skubėjo 
į “Pirmyn” choro parengimą, 
tai Senas Petras jį pavadavo ir, 
žodžiu sakant, sekės kuopui- 
kiat.’siai.—F. Bulaw.

Penktadienio vakare įvyks 
svarbus Raudonos Rožės klubo 
susirinkimas Lukštienės svetai
nėje. Visi nariai pasistengkite 
būti laiku. Išgirsite _ raportą 
iš pereito piįpi,kp.4ę,.,^ptax:sHJIi: 
daug kitų reikalų.

Asmenys kurie turi pridavę 
įstojimo aplikacijas irgi priva
lo atsilankyti galutinam pri
ėmimui ,nes po trijų mėnesių 
tos aplikacijos būna atmeta
mos.—“N.” Rašėjas.

MUSU MOKYKLOS

statisti- 
Chicago, 
išleidžia 
švietimo

2669

Auditorius paskelbė 
Universal State Ban

ko stovio raportą
Dividendų ikišiol neatmokėjo: 

turto ant knygų turi $807,- 
047, o skolų—$750,773.

Valstijos Auditorius Edward 
J. Barrett paskelbė užsidariusio 
Universal State Banko pinigi
nio stovio raportų, iš kurio pa
sirodo, kad pabaigoje birželio 
mėnesio, bankas turėjo turto 
“ant knygų”—$807,047, o kre
ditoriams buvo skolingas, $750,- 
773. Banko receiveriu yra C. 
E. Herrod, o advokatais Litsin- 
ger, Healey and Reid.

Nuo užsidarymo iki šių metų 
birželio pabaigos receiveris tu
rėjo $284,479 įplaukų; panešė 
$191,721 nuostolių, versdamas 
turtų j grynus pinigus; divi
dendų ikišiol atmokė jo^-O; pir
maeilių skolų atmokėjo $231.- 
492; reeeiverio alga—$4,580;

Jungtinių Valstijų vidaus de
partamento surinktos 
nes žinios rodo, jog 
proporcionaliai imant, 
kur kas mažiau pinigų
reikalams, negu daugelis dides
nių miestų.

Palyginus su kitais trylika 
miestų, kurie turi po 400,001) 
ir daugiau* gyventojų, mes ma
tome, jog musų miestas švietimo 
atžvilgiu yra toli atsilikęs. Ki
tais žodžiais sakant, vaikų švie
timo reikalams čia išleidžiama 
mažiau pinigų, negu kitur.

Skaičiai rodo, jog devyniuose* 
stambesniuose miestuose švieti
mo reikalams išleidžiama dau
giau, negu Chicagoje.

Visai kitaip yra su* mokyklų 
operavimo išlaidomis. Tos išlai
dos Chicagoje yra du kartu au
kštesnės, negu, sakysime, New 
Yorke.

Štai jums ryškiausias pavyz
dys. 1933 m. mokytojų algoms 
paskirta, vienu milionu dolerių 
mažiau, negu 1931 m. Bet Ang
lys šiais fiskalinis metais kai
nuos 160,000 dolerių daugiau*, 
negu 1931 m.

Įdomu piliečiams butų žino
ti, ar yra koks ryšys tarp tų 
skaičių ir, i o fakto, kad keli 
mokyklų tarybos nariai turi in
teresų anglių kompanijose?

Labai daug dabar kalbama 
apie ekonomiją, apie tai, kad 
reikia mažinti išlaidas. Bet ar 
nėra keistas tįas dalykas, kad 
visas išlaidy mažinimas pasi-

2669 — Labai elegantiška naujoviš
ka suknelė. Ypatingai gražiai atrodys 
jeigu pasiūdinsite su iš organdi ranko
vėm, kurios dabar labai yra madoj. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20. taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Ištiesų, daugiaus kaip 60,000 naujų
jų De Luxe Plymouth karų savininkai 
išvažinėjo dar daugiaus mylių visai ne
vartoję “clutch foot”. Tokį pareiški
mą padarė šiandien p. H. G. Moock, 
generalis Plymouth Motor Korporacijos 
manedžeris. Jis taipgi pareiškė, 
automatiškas “clutch“ esąs vienas 
derniško “niotoriavimo” smagumų.

Pasikalbėjime su šilininkais, mes 
dame, jog 60% tokių, kurie 
naujus Plymouth kaltis, aprūpintus pa
tentuotu automatišku, “clutch”, nie- 
kuoftėt deVąrtojp įpvoj 'klutę^.’*! pėdelio, 
sako p. Moock, Thipgį ųąujpjo į 
Luxe Plymouth karų savininkai per pa- 
kutinius keletą mėnesių padarė milijo
nus mylių, visai nevartodami “clutch 
foot”. ,.ir ,

Daugelis žmonių nerealizuoja, kad su 
Plymouth automatišku “clutch” galima, 
butų visai išimti “clutch” pedalį ir ka
ras operuotų taip kaip ir visuomet, 
nes tai yra automatiškas “clutch”, ope
ruojantis per vacum'ą ir kontroliuojamas 
acceleratorio. — Viskas ką jus turite 
daryti yra. padėti savo karą į “gear”, 
užstoti ant gazo ir važiuoti. Visai už
mirškite apie savo kairiąją koją.

Jums nereikės liesti “clutch” pedalio, 
kad padėti karą į • pirmą “gear”, kaip 
kad daugelis žmonių kurie važinėjo De 
Luxe Plymouth karu tai mano. Jeigu 
norėsite sustoti, galėsite palikti savo ka
rą į bile “gear”, neužminant ant 
“clutch’’ pedalio.

Aprūpintas automatišku “clutch” De 
Luxe Plymouth taipgi turi atskirą liuo- 
są “wheeling”. Važiuojant galima var
toti liuosą “wheeling” ir automatišką 
“clutch” išsykio arba liuosą “vvheelin- 
gą” skyrium arba galima ir visai jų 
nevartoti.

Abu įrengimus lengvai galima vieno 
guzikelio paspaudimu įvesti veikiman. 
Guzikėlis randasi prieky automobiliaus 
ant instrumento lentos. Adv.

jog
mo-

ran- 
perka

Atida “Lietuva'’ 
Šįvakarą p. Wodmano svet., 
tikimas ir praktikos 7:30. 
nariai ir šiaip muzikantai bukite laiku 
su instrumentais. Atliksime tarimus apie 
bėgančius reikalus ir turėsime praktiką, 
o praktikos kaip tik visiems reikalingos 
ir naudingos. Tad nepraleiskite nei vie
nas, paraginkite savo draugus muzi
kantus.

“Lietuva” Beno sekr. J. B.

Beno muzikantams. 
įvyks susi- 
Visi beno

Palace Garage. ^
Taisome ir ^aliavojame.

Padaromą A,ge^ą darbą■ užpiįpų 
Haipą. ' Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558.

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

Ar žinote, kad— 
daug metų patyręs 
Estate - ninkas suteikia ' 
draugiškus patarimus irBV^M^ 
rūpestingai atlieka se- ipĮLfr 
kančius reikalus:

PADARO legališkas 
notas prašalinimui ren-^CT^*' 
dauninkų nemokančiuIMk 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer A Vau Chicago, III.

PATYRĘS automobilio me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

6955 So. Talman Avė.

Del 
ba 
me

ALAUS ŠALDYTOJUS 
piknikų arba parių parduodame ar- 

renduojame. Work benčius padaro- 
ant užsakymo.
STONE KOLD COOLER CO.

1838 W. 33 St. Tel. Lafayette 6910

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia r

REIKALINGAS žmogus dirbti ant 
tikės. Turi mokėti karves milžti. * • At
sišaukite po 3 po pietų. Paul Zur, 6626 
So. Talman Avė.
— ......................... ————    , -   —. f

... ‘ ViIŠSIMAINO janitoriaus darbas, dėl 
sužinojimo šaukite

Englevvood 0515

J . - f b / ' yg

NAUJIENOS Pattern Dupt.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.--------
Mieros ....................... per krutinę

PRANEŠIMAI

(Vardas ir pavardi)

(Adresą*)

(Miestas ir valstija)

Plymouth karų savinin
kai be vartojimo ‘clutch’ 
pedalio padarė daugiau 

negu milijonų mylių
Įsivaizduokite sau, jus važiuojate 1,- 

000,000 mylių ar daugiaus — sustoja- 
te, šiftinate — visai nevartodami 
“clutch’* pedalio!

- SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Garsinki* čs ‘‘N-nose’’^ *gi nepamirs Kitę pei,

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES 

W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

For Rent
ANT RENDOS 3 flatai po 4 kam

barius, pečiais Šildomi, su vanoms ir 
visais patogumais.

1809 W. 46 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALIUNAS parsiduoda arba renduo- 
siu su fikčeriais ir visais įtaisymais. A-l 
stovy. 4832 S. Wentworth Avė.

PARDUOSIU arba parenduosiu aludę 
su barais ir visais įtaisymais, geroj vie
toj, 1809 W. 46 St.

Moderniškas Kotelis

SLA. 3 6 kuopos susirinkimas įvyks 
rugpiučio 2 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. .Halsted St.- 7:30 
vai. vak. Visi esat prašomi dalyvauti 
susirinkime.* Kuopa rengia išvažiavimą 
rugpiučio 6 d. Raibužio Farmoj Willow 
Springs, 11. Šiame susirinkime bus ren
kami darbininkai dėl išvažiavimo ir ko
misija paaiškins kaip galima nuvažiuoti 
į Raibužio farmą.

J. Balčiūnas, rast.

Associationo of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport laikys mėnesinį su
sirinkimą trečiadieny, rugpiučio 2 d., 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai namų savininkai malonėkite lai
ku pribūti, Mes randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Jeigu kuris esate šiuos metus nemokėjęs 
mokesčius, malonėkite ant šito susirin
kimo apsimokėti. R. S. Kuneviče,

20to Wardo Liet. Pol. ir Pas. ktiubo 
susirinkimas įvyks p. O. Bagdonienės 
svet., 1750 S. Union Avė., rugpiučio 
2 d., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptart. Valdyba*

•" • ~ ’’ T‘i r, A
Amerikos Legiono Lietuvių skyrius 

kviečia visuą eX-kareivius tarnavusius S.. 
V. kariumenėje per pasaulinį karą susi
rinkti i Jono Juškos svetainę po nu
meriu 2417 W. “43 st. prie pat So. 
Western Avė. penktadieno vakare, rug
piučio 4, 1933 m. 8 vąl. vakare.

Atvykdami atsineškite savo Discharge* 
certificatus ir bukite pasirengę įstoti į 
Amerikos Legiono Lietuvių skyrių, ku
ris dabar vadinsis DARIUS-GIR6NAS 

merican Legion. Tat- 
nkiadienio vakaro.

Savininkas CHAS SHATTAS
Pigesnės ir tinkamesnės vie

tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. 
nos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEDADS
PARSIDUODA saliunas geroje apielin- 

kėje, apgyventa švedais it vokiečiais. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vietos. 
J. Martin, 6818 So. Ashland Avė.

Kai

5332 So. Long Avė 
■m. MPUIUC s S4O2. <

<

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

MES KASDIEN
Pavalgidinsim Jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Praiome Į musų darią.

Smitti’s Palm Gardėn
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235
_____________________________ ________

s<’ iM

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Su 

Te!. Victory 4965

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS — ŪKĖS 1
80 akrų, gera žemė ir budinkai ant 

cementinio kelio, su javais.
80 akrų ūkė, geri budinkai, galvi

jai, javai.
Mainysiu ant Chicagos namo be 

skolos.
P. A. ANDREKUS 

Pentwater. Mich.

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 nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

CANAL 8500 į
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