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įtaria vokiečius buk jie nušovė Dariu ir Girėną
PRANCŪZU LAIKRAŠTIS ĮTARIA VOKIE

ČIUS PER KLAIDI NUŠOVUS 
LIETUVIUS LAKŪNUS

SUSIDAUŽYMU UŽSIBAIGĘS MOLLISONŲ TRANSATLANTINIS SKRIDIMAS

Sako, kad vokiečiai galėję Darių ir Girėną 
nušauti paskaitę juos už lenkų lakūnus

CHICAGO.—Arthur Brisbane, 
vyriausias Hearsto laikraščių 
redaktorius rašo, kad vienas 
francuzų laikraštis įtaria, jog 
lietuviai lakūnai, Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas, kurie 
žuvo susidaužius jų lėktuvui 
tankiame Vokietijos Pamario 
(Pomeranijos) miške, arti Len
kijos sienos, galėjo būti nušau
ti Vokietijos pasienio sargy
bos.

Laikraštis sako, kad Vokieti
ja yra pastačiusi kulkosvaidžius 
kas šimtą metrų palei visą Len
kijos sieną ir yra įsakiusi pa

Vokietijoje tebėra 
500,000 nulemtų iš

trėmimui žydų
Franci ja laukia ir daugiau Vo

kietijos socialistų ir komu
nistų tremtinių

PARYŽIUS, liepos 25.—“Vo
kietijoje dar tebėra 500,000 žy
dų. Visi jie turės bėgti iš Vo
kietijos ir ieškoti prieglaudos 
kur kitur, arba mirti“.

šis pareiškimas žymaus Vo
kietijos žurnalisto, kuris yra 
pabėgęs Paryžiun parodo, kodėl 
dabar Europoje jaučiamas su
sirūpinimas, nes bėgimas iš Vo
kietijos nėra laikinis apsireiški
mas, bet didelis gyventojų per- 
sigrupavimas, kuris turi būti 
tuojaus išrištas.

Tikimasi, kad be žydų, į ru
denį prasidės didelis bėgimas iš 
Vokietijos socialistų ir komu
nistų ir todėl Paryžius organi
zuojasi, kad galėjuos priglausti 
kuodidžiausį tremtinių skaičių.

Prašo atidėti balsa
vimą dėl streiko

VVASHINGTON, 1. 25.—Dar
bo sekretorė Frances Perkins 
pasiuntė telegramą Internatio
nal Ladies Garment Workers 
unijos prezidentui David Du- 
binsky, prašančią, kad unija 
atidėtų balsavimą dėl pasklbi- 
mo generalinio moterų rūbų 
siuvėjų streiko. Balsavimas dėl 
streiko prašomas atidėti iki in
dustrinė administracija apsvars
tys tos industrijos problemas.

MILWAUKEE, Wis., 1. 24. — 
Daugelis alinių pardavinėja alų 
po 5c, dviems bravorams alų 
nupiginus iki $14 už statinę.

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Veikiausia giedra, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:86, leidžiasi 8:- 
16.

sienio sargybai šauti kiekvieną 
Lenkijos karo lėktuvą, jei ta- 
sis perskristų Vokietijos pusėn.

Iš to francuzų laikraštis spė
ja, kad lietuviai lakūnai, kurie 
skrido naktį, buvo per klaidą 
paskaityti už Lenkijos karo 
lakūnus ir Vokietijos pasienio 
sargybos nušauti.

Tečiaus pats Brisbane prie to 
francuzų laikraščio žinios pri
duria: “Nėra reikalo perdaug 
rimtai skaitytis su tuo, ką fran 
cuzų laikraštis sako apie vokie
čius, arba ką vokiečių laikraš
tis sako apie francuzus”.

Hitlerio “darbo kon- 
skripcija” nuėjo 

i gurbą
- I

BERLYNAS, 1. 255. — Nors 
Hitleris pačioje Vokietijoje ir 
šūkauja kaip kokis liūtas, bet 
užsieniui jis prisistato kaip 
ėriukas ir kaipo tokis ir el
giasi.

Užsienis todėl nenustebo, kad 
Vokietijos diktatorius Hitleris 
ir trečiu kartu nusileido užsie
niui ir atsižadėjo savo “progra- 
mo”.

Pirmas Vokietijos nusileidi
mas buvo kai jos delegatai stf- 
gryžo į nusiginklavimo konfe
renciją, nors jų reikalavimai ir 
nebuvo išpildyti. Antras bu
vo, kai Vokietija sutiko pasira
šyti 4 valstybių paktą, neišga- 
vusi prisi žadėjimo pakeisti Ver- 
sallės sutartį. Dabar trečias 
nusileidimas — atsižadėjimas 
“darbo konskripcijos“, kurią 
Hitleris taip iškilmingai pa
skelbė gegužės 1 d. ir kuri tu
rėjo Vokietijoje pašalinti ne
darbą.

Nors naziai ir sako ,kad dar
bo konskripcija atidėdama delei 
stokos pinigų, bet tikroji prie
žastis yra tame, kad nusigink
lavimo konferencijos subkomi- 
tetas nutarė tokią konskriptuo- 
tą darbo armiją skaityti dalimi 
valstybės karinių jėgų.

Naziai vieną po kito savo 
“programo” punktus meta į 
gurbą ir išrodo, kad už kiek 
laiko iš nazizmo nieko kito ne
liks, kaip vien plika valdžia. Na
ziai visko atsižadės, tik ne val
džios ir jos laikysis visomis sa
vo brutalėmis priemonėmis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJ

rSTAbtBUL, Turkijoj, 1. 25.— 
Žemės drebėjimas Denizeli pro
vincijoj sugriovė 14 kaimų, žu
vusių nėra, bet visi gyventojai 
dabar yra be pastogės ir val
džia siunčia pagelbą.

COLUMBUS, O., 1. 25.—Ohio 
valst. universitetas, kad suma- 
žint išlaic|as $652,057 j metus, 
pašalino 255 instruktorius, o li
kusiems instruktoriams, profe
soriams ir universiteto darbi
ninkams, kurie uždirba daugiau 
$1,000 į metus, nukapojo al
gas.

Sudaužytas James Mollison ir jo žmonos Amy Johnson lėktuvas “Seafarer“. Nelaimė įvyko kai 
jie perskridę Atlantiką artinosi prie New Yorko. Pritrukę gasolino jie bandė nusileisti Bridge- 
port, Conn., aviacijos lauke, bet pataikė į šalę esančią pelkę ir savo lėktuvą sudaužė. Abu la

kūnai tik lengvai sužeisti.

Streikuoja 5,000 mū
viu studiją dar

bininkų
HOLLYWOOD, 1. 25. — Per- 

eitą naktį prasidėjo streikas vi
sų organizuotų krutamu jų pa
veikslų studijų darbininkų. 
Streikuoja viso apie 5,000 dar
bininkų—fotografų, filmų tech
nikų, scenerijų darbininkų ir k.

Studijos bando dirbti su sau- 
jale likusių neorganizuotų dar
bininkų ir tuo pačiu laiku sam
dytis streiklaužius.

Naziai naudos ka
riuomenę triuškini- 

mui priešų
Reichswehras bus naudojamas 

numalšinti vidurinius nera
mumus ir jį galės pasaukti 
provincijų gubernatoriai

BERLYNAS, liepos 25. — 
Kancleris Hitleris ir jo padėjė
jas, Prūsijos premieras Goering 
(kuris yra sėdėjęs pamišėlių na
muose Švedijoj), aštriausiomis 
priemonėmis malšins kitų nazių 
frakcijų pastangas pasigrobti 
valdžią į savo rankas ir tam 
galės būti naudojama valstybės 
kariuomenė—reichswehr, kuris 
ikišiol nesikišo į šalies politinę 
kovą.

Jei ištiktų kokis nors sukili
mas prieš valdžią, kabinetas į- 
galiojo kapt. Goering pašaukti 
reichswehrą tą sukilimą mal
šinti. Ikišiol gi tik preziden
tas galėjo nustatyti kur ir kam 
kariuomenė gali būti vartoja
ma. Dabar ta galia galės nau
dotis ir provincijų gubernatoriai, 
kancleris ir Prūsijos premieras.

šerifo depučiai dėliojo bombas

TAYLORVILLE, III., 1. 25— 
Sąryšy su padėjimu 5 bombų 
prie naujosios angliakasių uni
jos viršininkų namų įsakyta 
areštuoti Lyman Chaney ir 
Charles Culley Abrell, buvusius 
Christian pavieto šerifo depu- 
čius, kurie pastaruoju laiku dir
bo Peabody kompanijai. Abu 
jie slapstosi ir tebėra nesuras
ti.

Žuvo 5 lakūnai Francija pakele mui
tus Amerikos 

prekėms
PARYŽIUS, liepos 25—Fran- 

ei j a. keturgubai pakėlė muitus 
65 Amerikos prekių kategori
joms. Tuo pakėlimu muitų 400 
nuoš., Francij,a tikisi priversti 
Ameriką paryti su ja naują 
prekybos sutartį.

Naujas suokalbis Is
panijoj; 500 areš

tuotų
MADRIDAS, Ispanija, 1. 25. 

—Ispanijos valdžia mano, kad 
naujas sukilimo suokalbis liko 
patremtas, visoje šalyje arešta
vus daugiau kaip 500 suokalbi 
ninku ir uždariuos daugelį sin- 
dikalistų, tradicionalistų ir 
anarchistų centrų.

OCEANSIDE, Cal., 1. 25. — 
l Dviejų motorų armijos lėktu- 
Įvas susidaužė netoli nuo čia. 
Manoma, kad žuvo mažiausia 5, 
o gal ir 7 lakUnai/

Siekėsi išprovokuoti 
Japonijos ir Ameri

kos karą
TOKIO, Japonijoj, 1. 25. — 

Nagrinėjant bylą 10 karo laivy
no oficierių, kurie yra kaltina
mi dėl nužudymo premiero įni
kai gegužės 15 d., pereitų me
lų, išėjo aikštėn, kad tie patys 
suokalbininkai ruošėsi nužudyti 
garsųjį mūviu komiką Charlie 
Chaplin, kad tuo iššaukti karą 
tarp Japonijos ir Jungt. Valsti
jų. Pasak suokalbininkų, to
kis karas yra reikalingas, kad 
atgaivinti japonų “tautišką dva
sią“. Chapliną rengtąsi nužu
dyti laike bankieto premiero na
muose, kai jis lankėsi Japoni
joj, bet bankietas neįvyko ir 
Chaplin išliko gyvas. Buvo reng
iąsi mesti bombą seime, bet tą 
sutrukdė suokalbininkų areštai. 
Tai išsipasakojo teisme patys 
suokalbininkai.

ALBANY, N. Y., 1. 25. -- 
55,000 pieninių savininkų pa
reikalavo iš New Yorko pieno 
kontrolės tarybos, kad pieno 
ūkininkai pasitenkintų tiktai 15 
nuoš. parduodamos pieno kai
nos, kitaip pienines paskelbsian
čios streiką visoje valstijoje.

SAN DIEGO, Cal., 1. 25.—Iš 
juros ištrauktas labai sužalotas 
kūnas Dalbert Aposhian, 7 me
tų. Matyt, kad vaikas prieš 
nužudymą, per kelias dienas bu<- 
vo basiai kankintas. Policija 
ieško nuožmaus piktadario.

SANTIAGO, čili, 1. 25. —De
lei siautimo tyfo tapo uždraus
ti vieši šokiai, taipgi uždarytos 
biliardinės ir vidaus maudyk
los.

SACRAMENTO, Cal., 1. 25.— 
Califomijos valstijos konvenci 
ja šiandie ratifikavo prohibici- 
jos atšaukimą.

MARSEILLES, Franci joj, 1. 
25.—Leonas Trockis vakar at
vyko į Marseilles ii’ iš čia vy
ksta ilgam poilsiui į Korsiką.

STREATON, III., 1. 25. —Far- 
meris William Reding liko už
muštas ir du kiti liko sunkiai 
sužeisti eksplodavus . gasui jo 
farmoj esančioj anglių kasyk
loj.

SARNIA, Ont., Kanadoj, 1. 
25.—Gaisre indėnų rezervacijoj 
sudegė 5 maži indėnų vaikai, 
žuvo John White, 12 m. ir jo 
4 jaunesni broliukai.

WHITESBURG, Ky., 1. 25.— 
—Aeroplanui susidaužius prie 
Pine kalno, du pasažieriai, Leo
nidas Cole, 18 m. ir Kirkland 
Whitaker, 21 m., liko užmušti, 
o lakūnas Earl Beach, 18 m;, li

RYMAS, liepos 25. — Del si*- 
sikirtimo tarp Italijos ir Alba 
nijos valdžių, Italija nebeskoli- 
na pinigų Albanijai ir todėl Al
banijos finansai atsidūrė labai 
keblioj padėty.

ko sunkiai sužeistas, 
u---------

NEW YORK, 1. 25. — Angli
jos lakūnai James Mollison ir jo 
žmoną Amy Johnson, kurie per
skridę Atlantiką susidaužė ties 
Bridgeport, Conn. ,šiandie sko
lintu lėktuvu atskrido į New 
Yorką ir čia pasiliks ilgam po
ilsiui, iki pilnai pasveiks nuo 
žaizdų, kurias aplaikė jų lėktu
vui nukritus pelkėn ir susidavė 
žius. <

Vokietijos naziai 
kankina politi
nius kalinius

žydai yra verčiami bučiuoti na- 
zių batus. Ligoniai gi gydomi 
vien kastorkia

VIENNA, liepos 25. — Ka 
talikų laikraštis Reichpost iš
spausdino ilgą vieno vengro 
spaustuvninko pasakojimą apie 
gyvenimą Vokietijos koncentra
cijos stovykloje. Jis dirbo vie
no laikraščio spaustuvėje ir 
buvo areštuotas kovo mėn. ir 
uždarytas Dusseldorff kalėj i 
man.

Išpradžių su kalinias buvo el
gimąsi pakeinčiamai. Tik ka
lėjime kur galėjo tilpti 350 ka- 
linių, buvo sugrusta net 800 darbo savaitę biznio įstaigose,
žmonių. Visi jie buvo kalinami 
be jokio kaltinimo. Jokių kitų 
sargų, išėmus nazių ginkluotas 
gaujas, nebuvo. Paskui prade-
jo girdėtis naktimis ir mušimas 
naujai atvežamų kalinių.

Geg. 28 d. jis btfvo iškeltas* 
į koncentracijos stovyklą ties 
Cologne ,kur rado 2,800 viso
kiausio luomo žmonių— kuni
gų, • daktarų, advokatų, žurna
listų, aktorių ir darbininkų. Gy
venimas buvo nepakenčiamas. 
Kaliniai buvo mušami guminėr 
mis lazdomis dėl mažiausios 
priežasties, ypač jei atsisaky
davo eiti į muštrą. Du* komu
nistai liko nušauti.

Komunistai ir socialistai bu
vo priskaityti prie žemiausios 
rųšies kalinių ir su jais buvo 
elgiamasi labai nuožmiai.

žydų religinės draugijos ga
lėjo pristatyti žydams kali
niams maistą, bet už tą žydai 
tirtėjo valyti nazių batus, ir į 
sakyti, turėjo sargų batus bu
čiuoti. Už mažiausį abejojimą 
susilaukdavo lazdų.

Jis pats matęs kaip žydams 
būdavo išraunami plaukai su 
oda ir buvo verčiami vieni ki
tus mušti. Jei neužtektinai 
stipriai užgaudavo, tai patys 
būdavo mušami lazdomis iki 
kraujas pradėdavo bėgti.

Kartą į savaitę ateidavo dak
taras, bet ne gydyti. Kai vie
nas kalinių pasiskundė, kad 
plaučiai pažeisti, tai prirašė jam 
kastorką. Tas pats buvo da
roma su' visais kaliniais, net ir 
sergančiais nervų pakrikimu.

“Ką aš galiu papasakoti, yra 
tik ketvirtadalis to kas ten de
dasi. Daugelis kalinių pasiko
rė savo kamerose,* tarp jų ir 
Dusseldorff miesto tarybos na
rys“, baigė pasakojimą vengras 
Takhen.

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 SO. HALSTED ST. Tel Ganai 8500

..j.; ‘i*’ ' • ’

Prezidento Roosevel- 
to atsišaukimas per 

radio pagelbėjo
Vakar gautas atsakymas iš tū

kstančių samdytojų, kurie su
tiko pasirašyti bendrą ko
deksą

VVASHINGTON, liepos 25. — 
Vakar prezkjentas Rooseveltas 
per radio atsišaukė į visus ša
lies gyventojus remti jo šalies 
atsteigimo programą ir samdy
tojus tuojaus pasirašyti tą ben
drą kodeksą, kurį jis paskelbė 
kelios dienos atgal ir kuris jau 
yra samdytojams išsiuntinėtas 
savanoriai pasirašyti. Tas ko
deksas nustato 35 valandų dar
bo savaitę dirbtuvėse ir 40 vai.

taipgi 40c į vai. minimum algą 
dirbtuvėse ir $12-$15 į savai
tę “baltkalnieriams“ darbinin
kams.

Jo atsišaukimas pagelbėjo. 
Jau šiandie, iki vidurdienio, 
gauta telegrafu pasižadėjimai 
nuo 5,000 samdytojų, kurie pa
sižadėjo prezidento paskelbto 
kodekso laikytis ir tuojauJs jį 
pasirašyti. Tai daugiausia smul
kieji samdytojai ir sankrovos, 
kurios prisibijo prezidento kam 
panjos suorganizuoti vartotojas 
pirkliauti tik tose sankrovose 
ir pirkti tik tas prekes, kurios 
laikosi prezidento kodekso ir tir
pi jo suteiktą “garbės ženklą“. 
Viena iš stambiausių industri 
jų, kurios sutiko priimti prezi 
dento kodeksą yra Thomas A. 
Edison industrijos ir joms pri
klausančios kompanijos.

LIETUVOS ŽINIOS
Keleivių juėdjimas per Lietu- 

tuvos sieną

Geležinkeliais birželio mėnesį 
per Virbalį į Lietuvą atvyko 
695 žmonės, iš Liet, išvyko 563 
žm., o tranzitu pravažiavo 301. 
Per Kybartų pereinamąjį punk
tą pėsti ar žemės keliais atvy
ko 102, o išvyko 70 žmonių. 
Per Joniškį geležinkeliais atvy
ko 1161, išvyko 1245, o tranzi
tu pravažiavo 882 žm. Per Obe
lius atvyko 296, išvyko 275 ir 
tranzitu* pravažiavo 330 žm. 
Per Skuodą atvyko 389, išvyko 
399 ir tranzitu pravažiavo 61 
žm. Per Mažeikius atvyko 452. 
išvyko 486 ir tranzitu pravažia
vo 8 žm. Per Pagėgius atvyko 
1278, išvyko 1073 ir tranzitu 
pravažiavo 1084 žmonės. Tuo 
budu geležinkeliais ir per Ky
bartų pereinamąjį punktą bir
želio mėn. j Lietuvą atvyko 4,- 
373 žmonės, išvyko 4,111 žm. ir 
tranzitu pravažiavo 2,639 žmo
nės.
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Norwood, Mass

Palyginus su pereitais 
tais, darbai nekuriose dirtbtu- 
vėse pagerėjo. Tačiau yra 
dirbtuvių, kur visai mažai te
dirbama. Knygų spaustuvėse 
per kelis metus darbai ėjo itin 
gerai. Ten dirbantys darbinin
kai gaudavo didesnes algas, ne
gu kur nors kitur musų mies
te. Tačiau prieš kiek laiko ir 
ten darbai sumažėjo. Dabar 
kai kuriuos seniaus dirbusius 
darbininkus vėl pašaukė atgal. 
Vienok, apskritai imant, darbai 
ten gana prastai eina.

Rašalo dirbtuvėje darbai ei
na vidutiniškai, vienok naujų 
darbininkų nepriima. Ta dirb
tuvė vyriausiai rašalą gamina 
Hearsto laikraščiams.

Turime ir geležies fabriką, 
kur gaminama traukiniams 
stabdžiai. Kai kam pasiseka 
ten įsiprašyti į darbų. Bet ir 
tai su dideliu vargu. Popieriaus 
dirbtuvės kruta neblogai. Ta
čiau naujų darbininkų ir ten 
tik į kai kuriuos skyrius te
priima. Ir tai tik tokius, kurie, 
kaip yra sakoma, turi “pool”. 
Tenka pažymėti, kad popierinė
se yra įvesta maždaug tokia 
sistema, kaip pas Fordą. Per 
vieną dieną dabar padaroma 
daugiau produktų, negu prieš 
karą per visą savaitę.

Randasi ir kelios garbarnės, 
kurias vyriausiai kontroliuoja 
Chicagos Armour kompanija, 
kadangi ji turi daugiausiai Še
rų. Algos ten visada buvo ma
žos, o per paskutinius trejus 
metus jos net tris kartus bu
vo nukapotos. Trečių kartą tik 
kai kuriems. Dirbdavo ten vos 
apie šimtas darbininkų ir tai 
nepilną laiką. Kur tik gali, vi
sur bando statyti moteris Į vy
rų vietas. Jau bus apie trys 
mėnesiai, kaip garbarr.ės pra
dėjo dirbti su nepaprastu smar
kumu. Nei karo laiku taip ne
dirbo, kaip dabar. Kai kuriuose 
skyriuose dirbama dieną naktį 
ir net sekmadieniais.

Darbo sistema visur tapo žy
miai pagerinta. Nuo to, žino
ma, neatsiliko nei musų mies
tas. Kiekviena šiek tiek dides
nė dirbtuvė įsigijo naujas ma
šinas, su kurių pagalba paga
mina daugiau dirbinių, nors ir 
mažiau darbininkų tesamdo. 
Dėliai tos priežasties naujiems 
darbininkams gauti darbas yra 
gana sunku. Tačiau seniau at
leisti darbininkai tapo sugrą
žinti atgal ir dar priėmė apie 
150 naujų. (Priėmė tik tokius, 
kurie buvo iš kalno rekomen
duojami. Taip sakant, iš gat
vės vargu bent vienas gavo 
darbą. Skiepuose tampo odas 
kai kurie buvusieji siuvėjai. 
Prie biauriausių skiepuose dar
bų dirba jaunuoliai, baigusieji 
vidurines mokyklas ir- net re
gistruoti aptiekoriai. Prieš de
šimtį metų ir su virve nebūtų 
buvę galima tokio išsilavinimo 
žmones skiepuose išlaikyti. Bet 
dabar vargas žmogų priverčia 
viską daryti.

# a C
Kaip prie Jerichono 

“Laisvės“ štabas buvo
j^sr trubyti apie Sovietų Sąjun
gos pamačlyvą žuvį, saldainius 
ir stebuklingų narzano vande
nį. Musų 
natikėliai 
šventimu 
ką biznį.
mažai tepasisekė surasti, 
tyti, žmonės jau pakankamai 
yra susipratę ir nebetiki bolše
vikiškais stebuklais. Su to ta- 
YiĮpo pardavinėjimu išėjo di
džiausias nepasisekimas.

Dabartiniu laiku sumanyta 
naujas skymas: pardavinėti So
vietų Rusijos aukso bonus. 
Kiekvienas darbininkas turi iš 
kalno sumokėti tam tikrą su-

NAUJIENOS, įCfifcaga, JU

mų pinigų amerikoniškais do
leriais ir paskui jau gauna 
“aukso bonų“; TUo budu bolše
vikų valdžia mano sukelti Ame
rikoje paskolų. Tenka labai 
abejoti, kad jie daug galės lai
mėti. Amerikiečiai jau pakan
kamai nudegė 
kiaįš “aukso 
šiandien nėra 
šio skatiko.

Vietos bimbiniai prie kiek
vienos progos stengiasi pakenk
ti kitoms draugijoms. Tačiau 
tos jų pastangos visai nekokių 
rezultatų teduoda. Sakysime, 
prieš kiek laiko visos pašaipi
uos draugijos rengė bendrą 
pikniką. Bimbininkai ant kerš
to tą pačią dienų surengė savo 
pikniką, kad pakenkti 
joms. Diena pasitaikė 
ir bimbiniams teko 
nuostolius. Kai dėl

draugi- 
lietinga 
panešti 
lietaus

draugijos savo pikniką nukėlė 
ant kitos dienos, tai “ščyrieji” 
ir vėl sumanė koją pakišti; pa
skelbė, jog yra rengiamas mau
dymosi išvažiavimas. Vienok ir 
šį kartą jiems teko nagus nu
degti, — diena buvo šaltoka, 
toilėl ir maudytis mažai kas 
tenorėjo. Bet bimbiniai visvien 
maudėsi, kad ir drebėdami. 
Kaip sakoma, dėl kvailų galvų 
griešni kūnai turėjo nukentėti...

« » «
Prieš metus laiko bimbinin- 

kų grupė buvo 
Lietuvių Piliečių
svetainę Kalėdoms 
Metų pasiitikimui. 
rengti šokius. Tuoj 
pradėjo svetainę boikotuoti.
Tas jų pasielgimas tiek suerzi
no Bendrovės narius, kad jie 
pusmetiniame susirinkame nu
tarė bolševikams atsakyti sver 
tainę ir su jais nieko bendro 
nebeturėti. Bendrovė tomis die
nomis turės savo parengimus. 
Well, su tais gaivalais nieko 
kito ir nebebuvo galima daryti. 

» » »
Komunistų Partijos 

Centro Biuras musų 
organizatorium turi 
Joną Grybą. Jis yra
šimto nuošimčių komunistu. Ir 
štai šiomis dienomis tas Gry
bas pradėjo vykinti gyvenimai! 
Stalino principus. (Prieš keletą 
dienų jis iš savo namų išvarė 
neturtingą italų bedarbį, kuris 
prakeiktais kapitalistiškais do
leriais nepajėgė jam užsimo
kėti nuomos.

Tenka pasakyti, jog Grybas 
visą laiką dirba ir turi pasidė
jęs banke pinigų. Tačiau jo 
pati balandžio mėnesį kartu su 
kitais bedarbiais maršavo gat
vėmis, reikalaudama pašalpos. 
Visa tai, žinoma, pilnai sutam
pa su bolšvekiškais principais.

Grybas, būdamas stalincų 
organizatorius, ragina bedar
bius organizuotis ir nemokėti 
nuomų. Girdi, tegul valdžia už
moka. Tačiau jam tatai nei 
kiek nekliudo beturtį italą mes
ti lauk iš savo namų. Atrodo, 
kad kuomet paliečiama paties 
bolševiko kailis, tai ji& visai 
užmiršta apie savo principus.

Beje, Grybas sakosi, jog ne
užilgo važiuosiąs Sovietų Ru
sijon. Gal jis Angariečiui* teik
sis išduoti raportą apie tai, 
kaip kapitalistiškoje šalyje už 
nesumokėjimų nuomos jis iš
metė į gatvę beturtį italų... z 

Marksistas.
♦ w k •

Philadelphia, Pa

Trečiadienį, liepos 19 d., 
įvykęs D. L. k. Gedimino klu
bo susirinkimas nariais buvo 
gana skaitlingas, nors vasaros 
šiluma vargino. Apkalbėjus 
bėgančius reikalus ir priėmus 
raportus bei atskaitas, pirmi
ninkas M- Mankeleyičius pada
rė 
M

pranešimų apie šiurpulin- 
kataštrbfą, kuri įvykd šėk^
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Bankieriūs August Luer 
Alton, III., kuris prieš kiek lai
ko buvo išvogtas iš namų ir 
paliuosuotas tik sumokėjus iš
pirkimų. Sąryšy su jo išvogi
mu, federaliniai agentai areš
tavo šešis vyrus ir vieną mo
terį.

madienį Vokietijoj, t. y. žu
vimų musų lakūnų didvyrių 
kap. Stepono Dariaus ir lak. 
Stasio T. Girėno. Visi nariai 
priėmė tų pranešimų su dide
le liūdesio išraiška, — atsisto
ję vienų minutę galvas nulen-

Nutarta, kad ketvirtadienį, 
laike jų laidotuvių, Lietuvių 
Svetainė iškabintų liūdesio 
vėliavų visai dienai.

Tapo iškeltas klausimas dė
lei tilpusius amerikonų spau
doj žinios, kompromituojan
čios kap. Dariaus asmenį. Ta 
žinia paleista vietos mergiš
čios. Daugelis susirinkusių to
kia žinia labai pasipiktino.

Kadangi ketvirtadienį turė
jo įvykti susirinkimas draugi
jų atstovų, V. V. S. toj pat sve^ 
tainėj, tai kad pagerbti žuvu
sius musų didvyrius D. L. K. 
Gedemino kliubas vienbalsiai 
išrinko tris atstovus dalyvauti 
minimame susirinkime su pil
nomis teisėmis.
Iš susirinkimo Philadelphijos 
draugijų atstovų ir V. V. 5.
Ketvirtadienį vakare įvyko 

Philadelphijos draugijų atsto
vų ir V. V. S. susirinkimas, 
kad pagerbti žuvusius musų 
didvyrius kap. S. Darių ir la
kūnų Stasį T. Girėnų. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, — 
veik visi atstovai atvyko. Pir
mininkavo A. Tvaranavičius.

Tapo priimta sekama rezor 
liucija:

“Pasiųsti giliausių užuojau
tų giminėms žuvusių didvyrių 
kap. Stepono Dariaus ir Sta
sio T. Girėno.

Užrašyt savo protokole di
džiausių įvertinimų didvyriš
ko pasiryžimo kap. Stepono 
Dariaus ir leitenanto Stasio 
Tamošiaus Girėno, kurie ne
bojo rizikuoti savo gyvybes 
dėl praplėtimo, pagėrinimd 
ateičiai oro kelių, o taipgi gar
bei Amerikos lietuvių ir visos 
lietuvių tautos.

Toliaus nutarėme, kad or
ganizacijos, kurios kooperavd 
su kap. Steponu Dariuny, vi
suomet lankantis jum musų 
mieste reikalais prisirengimui 
skristi per Atlantikų, turėjom 
progos pažinti jo, Stepono Da4 
riaus tyrų būdų ir charakterį; 
aukštų išmokslinimą ir didj 
didvyriškumą, mes supratome 
ir pažinome pilnai kaipo atik- 
što inteligentiškumo asmenį, 
kuriąm nieko nebuvo galimą 
užmesti. r į

Toliąu ,, nutąrianie, jog šis 
susirinkimas išreiškia didžiau
sių apgailestavimą^ kad nepri
pažinti- gandų lėndčiai, pas
kleidė amerikonų spaudoj 
SmaižUĮš, kurie žeminu mirų?

xjhavyvio kap. Dariaus 
vardų ir charakterį ir labai 
užgauna jo garbę

............... ............... ........ T

Toliau nutariaitie, kad šis 
susirinkimas sįidarytų komi
tetą kėlimui lėšų pastatyti ne
mirtiną paminklų šibnis miisų 
žuvusiem dviem lietuviam di
dvyriam. ši rezoliucija pri- 
iiiitit vienbftlširfi.

Be to, nutarta, kad rugįliu- 
čio 20 d. Lietuvių Muzilcalėje 
svetainėj butų surengta visų 
Pliiladelphijbs ir apyiirikės 
lietuvių didelis viešas liūdesio 
susirinkimas pagerb’ti didvy
riškai žuvusius musų 
kap. Steponų Darių 
Stasį T. Girėnų.

Nutarta surengti 
paminėjimų Vytauto
kur tie musų didvyriai pirmų 
kartų skraidė pernai 11 
d. rugsėjo. Minimas paminė
jimo išvažiavimas įvyks 11 d. 
rugsėjo VYTAUTO parke.

Ant pabaigos iškilo pasipik
tinančius diskusijos dėlei gan
dų, tilpusių amerikonų spau 
doj, kurie žemina kap. Da 
riaus asmenį. Didžiuma de
legatų labai pasipiktino, kad 
dėl tuščios garbės jauna mer
giotė. tokius gandus paleido, 
kuriems jokio pamato nebuvo.

Susirinkimas užsibaigė pusė 
po dvylikos naktį su didžiau
siu lindėsiu.

— Nuliūdęs.

dyįi) lakūnų atminčiai ir pa
gerbimui turėjo piathaldas 
vietinėje bažnyčiose. Tas sa- 
vaimi -gerai, bet, be abejo, aš 
išreikšiu daugumos mintį, pa
sakydamas, jog munis reikia 
lifcatbittihai įrengti kų nors, 
kas butų priiriininiu musų di
dvyrių pasiaukavimo ir drų- 
sos ateinančioms gentkartčms.

r ’ ’ ■ ■ ■ ■
Daugelyje didesnių koloni

jų .yra Lietuvių Aviacijos Ko- 
nįitęiai ir, matiniu kad jie tu
rėtų tuojau griebtis Iniciaty
vos tų darbų organizuoti. Ki
tos kolonijos turėtų tokius 
komitetus tuojau suorganizuo
ti. Pavieniai pritarėjai ir 
simpatizatoriai galėtų ne tik 
patys pinigiŠkai prisidėti, bet 
ĮMtWįįįĮį

ir tarp savo kolonijos lietuvių 
aukų tam reikalui parinkti. 
Kadangi reikalas yra umus ir 
mums -netąip lengva, išsiblaš
kiusiems po visų Ameriką, su
siorganizuoti, tad, mano ma
nymu, būt geriausi aukų rinki
mo centrus padaryti pas mu
sų Amerikos lietuvių didžiau
sias fraternalės organizacijas: 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoj ir Lietuvių Romos K.a* 
talikų Susivienijimas Ameri
koj, siunčiant visas aukas tų 
organizacijų .. iždininkams: 
Adv. Kazys Gugis, 
Halstcd St., Chicago, 
J. Maliušis, 44 N.
Avc., Kingston, Pa.

Su laiku vietiniai komitetai

trečiadienis, liep. 26, 19ŠŠ 
galės išsirinkti sau Ccntralinį 
Komitetų, kuris visų darbų 
tvarkys ir su patarimu vieti
nių komitetų galutinai projek
tų apdirbs ir įgyvendins.

Manau, kad šį musų visų 
nelaimė privers mus visus, be 
skirtumo įsitikinimų, bendrai 
dirbti pagerbimui Dariaus-Gi
rėno atminties, kurių tikslas 
buvo pakelti lietuvių vardų 
skrendant iš Amerikos į Lie
tuvų.

Žinau, kad musų spauda šį 
klausimų ne tik toliau judins 
ir reikalų gvildens, bet suma
nymų palaikys gyvu ir pagel
bės jį atatinkamui įvykinti.

Adu. F. J. Bagočius,
Bostono Dariaus-Girėno

Komiteto Narys.

Antras “Naujienų”
4 •

KNIKAS
Memorialas Dariui 

Girėnui
Nelaimingai žuvusiems mu

sų lakūnams, Dariui ir Girė
nui, mesi Amerikos lietuviai 
turėtume sukelti atatinkamų 
sumą pinigų įrengimui jų at
minčiai verto memorialo. Mes 
žinom, kad Lietuvos valdžia ir 
visuomenė atatinkamai pa
gerbs jų žygį ir pasiaukavi- 
mų, bet juodu buvo dalis mu
sų, Amerikos lietuvių, ir mu
sų moralė priderystė yra nuo 
savęs, nuo Amerikos lietuvių, 
jų atminčiai įrengti vertų me
morialų. Kokioj formoj tas 
bus padaryta, galėsime aptar
ti vėliau, pasiremiant tuo, 
kiek galėsime kapitalo su
kelti. Kadangi Lietuvoj tik 
yra musų tautos ateitis, tai ir 
toks memorialas gal greičiau
siai tiktų būt Kaune ar Pa
langoj. Pastaroji vieta gal 
geriausiai tiktų, — ant krašto 
juros, okeano link, kurių erd
vės Darius ir Girėnas perga
lėjo. Gal aviacijos muziejus, 
gal savo rųšies Panteonas, o 
jei ne daugiau, tai nors bron
zos arba marmuro stovyklų 
su simboliškais išreiškimais.

Patėmijau, kad nekurios 
musų kolonijos (Boston, Broo*

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERATORIŲ
Vėliausios mados; žemiau

, šia /kaina pas mus

f: 1

Leonarda Electric Refrigera 
toriai yra seniausios išdir 
bystės.*—Trijų metų garan 
tija musų krautuvėje.

Perką n t Refrigera torių jįuo mu
sų ir įmokant $5.00 gausite 5 ti

kintus QYKAIJ.i Pakulinę 
Paroti?- • 

...u Hil.tka* i i. a

i? ' ■-.
. i Lietuviai E^kteos Repigeratorių 

i^t__  _ _

Rugpiučio-August 13,1933
Birutės” Darže,
79th ir Archer Avė

>

Programas bus įvairus ir įdomus
• „ 11 1 '

Temykite pranešimus.

bpeciale
■ji.?/1..‘i k-. JA j, 'TL- F’-'

WHI1 i • •Ekskursija
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LAIVU “COLUMBUS”
$1 ’ ■

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

RUGPIUČIO-AUGUST 19 tl., 1933
“Columbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tonų laivas, pabuda- 

votas tiktai keletu metų atgal.
Apie komfortų ir patarnavimų kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie

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

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
................ . $97.00 Į abi puses....

Valdžios taksos atskirai $5.00
dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkitės tuoj aus

Į vieną pusę $160.50

>l.:aJ 4, i iii Jj...» \ ■ ■* ■- 1 f' ’ ’t ’ • ♦ t“1*’- V ■

NAUJIEM
tel Ganai 8500
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A. A. TULYS

Senas Ponas su Jauna Panele
(Tąsa)’

—Tamsta tikra lietuvaite?
—Tikra lietuvaitė.
—Ir didelė šokėja?
—Taip jie mane vadina.
—Lietuvaitė! Lig šiol neži

noma lietuviams.
—Kaip gaila! Bet nėra dir

vos lietuviuose. Visa daila čia 
naudojama dykai.

“Kokia ji išmintinga ir įdo
mi,“ — pagalvojo dentistas. 
Jis saugojo taktą ir išsireiški
mus.

—Taip. Nėra pas mus šalti
nio, kuris auklėtų ir akstintų 
dailininkus. Jei jie nenueina 
pas kitus, jie miršta pas mus. 
Tamstos pavardė, jei galima 
paklausti?

—May Bali teatre. Marė Bal
sytė. Turi cigaretę? Prašau. 
Vakar vakare atėjo pas mane 
mano drauge. Ji daug ruko. 
Mano cigaretai buvo išsibagę, 
o ji norėjo rūkyti. Ji ruko Lū
ki striks, todėl aš nubėgau j 
apačią ir nupirkau čester- 
fields. Ir surūkėm visą pakelį 
tą patį vakarą. Iš kur paeina 
naujų metų šventė ir sąmonė?

Ji sumaišė seną džentel- 
moną.

—Kadangi tamstos draugė 
ruko Lūki striks, todėl tamsta 
nupirkai Česterfields, — nusi
juokė dentistas, pamiršęs jos 
klausimą.

Ji nieko nepastebėjo.
—Kaip praktika? Sunkus 

laikai. Tur būt tamsta turi 
plačią praktiką, a?

Nemažą. Bet nebereikia 
man rūpintis pacientais. Lai
kau ofisą tik tam, kad turė
čiau užsiėmimą.

—Burnoj labai įkyrus dar
bai. Bet gerai praleisti lai
kas. Ar daug pacientų perlei- 
di į dieną? Kaip čia tvaiku!

Tur būt yra kas nors ore, a? 
Visi čia ruko. Rūkyti yra ne
sveika, ar ne?*

Dentistas neibeišmanė, kaip 
su kalbėti. Jo"s mintys kombi- 
navosi begalo keistai. Jos visa 
kalba susidėjo iš klausimų. Ir 
daugelis josi klausimų buvo 
paikesni už keturių metų vai
ko klausinius. Ji buvo tuščia 
ir naivi — su milijonu gatavų 
klausimų kvaąla mergaitė.

Bet gražumas nustelbė tuš
čią vidujį. Ji buvo tikrai gra
ži ir jaunutė. Šalia dentisto 
ji išrodė, kaip paskutinė, pa
vėluotoji jo duktė, laukianti 
iš tėvo šaferono, kuris saugiai 
parlydėtų ją namon.

Ji, persilaužąs per tvirtą jo 
dirbtinumą, giliai pažvelgė į 
naują pažįstamą nuo galvos 
ligi kojų. Pirmuiusia metėsi į 
akis tas širmas pluoštas plau
kų, sušukuotas ant pliko vir
šugalvio. Keistas, pajuokiantis 
savo poną ir liūdnas. Pas
kui — pilnos ilgesio akys, vi
sokio pergyvenimo išbraižytas 
veidas ir pagalinus — laibas, 
tiesus, ilgas kūnas, brangiu, 
juodu garnitoriu apvilktas ir 
ant grindžių juodi, blizganti 
čeverykai.

—Patinka man tamstos sko
nis rūbų pasirinkime. Ypač 
patinka man jūsų kaklaraiš
čio ir marškinių spalvų kon
trastas.

šioji pastaba patiko dentis- 
tui, nors ir rodėsi, kad žmonės 
su tokiomis pastabomis žemi
na jo prestižą. Jis visą gyve
nimą saugojo gerą rūbų skonį. 
Bet jis prastai jautėsi, pama
tęs jos akis vėl ant savo viršu
galvio, kuris dar tebekankino 
jį-

Buvainio galva ir veidas 
seno daug pirmiau, negu 
nas ir dar pirmiau, negu 
la. Jo siela, visą gyvenimą
patenkinta, nepaprastojo ilgė
jusi ko geresnio, tobulesnio, 
buvo dar jauna klajoklė, už
daryta senam tvarte.

Bet greitai turėjo viskas pa
sibaigti. Jis buvo jau nustum
tas prie žinomų durų, už ku
rių niuro nežinoma tamsa. 
Paskutines dienas jis gėrė iš 
gyvenimo šaltinio, nuo kurip 
turės greitai pasitraukti, neat
sigėręs.

Jis žiurėjo į tą gražuolę, tą 
jo svajonių merginą,'ir klausė 
klausimą, kuris paliko neat-

gražuolę po miseltonu ir karš-

Atsitiko kažin kas. Jis pasi
juto vėl tvirtas ir jaunas. Jis 
pastebėjo salėje daug naujų 
daiktų, kurių ligi šiol nebuvo 
pastebėjęs. Jie turėjo naują 
grožį ir naują reikšmę. Vaide
nosi ateitis su šimtu vilčių ir 
retomis progomis.

Lig šiol jo gyvenimas buvo 
be galo žiaurus, kaip rojus su 
žalčiu. Savo dviejų, didžiųjų 
ilgesių jis pergyveno tik ko
mediją, kuri prie galo išjuokė 
jį patį. Momentais jis buvo su
žavėtas ir užnuodintas tų arti- 
ficialių didmiesčių rūmuose 
pastatytų gėlių, iš audinio, 
parafino ir dažylų padarytų. 
Jis vadovavo minioms, kurios 
dirbo įsivaizduotą didelį dar- 

gyvendamos toli nuo pa- 
tikslo, atsirėmusios į sie- 
šešelį. Jis ilgėjosi tobu- 
pilnos moters, tokios,

Mrs. Bessie Opas su savo advokatu Toudor. Ji buvo teista 
teismo rasta kalta už kėsinimąsi nužudyti savo vyrą, kad 

gauti jo apdraudę. Kad nužudyti jos vyrą ji buvo pasaindžiusi 
keturius bernelius, kurie suklupo ir prie kaltės prisipažino.

bą, 
ties
nos 
los, 
kaip šioji panelė, kuri įkvėpia
vyrui gilius ilgesius, atneša 
ateities vaizdus, pavadina lau
kti didelių dienų! Bet jos, ku
rių jis troško, kurios galėjo 
pasukti jo gyvenimą į visai ki
tokio patyrimo takus, tos pa
nelės kaž kodėl abejingai pra
ėjo pro jį, vydamos savo sva
jones. Jis turėjo nuduotai žais
ti su tom, kurios pasiliko su 
juo. Visą buinųjį gyvenimą jis 
praleido, gyvendamas mintimi 
toli nuo savo amato, toli nuo

visų praktiškų daiktų, toli 
nuo tų moterų, kurios sudarė 
kompleksą jo reikaluose. Sky- 
mavo jis,, kalo Šukius, troško 
pagauti tautos vairą į savo 
rankas, mylėjo paprastas, ne
sukeliančius aistros moteris, 
laukdamas tos įsivaizduotos, 
tos tobulosios. Spauzdino laik 
raščiuose gautus iš Kauno laiš
kus, rašė apie save ir savo 
darbus, pasislėpęs • po slapy
vardžiais. Visaip prigaudinėjo 
save ir kitus, kad išgarsinti 
savo asmenį. Bet tai neturėjo 
tikrųjų sulčių ir sąžiningo pa
tenkinimo.

Staiga peršoko metų vers
mė, subėgo į jo veidą ir plau
kus visos pergyventos valan
dos, visi ilgesiai, visos kančios, 
visi metai ir pavogė jo plau
kus', visaip išbraižė jo veidą... 
Ir kas dabar?

Didžioji gražuolė šoko su 
juoin, visu kimu prie jo pri
sispaudus.

Jauna jo žmona gulėjo ligo
ninėje, pagimdžius jam pirmą 
ir paskutinį sūnų!

Linksmos jo akys neramiai 
dairėsi, ieškodamos tų, kurie 
jį mato.

Kertėje nepažįstamas girtas 
žiurėjo į juodu ir juokėsi.

—Be abejo, niekas nebuvo 
tamstai užginta, — ji kalbėjo. 
—Tamsta, kaip bitė, rinkai 
medų iš gražiausiųjų sald
žiausių jų žiedų?

Jis norėjo pradėti čia skųs
tis ir verkti. Bet jis buvo ne
prastas diplomatas:

—Ten, kur rodosi, mums 
dangus, ten yra tuštuma... Bet 
aš matau laimę, kurios suma 
padengs visas padarytas man 
skolas.

Ji nesuprato, ką jis kalba. 
Bet, vistiek, ji plačiai šypso
josi.

Būdamas dentistas, jis daug 
tiksliau įvertino begalo gra

ižius jos dantis. Balti, platus, 
sudglaudę vienas prie kilo. 
Meisteriškai pabaiga tobulybė!

La i krodys išmušė dvyliktą. 
Atėjo nauji metai, ta kalen
doriaus ir laikrodžio atžymė
ta valandėlė!

Nieko naujo neatsitiko. Gat
vės ėjo taip pat, namai stovė
jo taip pat, visas miesto me
chanizmas veikė taip pat. Gy
venimas gulėjo savo vagoj, 
nepajudinamas. Bet salėj pa
kilo didžiausias/ trukšmas. 
Birbynės, šukavimas, laksty
mas, karštas bučiavimasi, šir
džių pakilimas, nauji pasiry
žimai! Ir visa tai tik tai trum
pai valandėlei. Rytoj rytą bus 
viskas užmiršta ir padėta ligi 
kitų naujų metų.

Dentistas bučiavo savo gra
žuolę, kuri grąžino jam buč
kius nė kiek nemažesniu jaus
mu.

(Bus daugiau)
ir

59.50
Už Šį Naują Ekono

mijos Modelį

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

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

CHICAGO, ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

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

Nedėliomis, WAAP. 920 K. 1:30 
vai. po piet.

Ketvergais, WHFC. 1,420 K. 7:30 
vai. vakare.

Kasdien, WAAF. 920 K. 6:45 vai.

___ *>»* m w

pa- 
ku- 
sie-
ne-

sakytas. Kodėl ta tobulybė, ta 
kūno tobulybė, neatskrido pas 
jį kokie trysdešimt penki me
tai atgal? Kai jis buvo pavyz
dingai gražus, kažin koks ne
paliečiamas, visada gerbiamas 
ristokratas, dar j aunasi vyras. 
Tiesus, aukštas, neperdiktas 
juodplaukis, visada su mato
mu ilgesiu akyse. Su viliojan
čiu ilgesiu. Tada jo patogu
mas, salonuose išmankštinta 
maniera buvo nepaduolini 
moterų troškimams.

Jis paėmė jos ranką. Laibi,

ilgi pirštai gulėjo ant jo del
no. Atsargiai numanukuriuo- 
ti jos nagai buvo ilgi ir raudo- 
nesni už jos raudoną suknią.

Jiedu išėjo šokti valsą.
Ir tas senas džentelmenas, 

kuris iš profesijos buvo den- 
tistasi, nelaimingo likimo nu
stumtas į tą nuobodų, ne jo 
prigimčiai amatą, ir plačiai 
žinomas ir gerbiamas veikė
jas, net pasivadinęs šulu ma
žuose reikaluose, ir kuris turi 
jauną žmoną, gulinčią ligon- 
butyje po gimdymo, pastūmė

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

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

MCOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

00308

STEEL ALŪNE
■ • ; • 1 ' :■ t •■■ *

ISNOTENOUG
-negi gana tvirtas nei pakan

kamai saugus, taipgi ne 
tinkamas body dėl tokios 

rųšies karo kaip 
CHEVROLET

STEEL BODY

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Sbowers, lengvai (dedami. 
Chromo dengti, su firan-$*> 4 rt 
komis .................................... W« I **
NICKEL PLATED $g

Porcelinės rankenos, rezer
vuaro kranai. Specialiai R 9 f* 
kiekvienas ...............................VWW

Baltu celuloidu dengtas toi-
lėtas, sunkus kabliai $ 1 AG

SQUARE DEAL 
Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
iwimming pooi.

Rusiška ir turkiška pirtis moterim* 
seredomis iki 7 v. v.

*—Yra tik vienos rųšies body, kurią 
Chevrolet turi dėl savo konstrukci

jos karo. Tai yra typas, kurį kiekvienas bandymas—kiek
vienas eksperimentas—ir kiekvienas patyrimas įrodė, kad 
yra saugiausias, tvirčiausias ir geriausias. Ne tiktai vienas 
plienas, todėl kad vieno plieno ne gana. Bet Fisher body iš 
plieno padrutintas kietmedžiu! 
kuri vartojama beveik visose 
Amerikoje.

Tokios pat konstrukcijos 
augštesnės kainos karuose

HARDWOOD

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG
Specialistas iŠ 

Rusijos

Jeigu jus manote pirkti žemos kainos karą, tai geriaus 
apsižiūrėkite ir patirinėkite tą “body” reikalą ir bukite la
bai atsargus. Reikalaukite plieno padrutintą kietmedžiu I 
Ant laimės, vienintelis žemos kainos karas su parinktos 
rūšies body taipgi yra vienintelis karas su darodytu valve- 
in head šešių; su Fisher Ventiliacija; Cusbion Balansuota 
Spėka; ir Starteratoriu. Tas karas yra Chevrolet — Ame
rikos ekonomiškiausias automobilius.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, itikstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus huga- 
rpje, 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 it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis. nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampai Keelet Avė. Tel. Crawford 5573

CHEVROLET MOTOR CO.. DETROIT, MICHIGAN.
/

CHEVROLET *445 to *565
Ali pricea f. o. b. Flint, Mich. 
Special eguipment extra. Lo^de- 
liverad pricaa and aaay G. M. A. C. 
terma. A General Motorą Valtie.
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PREZIDENTO ATSIŠAUKIMAS

Pirmadienio vakare prezidentas Rooseveltas pasa
kė kalbą per radio, kviesdamas visus pramonininkus 
pasirašyti sutartį su juo apie darbo valandas ir darbi
ninkų algas pramonėje. Ta sutartis apima laikinį ko
deksą, kurį administracija prieš keletą dienų paskelbė. 
Jo turinys “Naujienose” jau buvo gvildenamas. Rytoj 
kodekso kopijos su blankomis, kuriose yra vieta kom
panijos arba individualio darbdavio parašui, bus išsiun
tinėtos iš Washingtono po visą Ameriką.

Tuo budu prasidėjo įdomus eksperimentas Jungti
nių Valstijų ekonominiame gyvenime. Valdžios nusta
tytos darbo valandos ir algos bus bandoma įvesti viso
se biznio įmonėse. Savo dydžiu šis bandymas kelioms 
eilioms pralenkia perversmą, kurį bolševikų valdžia pa
darė Rusijos pramonėje. Tiesa, bolševikų žygis buvo 
daug radikališkesnis: jie vienu užsimojimu ekspropria- 
vo (nusavino) visą kapitalistų turtą ir paėmė ji į val
stybės rankas. Bet kiek ten tos pramonės Rusijoje bu
vo! Po 16 metų sovietų valdžios pastangii “elektrifi
kuoti” ir “industrializuoti” Rusiją, ji da ir šiandien te
bėra žemės ūkio, o ne pramonės kraštas.

Jungtinių Valstijų pramonė yra didžiausia pasau
lyje, ir ją visą sureguliuoti tai — titaniškas uždavinys. 
Jeigu Rooseveltas mėgintų eiti Lenino keliu, susyk pa
lipdamas visas dirbtuves, geležinkelius, kasyklas ir ki
tas įmones j valstybės rankas, tai čia kiltų baisesnis 
chaosas, negu tas, kuris kilo Rusijoje 1919-20 metais ir 
privedė tą šalį prie pasibaisėtino bado. Amerikos pra
monės pertvarkymas visuomeniniais pagrindais gali 
būt vykinamas tiktai laipsniškai, žinksnis po žinksnio.

Pirmas žinksnis bus padarytas, kuomet visoje pra
monėje bus įvestas darbo valandų ir darbininkų algų 
reguliavimas. Jeigu jisai bus sėkmingas, tai jisai pada
rys neišdilinamos įtakos tolimesnei ekonomijos evoliu
cijai ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir visame pasau
lyje. Visas pasaulis šiandie atsidėjęs seka “Roosevelto 
eksperimentą”.

Prezidentas nori, kad ši nepaprasta atmaina Ame
rikos pramonėje butų atlikta geruoju, todėl jisai kvie
čia pramonininkus “kooperuoti” su valdžia “žmonišku
mo ir patriotizmo” vardu. Netrukus bus matyt, ar jo 
atsišaukimas į darbdavių žmoniškumo ir patriotizmo 
jausmus duos tų vaisių, kurių jisai laukia. Bet iš dar
bininkų pusės žiūrint į šitą didelį valdžios sumanymą, 
reikia pabrėžti dar kartą ir dar kartą, kad jiems čia 
atsidaro geriausia proga, kokią jie kada nors turėjo 
šios šalies istorijoje.

Tas įstatymas, kuriuo yra paremtas laikinis Roose
velto kodeksas pramonei, pripažįsta darbininkams tei
ses, kurių jiems niekas negali paneigti. Jie turi teisę 
reikalauti, kad jų balsas butų išklausytas, kuomet bus 
nustatomos nuolatinės darbo valandos ir algos; ir jie 
turi teisę pareikšti savo balsą kolektyviai, per savo 
įgaliotus atstovus.

Visoje eilėje stambiausiųjų Amerikos industrijų 
darbininkai iki šiol neturėjo jokių teisių. Dabar jiems 
yra proga, susibūrus į daiktą, stoti savo reikalų apgy
nimui. Ar jie susipras?

ANARCHISTŲ SĄMOKSLAS ISPANIJOJE

Ispanijos vyriausybė skelbia susekusi anarchistų, 
sindikalistų ir komunistų sąmokslą prieš respubliką. Ji 
suėmė 500 sąmokslo vadų ir sako, kad tuo budu esą už
kirsta kelias ginkluotam sukilimui, kuris turėjęs įvykti 
šiomis dienomis.

Sunku, žinoma, patikrinti, kiek tose žiniose yra tie
sos. Bet kad Ispanijos anarchistai ir kiti “kairieji” no
ri nuversti respubliką ir daro prieš ją konspiracijas, 
tai yra seniai aišku iš jų elgesių. Jie keletą kartų kėlė 
riaušes prieš valdžią, susidėdami net su monarchistais 
ir klerikalais.

Anarchistai netiki j demokratinę tvarką, kadangi 
jie iš viso netiki į organizuotą valdžią. Jie sako: kur 
yra valdžia, tenai yra priespauda. Tąčiau be valdžios 
žmonės negali apsieiti. Jeigu anarchistų pastangomis 
butų nuversta respublikos valdžia, tai ateitų ne ‘'Ubso- 
liutišką laisvė”, apie kurią jie svajoja, bet kokia nors 
despotiška valdžia — gal fašistiška diktatūra, P gal se- 
rjpji monarchija. ~

(Tąsa)
Missis Fink apėmė pavydas, 

kai ji grįžo į savo butą. O, 
laimingoji Mėmi sako jos mė
lynėmis ir pasilinksminimais! 
Bet ar tai leistina — nuteikti 
Mėmi laimės monopoliją? Tur 
būt Martin Fink buvo neblo
gesnis vyras kaip Džek Kas- 
sidi. Nejaugi jo žmona nega
lės patirti nei smūgių, nei gla
monėjimų? Staiga puiki min
tis atėjo į galvą missis Fink. 
Ji įrodys Mėmi, kad ir kiti vy
rai gali paleisti apyvarton 
kumščius, o paskum būti švel
niais kaip jos Džek.

Finkama šventadienis nie
kuo nesiskyrė nuo paprastos 
dienos. Missis Fink virtuvėje 
stovėjo kubilas, kuriame bu
vo sumerkti dviejų savaičių 
baltiniai. Misftter Fink sėdėjo 
kojinėse ir skaitė laikraštį.

Pavydas plačia vilnimi vis 
labiau kilo Missis Fink širdy
je, bet drauge su juo vis la
biau stiprėjo jos drąsus nus
prendimas. Jeigu vyras neno
rėjo jos mušti, — jeigu jis ne 
norėjo palaikyti savy vyrišku
mą ir savo autoritetą šeimy
niniame gyvenime, lai reikia 
jame sužadinti norą šias pa
reigas atlikti.

Mister Fink sėdėdamas kė
dėje papsėjo pypkę. Jis nau
dojosi tyliu šeimyniniu poil
siu. Tai buvo jo Elizium — 
sėdėti patogioj kėdėj su laik
raščiais ir klausyti kaip žmo
na grumdo baltinius ir kaip 
pliuška nuduotas vanduo. Ma
lonus kvapai jau suvalgytų 
arba dar ruošiamų valgių jį 
nuteikdavo visai gerai. Dau
gel minučių jam buvo sveti
mos, bet labiausia svetima 
buvo mintis mušti savo žmo
ną. / ’

Missis Fink įpylė karšto 
vandens ir į kubilą įstatė len
tą baltiniams skalbti. Iš pir
mojo aukšto dalėkė linksmas 
missis Kassidi kvatojimas. Jis 
skambėjo kaip pasityčioji
mas, kaip laimingos žmonos 
pasigyrimas. Missis Fink to
liau negalėjo susilaikyti.

Kaip furija ji atsigręžė į 
vyrą, paskendusį laikraščiuo-

Sveika Kassidi akis sužibėjo 
kaip brilijantas.

—O, o, švelniai tarė ji su 
smalsumu, — norėčiau aš ži
noti... norėčiau aš žinoti... Pa
lauk, Džek, aš nubėgsiu ir 
pažiūrėsiu.

Ji pasikėlė laiptais aukštyn. 
Ęai ji atsidūrė antro aukšto 
aikštėje, iš virtuvės išbėgo su
sijaudinusi missis Fink.

—O, Meggi, išdidžiai ir lin
ksmai sušuko missis Kassidi; 
—jis primušė? Taip, jis pri
mušė?

Missis Fink pribėgo prie 
draugės ir priglaudus veidą 
prie jos pečių ėmė gailiai ver
kti.

Misiąs Kassidi paėmė ranko
mis Meggi veidą ir atsargiai jį 
pakėlė. Jis buvo apsiašaro
jęs, tai balo, tai raudo, bet 
ant švelnios, šlakais nubertos 
veido odos nesimatė nei mė
lynių, nei randų.

—Pasakyk man, Meggi, kas 
atsitiko? — maldavo Mėmi, — 
arba aš įeisiu ir pati sužino
siu. Kas atsitiko? Jist tave pri
mušė? Jis tave primušė? Ką 
jis padarė?

Missis Fink vėl ėmė verkti, 
glausdamosi prie draugės.

—Dėl Dievo, nedaryk durų 
—Mėmi, — pro ašaras ištarė 
ji. — Ir niekam niekad nepa
sakyk, laikyk tai paslapty. 
Jis... jis nepalietė manęs ir... 
ji&.. o, Dieve... jis skalbia bal
tinius... jis skalbia baltinius.

Vertė J. (ir.

LIETUVOS ŽINIOS
♦

Suimtas Kauno mies
to kasininkas 

H. Grinas
Plėšimas Kauno savivaldybėje

se.
—Ak, tu nelaimingas tin

ginio panti, — sušuko ji. — 
Ir kodėl aš turiu dirbti ir mir
kyti savo rankas, skalbdama 
tokiam išsigimėliui, kaip tu? 
Kas tu toksi? Vyras ar kamba
rinis šunelis?

Mister Fink išleido iš ran
kų laikraštį, sustingęs iš nu
stebimo. Ji bijojo, kad jis dar 
nesuduos, kad provokacija 
buvo nepakankama. Ji puolė 
prie jo ir sugniaužta kumšti
mi stipriai kirto jam į veidą. 
Šią minutę ji pajuto tokią 
prie jo meilę, kurios jau se
niai nejuto. Atsistok, Martin 
Fink, ir parodyk, kad tu val
dovas! O, ji turi patirti jo 
kumščio jėgą, — jis turi paro
dyti, kad jis ją myli!

Mister Fink pašoko nuo 
kėdės. Meggi, pakėlus kitą 
ranką kirto jam iš kairės. Po 
to, ji užsimerkė, sustingus iš 
džiaugsmo ir baimės belau
kiant jo smūgio, — ji šnabž
dėjo tyliai jo vardą, ji pasi
lenkė kiek į priekį, trokšda
ma jo smūgio.

Vienu aukštu žemiau mister 
Kassidi susigėdusią (ir atgai
laujančia veido išraiška pud
ravo Mėmi akį, ruošdamasis 
eiti į pikniką. Iš viršutinio 
buto buvo girdėti cypiančio 
moters balso garsai, stukte
lėjimai, apversto stalo bilde
sys — neabejotini šeimtninio 
kivirčo požymiai.

• —Nęjaugi Martin ir Męg į- 
sikibo viens į antrą. — Sušu
ko mister Kassidi. — Aš ir ne
žinojau, kad jie f tuo užsiima. 
Ar nenueiti man į viršų ir pa
žiūrėti, ar nereikalingi jie 
paramos? - 1

Penktadienio naktį apiplėšus 
laikinosios sostinės savivaldy
bės kasą, gandas apie tai toli 
pasklido, ypač kad plėšimas 
įvyko po to, kai vienas mies
to tarybos posėdis kuriam lai
kui tolesnį įvykių plėtojimąsi 
savivaldybėje nukėlė Kauno gy-

BAIGĘS KELIONĘ APIE PASAULĮ WILEY POST 
LIPA Iš LĖKTUVO

Baigęs New Yorkc savo kelionę apie pasaulį ir nustatęs 
naują 7 dienų ir 18 valandų rekordą, taipgi pirmas padaręs 
tokią kelionę vienas, lakūnas Wiley Post lipa iš savo lėktuvo 
Winnie Mae.

tenka iš palikimų šaltinių su
žinoti, suėmimo motyvai yra 
toki: plėšikas į kasą negalėjo 
įeiti su parinktais raktais, nes 
nors ir menkiausias parinkto 
rakto netikslumas butų nelei
dęs seifą ir spintą atrakinti. 
Vadinas, piktadaris turėjo iš 
kur nors gauti tikruosius rak
tus ir pagal juos visai tiksliai 
pasidaryti antrus. Kitaip būti, 
pasak žinovų, negalėję. Raktus 
visą laiką saugojo kasininkas 
H. Grinas. Jis vienas buvo Kau
no miesto savivaldybės “skar- 
jo” sargas. Kriminalinė polici
ja už tai ir priėjo išvadą, kad 
piktadaris iš kasininko buvo 
pasiskolinęs raktus pasidirbti 
antrus “savo. reikalams”. Kasi
ninkas buvo iškvostas, pasodin
tas kalėjimai! ir drauge su kvo- 
;a apie jį perduotas teismo tar
dytojui. Musų turimomis žinio
mis, H. Grinas neprisipažįsta ir 
inkriminavimą dėl jo tiesiogi
nio ar netiesioginio dalyvavimo 
kasą apgrobiant griežtai nei
gia.

Iš tikrų šaltinių gautomis ži
niomis, piktadaris iš Kauno 
miesto savivaldybės kasos pa
grobė apie 77,200 lt. Nežinia 
kodėl jis dar paliko apie 26,000 
lt. Likusieji pinigai yra dau
giausia banknotais, nors apie 
6—7,000 sidabrinėmis ir vąrio 
—aliuminijaus monetomis. To
kią suma metalu piktadariui 
gal buvo sunkiau su savim pa
siimti, o banknotų neėmė gal 
dėl to, kad, matyt, ir tų 77,000 
užteko...

šeštadienį H. Grinas perdavė 
kasą kitam žmogui. Jis atėjo 
perduoti drauge su palydovu. 
Savivaldybių departamento vyr. 
revizorius Barisą daro kasos 
reviziją.

Dėl kasos apiplėšimo kelias 
dienas savivaldybės tarnautojai 
negavo algų. Tačiau vakar ai- > • gos jau išmokėtos, nes dabar
tiniu metu savivaldybė kasdien 
daug gauna sezoninių mokes
čių.

Kriminalinė policija įvvkį te- 
beaiškina toliau.

Streikas Vilkavišky
Sustreikavo birželio mėn. 26 

d. statomo mieste per Šeime
nos upę tilto darbininkai dėl 
atlyginimo be jokios priežasties 
sumažinimo ir netinkamo ran
govo elgesio su jais.

Streiką darbininkai prhdeję 
lodei, kad paskutinį kartą ran
govas, išmokėdamas pinigus, 
pranešė, kad ateity mokėsiąs 
tik po 3 litus 50 centų už 10 
darbo valandų vietoj mokėtų 
lig šiol 4 litų.

Darbininkų nuomone, kol jie 
dirbo tilto nugriovime darbą, 
tol jiems pakakę 4 litų, bet ka
da jau tenka visas darbo va
landas dirbti purvyne ir van
deny, tai ir šio permaža. Prie
šingai, jis turėtų buli didina
mas. Be to, dirbant buvo griež
tai draudžiama rūkyti. Nesilai
kantieji draudimo buvo atlei
džiami iš darbo. Taip pat ne
mokėdavo, jei dėl lietaus dar
bas sustodavo kuriam laikui. 
Bendrai, jie nusiskundžia per 
griežtu ir nepakenčiamu ran
govo elgesiu.

Taigi, pirmadienj, ir susirin
kę prie tilto, bet darbo nepra
dėję. Visi reikalavo, kad, esant 
blogesnėms darbo sąlygoms, bu
tų atlyginimas padidintas lig 
5 litų. Taip pat kad butų lei
džiama parūkyti bent dirbant 
ir butų geriau elgiamasi su 
jais. Pagaliau dviejų dienų 
streikas pasibaigė šiokiu tokiu 
darbininkų laimėjimu, Mari
jampolės darbo inspektoriui 
tarpininkaujant. Dabar gaus po 
4 litus 20 centų už 10 darbo 
v$andų ir šiaip išsikovojo kai 
kurių lengvatų.

Į darbą vėl priimta visi dir
busieji, kurių be rimtų priežas
čių rangovas negalėsiąs atleisti, 
nes tarp rangovo ir darbinin
kų rinktųjų atstovų sudaryta 
tam tikra sutartis.

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

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont SU 
Boston, Mass.

ventoj ų dėmesio centran.
Visi Kauno gyventojai, kurių 

sudėti pinigai apiplėštoje kaso
je buvo, įvykiu didžiai susido
mėjo. Kasos apiplėšimo faktas, 
dabar visų kauniškių lupose. . 
Įvykis iš tikrųjų nepaprastas. 
Plėšikas pataikė momentą, kai 
kasoje buvo daugiau kaip 100,- 
000 litų. Tie pinigai daugiausia 
buvo skirti tarnautojų algoms. 
Spinta, kurioje jie buvo sudė
ti, pasiekiama tik po daugiau 
kaip pusės tuzino užraktų. Be 
to, ir pati geležinė spinta įturi 
paslaptingus patentuotus už
raktus. Jeigu ant rakto pasitai
kytų koks nors, kad ir menkas, 
krislelis,’ jos nebeatrakinsi. Iš 
lauko sandarios durys, užra
kintos, ir užraktas sustiprintas 
geležine štanga. Plėšikas itačiau 
įėjo. Atrakino visus užraktus, 
pasiėmė pinigus, vėl viską gra
žiai sutvarkė, užrakino ir išei
damas iš savivaldybės rūmų 
ant laukųjų durų net geležinę 
štangą uždėjo. Per langą jis 
nelindo, nes langai geležinėmis 
grotimis iš vidaus užtverti.
> Ryto metą atėjęs kasininkas 
iš karto, matyt, ir nesuprato. 
Tik atsirakinęs sunkią geležinę 
spintą jis pajuto, kad joje lan
kytasi paslaptingo svečio. Įvy
kio vieton skubiai pakvietė kri
minalinę policiją. Atvyko Kau
no apygardos viršininkas ' 1P. 
Vituiskis su geriausiais .savo 
valdininkais. Kriminalinė poli
cija nieko neliesdama ėmė aiš
kinti, kaip tas viskas galėjo 
įvykti. Tyrinėjimo pasekmėje 
netrukus buvo suimtas Kauno 
miešto savivaldybės kasininkas 
Hfiiušlhif. Kiek mums

PAKELIA NAŠTĄ, UŽKRAUTĄ ANT KŪDIKIŲ

^Amerikos^'medvilnės-pramonėje panaikintas vaikų darbas
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Trečiadienis, liep. 26, 1933

Lietuviai Daktarai

1

Tarp Chicagos 
Lietuvių

j r 4 " .». .<« r. V' '

Mirė Juozas Bag-
i į U* ‘ * u * 

džiunas Borden, su
laukė 38 m. amžiaus
Mirė po trumpos ligos: laido

tuvės įvyks ketvirtadienį

Pirmadienį naktį, Šv. Kry
žiaus ligoninėj, po trumpo ne
galia vhho, pasimirė Juozas 
Bagdžiiinas Borden. Velionis 
gimęs Chicagoje 1895 m. iŠ tė
vų Prano ir Domicėlės Bag- 
džiunų. Velionio tėvas miręs 
1903 m., o motina dar tebe
gyvena.

A. a. Juozas išgyveno visus 
savo 38 metus amžiaus Chica
goje. Per pastaruosius 12 me
tų dirbo Central Manufactur- 
ing District Banke, naujo biz
nio skyriuj. Užsidarius minė
tam bankui, veliortis teikdavo 
patarnavimą nuosavybės ap
saugos ir paskolų

Velionis paliko 
moterį Elzbietą, 
Juozą, Liudviką 
motiną Domicėlę,
ną, brolius adv. Joną, Praną ir 
Kazimierą. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadieny, liepos 27tą, 2 
vai. po pietų, iš koplyčios pn. 
1648 West 63rd St., prie Ash
land Avė. į Cedar Park kapi
nyną, prie 125tos ir Halsted 
gatvių.

kovotų, tai kas 
patarnautų? Juk 
kartu su mumis 
valgyti.

reikaluose.
lindinčius, 

tris sūnūs 
ir Rapolą; 
seserį Ele-

Pasikalbėjimas so 
cialisto su komu

nistu
Kumpis, trys rauginti agurkai 

ir kvorta bravarskos išdavė 
komunistą paslaptis.'**

Nors juokingai skamba, bet 
štai kaip buvo. Praeitą sekma
dienį komunistų feltfebehs ap
leido stokjardų sostinę ir išva
žiavo atostogoms. Apsistojo 
prie pat Lietuvių Tautiškų ka
pinių, kur jis surado didelį la
puotą medį. Atsisėdo jo pavė
syj, išsitraukė iš krepšio aukš
čiau minėtus produktus ir pra
dėjo kramtyti kumpį, dažnai 
užpildamas po mažą kaušiuką 
bravarskos.

Tikrai, draugutis jautėsi 
smagiai laikinai prasišalinęs iš 
komunistų kovų teritorijos. Bet 
Štai, kur buvęs kur nebuvęs at
klampojo per mišką musų tau
tietis ir pamatęs pažįstamą ko
munistų feltfebelį užsuko 
kampą.

Naujai atėjęs pamatęs, 
komunistas taip gardžiai 
do tą ketvirtadalį kuilio,
sėdo ant žemės ir su nusiste
bėjimu užklausė

i jo

Skamba varpas užu žilo...
Ką gi lydi jo garsai? 
Žmonės kasa kapą gilų — 
Ką šaltai priglaus jisai.

JUOZAS BAGDŽIUNAS 
BORDEN

Užmerkė akis amžinu miegu pir
madienio naktį. 11:15 vai., lie
pos 24 d., 1933 m. eidamas 39 
metus. Gimęs Chjcagoje 1895 
m. Paliko lindinčius, moterį 
Elzbietą, sūnūs Juozą, Liudviką 
ir Rapolą: motiną Domicėlę, se
serį Eleną, brolius Joną, Praną ir 
Kazimierą, švogerką Eleną ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1648 West 63rd St.. prie Ash
land Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadieny, liepos 27 d., 2 vai. 
po pietų iŠ minėtos koplyčios į 
Cedar Park kapinyną kuris ran
dasi prie 125tos ir Halsted gat-

—Ar tamsta tik kartais iš 
persivalgymo nenumirsi ?

žinoma, komunistas liko 
įžeistas tokiu žioplu tautiečio 
klausimu ir jis šiurkščiu balsu 
atšovė:

—Jei aš numirsiu, tai ne iš 
tavo “lockos”. Aš pats, už tą 
kumpį kovojau. O jeigu ir jus 
“cicilistai” kartu su mumis ko- 
votumėt, tai kumpių nereiktų 
valgyti, bet vištelius, paukšte
lius ir kitokius skaniausius val
gius, — mums “lekajai” tar
nautų.

“Apšvietė” socialistą
—Na, o jeigu ir lekajai kar

tu su mumis 
tuomet mums 
ir jie norėtų 
tuos vištelius

—Štai, Augustai, įsigerk, bu
si protingesnis. Komunistas, 
pripylęs kaušiuką bravarskos, 
pakišo jį tautiečiui ir toliau 
pradėjo aiškinti.

—Aš suprantu, kad tu, Au
gustai, esi neapsišvietęs, tam
sus kaip rūkyta dešra,todėl aš 
išaiškinsiu 'tau visas komunis
tų paslaptis. Na, tik klausykis 
atydžiai. Tautietis iš džiaugsmo 
pastatė ausis kaip zuikis. O 
feltfebelis tęsė toliau:

Komunistų “paslaptys”
—Mes, kurie pasirinkom at

stovauti komunistų partiją Chi- 
cagos stokjardų teritorijoj, 
aiškiai supratom, kad revoliu
cijos sukelti negalėsim, o jei
gu ir sektųsi, tai kągi laimėsi 
tik gyvulius išvartęs. O kapi
talistų ten nėra ir tu pats ži
nai, kad ten dirba tik papras
ti darbininkai.

—Mat, revoliuciją sukelti, 
tai reikia visą darbininkų klia- 
są suorganizuoti, išaiškinant 
jiems revoliucijos pasėkas. Na, 
o apie revoliucijos pasėkas tai 
mes ir kukšt negalim prisimin
ti, nes ir patys labai mažai su
prantam. Mes žinom, kad re
voliuciją laimėti reikia pasi
grobti ginklus, iššaudyti bur
žujus, kunigus, inžinierius, re
daktorius ir šiaip kitus profe
sionalus. Ir tada sugriauti dirb
tuves, kapitalistiškus namus ir 
sunaikinti viską, kas nėra dar
bininkiška. Tokį darbą atlikus, 
jau butų galima džiaugtis, kad 
revoliucija laimėta. Tuomet 
mes galėtumėm visus kumpius 
iš stokjardų susivežti prie 
tautiškų kapinių ir padaryti 
“free’ ’pikniką. Bet žmonės to 
nesupranta. Jie yra taip tam
sus, kaip tu, Augustinai. Tad 
mes sugalvojom kitokį skymą 
kaip juos palaikyti komunistų 
partijoj.

—Na, tai koks tas kitas šky-; 
mas? — tautietis įdomaudama-] 
sis užklausė.

—Labai praktiškas, feltfebe
lis atsakė, ir vieną kaušą bra
varskos ištraukęs, tęsė toliau. ;

“Geras skymas

—Aš esu tikras, kad tu nesi 
matęs įlei vieno apsiŠvietusio 
komunisto, kuris užsiimtų ko- 
kįu fizišku darbu, bet jie ga
na puikiai gyvena. Ir štai kaip. 
Mes turim keletą šimtų ištiki
mų komunistų. Mes jiems nu- 
rodom, kaip juos skriaudžia 
kapitalistai. Aiškinam kaip ąu 
jais reikia kovoti, kad daugiau 
neskriaustų. Nurodom kaip Ru
sijoj gerai žmonėms gyventi, 
kur visi komunistais pavirto. 
Na, ir už tą darbą, kaip tik pa- 
sisukam nusiėmę kepai ę, tai 
aukų kaip šieno. Tai mat, Au
gustinai, jei nori stok į ko
munistų partiją, galėsi aukas 
rinkli ir komunistiškai gyventi.

Tautietis užsimąstė ir kiek 
patylėjęs prabilo:

—Stot į komunistų partiją ir 
išnaudoti savo kliasos draugus. 
Išnaudoti moraliai ir materia
liai, tą tik gali daryti pasku
čiausias niekšas. Revoliucija, 
žmonių žudynės. Melagystės 
apie Rusiją ir įvairus šmeižtai 
prieš tuos, kurie nepriklauso 
jūsų šaikai, yra daugiau negu 
kriminališkas . prasižengimas 
prieš darbo žmoniją.

—Mes turim eiti tiesos ir 
mokslo keliu prie laimės bei 
gerovės, o ne apgaudi
nėdami už save silpnesnius, 
neva apsimetę jų draugais, ko
votojais už jų geresnį būvį, — 
vien tik dėl to, kad padaryti 
smagų gyvenimą dėl savęs.

—Tik pagalvok, kiek dėl tų 
aukų pridarote skriaudų savo 
draugams.

—O dabar sudiev, einu 
vais keliais. —F. Bulaw.

(Iš pasikalbėjimų su policija 
teko patirti, kad užklumpant 
tas sales, jai teko suimti nc- 
itlftžų skaičių jaunų lietuvai
čiu, ktirios gal dėl nedarbo, ar 
kitos priežasties uždarbiauja 
pdnašiu budu. žinant kokios 
Sąlygoj viešpatauja “laxi” šo
kių salėse, lietuviai tėvai, ku
rių dukterys dirba panašiose 
įstaigose, turėtų joms uždrau
sti tėti’ lankytis. — Rep.

*“ 1 I l ---

Areštavo 45 vyrus ir 
jų merginas, kad 

prastai šoka

susidomėjo ir nuvyko policijos 
stotin ištirt tą paslaptį. Ta
čiau policijos seržantas, kad 
ir nenorom bet reporterio ka- 
mantinėjamas prisipažino, kad 
jie nelabai mėgsta tokius pa
prastus Šokius, kaip\“Taxi” 
salėse, kur daugiausia šoka 
labai aistringą džiazą ir kito
kius akrobatiškas šokius.

Be to dar, .pridūrė, jeigu jie 
neišmoks* dailiau šokti, tai jis 
juos išmokinsiąs.

Reiškia uždarys į kalabuzę 
ir užbaigtas kriukis.

— F. Bulatu.

jau pradėjo jį mušti. Tverio
nas negalėjo gintis, o kiti ne
galėjo jam pagelbėti. Tverionas 
buvo visas sukruvintas. Pažįs
tamasis mušeika yra bolševikiš
ko nusistatymo .Policija jų ieš
ko. —žvalgas.

KLAIDOS ATITAISYMAS

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

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

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

sa-

kia prašalinti iš mu 
sų jaunimo tarpo

Policijos persergėjimas tėvams 
apie “taxi” šokių sales

kad 
lam- 
atsi-
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A Giminės. draugaį ir phzystami .4 
Įpsat nuoširdžiai kviečiami daly-'*' 

vauti laidotuvėse.

Nubudę:

Moteris, Sunai, Motina, 
S e tuo, Broliai, S vogė rka 
ir Giminės.

JUOZAPAS LIDEIKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 23 dieną, 9:30 valandą vak. 
193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr. ir pa
rapijos, Simsų priemiesty.

Amerikoj išgyveno 12 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

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

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

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

Visi a. a. Juozapo Lideika' 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
ląidotuvėse ir suteikti —
kurinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterie, Sunai, Dukteryt, 
Žentai, Martioe, eewre 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Juozas Eudeikis ir tėvas, Tel.

jam pas- 
atsisveiki-

Republic 8340

jbbmw

Praeitą šeštadienio naktį du 
policmonai užpuolė “Taxi” šo
kių salę prie Clark ir Grand 
gatvių kampo ir areštavo 45 
vyrus ir jų merginas su ku
riom jie šoko. Visi belaisviai 
buvo nuvežti į 31 distrikto po
licijos stotį, kur juos išlaikė 
6 valandas po arešto. Išklau
sinėję, kas jie yra ir kur gy
vena paleido.

Tačiau nei vienam neprane
šė, kokiu tikslu juos areštavo, 
tik grubijoniškai išbarė, kad 
prastai šoka.

Tuo reikalu jūsų reporteris

Du mušeikos skau
džiai sumušė lietuvi 
siuvėją F. Tverioną

šeštadienio “Naujienų” laido
je tilpusioj žinioje apie Kupiš
kėnų užeigų, kurią atidaro Jo
nas Puronas, įsibrovė klaida. 
Užeigos adresas yra 3310 South 
Halsted street ,o ne 3210, kaip 
buvo pažymėta.

Ofiso tel. Lafayette 7031 »

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Užklupo jį krautuvėje, 1811 So.
Union avenue; vienas iš mu
šeiką bolševikas

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 SoutH Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

18 APIELINKĖ.— Du mu
šeikos vakar užpuolė buvusį] 
siuvyklos savininką, lietuvį F. 
Tverioną ir skaudžiai jį sumu 
še.

F. Tverionas, kuris pirmiau 
užlaikė savo siuvyklą netoli 
Halsted ir 18-tos gatvės kampo, 
dabartiniu laiku gyvena adresu 
1811 South Union avenue ir 
tuose pačiuose namuose dirba 
tūlam Tony Vitti.

Apie 12:30 po pietų į siuvyk
lą įėjo vienas pažįstamas, Tve- 
rionui lietuvis su kitu nepažįs
tamu, bet matytu vyru, ir tuo-

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

f » . »

Ofiso Ir Rez. Td. Boulevard 5914

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos] 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Gtovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, eeredomis po pietų i: 

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikolls 
1 > i

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

\ Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Habted St,.)' 
Ofiso valandos nuo l-3» nuo 6:30-8i3(

Nedėldieniais pagal sutartį

{vairus Gydytojai
Phone A rmita g e 2822

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

Seredos vakare uždaryta , 
Nedėlioj pagal sutartį.

■ ........ - " .... ...............   ».......    T.................

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

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 v, dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards_0994

Dr. MAURICfc KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

i—rm----------- -------------- --------------------------
Ofisos: Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

-r » Ofisas 
3102 So. Halsted St 

kampas 3 Ist Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v.v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

' Telefonas Yards 1138

Stanley, P, Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

a r- Td- YardsM829 j

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas) Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wesf 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

Su Pasaulinės* Parodos ati
darymu Chicagoj priviso tik-: 
ra galybė įvairių šokių landy
nių, kurios yra vadinamos 
“Taxi Dance Halis”. Kurį lai
ką atgal policija vedė neva ab 
kaklią kovą prieš tas įstaigas
bet paskutiniu laiku ji nuleido 
rankas. Vienok, karts nuo 
karto jas “reidina”.

Tos šokių salės samdo1 skai
čių mergaičių, kurios šokdina 
vyrus nusipirkusius tam tik
rus bilietėlius, po dešimts cen-; 
tų už vieną. Vienas tų bilie-i 
tolių yra geras vienam šokiūi.j

Į tas vietas susirenka že
miausio tipo vyrai, kurie daž
nai, Su savininkų koopetavi-: 
mu paverčia vietas į tikrus 
paleistuvystės lizdus ir kelia 
naktines orgijas su ten dirban
čiomis mergaitėmis — šokėjo
mis.

Lietuves Akušerės

8

Mrs. ANELIA K. JARUSH
. : : Pbysical Therapy

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

0 Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 3377

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly ,0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentivorth Avė., Chicago, III, 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 6700 . ,
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v.
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai

----------------------------------—$—*------------------------- -

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B(O^ i Avi ;

Nežiūrint kur gyveni musui patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

'' ‘H ... ‘. ‘T , .

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

J. F. EUDEIKIS :yjfa vienatines lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

i 1
Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios sil 

vargonais DYKAI dėl šermenų.
NuIiudimo valandoje, pašaukite Šia įstaigą.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St. 
tel. Boulevard 5203 ir 8411 

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

■ ■ • *’ ■ , *-.į * " • < f r >' $' ‘ ' ' • •
NuIiudimo valandoje, pašaukite šią ištaigą, 

• .'fi hfĮ . -M. :

J. F. EUDEiKISS

a.

‘ii,-t'įh ij'rčfej

LIETUVIŲ GRABORIUS'
M

I

L ■
i

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 Įlalsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

— — ..1-1,1,, ,1, .......... yni y imsim

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd J»l.» Chicago 
SKYRIUS i

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

John Kuchinskaš
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 Wėst 63rd St.
Tel. RE?UBUC 3100 ....

756 W. 35th Št 
(Cor. of 35th 81 Halsted Sts.) 

Ofiso valandos: tino 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockutell St.
Tel. Repnblk 9723

---------- yr-j—------------------ ------- ---------- ..----

JOHN B. BORDEN
LTĖTŪVIS ADVOKATAS

105 W. Monro'ė St., prie Clark 
Telefonas State 7^860; valando. O—& 

W.Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
1‘anodai i o. Serrdos Ir J'Mnyčlo. vak. 6 Iki 9

TeletoKM Canal 8129
Namai: 6459 S. R<xWe!l Street 

TJtarolnko, Ketverro ir Sabalo, ▼»>, ! Ud J
Telefoną. SepabUe 9000

s

«
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STASIO GIRĖNO SESUO DĖKOJA “N-OMS” 
UŽ IŠREIKŠTĄ UŽUOJAUTA

tariame širdingiausia

priminti, kad prie su
los didelės gedulingos 

daugiausiai pasidarba-
A. Girskaitė Gilienė rašo apie pirmas žūva 

šio didvyrio dienas Amerikoje; 
našlaitis nuo kūdikystės

Savo laiku jaunas Stasys dirbo 
spaustuvėje; skaityti pramoko

“Naujienų” 
armijoj

j

“Naujienos” gavo sekamo 
turinio pranešimą nuo p. A. 
Gilienės, žuvusio launo Sta
sio Girėno sesers:

IŠiuomS Reiškiu padėką 
“Naujienų” redakcijai už už
uojautos telegramą skaudžioj 
liūdesio valandoje, netekus 
mylimo brolio Stasio Girėno, 
kuris paguldė savo galvelę be- 
skrisdamas į Lietuvą.

Kaip jau buvo rašyta laik
raščiuose, Stasys paliko naš
laičiu dar būdamas kūdikiu, 
su antru broliu Petru, 
riausias brolis Jonas tuo 
ku buvo Amerikoje.

1910 m. atvyko Chicagon
Nuo tų našlaičių Lietuvoje 

gavau laišką, kuriame beveik 
su ašaromis manęs klausė ką 
daryti, ar pasilikti Lietuvoje 
ar atvykti į Ameriką. Su 
džiaugsmu patariau atvažiuo
ti ir nurodžiau 
leiviams 
kvli. 1

joje, Tauragės.
varde Girėnas 
tas “Girkis”.
Stasio Girėno sesuo, Agnietė 

Gilienė-Girskaitė.
3131 So. Emerald avenue.

apskrityje. Pa
yra inodifikuo-

Gedulingas Dariaus 
ir Girėno apvaikščio- 

jimas McKinley 
Parke

siems, 
ačiū.

Turiu 
rengimo 
apeigos
vo Amerikos Legion Lietuvių 
Skyriaus 271 vadas p. J. 
Mickeliunas, sekretorius 
Czaikauskas, fin. rast. A. 
Precinauskas, vice vadas F. 
Cizauskas, maršalkas G.
Krasauskas ir keletas kitų na* 
rių. Norinti priklausyti prie 
Amerikos Legiono kreipkitės 
prie Lietuvių Skyriaus vado J. 
A. Mickeliuno, 6747 S. Artesian 
Avė., arba prie sekretoriaus J. 
S. Czaikauskas, 6640 S. Fran- 
cisco Avė., kurie suteiks infor
macijų tame reikale.

V. M. Stulpinas,
L. Lietuvių Skyriaus 271 

koresp.
A.

lai- d.21 
susi- 

minia

Lietuvių Socialistų 
Cent. Kuopa rengiasi 

prie išvažiavimo

mažiems kc- 
kaip viską sutvar- 
trumpą laiką, gegu- 
1910 metais 5 valan- 
jie jau buvo Chica-

Sekmadieny, liepos 30 d. drau
gai susikurs J. Spaičio dar
že Willou>s Springs,

atminima suren- 
Legiono Lietuviu

prasidėjo apie
Lietuva be-

dą ryto,
Stotyje jų beveik nega- 
surasti. Atsiminkite, 

‘dideli vyrai” jie buvo, 
žiuriu. netikėtai prie 

vyresnysis našlaičių, 
“Sesut* ar nematei 

atvažiavome.

goję.
Įėjau 
tokie

Tik 
manęs 
Petras, 
musų, jau mes 
Anava, Stasiukas stovi ir sau
goja musų maišiuką.

Po karštų sveikinimų ir bu
čiavimų nuvažiavome į na
mus, adresu 3219 South Au- 
burn avenue.

Pirmos dienos Amerikoje
Kiek vargo ir sunkumų, kol 

jaunieji ateiviai priprato prie 
naujos šalies. Vaikai, pama
tę gatvėje du nepažįstamus 
bendramečius ir dar su ilgo
mis kelnėmis, jiems neleisda
vo nei pasirodyti. Tuoj par
varydavo į kiemą. Pamačiu
si kame gludi jų sunkumas 
pasiūdinau trumpas kelnes. 
Bet mano broliukų nesmagu
mai nesibaigė. Kuomet vie
tiniai vaikėzai juos užkalbin
davo angliškai, Stasys ir Pet
ras nei “mu-mu”. Vaikai 
tuoj juos vėl parvarydavo į 
kiemą.

Bet Stasiukas greitai pra
moko anglų kalbą, kuomet 
pradėjo lankyti mokyklą. 
Taipgi greitai apsipažino su 
šios šalies papročiais.
Dirbo ‘*Naujienų” spaustuvėje

Pasimokinęs apie dvejus 
metus Stasys gavo darbą 
“Naujienų” spaustuvėje. Jo 
alga pradžioje žema, kilo vis 
aukštyn ir buvo dasivaręs net 
iki 50 dolerių. Tuojau po pra
dėjimo dirbti, nusipirko dvi
ratį, vėliau motorciklį, laivelį, 
automobilį. Be užsiėmimo 
niekuomet

Kuomet pirko automobilį, 
Stasys jau buvo grįžęs iš ka
riuomenės, į kurią (aviacijos 
skyrių, kur išmogo skraidyti) 
įstojo laisvanoriu. Netrukus 
prisidėjo prie suorganizavimo 
lietuvių taxi bendrovės, bet 
tą darbą greit apleido, kad vėl 
grįžti prie skraidymo.

Ir štai, gegužės 6 d. jis iš
skrido su Steponu Dariumi į 
New Yorką, o liepos 15 d. į 
Lietuvą 
denyną 
bet dėl 
suklupo 
lakūnai

Stasys gimė Vytogalos kai
me iš tėvų Juozapo Girskio ir 
motinos Marcijonos Martin- 
kaitienės 1896 metais. Vytoga
los kaimas yra Upyno parapi-

•Lietuvių socialistų Sąjungos 
Centralinė kuopa rengia drau
gišką išvažiavimą į mišką, 
ateinantį sekmadienį liepos 30 
dieną. Išvažiavimas įvyks 
Spaičio miške Willow Springs, 
III
kairei 
Vienas 
\Villow

savo kišenių^, o kurie dabar 
visam pasauliui rodo, “štai žiū
rėkite, kaip mes labai lindime 
lafcųnų, kuomet jus visi netik 
kad nebudite, bet dainuojate, 
šokate ir linksminatės”; kur 
tie, kur pirmiau ironiškai tvirti
no, kad “et nė jie skris nei nieko, 
į ‘balą’ įkris ir tiek, ne tokiems 
skristi per okeaną; išgavo iš 
žmonių kelius tūkstančius, iš
skris iš New Yorko, patrauks 
kelias mylias j vandenyną ir, 
atsisukę, nutūps kur nors ir gy
vens surinktais pinigais?”

Pas žuvusius lakūnus rasta 
tik apie $17.00. s •

Bet be įvairių priekaištų ne
apsieinama dar ir' dabar. Kai 
kurie sako, kad padangėms 
skradiyti paukščiams, ne žmo
nėms, arba, kaip pareiškė kelios 
Cicero davatkos, “matai, išskri
sdami nepasiprašė Dievo pave
lijimo, tai ir žuvo”. Kalbėtojas 
savo radio kalboje kreipėsi į 
dvasiškius prašydamas juos su
drausti tamsuolius nuo panašių 
išsitarimų.

Aš čia pabrėžiau tik porą sa
kinių iš to radio kalbos, nes 
man patinka joje išreikšta tie-

O ta tiesa kaip tik ata- 
šiani momentui.

Ciceronas.

kėje turėjo ieškoti pagalbos li
goninėse tolimesnėse apielinkė- 
sc, bet dabar gaus patarnavi
mą savo ligoninėje.

Burnside ligoninėje darbuo
jasi lietuvis daktaras I. E. Ma
karas, kuris užlaiko savo ofi
są Roselande.

Lietuvos Aviacijos 
viršininkas dėkoja 

už užuojautos 
telegramą

sausio mėnesį nusilaužė koją, 
jau žymiai pagerėjo ir vaikš
čioja pasiramstydama, kručais.

Ligonė butų jau senai pas
veikusi, bet gydytojas koja 
suvėrę nevietoje ir ji pradė
jo gyti kreivai. Prisėjo ją tai
syti iš naujų. Jau šeštas mė
nuo, kaip ligonė kankinasi.

Senas Petras.

PRANEŠIMAI b

Pabaigus kalbėti p.

skvadas iššovė po 
už a. a. kap. Darių 
sykių už leitenantą 
galop trimitas savo

Be 
nebūdavo.

sa.
tinka

prie pat Archer Avė., po 
nuo O’Henry Parko, 

blokas į vakarus 
Springs Road. 
yra labai jauki, 
miške yra ’ įrengti

Prierašas
yra tiesos, bet ji vienpu^ 

Amerikos be
aukojo laku- 
Jeigu žmonės 
Darius su Gi- 
toli nuskristi,

išdėstyta, 
visuomenė 
nemažai.

nuo

Victa 
Spaičio 
stalai pietavimui ir labai pa
ranku privažiuoti bei surasti 
kaip automobiliais taip ir 
gatvekariais.

Lietuvių Socialistų • įvyku
sioj konferencijoj užpereitą 
šeštadienį liko pakelta daug 
svarbių visuomenės ir organi
zacijos klausimų. Pasireiškė 
skaičius skirtingų nuomonių 
ir diskusijų kur pgyį^as te
ko pilnai išdiskusuoti bei 
mintis subendrinti, svarbiau
siai dėl stokos laiko. Čia kaip 
tik turėsime progą tais klau
simais pasidiskusuoti, po me
džių pavėsiu pasikalbėti, min
timis pasidalinti. Taip jau 
manoma turėti trumpas pro
gramas su prakalbomis bei ki
tokiu paįvairinimu: Kam lai
kas ir aplinkybės leidžia — 
atvažiuokite į Spaičio mišką.

Lakūnams S. Dariui 
ir S. Girėnui žuvus

Kai kurios mintys sukeltos ra
dio kalbos apie tragediją

Pulkininkas Pundzevičius, lie
tuvių karo aviacijos viršinin
kas, štai kokią telegramą pri
siuntė Amerikos Legijono Lie
tuvių skyriui:

Kaunas:
Širdingai dėkoju4 už pareikš

tą užuojautą dėl tragingai žu
vusių lakūnų Tėvynės priean
gyje—perskridus Atlanto van
denyną.

—Pulk. Pundzevičius.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

Yra kviečiami visi atsilankyti, susi
tikti ir linksmai tarp draugą laiką pra
leisti. Kviečia Komitetai.

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

CLASSIFIEDADS
M0RTGA6E BANKERS

Iš “Birutės”
priežasties musų lakūnų

Girėno

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

čia 
siškai 
tuvių 
na m s 
butų tikėję, kad
rėnu gali taip 
kaip juodu* nuskrido, tai jie, be 
abejonės, butų dėję aukų dar 
daugiau. Tačiau argi galima 
kaltinti žmonių minias, kad jos 
to įsitikinimo turėjo nepakan
kamai daug (jo truko ir dau
geliui tų, kurie dėjo au4kas), 
kuomet dar visas pasaulis šian
die laiko perskridlmą per oke
aną kunoe stebuklingu žygiu?

Turint galvoje, kad jau ket
virti metai siaučia baisi depre
sija, ir daugelis žmonių kenčia 
dįidelj vargą, reikia greičiaus 
stebėtis, kad Amerikos lietuvių 
visuomenė parėrrfe lakūnų su
manymą gausiau/negu kurį ki
tą Teikal^/lplųsfį per p^iskutį- 
niuts dešimtį ; metų! J Kąst yrą 
keista, tai—kad jokios pagelbos 
lakūnams nesuteikė , Lietuvos 
vyriausybė, kuri faip iškilmin
gai Darių ir Girėną palaidojo, 
kuomet juodu žuvo!

REDAKCIJA.

Inž. Petras Vilkas 
Chicagoje

IŠ
kapt. Dariaus ir Įeit.
tragiškos mirties, neįvyko susi
rinkimas pereitą ketvirtadienį, 
nes “Birutės” vedėjas p. J. By- 
anskas buvo pakvįetas akom
panuoti dainininkams į Gcdu- 
los vakarą.

Visi birutiečiai esate kviečia
mi atsilankyti j Gage Park 
svet., 55th ir Western Avė. se
kantį ketvirtadienį, liepos 27 
d. 1933 m. punktualiai 8 v. v.

Yra daug svarbių reikalų 
aptarimui kas link ateinančio 
sezono.—žemaitė.

RADI O
Budniko Radio Programai

Prisirašykite Į musų įpulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.,

Business Service 
Biznio Pat p-n avi mas

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 • 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

* muose arba studijo; 
4023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tei. Englewood 5840

Chrysler ir Plvmouth

Pirma pirkimo naujo arba vanoto 
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,.
.•••TęĮ. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nu vežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Cbicago. III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Penktadienyje, liepos 
vakare, McKinley ’Parkc 
rinko Chicagos lietuviu 
iš kokių 5—6 tūkstančių ypa
tų ir gražiai apvaikščiojo a. a. 
musų didvyrių kap. S. Dariaus 
ii lt. S. Girėno tragingą mirtį. 
Tą gedulingą 
gė Amerikos 
Skyrius 271.

Programas
7:30 vai. vakare, 
na s, po vadovyste p. Juozo Ke
turakio, sugrojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir tęsė su ge
dulingomis melodijomis. Vėliau 
vedėjas ir A. Legiono lietuvių 
skyriaus pirmininkas p. J. A. 
Mickeliunas pakvietė pakalbėti 
gerb. “Naujienų” redaktorių, p. 
P. Grigaitį. P. Grigaitis savo 
ugningoje kalboje nurodė, kad 
mes lietuviai nebuvome tinka
mai prirengę savo drąsius la
kūnus ir dėlto iš 'to mums rei
kia pasimokinti ir ateityje bū
ti geriau prisirengę, leidžiant į 
tokią rizikingą kelionę.

I

Po to p. Oželienė padainavo 
“Avė Maria” ir Karžygių dai
ną. Kap. P. Jurgela savo kal
boje plačiai apibudino musų 
garbingų didvyrių žygį ir jo 
reikšmę Amerikos lietuvių gy
venime.
Jurgelai, vedėjas pristatė pa
dainuoti gerb. S. Rimkų, kuris 
teikėsi sudainuoti naują kom
poziciją, specialiai parašytą dėl 
musų garbingų didvyrių.

Programui einant, Amerikos 
Legiono 4 Distrikto vadas p. 
Glenn Suthers sukomandavo 
Sullivan 'Posto ir Englewood 
Posto skvadus suteikti pasku
tinę militarę pagarbą garbin
giems musų lakūnams. Ir taip 
kiekvienas 
tris sykius 
ii tiek pat 
Girėną. Ir
graudžiu balsu užbaigė (to ge
dulingo susirinkimo apeigas.

Reiškia padėką
Amerikos Legiono Lietuvių 

Skyrius 271 nori pareikšti šir
dingiausi ačiū garbingai Chica
gos lietuvių visuomenei už taip 
gausų atsilankymą į minėtas 
gedulingas iškilmes, ir suteiki
mą paskutinio pagerbimo musų 
didvyriams kap. Dariui ir lak. 
Girėnui.

Ačiū tariame taipgi už pa
garsinimą musų pakvietimo 
“Naujienų” ir “Draugo” redak
cijoms, ponui J. F. Budrikui 
ir ponui A. Vanagaičiui už pa
garsinimą per savo radio sto
tis, ir Peoples Furniture kom
panijai už suteikimą garsiakal
bių McKinley Parke. Taipgi ta
riame ačiū benui Lietuva ir jo 
vedėjui p. Juozui Keturakiui 
ir p. J. J. Bagdonui, graboriui, 
kuris žymiai prisidėjo prie pa
gražinimo estrados, ir p. Lovi- 
kui už suteikimą gražių kviet- 
kų. Visiems, kurie bent kuom 
prisidėjote prie surengimo ir 
pagražinimo minėtų gedulingų 
apeigų
kūnams, ir

radio 
savo 

žuvu-

šeštadienio vakare iš 
stoties vienas kalbėtojas 
kalboje teisingai nušvietė 
šių musų lakūnų padėtį nuo pat
jų sumanymo realizavimo pra
džios iki paskutinio momento 
prieš skridimą per Atlantiką, 
kuris pasibaigė tragingai Vo
kietijos miškuose.

Tai nei kieno kito kaltė, kaip 
tik tų pačių lietuvių— pačios 
visuomenės. Kai lakinai pagul
dė savo galvas, tai visi užkam
piai sujudo dūsauti, kodėl jie 
neatsišaukė, mes būtumėme su
dėję tiek ir tiek. O kur buvo 
tie geraširdžiai, kuomet pinigai 
buvo renkami lakūnų naudai, 
pinigų sukėlimui rengiami va
karai, kurie dažnai atnešdavo 
nuostolius? Iš visų chicagiečių, 
stambiausią auką, $100, davė 
vienas vietinis biznierius.

O kur daugybė kitų stambių 
biznierių, pramonininkų; kuni
gų, kurie dabar smarkiai mel
džiausi už lakūnų sielas, o pir
miau juos beveik boikotavo, su 
viena, kita išimtimi; kur buvo 
tie dideli tautos mylėtojai, ku
rie pirmiau savo leidiniuose ir 
per radio nuolat abejojo ar tie 
musų lakūnai skris ar ne, ar pa
būgo, ir darė insinuacijas, kad 
jie jsidės surinktus pinigus į

Pereitą sekmadienį Ghica- 
gon atvyko chemijos inžinie
rius Petras Vilkas iš Tulsa, 
Oklahoma. Atvyko jis vy
riausiai pasimatyti su savo 
broliu, kuris išvažiuoja Lietu
von, o taip pat prie progos 
susitikti su savo senais drau
gais bei aplankyti pasaulio 
parodą.

Prieš 18 metų inž, Vilkas 
gyveno Chicagoje. 1921 m. jis 
baigė Missouri universitetą. 
Per kiek laiko dirbo Dalias^ 
Texas, bet vėliau išsikėlė į 
Tulsą, kur pradėjo dirbti 
Prairie Oil kompanijoje. Da
bar jis yra tos kompanijos 
vyriausias chemikas.

Chicagoje p. Vilkas viešės 
tik ligi šeštadienio.

Pereitą sekmadienį Jos. F. 
Budriko korporacija vėl davė 
3 puikias Tadio programas su 
gražiomis lietdviį dainomis ir 
muzika 8 vai. ryte ir 1 vai. po 
pietų iš WCFL. stoties ir 1:30 
po pietų iš WAAF. Drovers 
Journal stbtW(^0WV’" 7

Pažymėtina < panelė* įElcnja 
kaipo aukštos 

turinti 
soprano 

balsą, jos dainavimu tikrai 
galima grožėtis, tik gaila kad 
ji greit apleidžia Chicagą.

Programe iš stoties WAAF. 
buvo transliuojama rinktina 
muzika bei dainos musu žy- '■r •miausių artistų: Kipro Pet
rausko, Juozo Babravičiaus, 
Jono Butėno ir kitų. Ne vien 
lietuviai, bet tūkstančiai sve
timtaučių klausosi su pasigė
rėjimu Budriko duodamų pro
gramų. Primintina, kad ki
tas Budriko programas būna 
ketvergo vakarais, nuo 7:30 
iš stoties WHFC. 1420 k.

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

6955 So. Talman Avė.

ALUI ŠALDYTOJUS
Work Benitus padarome ant užsakymo. 

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

i For Rent

Sadauskaitė 
technikos dainininkė, 
nepaprastai puikų 

jos

Stella Rupšienė jau 
sveiksta

S. Rupšienė, sena “Naujie
nų” patrijotė, kuri gyvena ad
resu, 3418 West 59th Place, ir 
kuri lipdama iš gatvekario

Burnside ligoninė 
atidarė obstetri- 

kos kliniką

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

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

555 W. 31st St., 
(arti Wallace St.) 

Tel. Victory 8778

RENDON 5 kambarių flatas karštu 
vandeniu šildomas, vana, elektras, šiltas 
vanduo kasdien. 3251 S. Emerald Avė. 
Victory 0728.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.)
I Š S T O T I E S

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

Real Estate For Sale
Nainąi-^einž Pardavimui

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

c. r. 
3642 Oscedla Avė.

G. F. JOHNSTON 
Cbicago, III.

BARGENAS, 6 kambarių cotcage arti 
bažnyčių, mokyklų ir biznio vietų prie
šais Parko. Savininkas

3416 So. Western Avė.

♦

Moderniškas Hotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Montoe 5533 
CRICAGO. ILL.

.......-......... .. .....—........ . ........ ..................

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 diėną ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558.

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

PASAULIN? PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIU Iš KITU MIESTU!!!

musų garbingiems la 
visiems atsilankiu-

per Atlaųtiką. Van- 
perskrido laimingai, 
nežinomų priežasčių 
Vokietijoje, kur abu 

paguldė savo galvas.

Ligoninėje darbuojasi lietuvis 
daktaras I. E. Makaras

Paskutiniu laiku Burnside 
ligoninė, 94 Langley avenue, 
aprūpinanti Roselandą ir arti
mas apielinkes medikaliu pa
tarnavimu, atidarė obstetrikbs 
(gimdymo) kliniką, kurioj pa
tarnavimas motinoms bus su- 
teiktas už $45. J tai įeina de
šimts dienų ligoninėje, daktaro 
priežiūra-, priešgimdymo patar
navimas, etc.

Ikišiol motinos toje ąpielin-

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




