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Tikisi 6,000,000 
darbų iki rugsėjo 1
Niekas negali sulaikyti prezidento progra
mą”, sako Johnson. 12,000 atsiliepimų į 

vieną dieną. Darbininkai 
turi teisę organizuotis

lai- 
va- 
ne- 
to-

VVASHINGTON, liepos 26.— 
Prezidentas Rooseveltas pareiš
kė, kad industrinio atsisteigi- 
mo programas už trumpesnes 
dari>o valandas ir didesnes al
gas, susilauks pasisekimo.

Indusrinis administratorius 
Hugh S. Johnson gi pranašau
ja. kad iki Darbo dienos sirgryš 
į darbą tarp 5,000,000 ir 6,- 
000,000 beclarbių.

Vakar pirmą dieną po prezi
dento atsišaukimo per radio, 
buvo gauta apie 12,000 atsilie
pimų, kuriuose samdytojai pri
sižada remti prezidentą ir 
kytis jo nuostatų dėl darbo 
landų ir algų. Tie prižadai 
paliauja plaukę ir šiandie 
kiu pat gausumu.

Industrinė administraci ja tuo i 
tarpu veda tyrinėjimus alie
jaus, medžio ir vyrų drabužių 
industrijų, kad priruošti joms 
specialius kodeksus.

Tuo tarpu ateina žinios, kad 
įvairiose vietose bandoma par
davinėti N. R. A. “garbės ženk 
lėlius“, kurie birk esą oficiąlųs 
ir kuriuos gali Iškabinti tie 
samdytojų, kurie prisižada pil
dyti prezidento nuostatus. To
kius ženklelius pardavinėti nie
kas neturi teisės ir prekybos 
departamentas pasiuntė savo at
stovite ištirti tų ženklelių par
davinėjimą ir jį sustabdyti, o 
kaltininkus atiduoti teismui, 
ženklelius išsiuntinės pati ad
ministracija po rugpiučio 1 d. 
ir tai tiktai tiems samdytojams, 
kurie bus raštiškai pasižadėję 
pildyti prezidento nuostatus.

Jau yra išsiųsta 5,000,000 
blankų samdytojams pasirašyti, 
kad jie savanoriai pildys prezi
dento nuostatus dėl darbo va
landų ir algų. Tuos prižadus 
turės pasirašyti ne tik fabri
kantai, bet ir sankrovininkai.

“Niekas negali sulaikyti pre
zidento programą“, pareiškė in
dustrinis administratorius John
son vakar kalbėdamas visai ša
liai per radio. Tuo tarpu* admi
nistracija yra susirupinusi dėl 
atsinaujinančių kovų tarp darbo 
ir kapitalo. Daugely vietų eina 
dideli streikai, kitur yra streikų 
pavojus, <o niekurios dirbtuvės 
ėmė šalinti žinomus ifnijų prita
rėjus. Johnson ir jo vyriausias 
pagelbininkas Donald Richberg 
įspėjo, kaip vieną pusę, taip ir 
kitą būti teisingais ir be rei
kalo vieni kitų nekandžioti.

Richbetg, kad nuraminti dar
bininkus, paskelbė, kad indus
triniai įstatymai suteikia dar
bininkams pilniausią teisę orga- 
nzuotis ir kad jokie kodeksai 
tos teisės negali paneigti. Jo
kia kompanija negali apryboti 
darbininkų organizavimosi ir ne
gali jam trukdyti, nes kaip

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:- 
15.

kompanijos gali organizuotis į 
savo industrines grupes, taip 
gali organizuotis ir darbininkai. 
Ir industrinė administracija žiū
rės, kad ši darbininkų teise or
ganizuotis butų pilnai apsau
gota.

šis Richbergo pareiškimas 
yra labai svarbus tuo, kad at
einančią savaitę bite svarsto
mas geležies industrijos kodek
sas, kuris apryboja darbininkų 
teisę organizuotis. Tikimąsi, 
kad tą patį bandys nustatyti 
ir anglių industrija, ypač pie
tinėse valstijose, kur kasyklos 
nė artyn neprisileidžia organi
zuotų 
unijų 
ir net

darbininkų, o žinomus 
organizatorius areštuoja 
žudo.

12 žmonių mirė, 2 ap 
ako nuo nuodingo 

munšaino
PHILADELPHIA, Pa., 1. 26. 

—12 žmonių mirė ir du apako 
nuo nuodingo mufnšaino, kurį 
negrų vaikai rado tuščiame na
me West Philadelphijoj.

Penki mirusių yra baltieji, o 
septyni negrai. Visiriie mirė 
vakar ir šiandie. *'’ Vienas mirė 
automobily, kitas savo namuo
se, o visi kiti ligoninėse.

Du negrų vaikai areštuoti. 
Jie prisipiižino radę tuščiuose 
namuose 20 galionų munšaino 
statinę, kurią pardavė dviem 
baltiems žmonėms. Tieji per ki 
tus negrais pardavinėjo tą mun 
šaino po 25c už paintę.

Greit laimėtas strei

CHICAGO.—Vakar buvo ki
lęs bravorų 
bet vos tik 
sidėti, kaip 
sutrumpinti 
pakelti algą

inžinierių streikas, 
streikas spėjo pra- 
kompanijos sutiko 
darbo valandas ir 
iki $1.25 į vai.

žaibas užmušė kasant kapinėse 
duobę

PHILADELPHIA, Pa., 1. 26. 
—Oscar Brown, 47 m., liko už
muštas žaibo kai jis kasė duobe 
palaidoti mirusį žmogų Ard- 
more kapinėse.

Kitas žmogus, Balley, 31 
liko užmuštas žaibo golfą 
šiant.

m., 
lo-

TOKIO, L 26. — Chiniečių 
gen. Tang Ytfkuan, buvęs Je- 
hol provincijos gubernatorius, 
kuris išdavė chiniečius ir be di
delio karo atidavė japonams 
Jehol provinciją, pats pabėgda
mas iš Chinijos, kai jam gręsė 
mirties bausmė, dabar gavo ja
ponų pardoną ir sugryžo į ja
ponų okupuotą Mukdeną, Man- 
žurijoj, kur jis- turi didelius rū
mus ir daug turto.

CHICAGO.—Bufrelis komunis
tų susirinko Grant parke ir pa
skelbė “bacįo maršavimą” j 
miesto salę. Bet kadangi jie 
neturėjo leidimo marSuoti, tai 
policija juos išvaikė. Tryšmar- 
šuotojų areštuoti.

VOKIEČIAI IŠLYDI ŽUVUSIUS LIETUVIUS LAKŪNUS

Žuvusių Vokietijos Pamario miškuose lietuvių lakūnų, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, kū
nai, naziams saliutuojant, išlydimi iš Soidin koplyčios paskutinei kelionei į Lietuvą, kur jie 
tapo palaidoti valstybės lėšomis, visoje šalyje paskelbus gedulą. Nors lakūnai ir žuvo nepasie
kę kelionės galo, bet savo drąsiu žygiu ii perskridimu klastingojo Atlantiko, jie užsipelnė 
garbę geriausių pasaulio lakūnų.

Naziai paskelbė ge 
rinsią vokiečiu 
tautos veislę

Visi netinkamai veislei vokiečiai 
bus sterilizuojami

BERLYNAS, .1 26.— Hitleris 
paskelbė dekretą, kuris įveda 
sterilizavimą netinkamų veislei 
žmonių, .kad tuo pagerinti pa
čių vokiečių veislę.

Bus nudarytas tam tikras 
daktarų teismas, kuris sterili
zuos pirmiausia turinčius pavel
dėtus fiziniuĮs trukumus, kad jie 
ir ' toliau negalėtų veisti tokių 
pat paliegėlių vaikų. Bite ste
rilizuojami turintys paveldėta 
pamišimą, nuomarą, šv. Vito šo
kį, kurtumą, aklumą, alkoho
lizmą ir kitus fizinius truku
mus. Tokie bus sterilizifojami 
verstinai.

Vėl pakilo grūdą 
kainos

CHICAGO.— Grudų biržoje 
prasidėjo vėl smarku's pirki
mas ir kviečiai pakilo 4c ant 
bušelio, komai 2c, avižos 2c ir 
rugiai 5c.

Biržos sąskaitos su spekulia- 
toriu Crawford, kuris kelios 
dienos atgal iššaukė nepaprastą 
grudų kainų puolimą, tapo su
vestos ir jo supirkti grudai lik
viduoti, taip kad jis nebesudaro 
pavojaus biržai.

Bespekuliuodamas grudų bir
žoje Crawford buvo tiek supir
kęs grudų, kad lengvai galėjo 
pelnyti $25,000,000. Bet nesiten
kindamas tuo pelnu, jis puolė į 
gryną gemblerystę, iššaukė bir
žoje paniką, pats prarado visą 
savo turtą ir dabar slapstosi.

. — „m.,...     y,

Tobin vadovaus vie 
šiems darbams

Chicagoje
CHICAGO.—Chicagos ir visų 

cen tralinių valstijų distrikto 
viešiems darbams vadovauti pa
skirtas Daniel A. Tobin iš In- 
dianapolis, vienas iš Am. Dar
bo Federacijos vadų ir centro 
sekretorius vežikų brolijos.

Jo raštinė bus Chicagoje. šis 
distriktas apima Illinois, India
na, Michigan ir Ohio valstijas. 
Paskyrė jį šio distrikto viešųjų 
darbų vedėju vidaufc reikalų 
sekretorius lokes.

VENGRIJOJ PREMIERAS
Ryme

RYMAS, 1. 26. —Vengrijos 
premieras Goembos atvyko i 
Rymą pasitarti su Mussolini ir 
kitais Italijos politikais. Kartu 
su juo atvyko užsienio reikalų 
ministeris Kanyu ir keturi 
Vengrijos politiniai ir ekono
miniai ekspertai.

Nesenai Ryme lankėsi Aust
rijos kancleris ir greitai apsi
lankys Rumunijos užsienio rei
kalų ministeris.

Visi tie vizitai yra prisiren 
gimui pradėti derybas dėl poli
tinės ir ekonomines centralinės 
Ęiiropos: sutarties, kad atgai
vinti Padunojo valstybes.

; Laimėtas streikas
CUICAGO.—Vakar užsibaigė 

streikas La Mode Garment Co.. 
siuvykloje. Kompanija sutiko 
Įvesti 44 vai. darbo savaitę, $12 
į savaitę minimum algą ir pri
pažinti Int. Ladies Garment 
Workers uniją.

Streikas tęsėsi kelias dienas 
ir pasižymėjo areštavimais pi- 
kietutojų, kompanijai bandant 
tuo sulaužyti streiką. Prie pi- 
kietutojų buvo prisidėjusios ir 
kliubų moterys.

NEW YORK, 1. 26. — New 
Yorkas šiandie surengė oficiali 
pasitikimą lakūnui Wiley Post, 
kuris pirmas vienas apskrido 
apie pasaulį. Priėmime dalyva
vo desėtkai tūkstančių žmonių, 
o gatvės, kuriomis lakūnas va
žiavo, buvo pilnos popierinių 
kaspinų, kurie buvo leidžiami iš 
dangoraižių ofisų.

Juos ra-

ATSIMINIMAI APIE LA
KŪNUS S. DARIŲ ir 
S. GIRĖNĄ
Pradedant nuo pirmadie
nio, LIEPOS 31 d. 1933 
NAUJIENOSE pradės ei
ti atsiminimai apie žuvu
sius lakūnus, -
šys Naujienų ~ redakcijos 
narys ANTANAS VAI
VADA, kuris buvo su la
kūnais artimuose santy
kiuose ir praleido su jais 
beveik visą jų galutino 
prisirengimo laiką.
Atsiminimai bus gausiai 
iliustruoti naujais paveik
slais.
Sekite juos Naujienoje,

Masinės kratos Vo 
kietijoj; šimtai 

areštuoti
laiškus bus cenzūruoja-Visai

mi, kad nebūtų siunčiama pi
nigų tremtiniams

BERLYNAS, 1. 26.— Vakar 
visoje Voketijoje, išėmus Bava
riją, buvo masinės kratos. Bu*- 
vo kratomi visi žmonės gatvė
se, kurie tik nešėsi kokius pun
delius. Neaplenkta vežimų ir 
automobilių, delei ko pasidarė 
didžiausias susigrūdimas gat
vėse. Esą buvo ieškoma gabe
namos slaptos literatūros. Du 
komimistai liko nušauti, šimtai 
gi žmonių areštuota.

Valdžia įsakė griežtai 
ruoti visus 
kad nebu*tų 
politiniems 
niuose.

cenzu- 
žiūrėti, 
pinigai

laiškus ir
siunčiami

tremtiniams užsie-

Eksplozija milicijos 
bose; 2 sužeisti

PANA, III., 1. 26. — Del ne
žinomos priežasties kilusi eks
plozija milicijos bu*se, suardė 
visą busą ir sužeidė du milici
ninkus. . Keli kiti liko lengvai 
apdeginti.

Eksplozija ištiko kely ties 
Millersville, tarp Pana ir Tay
lorville.

Milicininkai gryžo į Motin t 
Vernon iš Taylorville, kur jie 
buvo pasiųsti saugoti Peabody 
anglių kasyklas.
30 milicininkų sužeista, 4 gal 
mirtinai sako papildoma žinia

PANA, III., 1. 26. — 30 mi
licininkų liko sužeista eksplo- 
davus jų busui. Penki sužeisti 
sinkiai, keturi jų gal ir mirti
nai. Kiti apdegė kiek mažiau. 
Didžiuma sužeistųjų atvežti į 
ligoninę, kiti gi sugrąžinti at
gal į Taylorville.

Dabar eina tyrinėjimai eks
plozijos priežasties. Eksplozija 
kilo užsidegus greitai važiuo
jančiam būsui.

7 LAKŪNAI ŽUVO
, \ ■■

............. —
OOEANDALE, GaL, 1. 26.— 

Susidaužius dideliam armijos 
lėktuvui žuvo 7 lakūnai,'d ne 
5 kaip buvo pranešta pirmiau.

Tarp žuvusių yra 
vis Vincent Galdin 
Rapids,

ir karei- 
iš Grand

Mich.

Statys Chicagoj paminklą
Dariui ir Girėnui

f m"—*.... a. i

Susidarė komitetas rūpintis pastatyti pa
minklą žuvusiems lakūnams ku

riame nors parke
CHICAGO.—Chicagiečiai yra 

nusistatę pastatyti paminklą 
žuvusiems ehicagiečiams lakū
nams Steponui Dariui ir Sta
siui Giirenui, kurie perskridę 
Atlantiką žuvo susidaužius jų 
lėktuvui Vokietijos Pamario 
miškuose. Norima statyti pa
minklą kuriame nors Clncagos 
didžiųjų parkų, kad tuo įamžinti

žuvusiųjų lakūnų atmintį.
Vakar tuo tikslu buvo laiko

mas niekurių darbuotojų susi
rinkimas ir tapo išrinktas ko
mitetas, kuris rūpinsis sukel
ti pinigus ir vadovaus visam pa
minklo statymo darbui. Į komi
tetą įeina daugiausia tie nariai, 
kurie dirbo komitete, kuris rė
mė lakūnų skridimą į Lietuvą.

Dar viena vyro žudy
toja nuteista 

kalėjiman
Mrs. Vera Carl, kuri pasamdė 

draugas nužudyti dėl apdrau- 
dos jos vyrą, nuteista 14 me
tų kalėjiman

Darbo sekretorė rū
pinasi sustabdyti 

kalinių darbą
WASIHNGTON, 1. 26. — 

Darbo sekretorė Perkins prisi
dėjo prie judėjimo, kad panai
kinti kalinių darbą, kuris daro 
didelę kompeticiją kitoms in
dustrijoms. Ji kreipėsi prie in
dustrinio administratoriaus H. 
Johnson, kad tasis paragintų 
valstijų gubernatorius suma 
žinti kalėjimų produkciją, pri
silaikant industrijų kodeksų.

Johnson pareiškė pritarimą 
sustabdymui pardavinėjimo rin
kose kalėjimuose gamintų pre
kių. Kaliniai dirba itž kelis 
centus į dieną ir jų prekės su
daro rimtą ^konkurenciją kitoms 
industrijoms. Kalėjimuose kas
met pagaminama prekių už $75,- 
000,000.

Kas Dedasi Lietuvoj
K. Petrauskas Varšuvon, o 

Kiepura Kaunan?
Vasarinių teatrų antreprenie- 

riai vedą derybas, kad K. Pet
rauskas vyktų koncertuoti Var
šuvon, o Kiepura atvyktų Kau
nan. Derybų rezultatai dar 
nepaaiškėję.

Apiplėšė ir bandė pakarti 
IK

Liepos 2 d. dienos metu Adol
fas Pašiškevičius 53 mt. amž. 
su savo sunum 12 mt. gyv. Pa- 
pušių k. Linkuvos vai,, eidami 
per Kirdžių mišką sutiko Pas
valio miesto gyv. B. Samokai- 
tienę, atėmė iš jos 105 lt. iv 
skaralę. Vėliau plėšikai nuta
rė Samokaitienę pakarti, bet 
šiai pradėjus šaukti plėšikai pa
bėgo ir dabar dar slapstosi.
Provincijoj labai daug gaisrų

Kasdien ateina žinios apie 
gaisrus. Dabar labai dega. 
Gaisrai kyla per neatsargumą, 
nuo perkūno, kai kas padega iš 
keršto.
Paskendo vaikų kolonijos auk

lėtinis
Liepos 10 d. kaip kasdien 

Gelgaudiškio vasaros Kauno li
gonių kasos kolonijos vaikai 
nuėjo maudytis Nemunan. Vie
nas vaikas V. Visockis giliai į- 
bridęs paskendo.

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. Canal 8500

CHICAGO.—Prieš keletą die
nų liko nuteista nuo 1 iki 5 
metų kalėjiman Mrs. Opas, ku
ri buvo pasamdžiusi tris berne
lius nužudyti jos vyrą, kad gaub
ti jo apdraudę, žmogžudystė 
betgi neįvyko, vyrui laiku apsi
žiūrėjus.

Užvakar vakare teisėjas De- 
sort nuteisė 14 metų kalėjiman 
kitą moterį, Mrs. Vera Carl, 37 
m. ,kuri irgi pasamdė du sa
va -draugus, kad ni&udyti jos 
vyrą, irgi (įel apdraudos. Jos 
vyras, groserninkas, tapo nu
šautos jo groserneje. Kadangi 
išrodė, kad jį nušovė plėšikai, 
tai našlė gavo $15,000 apdrau- 
dos. Tečiaus žmogžudystė iš
ėjo aikštėn ir ji atsidūrė teis
me ir susilaukė kalėjimo.

Jos brolis Ivan Grilec ir mei
lužis John Milosic, 50 m. se
nis, kurie irgi buvo prisidėję 
prie suokalbio nužydyti jos vy
rą, buvo teisiami 10 dienų at
gal ir tap nuteisti visam am
žiui kalėjiman. v

Tikrieji užmušėjai, Edward 
Veselka ir Joseph Fess, kurie 
groserninką nušovė ir už tą 
gavo vienas $500, o kitas $800, 
bus teisiami vėliau*.

Visi jie, kaip užmušėjai, taip 
ir suokalbininkai, yra karšti 
komunistai, bet dėl pinigų ne
sidrovėjo papildyti ir žmogžu
dystę.

PONTIAC, Mieli., 1. 26.—Gass 
ežere prigėrė trys Joseph Ray- 
mond iš Detroito, vaikai. Leo- 
nard, 7 m., pateko gilumon ir 
ėmė skęsti. Margarita, 20 m. 
ir Lawrence, 9 m., šoko jį gel
bėti ir visi trys žuvo. 4 kiti vai
kai liko išgelbėti. Motina sto
vėjo ant kranto ir mate nelai
mė, negalėdama suteikti jokios 
pagelbos, nes ji nemokėjo ne 
plaukti, ne valtį valdyti.

H0LLYW00D, CaL, L 26.— 
Nuo karščio ligoninėj pasimirė 
mūviu aktorė ir rašytoja Louisc 
Closser Hale.
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KORESPONDENCIJOS
—

Ketvirtadienis, lięp. 27, *33

Detroit, Mielu
yisokie mūšy miesto įvykiai

Musų valstijoje prasidėjo 
gana įdomus judėjimas,* ku
rio pasėkos dar sunku numa
tyti.* Mat, kartais labai keis
tų dalykų pasitaiko. Nuo pe
reito rudens musų valstija vir
to demokratiška. Gilberto a tb- 
rium liko išrinktas ir ščvras 
demokratas Comstock. Bet 
štai pastaruoju laiku patys de
mokratai ėmė lernių’ kelti ir 
reikalauti, kad Comstock bu
tų atšauktas. Visur platina
ma peticijos ir renkama para
šai; O kadangi nepasitenki
nimas tarp žmonių yra gana 
didelis, tai manoma, jog su
rinkti reikalingų skaičių bal
sų dėl gubernatoriaus atšauki
mo nebus sunku. Viso rei
kia surinkti 400,000 parašų. 
Jei* tas bus padaryta; tai gu
bernatoriui teks rezignuoti. 
Dabartiniu laiku parašus po 
peticija renka tiek republiko- 
nai,* tiek demokratai.

Kas atsitiko? Kodėl demo
kratai nebepasitenkina savo 
plauko gubernatorium?

Atsakyti į tų klausimų nėra 
sunkiu Gubernatorius labai 
karštai stojo už įvedimų spe
cialių mokesčių parduoda
moms prekėms. Jeigu žmogus 
nueina į krautuvę nusipirkti 
kokį mažmožį už dešimtukų, 
tai jis dar turi sumokėti vie
nų centų mokesčių. Tiek pat 
mokesčių imama ir nuo 25 
centų. Paskui seka du centai. 
Jeigu perki prekių už 30, 40 
ar net 85 centus, tai visvien 
turi mokėti du centus mokes
čių. Tuo budu įvedimas tų 
mokesčių sukūrė savo rųšies 
raketų, kadangi didelė dalis 
surenkamų mokesčių pasilie
ka krautuvininkų kišenėse.

Jau ir prieš tai žmonės bu
vo apkrauti tiesiog nebepake
liamais mokesčiais, — buvo 
imami mokesčiai už elektrų, 
gesų ir kitus dalykus. No, o 
užkrovimas specialių mokes
čių dar labiau apsunkino žmo
nes. Sakysime, nuo kiekvie
nos alaus bačkos federalė val
džia pasiima penkis dolerius. 
Bet įvedus pardavimo mokes
čius, žmogus dar turi vienų 
centų pridėti, kai perka vie
nų bonkutę alaus. Vienas 
centas.
bonkutes.

Toks netikslus mokesčių pas
kirstymas ir sukėlė, taip sa
kant, maištų prieš gubernato
rių Comstotką. Ir iš tos ke
blios padėties musų guberna
torius vargu “sausas” išeis.

Juo tolyn, tuo plėšikai da
rosi sumanesni ir gudresni. 
Matyti, talentų pas juos ne
trūksta. Štai šiomis dienomis 
plėšikai įsigavo į vienų bankų, 
išgręžę sienoje skylę. Laimė
jo $3,467. Pirmiausiai jie iš
kasė urvų, o paskui jau iškir
to sienų į skiepų.

Vadinasi, atliko darbų, kaip 
tikri mechanikai.

Nežinia dėl kokios priežas
ties poliemonas Dickerson ne
teko darbo. Iš jo tapo atim
ta lazda, revolveris ir žvaigž
dė. Na, o kai nėra darbo, tai 
nėra ir šaltinių pragyvenimui. 
Surasti kokį nors užsiėmimų 
šiais laikais gana sunku. Ir 
štai buvusis poliemonas suma
nė daryti sau gyvenimų iš vo
gimo automobilių padangų 
(tajerų). Jis tapo, taip sa
kant, pagautas nusikaltimo 
vietoje ir uždarytas į kalėji
mų.

Tai jau ne pirmas ir, tur 
biu,\ne paskutinis tokis> atsi- 
tO^mas, kad buvusieji polic- 
ntonai susideda su krimina- 
listais.

Šiomis dienomis du bandi
tai įėjo į avalinės krautuvę ir 
paliepė* klerkui eiti į skiepą.

^inoma, tam nieko kito* nebe
liko daryti, kaip tik išdildyti 
reikalavimui Po to banditai 
ištuštino registerįf* kur* buvo 
$120, ir nuėjo savo keliais.

Laikraščiai nemažai rašo 
apie vienų* kareivį, kuris Ame
rikos kariuomenėje ištarnavo 
septynerius metus. Tas ka
reivis tik dabar gavo piliety
bės popieras, kadangi pirma 
vis* buvo statoma įvairių klin
čių.

Reiškia, kada jis tarnavo 
armijoje, tai visai nebuvo 
kreipiama dėmesio į tai, kad 
jis nepilietis. Bet paskui pra
dėta visokių priekabių ieškoti.

Robcrt Jonės, kuris buvo 
vos 28 metų amžiaus, per iš
tisus dvejus metus negalėjo 
jokio darbo surasti. Bedar
bio gyvenimas jį tiek suvar
gino, jog jis nutarė pasidaryti 
sau galį; — nusišovė savo 
kambaryje.

Royal Oak priemiestyje ku
nigas Coughlin (tas pat, kuris 
pernai labai daug triukšmo 
sukėlė savo radio kalbomis) 
pradėjo kasti skiepų naujai 
bažnyčiai. Iškasti skiepų ap
siėmė vienas kontraktorius. 
Ir štai šiomis dienomis to kon- 
traktoriaus trokas suvažinėjo 
aštuoniolikos metų jaunuolį 
ir jo fordukų gerokai aplam
dė.

Vienas žmogus prie Micbi- 
gan av. turi aludę, kur jau 
kelis kartus atsilankė plėši
kai. Nuolatinis plėšimas tiek 
daėdė tam žmogui, kad jis 
pasiryžo žut-but daugiau plė
šikams nebepasiduoti. Kiek
vienų dienų jis budinai lauke 
neprašytų^ svečių. Ir laukti il
gai nereikėjo: šiomis d lent
inis plėšikai jį vėl aplankė. 
Vos tik įėję pro dtiris, jie 
tuoj paliepė iškelti rankas 
aukštyn. Žmogus pakrito už 
baro ant grindų ir pradėjo 
rėkti. Riksmas išgąsdino plė
šikus ir jie be jokio grobio 
spruko iš aludės.

Dabar tas žmogus sako, jog 
kitų kartų jis busiąs dar ge
riau pasirengęs pasitikti plė
šikus.

Kada paprastas pilietis pa
daro klaidų bevažiuodamas 
automobiliu, tai teisėjas ne tik 
paskiria piniginę bausmę, bet 
kartais net ir į kalėjimų už
daro. Visai kitaip atsitinka 
su nepaprastais piliečiais, štai 
šiomis dienomis policijos vir
šininkas net stulpų suvažinė-

Kai lakūnas Willie Post nusileido New Yorke baigęs' rekordinę kelionę apie pasaulį, jį pii< 
toliausia pasitiko jo žmona ir lakūnas Harold Gatty (kairėj), su kuriuo Post padarė tokią 

pat kelionę apie pasaulį du1 metai4 atgal. ♦

Garsųs Anglijos lakūnai, kapt. James Mollison ir jo žmo
na Amy Johnson ir jų lėktuvas Seafarer, kuriuo jiedu perskri
do Atlantika iš Anglijos, bet susidaužė prie Bridgeport, Conn., 
už 60 mylių nuo jų kelionės tikslo — New York.

jo, bet jam viskas pasibaigė 
gerai. Pasiaiškino, kad klai
dų padaręs, ir baigtas kriu
kio. Vadinasi, išeina taip: 
jeigu paprastas pilietis pada
ro klaidų, tai tas skaitoma nu
sikaltimu, o jeigu tų pačių 
klaidų padaro koks nors “tū
zas”, tai ji nusikaltimu nebe- 
skaitoina.

72 metu amžiaus senukas 
pašovė savo žentų, kuris, pa
rėjęs girtas namo, pradėjo 
mušti savo žmona. Iš prad
žių senukas bandė geruoju 
išgelbėti savo dukterį nuo mu
šimo, bet kai tai negelbėjo, 
lasyk griebėsi šautuvo.

Didelis būrys detroitiečių 
aplankė Lietuvių Dienų Chica- 
goje. Jie nelabai tėra paten
ki n t i. Vyri a usi iu 11 hVi ši skun
džia dėl tvarkos. Sako taip 
pat, kad ir programas nebuvo 
tinkamai sutvarkytas. Esu, 
kai kuriuos artistus komitetas 
tiesiog ignoravęs. Sakysime, 
p. Vytauto Bieliajaus šokėjų 
grupei buvo paskirta tik pen
kios minutės, nors jo grupė 
buvo gerai pasirengusi pašok
ti kelis lietuviškus šokius. Na, 
o tuo tarpu kitai šokėjų gru
pei buvo leista beveik pusę 
valandos su lazdutėmis šoki
nėti ir mankštintis. Tie šokė
jai buvo tikrai nuobodus ir šo
kinėjo tarsi kokie indėnai.

Dėliai tokio programo su
tvarkymo daugelis yra pasi
piktinę.

Kitas vėl dalykas, tai tvar

ka. 'Piešų sakant, jokios 
tvarkos nebuvo. Iš kalno bu
vo skelbta, jog nusipirkusieji 
tam tikrus ženklelius gaus vie
tos pasėdėti. Bet tikrumoje 
nieko panašaus nebuvo. Kaip 

—— kas 
Kas 

užėmė 
ar jis

yra sakoma; išėjo taip, 
pirmesnis, tas geresnis, 
pirma atvyko, tas ir 
sėdynę, nežiūrint į tai, 
turėjo ženklelį, ar ne.

Rotterdšm Volendam
Veendam New Amsterdam

'yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas' ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvį. Puikiausi jren- 
jgimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
.Ncw Yorko.
1 Vidutinės kainos'
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

:Holland‘America Line 
j 40 N. Dearbom Si., Chicago

PATENTU V

RYKAI 
KNYGELI

Laikas daug reiškia 
prie patentu. Nerizl- 
kuokit vilkindami su 
apsaugojimų savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukel’u. 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "now to Ob-
taln a Patent” ir “Reoord of 
ventlon” formos. Nieko seimam 
už Inforniaeljas k» daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje, 
Greltart, . atsargus, rupėstlhgas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’fiRIEN
Registered Patent Attorney 

43-A Securlty fiavings & Commerclai 
Bank Bulldliig *

(Dlrectly aortas Street froni Patent Offlce) 

VVASHINGTON. D.' C.

1^ tolialt’ atvykusieji žirtonės 
tikrai jaUtėii* apvilti. Kai' ku
rie jų ikeliones jutu buvo 
(nuvargę, o* čia* nėra* kur atsi
sėsti, ndtš jie ir ženklelius nu
sipirko. Aš pats pastebėjau 
tdkįi atsitikimų: vaikšto seny
vo moteris ir ieško vietos atsi
segti. Priėjo ji prie vieno 
kliubo organizatoriaus ir pa
aiškino jam, kad atvykusi iš 
kito miesto ir eranti labai pa- 
VtiTgtisi. , Bet tas ponas sau 
sėdi ir traukia didelį cigarų, 
— užleisti’ savo • viėtųp mtvargu- 
fiai’ moteriai jis nei' nemano.

Butų galima' dar daug kas 
pasakyti apie? visokius netiks
lumus; liet* ttišČitrtb.

■■■„fcif .iHn I š—„į „.„į ...Į , Gil

Jau, rodosi, kartų rašiau, 
kad kai kurie Detroito dvasiš
kiai sumanė iš stebuklų sau 
biznį pasidaryti. Ta stbbuk- 
linga vieta nuolat gerinama, 
kad daugiau davatkų pritrau
kus. Pirma buvo dvi kažko-’ 
kių šventųjų statulos, o dabar 
jau atsirado ir trečia. Ji bal
ta ir matosi iš tolo. Beda 
tik ta, kad griešnieji paukš
čiai neturi nei sarmatos nei 
pagarbos statuloms. Pamoks
lais juos nesugraudinsi. Tad 
kunigėlis dažnai vaikšto po so- 
dv ir šaudo paukščius, kad 
juos nubaidyti nuo statulų.

Kaip matote, dvidešimtame 
mažiuje keistų dalykų vis dar 
netrūksta. — F. Lavinskas.

. Blogas Skonis Burnoje
Yra įrodymu, kad negerai veikla vienas ar 
daugiau svarbiausių organų. Gali virškini* 
mas yra negers*. apetitas blogas, silpna ®H- 
pdnacija, viduriai nereguliarus, nenatūralūs 
nildgas. nOrvlšKtirtias, ir tt. viskas tas pa
rodo rėlkalingūttia gero ir tikro TOntko 

Nusa-Tone
- _____________ 1 ' į

buvo rOkonionduoiahtdar Gydytojaus SpeOialid- 
16 kaip tik tokhtmr ndsveikavlm®. NTJGA- 
TONE i pastebėtinai trumpa laika pataiso 
sveikata ir atveda organizmu prie natūra
laus stokio. NekankinkitAs patys ir nekan
kinkite savo draugų. Nueikite pas savo vais
tininkų ir už Vienų Doleri nusipirkite mė
nesini treatmentų — NUGA-TONE parduo- 
damas su pihift garantija.- po dvidešimts dili
nu grąžinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.

N AŪJTĖNŲ 1 

‘Pinigų' Siuntimo^Skyrius at
daras kėsdife ntto 8 v. ryto 
iki 8 vai.4 vtdc: Nedėliomia 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.'
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A. A. TULYS

Senas Ponas su Jauna Panele
(Tąsa)’

Tam dideliam sumišime jie
du, nepastebėti, dingo iš salės.

Lauke snigo. Gausus, minkš
tas sniegas dribo. Gatvė ir 
stulpai buvo balti. Tvirtos 
šviesos ir skrendanti automo
biliai matėsi tartum per rūką. 
Buvo šviežu ir lengva ore, že
mė išrodė nauja.

Pirmas šių metų sniegas ne
paprastai juodu veikė. Jiedu 
susiglaudė, išbėgę iš viešbučio, 
ir greičiausiai sulindo j pirmą
jį taksį.

Senas ponas ir jauna pane
lė keliavo į jos viešbutį — į 
vienus, ramius ir laisvus jos 
kambarius, kurie šią valandė
lę rodėsi jiem brangesni už 
visą pasaulį. Ten laukė jų di
džiausias džiaugsmas, begali
nė aistra, kurie privers jų šir
dis daužytis ir svaigti.

Bet tie kambariai ir ta 
džiaugsmo valandėlė išrodė 
senam ponui dar begalo toli. 
Dentistas negalėjo laukti. Bu
vo prisiglaudęs prie jo baltas 
balandėlių kuris kiekvienu 
pasijudinimu kvietė jį mylėti 
ir pasigirti netikėta gražuolės 
meile, kurios jis jau seniai bu
vo nustojęs laukti.

Pirmiausia jis prispaudė ją 
prie savęs nesąmoningai kie
tai. Paskui drebančios jo ran
kos prilindo prie nuogų jos 
krutu, paskui prie nuogų šlau- 
nių ir atsargiai kasėsi aukštyn 
ligi gėdingiausiųjų moters 
rubežiu.

— Daktare! Brangus! Oi! ■— 
ji vaitojo ir bučiavo jo veidą.

—Mano širdis išlėks. Ji nie
kada taip nesidaužė. Nieka
da ji taip nesidaužė.

—Ne tada, kai pirmą mer
gaitę pirmą sykį...? Daug, 
daug metų atgal? Daktare! 
Mylimiausias! Aš alpstu]

—Niekados.
—Daktare, — tas žodis iš

truko iš -jos lygiai taip, kaip 
paskutinis žodis išeina iš mir
štančio. Ji nutilo ir sudribo.

Jis atraite jos suknelę virš 
strėnų ir pasisodino ją ant 
keliu.

Ji nebuvo nualpus, kaip iš
rodė. Nes jos rankos greitai ir 
sumaniai atėjo jam į pagalbą 
ten, kur jis vienas nieko nega
lėjo pasidaryti. Ji buvo tiksli 
ir pilna patyrimo — ne tokia, 
kaip ligšiol rodėsi. Ji veikė ir 
skubėjo ir kartu vaitojo:

—Daktare! Daktare! Oi!!
Brangiausias!

Ir čia atsitiko tas, kas dar 
nebuvo atsitikę prietikingam 
jo gyvenime. Baisiai drąsi 
scena sulošta vidurmiesčio 
gatvėse, šimtus automobilių 
prasilenkiant ir trafiko sau
gotojus, paliekant.

Buvo šykščiai trumpa scena 
—tik stebėtinas sprogimas. 
Maž-daug, kaip meteoras iš 
padangęs nukrito į žemę. Ir 
žvaigždė užgeso.

Jiedu sunkiai alsavo ir 
tvarkėsi rublis.

Daktaras išrodė perdaug 
prastai, kaip nugalėtas gaidys 
po sunkių peštynių. Jo skry
bėlė buvo nukritus po jo kojų, 
širmi, supuduliuoti plaukai 
laikė paslėpę visą kairiąją jo 
veido j^8sę. Jo širdis daužėsi. 
Jis, plačiai išžiodęs burną, 
gaudė orą. Jis paprašė jos 

• atidaryti stiklą. Bet ir stiklą 
atidarius truko jam oro.

—Oro, oro, — jis murmėjo.
Visoki vaizdai pasirodė jo 

akyse. Kažin kas ūžė, paskui 
sprogo. Jis paleido jos ranką. 
Jo galva nukrito ant jos kru
tinės. Ir jis nebejudėjo ir nie
ko nebesakė.

Jinai judino jį ir tyliai šau
kė:

—Daktare, daktare!
Jis tylėjo.
Persitikrinus, kad čia buvo 

paskutinė jo linksma valandė
lė, kad jis labai įspūdingai, 
pilnas jausmų ir sąjūdžio, pil-

nas vilčių negirdėtai pabaigė 
savo gyvenimą, ji pradėjo gai
lėtis, tikslo neatsiekus. Grei
tai ir maža baimė ją išgąsdi
no.

Ji suteise jo plaukus, su- 
tvarkiuų skrybėlę uždėjo, pa
tikrino švarko ir kelnių tvar
ką. Paskui iškrėtė jo kišenes, 
kuriose buvo tik keli doleriai. 
Bet ji ir tuos pasiėmė.

Ji buvo prislėgta. Ji bijojo 
viena pareiti į savo kamba
rius. Bet šį kartą ji nebuvo 
kalta. Ji vežėsi draugą, tik 
nelaimė atsitiko.

Kai pasirodė ji savo kamba
riuose, pikta ir išsiblaškius, 
jos sėbras žvėriškai suriko:

—Tu ir vėl viena!

—Aš—...—ji norėjo pasiaiš
kinti. Bet jos sėbras drožė jai 
į veidą atgalia ranka ir ji su
dribo ant minkšto, orientalio 
kilimo.

—Tu nebegali daugiau! Tu 
nebegera! Nebėra tau darbo, 
—jis koliojo ją visokiais žo
džiais.

Iš karto ji verkė, susirai
čius ant kauro. Paskui pašoko 
ant kojų ir suriko:

—Tu niekše! Aš dar nesu 
taip baisiai nuvalkiota, kaip 
tu manai. Aš galiu dar taip 
gyventi ir aš galiu naują, ge
rą gyvenimą pradėti.

Aš galiu, ką noriu daryti. 
Aš dar jauna. Dar nepervėlai.

Ir ji išbėgo į darganuotą 
naktį.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagon suplaukė 
daug užuojautos 
laiškų dėl lakū

nų mirties
Konsulai ir kiti išreiškia savo 

simpatiją Lietuvos Konsu
lui Chicagoje.

Lietuvos konsulas Chicagoje 
Antanas Kalvaitis gavo visą 
eilę užuojautos laiškų, ryšy su 
lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno žuvimu.

Laiškus prisiuntė, prezi
dentas A. Smetona, New Yor- 
ko Skridimo komitetas, Scran- 
tono komitetas, Vokietijos 
konsulas, Dr. Hugo Simons 
nuo diplomatinio korpuso 
Chicagoje, Estijos konsulas 
Clifton Caldren, Latvijos kon
sulas — August Bontoux, Pa- 
raguajaus — Fred W. Allen, 
Vengrijos — Laszlo L. Med- 
gyesy, stambus Chicagos biz
nierius Lietuvos kilmės žy
das S. B. Komaiko —- didelis 
lietuvių 
Kreicher 
pasiuntė 
Lietuvon
John F. Ryan iš Atlanta, Ga.,

draugas, Lou W.
— filatelistas, kuris 

su “LITUANICA”
du šimtus laiškų ir

KAIP CHICAGOS LIETUVIAI MINĖJO ŽUVIMĄ SAVO LAKŪNŲ

Iš gedulingo apvaikščiojimo pereitą penktadienį McKinley parke, kur Amerikos Legiono Lie
tuvių skyrius minėjo žuvimą drąsiųjų. chicagiečių lakūnų, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno. 
Į kelių tūkstančių lietuvių minią kalba “Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis.

publicistas, susipažinęs su la- skyseraper up out of the mud 
kūnais Chicagoje.

S. B. Komaiko savo laiške
sako:

175 W. Jackson Boulevard

July 17, 1933 
Dealh as robbed us of two 

real Lithuanians būt Fate has 
added the narnės of Stephen 
Darius and Stanley T. Girėnas 
to the ilhistrious list of 
Fatherland’s immortals.

our

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

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

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

pusei metų — $3.50.

Siųskite pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

My heart goes out to 
bereaved families 
gether with the 
peoples I mourn 
loss.

Faithfully yours,
S. B.

the
to-and

Lithuanian 
t Ii i s great

Komaiko.
įdomiausias savo turiniu 

yra laiškaa.-John F. Ryan, iš 
Atlanta, Ga., kuriame jis sa
ko:

By filis time I suppose so 
much regret has been piled 
u p over the loss of the two 
Lithuanian boys that my own 
expressions vvill hardly make 
much difference, one way or 
the other. Hovvever, I think 
that our brief associations 
have entitled me to somę 
slight feeling of kinship with 
the people of Lithuania, and 
I want you to know that I suf- 
fercd a sharp sense of perso
nai loss 
of you.

Theirs 
f r uit on
the branch broke it was cer- 
tainly not to thcir discredit 
for having tried. The 
diance, the brilliant try, 
the courage to risk that 
ending are the things 
turn Girėnas and Darius 
of the roles of lads who 
flew around in Chicago,
something more than men. 
Permitting the word, the term 
for that sort of thing is guts— 
it was the thing that tore 
simple ■ men off thcir New 
Engiami fanus and sent them 
in wagons aeross the west. It 
is the thing that pushes a

—and it is the thing that never 
dies so long as men can sence 
tlie fields beyond the moun- 
tains or the sea.

For those of us who šit at 
the safety of our desks, the 
risk involved may seem an 
apalling thing. It may have 
seemed a waste of effort, a 
needless venture and, perhaps, 
deliberate suicide. Būt rather 
than that, it seems to me, that 
risk is a vital part of life; and 
that without it we get no- 
vvhere. The great chance, 
then, is not a gample, būt 
rather the battering down of 
another door on the way to 
progress.

Sinęerely yours,
John F. Ryan.

■ . t- '

Dainininkas Juozas 
Babravičius rengiasi 

rudens sezonui
/ ? 'L

Rengia koncertą ir balių Au
ditorijoje spalių 1 d.

along with the ręst

was a long reach for 
a high limb, and if

Dainininkas Juozas Rabra- 
vičius, pasižymėjęs savo dai
navimu lietuvių Dienoje, Chi
cagos Pasaulinėje Parodoje, ir 
Dariaus-Girėno gedulio va
kare, Chicagos lietuvių Au
ditorijoje, jau pradeda reng
tis rudens sezonui.

Pirmas jo koncertas — ba
lius įvyks spalių 1 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Pro- 
grame dalyvaus nevien J. Ba
bravičius, bet ir kitos žymios 
artistinės jėgos Chicagos lie
tuvių tarpe.
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S. Hardman, Dr. Isrtol Gdld- 
stein, Lem Harris, Harold 
Hickerson, Roy Huasori, Mrs. 
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Sollera, UfZcn Sinclair. Lotiise 
Thompson ir William R. Truax.

ŠEŠI DELEGATAI | NBPAP- 
tlAStĄ INTE^NACKjNALO 

KONGRESĄ

ŠIŲ DIENŲ PROBLEMOS

Amerika taip pat, kaip ir kitos vakarų civilizaci
jos šalys, padarė milžinišką progresą moksle, techni
koje ir pramonėje. Technika pramonėje ir susisiekimo 
priemonėse yra pasiekusi ypatingai aukšto išsivystymo 
laipsnio. Jungtinėse Valstijose, Anglijoje, Vokietijoje, 
Francijoje, Belgijoje, Švedijoje, Danijoje, Austrijoje ir 
visoje eilėje kitų šalių šiandie nebėra klausimo, kaip 
pagaminti visiems žmonėms pakankamai maisto, rūbų 
ir įvairių kultūringo gyvenimo patogumų.

Turto yra begalės, o dar daugiau — priemonių jį 
didinti. Bet tuo pačiu laiku milionai žmonių tose šaly
se kenčia vargą. Apie 40 milionų darbininkų pramo
ninguose pasaulio kraštuose šiandie neturi darbo.

Tai pareina nuo netikusios ekonominio gyvenimo 
organizacijos. Ekonominiai santykiai visuomenėje šian
die dar nedaug kuo tesiskiria nuo to, koki jie buvo 
prieš 50 ar daugiau metų. Pagrindiniai principai pasi
liko tie patys: privatiniai savininkai valdo dirbtuves, 
gamina jose ką nori ir kiek nori; samdo ir atleidžia 
darbininkus sulig savo nuožiūra; ima už pagamintas 
prekes tiek, kiek gali gauti. Kai biznis pelno neneša, 
tai jie dirbtuves uždaro ir išmeta darbininkus į gatvę.

Šitokia ekonominė santvarka galėjo būti gera, kuo
met beveik visi žmonės gyveno žemės ūkiuose, kurie 
pagamindavo viską, ko reikia ūkio dalyviams, ir tik 
atliekamas produktų perviršis būdavo perdirbamas į 
manufaktūros prekes ir parduodamas rinkoje. Bet 
šiandie tokia santvarka neša pragaištį. Didelė daugu
ma žmonių Amerikoje dabar gyvena miestuose, užimti 
pramonėje ir prekyboje. Jų ekzistencija reikalauja, kad 
pramonės veikimas ir prekių cirkuliacija nesustotų. 
Krizis stato į pavojų milionus gyvasčių.

Ta pasenusi ekonominė sistema turi būt pertvar
kyta. Tačiau ji yra ankštai sujungta su politikos tvar
ka (valdžios organizacija) ir su visa visuomenės orga
nizacija. Valstybės tvarkoje Amerika beveik nepadarė 
jokio progreso per pusantro šimto metų. Kitų šalių 
demokratijos taip pat nesistengė pagerinti savo siste
mą; todėl, užėjus dideliam kriziui, daugelis žmonių 
ėmė abejoti apie demokratijos gerumą, blaškydamiesi 
iš vienos kraštutinybės į kitą.

Socialinio gyvenimo srityje žmonija yra be galo at
silikusi, palyginant su progresu materialinių turtu ga
minime. Tas atsilikimas tai svarbiausioji priežastis da
bartinių žmonijos bėdų. Jeigu žmonės mokėtų taip pat 
gerai pasiskirstyti darbo vaisius, kaip jie moka juos 
pagaminti; jeigu miestų ir valstybių tvarkyme butų 
buvę padaryta tiek pažangos, kaip mašinų vartojime 
pramonės tikslams, automobilių ir aeroplanų ištobuli
nime, tai nė vienam darbininkui industrinėse šalyse 
šiandie nereikėtų būti alkanam.

Žmonija priėjo 'prie to laipsnio, kada ji turi be ati
dėliojimo. daryti dideles permainas savo politiniame ir 
socialiniame gyvenime. Jeigu jos nebus daromos sąmo
ningai ir apgalvotai, tai įvyks dar daugiau tokių ka
tastrofų, kaip bolševizmas, fašizmas ir hitleriztnas.

Į specidlį Socialitftiiiio Darbi
ni n k ų Internacionalo kongresą 
Socialistų partija paskyrė še
šis delegatus: Mayrtard G. 
Krueger, Edvvard tOviilSOh, 
David H. Peilio, Jacob lankoti, 
Herman Kobbe ir Clarenče 
nior.

FAŠISTAS gina 
BOLŠEVIZMĄ

Apžvalga

PRIEŠ KARINIS KONGRESAS

Apie 30 radikališkų, pacifis
tiškų ir progresyviškų grupių 
laikys bendrą prieŠ-kArtnį kon
gresą New Yorke, rugsėjo 2, 
3 ir 4 dienas. Jo oficialis var
das bus: Jungtinių Valstijų 
Kongresas Prieš Karą.

Šitame kongrese pirmu kar
tu susitiks socialistų ir komu
nistų delegatai. Socialistų (Par
tijos vykdomasis komitetas, su
sirinkęs Reading’e, Pa., nuta
pė dalyvauti kongrese dviem 
sąlygom: 1) kad nė viena gru
pė nemėgintų uždėti kongresui1 
Savo kontrolę, 2) kad atskiros 
grupės, dalyvaujančios kongre
se, neužpuldinėtų ir nešmeižtą 
viena kitos. Rengimo komite-

Nuo to Miko, kai Brooklyno 
“Vienybė” atsuko nugarą fa
šizmui, pastebima įdomus per- 
sigrupavimas “tautiškame f ren
tė”. Aršiausieji fašizmo paka
likai ėmė dabartinius “Viėn.” 
vedėjus atakuoti ir ieškoti už
uojautos pas komunistus, štai, 
“Am. Lietuvyje” V. M. Klau
sutis (Čėltanatiskas-Chasė), ku
rio kandidatūrą į SLA. Pilei-. 
Komitetą rėme Ginkus su Va
laičiu, rašo ilgą pamokslą p. 
J. Tysliavai, kad, girdi, nerei
kią “šmeižti” bolševiku ir jų 
dvasiško tėvo Lenino, kuris 
buvęs visų pripažintas (!) “hu
manistas” ir “genijus”.

Apie Lenino “humanizmą” 
gali kalbėti tiktai žmogus, Ku
ris nėra nieko girdėjęs apie 
prigrūstus sovietų 
apie koncentracijos 
ir Soloveckas salas, 
kankinami ir badu 
politiniai bolševizmo 
apie barbarišką Gruzijos užka
riavimą ir baudžiamasias eks
pedicijas tos nelaimingos res
publikos gyventojų nialšinimui. 
O Lenino “genijus” reiškėsi 
tame, kad jisai antroje pusėje 
savo gyvenimo sutrempė visus 
principus, kuriuos jisai skelbė 
per pirmąją pusę savo am
žiaus; kad į valdžią dasigavo, 
apgaudamas Rusijos liaudį 
dėdamas duoti jai visišką 
vę ir sušaukti Steigiamąjį 
mą); kad valdžioje laikėsi 
lu, apgavyste ir teroru; 
kas pttsč metų skelbė vis nau
ją “neklaidingą” politiką...

Yra juk faktas, kad leniniz
mo šalyje, kur buvo žadama iš
vaduoti darbo žmones iš viso
kios priespaudos ir visiems su
teikti didžiausią laisvę ir ma
terialinę gerovę, Šiandie žmo
nės kenčia didesnį skurdą, ne
gu bet kurioje kitoje Vakari
nės civilizacijos šalyje. Volgos 
srityje ir šiauriniame Kaukaze 
siaučia tikras badas; miestuose 
darbininkams trūksta net juo
dos duonos, ir sovietų valdžia 
nuolatos skelbia mirties dekre
tus tai fabrikų valgyklų virė
jams, tai įvairių pramones ir 
komunikacijos šakų adminis
tratoriams, stengdanlasi su
versti kaltę ant “sabota'žinkų” 
už savo nepasisekimus. O kiek 
laisvės turi Rusijos žmones po 
Sovietų Valdžia? Ar bent kris
lelį daugiau, negu Vokietijos 
žmonės po Hitlerio diktatūra ?

Bet Klausučiui-čekanauskui 
tatai atrodo nepaprastai didėlis 
“progresas”, kokio dar niekas 
nesąs padaręs, čia kailba ne jo 
protas (kurio jisai nedari# ir 
•beturi), bet jo simpatijos dik
tatūrai. Kiekvienas fašistud- 
j antis elementas savo sielos gi
lumoje simpatizuoja bolševiz
mui; ir atbulai, bolševizmo 
garbintojai simpatizuoja fašis
tams. Dažnai juoš sunku to at
skirti vienus nuo kitų1. ' > . ...... —; . ,— .... . ............... .. ■ " t..

KULTŪRA N<r. 4 tik ką 
gavcnRae įš Lietuvos. Tai įė-

kalėjimus, 
stovykla 3 
kur yra 

marinami 
priešai;

lais- 
Sei- 
me- 
aad

tas šitas sočialistų sąlygas pri
ėmė ir papildo savo sąstatą 
šiais socialistų pasiūlytais as
menimis: Norrnan Thomas, Ju
lius Gerber, Edvvard Levinson, 
Harry W. Laidler, Charles So- 
lomon, Aaron Levenstein ir 
Gus Tyler. Be to, į rengimo 
komitetą, pagal socialistų reko
mendaciją, tapo kooptuoti kitų 
organizacijų atstovai: Leroy 
Bovvman, League for Industriai 
Democracy; Mary Schoenberg> 
žydų Moterų Taryba; Tucker 
P. Smith, Komitetas Kovai su 
Militarizmu švietime; ir Ho- 
war<J Y. Wilhams, Nepriklau
somo Politinio Veikimo Sąjun
ga.

Į kongreso rengimo komite
tą, be aukščiais paminėtų so
cialistą ir kitų organizacijų at
stovų, Įeina Donald Hendcrson, 
Mra. Aimte E/ Gray, J. B. Ma- riauBias'ir įdomiausias žur 
tthetfM, James W. Fotd, Robert • ’ SI* M* T

ma gauti Naujienose.

LAKŪNUI WILIE POST BAIGUS ISTORIŠKĄ KELIONE APIE PASAULI

Dideles minios žmonių Ncw Yorke įiasitinkamas lakūnas Wilcy Post ir jo lėktuvo Winnie Mae, baigus rekordinę kelionę apie 
pasaulį, kurią Post padare į 7 dienas ir 18 valandų, bėveik viša diena surhušdamas savo pirmesiiį rekordą, padarytą du 

metai atgal bendrai su Idkunu Harold Gatty.
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PASTABIOS
J. Šukys, bimbihinkų kanau

ninkas, pasakoja, kaip sklOki- 
ninkas Butkus laike pasaulio 
karo piklęs užsiregistravusiems 
“kveščenierius” ir imdavęs po 
dolerį. Surinktus pinigus, esą, 
jis pasėdėdavęs sau į kišenę.

Į tą Šukio užmetimą “Naujo
ji Gadynė” atsako, jog tai esąs 
melas. Girdi, dolerius už kari
nių blankų pildymą žėręs sau 
į kišenę ne Butkus, bet paties 
Šukio specialiai tam darbui pa
statytas V. Andrulis, dabartinis 
“Vilnies” redaktorius.

i
Vadinasi, kol bimbiniai ir 

pruseikiniai sugyveno taikoje,’ 
tai jie sutartinai mulkino dar
bininkus ir iš jų kolektavo pi
nigus. Bet dabar, kai jie pra
dėjo tarpusavyje, peštis, tai ir 
kelia aikštėn vieni antrų ne
švarius darbus.

balsavęs už Kapšuko rezoliuci
ją. Na, o toje rėzoliučijoje bu
vo reikdldujama sušaukti Stei
giamąjį seimą, .amnestijos po
litiškiems kaliniams, panaikini
mo monarchijos liekanų, įstei
gimo defnbkratinčs respublikos 
ir lygių teisių visoms tautoms.

Vadinasi, bimbininkų tara- 
daika bando sukritikuoti Pru
seikos op’Ortunizfną pasiremiant 
Kapsuko parašyta režolitrcija. 
Tačiau ji nei juste nepajunta, 
kaip užmauna Kapsukui, “Lais
vei” ir pati sau veidmainystės

“Laisvė” No. 96 rašo 
veiklų judėjimą ' įsitraukia ne 
tik klasiniai sąmoningi 1 darbi
ninkai, bet net bažnytiniai žmo
nės, parapijų vadai, tūli dva
siškiai, studentai, eiliniai so
cialistai ir antraeiliai jų vadai”.

žodžiu sakant, bimbizmas jau 
laimėjo mases proletarinei re
voliucijai; jis “užkariavo” so
cialistus, studentus, parapijų 
vadus ir net kai karius dvasiš
kius. Gaila tik, kad “Laisvė” 
neskelbia tų dvasiškių vardus, 
kurie įstojo bimbininkų parti
jom

Kada toji rezoliucija buvo 
parašyta, tai Kapsukas dar ne
laižė kruvinų Stalino batų. Jis 
tada reikalavo amnestijos poli
tiškiems nusikaltėliams, reika
lavo sušaukti1'’< steigiamąjį sei
mą, lygių teisių visoms tau
toms ir net demokratines tvar
kos.

. Na, o kaip dabar bolševikai 
žiuri į j tuos klausimus? Pats 
Kapsukas su didžiausiu įnirši
mu kovoja demokraitiją. Rusi
joje tapo įsteigta aršiausios 
rųšies diktatūra; Politinių ka
linių ten yra nei kiek ne ma-

žiau, -kaip caro laikais. Stei
giamasis seimas, kurio reikala
vo Kapsukas savo rezoliucijo
je, tapo su ginklo pagalba iš
vaikytas. Tautinės mažumos 
netuH jokių teisių. Bdštvika; 
užgrobė tlkrainą, Azarbeidžia- 
ną ir Gruziją. Bolševikiškos 
gaujos buvo užpuolusios net 
Lietuvą. Ir jeigu tos gaujos 
tada butų btivusios pakanka
mai galingos, tai šiandie Lie
tuva butų buvusi tokioje pat 
padėtyje, kaip Gruzija.

Akivaizdoje visų tų faktu 
reikia tik stebėtis, švelniai ta 
riant, Šukienės durnais argu
mentais. Pasirodo, kad Kapsu
kas yra tikras Stalino čebatlai- 
žis. Kadangi jam pasisekė pri
sigrūsti prie bolševikiško lovio, 
tai jis šiandien1 purvelis drabs
to visa tai, ką 1917 ir.. skaitė 
šventu dalyku. —Marksistas.

LIETUVOS ŽINIOS

Šventė Vievy
Birželio 29 d. WS centro 

valdyba Vievyje suruošė šven-

“Laisvės” gašpadorius Buk- 
nys jau nebepasitenkina parda
vinėjimu Kaukazo stebuklingo 
vandens ir bolševikiškos žuvies. 
Dabar jis pardavinėja Sovietų 
Sąjungos aukso bonus. “Išro
do”, kad bimbiniai greitu lai
ku padarys savo biedrius sekė
jus turtingais žmonėmis. Ta
da jie gal nusiramins, ir revo- 
lihci’jos nebekels.

Keista tik, kad komunistai 
prie kiekvienos progos kol'ek- 
tuoja nikelius ir varinius cen
tus, o nesinaudoja bolševikiš
kais aukso .kalnais.

“Laisve” rašo, jog bendro 
franto taktika yra pati- griež
čiausia kova prieš reformisti- 
įlės ir socialdemokratines orga
nizacijos už: mases darbo įmo
nėse.

Labai gerai, kad nors sykį 
prisipažino prie tiesoš. Vadina
si, komunistų siūlomas bend
ras frontas susiveda prie griež
čiausios' ikonos \prj>; sociali^u^

Ačiū už atvirumą! ‘ ? '

“Laisvės” No. 147 šuMenė 
kritikuoja Pruseikos oportu
nizmą. Sklokininkiį vad< ji 
primeta, kad taisai. 1917 rh. i| Ct»H 'iftjį iVjlMim tpuliuu lt» Uosti Binain

tę —- paminėjimą lenkų už
grobtų Vilniaus Kalvarijų. Spe
cialus traukinys iš keleivinių 
ir daugybes bekoninių vagonų 
Vievin sugabeno apie 3,000 
žmonių, nes mažom keliavimo 
išlaidom (2,60 lit. ten ir atgal) 
daug kas pasiukvotijo. Vievis 
pirmusyk savo amžiuje tiek 
publikos matęs, kaip vietiniai 
žmonės pasakojo. Buvo bažny
čioje pamaldos, paskiau prakal
bos prie bažnyčios; kapuose 
padėti vainikai prie kritusių 
kareivių ir Kybarto kapų. Dar 
pasakytos kelios prakalbos. Va
kare miške gegužinė, “Dainos” 
choro koncertas ir vaidinimas, 
kuris nebeįvyko. Labai įdomiai 
šventes vadovybe pasielgė su 
“Dainos” choru, kuriam jiu- 
vežti Vievin duotos atskiros 
kupė, bet kai šie grįžo atgal 
Kaiman padainavę ir atlikę 
svarbiausią šventės programos 
dalį — buvo susodinti bekoni- 
niuose 
grindų,
choristai lygią dalį mokėjo, 
kaip ir 
to buvo specialiai kviesti ir 
žadėtas atskiras vagonas.

vagonuose ant nuogų 
nežiūrint į tai, kad

NEGALI JO SUČIUPTI

kiti keliaujantieji, be

j



Varšuvos čiosc

sustoti

RADIO

Klaidos atitaisymas

tkatk REALLY

Grabiniai

Lietuves* Akušerės

Advokatai

Dr. Strikol’is

Namų Tel. Hyde Park 3395

Kaži

6322

M

suteikė 
žingei- 
Svetys.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane

a\one

. <%®ese

Prieš 2 m. nukentė
jęs nuo ugnies dar ir 
dabar nepasveiko

M. J. Šileikis atosto*- 
gauja Wisconsine

Gimines, draugai 
esat i 
vauti laidotuvėse.

Papilėje, vytint- 
- Kaune, Vytauto 
Jurbarke, ir dar*-

J. Tverioną, į “Naujie- 
atsilanke A’i Žalalis, 1737 

pareiškė,

Vakarais: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Abe. Tel. Lafayette 7337

Phone Boulevard 7042

žirnis; Milano ir 
mažėjuose.

Lietuvoj patiekė projektus 
ir pastatė paminklui Simano 
Daukanto 
to Didžioj 
Didžiojo -
bai baigiami Dr; Vinco1 Kudir
kos paminklui Naumiėstyj.

CHICAGO, ILL

OPTOMETRISTAS
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.*

Akinių, Dirbtuvė

Rekomenduoja' daili 
ninka Dariaus-Girė 

no paminklo sta
tymui

Gražus radi o programas žavė
jo; klausytbjuš

Tarp Chicagos
Lietuvių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo' ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų5 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. T. DUNDULIS
G4?ZT<iJ^?»IR chiRURGAS 

4 į4? ARCHER avenue 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rėz. Tel. Victory 2343

St., prie Clark 
7000: Valandos; O—S 

____ 22 St. (Cerraak Rd>
, Šarados ir PStay&os vak. C iki fl 

Telefoną* O*a*l 012S
ii $459 S. Rockvrel! Street 
>, VSbtrtsvo ir Snbatoe vak. 7 Iki 8 
Telefoną* BapubUo 8000

Tel. Lafayette 3572
J. LiuleviČius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

.4092 ARCHER AV.

Toliau noriu priminti, kad 
Lietuvių Dienoje dalyvavo ir 
nemažas skaičius lietuvių liute
ronų. Bėda buvo tame, kad tų 
pačių dienų Stadione įvyko visų 
liuteronų iškilmės ir todėl jie 
kiek suvėlavo.

Tose liuteronų iškilmėse da
lyvavo apie 60,000 žmonių.

Jonajr Kasparaitis,
Vienas iŠ Chicagos lietuvių 

liuteronų.

Nuo gazolinoskaudžiai apde 
gęs stoties savininkas A 
Stankus.

_ i ir pažystam^ 
nuoširdžiai kviečiami dily-

4442 South Western Aveniu 
Tel. Lafayette 4146 

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

Dar truputis apie 
LietuviųDien&Pa:- 

saulL Pkroduji

Tel. REPUBLIC 3’100

756 W. 35thSt.
(Cor. of 35tb & Halsted Sts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedčldieniais pagal sutarti1

laidotuvėse kuoplgiausiai.
II___ „„“—--J. o musų

Skamba varpas užu šilo.
Ką gi lydi jo garsai?
Žmonės kasa kapą gilų 
Ką Šaltai priglaus jisai.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Ryšy su vakar1 dienos “N.* 
tilpusi žinia apie mušeikas 
kurie skaudžiai apmušė siu
vėjų 
nas” 
So. Union Avė 
kad jis pažįsta abu mušeikas; 
Jis užginčijo išsireiškimų, kad 
jie yra bolševikiško nusista
tymo.

Grynas. 
žOjliinj 
ir i . 
dodcrvIncH 
veik 
odos 
ypatybes 
(IUoIČho. 
—-.‘ifte, C" .....
Žemo. Du syk srereanl rezultatai

Man tenka dalyvauti lietuvių 
susibūrimuose per daugelį me
tų, bet sekmadienio, liepos 16 
d. susibūrimas Chicagos pasau
linėje parodoje buvo didžiau'- 
sias, kurį aš ikišiol buvau ma
tęs. Tur būt tai ir bus pasku
tinis toks didelis lietuvių pub
likos susirinkimas.

Nubudę:

Moteris, Sunai, Motina, 
Sesuo, Broliai, švogerka 
it Giminės.

Žuvusioms lakūnams Stepo
nui Dariui ir Stasiui Girėnui, 
kaip žinia, viename iš viešųjų 
Chicagos parkų nuo Amerikos 
lietuvių bus pastatytas atatin
kamas parniūksiąs. Kad pa
minklas reprezentuotų lietu
vių tautos dvasių, lakūnų nar
sumų, ir dailos žvilgsniu tu-» 
retų augštų vertę, reikalingas 
talentingas skulptorius.

CEEARING— Jau praėjo 
suvirš dveji metai- kai lietu
vis gazolino stoties* savininkas 
A. Sthhk’us; 6156 South - Cicero 
avenue apdėgė gasu, liet iki- 
šioPjis nepasveiko. Ypatingai 
skaudžiai' nukentėjo jo ran
kos, kurių* dhr ir- dabar ne
gali valdyti’ ir thri samdyti 
darbininkų/

A. Stankus užlaiko prie sa
vo stoties ir mažų valgyklų, 
aukščiau paduotu- adresu; Sa
vo 1 laiku sužeistasis dktyvavo 
lietuviškume veikime, ypatin
gai dailės* srityje. Priklausė 
prie Birutės cHoro ir finansi
niai rėmė dailės ir apšvietos 
veikimų;

šiandien musų! tautiečiai tu-

Rec. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

štai) gyvename laikus, kad 
žmogus mylintis koncertus ar
ba kitokius mužiknliškus pa
rengimus, nebeturi eiti į sve
tainę jų ten klausyti) bet juos 
galima girdėti- besėdžiant 
minkštoje sėdynėje savo na
muose. Tai su elektros jėgos 
pagelb'a, radio išradimais!

Taip ir praeito antradienio 
vakare, kaip buvo malonu ir 
žingeidi! pasiklausyti Lietu
vių'Radio Koncerto, kuris bu
vo perduotas iŠ stoties W. G. 
Ę; S., pastangomis Peoples 
Furniture Co. krautuvių/ Iš
tiktųjų’ buvo1 gražu’ tų valan
dėlę praleisti besiklausant 
gerai išsilavinusių • dainininkų 
dainuojant.

Dainavo poni . Bartush, O. 
Skeveriutė, A. Čiapas ir kiti. 
Taipgi graži muzika ir įdo
mios kalbos suteikė daug gra
žaus ir įdomaus pasiklausiino. 
šį sykį kalbėjo Dr. Kavarskis, 
M. D. Taipgi gražus ir ata
tinkami programo vedėjo pa
tarimai ir nurodymai 
klausytojams daug ko 
daus pasiklausyti. —

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja
Reikale meldžiame atsišaukti, o 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd- PI., Chicago 
SKYRIUS!

1439 S. 49 Ct, Cicero, III. 
Td. Cicto 5927

DR. C. KASPUTIS .
DENTISTAS t . 

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

SIM0N M; SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monro, 3377

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

Va. . arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

______ oeredoj pagal sutartį.

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

pi'iirrlnaB Žemo sustabdo nlo- 
. odos 1 penkias sekundas — 

nngelbingas prie Rėžomos. puOkų, 
ir ifibRrihių. Žemo be- 

ctcbuklingai pruAUina visokias 
iritucijns, kadangi jo gydymo 

retai randamos kitose gy- 
Vlrios vaiBtinyčios užlaiko 

(50c, SI, Ypatingai tvirtas

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 617 

CHICAGO, ILL.

J4J0ZAS BAGDŽIUNAS 
BORDEN

Užmerkė akis amžinu miegu pir
madienio naktį. 11:15 vai., lie
pos 24 d.. 1933 m. eidamas 39 
metus. Gimęs Cbicagoje 1895 
m. Paliko liūdinčius, 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 minčtos koplyčios į 
Cedar Park kapinyną kuris ran
dasi prie 125tos ir Halsted gat-i

šitam darbui aš rekomen
duoju gerų Lietuvos skulpto
rių, o gal ir thlėrltingiausių ei
lėje pasaulinių skulptorių tai 
— skulptorių Vincų Grybą; Jis 
dabar gyvena ir turi savo stu
dijų Jurbarke.

Noriu tart žodį kitų apie 
skulptoriaus profesijų. Skulp
torius jau kudykystčs dienose 
parode didelį talentų su savo 
darbais. Plačiai apielinkei 
kaimiečių drožė šventuosius, 
lipino iš gamtos, ir jau bandė 
tvert net kompozicijas. Už tai 
gaudamas kiek atlyginimo ir 
daug pagyrų nuo kaimiečių. 
Tiktai būdamas vos dvylikos 
metų amžiaus, 1908 metuose 
po globa vieno lenko dvari
ninko, iš Ziplių, grafo Potoc- 
kio tapo išveštas į'Varšuvos 
dailos mokyklų. Varšuvos 
mokyklų baigė į tris metus, 
kur kiti tenai studijavo dc- 
šimt-penkiolikų metų. Iš ten: 
lenkiškų globėjų parama, at
sidavęs su siela ir kimu dal
iai, leidosi į platųjį Europos 
dailos pasaulį, ir Europos 
svarbesniuose dailos centruose 
studijavo apie dvidešimtį me
tų visur įsigydamas mokyklų 
augščiausius užgyrimus.

Skulptorius savo tėvynės 
neužmiršo, 1928 metais grįžo į 
Lietuvų, nes jų daugiausia my
lėjo ir augštai nuėjęs skulptū
ros profesijoj, jis dabar tenai 
gyvena ir darbuojas. Jo ke
letas darbų yra palikę Pary-

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rėr. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Mrs. ANEEIA K. JARUSH
Physical Therapy 

® Midwife 
5109 South Albany 

ĮO Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li- 
g°nin«se» duodu ma- 

g.ssage, eleetrie treat- 
B ment ir magnetic 

blankets ir t. t. 
.Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 

. vanai.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kiaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Bdlsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: S'eredoj ir Pžtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Uta minkė. Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South HAlsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

..Naujienų” spaustuves dar
bininkas ir dailininkas M. J. 
Šileikis dabartiniu laiku atos
togauja su žmona Wisconsih 
valstijoje. Sako, kad Madi- 
Eon, Wisconsin apiclinkėse 
perdaug lijo. Oras šiltas. Esu 
daug uogų ir grybų. *

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.

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan Avenue 
VALANDOS, W°°d 5107

nnn a 'u* J1 va*andai ryte: 
apart lvenm^‘ ? blandai vakare. 

P iventadiemo it ketvirtadienio.

«»il-wr.ppWĄX

4605-07 SO. E 
Visi Telefonai YARDS 1741—1742

I. X ZOLP
GRABORIUS 

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

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

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St:, netoli Morgan Sb.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. VAITŪSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

PETRAS ANTONOVICH

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 26 dieną, 10:55 valandą ry
te 193 3 m., .sulaukęs 28 metų 
amžiaus, gimęs Chicagdj.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Kotryną po tėvais Julinaitė, 
tėvą Pranciškų, 3 brolius 
mierą. Mykolą ir Tamošių, 

, seris Eleną ir Oną ir dėdę 
zapą Julinį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
So. Ellis Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny lie
pos 29 dieną, 8:00 vai. ryto iŠ 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kaži- 

. miero kapines.
Visi a. a. Petro Antonovichaus

• giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
lalddttivėse ir sunikti jam pasku- 
tinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tėvai, Broliai, Seserys, 
Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
1 rius J. F. Eudeikis, Tel, Yards
* 1744.

1,0 ir Ra. Tel. ~5914

DR. NAIKELIS4 
756 W. 35tK St

(Cor. of 35th 8 
fiso valandos: nuo 2,'4’ 7 9

Nedėldieniais pagal autartį.

Žymus Lietuvos skulptorius
VINCAS GRYBAS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

104 W. Monroe 
Telefonas aute 

WSIde:2201 W. 
PMMdilto,

Ofiso s: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A. A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

O f i" s a s 
; 3102. So. Halsted St 

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal _ sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ei Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Ofisas ir Akinių, Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

t TAMOŠIUS ŠEŠTAKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 24 dieną, 1 1 :4 5 valandą 
naktį 1933 m., sulaukęs 50 me- 

_ tų amžiaus, gimęs Biržių apskr., 
Svėdasų parap., Mikerių kaime.

Paliko didėliame nubudime mo-
* terj Teklę, po tėvais Stankevičiu-
* ti. ddkterį Oną 10 metų. Vero

niką 5 metų, sūnų Danielių 7 
metų ir Antaną 4 mėnesių, bro
lį Joną, švogerius Kairį, Tauterį 
ir Dovidenus ir kitus gimines, o

r. Lietuvoj seserį Anelę.
£ Kūnas pašarvotas randasi 207 
. — 155 St.. Calumet City, III.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
liepos 28 dieną. 9 vai. ryto iŠ 
namų į šv. Pranciškaus parapijos

- bažnyčią. Ifldižha Hifbbr, Ind.; 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus

‘ nulydėtas į* Šv. Kazimiero kapi- 
f ntt.
ir Visi a.' Tamošiaus šeštakau- 
i skb giminės, draugai ir pažįstami 
» esat niioširdžiai kviečiami daly- 
t vadti laidotuvėse ir suteikti' jairt
- paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
s kinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Svogeriai ir Giminės.

Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Toliau, teko pastebėti ir 
kurios klahfcs iš rengėjų 
sės. Pirmiausiai, Lietuvos 
liava buvo pavėluotai iškabinta, 
o šalę to, ji išrodė labai purvi
na ir tik pažemino Lietuvių tau
tos garbę; antroj vietoj, nebu
vo jokios1 tvarkos su rezervuo
tomis sėdynėmis, kurios buvo 
parduodamos už ženklelius; jo
kio skirtumo tarp rezervuotų ir 
nerezervuotų kėdžių nebuvo. O 
tarp sėdinčių ir stovinčių taipgi 
nebuvo jokio sutvarkymo. Vie
nas atsistos sau ir žiuri, o kiti 
jo užpakalyje nieko nemato, 
gali sau sėdėti nežinodami kas 
ant estrados darosi.

retų neužmiršti A“. Stankaus Vakarykš<
antrašo ir važiuojant pro šalį, apie S. Girėnų įsibrovė klaida 

ir pasiimti gaso. Bu-, trečiame antgalvyje turėjo bu

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. niro 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200*

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA
2422. W. Maręuette Rd. , 

kampas 67th ir Artesian Avė.
__ , Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų i: 

nedėliomis pagal susitarimą.

JUOZAMS; EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A‘ I

N&iuriAt kur gyveni musų patarnavimAS* pritinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

Lavoną perkeliam dykai 
30 Metų Skirtingu Patarnavimo

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

5340 South Kedziė Avenue

veik amžinas invalidas ir jam moko armijoje 
reikia pagelbėti šioje nelai- ------------------
meje

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CltlCAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įst&^ yra seniausia; turi 
daugiausia* šermenių todėl galPpi^ifrtf patarnauti.

J; F. EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių į graborius; kuris 
turi {rengęs grabų dirbtuvę/ ,

Puikiausios, modemiškai įrengtos* trys koplyčios' sti4 
vargonais DYKAI dėl šermenų. • • ... ’ "

Nubudimo valandoje, pašaukite šių? (staigų,

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS’ 

DIDYSIS OFISAS' 
4605-07 SO. HERMTACB AVĖ.

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armiuge 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milivaukęe Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį;

Lietuviai Daktarai

DR: MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nno 6 ik: 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR- C. K. kliauga 
„, Dentistas

2420 ®Iar9’»ette Rd.
feocAK’e78'28

temo
F OA SKIN I R R ITRTIONS

Itching
Skln

M'•r
Alg®

"i



mylia j vakarus nuo

Kviečia Komitetai.

MORTCME BANKERS

Chrysler ir Plvmouth

MADOS MADOS

For Rent

bronzi

A

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

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

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

4 KAMBARIŲ flatas, 2 miegkamba- 
riai, renda $12.00 į mėnesį, _ Svarus, 
Šviesus, iš fronto. 913 W. Cullerton 
(20tb St.).

Prisirašykite j musų spulk) 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

traukiame Cicero
Tuomet

laiku' taryba turi 
deficito ir iki jo 

negali niekur gauti

kilo štai iš kur. 
mokyklų biudžetas

Garsinkitčs “N-nose”

laiškai yra aUje Iš Europos 
jie priklauso, tegul nueina i

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai______

—o—
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome eiperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi anuojame, 
kaip tai rynas, “down -epots” ir tt.

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

—-O—

PARDAVIMUI “slicing maebine" ir 
baltos svarstykles, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

Pa
iki Ogden-Cicero

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

N u vežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

Help Wanted—Female
________Dąrbinirikių Reikią

MERGAITĖ nuo 20—30, turi būt 
patyrus prie abelno namų darbo, prie 
virimo ir pagelbėti prižiūrėti kūdikį.

1 Tel. Butterfield 0492
r- ' (t X ■.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

m-*

ir

ir
y •

Jis yra rengiamas sekmadienį, 
J. J. Spaičio darže, Willou) 
Springs, III.

iš- 
ką

Though Your heroic lives were brief, 
Their memory is dear. z '

'F IR.... .. . l1

Kętvirfįdiėhb, Kep. 27, ’33
r-......i...... .

CHICAGOS MOKYKLŲ TARYBA AIŠKINA 
SI; “KREDITAS IŠGELBĖS MOKYKLAS”
Pasako kodėl buvo priversta griebtis 

“ekonomijos” programo
Pasipriešinimas prieš Tarybą auga; mėgina ją 

sudrausti teismo keliu

Didžiumos Chicagos piliečių 
tarpe, įvairiose organizacijose 
ir kai kuriuose laikraščiuose pa
sireiškė griežtas nusistatymas 
prieš Chicagos mokyklų tary
bą, kuri paskelbė vykinsianti 
tam tikrą ekonomijos progra
mą, kad sutaupyti $5,000,000,ir, 
išbridus iš skolų, reguliariai 
mokėti mokytojų algas.

J tas ekonomijas įeina laiki
nas Crane kolegijos uždary
mas, laikinas Junior High 
School uždarymas, uždarymas 
mokyklos nepaklusniems vai
kams, pašalinimas iš darbo 
“kindergarten” mokytojų asis
tentų ir atidavimą vienam prin. 
cipalui po dvi mokyklas, vie
toj vienos.

Turi $10,000,000 deficito

Mokyklų taryba spaudai 
siuntinėtam pareiškime štai
sako apie savo planus: Chica
gos mokyklų sistemą išgelbės 
ne kas kitas, kaip tik kreditas. 
Dabartiniu 
$10,000,000 
neišlygins, 
paskolos.

Deficitas 
1931 metų
buvo padarytas pagal informa
cijas, kurias pateikė mokesčių 
asesorius. Asesoriaus apskai
čiavimuose įvyko stambios klai
dos. Reikėjo daryti nauji ap- 
kainavimai, reasesmentai ir to
kiu budu taryba nesurinko $10,- 
(X)0,000 numatytų įplaukų.

We mourn Your loss, your valiant dęeds, 
We know were not in vain, 

Whatever be our race or creeds, 
Our lasting love You gain.

We‘ir ėherish o’er Your memory, 
For You have touched our hearts, 

Through grief there looms your bravery, 
That neared you to your hearths.

Kad tą spragą užkišti mo
kyklų taryba išleido $10,000.- 
000 mokesčių varantų, kurių 
ikišiol negalėjo atmokėti. Ne
galėjo atmokėti nei nuošimčių.

Tokiai padėčiai susidarius, 
tarybos kreditas nupuolė ir 
niekas nenorėjo jai skolinti pi
nigų. Taryba buvo priversta 
atgauti savo kreditą ir dėlto 
dabar griebiasi minėtų ekono
mijos priemonių. Ji jau' su
taupė $2,000,000 uždarydama 
mokyklas dvi savaites ankščiau 
ir žada sutaupyti dar kitą tiek 
atidarydama jas dvi savaites 
vėliau. įvykinus ekonomijos 
programą, ji sutaupytų dar $5,- 

kreditas bus 
galės gauti 
užsilikusias 

varantus h ir 
ant kojų.

000,000. Kuomet 
grąžintas, taryba 
paskolų ,atmokėti 
algas, atmokėti 
bendrai, atsistoti

Taip skamba mokyklų tary
bos pareiškimas ekonomijos 
programo reikalu prisiųstas 
“Naujienoms”.

Pasipriešinimas auga
Visuomenėje, tačiau, pasiprie

šinimas prieš tarybą nuolat au
ga. Vienas anglų dienraštis 
užvedė bylą prieš tarybą, kad 
nedaleisti jai programą vykin
ti. Dienraštis sako, kad jeigu 
taryba turės laisvas rankas, ji 
sugriaus Chicagos mokyklų sis
temą ir atims progą mokytis 
nuo 500,000 vaikų. Svarbią ro
lę kovoje prieš tarybą lošia pa
tys mokytojai.

“Our tongues būt of your glory speaks, 
our grief, pone greater find”

By Fnank M. Zottoli LLB.
Pastaba: Šių eilių autorius, Boston, Mass., advokatas 

Frank M. Zottoli, yra i<talas, gimęs Amerikoje, žinia anie tra- 
gingą lietuvių lakūnų mirtį jį, kaip ir daugelį kitų svetimtau
čių, labai paveikė. Eilėse jis išlieja savo sielos skausmą ir 
jausmus, kuriuos tragedija sukėlė.

Autorius pridavė kurinį “Naujienoms” per adv. F. J. Ba- 
gočių, South Boston, Mass., kuris savo laiške rašo: “Kaip po
emos autorius, taip ir apie 30 žydų, Lietuvoj gimusių, vietinių 
advokatų, mane pasitikę net su ašaromis akyse pareiškė savo 
užuojautą ir simpatiją lietuviams tų lakūnų tragedijoje. Tas 
yra ženklu, kad didelioj nelaimėj užmirštos yra tautybės 
religijų užtvaros, ir mes suartajam, liekam draugai.

Out of ithe shadows of New York,
To span the Ocean wide, 

Lithuania’s arduous Sons of Work,
What shall your fate betide? 

With courage that surmounts all life,
For your brave Nation’s weal, 

You chose to undertake Flight’s strife,
In your patriotic zeal.

2.
The tears are rolling down our cheeks,

The cheeks of all Mankind,
Our tongues būt of your glory speaks,

Our grief, none greater find.
It was a sublime get — away,

On your patriotic call,
You would, and who may that gainsay?

Your courage vied with all.
3.

The All Eternal, over all,
All seeing and all wise,

Saw Darius and Girėnas fall, 
Abovt them Paradise.

He saw them flying with success,
The vaster Ocean Main,

And would ujk>n their courage stress, 
By a World’s heartfelt pain.

6.
The Nation You have honored dears,

Lithuania, need not ųiiail,
While she has sons who know no fears, 

Who her defence avail.
We bow our heads and for You pray,

Though prayers You’ll not need,
Who for their Country die ahvay, 

The voice of conscience heed.

You’ve Įeit your kin, who are bereaved, 
Whom fate placed Jn God’s care, 

Of needs and wants they’ll be relioved, 
They’ll shelter have and fare.

Your patriotism has touched our hearts, 
With willing hands we’ll give,

All we may spare of purse or marts, 
That thcy may thrive and live.

8 .
The love that you have shown for all, 

Ali shall on them bestow, 
Until our Angel Gabriel’s call, 

The heroe’s heirs all know.
Amid our life’s travails and woes, 

We’ll not forget their plight,
Who gavę you life and took it knows, 

They’ll share of our delight.
9.

We mourn your loss and while We shed, 
For you our welling tears, 

Lithuania need no foemen dread, 
Hęr heroes have no fears.

What they had meant įto inculcate, 
They did and showed their might, 

Though we regret dire ąuirks of fate, 
With hearts that are contrite.

10. . ■
Lithuania, thou may well be proud, 

Of your heroic Sons, i'
Though grief, itheir victory may shroud 

Their deeds all prįjįve^s! sfun’s, 
Fair Sovereign of the įBaltic Sea, 

The haunt of valiant hosts, 
May these e’er guard your liberty,

And guard your lands and Coasts.
,____________ v

Kviečia visus į LS.S. 
Centralines kuopos 

draugišką išva 
žiavima

šinga, tuoj liepia nusiprausti, 
puikiai pavaišino, suteikė nak
vynę.

Sekmadienio rytą atsikėlę 
apžiūrėjome ūkę, gėles, upe
lyje aplankėme žuvis ir čere- 
pakus, skaniai pasipusryčia- 
vome ir jau vadinu šeimą va
žiuoti namo. Kas tau, sako; 
“nbthing doing”, • važiuok sau 
sveikas, o mes liksime čia”. 
Tai ir ištraukiau vienas, ant 
8 vai. vakare jau vėl radaus! 
susmilkusioje Chicagoje.

Kaip matote, mano vakaci- 
jos buvo gana trumpos, bet 
matyti vaizdai; raudonuojan
ti višnynai, obuolių, pyčių so
dai, vynuogių laukai, žaliuo
jančios ūkės, gražieji miškai, 
visu paežerių baltieji smėlių 
kalnai dar ilgai, ilgai atminty
je pasiliks. Jūsų Nosius.

mi gryni lietuviški valgiai ir 
suprantama — pardavinėja
mas alus. Senas Petras.alus. Senas Petras.

Laiškai rašte
Šie

Kam 
vyriausįjl paštų (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobSj nuo Adams gat 
v8s. pasakant laiško NUMERI, kaii 
kad šiame saraše pažymite.

13 Indriliunas Joc.
16 Kazlauskis Vladas
28 Rudausky H.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Centra- 

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

Yra kviečiami visi atsilankyti, susi
tikti ir linksmai tarp draugų laiką pra
leisti. Kviečia Komitetas.

CLASSIFIEDADS
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J. Gavrilavičius. ir J 
Knyzin ir F. Barisas 

alaus biznyje
Senas Roselando gyventojas 

ir buvęs real-estatininkas, ku
ris padėjo daugeliui Roselan
do lietuvių įsigyti namus, J. 
Gavrilavičius, atidarė aludę, 
adresu 810 East 75th Street. 
Jis susidėjo su kitu biznierių 
J. Knyzinu.

Kitas Chicagos lietuvis F. 
Barisas irgi įėjo į alaus biznį, 
atidarydamas užeigą 4440 So. 
Western avenue, kur gamiha-

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

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

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Business Service 
Biznio PdtF’mavimaa

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
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 BURBAU 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 studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

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.

.Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

MES KASDIEN
Pavalgidihsim jus gardžiais valgiais 
ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Praiome į musų daržą.

Smith's Palm Garden
4177 Archer Avenue

TeL Lafayette 2235

7:45 VALANDĄ
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RĘNDON Gydytojaus Ofisas, pagy

venimui kambariai, garadžius. Vieta iš
dirbta viri .20 metui '• Dentistas dabar 
užima ofisą ir moka pusę rendos.

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

Tel. Victory 8778

pritarėjai, būtinai atsilankyki
te į šį draugišką išvažiavimą.

Iki pasimatyme),
Komisija-

“Jūsų Nosius” apra
šo tipingas trumpas 

“bizi” chicagiečių 
atostogas

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

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

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

§ ■ ■
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RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Chicagos L. S. S. Centralinė 
kuopa rengia draugišką išva
žiavimą sekmadienį, liepos 30 
d. J. J. Spaičio darže, Willow 
Springs, III., tai yra skersai 
gatvės puo Oh Henry parko. 
Tai yra viena parankiausių 
ir geriausių vietų piknikams 
Chicagos apielinkėse. Kurie 
neturi automobilių gali leng
vai privažiuoti prie parko su 
gatvekariais. Netgi nereikia 
eiti pėkštiems, nes išlipus iš 
gatvekario — tuoj ir daržas.

O darže graži, žalia žolė, di
deli, gausiai lapoti medžiai, 
didelis ir gražus kalnas, kur 
galima linksmintis ir žaisti iki 
valios. Yra ir kitokių patogu
mų, kaip šalto ,tyro vandens 
šulinys, šaltas skanus alus, etc. 
troškulį bus su kuo numal
šinti.

Taigi matote draugai, kad 
viskas yra kuo puikiausiai — 
reikalingds tiktai jūsų atsilan- 
kymas. O jeigu neatsilankysi
te — tai bus jūsų kaltė. Atsi
minkite *draugai, kokie dabar 
yra iškilu svarbus reikalai. 
Reikia dažniau sueiti ir pasi
dalinti nuomonėmis, apsvars
tyti bėgančius reikalus. O 
šiame išvažiavime kaip tik tu
rėsime progą tai padaryti. 
Taigi, visi draugai, draugės ir

Your f ame is widespread on our Earth
Your worth we all apprise,

We all apprise your sterling worth 
O’er Oceans, Landa and Skies.

We grieve and we’ve real cause for grief, 
You’re heroes we revere,

Kadangi jau tokia mada, 
kad vasarai atėjus visi sten
giasi važiuoti į vakacijas. 
Vieni, kiti atastogomis vadi
na, tai ir Jūsų Nosius nusita
rė tai padaryti.

Praėjusį šeštadienį, anksti 
rytą, parvykęs iš darbo susi
kroviau šeimyną į vežimą ir 
laidomos į kelionę. Siekinys 
—- Fountaine, Michigan, apie 
300 mylių nuo Chicagos. 
važiavę 
Avės., Jau jaučiamės beveik 
lauke ir 
Avė. iki 147 gatvės, 
tiesiai į rytus per Hammond, 
Ind., Gary, pagal garsiuosius 
Sand Dunes, Michigan City 
St. Joe, Grand Haven, Benton 
Harbor, Holland, Muskegan, 
Hart, Ludington, Scottville ir 
štai jau Fountaine, galas mu
sų kelionės.

Bet ant nelaimės sykiu jau 
ir vakaras. Apsistojome p. 
Maleskienės ūkyje nakvynei, 
čia radome gerą skaičių Chi
cagos northsįdiečių: Zylienę 
su duktere, Juškaitienę su sū
num, Kriaučiūnienę su sūnum. 
Vos pažinti galima, saulutės 
nukepti, parudę,. kaip 
niai.

šeimininkė maloni

2661 — Augesnei moterei praktiška 
namie dėvėti suknelė. Ta suknelė tiks 
augusiomš moterims, nes rankovės pa- 
platins pečius ir todėl Ujuosmenis iš ro
dys daug plonesnis. Sukirptos mieros 
14, 16, 18. 20, taipgi 36, 38, 40, 42. 

,44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau 
Hrinurodytų pavyzdžių, praiome ii- 
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerf, pažymėti 
tniera ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept, 1789 So 
Halsted St., Chicago. IU.

NAUJIENOS Pattera D*dL
1739 S. Halsted SL, Chicago.
čia idedu 16 tentų ir prašau 

atsiusti man pavyzdi No. --------
Mieroa ............... ....... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

vai (Miestai ir valstija).

GRAŽUS 6 kambarių bungalow, 
morgičius $5000. — Paaukausiu, pra
rasdamas taipgi player piano — $60. 

6219 So. California Avė.

PASAULINE PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTU!!!

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

*

(į CANAL 8500 g(




