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Masiniai Nazių 
Areštai Latvijoj
Naziai ruošėsi ginkluotam perversmui 

300 nazių areštuota Rygoj
KAUNAS, rugp. 2. —Iš Ry

gos gauta žinių, kad Latvijos 
politinė policija puolė nazių or
ganizacijos raštinę ir 30(> Lat
vijos nazių areštavo, 
kaltina, kad naziai

ginkluotam sukilimui, kad nu
versti dabartinę Latvijos demo
kratinę valdžią ir jos vietoj 
pastatyti savo diktatorišką val
džią, sudarytą Vokietijos naziųPolicija 

ruošėsi' valdžios pavyzdžiu.

Daugelis industrijų 
jau priėmė prezi
dento kodeksą

Japonija statysis di 
deli karo laivyną
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Pabėgo su pinigais 
Kauno pašto 
kasininkas

Stambiausios yra elektros ir ra- 
dio pramonės. Bankieriai irgi 
pasirašė kodeksą

VVASHINGTON, r. 2. —14,- 
000 bankų visoje šalyje šian
die pradėjo dirbti sulig prezi
dento Roosevelto kodeksu dėl 
darbo valandų ir minimam al
gos, bankierių asociacijai pri
ėmus tą kodeksą su mažomis pa
taisomis.

Pataisytą kodeksą galės pa
sirašyti ir nepriklausantys aso
ciacijai 6,000 bankų.

Pataisymas yra tame, kad nie- 
kuriais tarpais, kada bankuo
se būna daug darbo, darbinin
ką dirbs ir ilgiau, bet jiems tu
ri būti sutrumpintas laikas pas
kui, taip kad neišeitų viduti
niai daugiau* 40 vai. savaitėje.

Prezidento kodcksą,-*sii’ ma
žais pataisymais, šiandie pasi
rašė ir visa eilė stambių indus
trijų:

Elektros,
Radio,
Rayon audėjai,
Lovų,
Dirbtinio šilko audinyčios.
Elektros fabrikantai išsiderė 

jo 36 vai. darbo savaitę su 40c 
į vai. minimum alga. Baltkal- 
nieriai darbininkai gaus $12-$15 
savaitėj už 40 vai. darbo.

Visi kodeksai panaikina vai
kų darbą iki 16 metų.

Pasirašytieji kodeksai yra tik
tai daikiniai, iki bus paruošti 
nuolatiniai kodeksai.

TOKIO, r. 2.---- Japonijos lai
vyno ir karo ministerijos pri
ruošė biudžetą ateinantiems me
tams. Jis yra didžiausias Japo
nijos istorijoje ir yra 45 nuoš. 
didesnis už šių metų biudžetą.

Naujiems karo laivams rei
kalaujama $50,000,000 ir $21,- 
000,000 modernizavimui didžių
jų laivų.

Japonijos statymas djdelio 
karo laivyno reiškia, kad Lon
dono laivyno sutartis bus pa
naikinta ir kad ji 1935 m. ne
bebus atnaujinta.

Prof. Moley vado 
vaus kovai su pik

tadarybėmis
HYDE PARK, N. ¥., r. 2.— 

Savo namuose viešintis prezi
dentas Rooseveltas .paskelbė, 
kad federalinė valdžia , pradės 
griežtą kovą su organizuota pik
tadarybe—žmogvagystėmis, ra- 
ketais ir t. t. Tai kovai vado
vus prof. Moley, kuris ikišiol 
buvo valstybės sekretoriaus pa- 
gelbininku ir iš tos vietos dabar 
laikinai pasitrauks. Jo pirmas 
dalykas bus ištirti ir nustatyti 
kur ir kaip federalinės valdžios 
jėgos gali būti panaudotos ko
voj su kriminalistais.

25 žmonės mirė nuo 
karščių New Yorke

eTUttA’VHEELOCK SECY. l/A&OR PERMINS. G------------------- RuTH &RYAN OvsJEH

Nė vienoj administracijoj moterys nebuvo užėmusios tokių augštų vietų, kaip dabar
tinėj. Augščiausią vietą užima Frances Perk i n s, kuri yra darbo sekretorė. Ji yra pirma mo
teris kabinete. Ruth Bryan Ovven yra pirma moteris diplomatinėj tarnyboj: ji yra pasiun
tinė Danijoj. Nellie Tayloe Ross, buvusi Wyo:ning ’ gubernatorė, tapo paskirta direktorium 
pinigų liejimo. Mrs. Marion Glass Banister yra iždo sekretoriaus pagelbininkė, o Stella Akin 
yra pagelbininkė generalinio prokuroro. Julia Whcelock, turtinga našlė, veikiausia bus pa
skirta Ministeriu Jugoslavijoj. O 13 metų atgal moterys nė balsavimo teisių neturėjo. .

Norėjo nudurti moteris moterį
Širvintų gatvėje 63 nr. Kau 

ne, gyveno <Jvi 
Strebienė ir O.
Vieną syk jos susipažino su 
kažkokiu batsiuviu* ir jos abi 
pamilo. Aišku, prasidėjo tada 
tarp jų nesantaika ir peštynės. 
Ketvirtadienį O. Krumskaitė nu
tarė atsikratyti savo konkuren
tės. Prasidėjo tarp moterų 
peštynės. Pasekmėse — išdau
žyti langai, o jų stiklais O. 
Krumskaitė susipiaustė rankas, 
kad net teko nugabenti į ligo
ninę. Ten perrišus žaizdą jį 
grįžo atgal ir pagriebusi peilį 
šoko nudurti E. Strebienę, kuri 
iš išgąsčio apalpo' ir vėl grei
tąja! pagelbai teko antrąją vež
ti į ligoninę.

Kasininkas su nedegamos spin
tos raktais ir pinigais pabėgo 
į Lenkiją. Išeikvojimai ne 
mažiau 50,000 litų

kol
ne-

Ja-

Maskvoj trūksta ir 
kerosino

Apeliacijų taryba 
reikalauja sumažinti 

namų taksus
CHICAGO.—Taksų apeliacijos 

taryba rekomendavo taksų ase
soriui J. L. Jacobs ateinančių 
metų namų (real estate) tak
sus -sumažinti 20 nuoš. Tai ne
skaitant jau pirmiau tarybos 
rekomenduoto 15 nuoš. taksų 
sumažinimo mažųjų namų savi
ninkams, delei ko dabar eina 
byla augščiausiame valstijos 
teisme, asesoriui ^ųesutiųkant 
tą ęiįmažinį^ią prįinjti

Liepia ‘ kasykloms 
taikintis su an

gliakasiais

Du plėšikai apiplėšė 
kliubą ir paskolų ofisą

CHICAGO.—Du plėšikai va
kar užpuolė Towcr Finance Co„ 
28 E. Jackson Blvd. ir atėmė 
$380. Kelioms minutėms vė
liau tie patys plėšikai užpitolė 
Yale-Princeton kliubą, 321 Ply- 
mouth Ct. ir pabėgo pastvėrę 
$393..

Moterų rūbų siuvėjų 
unija kviečia sam
dytojus deryboms

International

Steigiama arbitracijos taryba
Medvilnės pramonė priėmė la

bai reikšmingą kodeksą, kuris 
gali nustatyti naujus santikius 
pramonėje, būtent įveda valdiš
ką arbitracijos tarybą, kuri 
spręs visus ginčus tarp darbo 
ir kapitalo toje pramonėje. To
kias arbitracijos tarybas ma
noma įvesti ir kitose pramonė
se. Taip kad darbininkai vie
ton streikais, o samdytojai lo
kautais rišti savitarpinius ne
sutikimus, cįabar galės spręsti 
juos per valdišką arbitracijos 
tarybą.

NEW YORKE, r. 2.— Jau 
penkta diena New Yorke kepi
na nepakenčiamas karštis. Nuo 
karščio vakar mirė 25 žmonės. 
Nito pereito sekmadienio New 
Yorke ir jo apielinkėse mirė jau 
45 žmonės, neskaitant daugybės 
sunkiai susirgusių.

Apiplėšė banką ir uždą' 
r ė 22 žmones kalėjime

MANAGUA, Nicaraguo, r. 2. 
—30 milicininkų liko užmušta 
ar sužeista eksplodavus Campo 
de Marte arsenalui.
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Chicagai ir aplelinkei tedera • 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
gauja:

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
08.

COFFEYVILLE, Kas., r. 2.- 
6 ar 7 desperatiški Oklahomos 
banditai naktį trokų atvažiavo 
j Weis, Kas., miestelį, įsilaužė 
į banką ir išsivežė 3 tonų sun
kumo seifą. Kad kas nesukliu
dytų jų darbui, jie suėmė kiek
vieną pro šalį ėjusį žmogų ii 
uždarė juos kalėjime. Viso už
rūkyta kalėjime 22 žmonės, jų 
tarpe miestelio maršalas.

Pasiėmę seifą plėšikai bandė 
pabėgti Arkansas upės žemu
momis, bet nuklimpo. Tad sei
fas tapo atgautas neatidarytas.

Iš čia juos pradėjo vytis po
licija ir milicija ir jau įvyko ke
li persišaudymai, bet kol kas 
plėšikus suimti nepasisekė.

HARRISBURGi, Pa., rugp. 2. 
—Iš 16 streikuojančių anglia
kasių, kuriuos pašovė ir sužei
dė šerifo mušeikos, vienas pa
šautųjų jau mirė. Kiti galbūt 
pasveiks.

Industrinis administratorius 
Hugh Johnson prisiuntė ulti
matumą, reikalaujantį, kad ka
syklų savininkai ir streikuojan
tys angliakasiai vakarinėj Penn- 
sylvanijoj susitaikintų <ir bend
rai eitų prie šalies ekonominio 
atsteigimo.

Kalbėdamas Pennsylvanijos 
prekybos kameros, Pennsylvani
jos fabrikantų asociacijos h 
Pennsylvanijos Darbo Federaci
jos ir kitiems biznio ir pramo
nes atstovams, Johnson pareiš
kė: “Tegul Dievas sergsti tą 
žmogų, ar žmones, kurie ban
dys pastoti kelią prezidento va
jui už šalies atsteigimą”.

Pirmas Streikas NR 
A. sąlygomis operuo- 
riaipoj dirbtuvėje 
j į — • į
Užjpalgeliįna'algos ir sutrumpi-' 
j nįmąl dtįrhįo Valandų kompąni- 
L jį. bąndįę įvesti paskubos dar- 
t bą^ir darbininkės sustreikavo

READING, Pa., r. .2.—Pir
mas streikas dirbtuvėj, kuri pri
ėmė prezidento N.R.A. kodek
są, kilo vakar Bob SĮhirt Co., 
kur sustreikavo 550 džji’bininkų. 
Pasak Amalgamated i Clothing 
VVorkers generalio organizato
riaus, darbininkės sustreikavo 
todėl, kad kompanija bandė su
organizuoti savo “uniją“ ir dar 
dėlto, kad kompanija įvedė 
dirbtuvėj didžiausios paskubas 
sistemą, kad tuo atsiimti už 
sutrumpinimą darbo valandų ir 
pakėlimą algų.

Mahatma Gandhi 
bus paliuosuotas

POLICISTŲ UŽMUŠĖJĄ NU
TEISĖ VISAM AMŽIUI 

KALĖJIMAN

POONA, Indijoj, r. 2.— In
dijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi, kuris tapo areš
tuotas su! savp žmona ir 32 se
kėjais, bus atvežtas į vietos 
kalėjimą ir tada bus paliuosuo- 
tas. Bet jam bus uždrausta ap
leisti šį distriktą ir vesti civi
lio nepaJklusnumo kampaniją.

Lavac, 
nušovė 
policis-

CHICAGO.— Arthur 
kuris prieš kiek laiko 
du Berwyn priemiesčio 
tus, liko nuteistas visam amžiui 
kalėjimam Jis nušovė policis- 
tus, kai jie atėjo jį ar šefuoti už 
tai, kad jis neleido savo vaikų 
į mokyklą. O neleido jų todėl, 
kad jis nenorėjo, kad jie butų 
čiepijami.

. NEW YORK, r. 2. —žmog- 
vagiai išvogė kumštynių promo- 
terį Nat Baskowitz, plačiau ži
nomą kaip Nat Basa ir reika
lauja $25,000 išpirkimo.

CHICAGO.
Ladies Garment Workers unija 
vakar išsiuntinėjo laiškus 125 
moterų rūbų siuvykloms, ragi
nantį pradėti derybas dėl panai
kinimo aštrios kompeticijos to
je pramonėje ir nežmoniško jų 
siuvyklose darbininkų išnaudo
jimo. Unijos organizatorius 
Shane sako, kad šio kvietimo 
tiksiąs yra išlaikyti taiką tarp 
darbininkų ir samdytojų ir i- 
steigti draugiškus tarp jų ry
šiais.

MASKVA, r. 2. —'Maskvoj 
pasireiškė didelis trukumas ke
rosino, kuris yra plačiai varto
jamas virimui ir kepimui. Ka
dangi geležinkeliai yra užimti 
grudų gabenimu*, tai nepristato 
kerosino, kurį dabar prisieina 
dalinti mažomis porcijomis, ku
rių vistiek visiems neužtenka. 
Del trukumo kerosino kaina 
tuojaus pašoko nuo 16 iki 47 
kapeikų už litrą.

Amerika susikirto su 
Vokietija dėl suėmimo 

amerikiečio studento

Marųuette Park apy 
linkėj nušauta 
gatvėj moteris

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
einant namo, gatvėje, tapo nu
šauta Mrs. Lillian Bermele, gyv- 
našlė ,sesuo South Park poli- 
cisto Lane, gyvenusi pas savo 
brolį 7000 S. Rockwell St.

Ji buvusi pas dėdienę North 
Sidėj. Išlipusi iš gatvekario 
prie 70 ir Western gatvių ir 
ėjusi namų link. Prie 70 ir 
Campbell gatvių ją pasitikę trys 
vyrai ir ją nušovė. Spėjama, 
kad tai bus plėšikai, kurie at. 
ėmė iš jos ridikiulį su* pinigais 
ir peršovė ją kai ji pradėjo 
šauktis pagelbos. žmogžudžiai 
pabėgo automobiliu. Nors kiti 
spėja, kad galėjęs būti ir kerš
tas.

BERLYNAS, r. 2.— Suėmi- 
mas amerikiečio studento Wal- 
ter Orloff, 29 m., kuris studi
javo mediciną Greifswald uni
versitete, gali privesti prie di
desnio susikirtimo tarp Ameri
kos ir Vokietijos, negu kad iki
šiol buvo, Hitleriui pasigrobus 
valdžią.

Orloff buvo areštuotas pra
džioj liepos mėn. ir ikišiol buvo 
laikomas kalėjime be susižino
jimo. Tik vakar jį aplankė 
Amerikos konsulas, įsakytas ge
neralinio 
Geist po 
raportavo 
dėl bylos 
raportuos

Orloff iš Brooklyn, N. ¥., at
vyko Vokietijon 1930 m. Jis 
tapo areštuotas dėl komunisti
nio veikimo, kas dabar Vokie
tijoje yra baudžiama mirtimi. 
Klausimas gen. konsulo, jis at
sakė, kad jis nėra komunistas ir 
jokiu komunistiniu veikimu ne
užsiėmė, tik turėjo pažintį sn 
niekuriais studentais komunis
tais, kurių vienas jį ir įskun
dė.

konsulo. Konsulas 
pasimatymo tuoj aus 
gen. konsului, kuris 
rimtumo, asmeniškai 
ambasadoriui Dodd.

Generalinis protesto 
streikas Argentinoje

SAN MARINO, CaL, r. 2.— 
Nusišovė Leroy DeVVolf Kel- 
logg, Chicagos miilonierius, vi- 
ce-prezidentas $3,500,000 Kel
logg Switchboard & Supply Co. 
Priežastis saužudystės—f inan • 
siniai rūpesniai ir nervų pakri
kimas.

BUENOS AIRES,' r. 2— Vi
soje šalyje tapo paskelbtas ge 
neralinis streikas protestui 
prieš apsilankymą 100 Vokieti
jos ex-kareivių, kuriuos įtaria
ma esant narių propagandis
tais.

Gen. konsulas pakartotinai 
reikalavo, kad Orloff butų pa- 
liuosirotas ir galėtų tuoj aus 
gryšti Amerikon. Bet Vokieti
jos valdžia į tą reikalavimą ne
kreipė domės. Tada gen. kon
sulas pasiuntė konsulą ištirti 
padėtį vietoj ir visą dalyką pa
ves ambasadoriui. .

KAUNAS, liepos 12.— Dabar 
kriminalinei policijai didelis 
drbymetis; neužbaigia vienos 
aferos aiškinti, jau* iškyla kita 
afera, štai, vakar visą dieną 
kriminalinė policija dirbo, 
atplėšė Kauno pašto kasos 
degamąją spintą.

Pašto kasininkas Petras
nulis, kuris sėdėjo prie taupo
mosios kasos langelio ir atlik
davo taupomosios kasos opera
cijas. Jau šeštadienį po piet 
kasininkas į darbą neatėjo—jį 
pavadavo kitos tarnautojas. Ja
nulis nesirodė nė pirmadienį. 
Buvo manoma, kad jis apsirgo, 
ar pliaže kaitinąs. Bet kai Ja
nulis neatėjo tarnybon ir vakar, 
tai paštui parupo: ar nebus tik 
pabėgęs. įtarimas juo labiau* 
padidėjo,. kad prieš kurį laiką 
vienas pašto tarnautojas ofi
cialiai buvęs paštui pranešęs 
apie galimą Janulio pinigų pa
sisavinimą.

Pradėta Janulio ieškoti ir ty
rinėti visas aplinkybes. Pas Ja
nulio uošvius rasta raštelis, k u- 
riame Janulis rašo, .kad jei aš 
jums, uošviams, esu negeras, 
tai labai prašau savo dukteriai 
pasiieškoti kitą, geresnį vyrą..

Iš to paaiškėjo, kad Janulis 
slapia pabėgo.

Eina paštas prie nedegamos 
spintos—nėra raktų. šaukias 
kriminalinės policijos pagelbos.

Ieškomi specijalistai, renkami 
raktai, bet atrakinti nesiseka. 
Tada krimin, polic. pastatė bo
ro mašinas ir pradėjo geležinę 
pašto spintą gręžti. Po ilgo ir 
sunkaus triūso spinta atplėšta, 
bet... tuščia. Tikrai nežinoma, 
kiek Janulis pinigų pasisavino, 
bet jau nustatytas apie 50.00Q 
litų trukumas. ’ Bijoma, kad 
išaikvojimai nebūtų didesni, nes 
Kauno pašte taup. kasos balan
sas siekdavo per metus iki 2 
mil. litų. Dabar teks patikrinti 
kasos indėlininkų knygutes, į 
kurias Janulis indėlius galėjo 
įrašyti, o į kasos knygas neuž- 
pajamiloti. Taigi galutinai iš
aiškins tik nuodugni revizija.

Janulis Ukmergės apskr., Ko- 
varsko valsč. su motina bend
rai valdė dvarą

Paskutiniuoju metu jis daug 
kortuodavęs ir šiaip plačiai gy
venęs.

Dar tikrai nenustatyta, bet 
manoma, kad Janulis esąs pabė
gęs Lenkijon.

Per 1933 m. sausio—gegužės 
mėnesius Lietuva eksportavo j 
Vokietiją 5,566 tūkstančius št. 
kiaušinių. Per tą patį laiką 
1932 m., buvo iš Lietuvos išvež
ta į Vokietiją 9,630 tūkstančių 
štukų kiaušinių.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl* kurios pinigai siunčiami.

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

NAUJIENOS
1739 80. HALSTED ST. TeL Canal 8500
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BUŠŲ DARBININKŲ STREI
KAS HAVANOJE

.■',<* ------------ r?

HAVANA, Kuboj; r. 2. -r 
Agrikultūros sekretorius deda 
visas pastangas sutaikinti busų 
darbininkų streiką, dėl kurio 
ištikusiuose susirėmimuose vie
nas žmogus liko užmuštas ir 12 
sužeista.

PEORIA, III., r. 2. — Garretį, 
De F. Kinney, buvęs valstijos 
finansų direktorius, yra arti

BOSTON, Mass., r. 2. —Bos
tonas vakar sumušė 71 metų 
rekordą 
už 
1862 m. vieną dieną buvo areš- . , . , .v -A * 1

*
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ordų, kada tapo areštuota mirties. Prieš kiek laiko, jis 
girtumą tik tai trys žmonas, bandė nusižudyti, kai jam grę-

sė areštas už nęatšiskaitymą su 
valstij a. f ’ ' '* ™;2'* “tuoti tik 4 žmonės.
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^PRALTKTI

KORESPONDENC.LIOS

plieno išdirbys

Antras “Naujienų

Rugpjūčio-Augusi 13,1933
Birutės” Darže.

(.ISTERINI
re/ieves '-"W tf

SORE THROAT

Reduces COLDS COLUMBUS

SI60.SO

Parūpiname Kreipkitės tuojaus

organi- 
unijas. 

stilvorko

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

svarstant 
industfi- 
dėl priė- 
minimum

Mile Rond” ir pusę mylios UgKėlbimai Naujienose 
vakarus nuo Highway No. 42/ 
į šiaurę nuo Racine.

įžanga į daržą yra 10c, 
įžangos bilietas taipgi yra ge
ras išlaimėjime. Pirmoji dova
na $16 grindine lempa, antro
ji — 7-nių stiklų setas.

Piknike gros, gera orkestrą, 
parūpinanti muziką Šokiams 
ir įvairiems žaislams. Visi yra 
kviečiami piknike atsilankyti.

Rugpiučo 4 d., įvyks regu- 
laris mėnesinis choro mitin
gas, German-American saloje, 
7:30 v. v. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

—Amelia Bagdonas.

Rotterdam ♦ Vėlendam 
Veendam t New Amiterdam 

yra populiarų* * laivai tarp rvpestiftgų 
keleivių. TrtUtpas ir tiesu* »s®sie
kimai per Rotterdam

rodė, __  ________
gerklę su Listerine' tiktai1 % 
tesitgo šalčiais, turėjo %.

■ .V ■ * ' ‘-t
Z : '> ,

Bailes Rdtėtts •rengia į pikniką

laužyti streikus su pagalba 
Šerifų ir importuotų mušeikų. 
Pirmieji Ji. C. ’Fęi'ck Coke Go. 
su pagalba Fayėtte kauntės 
šerifo Haekney pradėjo laužy
ti angliakasių streiką, bet ne
pavyko. U. M. W. of A. virši
ninkai atsišaukė į gubernato
rių Pinchotą, kad jis į streiko 
vietą prisiųstų valstijos polici
ją tvarkos palaikymui ir pra
šalintų šerifo mušeikas, kurie 
jau buvo pradėję šaudyti į 
streikuojančius angliakasius. 
Gubernatorius atsiuntė valsti
jos policiją ir pareikalavo, 
kad šerifo mušeikos pasitrau
ktų. šerifas atsisakė guberna
toriaus klausyti. Gubernato
rius tada buvo priverstas pa
skelbti strėiko apylinkėje ka
ro stovį ir užtraukti valstijos 
ginkluotą miliciją. Tuo budu 
per prievartą šerifo mušeikos 
buvo prašalinti iš streiko lau
ko. Streikuojantys angliaka
siai tikisi daugiau teisingumo 
ir bešališkumo iš valstijos mi
licijos, negu iš šerifo mušeikų.

IŠ plieno darbininkų ir ang 
Hakasių kovos lauko dėl 

imijos.

ves pensijos u 
kių pagerinimų 
nistai per 
jau senai
Dėl tų pačių reikalų ir bendrą 
frontą bandė tverti. Miss 
Perkins visų reikalavimus 
priėmė ir išklausė, nors paža
dų jokių niekam nedavė. Ji 
tik informacijas iš visokių šal
tinių rinko apie plienov’darbi- 
ninkų padėtį, kad 
VVashingtone plieno 
jos pateiktą “kodą” 
mimo ir nustatymo 
uždarbio, ilgumo darbo valan
dų ir darbininkų teisės orga
nizuotis, savo surinktomis ži
niomis pasinaudoti.

Homestead miestelio politi
kierių atsinešimas link sušau
kto plieno darbininkų susi
rinkimo, kuriame dalyvavo 
Miss Perkins kaipo Darbo Se
kretore, parodo, kad ne tik 
Homestead, bet ir kiti mieste
liai, kur tik randasi didžiulės 
plieno liejyklos, yra pilniau
sioje kontrolėje stilvorko ma
gnatų ir tų miestelių politikie
riai yra paklusniausi magnatų 
tarnai.

Plieno darbininkams iško
voti teises organizuotis į 
neprigulmingas nuo kompani
jų unijas bus nelengva, nors 
dabar ir yra proga laimėti. 
Anglių kasyklų apylinkėse, 
kur yra sugriautos unijos, an
glių baronai kontroliuoja ne 
tik kasyklas, bet ir miestelius.

Ekonomistus Dr. Benj amini W Sųuiresį 1 (kairėj)', buvęs 
galva Valytojų ir Dažytojų Instituto ‘ClUeągoje ir aiderm<anU$ 
Oscar F. Nelson, skalbyklų ir vii lytoj ų' vežėjų unijos adWka4 
tas, kurie kaistu su 22 kitais tapo rt^kaltiųtl' neyė 'UŽ rdkėtąj 
valymo ir dažymo pramonėje. Juos kaltinama varžius'nu-* 
priklaus omųjų valytojų biznį.

iiž tuos, knrie ' nesiplovė. 
Lambert Pharmaca! Co., St. 
Louis, Mo.

Dailės • RutdHo choras ren- 
įgia j piknikų *jtiverview ‘Darže, 
(Ratinė, AWrs., TUgpiuČio 13 d. 
j DaržUs randasi 'įtik “Four

Dabartiniu laiku Pittsburgh 
apylinkėje vystosi reikšmin
gas momentas darbininkų ju
dėjime. Eina atkakli kova 
tarpe darbininkų ir darbda
vių stambiausioje indUštrijo- 
jos šakoju 
tėję ir anglių kasyklose dėl 
unijos teisių.

Kaip visiems yra žinoma, 
plieno industrijoje ir anglių 
kasyklose darbininkai yra 
baisiui išnaudojami, mažiau
sia apmokami ir veržiami dir
bti ilgiausas valandas. Nelei
džiama jiems organizuotis į 
uniją ir, žodžiu sakant, jie 
yra pilniausioje plieno magna
tų ir anglių baronų malonėje.

Plieno darbininkai da nie
kados neturėjo pripažintos 
unijos ir nėra organizuoti. 
Nors eilės streikų ir kruvinų 
susirėmimų yra buvę praeity
je, bet kožną kartą kruviniau
siu budu buvo sutriuškinti. 
Angliakasiai savo laiku buvo 
gerai organizuoti ir turėjo ga
lingą U. M. of A. uniją, bet ta 
unija ir buvo sugriauta ir an
gliakasiai dabar, tur būt, yra 
baisiai išnaudojami ir paver
gti. Tačiau pas angliakasius 
dar nėra nustota viltis atsta
tyti savo senąją galingą uni-

ar Boulofne- 
Sor-Mer » į UHavę. ■ Pnikiiosi ften- 
girnai* ir patarnavimas. Kas savaitę ii 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijai teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St.. Cbicago

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI 
.........................T abi piises....

; Valdžios taksos atskirai $5.00
dokumentus ir išrengiame kelionėn

Todėl jie VišAkiuis 'buldnfš 
trukdo angliakasiams organi
zuotis į unijų, o brukte' brdkn 
dabartiniu* 'laiku kttYiiambš 
kompaničnas, kad ii' folinį 
laikyti darbininkus vergijoje.' 
To tikslo atsickimui yra var
tojamos visokios priemonės* 
ne tik dirbtuvėse ir kasyklo
se, bet ir per miestelių valdy
bas.

Skirtumas tarp plieno dar
bininkų ir angliakasių yra tik’ 
tas, kad angliakasiai netoli
moje praeityje buvo gerai or
ganizuoti ir turėjo galingą U. 
M. W. of A. uniją. Dabartinė 
proga pasinaudodami jie grei
čiausiai atstatys ' savo senąją 
uniją. Tąją kryptimi eina ga
lingas bruzdėjiiųas- tarp ang
liakasių. O tarp/plieno darbi
ninkų nieko p^ųąšaųs nėra. 
Veikimas iš viršaus vadovau-

Kongresui priėmus industri
jos atstatymo aktą, valdžia 
pradėjo jį gyveniman vykdy
ti, kad nugalėti depresiją. Ak
tas industrijoje ne tik kad 
nustato minimum uždarbius 
ir maksimam darbo valandų 
savaitę, bet suteikia darbinin
kams teisę organizuotis dėl 
kolektyvių sutarčių darymo su 
darbdaviais. Todėl darbinin
kai tomis teisėmis ir naudoja
si. Visur reiškiasi gyvas dar
bininkų judėjimas, organiza
vimosi į unijas. Tas judėjimas 
daugiausiai reiškiasi tarp 
plieno darbininkų ir anglia
kasių.

Darbininkų judėjimas ir or
ganizavimosi į unijas labai 
gąsdina plieno magnatus ir 
anglių kasyklų baronus. Kad 
užbėgus darbininkų judėji
mui už akių, tai plieno pra
monės bosai ir anglių kasyklų 
kompanijos pradėjo 
buoti kompaničnas 
Ypač tuo pasižymi 
bosai, organizuodami savo 
unijas. Jie bijo minėti net u- 
nijos vardą ir tas savo unijas 
vadina “komitetais”. Tie neva 
komitetai vra sudaromi vien 
iš bosų parinktų žmonių, kad 
sudarius kaip ir dekoraciją ir 
kad galėjus prisitaikyti prie 
“rekoverv akto.”

Anglių kasyklos, vadovau
jamos Pittfburgho Coal Co., 
Meliono kontroliuojamos irgi 
organizuoja “komitetus” iš 
bošų parinktų žmonių vien tik 
dėl to, kad apdumus akis. Bet 
anglių baronams nesisekė 
taip gerai su kompaničnomis 
unijomis, kaip kad plieno 
trustui. Dalis anglių kompani
jų jau yra pripažinusios ang
liakasių uniją ir pasirašiusio! 
sutartį su ja. Bet Pittšburgho 
Coal Co., vadovaujamos ka
syklos, nepripažįsta angliaka
sių unijos U. M. W. of Am., 
ir dėl unijos nepripažinimo 
pradėjo siausti streikai. Ang
liakasiai, vadovaujami U. M. 
W. of Am. yra pasiryžę su 
streiko pagalba priversti Mel
iono ir plieno trusto kontro
liuojamas kasyklas pripažinti 
uniją.

Jau šiomis dienomis vien 
tik Fayette kauntėje yra išėję 
j streiką 15,000 angliakasių. 
Streikas kas dieną plečiasi 
visose tose kasyklose, kur nė
ra pripažinta angliakasių uni
ja. Kompanijos griebiasi advokatas Harding, pats pasmerktasis mirčiai Wąiter McGee 
jiems priprastų priemonių,— [prieky ir Keenan. v. - L- ’/'i

Scena Hansas City teisme, kuris pasmerkė mirčiai AValter Mcjifee; už išvogimą Mary Mc- 
Elroy, Hansas City miesto manaŽe.rio dukters. .Sėdi apie stalą;? iŠ kairesnį deŠib^ę; McGee 

s, steriografė ir • prčkurOrai Hill

Apie tolimesnį angliakasių 
streiko bėgį parašysiu kitą 
kartą plačiau, dabar da no
riu kiek pakalbėti apie Ho
mestead, Pa., Carnegie didžią
sias plieno liejyklas.

Kaip jau esu minėjęs, plieno 
liejyklose darbininkų bruzdė
jimas eina dėl organizavimosi 
į unijas. Darbininkai nekaip 
žiuri į 'kompanijų organizuo
jamus taip vadinamus “komi
tetus”, nors da kol kas apie 
streikus nieko negirdėti. Bet 
yra veikiama iš ankščiau per 
Amerikos Darbo Federaciją, 
kad iškovojus plieno darbi
ninkams teisę organizuotis į 
unijas.

Liepos 28 d. buvo atvykus 
į Pittsburghą prezidento Roo- 
sevelto kabineto Darbo Sekre
torė Miss Perkins su savo pa- 
gelbininkais katalikų kunigu 
Francis J. Haas ir J. V* Fitž^ 
gerald ypatiškai tyrinėti Car
negie didžiąsias plieno liejyk
las, kurios randasi Homestead 
Pa. Miss Perkins vaikščiojo 
po dirbtuves, kalbėjo su dar
bininkais ir lenkėsi plieno 
darbininkų apgyventose apy
linkėse, kad geriau susipaži
nus su darbininkų padėtimi. 
Reikia pasakyti, kad plieno 
darbininkų gyvenami namai, 
tur būt, daugiau pasako apie 
vargingą padėtį, negu plieno 
liejyklos. Miss Perkins visa 
tai savo akimis matė.

Tą pačią dieną vakare buvo 
sušauktas plieno darbininkų 
susirinkimas Homestead mie
stelio salėje. Dalyvavo Miss 
Perkins, kad galėjus tiesiogi
niai išklausyti darbininkų nu
siskundimus bei giliau susipa
žinus su plieno darbininkų 
darbo sąlygomis. Pradėjus su
sirinkimą miestelio salėje, 
miestelio policija ėmė saviš
kai šeimininkauti. Susirinki
me beveik neįvyko maištas. 
Toks policijos maišymąsi į 
darbininkų reikalus negalėjo

jaiif ■'AmeTiftds DdilVo Fėdėta- 
ci j iii - įnašui gelbės, J jėi l#Ke-

no <tfttrbbiirikų mąsč nėra itfri- 
rengfa (' orgaiiMvimOsi; < į 
"Uniją. Man dtrodbį‘kad ]ilie- 
no darbininkai greičiausiai 
jddba^rttniu Haiku ’ turįs Jpašiten- 
lf.in.4i kompaničnomis unijomis, 
kol jie bus priruošti prie or
ganizavimosi į uniją.

—-S. Bakanas.

Listerine beveik moine takai 
užmuša turinčias beridtUtao 
su c paprastais šalčiais bakteri
jas ! ,< Tas palengvina jūsų 
gerklę, kadi bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerihe yra 
taipjau labai veikstninga .< ns- 
prileidirne šalčio. .Atsargus 
studijavimas 102 žmoftių*' lai
ke žiemos 'mėnesių pan 

kad. tie, kurie plauna

RUGPIUClOAUGUST 191,1933
“Columbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tonų laivas, 'pabuda- 

votas tik/ai keletą metų atgal.
Apie komfortą ir patarnavimą kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie

tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
ir linksma, nes. galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti. geriausius krūtamus pa
veikslus. Kiekviena minutė jūsų keliones bus praleista smagiai ir jus ne laepaju- 
ši te kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVU
Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT

Laivas išplauks iŠ New Yorko

Specialė V ašarine ta v : • •

patikti Miss Perkins. Ji pa
prašė miestelio gaspadoriaus 
Cavanough, kad leistų laiky
ti susirinkimą miestelio par
ke. Miestelio gaspadorius at
sisakė leidimą duoti. Tada 
Miss Perkins nusivedė visus 
darbininkus į pašto namą, ku
ris priklauso federalei vald
žiai. Susirinkimas ten buvo 
atlaikytas be jokio trugdymo.

*

Darbininkai išdėstė savo 
reikalavimus ir pareiškė vil
tį, kad darbo sekretorius už
tars juos. Komunistai* irgi įtei
kė savo reikalavimus; būtent, 
minimum $20 per savaitę, ap- 
draudos nuo nedarbo, 'senat- 

v i šokių kito- 
kurių komu- 

savo rezoliucijas 
visur reikalauja.

į , ■ ihMį ' ■ - ""Z/Z ZZ/ZZir Z;- ■ j

z ■ .-.'v ų ' z' >*■' • t - . ; •
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Ketvirtadienis, rugp. 3,
BANKAS PAVIRTO ALINE

The Lituanica

daro

auGirėnas is mourned by

Padarome Visiems Greitai
MADOS MADOS

Konvertus

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

PARAŠYTAS KNYGAS

ir jų Vedamos Knygos yra

50c

2673
1739 South Halsted Street,

THE GEEVUM G1RLS
_____________ .__ , A ____

1739 Ro
NO.SlS’TtTe.-'THlS

(Vardas ir pavardt)

(Adresai)

Darius 
who

“Lituanicos” mecha
nikas Viktoras Jesu- 
laitis dirbs Chicagoj

and feel that sorrow 
cannot be stirred.

The day was clear and sunny, 
No cloud wits there in sight, 
Darius and Girėnas 
Sėt off upon their flight.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

THATS FINE!-LET ME 
KNOW WHEN YOUĮ— 
GET A DOZEN1K

Gavo vietą su United Air Lines 
keleivine lėktuvų linija

They crasbed 400 miles away 
From their precious goal. 
Darius and Girėnas now 
Are mourned by young and 

old.

aptiekoriu. 
Co* Salnt

mų, o klubas beabejo suteiks 
jums narystės teises ir ant to
linus.

2673 —
naujo 

kuru galima
j. r ■ -
taipgi 36

(Dedicated to Sitephen 
and Stanley Girėnas 
crashed on July 17,

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir
Plakatus

galvos skausmas, skausmas naga 
J eiga kiti n*

Patarimas

viržnurodytą pavyzdžių, praiome ii- 
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume _ 
ntferą 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:

Naujieną Pattem D< 
Halsted St., Chieago.

Forcver let us praise them, 
Let us ne’er forget. 
Lithuanians, let’s do some- 

thing
To pay back that great dėbt

— Harriet.

nariai-ės, kurie jaučiatės, kad 
jūsų antrašas nėra permainy

tai padarykite — 
— busite baudžia-

So brave, so gay, so strong.
Why did God will you two to 

die?
You

* Man perėmus knygas nuo 
buvusio sekretoriaus 'Antano 
Juso, pasirodė, kad stebėtina 
skaičius narių nėra permainę 
savo antrašų. Todėl visi tie

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

HOW MANY FLIES HAVE YOU 
KILLED SO FAR.SIS?,-----------

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžid 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chieago.
čia (dedu 15 centą ir prašau 

atsiąsti man pavyzdi No._____
Mleros ~.............. per krutinę

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

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

į . •

A sorrovving, gray-haired 
mother

Kneels and prays in vain.
Hcr loved son, her youngest 

one;
She’ll not see him again.

For
You
What can be more blessed?
For us you gavę your lives.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chieago, III.

tas, urnai
priešingai
mi pagal konstitucijų.

Keistučio Klubo koresp.
— St, Narkis

They flew o’er the Atlantic, 
And we were jubilant, 
Too soon, hove’er, we all 

rejoiced;
Joy was for us not meant.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS k NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir paties, ažnaodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jas išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis joms gali j>adarytL 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė lakstančias ligonių, 
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.______ kampas Keeler Avė. TeL Cravrford 557 $

’Tis just a small-sized country 
’Twixt Germ any and Latvio, 
For there, July the fifteenth, 
Sėt forth the, Lituanica.

And as she weeps so sadly 
Our hearts go out to her. 
We sob 
Not one

Šitie susirinkimai yra svarbus 
tuoini, kad valdyba ir kontro
lės komisija turi geresnę pro
gų išrišti svarbesnius klausi
mus ir praponuoti juos susi
rinkimui.

Sekantį nedėldienį, rugpiu- 
čio 6-tų d. įvyks Keistučio Kl. 
mėnesinis susirinkimas Li
berty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozart St., 12-tų vai. 
dienų, šitas susirinkimas bus 
svarbus tuo, kad demonstraty
viai ateis visi nariai iš Tėvy-

Kų daryti su 
klausimų išrišo, užsidariame Bankers’ Trust Co. banke ati
darydami alinę, kurioj šinkuojamas 3.3 nuoš. alus. Banko 
vaultai paversti į refrigeratorių. Gal tai naujiena Philadel- 
phijai, tačiaus Chieagoj e jau senai keliuose bankuose atida
rytos alinės.

all of us, your people 
gavę a sacrifice

Draugijoms Konstitucijos
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

AMEN I GEI 
įTVVO MORE 
ĮitLimake 
^SlNINElfi

Grynas, prilmbas’ Žemo sustabdo nie- 
žėjiiųų odos K beųkiaa .sekundas — 
Ir pagelblngas n»rie Eczemos, pučiu], 
dedervines, lr^ išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai' pradūlina visokias 
odos iritaeijas, kadangi jo gydymo 
ypatybčs retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—35c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.35

šiomis dienomis finansų 
raštininkas, pridavė man pluo
štų narių išbraukimui. Man 
yra žinoma, kad daugelis iš 
tų keistutiečių* kuriuos aš tu
riu ant to surašo yra davę 
pinigus kam nors kitam už
mokėti, bet tie pinigai nepa
siekė finansų knygų. Daugelis 
negavote paraginimų. Kurie 
jaučiatės, kad taip yra, būti
nai atsilankykite į ’susirinki-

Jesulaičitf, kuris daugiau žino 
apie “LITUANICA”, jos tinka
mumų kelionei ir bendrai apie 
lakūnus, negu kuris kitas as
muo.

J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
daHkas gali neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogau! 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpiu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valai 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatagalios surado sustata 

ro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —« tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerinė dantd 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo 
Lambert Pharmacal 
Levis, U. S. A.

Viktoras Jcsulaitis, jaunas 
Wilkes Barre, Pa., mechanikas, 
kuris priruošė kap. S. Dariau^ 
ir Įeit. S. Girėno lėktuvų “LI- 
TUANICĄ” kelionai per Atlan- 
tikų, šiomis dienomis atvyks 
Chicagon dirbti United Air 
Lines transporto linijai, kurios 
hangarai randasi municipialiame 
aerotirome, 6000 South Cicero 
avenue.

Viktoras Jesulaitis paskuti
niuoju laiku buvo Newark, N. 
J. aerodrome, kur darbavosi Da
riui ir Girėnui išskridus į Kau
ną. Jis taipgi buvo vienas iš 
mechanikų, kurie prirengė Wil- 
ley Posto lėktuvų “Winnie Mae” 
ir Jimmie Matterno “A Centui y 
of Progress”. Wiley Post, kaip 
žinoma, apskrido aplink pasaulį 
j septynias dienaus su viršum. 
Mattern, tuo tarpu, nukrito Si
bire, sukuldarhas Orlaivį.

Po “LITUANICOS” katastro
fos Vokietijoje buvo atėjusios 
žinios, kad be dviejų lakūnų, 
Dariaus ir Girėno, žuvo ir tre
čias asmuo. Jie manė ,kad tai 
buvo Jesulaitis, kurio vardas 
buvo įrašytas į lėktuvų, kartu 
su lakūnų vardais.
. Prie pirmos progos, “Naujie
nos’ paduos pasikalbėjimų su inž.

Naujovišku kalnierium ir 
visai naujo budo rankovėm, vasarinė 
suknelė, kurią galima dėvėti prie viso
kių progų. Sukirptos mieros 14. 16. 

40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 

arba pri- 
pažymėti

Barbora Ubryka arba Klioštorius 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 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. '

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it draskos vanos.
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Buy gloves wlth what 
it savęs

BBr* reikalo moą«i BOc ar 

dldella tūbas parddnoda ui 
85c. Ji valo ir aprauto daly
tis Be to raUtę sutaupiau 
>8, ui kuriuos raUte Buslplrk- 
U pMttnaitM ar kg kitą. 
Lambert Phamaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 

ruožai
Nekurie keistutiečiai 

man užmetimus, kad aš per- 
inažai rašus. Kiti-gi duoda 
man instrukcijas apie kų ra
šyti. Kas link permažai rašy
mo nėra pamato man primes
ti, nes dar jokis svarbesnis 
nuotykis iš klubo darbuotės 
nebuvo praleistas, be pažymė
jimo spaudoje. O apie kų ra
šyti ir kaip rašyti pasilieku 
tų privilegijų sau. Geriaus bu
tų, kad tie “instruktoriai” pa
tys kų nors parašytų, nes vie
tos laikraščiuose užteks vi
siems.

Klubas didėja.
Klubas didėja ir auga. Auga 

ir jo intelenkluales., spėkos. 
Klubo vidujinė tvarka eina 
vis geryn. Klubo valdyba ir 
kontrolės komisija laiko savo 
susirinkimus kiekvieno mė
nesio 3-tį ketvergų 7:30 vaL 
vakare pas drg. W. Sharkų, 
4635 So. Wašhtenaw avenue.

.IIIHliarafmilil I II........... ..... , !■■■.!■! ...

nes Mylėtojų Draugystės No. 1 
ir įstos į Keistučio Klubų. 
Tai-gi Keistučio Klubas da
bar turės suviršum 1,300 na
rių ir apie $30,000 turto. Bra
vo keistutiečiai!
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Editor P.. GRIGAITIS

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

budu, kaip prieš keletą desėtkų metų Meksikos armija, 
kur visokių generolų ir karininkų būdavo daugiau, negu 
paprastų kareivių.
, iw».ll.n I W| .... ui.**-— ....... ......... ..  mi

PASTABOS

DIDIEJI* PASAULIO keliauninkai

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$8.00* per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 11U under th» act of 
March 8rd 1879.

3c
18c
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ualsted St.. Chicago, 
HL Telefonu Caaal 8500.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Al ©tams ..••........•.•■•..•■•.m.......
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiama ............
Vienam mėnesiui ......___

Chicagoj par* išnešiotojua:
Viena kopija

- Savaitei

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: i

Metams ------------  $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ..............  1.25
Vienam mėnesiui ..........     .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......    $8.00
Puąei metų .................. .—.... 4.00
Trims mėnesiams  .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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DARBININKŲ UŽDARBIAI SENIAU IR DABAR.

Amerikos Darbo Federacija surinko labai įdomių 
statistinių, davinių apie darbininkų uždarbius 1929 m. ir 
dabar. Tie daviniai rodo, jog 1929 m. Amerikos pramo
nės ir šiaip visokių įstaigų darbininkams buvo išmokėta 
$45,253,851,000.. Bendras pramonės darbininkų uždarbis 
lyginosi $33,335,851,000, o farmų darbininkų— $11,918,- 
000,000.

1929 m. pramonėje dirbo 21,922,453, o farmose — 
10,234,670: Šių metų- gegužės mėnesyje pramonėje buvo 
priskaitoma 13,308,295 darbininkų, o farmose—10,334,- 
315. Vadinasi, palyginus su 1929 m., pramonės darbi
ninkų skaičius sumažėjo 39.3%, o lauko darbininkų skai
čius padidėjo vienu nuošimčiu.

Turint galvoje gegužės mėnesio uždarbius, nesunku 
apskaičiuoti, jog per šiuos metus pramonės darbininkų 
bendras uždarbis sieks maždaug' $19^591,085,000; kas sur- 
darys tik 43:3% 1929 m. uždarbio^ Iš tos sumos pramos 
nes darbininkams teks $14,448,085,000, lauko darbinin
kams — $5,143,000,000. Tokiu budu pramonės darbinin
ku įplaukos sumažės 56.8%, o lauko darbininkų — 
56.7%. Ir tai nežiūrint to fakto, jog šių metų gegužės 
mėnesyje farmose dirbo daugiau darbininkų, negu 1929.

Žinoma, nedarbas labai daug prisidėjo prie darbi
ninkų įplaukų sumažėjimo. Tačiau faktai rodo, jog už
darbiai sumažėjo daugiau, negu darbininkų skaičius. 
Sakysime, dirbančių skaičius gegužės mėnesyje buvo 
25.5% mažesnis, negu 1929 m., bet jų uždarbis sumažė
jo net 56.7% (reiškia, du kartu su viršum).

Atskirose pramonės šakose uždarbių sumažėjimas 
buvo sekamas: angliakasyklose uždarbiai sumažėjo 
70.8%; įvairiose dirbtuvėse — 58.2%; statybos—85.9%; 
gelžkelių pramonėje — 53; visuomenės naudojimo įmo
nėse (elektros, šviečiamųjų dujų ir telefono) — 34.2, ir 
viešbučiuose — 46.7%.

Vidutiniškas darbininko uždarbis 1929 m. lyginosi 
$1,520.63. Reiškia, per savaitę jis uždirbdavo $29.24. 
Šiais metais vidutiniškas uždarbis lyginsis tik $20.24 
per savaitę.

Pernai farmerių įplaukos sumažėjo 6,700,000,000 do
lerių arba 57 nuošimčiais, palyginus su 1929 m.

Dabartiniu laiku, kai vyriausybė pradėjo kištis į 
pramonę ir reikalauti darbo valandų sutrumpinimo bei 
pakėlimo algų, tai galima tikėtis, jog bendras darbinin
kų uždarbis šiek tiek padidės. Tačiau tuo pačiu laiku 
pradėjo gana smarkiai kilti ir gyvenimo reikmenų kai
nos. O tai reiškia, jog vargu galima trumpoje ateityje 
tikėtis didelio pagerėjimo darbininkų ekonominėje buk- 
*ėje niiniaiMlll

Nežiūrint to, kad pastaruo
ju laiku labai pradeda įeiti į 
madą fašizmas ir aršiausios 
rųšies nacionalizmas, vienok 
Anglijos universitetų ctudėntai 
atvirai pasisakė, jog jie, 
rui kilus, neis kariauti 
karalių ir tėvynę”.

Balsavimai įvyko lygiai
liuose universitetuose ir visur 
karo priešininkai laimėjo.

i — o—
Chicagos universiteto prof. 

Hilding B. Carlson surado, jog 
dauguma, studentų, yra griež
tai nusistatę prieš pgohibiciją 
ir karą. Jie pareiškė tą nuo
monę, jog probibieijai yra neį
vykdomas dalykas. O kai dėl 
karo,, tai studentai pageidautų 
įsteigti kokią nors tarptautinę 
organizaciją, kuri- rūpintųsi

—o—
Įdomus yra profesoriaus

Carlson komentarai. Jis sa-

BIUROKRATIZMAS SOVIETŲ RUSIJOJE.

Biurokratizmas Sovietų Rusijoje yra nepaprastai 
įsigalėjęs. Tą faktą, pasak vieno New Yorko laikraščių, 
iškėlė aikštėn patya bolševikai. Jų kontroliuojamas 
“Ekonomičeskaja Žizn” laikraštis šiomis dienomis pa
skelbė labai įdomių dalykų apie kolektyvius ukius, kur 
darbininkai skursta ir deringiausiais metais, kadangi 
administratyvio aparato išlaikymas yra labai sunki naš
ta.

Daugelyje atsitikimų administracijos personalas 
esąs tris ar net keturis kartus didesnis, negu vyriausy
bės patvarkyme numatoma. Tie administracijos nariai 
dažniausiai visai neprisideda prie laukų darbo, bet metų 
pabaigoje pasiima sau didesnę produktų dalį, negu- ak
tingieji. kolektyvistai. ‘

Yra nemažai tokių kolektyvių ūkių, kur adminis
tracijos personalas sudaro nuo 12' ligi 20 nuošimčių viso 
kofektyvo nariui skaičiaus. O kai kur esti ir dar blo
giau. Pavyzdžiui,. Šebodajevo kolektyvas šiaurių Kau-

biausiai, pasižymi; savo libera- 
liškumu* o katalikai. kon- 
servatyviškumu. Protestonai 
užima, taip sakant, vidurį. 
Tačiau prohibicijps klausimu 
katalikai yxa kur kas libcca- 
liškcsni, negu, protestonai..

Kai dėl studentų- išsilavini*- 
mo ir intelegentiškumo, tai 
prof. Carlson pastebėjo* seka*- 
mą dalyką: labiausiai intolb 
gentiški studentai simpatizuo
ja gimdymų kontrolei, paoiflz*- 
mui, agnosticizmui ir radikar 
lizinui.

—o—
Bolševikijoje, sakoma; da

bartiniu laiku yra labai prasi
platinęs sekamas juokas:, su
sitinka du darbininkai ir pnar 
deda diskusuoti klausimą, ku
rioje šalyje daugiausiai mais
to suvalgoma. Vienas darbi
ninkas ir sako: kalbęk šiaip, 
kalbėk taip, o rusai pasižymi 
didžiausiu apetitu, — jie su
syk suvalgo visą maistą, kuris 
yra skiriamas ištisai savaitei.

—o—
Karo laiku paprastai atsi

randa daug šnipų, kurie už pi
nigus dirba. Bet šnipinėjįinas 
cina»ir ramiu laiku. Sakysi
me, Francija per metus šnipi
nėjimui išleidžia 100,000 fran
kų, o Vokietija net 600,000. Va
dinasi, šešis kartus daugiau.

, —o—
Juo tolyn, tuo Vokietijos na

ciai labiau dūksta. Maloniai, 
jie nori pilnai užsitarnauti 
jiems duoto barbarų vardb. 
Laikraščiai praneša, jog. Alta
noje, netoli Hamburgo, ketu
riems komunistams buvo nu
kirstos galvos.

Budeliai, esą, dėvėjo frakus 
ir baltus marškinius.

Vadinasi, jie buvo barbarai 
aristokratiškais drabužiais, ap
sirengę.

■I Į| I II .....    ■»«»'■«'-

prekybos butas neturįs teisės, 
boikotuotu. nes> tas boikotas 
nėra organizuotas 1 — K..

Ar., Vlffc

(Jumoras Visur))

“Aš noriiii iššišRirti — mano 
vyrąs metė tūkstančiais įžeir 
džiąmųi žodžių -į mane?*

“Tamsta' perdedi — tūks
tančiais per 4M1 savaites-??’

“Taip,, tai buvo didelis žo
dynas?’

(“Pele Mele’’,. Paris)-.

“Kodėl tamsta visuomet at
rodai liūdnas,, kai tamstos, 
žmona įeina. į kambarį?”

“Gydytojas liepė jai keliau
ti ir, jeigu, aš atrodyčiau link
smas dėl jos ji nenorėtų išvy
kti.” (“Lustige Kolner Z-g.”).

Pirmoji, vėjavaikė: “Ką tu 
darau kaii neina miegas?”

Bičiulė:. “Aš. skaičiuoju šei
chus šokančiu^ per tvorą.”

(“Judge,” New York.);

> žmona:; “Aš matau;. kad 
mano vyras: šluostė indus.”

Viešnia: “Kaip! tamsta ži
nai.?”

Žmona.: “Jie tebėra šlapi?’ 
(“Birmingham Gazette”)i.

“Aš pražilau betarnaudamas 
pas tamstą ir dabar tamsta ab 
Ifeidi mane iš tarnybos — ar 
tamsta^ negali, ką nors padary
ti man?”),

“Ką aš galiui padaryti? — 
štai butelis dažų. plaukams.” * 

(“Fliegende Blater,”
• Munich).

Higgs: “Aš vispomet sakau, 
kad nieko niekuomet nenu
stosi per mandagumą.”

Biggs: “O kaip, dėl sėdėjimo 
vietos perpildytame autobu
se?” (“Richmond Herald?’)

. Tėvas: “Ar Džekas buvo 
girtas, kai jis grįžo namo pe
reitą naktį?”

Duktė: “Aš nieko, nepaste
bėjau — be to, kad jis papra
šė manęs veidrodžio pažiūrė
ti kas jis buvo.”

(“Sydney Bulletin”).

Ponia: “Aš norėčiau pama
tyti vyriškų kaklaryšių.”

Pardavėjas: “Gerai, ponia 
I—ar tamstos vyrui, ar tamsta, 
įnorėtum geresnes rųšies?”

(“Nebclspalter,” Zurich).

■.rf«rnwiyfei4zši JohnH'Mbars Edwa£d."Evans. į
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Lakūnas Wiley Poąt šiomis dienomis antru kartu apskrido apie visą pasaulį ir nustatė 
naują greitumo rekprdą: 7 dienas, 18 valandų ir. 49. minules. Manoma, kad tas rekordas 
:negreit bus sumuštas. Štai kaip Postf rekordas, lyginasi! su rekordais kitų keliauninkų, kurie 
yna, apkeliavę apie visį pasaulį ir savo laiku yra: nustatę greitumo rekordą:

Pirmas apie visą pasaulį apkeliavo Ferdinand Magėliau, 1519-22 m., visą kelionę padaręs 
borinįui laiMu į 2 metus, 11 mėn. ir 23 dienas.

Nellie Bly 1889- m. apvažiavo pasaulį laivais ir traukiniais į 721 dienas, 6 vali ir 11 mili.
John Hepry Mears 1913 m. tą pačią kelionę, taipjau laivais ir tvankiniais padarė į- 35 die

nas, 21 valandą. .
Linton Wellš ir Edwąrd Evans, 1926. m. apkeliavo traukiniais, laivais, aeroplanais ir au- 

“tomobiliaiš į‘ 28 dienas, 14 vai. ir 21 min.
’ Mears ir C. Bl D: Collyer 1928 m. laivais ir aeroplanais ąpkeliavo į< 23 dienas, 15 vai. 21 m.

Dirižablis Graf Zeppclin, 1929 m. padarė tą patį kelią į 21 dieną; 7 vali ir 34' min.
* Post ib Ghtty, 1931 nu aeroplanu apskrido į 8 dienas, 15 vai., 49 min.

IV vienas Poštj 1933’m., tuo pačiu; lėktuvu— 7 d., 18 vai. 49 min.

Labai..—.susirgti ten reikia matyti) kokį linksmumą tam
labai geros sveikatos.!’ 

(“Pages. Gąies,” Yvcrdon);
f-. *

“Tamsta* sakai,, šiandie bur 
vai spaudoje

( “Ne, mano tėvas, išspausdi
no įspėjimą, kad niekas man 
neskolintų”.

(“Dcr Brumer”, Bcrlyn).

ar, eilėmis?”

Raštininkas: “Aš noriu 
gos pakėlimo — aš negaliu 

i dabartinę

al-
gy-
al-

kaze turi 1,122! narių.
nuošimčiai dirba žemes ūkio, darbus, o likusioji sudaro 
administracijos aparatą. Stalino kolektyvas Minsko sri
tyje šiai# metais? administracijos išlaikymui paskyrą

» ■—o—
Hitlerininkai pasiryžo galu

tinai sutriuškinti žydus*., Išlei
džiama vis nauji ir nauji pa*- 
tvarkymai, kuriais einant* ban
doma atimti žydams visokias 
teises. Iš visų valdiškų; ir vi
suomenės įstaigų žydai tapo 
^pašalinti. Žydų advokatams 
atimtos teisės verstis savo pro
fesija. Daugelis daktarų irgi 
atsidūrė- tokioje pat padėtyje. 
Žydų krautuvės yra boikotuo
jamos.

i Ir įdomiausias dalykas yra 
tas, kadi naciai; kurie pirmiau
siai pradėjo skelbtu žydams 
b pik o tą, dabąr kelią ,triukš> 

‘mą, kuomet tas pat ginklas la

i Pavyzdžiui, Mitinio; valdžią 
oficialiai užprotestavo prieš

“Kas yra triukinė filmą?” 
! “Filmą apie ką norss ko ne
atsitinka tikrame gyvenime — 
pavyzdžiui — kariška filmą 
šu vyriausiojo vadot apkasuo
se vaizdu.”

(“Die Muskete”, Wien)»

j Paskaitininkas: “Aš apskai
čiavau, kad pasaulio pąb.ąigą 
įbus po 217 milijonų, metų?*’ 
1 Vienas iš klausytojų (labai 
jsusijaudinęs): “Po kiek — 
itamsta pasakei?”
’ Paskaitininkas: “217 milijo
nų metų...”

Paklausoj as (sėsdamasi su 
-didelitv palengvėjimu)-: “Aš 
buvau ■ taip nusigandęs, ąš 
mąniau, kądr tamsta pasakei 
pp\ 117 milijęhųu?’ 
į (i“Ce Moustiąue”, Charleroi).

Kėmperis sako, jis jau pie
sta turėsi valgydamas trečią■ še ir pardavė kelurius paveik

slus — jis paveldėjo savo, ta
lentą iš tėvo!*.

“Ar jis buvo piešėjas?” 
“Ne, paveikslų, pardavėjas”. 
(“Meggendorfer BlaaUer”,

Muenich).

(“Die Muskete”, Wien.)

tyjė šmiB' metais? admmist
trečdali! visų įlankų.

Biurokratizmas, sako tas laikraštis, yra įsigalėjęs 
tilt žarnas ūkyje, bet ir pramonėje bei kitose scityse,. 

Tai esąs daug žavingesnis dalykas, negji bile koki? šabo- 
tažas, 1 .

Vadinasi,. Sovietų- Rusija dabar tvarkosi panašiu

ontro-
1 i up j amas žydų ir todėl b.oL 
kptuoiM vokiau dirbinį 
MHBlSS

venti gaudamas 
gQ”-

Viršininkas: 
gali gyventi už 
per mėnesį?”

Raštininkas:
riti pakankamai valgyt, bet ašį 
noriu šiek tiek linksmumo”.

Viršininkas: “Tuomet pa
bandyk tamsta pavaikščioti’ 
nevalgęs dvejetą dienų ir pa-

“Tamsta 
šešius svarus

nc-

“TaiĮb aš tu-

tetą gyvena griežtai. 
...........

šimto
prišUaikydįama- knygos 
gyvenH, kąd\ sulaukti 
metų?’

' r':; -,...
‘‘Tj^ųsta praleidai dvyliką 

metų kolonijose — ar oras ne- o»>

' Kumštininkas čempionas ve
dė ir nubudęs rytą* po vedybų 
jis smoge savo žmonai smar
kų smūgį į ausis.

Žmona: Ką aš padariau, 
kad muši mane?”

Vyras: “Nieko — tai tik
tam,1 kad tu žinotum, ką aš 
tau duosiu, jeigu tu duosi man 
priežastį”.

(“Bucu Hunior”, Madrid).

“Prašau jaustis kaip namie, 
ponios”, maloniai tarė šeimi
ninkė. 4Aš- esu- namie pati, 
ir noriu kad tamstos visos bū
tumėte!”

' (“Glasgow News”).

Vyras: “Norėčiau, kad
koks nors besmegenis idiotas 
butų, pasipiršęs tau kol mes 
nebuvome vedę”. . ’• 1 t

Žmona: “Jis tą padarė, 
brangusis”. '

Vyras: “Gečai,, aš norėčiau, 
kad jjs butų tave vedęs”.

žmona*: “Taip, brangusis,
jis vedė mane”.

(“Bjulleitn”, Sydney).

Garsiakte^N-nose
O KAIP APIE JOS DARBO VALANDŲ SUTRUMPINIMĄ?

4 ' •****^**»k... ■
MjftĮĮį,) tm. CrM. tį-u/K nįį'u

* ’■’'■*'*'**.

ii1'7 -■*’
c.
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MUSU MOKYKLOS

DR. HERZMAN
Graboriai

Ofiso

Advokatai
Antroji medalio pu
se mokyklą klausimu

pavartoti 
darbiniu-

sieno- 
šitos

Full Paclc 
No Slack Fillinų

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

Mirė Mykolas Klidas 
ir Juozefina Ka- 

marauskaitė

ŠAME PR!CE^A< 
AS42YEARSAGO

25 ou neės for25t Ofiso ir R«. Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th Sį 
(čor. of 35th 8 Halsted Sts.) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7- 
iNedėldieaiato pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

J OSEPH J. GR1SH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

R'*. 6515 So. RocksveU St. 
Tel. Republic 9723

Barratt O’Hara, 
mas iš radio stoties

Rugpiučio 1 d., mirė du Ghi
eagos lietuviai, Mykolas Klidas, 
40 m., 3454 Auburn avenue, ir 
Juozefina Kamarauskaitė, 15, 
11821 South Morgan Street, 
West Pullman, III. Mykolas Kli
das bus laidojamas ketvirtadie
nį, šv. Kazimiero kapinėse, o J, 
Kamarauskaitė, Airių šv. Kot
rynos kapinėse.

maųuvutcuAC 
tha£ REALLY

Tarp Ghieagos
Lietuvių

Chicago Mail Order 
priima Roose- 
velto planą

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusias, išpurtusias 

. blauzdų . gyslas
Valandos1 nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel* Boulevard 1401'

kito miesto importuotam eks
pertui, kuris Vadinosi mokyk
lų perdėtiniu, nors vargais ne
galais jis tapo išvytas. Nors 
jau nedirbo, bet algą ėmė tei
smo keliu. Jis, rodos, buvo 
pirmas, kuris įsteigė Ghicagoj 
jjunior high scliool sistemą. 
Ir darbininkų unijos, ir mo
kytojai tuomet gvoltą rėkė, 
kad jis bando vaikus paruoš
ai fabrikantams samdininkais, 
įllabar tie patys žmonės 
Alis kabinėjasi, kuomet 
mokyklos uždaromos.

(Bus daugiau)

Nuomonės apie mo 
kyklų tarybos pasi 

kęsinimą prieš 
mokyklas

VALANDOS: 
nuo 
nuo

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganil 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67 th ir Artesian Avė.

Telefonas Grovebill 1595 
Valandos .nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimų.

patarnavimas prieinamas uz 
JSNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
• 30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pasaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir Žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Dr. Striko l’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

pinigų. Neseni laikai, kada 
Ghieagos miestas turėjo mokė
ti milžinišką algą vienam iš

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
>145 Miltoaukeę Avinui 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį.

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

’ Valandos: 9 tyto iki 4 po pietų

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

Namų Tek Hyde Park 3395

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS ir balsamuotojas 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
■ Tel. Monro. 3377

Phone Canal 6122

DR. S. BEEŽIS 
GYDYTOJAS IR* t CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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 susitarimų.

3335 So. Halsted St 
Tik BOULBVARD 9199

Tėvai ir mokytojai, nusista
tę prieš mokyklų tarybą ir 
jos “ekonomijos programą,” 
suprantama, kad ekonomija 
yra reikalinga, bet toji eko
nomija turi būti panaudota 
atatinkamojo vietoje. Vaikų 
mokinimosi proga neturi būti 
pašvęsta tos ekonomijos dė-

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

John Fitzpatrick, Chicago 
Federation of Labor, kalbė
damas masiniame 25,000 chi- 
cagiečių mitinge, kuris įvyko 
Stadione, liepos. 21 d., tarp ki
to ko pareiškė, kad pastaty
mas policijos mokyklų tary
bos kambariuose, kuomet mo
kytojai, daugiausiai moterų, 
susirenka pasiklausyti tarybos 
susirinkimų, parodo, kad ta- 
rybd yra pasiryžusi 
brutalią jėgą prieš 
kits.”

buvo kalama, kad 
yra nuodai, nors 
mokytojų jį gėrė, 

buvo nelaužyti pro- 
įstatymo ir žiūrėti, 
nelaužytų. Daugelis 

gelbėjo valdžios a- 
Pastaraisiair laikais 

Amerikos viešosiose 
mo-

E. M. Schnadig, Chicago 
Mail Order Company preziden
tas, užvakar pasiuntė telegra
mą prezidentui Rooseveltui, kad 
bendrovė rems jo pasiūlytą 
trumpesnių valandų ir aukštes
nių algų planą, ir, kad tuo pa
čiu laiku palaikys kainas kuo 
žemiausias.

“Mes pilnai prisidedame prie 
jūsų pastangų gražinti geresnes 
ekonomines sąlygas, padidinti 
darbų skaičių ir pakelti algų 
ratą, kad tuo pataisyti Ameri-

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.< Dearborn 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 Vkl. kiek

vienų vakarų, išskyrus ketvergų 
’ Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

kalbėda- 
WCFL 

liepos 28 d. pareiškė, kad 
apie dešimts metų atgal Wa- 
shingtone įvyko tūlų stambių 
šulų pasitarimas apie Ameri
kos viešų mokyklų sistemos 
atakavimą. šykštuoliai, pelna- 
gaudos yra asmenys, kurie 
yra pasikęsinę prieš mokyk
las, prieš vaikų teisę siekti 
mokslus.

Kova dar
Vienas iš

kovoje prieš Ghieagos mokyk
lų tarybą pareiškė, kad “ka
ras išgelbėjimui musų mo
kyklų ir prieš tuos, kurie yra 
pasikęsinę nuskriausti musų 
vaikus, dar tik prasidėjo.”

SEK1AUSIA IR DIDŽIAUSIA 
t / •. V . • j . <

4sT$i$a chicagoje
J. F. EUDEIKIO graborių Ištaiga yra seniausia, turi 

daugiausia Šermenų, todėl įgali pigiau patarnauti.

J. F.EUDEIKIS yra vienatinis' Dėtuvių griborius, kuris 
turi? įrengęs grabų dirbtuvę.

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

Nuliūdimo valandoje, prišaukite šią įstaigą.

kas perkamąją jėgą”, pareiškė 
jis telegrama. Toliau telegra
mas sako, Uad firma priima lai- 
ciną bendrą kodeksą iki nebu^ 
išvystytas specialis kodeksas, 
nčris apimtų vien detalines pre
kių platinimo industrijas. “Mes 
jadarysime savo dalj”, baigė 
2. M. Schnadig.

Kaso Dr. zl. M o nitridas

niams, išdykėliams, puspro- 
čiams ir idiotams. Seniau, kas 
netiko mokintis, tą iš mokyk
los prašalindavo ir jis turėjo 
progos tapti policistu, karei
viu arba rajono politikierium. 
Kada gi mokytojams pavyko 
publikai įkalbėti, kad kiekvie
nas idiotas gali ir turi būti 
apšviestas, pinigų nesigailėta.

Tiesa, neapšviestas, žmogus 
yra keblumas, bet jis nėra pa
vojingas. Kiek lietuvių nėra 
lankę jokios mokyklos, o jie 
sąžiningai užsidirba pragyve
nimą ir daugelis yra išmintin
gesni už mokyklas baigusius.

Aš rimtai abejoju, ar tik 
dabartinės Amerikos mokyk
los nesugadina mokinius pro
tiškai. Iš jų bandoma nulip
dyti vienodai mąstančius, vie
nodai sprendžiančius ir vie
nodai veikiančius molio Mo
tiejus. Nacionalė švietimo a- 
sociacija (mokytojų organiza
cija) yra rankose nobažnų 
metodistų ir baptistų, kurie 
turi progos ir jėgos diktuoti 
mokytojams dvasiniais auklė
jimo klausimais. Journal of 
National Education Associa- 
tion — mokytojų organizaci
jos organas — vienu laiku 
džiūgavo, kad mokytojai grei
tai išvirs į “a vast unordąined 
miništry of religion vvho will 
find v their mission at tlie 
teatehers desk”. Amerikos

Victory 6893
R«z. Tel; Drexe! 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chifutgis

mokytojų organizacija, kuriai 
priklauso ir Ghieagos moky
tojų didžiuma, gelbęjo Hoove- 
riui įvykdyti prohibiciją. Mo
kiniams 
alkoholis 
daugelis 
Liepiama 
hibicijos 
kad kiti 
mokinių 
gontams, 
visose 
mokyklose buvo įsakyta 
kiniams neskaityti tų žurnalų, 
kurie garsina cigaretus. O ta
bako negarsina tik fanatikų 
metodistų ir baptistų žurnalai. 
Tuo pačiu laiku ne tik vyrai, 
o ir netoli visos mokytojos ru
ko cigaretus. Seniau mokiniai 
jautėsi kaliniais^ vienok su 
jais ir elgtasi kaip ir su kitais 
prasikaltėliais. Pastaraisiais 
laikais mokyklose priviso vi
sokių ekspertų, kurie moki
nius pavertė į laboratorinės 
kiaulaitės tyrinėjimui. Tie 
falšyvi ekspertai ėmė augštas 
algas ir bandė sutverti da fa
ntastiškesnių auklėjimui da-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rrz. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb H H.bted Su.) 
Ofuo valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedildieniaii pagal sutartį

Aaron Kline, Chicago Prin
cipais Club prezidentas, rašo 
‘‘Daily News”, kad “Mes tiki
me, jog yra daroma aiškus 
pasikęsinimas atimti nuo pa
prasto piliečio vaikų teisę nau 
dotis tomis progomis, kurias 
turi turtingų tėvų vaikai.”

—L. Narmontailė.

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

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

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

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

Tel. Carui 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Viešųjų mokyklų padėtis 
Chicagoje virto tikru kermo
šium. Mokytojų algos neišmo
kėtos už visą pusmetį. Dauge
lis projektų švietimo reika
luose sustabdyta. Mokyklos ta
po uždarytos dviem savaitėm 
anksčiau ir atsidarys vėliau. 
Viso to priežastis, kad švieti
mo departamentas neturi pini
gų. Ne tik neturi, o įsigyjo ke
lias dešimtis milionų dolerių 
skolos. Visi bandymai pasi
skolinti da daugiau yra bergž
di. švietimo Taryba nuspren
dė sumažinti mokyklų išlai
das ateinantiems fiskaliams 
metams penkiais milionais 
dolerių. Prisieina kirsti moky
tojų algas, mažinti jų skait
lių, uždaryti miesto dvimetę 
kolegiją, pertvarkyti mokyklų 
sistemą, atmesti gadynės ma
das ir pakabardus, kuriais 
mokyklos buvo apkrėstos, tau
pyti ant mokyklų statybos ir 
užlaikymo.

Nėra klausimo, kad Chica- 
gos viešosios mokyklos nebū
tų atsidurusios tokioj keblioj 
padėtyje, jeigu pirmesnės 
švietimo tarybos nebūtų mė
čiusios pinigų 4 dešinę ir kai
rę. Politikierių 
tiesioginiai ir

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patartau ja- 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, III.
Tel. ęiceto 5927

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 

CHICAGO. ILL.

Kampas lįst Street
fai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7-—9 v, v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

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. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optornetrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių kaištį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuos^ egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ncdčlio- 
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

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Sfedlmskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 We$t 15th St. 
ČIOBRO, ILL.

vogti. Be to, ir mokytojų or
ganizacijos, kurias kontro
liuoja biurokratai, mokanti 
pralenkti net ir politikierius, 
žymiai prisidėjo prie pinigų 
eikvojimo. .

Dabar mokytojai ir moky
tojos kelia baisiausią trevogą. 
Dabartinius švietimo tarybos 
narius jie gatavi iš Amerikos 
išvyti. Ne vieno jų nepažįstu 
ir neturiu palinkimo manyti, 
kad jie butų geresni už kitus 
politikierius. Kol pirmesnes 
švietimo tarybos pinigus eik
vojo, vienok apmokėdavo 
mokytojų algas ir da steigė 
vietas naujų išmislų šarlata
nams, tol mokytojai buvo 
patenkinti. Jie reikalavo vis 
aukštesnių algų, vis mažiau 
darbo, vis puošnesnių mokyk
lų, vis didesnio skaitliais 
naujų išmislininkų su aukš
tom algom, Mokykla buvo 
pradėjusi siekti to, kad pilnai 
paėmus vaikų auklėjimą savo 
rankosna ir nepaleidus jų iki 
pilno suaugimo. Ko tik mo
kyklose nebuvo: slaugės, dak
tarai, žaidimo ir maudymosi 
vietos, sporto jauktai, proto ir 
charakteriaus tyrinėtojai, ■ ul
travioletinės šviesos, ekspertai 
švietimui tų, kurie jokiu bil
du negali būti apšviesti. Kla
sės liguistiems, klasės tingi-

LIETUVIŲ GRABORIUS
, DIDYSIS OFISAS_____

‘ WRMITAGE AVĖ.
1741—1742 CHICAGO, ILL.

Tel: Yltds 1829 ' '

DR. G. ,'SEKNEE 
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 I 

Nedėliomis pagal sutartį.

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

Nežiūrint kur r gyveni' mus, 
Naują ma:

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo ! iki 4 
7 iki 8:30 vaL 

vakaro. Nedek nuo. 10 iki 1*2dieną

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

• Tel. Kenwood 5107

■Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas >ir nebrangus to-

< deL kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė. • 
CHICAGO, ILL.

Dr. Denjamln SouireS cTames P Gormajj
Kad Ghieagos bizniuose yra daug raketo, kuriam vado

vauja žinomi gangsteriai, jau fenai buvo žinoma. Ir niekas 
nenustebo, kad dėl raketo liko apkaltinti tokie gangsteriai, 
kaip Al Gapone ar jo pavaduotojas Murray Huinphreys. Bet 
kada tarp apkaltintųjų atsidūrė ir tokie žinomi žmonės, kaip 
aldermanas Oscar Nelson, unijų viršininkas Gorman, advo
katas Sapiro ir ekonomistas Dr. Sųuires, kuris ir dabar yra 
federalinio taikintoju kojinių darbininkų streiko* Rcading, 
Pa., ir kiti unijų ir biznierių asociacijų viršininkai, tai imta 
abejot apie prokuroro skeŲjiamąjį susektą ‘‘raketą”. Jų bylos 
nagrinėjimas bus rugsėjo mėli.

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 

Pbone Boulevard 8483

vai. po pietų ir nuo

;Pbone Midway 2880
i  ..... ,f-

Tdefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Sodth Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rcz. Telepbone Plaza 3200

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

^al. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Til. Seeley 7330 

Namų telefonas Bruniwick 0597

Lietuvės Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
® Midwife

6109 South Albany 
Avenue 

; Phone
Hemlock 9252

^atarnauJa PrSe 2«*n- 
'S W ^ymo namuose ar li- 

goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
menc *r magnetic 

v|| KĮ blankets ir t. t.
Moterims ir mergi- 
noins patarimai do- 
vanai.

MILLIONSOF pou:nd$ used 
0Y OUU GOVERNMENT
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‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
......n .ini .... .... ,               — —■ i—

Illinois turės sukelti 
didžiumą pinigų be

darbių šelpimui

Juozas. Kemėšis pasi
duos operacijai; gulės' 

Reese ligoninėje

Vališkių kaime, žigaičių vai., 
Tauragės apskr. Suinteresuotas 
prašomas laišką atsiimti.

is, rūgp. 3, ’33
CLASSIFIEDADS
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« KUPONAS |
Už 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI $

Federalė valdžia atsisakė toliau 
teikti valstijai pilną, finansinę 
pagalbą

Juozas Kemėšis, 812 West 
38rd Street, greitu laiku atsi
guls Michael Reese ligoninėn 
Mandel klinikoje, kur jam bus 
padaryta pavojinga operacija.*

Chrysler ir Plymouth

I NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENA, 1933 BIRUTĖS DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIK1ETO "NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ti ir sektis, 
išvažiavimą 
site ? Aš 
atvažiuoti.

Gal dar vieną .tokį 
šią vasarą sureng- 

iš anksto pasižadu 
Iki pasimatymo.

—A. K. Sargas.

.Y-SF

‘Lituanicos” vežti 
specialiai laiškai jau 

pasiekė Ameriką
IT---------

laiškai vakar pasiekė Chicagos 
paštą; filatelistai už juos siū
lo $25-35.

Svarbus Universal 
State banko depozi
torių komiteto su

sirinkimas

“Birutės” choras dabar su
sideda veik išimtinai iš. Čia gi
musio jaunimo ir muzikąliš- 
kai yra gerą pažangą/pada
ręs, visuomet gražiai ir pavyz
dingai save reprezentuojąs.

Po trumpų atostogų “Biru
te” neužilgo pradės savo 27-tą 
sezoną. Pirma repeticija bus 
rugsėjo 7 d., 8 vai. vak., Gage 
Park svet. 55th ir Weftern

Vakar į Chicagos paštą atėjo 
kelioliką “LITUANICOS” laiš
kų, kuriuos chicagiečiai buvo 
pasiuntę kap. S. Dariaus ir Įeit. 
S. Girėno orlaivyje į Lietuvą. Jie 
tuos laiškus užadresavo sau, kad 
įsigyti pirmo lietuvių transat
lantinio skridimo atsiminimą.

l'ž laiško pasiuntimą jie mo
kėjo $2JM), o dabar įvairus fi
latelistai, pašto ženklų rinkėjai 
siūlo h‘Ž juos nuo 25-ių iki 35 
dolerių.

Ant laiškų uždėtos sekamos 
antspau(|os: “Brooklyn, N. Y., 
July 15th, 5:00 A. M.” “LI- 
TUANICA”, July 15, 1933”, 
Kauno antspauda, “Kaunas — 
1933-VII-17”. Skirtumas tarp 
Brooklyno ir Kauno paštų ant
spaudų laiko parodo, kad laiš
kai padarė kelionę tarp Ameri
kos ir Kauno į nepilnai dvi die
nas. O laiškas pasiųstas papras
tu* keliu užtrunka kelyje 12-14 
dienų.

Laiškai buvo išsiųsti iš Lietu
vos liepos 18 d., kaip parodo 
Kauno centralinio pašto ant
spauda. Be to, ant laiško Kau
no paštas uždėjo ir kitą ant
spaudą, kuri sako, “Nugalėję 
Atlantą DIDVYRIŠKAI ŽUVO 
LIETUVOS GARBEI”.

Universal State Banko depo- 
zitorių komiteto susirinkimas 
atsibus penktadieny, rugpiučio* 
August 4 d., 1933 m. Pradžia 
8:00 vai. vakare, Universal Klu
be, 812 West 33rd St., Chicago, 
III.

Kadangi pasimaino Universal 
State Banko turto likvidavimo 
receiveris, ir yra kitokių svar
bių reikalų, visi depozitorių ko
miteto nariai kviečiami pribūti 
j šį susirinkimą. Platų rapor
tą banko reikalais išduos adv. 
A. A. Slakis. Į susirinkimą yra 
pakviesti ir kiti kom. advoka
tai J. Zuris ir P. Adomaitis.

—M. Kemėšienė, sekr.

C hi c a goję lankėsi 
golfo čempionas 
Johnny Goodman

Ruošiasi nacionaliam golfo 
turnamentui, kuris įvyks Cin- 
cinnati, Ohio, rugsėjo 11 d.

4

'Mano pranašavimas 
išsipildė’-apie LSS. 

išvažiavima
Praėjusį sekmadienį 

LSS. cent. kuopa turėjo 
gišką išvažiavimą

Chi. 
drau- 

Willow 
Springs, III. Aš buvau pirmiau
rašęs, kad į tą išvažiavimą su
sirinks pusėtinas būrys drau
gų. Kaip tik taip ir atsitiko.

Nuvažiavau su šeimyna prieš 
10 v. ryto, manydamas, kad bu
sime pirm iltiniai, bet apsiriko
me. Jau radome atvažiavusias 
dvi mašinas. Pasirinkome gra
žią vietą po medeliais, papusry
čiavome tyrame ore ir nutarė
me kiek pasilsėti. Bet kur tau.

Netrukus mašinos pradėjo 
važiuoti į daržą viena paskui 
kitą ir į trumpą laiką jau ne
bebuvo patogesnės vietos kur 
menką Forduką pastatyti. Pa
sirodė ir trokas—net iš Rose- 
lando. Atvažiavo svečių.

O jau apie trečią po pietų 
pasirodė ir musų veteranai, ži
lagalviai. Tai draugai, vienas 
iš atsilankiusių pasakė, kurių 
jokia jėga negali sutriuškinti. 
Tai teisingas pasakymas, 
vieno stokavo—tai Dėdės 
šeikos.

Užvakar Chicagon atvyko 
jaunas lietuvis, .Amerikos'g»L 
fo čempionas, Johnny Good
man—Gudauskas, iš Omaha, 
Nebr. Jį pakvietė S. G. Saler- 
no, Wilmette, III. lošti North 
Shore Country Club golfo lau
kuose.

Nors tikrai nežinia, spėja
ma, kad Goodman pasiliks 
Chicagoje ilgesnį laiką, bent 
iki sekmadienio, kuomet jis 
dalyvaus Columbia Country 
Club golfo turnamente.’

Kartu su Goodmanu iš O- ♦ 
maha atvažiavo ir jo reikalų 
vedėjas Griffey ir lošė North 
Shore laukuose, kurie yra 
skaitomi sunkiausiais golfo 
laukais Chicagoje. Goodmanas 
sulošė 18 skylių, padaryda
mas, 33-37-70,2 kirčius že
miau par.

Rugpiučio mėnesį Goodma
nas ruošiasi nacionaliam mė
gėjų turnamentui, kuris įvyks 
Cincinnati, Ohio, rugsėjo 11 
d., ir nusitęs iki 16-to. Perei
tais metais Goodmanas daly
vavo to turnamento finaluose, 
bet pralaimėjo kanadiečiui 
Ross Somerville; šįmet Good
manas tiki turnamentą laimė
ti ir prie Chicagoje laimėto 
čempionato,’ pridėti dar ir 
antrą čempionatą.

Iš “Birutės

Bet
Mi-

Rengia scenos veikalą
Išvažiavime teko nugirsti, kad 

centralinė kuopa rengiasi prie 
ateinančio sezono ir žada pa
statyti scenoje naują ir {domų 
veikalą.

Valio, sąjungiečiai, tik su*- 
kruskite, o viskas pradės judė-

“Birutė” jau užbaigė savo 
26-tą sezoną su paskutiniu 
pasirodymu Lietuvių Dienoje, 
Chicagos Pasaulinėje Parodo-

Vedėjas p. J. Byanskas yra 
iš eilės 13-tas Birutės vedė
jas. P-nas Byanskas nors ir 
nuo mažų* dienų dirba su Bi
rute, tačiau niekuomet nebu
vo jos vedėju.; Tapęs vedėju 
p. Byanskas deda visas pas
tangas, kad ateinantis sezo
nas butų pasekmingas, ir kad 
patenkintų meno mėgėjus.

Valdybos atidai, 
“Birutes”, 

atsibus sekantį 
rugpiučio 3 d., 
Al. Misevičiaus 
Albany Avė. 8 

Visa valdyba
tinai atsilankyti.

’— Žemaitė.

valdybos posėdis 
ketvirtadienį, 

pirmininko p. 
bute, 6202 So. 
vai. vak. 
kviečiama bu-

Ragina parodos lan 
kytojus užrakinti sa 

vo automobilius
Daugelis palieka juos neužra

kintus; tas parodo, kodėl tiek 
daug automobilių pavogiama

Chicago Motor Club išleido 
pranešima motoristams, kuria
me ragina visus Pasaulines Pa
rodos lankytojus^nuvažiavusiiis 
į žemes su* automobiliu— būti
nai juos užrakinti.

Klubo atsišaukimas sako, kad 
dažnai motoristai nevien kad 
palieka automobilius neužrakin
tus, bet dar juose palieka ir 
“ignition” raktus*— o vagiliams 
to ir reikia. Daugelį panašių 
atsitikimų raportuoja ir polici
ja.

*

Likusiai 1933 metų daliai, fe< 
dcralė valdžia neduos Illinois 
valstijai bedarbių šelpimo rei
kalams daugiau ’/j dalies rei
kalingos sumos, pareiškė Har- 
ry L. Hopkins, federalis bedar
bių šelpimo administratorius, 
kuris gavo pranešimą tuo rei
kalu iš AVashingtono.

Pinigų sukėlimu bedarbių rei
kalams turės rūpintis pati vals
tija, kuri ikišiol tikėjosi dau
giausiai pagalbos iš federales 
valdžios, o pati mažai ką darė, 
sako administratorius.

Jeigu Illinois .sales tax nesu 
kels reikalingų pinigų tam tiks
lui, gubernatorius turės šaukti 
specialu legislaturos sesiją, kad 
spragą užkišti. Federale val
džia neduos daugiau vieno treč
dalio reikalingos sumos.

RADIO
BUDRIKO R*ADIO

Malonu buvo pereitą sek
madienį pasiklaukyti 3 radio 
programų, kuriuos davė Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 So. Halsted St. 
8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų 
programai buvo iš WCEL sto
ties ir 1:30 po pietų iš W. A. 
A. F. stoties, 920 kil.

Visi trys programai pažy
mėtini savo puikiu turiniu 
dainų ir muzikus,, kas darė 
tikrai maloniyų^pudį į klau
sytojus. Taipgi buvo pranešta 
apie kylančias produktų kai
nas. ir reikalingumą nelau
kiant apsipirkti; reikmenimis. 
Reikia priminti;ijęad kitas pui
kus Budriko radio programas 
būna ketvirtadienio vakare,

1420' k; J Muzikantas.

MADOS MADOS MADOS

2847

Naujausios mados maudynei arba . žaidimui kostiumas. Galima 
siūdinti iŠ lengvaus šilko arba kokios norima vilnonės materijos. Sukirptos mie- 
ros 12, 14, 16, 18 i; 20 met" panelėm. 

' ■ .. ' ".lėi
Norint gauti vieni) ar dau 

ariau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai paradyti savo vardą pa
vardę, ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Gah 
ma prisiųsti pinikus arba pa* 
to ženkleliai kartu su užsek \ 
mu. Laišku* reikia a<irMp»«u; 
Naujienos. Pattem bepU 
JA Halsui Chimoe JUL 

,.......... --------------- ■■■

2847

NAUJIENOS Patcren Dspt
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centą lt prašau at»
' ' . - *' ■’ ’.'.'A.’ '

siųsti man pavyzdi. No

Mitros per krūtis;

.•.»•••••••• ••••....■••.•.••..••M. •••••«••••
(Vardai lt pavaldi)

• M»«4. * .*M«A

Parė Roselandiečių Balchu 
nų namuose

ROSELAND.—Liepos 26 d., 
įvyko A. Balchunp sūnaus, Ri
chardo, gimimo dienos “parė”, 
į kurią susirinko nemažas bū
relis pp. Balchunų drai/jų.

A'. Balchunas užlaiko svetainę 
Roselande, 158 East 107th St., 
žinomą kaipo “'Strumilos svetai
nę”. Paskutiniu laiku savinin
kas ją naujai išdekoravo, lauk- 
<|amas. ateinančio rudens sezo
no.—Senas Petras.

Konsulate randasi laiš
kas Antanui Kaminskui

Lietuvos Konsulate, 100 East 
Belleview Place, randasi laiškas 
Antanui Kaminskui nuo jo kri
kšto dukters Juzės Gunaitčs

PRANEŠIMAI
Amerikos Legiono Lietuvių skyrius 

kviečia visus e^-kareivius tarnavusius S. 
V. kariumeneje per pasaulinį karą susi
rinkti į Jono Juškos svetainę po nu
meriu 2417 W. 43 'st. prie pat So. 
Western Avė. penktadieno vakare, rug
piučio 4, 1933 m. 8 vai. vakare.

Atvykdami atsineškite savo Discharge 
certificatus ir bukite pasirengę įstoti į 
Amerikos Legiono Lietuvių skyrių, ku
ris dabar vadinsis DARIUS-GIRĖNAS 
POST of The American Legion. Tat- 
gi nepamirškite penktadienio vakaro.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiikas 
Kliubas, Chicago, 111. laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadieny, rugpiučio 4 d. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
turime aptarti. Jeigu kuris esate pasi
likęs su mokesčiais, malonėkite ant šio 
susirinkimo apsimokėti.

R. S. Kunevičia.

BAHKERS

Bizfiii
INSURANCE, NOTARY PUBLIC* 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų įpulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

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 Oanal 6558.

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

Peter Conrad
} Fotografuoju jutų na

muose arba stadijoj
1023 S. Halsted St 

(Jansen Stad.) 
kės, 730 W. 62nd Sfc 
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.

Miscellaneous for Sale 
Įvarus Pardavimai 

KAILINIAI KAUTAI'
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudton Seal $50, 
Sųutrrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje. 

MILLER « CO., 
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Automobiles
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. VVALTERAITIS, 
Telefonas Lafoyette 1329

g x f i I i B

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

REPUBLIC 8402

Kam reikia anglių, telefo

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jas gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden 
4177 Archer Avenue 
' Tel. Lafayette 2235

Ar žinote, kad-—.— 
daug metų patyręs 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus 53
rūpestingai atlieka se- 
kančius reikalus:

PADARO legal iškas 
notas prašalinimui ren- jm1
dauninkif nemokančiųĮML 4r> 
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 Ava. Chicago, III.

Fiimiture & Fixtures 
 Rakandąi-J^

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

6955 So. Talman Avė.

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

TURIU grosern; ir saliuną, priim
siu pusininką arba vieną biznį parduo
siu. Telefonuokite Boulevard 2596.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

IŠSIMAINO janitoriaus darbas, dėl 
sužinojimo šaukite

Englewood 0515

—O—
REIKALINGAS jaunas buteheris mo

kantis gerai savo darbą. 4828 W. 15 
St.,,Cicero, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.)

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

i,......
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Business Service

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą nž jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi ciuuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
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 į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

NAMŲ darbįpinkės patyrusios išsiu- 
vin'ėjime rankomis ir rankų fageting. 
Atsišaukįte 4119-37 W. Belmont Avė.

—o—

—O—
> MERGAITĖ namų darbui turi tru
putį virti, geri namai dėl geros mer
gaitės, Mrs. Chas. Nelson, 3 525 Douglas 
Blvd. .

—O—
REIKALINGA mergina tarp 20-30 

metų prie mažos šeimynos, padaboti 
vaikus, nėra skalbimo, duosiu kambarį 
ir algą. P. Sadoff 238 S. Lotus Avė. 
Telefonas Columbus 9302. «

.... ■ 1 ------------------------—1----------------*   r1" ' 1

< Business Chances i 
PardavimuiBįzniai

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

PARSIDUODA saliunas geroje apielin- 
kėje, apgyventa švedais ir vokiečiais. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vietos. 
J. Martin, 6818 So. Ashland Avė. 
—e-------------------------------------------------------------

PARSIDUODA grosemė geroj vie
toj. kampinis, su namu ar be, gražioj 
apielinkėji, pigiai — be , mainų. 3459 
W. 65 St., Chicafco. III.

PARDUOSIU čeverykų taisymo la
pos elektrikines mašinas labai pigiai. 
Klauskite 445’6 S. Wa$htenaw Avė., 
grosemė j.

PARDAVIMUI grosemė cigarų ir vi
sokių smulkmenų, 4 kambariai gyveni
mui, pigi renda, gera vieta dėl aludės.

1344 So. Jefferson St.

Farms For Sale 
Pardavimui

PARMOS — ŪKĖS
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.

LYGI juoda žemė—gerai husausinta— 
$10 iki $25 akeris bile didžio traktas. 
Bargenas. Olan Minor. Wheatfijeld, 
Indiana.

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITU MIESTŲ!!!

i
Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvąžiuos Chicagon5 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 nevarioj ate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai. 

» . \ «

Pašaukite

CANAL 8500




