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Prezidentas bando neprileisti streiku ir lokautu
Pa. angliakasių strei 

kas baigiamas
Prezidentas paskyrė arbitracijos tarybą, 
kuri spręs visus ginčus tarp darbo ir kapi
talo. Taip sutaikintas angliakasių streikas

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
6.—Prezidentas Rooseveltas, ku
ris dabar atostogauja savo na
muose, priimdamas industrinio 
administratoriaus Hugh S. 
Johnson rekomendacijas, pra
vedė labai svarbius patvarky
mus, kuriais bent laikinai yra 
uždraudžiami visokie darbinin
kų streikai ir fabrikantų lokau
tai, kad jie netrukdytų šalies 
ekonominiam atsisteigimui.

Pats prezidentas sako, kad 
National Recovery Act nėra 
nuolatinis, bet industrijos prie
žiūra bus nuolatinė ir niekad 
nebus sugryšta prie tos tvar
kos industrijoje, kokia buvo 
prieš kovo 4 d. Iki Amerikos 
industrija išmoks demokratybės 
ir iki bendras šalies labas už
ims vietą individualizmo, tol bus 
reikalinga vienokia ar kitokia 
valdžios kontrolė.

Jis išleido atsišaukimą įsam 
dytojus ir darbininkus, kvie
čiantį visus bendromis jėgomis 
palaikyti industrinę taiką ir su
silaikyti nuo streikų ir lokau
tų.

Bet kadangi nesusipratimai 
tarp darbo ir kapitalo yra ne- 
išvengtini, tai prezidentas pa
skyrė arbitracijos tarybų iš 
septynių žmonių, kurie ateityje 
spręs visus kilančius nesusipras 
timus tarp darbininkų ir sam
dytojų. į tų tarybą įeina kaip 
samdytojų, taip 
unijų atstovai.

1 ai bi t racijos
Senatorius R.

dem., iš New Yorko, tarybos 
pirmininkas.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas.

Dr. Leo Wolman iš Amal- 
gamated Clothing Workers.

John J. Lewis, prezidentas 
United Mine Workers.

Walter C. Teagle, prezidentas 
Standard Oil Co. of N. J.

Gerard Swope, 
General

Louis 
Edward 
Mass.

Šios tarybas pareiga bus 
spręsti visus kilančius nesusi
pratimus tarp darbininkų ir 
samdytojų, juos taikinti ir ne
prileisti jokių streikų ir lokau
tų. Jeigu kur ir kiltų strei
kai, tai tarybos pareiga bus 
greitai juos sutaikinti.

Prezidentas taipjau paskelbė, 
kad jis atmetė trijų audinyčių 
prašymų duoti joms išimčių iš 
audinyčių kodekso. Prezidentas

ir darbininkų

tarybų įeina:
F. Wagner,

prezidentas 
Electric Co.
E. Kirstein, manažeris 
Filene & Sons, Boston,

pranešėš, kad jos privalo pil
dyti visų kodeksą, kitaip jos 
turės įsigyti laisnius, kurie, ne
pildant kodekso, galės būti at
imti ir dirbtuvės uždarytos.

Sutaikė angliakasių streiką
Prezidentas Rooseveltas įsi

maišė į Pennsylvanijos anglia
kasių streiką ir jį sutaikė, pa
skirdamas trijų narių tarybą 
spręsti ginčus anglių industri
joje iki tai industrijai bus pa
ruoštas kodeksas, kuris aiš
kiau nustatys santikius tarp 
angliakasių ir samdytojų. Ton 
tarybon paskirti Gerard Swope, 
Louis Kirstein ir George L. 
Berry, prezidentas Pressmanų 
Unijos. Angliakasių unija ir 
kasyklų savininkai sutiko pri
imti tų tarybų ir streiką baigti.

Anglių kasyklų kodekso 
svarstymas prasidės rugp. 9 d.

Po to sekė daug svarbesnis 
prezidento žingsnis, paskyrimas 
arbitracijos tarybos, kad nebe- 
prileisti daugiau jokių streikų 
ir lokautų. , r 4^, 
Angliakasiu šiandie gryžta į 

darbą

UNIONTOWN, Pa., r. 6.—Pre
zidentui Rooseveltui sutaikius 
angliakasių streiką, visos ka
syklos šioje apielinkėje, kurias 
buvo palietęs 30,000 angliakasių 
streikas už pripažinimų unijos, 
rengiasi rytoj atsidaryti.

Dar nėra tikrumo, kad visi 
angliakasiai priims unijos vir
šininkų susitaikimų ir sugryš 
rytoj į darbą. Streikieriai yra 
labai nepatenkinti, kad Frick 
Coke Co., kurios kasyklose 
streikas pirmiausia ir prasidėjo, 
pasirašė ne abelnų susitarimą, 
o atskirą, kuriame neminimas 
angliakasių unijos vardas. 
Frick komp. priklauso plieno 
trustui ir yra aršiausias unijos 
priešininkas.

Tuo tarpu angliakasių strei- 
kad vakar dar plėtėsi, daugelio 
unijų kasyklų angliakasiams 
prisidėjus prie streiko. Juos 
pašaukė prie streiko jau nUo 
pirmiau streikuojantys anglia
kasiai, kurie nuėjo ir į More- 
land pavietą ir ten uždarė dvi 
kasyklas.

Mrs. Elizabeth M. Bass iš 
Chicagos, kuri tapo paskirta 
viršininke federalinio narkoti
kų biuro. Ji yra pirma moteris 
užėmusi tą vietų.

Havanos policija sau 
do riaušininkus ir 

streikierius" < f ■

Streikas Kuboje vis dar plečia
si, apima ir valdininkus ir 
priima politinį pobūdį

ORHha
Chicagai ir apfeJinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šilčiau, galbūt 
lietus.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:-

Kuba grūmoja strei- 
kieriams karo stoviu
Streikas Havanoj priima gene- 

streikuo- 
darhi-

nalinį pobūdį, 
jant jau virš, 20,000 
ninkama

HAVANA, Kuboj, r. 4. — 
Prezidentas Machado prigrūmo
jo 'ĮSnaujo^jbuspendiipti konsti
tucines garąųtijas-įit paskelbti 
karo stovį, jei nebus tuoj aus 
užbaigtas “išdavikiškas” trans- 
portacijos darbininkų streikas, 
kuris jau atsiliepia į pristaty
mų maisto Havanai. Maisto tur
gavietė užsidarė šiandie nito 
pietų.

Streikas prasidėjo 10 dienų 
atgal, sustreikavus nedideliam 
būreliui busų darbininkų pro
testui prieš augštas važmos 
kainas. 'Streikas greitai persime
tė ant kitų transportacijos į- 
monių ir dabar streikuoja apie 
20,000 darbininkų. Dabar ban
doma prie streiko pritraukti ge
ležinkeliečius ir kitus darbinin
kus. Beveik visi geležinkelie
čiai jau nutarė streikuoti, taip 
kad visoje šalyje apsistos ir 
traukinių judėjimas. Nutarė 
streikuoti ir visi spaustuvių 
darbininkai, taip kad nebegalės 
eiti laikraščiai. Redakcijų dar
bininkai streikuos protestui 
prieš naujus spaudos įstaty
mus. ’
Susiorganizavo skalbyklų dar

bininkai ir irgi grūmoja strei
ku.

MEXICO CITY, r. 6. — Per 
Monterey perėjo tropinis ura
ganas su nepaprastai smarkia 
liūtim, kuri iššaukė potvynį. 7 
žmonės prigėrė ir tūkstančiai 
žmonių liko be pastogės; dau
gelio jų namai nunešti Santa 
Catarina upės, kuri
prigirdė šimtus žmonių

Taksikabų streikas Londone 
plečiasi

1909 m.

LONDONAS, r. 6. — Trans
porto darbininkų unija oficia
liai pripažino dalies taksikabų 
darbininkų streiką ir įsakė prie 
streiko prisidėti visiems savo 
nariams, taip kad Londonas li
ko be taksikabų.

NEW YORK, r. 6.— Negilioj 
duobėj Long Island rastas pa
laidotas nužudytas Henry F. 
Sanborn, 44 m. sūnūs buvusio 
federalinio St. *Paul, Minn., tei
sėjo. Jis buvo geležinkelio vir
šininkas ir prapuolė birž. 17 d. 
Kad jis nužudytas ne plėšimo 
tikslais, rodo tai, kad pas jį 
rasta stambi pinigų siima.

'' ■■ ■ ■ '> ?’? ' ■ ’r , •

DETROIT, Mich., r. 6.—For
do automobilių kompanija pa
skelbi, kad nuo dabar ji vieton 
48 vai. į savaitę dirbsianti 40 
val.-r5 dienas po 8 vai. Auto* 
mobilių gaipyba betgi nebusianr 
ti sumažinta. Tečiaus nekalba
ma ir apie darbininkų skaičiaus 
padidinimą.

v;"- ■ \

HAVANA, rufcp. 6. — Hava
noje prasidėjo atviras karas 
tarp civilių gyventojų ir polici
jos. Policija pasistatė kulko
svaidžius ir šaudo riaušininkus 
parkuose ir bulvaruose. Minios 
puolė teatrus ir privertė užsi
daryti karčiamas ir kavines.

Lempų stulpai liko išvartyti, 
taip kad niekurios miesto dalįs 
paskendo tamsoje. Minios vi
sur šaukė: “Šalyn Machadol” 
Miesto gyventojai yra didelėj 
panikoj. Skaičius žuvusių yra 
didelis.

Opozicija padavė 72 valandų 
ultimatumą Jungt. Valstijų am
basadoriui Welles, kad jis ar
ba pašalintų prezidentą Macha- 
do, arba rekomenduotų prezi
dentui Rooseveltui padaryti 
ginkluotų intervenciją.

Painesnėmis žiniomis opozi- 
cininkai nušovė senatorių Cel- 
so Cuellar dėl Rio, prezidentų 
populiarės partijos ir vienų 
iš didžiausių* Machado rėmėjų^ 
Esąs nušautas ir jo broli#.

Streikas Kuboje tebesiplečia 
ir virsta generalinių, streiku, 
^as j^ust^pis$Veikiiiiįs Ku
boj^ apsistoja.- Tai yra darbi
ninkų atsakymas į Machado grū
mojimą paskelbti karo stovį. 
Paskelbimas karo stovio atidė
tas iki pirmadienio, kada kon
gresas susirinks nepaprastai 
sesijai, ikad suteikti prezidentui 
galių suspenduoti konstitucines 
garantijas.

Generalinis streikas persime
tė ir į valdžios departamentus, 
8,000 susisiekimo ministerijos 
darbininkų jau streikuoja. Taip
jau streikuoja telegrafo opera- 
tojai ir laiškų išnešiotojai. Jie 
kviečia ir kitus valdininkus pri
sidėti prie streiko.

Klerkai, gydytojai ir skau
gės sanitacijos departamento 
sustreikuos šiandie. Juos remia 
Nacionalinė Medikalė asociacija.

Policija bandė priversti san- 
krovininkus atidaryti savo san
krovas, bet neturėdamos ker- 
kų jos negalėjo to padaryti. 
Daugelis sankrovų turi iškabas: 
“Uždaryta iki Machado pasi
šalins”.

Kelios mažesnės maisto san
krovos pasiliko atdaros, tečiaus 
jose kainos dvigubai pašoko. 
Jei nebus gauta daugiau inais- 
to, tai pirmadieny pasireikš di
delis maisto trukumas.

Rinkimas žinių yra labai ap
sunkintas, neveikiant telegra
fui, paštui ir transportacijai. 
Laikraščiai bandė pranešimus 
apie streiką duoti per savo ra
dio stotis, bet valdžia sustab
dė.

Daug streikierių areštuota.
Susirėmimų buvo ir kituose 

miestuose, kur taipjąu yra už
muštų, sužeistų ir areštuotų.

/
Mrs. Miirion Glass Banister 

iš Lynchburg, Va., sesuo se
natoriaus Carter Glass, kurių 
prezidentas Rooseveltas pas
kyrė pagelbininke iždo sekre
toriaus. Ji yra pirma moteris 
užėmusi tokių augštų vietų 
iždo departamente.

Chinijos potvyniuose 
žuvę 10,000 žmonių
Tiek pat žmonių likę be pasto

gės palei Chang upę; 200 
miestelių liko sunaikinta, sa
ko chiniečių žinios.

* 1 -t/ • "■ ’ :

SHANGAI, Chinijoj, rugp. 4. 
—10,000 žmonių prigėrė ir te
kis pats skaičius žmonių liko be 
pastogės potvyniuose > \ palei 
Chang upę, šiaur-centrėlinėj 
Chinijoj, sako chiniečių žinia iš 
Sian, Shensi provincios sosti
nės.

žinia priduria, kad potvyniai 
sugriovė 200 miestelių. Potvy
niai kilo vandeniui išnešus už
tvankas ties San Yuan, į šiau
rę nuo Sian. /

Gandhi nuteistas vie 
niems metams 

kalėjiman

Du francuzai laku 
nai perskrido At- 
lantiko vandenyną

WASHING)TQN, r. O.-Užlai- 
kymas prezidento Ęoosevelto ci- 
vilės darbo armijos, kuH dau
giausia dirbą prie sodinimo miš
kų, valdžiai atseina į mėnesį 
apie $15,000,000.
” Ir’ . • ’ ‘ ■ i

Naziai mažins varto
jimą mašinų

BERLYNAS, r. 6. ♦—Hoden- 
berg, kuris vadovauja ekonomi
niam nazių darbui paskelbė, kad 
darbininkų užvadavimas maši
nomis bus uždraustas. Esą nors 
mašinų ir negalima visai išnai
kinti, tečiaus nebus leista vie
ton darbininkų statyti mašinas, 
ar kad augštai išlavintą amat- 
ninkų pavaduotų neišlavinta 
moteris darbininkė.

žydai negaus pilietybės
Hitleris paskelbė laikinus pi

lietybės įstatymus, kol bus pri
imti tikrieji įstatymai. Kad iš
laikyti rašės “grynumą”, pilie
tybės nebus duodama tiems, 
kurių nors vienas iš protėvių 
yra kilęs iš žydų.

Neleis žydų į pirtį
Neuremberg miestas išleido 

dekretą, kuris draudžia žydus 
leisti į viešas pirtis ir maudyk
las.
Anglija ir Francija protestuoja 

prieš Vokietijų
LONDONAS^ r. 6. — Angli

ja ir Francija pasiuntė Vokieti
jai atskiras notas, protestuo
jančias prieš Vokietijos nazių 
vedamą smarkią propagandą 
prieš Austrijos valdžią.

SEVILLE, Ispanijoj, r. 6.-

POONA, Indijoj, r. 4. —In
dijos nacionalistų vadas Mahat
ma Gandhi liko nuteistas vie
niems metams kalėjiman užve
dimą civilio nepaklusnumo agi
tacijos.

šiandie jie bus paliuosuotas 
iš kalėjimo trumpam laikui, bet 
greitai vėl tapo areštuotas, kai 
jis atsisakė priimti sąlygas, ku
riomis jo paliuosavimas buvo 
suteiktas, būtent, kad jis pasi
liks Poonoj ir susilaikys nuo 
politinio veikimo.

Atsisakius priimti tas sąlygas 
jis tuoj aus tapo atiduotas teis
mui ir nuteistas.

Skrenda iš New Yorko j Azi- 
ją, kad nustatyti tolumo re
kordą

N. Y. pieno streikie 
riai kovoja valst. 

policiją
UTICA, N. Y., rugp. 6. —Va

kar įvyko smarkus susirėmimas 
tarp valstijos policijos ir strei
kuojančių pieno ūkininkų. Su
sirėmime aštuoni policistai liko 
sužeisti, vienas gal miltinai, 
taipjau sužeista daUg ūkininkų. 
Tai jau ne pirmas susirėmimas 
tarp policijos ir streikuojančių 
ūkininkų, bet šis buvo smar
kiausias. Prieš streikierius 
yra naudojamos ir ašarinių du
jų bombos.

Streikieriai bando sutrukdyti 
pieno pristatymą miestams ir 
pięno apdirbimo punktams. Po
licija lydi vežimus su pienu 
ir susirėmimai ištinka streikie- 
riams bandant nepraleisti tuos 
pieno vežimus per pikietuotojų 
eiles.

Nuteisė užmušėjus
CHICAGO.— John Rooney, 

sekretorius ir iždininkas Circu 
lar Distributors’ unijos, kuri 
esanti raketieriška, tos unijos 
biznio agentas Henry (Hogan) 
Ęerry ir Rosalie Rizzio, 24 m., 
Rooney meilužė, teismo rasti 
kalti dėl nužudymo Goldblatt 
sankrovos, 1615 W. Chicago 
Avė., sargo Stanley Gross, 21 
m. Roney ir Berry liko nuteis
ti visam amžiui kalėjiman, o 
mergina Rizzo liko nuteista 20 
metų kalėjimo.

BUvo liudijama, kad sankro
va mokėjusi Rooney tam tikrą 
išsipirkimą ir kada ji paliovė 
mokėti, tai prasidėjęs sankro
vos pikietavimas, daužymas 
langų, užsibaigęs specialio sar
go nušovimu. Sargą nušovę 
patys Rooney ir Rizzo, o mer
gina pristačiusi ginklus ir kar
tu su jais dalyvavusi sargo nu
šovime.

PARYŽIUS, rugp. 6. —Du 
francuzai lakūnai, Įeit. Mauri- 
ce Rossi ir Paul Codos, kurie 
pirmieji pasekė Lindberghą, 
šiandie perskrido per Bourget 
lauką. Lindbergh padarė tą 
kelią, iš New Yorko į Paryžių 
j 33 vai. 30 min. Jie kelyje už
truko 9 minutes ilgiau.

Skrisdami per Bourget lauką 
savo plačiaspamiu Breliot mo
noplanu, jie numetė raštelius 
savo žmonoms, kurios buvo ae
rodrome ir pasuko savo lėktuvą 
į rytus linkui Miunicho. Jie 
skrenda į Aziją, kad sumušti to
lumo rekordą. Jie ikišiol per
skrido 3,500 mylių, bet dar tu
ri skristi 2,000 mylių, kad su
mušti dabartinį 5,340 mylių re
kordų, kurį padarė anglų lakū
nai, 'be sustojimo atskrisdairi 
iš Anglijos į Pietų Afriką.

Jie išskrido iš New York j 
vakar ryte. Jie pasiėmė su sa
vin^ nepaprastą gasolino krovi
nį—1,770 galionų. Jie skrisda
mi per Paryžių pranešė, kad 
jie dar turi trečdalį to gasolino 
ir tikisi juo nuskristi $,100 my
lių.

Numestuose savo Imonoms 
rašteliuose jie sako ,kad pasi
kėlimas New Yorke buvęs la
bai sunkus, taipjau buvusi sun
ki ir visa kelionė per Atlantik\.. 
Bet jie džiaugiasi vandenynų 
nugalėję ir sulaukę lengvesnio 
kelio per sausžemį.

Jie turi siunčiamų radio ir 
susižinodavo su kontinentu. Vi
suose savo pranešimuose jie 
skundėsi labai audringu oru 
virš Atlantiko ir savo sunkia 
kelione per miglas ir debesis. 
Artinantis prie Francijos, kada 
gasolino krovinys palengvėjo, 
pasidarė lengvesnė ir jų kelionė.

DENVER, Colo., r. 4.— Po 
vakarykščio išsiliejimo per du 
kartus, Cherry upelis šiandie 
atslūgo ir gryžo į normalę va
gą, tarsi visai nebūtų buvę po
tvynio. Tečiaus to upelio po
tvyniai vakar pridarė nuostolių 
už $1,000,000, daugiau apielin- 
kės ūkininkams. Potvyny žu
vo ir du žmonės. ■ Kad nebuvo 
(jaugiau aukų, tai vien pasidė- 
kuojant Castlewood tvenkinio 
prižiūrėtojui Hugh Paine, kuris 
tvenkiniui pratrukus ir nutrau
kus telefono vielas, skubiai nu
jojo 12 mylių į kitą miestelį ir 
apie tvenkinio pratrukimą pre- 
nešė Denveriui ir kitiems pa
upio miesteliams, taip kad j- 
spėti gyventojai spėjo laiku iš
sikelti į sargesnes vietas.

'Rkimąsi, kad apie 200 žmonių 
bus apkaltinti ir atiduoti teis
mui už dalyvavimą pereitų me
tų maištuose.

.i!'-

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

TeL Canal 85001739 SO. HALSTED ST.
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KAIP LIETUVA LAIDOJO ŽUVUSIUS CHI- 
CAGffiJUS LLAKUNUS
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Visa Lietuva Darium ir Girėnu gyvena

ne- 
su- 
su-

ne

KAUNAS, liepos 21 (“L. A.”> 
— štai greit savaitė, Kaunas, 
žinoma, ir visa Lietuva, gyve
na Darium ir Girėnu. Jų var
dai visų lupose ir visų širdy
se. Viso® Lietuvos žmonės pa
rodė, kad didvyrius jie moka 
pagerbti, jų žygiams iras Įlen
kti. Dvi paskutiniąsias die- 
ints atrodė, kad Kauno žmo
nėms kiti interesai, kasdieni
niai gyvenimo reikalai visiš
kai išnyko. Liko tik dviejų 
didvyrių vardų ir jų žygio* 
skaidri, apakinanti šviesa.

Laidotuvių eisena.
Užvakar aerodrome ir A Tek-- 

soto apylinkių bei gatvių erd- 
vumose bepiga buvo sutilpti 
toms gausingoms, Kaune 
matytoms minioms, kurios 
plūdo Dariaus ir Girėno 
tikti.

Vakar minios mažesnės
buvo: visos valdiškos rr dau
gybė privatiškų įstaigų ir j- 
nronių nedirbo. Valdininkai, 
tarnautojai ir darbininkai su
sirinko dalyvauti laidotuvių 
eisenoje. Dėl to gatvėse, ypaė 
artimesnėse Arkikatedros Ra- 
zihkar buvo neapsakoma spū
stis, niekad ar neregėta žmonių 
trrštybė. Tvarkdariams teko 
daug dirbti. Jau tik organi
zuoto* visuomenės buvo kelio
lika tūkstančių, nekalbant 
apie nepalyginti daugiau ne
organizuotosios. Nesu t ilpdami 
gatvėse žmonės sulipo ant sto
gų, balkonų, apkibo langus.

Po pamaldų prasidėjo ge
dulinga eisena į kapines. Prieš 
pamaldas, laike pamaldų ir 
po jų vis dar plaukė vainikai : 
nešė juos organizacijos, ats
kiri asmenys; iš mažumų gra
žiai pasirodė žydai. Gyvų gė
lių vainikų ir puokščių 
buvo tiek daug, 
jog Kaune sunku 
mažiausią gėlytę, 
nikų ir puokščių 
rą pasigerėjimą.
kas ką nešė ant didvyrių kar
stų, nešė gražiausio ir bran
giausio. Gatvėmis išsitiesė il
giausia vainikų eilė. Karstams 
pasijudinus iš vietos* ir slen
kant gatvėmis, nuo balkonų ir 
iš minios ant jų biro gėlės. 
Prieš karstą ėjo didelis būrys 
panelių su baltomis lelijomis 
ir kitų gėlių puokštėmis ran
kose. Kelių orkestrų ir chorų 
giesmių gedulingi garsai, lėk
tuvų dūzgimas padangėse, gė
lių jura, ir virš viso to du vė
liavomis apkloti karstai giliai 
graudino tas daugtukstantines 
minias ir jos verkė gryniau
siomis širdies ašaromis.

Eisena iš Bazilikos į kapi
nes ėjo ta pat tvarka, kaip iš 
aerodromo Bazilikom

Pilniausiomis žmonių gatvė
mis, sulipusių ant stogų, bal
konų, susikimšusių languose 
žmonių akimis palydima, ta 
nepaprastai įspūdinga 
pasiekė kapines.

Kapinėse.
Gerai, kad buvo paruoštas 

ptaftae, kaip tą gausybę Da
riaus ir Girėne palydovų ka
pinėse sutvarkyti. Kas nebe
galėjo patekti į kapines, šoko 
prie radio imtuvų:: tiek karstų 
sutikimas aerodrome, tiek 
Bazilikos pamaldos, tiek ir iš 
kapinių visos iškilmės buvo 
transliuojamos per radio vi
sai Lietuvai ir pasauliui Dėl 
to daug kas iš radio imtuvų 
savininkų turėjo nelauktų ir 
nepažįstamų svečių. Eina 
žmogus gatve, pamato ant 
stogo anteną ir eina radio 
imtuvo savininko ieškoti — 
pažįstamas jis ar nepažįsta
mas. Ir niekas nedrįso atsa4; 
kjU-

Prieš didvyrių karstus pra
sidėjo kalbos. Pirmiausia pra
bilo ministeris pirmininkas p, 
J. Tūbelis. Po jo kalbėjo: A- 
menkos lietuvių atstovas, sa-

ir 
kad atrodė, 

bus rasti 
Buvo vai- 

kelusnf tik- 
Kiekvienas,

eisena

B I

? varnui ą s-gos atstovas,- ame
rikietė, žuvusią Takunų gerai 
pažįstama, daug padėjusi la
kūnams Amerikoje renkant 
lėšas skridimui organizuoti ir 
atvykusi čia manydama maty
ti Dariaus su Girtam, gyvų ir 
sveikų, triumfą. Kalbėjo I>»- 
irimis įkurtos LFLS atstovas 
inž. Bulota, Šaulių s-gos pir
mininkas p. Žmuidzinavičius, 
Pietų Amerikos lietuvių var
du kun. Sugintas, užsienio lie
tuviams remti d-jos pirminin
kas p. Skriptis ir kt.

Po kalini orkestras pradėjo- 
groti maldą, mums taip gerai’ 
pažįstamą “Marija, Marija.” 
Subeldė trys salvės — pas
kutinė kariška pagarba didvy
riams...

Karstai pastatyti kapinių 
koplyčioje. Apeigoms pasibai
gus vyriausybės atstovai, auk
štoji karininkija, žymus vi
suomenės ir politikos darbuo
toj ai; paskui ir kiti palydo
vai paskutinį kartą aplankė 
karstą.

Nuliudusios žmonių minios 
skirstėsi gatvėmis, kuriose vė
jo vos pajudinamos karojo 
gedulo vėliavos. Bet didžiausi' 
žmonių būriai traukė visomis 
gatvėmis į kapines, koplyčioje 
paguldytiems didvyriams nu
silenkti. Judėjimas aplink ka
pines buvo didžiausias visą 
popietę.
Didvyrių karstai tebelankomi.

Dariaus ir Girėno karstai 
guli kapinių koplyčios vidu
ryje. Karstų nematyti: did
žiausia, plati vainikų ir gėlių 
krūva. Gėlių kvapas toks sti
prus, kad jis jausti einant Vy
tauto prospektu.

, Didvyrių karstai koplyčioje 
pastatyti laikinai kol* bus 
jiems pastatydintas vertas 
amžinam poilsiui rūsys.

Prie koplyčios renkasi žmo
nės, drąsuolių karstus aplan
kyti. Karo policijos karių tvar 
komi stoja į eilę, kuri nutysu- 
si iki kapinių vidurio. Pama
žu slenka eilėje žmonės pro 
koplyčios duris, stabtelėdami 
prie jų, žvelgdami į gėlių ap
klotus karstus ir giliai, giliai 
atsidusę, labai dažnas ašarą 
nubraukę eina toliau.

Pro vartus į kapines eina 
vis nauji ir nauji žmonės, ir 
taip iki vėliausios nakties.

Kaunas negreit išgyvens Da
riaus ir Girėno dienų skaud
žius, jaudinančius įspūdžius, 
o atminty tos dienos liks am
žinai.

Amerikos atstovo 
Staffordo kalba 
prie lakūną karsto

Jų žygis liks širdyse amžinai, 
sakė Jungi. Valstijų atsto
vas, žuvusius [aklinus, Da
rių ir Girėną, atlydė jus į

( KAUNAS VII 19 Elta; — Su
tinkant žuvusių lakūnų kars
tus Kauno aerodrome, Jungti
nių Amerikos Valstybių char- 
ge d’ af f aires, M. J.. Stafford, 
jHisake tokio turinio kalbą:

“Kartais tenka mums ta 
skaudi pareiga atiduoti gar
bę herojiškam musų artimo 
veiksmui, suprasti, palyginti 
silpnai, jų pastangas, padary
ti herojišką žygį; kurio' įvyk
dymas butų juos išskyręs iš 
visų kitų tarpo. Tokia tai yra 
proga šiandien, kada mes su
sirinkome atiduoti paskutinę 
pagarbą tiems dviem, kurie 
ryžosi nugalėti gamtos pavo
jus ir mechaniškų daiktų ne
tobulumus tam, kad galėtų 
atnešti garbę savo gimtam 
kraštui. Ką mes čia sakome, 
bus greitai pamiršta: ką jie 
padarė, pasilik# amžinai šir*

NAUJIENOS, CKfcup, UI,

X J. O’Donnell ir Liūs Alvarez iš Chicagos universiteto deda 
įįvairius instrumentus į baliuną, kuriuo Įeit. kom. Settle Šiomis 
dienomis’ nesėkmingai bandė keltis iš Chicagos į stratosferą.

(lyse visų, kurie gerbia drąseį 
ir patriotizmo jausmus. Tas> 
faktas, kad jiems nepasisekė 
galutinai pasiekti tikslo nė 
kiek nesumažins tos garbės, 
kuri jiems teisėtai priklauso. 
Kad jie žuvo taip netoli tik
slo, tik padidina mumyse pa
garbos ir užuojautos jausmus. 
Glaudžiau suartino dvi drau

gingas tautas.
Dažnai tokie skaudus įvy

kiai, kaip šis, suartina glau
džiau: jau ir taip dvi draugin
gas tanias. Aš džiaugiuosi kar- 

----------------—-— a——i---------- -

Pirmadienis, Rugp. 7, 1933

lt dabar, kada jre ilsis pas
kirtim ame ilgame tebū
nie ihuMMP leista sirpinti musų 
iiutilesį su pagarba fremr, ku
rie ryžusi nugalėti vėjirs* ir 
vandenynu®, skrisdami į gim- 
|tgjį kraštą ir pgimfi iš jų di
delės meilės- ir pasiryžimo pa
vyzdį,”

ji. r. >■■■ i ,i ■ ti .MMMmmMmm 

KSHfESPŪNDENGIJOSl 
Immmmmrnmmm-aMiAMmmmMmmMmZ 

Indiana Ilarbor, Ind.

Laidotuvės ir išvažiavimas.

Pora savaičių atgal mirė S, 
šerpetauskis, seiyi>a*tfs$aw In-
- _ _____ l-~__ ________ ...__ ___ ___ ____L- ....__ L____  J. .... ... .. ... . . . J. •__

........... ■ i.................................................. .. ................ ... .................................................... .... .

d i ana Hatbor gyventojas ir» 
biznierius, kuris turėjo biznį 
apie 40 metų. Senais, gerai
siais laikais turėjo salinną, o 
lirohibieijos* laikuose, fručer- 
nę. Ihivo visų vfetfnių ffetir- 
vių gerbiamas iki paskutinės 
dienos. Laidotuvės įvyko 2t> d. 
liepoj KunafS’ buvo* atlydėtas'j 
šv. Pranciškaus bažnyčią. 
Vietinis kunigas atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą, 
išgurdamas jo visą gyvenimą 
ir labiausiai pabaigą. Iš baž- 
.tiyčžos velionis’ liko nulydėtas 
iį Lietuvių Tautiškas t kapines.

Tai yra pirmas toks atsiti
kimas musų kolonijoje, nes 
taip norėjo jo sunai ir dukte
rys. (Tur būt kunigas liko ap
gautas). 

4

Antras įvykis — tai šaunus 
išvažiavimas SLA. 343 kuo
pos, koris įvyko sekmadienyj, 
0 d. rtrgp. Griffiths, Ind. fat- 
moje. Visi atsilahkę lietuviai 
tirtėjo ”good finte.”

——• 343 k p. narys. r
I

. RED. ATSAKYMAI:

‘‘Busiu ir Ar ir “343 kp. 
Narys,” Ind. Harbor, Ind. — 
Jūsų korespondenciją negalė
jome patalpinti šeštadienio 
laidoje, nes ją gavome pervė- 
lai.

i I..................... .......... Ii.......  II III.... ■■■ii' i .............................. .......

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Antras “Naujienų”

PIKNIKAS
fu srf visa Ibdtrvitf landa, kad 
šis kraštas buvo jų gimtinė. 
Aš didžiuojuos, kad lai buvo 
mano tėvynė, kuri buvo juos 
priglaudusi, kaip savo sunas.

Tūkstantinė minia, kuri pil
na vilties laukė jų askridimo, 
ilgos laukimo valandos be pa
geidaujamų žinių, ir, pagaliau, 
baisus pranešimas apie jų liū
dną mirtį tylią Nakties valan
dą, visa tai Buyo. didelės gy
venimo dramos dalis ir verčia 
mu« įsitikinti, kad musų liki
mas kabo ant r^Iabai plono* 
siutelm. \ ,

Rugpiučio-August 13,1933

Birutės” Darže
79th ir Archer Avė.

- r -fl'iiBi iiiiiuiMl t MiifUi lii'tirii if miiinii inH hdminImU ■ ■■■
•C

Programas bus įvairus ir įdomus.
girdite ant radio ir koncertuose. Nekurios meliodijos 
Jums taip labai patinka, kad pasilieka Jusi^nsyse ant 
visados. Nekarta Jums norisi vėl išgirsti Jums mylimą 
meliodiją, bet kaip galima tai padaryti? O gi štai kaip;

NAUJAS 1934 RADIO
su phonographu suteikia Jums visas stotis ir kada tik 
norite galite užsistatyt rekordą ir išgirsti savo mielą mu- 
ką ar dainelę.

> Šis naujas 1934 radio su* 
phonographu parsi d u o d a 
tiktai po

’110
Kiti mažesnio sjyliaus ra
dio, po

*49.50
..Midget Radio, po

I

Philco Radio, po

•18.75
Viskam Lengvais išmokėjimais

DIDŽIAUSIAS' PASIRINKIMAS’ VISOKIŲ REKORDŲ.

Jos. F. Sudrik, Ino.
3417-21 So. Balsted St, Chicago, IK
Telrf»mi: BonleVard 4706 Boulėvard 8167

■ . ' i i • 'i j '/ ■ • • » ' i *

i .i.. . „i Iii ■ , f,,-.

RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUEJRIK© 
. KRAUTUVES

L • • **,. *' ■ i 'V. .

Nedaliomis, WGFL 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vai,' po pief
Nedėlfomis, WAAF 920 K., 1:30 pief.
Ketvergais, WB*FC 14'20 K., 7:30* Vai. vakarė
Kasdien, WAAF 920 K., Q:45 vai. vakare:

i ii jiurn^gtatųi iiii>

Specialė Vasarine
It^i i ••Ekskursija

i
h
i

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

Laivas išplauks iš Ncw Yorko

RUGPIUCIOAUGUST 19 d., 1933
“Columbus” yra labai puikūs, moderniškas, didelis 32000' tonų; laivas, pabuda- 

votas tiktai keletą metų atgal.
Apie kortifortą ir patarnavimą kalba kiekvienas kuris šiuo ladvu keliavo Lie

tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
ir linksftla; nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius kratomus pa
veikslus. Kiekviena minute jūsų kelionės bus praleista smagiai’ ir jute nw nepaju
site kaip atvažiUOšife į Lietuvą.

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
| ptfsę ................... $97.00 J abi pasės

Valdžios' taksos atskirai $5.09♦
rarnphian'te dokumentus ir išrengiame kelionėm. Kreipkitės tuojeras

• 'v'.’ ■' : •. • .. 8

$160.50

NAUJI INOS

Ganai 8500
———-

.<• . L.



REPRODUKCIJAŽUVUSIOSLietuvos Naujienos
Kaunas-1933-Vn-l

var

NEW YORK-KAUNAS FLIG

% CONSUL GENERAL OF LITHUAfįlA

11 WAVERLY PLACE

NEW YOR

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTEVISO

Kyla ąžuolams kainos
Panaikinus A

WISSIGDaktaras

MADOS MADOS
yra

'AJ įstojau į ‘Pieno G e
PARAŠYTAS KNYGAS

pir

50c

NAUJIENOS

OWMAN2675

THE GEEVUM GIRLS
LETS CELEBRATE.SIS! ILLGOUP'TO

(Vardas ir pavardii

Klaipėdoj suorganizuo
tas simfonijos orkestras

arba pri- 
pažymšti

Transatlantikoi 
S. DARIUS h Rj

Specialistai ii 
Rusijos

Kapitonas 
Pasauliniame kate

ORO PfiST
NEV-YORS^

(Miestą* ir valstija)

Saltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiiki Kambariai dėl visos šeimynos

moterei 
tiks i 
jeigu

JUOS 
firmoms, nes kol 
statinės negami-

AM”—] 
NICOS 
data

J I KNEVI SHE LIKĘS L_ 
ICE CREAM CONES,BŪTI 
t DlDN*T THINK SHE WĄS 
CRAZY ASOUT.’EM} Į~"

ATLANTĄ LAIŠKO

1739 SO. HALSTED ST, 
Chicago, III.

Viena para trys sken 
duoliai

Visa celiuliozė par 
duota

Kur turėjo gyventi Va
tikano atstovas, ten ieš
ko sau sveikatos musų 

vaikai

LITUANICOS” PERVEŽTO PER

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus

D()WMAN’S Pienas yra kasnors daugiau ne- 
gu skanus gėrimas. Jis yra turtingas svei

kata—-budavojančiais elementais. Jis duoda 
jums proteinus dėl raumenų, carbohydratus 
dėl energijos, kalkį dėl dantų ir kaulų ir ne
įkainuojamus vitaminus dėl palaikymo abel- 
nos sveikatos.

apskr
j apy-

tas įvyko dėl krizes ir cukraus 
pabrangimo priežasties. Da
bar cukrus pasidarė kaimui 
sunkiai įgyjamas. Mažiau pa
siturį kaimo gyventojai labai 
pradėjo vartoti sachariną.

Jus rasite Bowman 
Išskirtina

Pieną specialiai skaniu, 
priežiūra ant kiekvieno žingsnio pa

daro jį ytin geru. Jis yra žino
mas savo nepamainomu skoniu. 
Užsisakykite sau butelį Šiandien 
ir kasdien. Jus jausitės nepaly-

1 ginamai geriau.

įstaigomis 
neturi ne 
bet dargi 
parašais...

Dusetos. Zarasų 
Ankstyveniu laiku šioj 
inkėje buvo žymiai padidėjęs 

cukraus vartojimas kaime, o 
ypač vasaros metu, kada pra
sideda įvairus uogų virimai. 
Dabartiniu laiku cukraus var
tojimas žymiai sumažėjo, o

rimo Khibą—kvorta

Mažiau cukraus 
toja

Jna ir Nekenkia 
Jums patik* jo* 

Knyr«t* “Eye Care** arba Eye 
Rea»tyM Dykai

BALININKAI. — Liepos m. 
13 d. besimaudydamas Peršeno 
ežere prie Balininkų miestelio 
(Ukmergės) nuskendo 1 as
muo, kurio lavonas dar neras
tas ir naktį iš liepos m. 13 d. 
į 14 d. nuskendo du bežvejo- 
dami upelyje tekančiame iš A- 
laušos ežero (prie Balininkų

kaip atfodo laiškai, kuriuos lakūnai S. Darius ir S. Girėnas nuvežė į Europą savo orlai- 
LITUANICOJE”, kuriame jie žuvo liepos 17 d. šis laiškas buvo pasiųstas iš Chicagos į

Amerikiečiai nori 
kti ukius

YOTUmtS
Kuriat Co., Dpi. H. S., 9 B. Ohio Sc., Chicago

Veneros 
vaikų li-

gus išsigydo nuo venerinės li
gos, jei jis tyčia užkrečia ta 
savo baisia liga mažą vaiką...

Tokių nelaimingų
kultūrų” ir gydoma
goninėje.

Vienas dalykas 
tuojau pašalintinas,

5 F ROM
ESSRS. DARIUS'GIREN

ALL£IGMT!-BUT 
HU£RY,--TMEY 
CLOSE IN ABOUT 
FIVE MINUTES’.

ligoninėj
tai mu-

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, kurią suspėjo 

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

sės. Yra silpnų,'bejėgių ligo
nių, kitas miršta ir musės 
jiems lenda į akis, ausis, bur
ną... Ligoninės administracija 
turėtų ar tinkleliais langus 
užtraukti, kad musės neįlįstų 
arba kaip kitaip jas išnaikin
ti. Ligoninės vedėja yra prof.

Sveikas, Jonukl Iš Kur Tu gavai 
Visą Savo Energiją?”

vaikų ligų gydytoja Tumė
niene, gydytojais specialistai 
}r. Tercijonas ir Dr. Biruta- 
vičienė.

Ten pat yra vaikų ambu
latorija, kurią kasdien viduti
niškai aplanko po 50 vaikų.

Ligoninė naudojasi, žinoma, 
daugiausiai miestiečiai.

išėjimai 
š vienos 
siūdinsite

Svarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieši

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

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

Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

gos užpirkimais 
nos smarkiai 1 
laikosi jau aukštai

MILK

NAUJIENOS Pattern D*nt
1739 S. Halsted St., Chicago. 
čia įdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No.

Mieros ____________  Per krutinę

spaudos atstovams aiškina, 
kad ligonys vaikai suskirstyti 
pagal amžių. Vaikai priima
mi iki 15 metų amžiaus. Yra 
50 lovų.

Nuo ligoninės įsteigimo 
(1924 m.) ją perėjo apie tūk
stančiai vaikų, šiemet per 1 
pusmetį perėjo apie 500 vai
kų. Vaikai priimami serga 
visokiomis ligomis. Net ve
nerikų apie 10 besą. Gyd. 
Birutavičienė sako, kad šie 
vaikai, tai aukos — suaugu
sių užkrėsti. Mat, tamsiu 
žmonių tarpe yra įsigalėjęs 
prietaras, kad suaugęs žrno-

ranų muzikantų, net valdinin
kų —• muzikos mėgėjų) sim
fonijos orkestras, vadovauja
mas jauno muziko Jeronimo 
Kačinsko, pirmą kartą viešai 
pasirodė š. m. birželio mūn. 
gale. Koncertas, spėjant iš 
vietos srpaudos (lietuvių ir vo
kiečių) atsiliepimų, praėjo su 
netikėtu morališku pasiseki
mu. Orkestro pasirodymą en
tuziastiškai pasveikino lietu
viai ir vokiečiai, reikšdami pa
sitenkinimo, kad ir jie vėl 
turi tokį meno kultūros vie
netą, kuris dvasiniai jungia 
tarpusavį.

Pažymėtina, kad visi orkes
tro dalyviai tą kulturinį dar
bą dirba savo noru ir be jo
kio atlyginimo. Tai tikri kul
tūriniai pasišventėliai! Kiek 
patyrėme, orkestro organiza
toriai yra susirūpinę orkestro 
artistams atlyginti nors už 
repeticijas, bet tam nėra lė
šų. Pajamų už koncertų bi
lietus pakanka tik salei ir ki
toms būtinoms išlaidoms.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimę 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 padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. F----- -------
dykai. OFISO VALANDOS: “ “ ‘

Klaipėdos visuomenės kul
tūrinė būklė, reikia pripa
žinti, nepavydėtina. Ypač lie
tuviškosios visuomenės. Vo
kiečiai turi šiokį tokį dramos 
teatrą, eilę kitų kultūrinių 
įstaigų, ekrano meną ir t. t. 
Lietuviai tokiomis 
pasigirti negali; jie 
tik nuosavo teatro, 
filmų lietuviškais
Prieš kelis metus lietuviai tu
rėjo simfonijos orkestrą, vei
kusį prie Klaipėdos muzikos 
mokyklos. Jo koncertai bu
vo gausiai lankomi lietuvių ir 
vokiečių, jie naudojasi 
krašto gyventojų simpatijo
mis. Ilgainiui ir tas reikš
mingas kultūrinis faktorius 
buvo likviduotas ir klaipėdiš
kiai paliko be niekur nieko...

Paskutiniuoju laiku Klaipė
dos kultūros darbuotojai, su
sispietę į tautos kultūros “au
kuro” draugiją ir pavienių, 
susirūpino turėti kokią nors 
meno kultūros įstaigą, kuri, 
svarbiausia, jungtų visus kraš
to gyvenojus lietuvius ir vo
kiečius. Buvo kalbama net 
apie nuolatinės operos kūri
mą, bet ta mintis greit pasiro
dė neįvykdoma. Sustota ties 
simfonijos orkestro organiza
vimu, nes muzikos meną klai
pėdiškiai labai mėgsta ir sim
fonijos koncertai ten jau ren
giami nuo prancūzų okupaci
jos laikų. Tasai sumanymas 
realizuotas visai rteseniai. Di
delėmis pastangomis suorgani
zuotas iš 45 asmenų (muzikos 
mokyklos mokytojų ir moki
nių, vietos kariuomenės įgu
los karo dudu orkestro, resto-

štai
vyje
Čekoslovakiją.

Kairiąjame šone, viršuje, matyti Brooklyno pašto antspauda, su data “JUL 15” ir laiku? “5 
penktą valandą ryto. Apie tą laiką lakūnai išskrido (5:40). Viduryje lėktuvo “LITUA- 
” antspauda su ta pačia data. Dešiniąją me šone, viršuj yra Kauno pašto antspauda, su 
1933-VII-17” ir žodžiai “Nugalėję Atlantą Didvyriškai žtfvo Lietuvos Garbei”.
D2” ir kiti paišiuko ženklai buvo padaryti Čekoslovakijos pašto, kurį laiškas pasiekė liepos 

20 d., kaip parodo Pragos antspauda. Du juodi keturkampiai yra J. V. ir Čekoslovakijos pašto, 
kurių reprodukcijas daryti negalima. (Valdžia yra tai uždraudusi).

Laišką iš Chicagos išsiuntė laivų linijos North German Lloyd narys C.Krcilek, linijos skyriuj 
Čekoslovakijoje.

Už tuos laiškui filatelistai dabar moka po 25-35 už vieną.

KAUNAS 
merikoj prohibiciją, pradėjus 
gaminti alų amerikiečiai su
sirūpino iš kur gauti sau 
pirkti statinių dėl alaus, šio
mis dienomis yra gautas užsa
kymas iš Amerikos ir Belgi
jos dėl lietuviško ąžuolo me
džiagos užpirkimo. Iš ąžuo
lų turi būti pagaminti stati
nėms šulai ir pasiųsti 
užsakiusioms 
kas Lietuvoj 
narnos.

Iš Belgijos 
atėję užsakymai 
tuvoj nuo 50,000 
šulų komplektų, 
voj dabar sauso 
džiagos nedaug 
dėlto tikimasi pagaminti šulų 
gana dideliais ąžuolų medžia- 

ąžuolų kai- 
la ir dabar

KAUNAS. — Kai kurios Pie
tų Amerikos firmos yra at- 
siuntusios pasiūlymus pirkti 
Lietuvoj celiuliozos, bet vie
tinis Lietuvos celiliozos fab
riką Klaipėdos jau šių metų 
visą celiuliozos kiekį (kiek 
šiemet bus pagaminta)>yra už- 
pardavęs. Todėl iš Pietų A- 
merikos dėl celiulozos užpir
kimo užsakymus priima tik 
sekančių metų gamybos pro
dukcijai.

dieną. Esu labai 
patenkintas.”

2675 — Augesnei 
suknelė. Geriausiai 
spalvos materijos, nes 
iš margos materijos, tai joje išrūdysite 
labai storos. Sukirptos, mieros 36. 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume:_ 
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. Laišku* reikia 
udresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, I1L

Kaune, Putvinskio gatvėj 
buvo pastatyti vieni gražiau
sių Kaune rūmų. Tuose rū
muose turėjo apsigyventi po
piežiaus atstovas Lietuvai.

Tai buvo Voldemaro laikais. 
Bet išėjo kitaip ir pats Vati
kano atstovas Lietuva aplei
do. O vienintelė Lietuvoje 
vaikų ligoninė iš ankšto buto 
Mairiono g-vėj persikelia į 
gražius, šviesius, nors ir ne- 
ligoninei pritaikintus, nunci- 
jaturai statytus rumus.

Gražus laiptai ir pusveran- 
džiai veda į rumus, o čia tu
rėjus būti nuncijaus kancelia
rija, jo paties ir sekretoriaus 
kabinetai, salės posėdžiai ir 
susirinkimams, toliau koply
čia ir specialus šviesus kam
barys egzotiniams augalams 
ir pietų palmėms. O šiandien 
čia viską užima (ir dar neiš
sitenka) vaikų ligoninė; įvai
rus ligonines skyriai.

Koplyčioje ir paimu kamba- 
4>ary įtaisyti operacijos stalai 
ir kiti preparatai.
Ligoninės gydytoja p. Biru- 

taviėienė

KAUNAS. — Krintant A- 
merikos dolerio vertei, Lietu
vos gyventojai susirūpino juos 
realizuoti. Daug jų kreipiasi 
į “Amerbiurą”, kad padėtų ar 
nurodytų ukius, kuriuos jie 
gali nusipirkti. Pažymėtina, 
kad seniau rūpinosi asmenys 
daugiau pirkti didesniuose 
miestuose namus, o dabar 
daugiau nori pirkti ukius. .

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkai

ir Amerikos yra 
pirkti Lie- 

iki 100,000 
Nors Lietu- 
žuolo ine- 

vis
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FARMERIŲ BŪKLĖ

Dažnai miestiečiai su pavydu žiuri į farmerius, o 
ypatingai šiais nedarbo laikais. Kai kurie net pradėjo 
vesti agitaciją, kad bedarbiai važiuotų į farmas apsi
gyventi. Girdi šiaip ar taip, o farmeriams skurdo ir 
bado nereikia kentėti. Turėdami sklypą savo žemės, jie 
visgi gali sau pragyvenimą pasidaryti.

Tačiau faktai rodo, jog depresijos laikais farmerių 
padėtis yra tiek jau sunki, kaip ir miesto darbininkų. 
Pirmiausiai reikia neužmiršti, kad didelė dauguma far
merių yra paskendę skolose. Užėjus blogiems laikams, 
jų įplaukos tiek susitraukė, kad jie nebegalėjo ne tik 
skolas, bet ir nuošimčius mokėti. Padarinyje prasidėjo 
masinis farmų pardavinėjimas už skolas. Sunku ir pa
sakyti, prie ko visa tai butų privedę, jeigu vyriausybė 
nebūtų atėjusi farmeriams į pagelbą, būtent, nebūtų su
stabdžiusi farmų licitavimą.

Farmeriai turi mokėti gana aukštus mokesčius. Ofi
cialiai daviniai rodo, jog laike depresijos farmerių įplau
kos sumažėjo beveik 60%, o tuo tarpu jų mokesčiai ne 
tik nesumažėjo, bet faktinai dar didėjo.

Kai pradėjo kristi kainos visokiems produktams, tai 
nuo to, žinoma, nukentėjo ir farmeriai. Blogiausias 
dalykas su jais yra dar tas, kad jie nėra organizuoti ir 
todėl žymiame laipsnyje priklauso nuo visokių speku
liantų malonės. Pavyzdžiui, pereitais metais, kada 
grudų biržoje už kviečių bušelį buvo mokama 50 centų, 
tai kai kurių valstijų farmeriai už bušelį kviečių tegavo 
30 centų.

Agrikultūros departamentas apskaičiuoja, jog, vi
dutiniškai imant, Amerikos farmeriui bušelio kviečių 
užauginimas kainuoja maždaug 75 centus.

Reiškia, farmeriai turėjo pardavinėti kviečius su 
nuostoliais. Kyla klausimas, kaip jie prie tokių apy- 
stovų galėjo verstis? Štai koks dalykas: farmeriai tu
rėjo dirbti dykai, negaudami jokio atlyginimo. Išlai
dos, surištos su kviečių auginimu, yra paskirstomos taip: 
44 nuošimčius visų išlaidų sudaro darbas ir jėga; sėk
loms ir trąšoms skiriama 12%; nuomai — 26%, o vi
soms kitoms išlaidoms — 18%.

Ir gerais laikais farmeriavimas buvo vienas iš ma
žiausiai apmokamų užsiėmimų, o dabar priėjo net prie 
to, jog farmerys už savo darbą negauna jokio atlygini
mo, — turi dirbti dykai.

Prieš kiek laiko laikraščiai buvo pradėję labai daug 
rašyti apie Fordo “genialų” planą depresijai pašalinti. 
Einant tuo planu darbininkai privalo apsigyventi far- 
mose. Dalį laiko jie galėtų dirbti fabrikuose, o dalį 
ant farmų. Girdi, tatai ne tik pašalintų depresiją, bet 
ir atneštų Amerikos žmonėms tokią gerovę, kokios jie 
ligi šiol niekuomet dar neturėjo,

Tačiau gyvenimo praktika rodo, jog tas planas yra 
labai menkos vertės. Kai kurie jau išbandė jį ant savo 
kailio. Willard T. Davis sako, jog mažų farmų ope- 
ravimas visai neapsimoka. Per tryliką metų jis vyk- 
dyno Fordo planą, — gyvena farmoje, o dalį Jaiko dir
ba mieste. Pirma jis savo sodą labai gerai prižiūrėjęs, 
— per metus bent kelis kartus aplaižydavęs medžius, 
kad neužpultų juos vabzdžiai. Bet pasirodė, jog be 
tinkamų įrankių tas darbas labai daug kainuoja. Fak
tinai sodas jam ne tik nedavė pelno, bet dar atešė nuo
stolių. >

šiandien farmeriavimas yrą priskaitomas prie pra
monės. Mašinos pradeda vaidint vis didesnę ir didesnę 
rolę. Smulkiems farmeriams yra neįmanomai sunku 
konkuruoti, sakysime, sų tokiu Campbell, kurio fartyosę 
mašinos atlieka beveik visą darbą. Jeigu paprastam 
farmeriui kviečių bušelio užauginimas kainuoja apie 75 
centai, tai stambiojo ir moderniškai sutvarkytoje fer* 
moję kviečių bušelis užauginti gal atsieina tik 30 centų,

Akivaizdoje tų faktų, tenka pasakyti, jog Ame
rikos fermerių ateitis nėra labai užvydama. Nęt ir 
laikams pagerėjus, jų padėtis bus ganą sunki. Juo Ja* 
iriau, jeigu jie nebandys susiorganizuoti ir atsispirti 
prieš visokios rųšjes spekuliautirt & tarpininkus,

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Š4otams ■•••«■*•••••••••.«•••.■ *••••«••«
Pusei metų ....... ...................
Trims mėnesiams ............. .
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu t

Metams ..........-..................  $7.00
Pusei metų ___      3.50
Trims mėnesiams ...........    1.75
Dviem mėnesiams ................  1.25
Vienam mėnesiui ...........   75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60 

.75

Apžvalga 
.. . ...........

POPIERIAUS IR HITLERIO 
MAINAI

Hitlerio vyriausybė pasirašė 
konkordatų su Vatikanu. De- 
liai to konkordato “Liet. ži
nios” rašo sekamai

Pereitų liepos 8 dienų vi
sas katalikų ir lygiai nekajali- 
kų pasaulis buvo nustebintas 
parafavimu konkordato tąrp 
Vokietijos ir Vatikano. Ko
moj kalbama, kad net paties1 
Vatikano sferos buvę užklup
tos tokiu staigiu susitarimu 
tarp Hitlerio katališkojo pa
siuntinio von Papeno ir po
piežiaus kardinolas Pacelli. 
Bei dar labiau buvo nustebin
tas katalikiškasis pasaulis tuo 
faktu, kad konkordatas buvo 
pasirašytas kaip tik tuo metu, 
kai Vokietijoje ėjo hitlerinin
kų valdžios nauja persekioji
mų kampanija prieš katalikų 
organizacijas- Žinios apie su
ėmimus žymių katalikų veikė-' 
jų, jų tarpe kunigų ir net pra
lotų — beatodairinė didžiau
sios katalikų organizacijos Vo
kietijoj — Centro likvidacija, 
tai tokie buvo akompanimen
tai von Papenui ir kardinolui 
Pacejli besiderant ir susiderė
jus tepasirašant konkordatų.

Reikia pačioj pradžioj pa
stebėti, kad kardinolas Pacel
li nė žinksnio nedarė be po
piežiaus Vatikano žinios, tad 
juo labiau katalikai visame 
pasauly buvo nustebinti, kaip 
taip greit popiežius rado ^ben
drą kalbą” su atstovu rud- 
inaj'škinių režimo, viso pasau
lio vienu balsu smerkiamo, ir 
rado tų bendrų kalbų kai tik 
tuo laiku, kuomet tas režimas 
ypatingai pradėjo persekioti 
katalikus.

šiandien Berlynas ir visos 
Vokietijos rudmarškiniai di
džiuojasi, kad popiežius pir
masis pripažino hitleriškų 
valdžios formą. *

Kur gi iš tikrųjų gludi tos 
paslapties išrišimas? Kaip iš
aiškinti šių paradoksališką da
lykų? Čia bus nutraukta už
danga ir parodyta, kas dėjosi 
kabinete, kur Papenas su Pa
celli derėjosi. Visų pirmiau
sia bet gi.

Katalikų pasaulis neturi jo
kių žinių iš paties popiežiaus 
Vatikano pusės, nes jų ligi 
šiol nepaskelbė. Paskelbti tik 
vokiečių “sutrumpinimai“. 
Pats gi konkordatas yra pa
imtas pagal Laterano konkor
dato, tat yra Vatikano su Ita
lija sutarties pavyzdžiu. Kon
kordatas turi 35 straipsnius, 
kuriuose be kitko nustatoma, 
kad katalikų gyvenamose dau
gumose turi būt įvestas pri
verstinas religijos dėstymas, 
pripažįstama katalikų bažny
čių asmenų nuosavybė ir tur
tai ir pristatomi popiežiui pa
tvirtinti vyskupai.

Bet svarbiausi tikslai, dėl 
kurių popiežius su Hitleriu pa
darė mainus, yra šie: Hitle
ris popiežiui atiduoda jauni
mą, popiežius Hitleriui Aust
riją, būtent, Italijos koijkor-, 
dalo su Vatikanu 43 paragr. 
suteikia katalikiškai bažnyčiai 
pilnų laisvę ant katalikiškų 
jaunimo organizacijų. Straip
sny pasakyta, kad “Vokietijos 
valstybė pripažįsta, jog drau
gijos, jaunimo ir kitos orga
nizacijos, kurios, išskiriant tu
rinčias kokio nors politinio 
peikimo pobūdį — užsiima 
katalikų dėsnių platinimu ir 
vykdymu, — betarpiai pri
klauso nuo bažnyčios hierar
chija*”, i

Kodėl Hitleris leidosi į to-; 
kias koncesijas su Vatikanu, 
štai ir priežastys: Hitleriui 
konkordatas buvo reikalingas 
ir skubiai ^reikalingas jo kor 
voje su katalikiškąją ĄųstrU 
ja, ygi šįol hitlerininkams 
ta kova su Austrija labai besi
sekė ir iš visų pusių 'įsųbHlę* 
rUuotf Aųatrijų” iščjp tik ko- 
įledija.

NAUJIENOS, CHIeago, JJI,
...... .................................... .

Sudarius konkordatą su pa
čiu popiežių Hitlerio vyriau
sybė tikisi galėsianti kur kas 
plačiau pradėti propagandą. 
Austrijoj, jau šį kartą pasire
miant paties Vatikano autori
tetu. Ačiū konkordatui bus 
pašalinta didžiausia klintis 
užkariaut Austriją morališkai. 

Konkordatas galutinai lega
lizuoja nacionalšocializmų ka 
tulikų bažnyčioj. Jį pasira
šius, hitlerininkų spauda labai 
triumfuoja, aiškindama kad 
nuo šiol “ačiū konkordatui, 
sudaryta garantija, kad kata-i 
likų tikybos vokiečiai ir Vo
kietijos piliečiai galės be jo
kių skrupulų atsiduoti naujai 
nacionalistiškai valstybei”.
....... ..  ....... . ..................... .. "l|l ..... .. ......   I H ■■■ *' — 11 ą .........f ■■■■ . .......

PASTABOS
Sekamą mėnesį Amerikos 

Chemikų Draugija laikys Chi
cagoj c savo susirinkimą. Su
sirinkime dalyvaus žymiausi' 
Amerikos ir Europos moksli
ninkai. Atvyks ir Dr. Ri- 
chard Willstaetter, kuris yra 
skaitomas vienas labiausiai 
pasižymėjusių pasaulio che
mikų. 1925 m. jam buvo pa
skirta Nobelio dovana.

Ligi nacių įsigalėjimo, Dr. 
Willstaetter profesoriavo Miu- 
nicho universitete. Bet ka
dangi jis nacių barbariškienis 
darbams ųepritarė, tai jį pra
dėjo visokiais budais perse
kioti. !

Chicagoj.e Dr. Willstaetter 
bus tinkamai pagerbtas: rug
sėjo 13 d. jam su didžiausio
mis iškilmėmis bus įteiktas 
Willard Gibbs medalis.

—o—
Nacių šluota tapo atkreipta 

prieš diplomatus. Ji palietė 
ir generalį Vokietijos konsulą 
Chicagojc, Dr. Hugo F. Siiųon, 
kuris tapę paliiiosuotas iš tos 
vietos.

Dr. Simon savo laiku buvo 
artimas pagarsėjusio Vokieti
jos diplomato, Dr. Walter 
Rathenau, bendradarbis. Na, 
kadangi Dr. Rathenau buvo 
žydų kilmės ir priegtam dar 
demokratijos šalininkas, tai 
visi jo buvusieji bendradar
biai ir draugai naciams yra 
“nekošer”. Prie progos čia 
bus ne pro šalį priminti, kad 
Dr. Walter Rątįienau buvo 
nužudytas. šiandien niekam 
nėra paslaptis, kad jį nužudė 
tie patys teroristai, kurie šian
dien stovi Vokietijoje prie 
valdžios vairo.

—o—
Švedijos Hitlerio pasekėjai 

prieš kiek laiko pradėjo leisti 
savo laikraštį vardu “Var 
Kamp” (Musų Kova). Laik
raštį redaguoja veterinaras 
Furugard- Pirmiausiai jis 
pradėjo ataką prieš pašto di
rektorių Anders Oerne, kuris 
savo laiku labai daug veikė 
kooperatyviškame judėjime.

Furugard įkriminavo pašto 
direktorių, buk tasai iš pašto 
fondo 13 milionų kronų per- 
vedęs Kooperatyvų Federaci
jai.

Oerne tuoj pareikalavo, kad 
butų padarytas tyrinėjimas. 
Paskirta komisija surado, jog 
fašistų lyderio kaltinimai ne
turi jokio pagrindo. Pasire
miant komisijos surastais davi
niais, Oerne patraukė Furu- 
gardą atstakomybėn.

Prieš kiek laiko laikraščiai 
plačiai rašė apie “genialįšką” 
Hitlerio sumanymą pagelbėti 
Vokietijos moterims surasti 
sau vyrus, Naujavedžiams vy
riausybė pasižadėjo duoti 
1,000 markių paskolos “gyve
nimo pradžiai”.

Dabar tapo paskelbtas ir 
specialis patvarkymas. Ei
nant tuo patvarkymu, paskolą 
gali gauti tik tyro kraujo ąrįo- 
nas. Ir tai tik tame atvėjyje, 
jeigu, jis yeda merginą, kuri 
turi darbą. Tuoj po apsive- 
dimo mergina privalo mesti 
darbą ir jokio kito apmokamo 
užsiėmimo neieškoti, jeigu jos 
vyras uždirba per mėnesį ne 
mažjau 135 markių.

paskola turi būti ap-

O

Visuose paštuose iškabinami vardai (tų itą miesto samdytojų, 
kurie pasirašė prezidento kodeksą. Chicągos pašto viršininko 
pagelbininkas Sheel tikrina tą sąrašą, papildydamas jį naujais 
vardais. Tame sąraše yra ir “Naujienų” vardas, nes “Naujie
nos” yra vienas pirmųjų dienraščių Chicagoje priėmęs prezi
dento kodeksą. 
"■ii 11 1 

mokėta per tam tikrą laiko
tarpį su gana aukštais nuo
šimčiais, — vienas 
per mėnesį..

Vadinasi, tai tik 
Hitlerio raketas, 
fondas susidarys iš 
kurie bus imami iš viengun
gių. Kiekviena? nevedęs vy
ras ir nevedusi mergina turės 
mokėti mokesčius. Tokiu bū
du surinkti pinigai bus skoli
nami jaunavedžiams, kurie per 
metus už paskolą bus verčia
mi mokėti 12 nuošimčių!

nuošimtis

savotiškas
Paskolos 

mokesčių,

, Neąenąi, rašo vienas laikraš
tis, Charbine, didžiausiame 
Mandžiurijos (dabar Mandžu
ko) mieste, buvo didelė, keis
tą švente: 6,000 porų buvo su
jungta vienu palaiminimu ir 
vienu aktu.

1 > J, ■.< '■ i i ■ K! <4 ■ •. •

Prieš pusę metų japonų vy
riausybė nutarė įsteigti Japo
nijoje eilę namų ruošo? mo
kyklų, kuriose jaunos japonų 
mergaitės galėtų išmokti tin- 
kaiųai šeimininkauti, prižiū
rėti ir tvarkyti 
ti vaikus, būti 
nomiš ir t. t. Bet ypatingo 
dėmesio buvo 
tautinių papročių

namus, auklė- 
geromis žmo-

kreipiama į
skiepijimą imrimis visos 6,000

MĖGINA

$W3 o i93j. K.<i(t r«Tu^s
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namai 
pagal 
pagal 
tradi-

busimosioms žmonoms ir mo
tinoms. Japonams nepatinka, 
kad jų moterys vis daugiau ir 
daugiau pradeda persiimti eu
ropiečių ir amerikiečių papro
čiais. Japonai nori įskiepyti 
savo moterims, kad jų 
turi būti tvarkomi ne 
europiečių skonį, bet 
nusistovėjusias japonų
cijas. Toks vyriausias tikslas 
buvo ir šitų įvairiuose mies
tuose surengtų namų ruošos 
kursų.

Kursus bange apie 6,000 jau- 
nų mergaičių (tarp 10 ir 20 
metų). Jos visos gavo tam tikt 
rus paliudijimus apie ypatin
gų jų pasiruošimų sudaryti 
šeimas. Dabar valstybei iški
lo naujas rūpestis: surasti 
jonis tinkamus vyrus. čia 
tuojau buvo prisiminta nesenai 
japonų įkurtoji nauja valsty
bė Mandžukuo: juk tenai yra 
nusiųstų tūkstančiai japonų 
valdininkų, jaunų nevedusių 
vyrų, kuriems yra reikalingos 
žmonos. O japonams, žino
ma, ne taip labai tepatiktų, 
kad jų valdininkai Mandžuri- 
joje imtų vesti kinietes, man- 
džųnes ir kt. Su mažomis i$- 

diplo-
ia į .dž.unes ir kt. Su mažomis iš- «Ann
imą imt imis vįsos 6,000 “diplo- UdlMnKlUJS Ivllvbu
.. HHMgi»fKUr.m^TTOg===^U»T»W^ ■. I 1 '"' Wl * J',. TT=

IŠTRAUKTI visą PASAULĮ Iš dumblyno.

BtO

Pirmadienis, Rugp. 7, 1933

muotų” nuotakų užsirašė va
žiuoti Mandžurijon ir čia iš
tekėti. Visos turėjo pristatyti 
fotografijas, kurios buvo pa
siųstos Mandžurijon; norin
tieji vesti Mandžuko japonų 
valdininkai taip pat atsiuntė 
savo fotografijas. Taip iš 
fotografijų “susimylėjo” ir su
siporavo 6JMM) šeimų. Tuo
jau visos 6,000 nuotakų iš Ja
ponijos buvo pervežtos į Man- 
džuriją, kur jos susitiko ir su
sipažino tu savo išrink tusiais. 
Charbine iškelta didžiausia ir 
nuostabiausia šventė: 6,000 
porų vestuvės! Visos poros 
buvo sujungtos vienu aktu ir 
vienu palaiminimu.

Tai bent vestuvės!

“Prąvda” rašo, karf Kalugos 
degtuką fabrikas “Gigant” 
gamina tokius degtukus, puse 
kurių ne tik nedega, bet visai 
ir neužsidega.

Toliau tas laikraštis dar 
priduria, kad rinkoje pasiro
dė labai daug netikusių deg
tukų. Todėl kai kurie fabri
kai, kurie gamina gerus deg
tukus, ant dėžučių priversti 
yra dėti sekamų užrašų: “Dė
žutėje randasi 52 degtukai, 
visi jie užsidega ir dega”.

— K.
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KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kainą tik 45 ę. Gali
ma gauti Naujienose.

AMERIKOS 
PILIETIS

banga taygdė tiejni, ks«- 
tie nori tapti Šios laljes 
piliečiais. Pamokinimai

kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis suraiyta.

KAINĄ TIK CENTAI

NAUJIENOS
1739 So, Halsted St 

CHICAGO. (U.
Siqskite

MK ■K>'&



JTAŪJIEKOS, CEIcsgO, UI
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ŽINIOS

Kelionė stratosferon 
pasibaigė prie 14-tos 

ir Ganai gaiviu
Vos spėjęs pakilti milžiniškas 

balionas, "A Ceniury of 
Progress” nukrito, kuomet 
sugedo sklende; Leit. Scttlf' 
pareiškė reporteriui
vėl skrisiąs.

rinčios narių apie 100,060 lai
kys savo konvenciją Chicagoje, 
laike Pasaulinės Parodbs.

I Tose konvencijose bus nagri- 
inėjami klausimai, susirišę su 
paštinm1 patarnavimu, laiškų iš
nešiojimu* etc. Susirinkę mė
gins surasti' priemonių to pa
tarnavimo pagerinimui.

Be pašto darbininkų konven
cijas, apie tą patį laiką įvyks 
ir pašto skyrių viršininkų kon
vencija. Jomis rūpinasi Ar- 
thtrr C. Leuder, C h įtaigos pašto’ 
viršininkas, kuris yra konven
cijų komiteto iždininkas.

Soeiety, kuri ‘ turi savo- skyri-ų 
beveik visose stotyse ir Paro
dos žemėse.

i --------------------------------•

Šią savaitę pradeda 
: aukų rinkimą lakū

nų paminklui
Paminklo , jįptaiietas išleido 

Dariaus^iį^nv ir lėktuvo 
fotografijas; jas platins vi~ 
suomenei.

<
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MUSŲ MOKYKLOS

Dienos metu užpuolė 
ir atėmė $40.

Plačiai aprašyta ir išgar
sinta' leitenanto T. G. W. 
Settle kelionė į strotosferą še
štadienio rytą pasibaigė ne-1 
laimingai, po puikaus pakili
mo iš Soldiers Field, kur ba
lionas buvo priruoštas kelio
nei.

Gub. ilorner-nuoša- 
lyj mokyklų tarybos 

-mokytojų ginče
Sako, dalykas yra lokatis, ne jo' 

jurisdikcijoje

Pakilo 5,000 pėdų į orą
Pakilęs j orą it kulka, kiek 

po trijų iš ryto, milžiniškas 
balionas “A Cenfurv of Pro
gresą”, su maža 7-ių pėrfų gon
dola, kurioje buvo leitenantas, 
ir, apsistojęs 5,000 pėdų auk
štumoje, staigiai pradėjo kri-

tūkstančius žmonių, susirin
kusių stadione, prie Michigan 
avenue ir kitose miesto daly
se, iš kur pakilimą buvo gali
mą matyti.

Panika tarp žiūrėtojų
Kijo beveik panika tarpe 

žmonių, kurie nei nežinodami, 
kur balionas nukrito, nei 
kaip toli, pėkšti, gatvekariais, 
taxi traukė į vakarus, į ku
rią pusę vėjas nunešė balio
ną. Tik vėliau per minią pra
dėjo eiti gandai, “14-th and Ga
nai, RaiTroad traeks” — ir į 
ten tuč tuojau visi pasuko.

Trafiko įstatymai, automo
bilių sparnai, “bamperiai” 

■ Slieko nereiškė skubantiems į 
nelaimės vietą, kur jie tikėjo
si rasti gondolą subyrėjusią į 
šmotelius, o Įeit. Settle negy
vą. Roosevelt road turbūt nie
kuomet nematė ir niekuomet 
nematys tokios didžiulės mi
nios žmonių ir tiek automobi
lių, kiek jis matė šeštadienį.

Settle išliko nesužeistas
Balionas nukrito ant Bur

lington geležinkelio bėgių prie 
tt-tos ir Canal gatvių. Jis 

labai lengvai, nes 
apart mažo 
Pats balio-

nusileido
gondola sveika, 
įhižimo sienoje.
nas buvo sveikas, kuomet nu
krito, bet vėliau jį gerokai ap
dorojo “souvenir” ieškotojai, 
kurie išplovė jame daugybę 
skylių. et *if

O Įeit. Settie buvo visai 
sveikas. Jis aiškino “N.” re
porteriui, kuris jį užklupo ne
laimės vietoje, kad balionas 
nupuolė, kuomet sugedo oro 
sklendė (vaive), kurią jis ati
darė 5,000 pėdų aukštumoje, 
kad išleisti truputį vandenilio 
(hydrogen) dujų. Jis norėjo 
toje aukštumope apsistoti ir 
laukti saules tekant, kad kilti 
aukščiam Kartą atidaryta, 
sklendė atsisakė užsidaryti, iš
leisdama perdaug dujų. Ne
galėdamas išbūti tokioje auk
štumoje, balionas pradėjo pul
ti. Settle toliau pareiškė re
porteriui, kad prie pirmos 
progos vėl skris.

Skridimą finansavo Chicago 
Daily News, National Broad- 
casting Co., ir Pasaulinė Pa
roda.

Rūpinčio 2 d., “Save (Jur t 
School Committee” susitiko’ sn 
Illinois gubernatorium H. Hor- 
neriu Congress viešbutyje ir 
tarėsi mokyklų reikalais. Ko
mitetas įgijo įspūdį, kad guber
natorius laikėsi bešališkos pou 
zicijos ryšy su ginču, kurį 
mokytojai ir komitetas dabar 
veda si? Chicagos mokyklų ta
ryba.
Horner nusistatymas mokykhj 

reikalų nepasikeitęs
Gubernatorius pareiškė, kad 

ginčas tėra lokalis dalykas ir, 
kad jis neturi jokios jurisdikci
jos maišytis į tarybos reikalus. 
Jis prižadėjo pagelbėti mokyto
jams, kiek jis galės kaipo pilie
tis, ir, išsireiškė, kad jo nusi
statymas mokyklų klausimu te
bėra toks pat, koks buvo prieš 
jo išrinkimą į gubernatorius.

Horner toliau* pareiškė, kad 
jis neapčiuopia dalyko svarbos, 
ir su juo susipažino iš to ką 
laikraščiai rašo, kurie “dalyką 
žymiai perdėjo”.

“Ne jo dalykas”
Kuomet komitetas jam primi

nė, kad tarybos “ekonomijos 
planas”, yra (lemokratų parti
jos darbas,, gubernatorius vėl 
pakartojo, kad’ dalykas yra lo
kalis, ir kad majoras, ne jis, 
paskyrė tarybos narius. Komi
tetui nepasisekė išgauti iš gu
bernatoriaus informacijų apie 
ką jis padarys mokytojams, kai
po privatinis pilietis.

Patenkinti1 pasikafbejinm
Pasitarimas su gubernato

rium užsitęsė apie vai. i*r pusę 
Jis pridūrė pabaigoje, kad vi
suomet bus prisiruošęs komite
tą pamatyti. Toliau komitetas 
yra nuomonės, kad pajėgė įro
dyti gubernatoriui, jog taryba 
negalės tiek pinigų sutaupyti, 
kiek ji mano, jeigu ir įvykintų 
“mokyklų griovimo” ekonominį 
programą.—L. Narmontaitė.
"Taryba sutaupytų fi*k $172,930

“Citizens’ Save OUr School 
Committee” apskaičiuoja, kad 
mokyklų taryba įvykinusi savo 
ekonomijos programą sutaupytų 
ne $5,000,000, kaip ji skelbia, 
bet tik $172,930, apie 3/10 nuo
šimčių skelbiamos sumos.

šią savaitę Dariaus-Girėno 
Paminklo laikinasis komitetas 
(pradės aukų rinkimą pamin
klo statymui Chicagoje, kaip 
paaiškėjo susirinkime, kuris 
įvyko penktadienį vakare Lie
tuvos konsulate namuose.

Komitetas jau turi kelių 
šimtų dolerių pradžią, kurią 
fili į trumpą laiką padidinti 
iki kelių tūkstančių ir tuojau 
galėtų pradėti gaminti pamin
klo planus ir daryti žygius, 
kad išgauti vietą jo pastaty
mui, aec. Paminklą manoma 
pastatyti viename Chicagos1 
viešųjų parkų.

Išleidžia žuvusių lakantį 
paveikslus

Pradėdamas atikų rinkimo* 
darbą*, komitetas išleidžia žu
vusiųjų lakumy pa'veiksl'us, su 
jų parašais ir jų paskutiniais 
žodžiais apie skridimą. Pa
veikslai bus platinami Chica
goje ir visose kitose kolonijo
se. Komitetas tiki, kad kiek
vienas lietuvis prisidės prie 
šilo darbo ir paaukuos nors ir 
mažą sumą pinigų, kuomet 
pas jį atsilankys aukų rinkė
jas su fotografijomis. Pamin
klo fondo fotografijos turės 
tam tikrus ženklus ir juos bus 
galima atskirti’ nuo kitų pri- 
vatiškų įstaigų platinamų foto
grafijų.

Fotografijos yra gražiai iš
leistos, kad kiekvienas galėtų 
jas pasitaikyti amžinai atmin
čiai. Jose yra abu* lakūnai ir 
lėktuvas “LITŲANICA”, kuris 
nelaimingai sudužo, nepasie
kęs tikslo Vokietijos miškuo
se.

Nevisi džiaugiasi pa 
šaukti atgal į dirb

tuves darbui

Pataria kur kreiptis 
pagalbos atvykus 

Chicagon pasisve- 
. čiuoti z

paštų viršininkų kon
vencija Chieagoj 

----------- j, «
Tarsis apie budus pagerinti paš

to patarnavimą ir laiškų išne
šiojimą

Netolimoje ateityje įvairios 
pašto darbininkų, laiškų išne
šiotojų, etc., organizacijos, tu-

Įv-.y.

S

Lakūnas James Mattern atvyksta j New Yorką skolintu lėk
tuvu, tuo baigdamas savo kelionę apie pasaulį. Jo lėktuvas su- 
sM'aužė Siberijbs tundrose.

atgal buvo atleistas. Motina, 
išgirdusi, kad jos sūnūs vėl ga
vo darbą, nubėgo pas jį pilna 
džiaugsmo, kad vėl galės užsi
dirbti difonos kąsnį, kad galės 
geriau gyventi, negu iš “chari-

ty” aukų.
Bet pamačiusi sūnų motina 

nustebo. Vietoj kad džiaugtis, 
jis beveik verkė. Dabar turės 
dirbti už tą, ką pirmiau veltui 
gavo... Algas neperdidžiausias 
moka.—Senas Petras.

Graboriai

Vakar rytą 7:45 du plėšikai 
užklupo Marąuettparkietį Ge
orge Carlsoną 2622 W. 59 St. 
r jo draugą Frank Henry tuo 

pačiu adresu, tuščiame lote 
)rie Western Avė., tarp 69fos 
r 70tos gatvių.

Plėšikai atėmė nuo pirmo- 
o $40 pinigais; jie buvo gin
kluoti.

Jie taipgi turėjo su savimi 
r automobilių, kuris neturėjo 
okio laisnio. Re n.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

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

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th & HaUted Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:3O-tt3O

Nedėldieoiais pagal sutarti

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Garsinkites “N-nose
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

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

TeL • Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

■ ■       M MH

DR. C. L KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Miltfaakęe Avenue 
Valandos! 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir Co- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valartdbs nuo 10 iki 8 v. Nedelio- 
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

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.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St„ netoli Morgan Sfe 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Tel. Yarch 1829'

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau , 

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

CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avt., 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

Kaip jau žinome, bedarbė 
pastuYnėjo daug darbo žmonių i 
blogų padėtį. Daugelis prarado 
namus ar sutaupytus centus ir 
gyveno maistu, kurj parūpino 
“charity”—labdaringos įstaigos.

Bet nevisi linksmi, kad juos 
pašaukia į darbą ir reikės skir
tis su “charity” dutona.

Pereitą savaitę tūlas Bridge- 
porto gyventojas buvo pašauk
tas atgal į darbą prie geležies 
išdirbystės, iš kur ilgą laiką

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical1 Thtrapy 
® Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemloęk 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, elfectric treM- 
ment ir mugnetic 
blankets ir t. C. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A* B O R B A 1

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas’ prieinamas už • 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAUNĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo'

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir Žemesnės kainos. Vienoj Vjetoj

5340 South Kedzie AVentte
> iii l«<»4

MMitik

. .. ....... .

I

Iš tolimesnių J. V. miestių 
Chicagon atvažiuoja daug sve
čių, kurie dažnai neturi jokių 
pažįstamų ir beveik nieko ne
žino apie miestą— kuT gauti 
pigią ir gerą vietą sustoti, kur 
kreiptis1 pagalbos, etc. Nurody
mas apie kambarius,* įvairius 
patarimus ir informacijas apiė 
miestą svečiams suteikia veltai 
Committee on Protective Ser
vices, Council of Sočiai Agen- 
cies of Chicago, 203 North W> 
bash avenue, ir Travelers Aid •

!

SENMBSM IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEI&1O grabotta įstaiga yra seniausia, turi' 
dUtigia'usia todėl gali pigiau j^atarnautil

t . . v . . I . . . ' ' * ' .

X F. BUDEI&IS yra vfentttfais lietuvių graborius, kur®9 
tari įrengęs graibų dirbtuvę. .

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčioj su 
vargonais DYKAI dėl šermenų. . *

Nuliudimo Valandoje, pašaukite šią {įstaigą.

J. F. EUDEIKIS

•>?./..Ar'.z it ■

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

Td. Monroe 3377

Ret, 6600 South Artesidn Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8' vai. Nedėl. UUb fO iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

' Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas l'ai- 
dbtuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl'. kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

*

Td; Lafayette 3572 
J. Lftrfevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauja’ Chicagoje 
ir apieltnkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Td; Boulevard' 5203 ir 8413 

1327 S<y. 49th Ct.
Tdl Cicero 3’72’4. > Koplyčia dyka

*

ZiĮ

IM
LIETUVIŲ GRABORIūB

DIDYSIS OFISAS
46007 SOe HERMITAGE AVĖ.

Visi telefonai YARDS 1741^-1742 CHICAGO, ILU

E

v
P

Laehavicb ir Sūnūs
LIETUVIS' GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Td. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago SVYRTTTę.
1439 S. 49 Ct„ Cicero, III. 

T.L Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Td. RBPtJBI,IC 3100

.........  ............Į"......... ....... —......... I. ..

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graboriu^

g

-.y

, ILL.

•i h) .’!»’; ■ ■■

Ofiso: Td. Victory 6893 
Rez. Td1. Dfcxd 9191 

DR. A. A. ROTH
_ T . YT A N I Rusas Gydytojas' ChirurgasDaktaras V. A. Šimkus Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 

gydytojas ir chirurgas Ofisas 3102 S<>. Halsted St.
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias Kampas 31st Street

blauzdų gyslas Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Vafetfdba nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

' Nedėliomis nuo 10 iki 12.
; 3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401 Advokatai

n -i m K. P. GUGIS 
flr iri k n Ik A s iJla O II 111 UI Iii' 127 N. Dearborn St.,Rooms 143 1-1434

i Telefonai Central 4410-4411
i . • - • y-,, • Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietųGydytojas ir Chirurgas Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
i Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ. Tel. Boulevard 1310
Ofiso Val.s Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 »•<> < ,į« 8:3» «'•

« an.1 t u. uuv v vieną vakarą, išskyrus ketvergą
vak. Nedėlioj pagal sutarimą Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930 A.A. SLAKIS

Advokatas
Miesto ofisas 77 IV. Washington St.
Room 905 Td. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį Vakarais: Uttm. ir Ketv.—6 iki 9 Vai.
Rezidencija 6631 So. California Avė. 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Telefonas Republic 7868 ---------------
Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

S abato j 9 iki 8.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gr|žo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T«l. BOULEVARD 9199

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland A<m. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockwell Si. 
Tel. Republic 9723

Ofiso ir Rez. Td. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Hriited Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedfltfienikis pagal rauni.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonu Oenel 8122 
Namai: #4059 & BoriktreD 

nurnlnko, ĘetVam ir.Bubėtos V IJd »
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‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
KUPONAS 9

Už 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENĄ, 1933 BIRUTĖS DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO “NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

Įvažiavo su bananu 
troku į krautuvę; 
užmušė mergaitę

Po automobilio ratais žuvo brid- 
geportietė Norma McCrim- 
mon, stovėjusi prie batukų 
krautuves lango

“NAUJIENŲ” PIKNIKE RENGIAMAS KON 
GERTAS ATVIRAME ORE

Juozas Babravičius, St. Rimkus, Sofija 
Paškevičaitė, “Lietuvos” Benas ir 

“Pirmyn” dalyvaus programe
“Naujienos”, kaip ir visuomet, atneša savo parengime 

daug ką naujo, ypatingo

Juozas Babravičius, Stasys 
Rimkus, p-le Sofija Paškevičiū
tė, “Pirmyn” choras, “Lietuvos 
Benas”, susidedąs iš 30 muzi
kantų ir daugelis kitų žymių 
jėgų dalyvaus “Naujienų” pik
nike, rugpjūčio 13 d., kuris chi- 
cagiečiams atneša koncertą at
virame ore.

Visuomet pasirižusios duoti 
savo parengimuose ką nors nau
jo, ypatingo, gero, “Naujienos” 
ir šiuo kartu neatsilieka nuo 
nustatytos tradicijos pralenkti 
kitus rengėjus ir atnešti pub
likai tą, ko kiti nepajėgia. Pir
mu kartu keliolikos metų bėgy
je lietuvių piknike yra rengia
mas koncertas atvirame ore.

ris užkariavo tūkstančius Lie
tuvių Dienos iškilmėse, Pasau
linėje Parodoje; kas nemėgsta 
išgirsti Stasio Rimkaus ir p- 
les Paškevičaitės dainų; o pa
galiau ‘‘Pirmyn” choro ir, Lie
tuvos Beno, kuris smarkiai už
trauks jaudinančius maršus, 
smagius šokius ir kitas links
mas melodijas?

Visiems “good time” 
pridėjus prie to šokių or-

Programas geras ir įvairus
O kad programas bus įvai

rus, geras ir įdomus, nereikia 
abejoti pažvelgus į sąrašą artis
tų, kurie jį išpildys. Kas ne
mėgsta Juozo Babravičiaus, kiJ-

O 
kestrą, kuris rež suktinius pol
kas ir foxtrotus šokių salėje ir 
įvairiausius kitus pamargini- 
mus—negalima abejoti, kad
kiekvienas, atvykęs į pikniką— 
jaunas ar senas— ku’o links
miausiai praleis laiką. Tyras 
oras, medžių pavėsis, būriai 
draugų ir pažįstamų, šokiai, ir 
koncertas atvirame ore— už
tikrina visiems kuo gerinusį 
“good time”. Ar busite pikni
ke? Nepamirškite būtinai at
važiuoti. Jūsų lauksime.—J.

. bus mokama nemažiau 35c. 
Baltarankiai darbininkai tu
ri gauti nemažiau 14—15 dol. 
į savaitę, atsižvelgiant į didį 
miesto, kuriame jie dirba. O 
tie kurie gauna daugiau už 
šias minimum algas, turi gau
ti atatinkamus pakėlimus.
Darbdaviai neturi teisės su

mažinti algų
1. Darbdaviai neturi teisės 

sumažinti savaitinę algą tų 
darbininkų, kurie gauna dau
giau negu minimum, nors jų 
valandos ir buvo sutrumpin
tos.

5. Kodeksas toliau leidžia 
darbininkams organizuotis į 
įvairias darbininkų organiza
cijas, į kurias įeina ir socialis
tų partija.

Socialistų partija suteiks 
gratis legalius patarimus dar
bininkams ar darb. organiza
cijoms apie N. R. A. — Na
tional Recovery Administraci
jos įstatymus. Ji ragina dar
bininkus kreiptis į Teisių

BRIDGEPORTAS—-Kaip ne
tikėtai žmogus gali mirti, štai, 
Norma McCrimmson, 16 metų 
mergaite, 3046 Lowe Avenue, 
stovėjo prie -batukų krautuvės 
lango penktadienį po pietų, ir 
apžiūrinėjo išstatytus modelius. 
Už kelių minučių ji gulėjo ligo
ninėje sunkiai sužeista,— o ne
trukus ir mir&

tikimas, kurio ji sulaukė Chi
cagoj e ir palankus komentarai 
apie jos dainavimą pamatuoja 
viltį, kad ji turės pasisekimą 
šiame lietuvių metropoly j, Ame
rikoje. '

Ikišiol p-lė E. Sadauskaite 
nebuvo žinoma Chicagos lietu
viams, bet jos vardas yra gero
kai paskilbęs anglų rateliuose. 
Su virš metų laiko ji dainavo 
garsią j am Roxy teatre, New 
Yorke, dainavo pčr radio ir vė
liau ilgą laiką koncertavę su 
primadona Mme Schumann- 
Heinke.

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

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

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

Viskas lošia pinigų 
rolę dailės parodoje 

atvirame ore
Visos anglių kompanijos pakėlė 

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 dolerj 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

an-

Darbininkai turi gauti 40c. 
į valandą

3. Paprastieji darbininkai tu
ri gauti 40 centų į valandą, su 
kai kuriomis išimtimis, kur

Wt OO OUR PART 

Socialistai kovos 
prieš N.R.A. kodeksu 
įstatymų laužytojus

Ragina darbininkus prižiurėti 
kad darbdaviai naudoją 
N. R. A. ženklą, prisilaikytų 
kodekso reikalavimų.

549 W. Randolph St., Chicago, 
III. Partija yra išleidusi bro
šiūrą apie N. R. A., kuri par
siduoda po 10c.

“Naujienos” priklauso prie 
N. R. A.

“Naujienos” yra pirmoji 
lietuvių įstaiga priėmusi N. R. 
A. kodeksą, ir vykina jo pro- 
vizijas savo spaustuvėj, redak
cijoj ir ofise.

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

i.-................................................................................................................

Penktadicnį po pietų j Leo 
Teter’io batukų krautuvę įva
žiavo didokas vaisių pardavėjo 
trokas. Dėl kokių tai priežas
čių šoferis jo negalėjo suvaldy
ti ir užvažiavo >ant šaligatvio, 
traukdamas tiesiai j krautuves 
langą. ,

Automobilis įvažiavo į langą, 
sunkiai sužeisdamas dvi mo
teriškes, kurios tuo laiku prie 
jo stovėjo. Viena iš jų, Norma 
McCrimmon, nuo paneštų žaiz
dų pasimirė.

Trokas buvo pilnas bananų. 
Jį valdė tūlas George Latfis 
(Latvis?), 6600 South Wabash 
avenue.

Dailininkai Grant Parke parda
vė paveikslus už—automobi
lių padangas, paltus, vaistus, 
muilą, etc.

Dainininkė Elena Sa
dauskaitė apleido 
Chicago; grįž lapkr.

žada surengti koncertą Chicagoj 
netolimoj ateity; išvažiavo j 
Scranton, Pa.

Jauna coloratura soprano 
Elena Sadauskaitė, kuri pasiro
dė Chicagoje pirmu kartu, dai
nuodama Lietuvių Dienoje, Pa
saulinėje Parodoje, pereitos sa
vaitės pabaigoje;4š vyko namo, į 
Scranton, Penhšylvania, kur ji 
gyvena su savo tėvais.

i Prįeš įšvažįųodąipa.!.i)TJė Sįa- 
dauskaitė pareiškė, ■ kad' lįp^i- 
čio mėnesį žada . grįžti Chicar 
gon ir dainuoti i koncerte. Su-

Pinigų trukumas nesudaro jo
kio rupesnio dailininkams, ku
rie dabar yra surengę dailės 
parodą Chicagos .Grant Parke, 
prie ežero kranto.

Per pirmas dvi dienas jie par
davė paveikslų už $1,200,. nors 
labai mažai pinigų figūravo 
tranzakcijose. Pavyzdžiui, dai
lininkas Todros Geller pardavė 
paveikslą už kailinį paltą; G. 
Bromberg už radio priimtuvą, 
Wm. E. Singer—už Frigidaire 
šaldytuvą, Torry Ross—už au
tomobilių padangas, John Groth 
—pardavė paveikslą denlistui, 
už dantų su taisymą; kitas par
davė savo kurinį—už šunį...

Kiekvieną dieną parodoje yra 
pravedama loterija, kuri sutei
kia vieną iš išstatytų paveikslų 
veltui laimingam asmeniui. Į 
loteriją įstoti nieko nekainuo
ja. Loterija yra lyg ir balsa
vimas, kuris iš išstatytų pavei
kslų yra geriausias.

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 
prie aeroplano 8x10 didumo už 50c

P. CONRAD
PHd+bčkAt’AS 

730 West 62nd Street 
Tel. En«lewood 5840

ar

JOHNNY GOODMAN, NAUJA LIETUVIŲ ŽVAIGŽDĖ AMERIKOS SPORTO FIRMAMENTE 
’-------------------------------------- By BURNLEY......................  *

•OMAHA 
vouajgsTėr. 
WHO VIOM 
THE 1933 
MATIOMAL 
OPEM 

CROWA) > i
Socialistų partija išlejdo 

biuletenį N. R. A. reikalu, ku
riame sako, kad didelis skai
čius darbdavių skubiai pasira
šė Roosevelto darbo valandų 
ir algų kodeksą visai nemany
dami prisilaikyti jame nusta
tytų sąlygų darbininkų reika
lais. Anot Powers Hapgood, 
Socialistų partijos Darbinin
kų komiteto sekretoriaus, dar
bininkai turi prižiurėti, kad 
darbdaviai naudoją N. R. A. 
ženklą, prisilaikytų sekamų 
įstatymų:

N. R. A. reikalavimai
1. Vaikai, mažiau 16 metų 

amžiaus, neturi būti samdo
mi, išskyrus ten, (ne mecha
niškose pramonėse) kur vai
kai tarp 14—16 m. amž., gali 
dirbti 3 valandas į dieną.

2. Darbo vai. yra apribotos
iki 40 valandų “baltaran
kiams** darbininkams ir 35 
vai. visiems kitiems darbinin
kams. Fabrikų darbininkai 
galės dirbti po 40 vai. į savai
tę iki gruodžio 31, 1933 ir tai 
tik šešioms savaitėms. Po to 
tegalės dirbti tik 35 valandas. 
Joks darbininkas negali dirb- ___ _ __-______________________________ _ —
ti ilgiau 8-ių valandų. * amerikietis, Denny Shute, kuris laimėjo golfo čempionatą Anglijoje.

Yodmg 
GOLF 
STARS- 

CROUIDIMG 
THE OLD 
TTHERS 
OUT ©F , 
the < 

SPOT- 
LtGHTf 1

Denny SKUTE
-yoOTHFUL OHIO PRO WRO 

COPPED THE BRITISH 
opem TouRMey!

1055. Kiną Fe*** Syndkat«, ,l#c« G«e*j Britais ri|ht»

Jaunas lietuvis golfininkas Johnny Goodman-Gudauskas, kuris kiek laiko atgąl Chicagoje 
imėjo Amerikos mėgėjų golfo čempionatą 1933 metams. Apačioje kitas jaunas golfininkas,

*'''‘re

į ssi; - ii A’- ’ Jti.'
a ji K. '■

i . ■ -i .
' i v j)

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
afus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitchenette.t Kai
nos nuo $1.50 ligi $3.00.
1843 So. Halsted St.

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio Širdingai kviečiame pama
tyti Valiausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius* kurie turi moder- 
niSkiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIŠ $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite 
naujus CHRYSLER 
automobilius pas 
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

geros progos pamatykite 
-------- . ir PLYMOUTH 

Teisingiausi) Auto-

iki 8 vai. vak. Nedėtomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v, p. p.

EKE

Ar žinote, kad— -,
daug metų patyręs
Estate - ninkas su teikia ĮĮįA; 
draugiškus patarimus irH^l^ o 
rūpestingai atlieka se-®» —. 
kančius reikalus: ..

PADARO legal iškasi 
notas prašalinimui re n - 
dauninkų nemokančiuĮMB: )•> «« 
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 Av*c. Chicago, III.

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

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

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

CLAŠSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
PRIVATIŠKOS PAMOKOS

Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema
tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, High 
Schooi ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N. LaSalle St., 
Tel. Central 3649, 

Atsičaukite nuo 9 v. ryto ikį 9 v. vak.

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOF1NG CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ  AS
3358 So. Halsted St. Chicago.

PirmaH'efiTš, Rūgp. 7, 1933

jCLASSIFIEDADS į
Business Service 
Biznio PatnrnavimM

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namą sa
vininkams reikale nesusipratimą so ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tą patarimas visose namą savininką ir 
rendauninką reikalais. Męs neturime įky
rią. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namą savininką biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OP CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jan šiuo adresu virš 40 metą

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

MILLER B CO„
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Automobiles
PATYRĘS automobilio me- 

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

• P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALAUJAME patyrusių opera
torių prie moteriškų drabužių. Nuola
tinis darbas. 112-16 E. Pike St„ 
Crawfordville Garment Co„ Crawfords- 
ville, Ind.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

NAMŲ darbininkės patyrusios išsiu- 
vinčjime rankomis ir ranką fageting. 
Atsišaukite 4119-37 W. Belmont Avė.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
tavimo maišyty skudurų ir vilnonių 
skudurų. Goldman Trading, 1405 W. 
21 St.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 

tas apšildomas, naujai dekoruotas ir švie
sus, renda nebrangi, tinkami inteligen
tiškai šeimynai, 5749 S. Whipple St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai .

PARSIDUODA grosemė geroj vie
toj, kampinis, su namu ar' be, gražioj 
apielinkėj. ■ pigiai — be mainą. 3459 
W. 65 St.. Chicago, III.
' i.,

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

1344 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI grosernė, 4 pagy
venimui kambariai, su staku, gera apie- 
linkė, cash biznis. Nebrangiai.

5406 Wenthworth Avė.

RESTAURANTAS arti transportaci- 
jos kampo prie šokių salės ir hotelio. 
puiki apielinke. geri fikčeriai. Kaina
$750.00, verta $5000.00; cash $250.00 
likusi po $50.00 į mėnesį.

> 1527 W. Madison St.<>. u

PARDUOSIU restaurantą su alum, 
biznis labai geras, bet esu priverstas ap
leisti. Priežastį patirsite ant vietos.

3457 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI restauracijos biznis, 
yra 4 kambarių flatas užpakaly, reikia 
tiktai $250. 903 W. 35 St.

Real Estate For Sale 
______Namai-Žemž Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu mūrinį 
namą, 2-po 5 kamb., 3 metų senumo, 
geroj vietoj, ant mažesnio arba ant lo
tų, 1619 S. 48 Ct., Cicero, III.III.

PASAULIN? PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ!!!

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? x
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

4 CANAL 8500 įĮ




