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Pasikėlė stratosferon 
vienuoliką mylių

IŠ NACIŲ SUKILIMO AUSTRIJOJE Grūmoja paskelbti 
generalinį strei
ką audinyčiose

, i į

Pasimirė garsi jud 
žiu aktorė Mary 
t Dressler

■ r » 4 .. ■ ■

Bet baliunas 11 mylių augštumoj sudrisko 
ir ėmė kristi. Trys amerikiečiai baliu

nistai išsigelbėjo tik parašiutais

■

trys 
šok-

geo-

skridimas į

RAPID CITY, S. D., liepos 29. 
—Mokslas pralaimėjo dar vie
ną kovą su oru, kai vakar di
džiausias pasaulyje baliunas niA 
krito iš 11 mylių augštumos 
sudraskytas, o juo skridę 
baliunistai turėjb gelbėtis 
darni parašiutais.

Milžiniškas armijos ir
' grafinės draugijos baliunas, 
penkis sykius didesnis už kapt. 
Settle baliuną, vakar ryte pa
sikėlė iš Moonlit daubos, kjad 
nustatyti naują pasaulinį re
kordą ir pasikelti stratosferon 
77,000 pėdų (apie 15 mylių).

Juo skrido maj. Wiliam Kep- 
ner, baliunistas, kapt. Ander- 
son, jo pagelbininkas ir kapt. 
Albert Stevens, mokslininkas ir 
tyrinėtojas. >

Baliunas, kuris buvo lygus 27 
augštų namui ,tečiaus pasikėlė 
tik 60,000 pėdų (virš 11 my
lių). Tuo laiku ten tempera
tūra siekė 72 laipsnius žemiau 
zero. Baliuno kilimas apsisto
jo. Tuo tarpu? oro srioves jį 
usuko ir praplėšė dujų pūslėj 

didelius 50-60 pėdu plyšius.
Baliunas ėmė kirraT “Nuri

tu s 2,000 pėdų jo kritifnas lig 
kiek apsistojo. Gondoloj užsi
darę mokslininkai veltui (Įėjo 
visas pastangas baliuną suval
dyti ir jo kritimą sustabdyti. 
Bet nesisekė. Baliunas ėmė iš- 
naujo kristi po 500 pėdų į mi
nutę greitumu.

Baliunistai matydami neiš- 
vengtiną katastrofą, ėmė prie 
jos ruoštis. Pavojingoj 30,000 
pėdų augštumoj jie atidarė gon
dolą ir surinkę stepktografą ir 
kitus labai opius instrumentus 
išmetė juos su parašiutu, kad 
jie nesusidaužytų gondolai nu
kritus žemnė.

Tuo laiku baliunas dar labiau 
suplyšo ir jo kritimas pasidarė 
daug greitesnis. Jie bandė pa
leisti parašiutą, kuris laikė gon- 
dalą, bet dėl greitumo kritimo 
nepasisekė.

Nukritus baliunui iki 5,000 
pėdų augštumos, patys baliu
nistai ėmė gelbėtis. Pirmas iš
šoko kapt. Anderson. Kapt. 
Stevens šoko /iš 3,000 pėdų 
augštumos. Paskiausias . šoko 
maj. Kepner kai baliukas buvo 
jau tik 500 pėdų nuo žemės.

Visi trys laimingai nusilei
do pjajašiutais. Gondola su 
sudraskytu baliimu nukrito ties 
Holdegre, Neb.

Pirmiausias baliunistų rupes
nis buvo susirasti gondolą ir iš
tirti kiek instrumentų išliko 
nesudaužytų. Instrumentų gi 
jie vežėsi su savim visą toną.

“Išrodo, kad musų kelionė 
nebuvo tokia sėkminga, kokios 
mes tikėjomės, bet mes Marėm 
geriausia ką galėjome”, pareiš
kė maj. Kepner.

(Paskiausiomis

kapt. Gray 
baliune ir 

bet

11.8
Set-
Tai 
šią 
vėl

instrumentai rasti sudaužyti, 
išėmus spetroskopą). '

Skridiniai stratosferon
šis jų skridimas buvo sep

tintas pasaulyje 
stratosferą.

Pirmas skrido 
.1927 m. atdarame
buvo pasikėlęs 8 mylias, 
žuvo nusileisdamas delei ne
galėjimo kvėpuoti retu oru. Po 
jo 1931 m. skrido Belgijos prof. 
Piccard. Jis pasikėlė 52,000 
pėdų. Antrame skridime jis 
pasikėlė jau 10 mylių.

1933 m. stratosferon skrido 
trys rusai. Jie pasikėlė 
mylių. Kitą mėnesį kapt, 
tie pasikėlė 61,237 pėdas, 
buvo pasaulinis rekordas, 
žiemą stratosferon skrido
trys rusai. Jie pasikėlė 72,172 
pėdas (virš 13 mylių). Bet be
sileisdami visi trys užsimušė.

Maj. Kepner-kapt. Stevens 
skrisdamas buVo septintas, taip
gi ne visai laimingai užsibaigęs. 
Jų kėlimosi stratosferon žiūrėti 
buvo suvažiavę 30,000 žmonių.

Aeroplanų augštumo rekor
das yra 43,166 pėdos.

Baliunas be žmonių, bet tik 
su instrtumentais, buvo iškilęs 
Vokietijoj 92,000 pėdų.

Bando taikinti gyvu 
lių prižiūrėtojų strei 

ką Chicagoj
CHICAGO.— Federalinė val

džia bando taikinti gyvulių pri
žiūrėtojų streiką Chicagos 
skerdyklose. Bet tos pastan
gos dar nedavė pasekmių. NRA 
administratorius Johnson ragi
na darbininkus gryšti į darbą, 
o jis patenkinsiąs jų reikala
vimą dėl kolektyvių derybų su 
samdytojais.

Užvakar liko suimti du ko
munistai, kurie yra kaltinami 
kurstę skerdyklų darbininkus 
paskelbti generalinį streiką. 
Vienas suimtųjų jau daugelį 
kartų buvęs pašalintas iš kitų 
miestų ųž kurstymą darbinin
kų. Pas juos esą suimta daug 
komunistinės literatūros ir la
pelių.

Lenkija kursto Esti 
ją ir Latviją prieš 

Franciją
Veik-VARSA VA, 1. 29.

damas kaip ir kokis Vokietijos 
agentas, Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris Beck lankėsi 
Estijoj ir Latvijoj kalbinti jas 
nesidėti prie Franicjos ir Rusi
jos siūlomos ‘‘rytų ■ Locarno” 
sutarties, kuriai yra priešinga

Viršuj — pašarvotas nacių nušautas Austrijos diktatorius Dollfuss. Jis tapo palaidotas pereitą 
šeštadienį. Apačioj — kareiviai ir policija apgulę Vienuos radio stotį po to, kai ją buvo užgriebę 

. naciai ir paskelbę “puolimą” Dollfuss valdžios.

Naciu nušautas Aus
trijos diktatorius 
Dollfuss palaidotas

Mūšiai Austrijoje dar nėra ap
sistoję, nors naciai daugely 
vietų liko nugalėti ir šimtai 
pabėgo Jugoslavijon

VIENNA, liepos 29. — Va
kar didelėmis bažnytinėmis iš- 
kilihėmis liko palaidotas nacių 
nušautas Austrijos dievuotas 
kruvinasis c^iktatorius Engel- 
bert Dolfuss, 42 m., kuris pa
sižymėjo keli mėnesiai atgal 
suruošdamas kruvinas socialis
tų skerdynes, tuo priartindamas 
ir sau? galą. Jis tomis sker
dynėmis sunaikino visą tą mil
žinišką _ darbą, kurį atliko so
cialistai Viennoje, kai ištraukė 
miestą iš bado nasrų ir padarė 
jį pavyzdingiausiai tvarkumu 

i miestu visame pasaulyje. Milži
niški darbininkų apartamenti- 
niai namai liko sugriauti, pa
vyzdingos švietimo ir vaikų 
auklėjimo įstaigos sunaikintos.

Pastebėtina, kad Dollfusso lai
dotuvės įvyko lygiai tą pačią 
dieną, kai 20 metų atgal (lie
pos 28 d., 1914) Austro-Veng
rija paskelbė karą Serbijai ir

Austrijoj. Į musių vietą siun
čiami nauji būriai heimwehro;

(Visgi nauji mūšiai, kaip iš
rodo, nėra tokie smarkus, kaip 
užvakar įvykę, kuriuose daug 
nacių krito. Bet jie tuose mū
šiuose .liko nugalėti ir šimtai 
jų turėjo bėgti į Jugoslaviją,' 
kur jie tapo nuginkluoti ir in
ternuoti.

Nugalėję nacius Styri jos sos
tinėj Gratz, areštavo daugelį 
nacių/ ir pritarėjų, puolė net 
ir drabužių krautuves, ieškoda
mi kaklaraiščių su Vokietijos 
spalvomis, o nito mergaičių 
gatvėse draskė sijonus, jei tik 
jupse buvo kokia nors Vokie
tijos spalvų kombinacija—jito- 
da, balta ir raudona.

Bet nugalėtųjų vieton stoja 
nauji būriai ir tęsia kovą. Prie 
tos kovos dabar daugiausia de
dasi ‘Styrijos valstiečiai, kurie 
labiausia prie nacių palinkę.

Prezidentas apleido 
Hawaii salas

HONOLULU, 1. 28. — Prezi
dentas Rooseveltas paviešėjęs 
kelias dienas Hawaii salose, pa
sakęs trumpą prakalbą apie 
tai, kad Amerikos apsigynimo 
jėgos yra įnagis palaikymui 
taikos, vakar kruizeriu Hous-

0RH
Chicagai ir apielinkei tedera’ 

lio oro biuras šiai dienai prana 
Sauja: T

Apsiniaukę ir galbūt šilčiau 
Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:■

Lenkija ir Vokietija, nes ji no
ri užtikrinti taiką ir saugumą 
rytų Europoj, bet kartu izo
liuotų Vękietiją ir sustiprin
tų Francijos įtaką.

WILLIAMSPORT, Pa., 1. 29. 
—Du seniai, Mike Pattorini, 72 
m. ir Clinton Strawbridge, 62 
m., abu miesto prieglaudos įna
miai, susimušė už 19 m. mer
gaitės “meilę”. Už tą pirmasis 
liko nuteistas 30 dienų kalė- 
jiman, o antrasis—10 dienų.

tub pradėjo pasaulinį karą, į 
kurį liko įveltos 27 valstybės 
ir kuris kainavo daugiau 8,000,- 
000 gyvasčių. Ir jis palaidotas 
liko arti gen. von Hoetzendorf, 
Austrijos generalinio štabo vir
šininko karo laiku.

Mūšiai pietinėj Austrijoj 
tęsiasi

Laidojant Dollfussą vis dar 
tęsėsi atskiri mūšiai su sukilė
liais, bet jau nugalėtais naciais 
Styri joj ir Corinthia, pietinėj

ton išplaukė i Portland, Ore., 
iš kur pakeliui apžiūrėjęs kele
tą viešųjų darbų projektų gryš 
į Washingtdną ir tuo baigs sa
vo atostogas.

DĖS MOINES, la., 1. 29. — 
— Vakar tapo suorganizuota 
šioj valstijoj Farmer-Labor par
tija, priimtas jos. programas ir 
Walaęe M. Short iš Sioux City 
liko nominuotas kandidatu į lo- 
wa gubernatorius.

Kohler, Wis., mieste 
ly paskelbtas karo 

stovis
Milicija prisiųsta po riaušių, 

kuriose du žmonės liko už
mušti ir 40 sužeista

NF«W YORK, 1. 29. — United 
Textile Workers of Am. prezi
dentas McMahdn prigrūmojo 
paskelbti generabnj streiką au- 
djnyčiose, nes Alabamos audi- 
nyČių savininkai nenori taikin
tis su streikuojančiais darbi 
□inkais ir atvirai laužo NRA 
>rincipus. Jeigu samdytojai 
lesutiks kooperuoti su darbi- 
ūnkais, tai specialė konvenci
ja rugp. 13 d. nutars skelbti 
generalinį streiką audinyčiose 
už įvedimą 30 vai. darbo savai
tės.

Minneapolis samdy 
tojai kovoja karo 

stovi ,■
MINNEAPOLIS, Minu., 1. 29. 

—Minneapolis samdytojai ir 
biznieriai griežtai kovoja gu
bernatoriaus Olson paskelbtą 
karo, stovį, nes milicija nelei
džia streiklaužiams operuoti 
trokus ir tuo gali pagelbėti 
streikuojantiems trokų, draive- 
riams laimėti streiką. Samdy
tojai gi yra pasiryžę kokiomis 
nors priemonėmis tą streiką su
laužyti.

SANTA BARBARA, Cal., 1. 
29.—Vakar Billings dvare po il
gos kovos su nepagydoma liga 
pasimirė garsi judžių aktorė- 
komikė Mary Dressler, 62 m. 
amžiaus. Ji daugelį sykių bu
vo marinama, bet parodė ne
paprastą atsparumą. Ji mirė 
nuo vėžio ir komplikacijų.

Ji jau senai dirbo scenoje ir 
judžiuose, bet tik pastaruoju 

| laiku labai paskilbo ir pasida- 
i rė viena iš populiariškiausių ak
torių. Kada perpai buvo 
čiamas jos 62 m. 
tai pokily dalyvavo 
svečių, jų tarpe 
rius, o jos “keksas’ svėrė 
svarų. Ji sakydavo, kad 
kus viduramžio gyvenimas 
rosi smagiausias. Apie savo 
sakydavo: “Aš sulaukiau tikro 
gyvenimo tik sulaukusi 50 m. 
ir aš teisingai dabar jaučiuos 
jaunesnė, negu kada buvau 25 
m. Man gaila moteries, kuri 
sulaukusi viduarmžio jaučiasi, 
kad jos gyvenimas baigtas, ir 
todėl sulig to išrodo ir elgiasi”. 
Todėl ir jos veikaluose ji rodė 

, daug jaunatvės ir nepaprasto 
gyvumo. Už tą ir buvo visų 
mėgiama.

buvo šven- 
gimtadienis, 

► virš 1,000 
gubemato- 

/ svėrė 500

Darbiečių valdžia Is 
landijoj

REYKJAVIK, Islandijoj, 1. 
29.— Danijos karalius pavedė 
darbiečių vadui Jonas Johnson 
sudaryti naują Islandijos salos 
valdžią. Johnson jau sudarė 
valdžią, kuri tuojaus užims sa-

Amnestija V oldemaro 
“pučo” dalyviams

KAUNAS-—Respublikos Pre
zidentas “Vyriausybės žiniose” 
49 nr. skelbia:

“Amnestijos

KOHLER, Wisc., 1. 29. — šia
me ramiame ir pavyzdingame 
industriniame miestelyje liko 
paskelbtas karo stovis. 600 mi
licininkų liko prisiųsta ir gu
bernatorius paskelbė karo sto
vį po • to, kai šerifas pranešė, 
kad jis savo jėgomis nebegali 
išlaikyti miestelyje ramumo.

Neramumai miestely kilo su
streikavus Kohler Plumbig Co. 
darbininkams. Jie apsupo dirb
tuvę . ir atsisakė ką nors į ją 
įsileisti, ar iš jos išleisti. Pas
kiau išsiderėta, kad bus įleisti 
darbininkai prižiūrėti dirbtuvę, 
kad neužgestų krosnys ir ope
ruoti pompas, kad miestas tu
pėtų vandens, nes ta dirbtuvė 
aprūpindavo yandeiu ir visą 
miestelį. Bet ir < tie darbinin
kai buvo streikierių apgulti ir 
negalėjo iš jos išeiti/

Pagalios, buvo pradėti dau
žyti dirbtuves langai. Po to 
liko prisaikinta 200 specialių po- 
licistų, kurie streikierius ėmė ’ 
vaikyti dujų bombomis. Ištiko 

susirėmimai, kuriuose 
liko užmušti ir apie 
sužeista.

to liko prisiųsta milicija 
karo stovis. Mies- 

yra ramu, milicijai 
gatves apie dirbtuvę, 

tikimasi naujų sumiši-'

du žmonės
40 žmonių

įstatymas

Tikrosios karo 
rilis, kurie 1934 
mėn. 7 dienos įvykių metu yra 
padarę nesikalstamąjį darbą, 
numatytą Karo Įst. XXII kn. 
110 str., už šitą nusikalstamąjį 
darbą atleisti nuo teismo ir 
teismo skiriamos bausmės ir 
nubausti drausmės Statuto ir 
Karo Įst. XXII kn. 192 str. 
numatytomis bausmėmis.

2
Šis įstatymas netaikomas ki

tokiems tikrosios karo tarnybos 
karių nusikaltamiesiems dar
bams, kariuose jie, yra padarę 
1934 metų birželio mėn. 7 die
nos įvykių metu.

3
šis įstatymas veikia nuo jo 

paskelbimo dienos”.

tely dabar 
saugant g 
Tečiaus til

.MICHIGAN CITY, Ind., 1. 29. 
-įlš vietos valstijos kalėjimo 
akar pabėgo penki kaliniai.

tarnybos ka- 
metų birželio

$10,000,000 Illinois 
bedarbių šelpimui
CHICAGO.—Illinois Emmer- 

gency Relief komisija apskaito, 
kad rugpiučio mėn. Illinois be
darbių šelpimui reikės $9,743,- 
929.

3 jaunuoliai prigėrė
CHICAGO.—Vakar G,age eže

re, 10 m. nuo Waukegano, pri
gėrė viena mergina ir du jau
nuoliai, kurie dalyvavo ten su
rengtame bažnytiniame piknike. 
Jie prigėrė apvirtus valčiai. Ka
di/ likę išgelbėti. Visi jie chi- 
cagiečiai.

Pasipjovė moteris
RASEINIAI.— Vieną rytą 

Raseiniuose nusižudė prasipio- 
vus skustuvu gerklę turtinga 
jauna moteris M. Elijaševienė. 
Nusižudėlė 2 savaitės ankščiau 
pagimdė dukterį ir nuo gimdy
mo gavo nervų pakrikimą.

ROCKFORD, III, 1. 29. —Du 
jaunuoliai iš New Yorko liko 
areštuoti čia už skleidimą ne
tikrų $1.

FAIRBURY, III., 1. 29. —Dvi 
jaunos mergaitės, dukterys 
Henry Streib, žuvo gaisre, ku
ris sunaikino jų tėvų namus.

Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

JJi
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Socialistų principų ir 
taktikos klausimais

(šiuo laiku yra plačiai ve
damos diskusijos taip Euro
pos, taip Amerikos socialistų 
tarpe orientavimosi klausi
mais, ypatingai ryšy su fašis
tinės reakcijos siautimu. Že
miau paduodama Friedricho 
Adlerio, Darbininkų ir Socia
listų Internacionalo sekreto
riaus, atsakymas Viennos Re
voliucinių Socialistų Centrali- 
niam Komitetui. Tas atsaky
mas liečia, galima sakyti, pa
čią diskusijų širdį. Todėl ir 
paduodama jis kuone ištisai. 
— V. P.)

Adlerio laiškas
Brangus Draugai,

Savo susirinkime Brussely, 
gegužės 27 ir 28 dd. (1934), 
Darbininkų ir Socialistų In- 
ternadionaio Rildomasfis Ko
mitetas paėmė problemas su
jungtas su socialistų kova 
prieš fašizmą plačioms ir rim
toms diskusijoms. Laike tų 
diskusijų dr-gas Otto Bauer 
perskaitė ištisai laišką, kurį 
jus pasiuntėte jam iš Vien
nos, kad Pildomasis Komite
tas pilnai susipažintų su juo.

Savo svarbioj konferencijoj 
Paryžiuje rugpiučio mėnesį 
1933, Darbininikų ir Socialis
tų Internacionalas paėmė to
kią temą svarstymams: 
Tarptautinio darbininkų judė- 
jimo strategija ir taktika faši
stinės reakcijos laiku. Išva
dai, kuriuos anuomet Inter
nacionalas padarė iš Vokieti
jos katastrofos, pilnai tinka 
kovai Austrijoj. Anuo ląiku, 
rugpiuty, po slegiančia ąųtriu- 
škinimo be pasipriešinimo 
įtaka, Vokietijoj buvo dauge
lis tokių, kurie abejojo, ar 
Austrijos darbininkai taipgi 
neprarado visai vilties į gali
mybę pasipriešinti fašistų už
mačioms; ar ir jie pasiduos 
nesigindami. Konferencija pa
reiškė, kad “šalyse, kur demo
kratijai grūmoja pavojus, dar
bininkų klasė turi visomis 
priemonėmis esančiomis jos 
galioj atremti fašizmo ata
kas”. Šiandie desėtkai tūks
tančių Viennos ir provincijų 
darbininkų gali sakyti su pa
sididžiavimu, kad jie dėjo pa
stangas kovoti visomis prie
monėmis buvusiomis' jų galioj 
ir kad jie neišsigando jokio 
pasiaukojimo, idant atremti 
fašizmo ataką.

Klerikalų — fašistų kanuo- 
lė laikinai paėmė viršų Aus
trijoj, Dollfusso valdžia pa
naikino visas legales garanti
jas ir viešai užima brutalės 
jėgos poziciją. Darbininkų 
klasė gali kovoti tik remda
masi pagrindu, kurį pati val
džia priėmė. Ir Austrijoj su
sidarė aiški padėtis, kurią Pa
ryžiaus konferencija apibudi
no šiais žodžiais: —

“Šalyse, kuriose fašizmas 
paėmė viršų, diktatūrą gali 
nuversti lik žmonių revoliu
cija”. Jus aiškiai suprantate 
stovinčią prieš jus užduptį. 
Jūsų laiškas pareiškia, kad

“Darbininkai žino šiandie, 
jogei fašistų jėgą gali sulau
žyti tik darbininkų jėga liau
dies (popuiar) sukilimu. įvy
kinti tą liaudies revoliuciją 
yra užduotis, kurią Austrijos 
socialistai pasistatė sau.” *

(Bus daugiau) *

Brooklyn, N. Y.
LSS. keliaujančio organizato

riaus reikalu

LSS. 19 kp. laikė susirinki
mą liepos 6 d. Tarp kihj rei
kalų skaitė kruvulės 1—2 nu
merius. Ilgiau apsistojo prie 
Grand Rapids draugų suma

nymo ateinantį rudenį paleisti 
keliaujantį organizatorių.

Tai puikus sumanymas, ku
riam brooklyniečiai pritartų. 
Tik gaila, kad šis klausimas 
tapo pervėlai iškeltas. 19-tos 
kuopos draugai abejoja ar pa
vyks sukelti atatinkamą su
mą pinigų šiam tikslui, o be 
pinigų darbas yra neįmano
mas.

Tačiau, kaip sakoma, ge
riau vėliau, negu niekuomet. 
Bet prie Grand Rapids drau
gų sumanymo mes dar pride
dame šitokį pataisymą:

Kadangi Europoj yra lietu
viu politinių emigrantų social
demokratų, tai LSS. Pildanty
sis Komitetas turėtų susižinoti 
su jais ir, jei galima, parsi
traukti nors vieną iš jų į Ame
riką kokiems metams laiko; 
jis galėtų padirbėti čia LSS. 
gerovei. Mes manome, kad 
reikia , naujo tvirto žmogaus, 
kuris galėtų apvažiuoti lietu
vių kolonijas Suvienytose Val
stijose ir įneštų pas mus or
ganizacinės gyvybės.

■ \ ’
Toliau pranešu, kad mes 

užginame Pildančiojo Komi
teto parupinima LSS. redakto
riaus. Ir LSS. 119 kuopa siun
čia čekį suma $25 redakcijos 
reikalams.

Ką kitos kuopos sakys?
LSS. 19 kp. sekretorius, 

A. Žilinskas,
’ 741 McDonough St., 

Brooklyn, N. Y.
Prierašas'. Didelis ačiū LSS. 

19 kp. draugams už užuojautą 
ir pągelbą. Money orderį 
$25.00 gavau, ir taip greit, kaip 
man pasiseks sugauti musų 
kasierių, jam perduosiu orde
rį- , 
? Kuri LSS. kuopa, paseks 19 
kp.’ draugų pavyzdį? Mums 
sunkų kokį platesnį darbą pra-* 
dėti be jūsų paramos. Jeigu 
ta parama ir nebus mąterialč, 
ir tai bus gerai. Rašykite apie 
savo veikimą ir pagelbėkitc 
mums —- jeigu ne kuo kitu, 
tai nors geru žodžiu.

Manta Jurgelionis, 
LSS. sekr- vertė jas.

Jungt. Valstijų So
cialistų Partijos Pil
domasis Komitetas

Leo Krzycki, iš Wisconsin, 
pirmininkas; kriaučių Amalga- 
ineitų unijos organizatoriui ir 
pildomosios tarybos narys; ga
bus kalbėtojas, kurį unija kai 
kada “skolina” kitoms organi
zacijoms, ypatingai opiuose 
streiko momentuose.

Albert Sprague Oolidge, iš 
Massachusetts; chemijos pro
fesorius Harvardo universite
te.

Franz Daniel, iŠ Pennsylva- 
nijos; šiuo laiku kriaučių 
Amalgameitų organizatorius; 
dar jaunaą vyras. >

Powers Haphood, iš Indiana; 
Harvardo auklėtinis, Technikų, 
Inžinierių, Architektų ir Brai
žytojų Unijos organizatorius; 
seniau buvęs anglėkasių unijos 
narys ir organizatorius.

James Grabam, iš Montana; 
Montana valstijos' Darbo Fede
racijos prezidentas.

Daniel Hnan, iš Wisconsino; 
Milwaukee miesto meras.

Darlington Hoopes, iš iPenn- 
sylvanijos; valstijos legislatu- 
ros narys ir Readingo apskri
ties unijų tarybos advokatas.

Maynard Krueger, iš Illinois; 
Chicagos universiteto ekonomi
jos fakulteto profesorius asis
tentas, Amerikos Mokytojų Fe
deracijos narys ir darbuotojas.

James Oneal, iš New Yorko; 
socialistų laikraščio “The New 
Leader” redaktorius, Amerikos 
aatbininkų judėjimo istorikas 
ir buvęs vienas artimiausių na- 
bašninko Dėbso draugų.

Norman Thomas, iš New 
Yorko; Lygos Industrinei De
mokratijai dįrektorius, porą 
kartų Socialistų Partijos kan- 
didatas į prezidentus.

M; Shadid, iš Oklahomos; 
daktaras, Oklahomos koopera- 
tyyės ligoninės direktorius, dar
buotojas Oklahomos Farmerių 
Unijoj.

Knyga užsitarnau
janti socialistų 

dėmesį
The Case for Socialism, by 

Fred Henderson; kaina 35c.
Autorius šios nedidelės kny

gos yra Anglijos ekonomistas, 
“The Case for Socialiam” yra 
vartojama Anglijoj kaip rank- 
vedis darbininkų ir socialistų 
mokyklose ir yra viena tiks
liausiai parašytų anglų kalba 
knygų, kur gvildenama socia
lizmo pagrindai.

Kadangi tarp Amerikon ir 
Anglijos gyvenimo sąlygų yra 
daug panašumo, tai ir Jungt. 
Valstijų Socialistų partija pri
ėmė “The Case for Socialiem” 
kaip vadovėlį savose propagan
distų lavinimo rateliuose ir kaip 
vieną geriausių veikalų plačia
jai visuomenei supažinti su so
cializmo idėja.

Knygos kaina tik 35c. Didžiu
ma lietuvių Amerikoj jau skai
to angliškai. Kas svarbiau — 
jie turi vaikus, kurie skaito, 
galima sakyti, tik angliškus 
raštus. Tai ot “The Case of 
Socialism” ir yra puiki knyga 
jaunuomenei suįdominti socia
lizmu. V. P.

Prie draugų Brook- 
lynięčių sumanymo

19 kp. draugų sumanymas 
yra pakviesti į Ameriką pro
pagandai tinkamą lietuvį social
demokratą iš.Europos. Jie tik 
abejoja, ar bus galima sukelti 
pinigų„ sumanymui įvykinti.

Ištikrųjų, laivas iki New 
Yorko pigiausia kaštuos $105.- 
00. čia ir atgal $210.00. Gyve
nimas Amerikoj po $20 savai
tėj, neskaitant kelionių lėšų. 
Per metus — $1,000. Susida
ro minimum $1,200. O kur ke
lionių lėšos?

Tuo tarpu visi LSS. pinigai 
uždaryti Universal banke, šian
die tokie laikai, kad daugelis 
nepajėgia aukauti 50c, kuomet 
vos 4-5 metų atgal jiems ir 
penkinė nebuvo “ponia”.

Kita pusė.. Kviesti draugą iš 
Lietuvos nėra galimumo, ba jo 
misija pas mus bus suvaržyta. 
Jam ir mums rūpės klausimas: 
kas laukia jį, kai jis sugrįš į 
Lietuvą?

Daleiskime, kad pas mus at
vyks draugas gyvenąs už Lie
tuvos ribų. Ką gali jis padėti 
mums? Musų gyvenimo sąly
gos bus svetimos jam.

Ir toliau. Pas mus lankėsi 
drg. Bielinis — senas, patyręs 
organizatorius. Vienintelė gera 
jo lankymosi Amerikoj paseka 
buvo keletas dolerių, kuriuos 
jis parvežė į Kauną. Dabar bet
gi ir doleri^ sunku tikėtis su
kelti.

Kas daryti? Seniai žinome 
obalsį: darbininkų pasiliuosavi- 
mas yra pačių darbininkų už
duotis. Galima sakyti, kad LSS. 
atsteigimas yra musų pačių, 
Amerikos lietuvių socialistų už
duotis.

Amerikos lietuvių visuomenė 
palanki šocialistų darbuotei. 
Taigi yra galima Sąjungą at- 
steigti.

Mes turime jėgų. Chicagoj 
pav. randasi drg. Grigaitis. Ba
ronas, Dr. Montvidas, V. B. 
Ambrose ir dar vienas kitas. 
Bostone — drg. Michelsonas, 
Brooklyne — būrys veteranų 
unijistų, jau neminint kitų.

Jų patyrimai nei kiek ne 
menkesni už kitų šalių draugų 
patyrimus. Bent tose kolonijo
se, kur jie gyvena, ir artimose 
jiems jie galėtų atsteigti kuo-

Rusijos ambasadorius Aleksandras Trojanovski, jo žmona 
jų sūnūs Oleg, 14 m., kai jie nesenai lankėsi Chicagos pa-

arge scale Industries, begin- 
rring with those of a public 
character, such as banking, In
surance, mining, transportation, 
communication, and the trusti- 
ried Industries, and extending 
the process as rapidly as con- 
ditions will permit, to the end 
that the exploitation of labpr 
through rent, interest, and 
profit may finally be abolished.

The workers of town and 
country mušt be strongly or- 
ganized on economic as well as 
on political lines. The c^aseless 
struggle of thė labor unions 
and the constructive work of 
co-operative societies are ab- 
solutely necessary, not only for 
the immediate defense and 
bettermęnt of the material and 
sočiai condition of the produe- 
mg classes, būt also to equip 
them with the knowledge and 
the habit of self-discipline 
which they mušt have in order 
to administer efficiently the In
dustries of which they are 
win control.

It is the bounden duty 
every Socialist wage-worker
be a loyal and active member 
of the union of his industry or 
trąde, and to strive with all 
his power for the strengthen- 
ing and solidification of the 
trade-union movement. It is the 
duty and the privilege of the 
Socialist Party and its press to 
aid the unions in all their 
Etruggles for better wages, in- 
creased leisure, and better con- 
ditions

The 
attain 
thods,
vcation and organization of the 
masses.

The Socialist Party stands 
for the mass of the American 
people. Būt its interest is not 
limited to America alone. In 
modern civilization the desti- 
nies of all nations are inextri- 
cably interwoven. No nation 
can be prosperousrrhappy,. ,and. 
free while itsC iieighbors* are

poori miserable, and enslayed. 
The ties of International šolid- 
arity are particūlarly vi tai 
among the workers. In all ad- 
vanced countries the working 
classes are engaged in an iden- 
tical sitruggle for political and 
economic freedom, and the šuo 
cess or failure of each is re- 
fleeted upon the fortunes of 
all.

to

of

ir 
saulinėje parodoje.

pas. Teisybę, kai kuriems gal 
reikėtų šiek ..tiek pasiruošti, kad 
savo žinyną padaryti “up-to- 
date”. Bet kas nesiruošia rim
tesniam darbui?

Baigsiu. Mes, Amerikos lie
tuviai socialistai turime jėgų. 
Klausimas tik, ar mes turime 
pakankamai tvirto noro Sąjun
gai atsteigti? Jėįgu turime, tai 
pamėginkime dabar, vasaros 
laiku, padėtį rudens ir 
žiemos darbuži, pasidalinti 
jais sii kitų kolonijų draugais

ryti darbą. ;i' . 4 s V. P.
A'■ ■ .. ’

Kova Jungtinių Vals
tijų Socialistų

Jungtinių Vaįštijii, Socialis
tų Partijoj einą aštri kova. 
Pasirodė net naujas laikraštis 
“The Socialist Voice”, kuria
me tokie partijos veteranai, 
kaip Waldman; Lee, Maurer, 
Panken, Kirkpatrick ir kiti, 
visu smarkumu atakuoja Tho- 
maso, Kreuger’įo, Krzyckio ir 
jų šalininkų idėjas, jų orien- 
tuotę.

Kova esmėj koncentruojasi 
apie du punktus: Detroite pri
imtą principų deklaraciją ir 
klausimą — demokratija ar 
diktatūra? ‘ „

Specialiai deklaracijos kri
tikoj ' nurodoma, kad kai ku
rios jos vietos .stato pavojun 
partijas gerbūvį; kad tie pa
reiškimai kvieste kviečia bul
dogus; šerifus ir šimtaprocen
tinius teisėjus | persekioti so
cialistų darbuotojus ir įvairių 
valstijų kriminąiio sindikaliz- 
mo įstatymus pavartoti Sobia- 
listų Partijos darbuotės truk
dymui; kad vėl tie pareiški
mai grūmoja netraukti kan
triomis pastangomis užmegs- 
tus partijos ryšius su unijo
mis. , .•?

Demokratija, ar diktatūra? 
—yra. klausimas, kuris rimtes
niems socialistams atro
do nusvertas demokra
tijos pusėn. Tačiau J per 
keletą pastarųjų metų Jungti
nių Valstijų Socialistų Parti
jos viduj' tvirtino savo pozi
cijas vadinamas kairusis 
sparnas, susidedąs didžiumoj, 
iš j aunesnių socialistų taip 
amžium, taip darbuote parti
joj. Klausydamas dalinai ko
munistų argumentų, o ypač 
Vokietijos ir« Austrijos fašisti
nių pervartų pasėkoj, šis spar* 
nas vis aiškiau reiškia simpa
tijų. komunistiniam obalsiui 
“proletariato diktatūra”. Tat 
partijos veteranai dabar pra-z 
dėjo vajų šib^s komunisti-

nėms tendencijoms partijos 
viduj pastoti kelią. Ir kadan
gi tokie asmenys, kaip Tho
mas, Kreuger ir Krzycki, flir
tuoja su kairiojo sparno ten
dencijomis, jie yra labiausia 
ir kritikuojami. —V. P.

A. B. C. of Socialism
The Socialist. Party is the 

tarty of the workers. It urges 
the workers to take economic 
and political power away from 
the capitalist class, not to es- 
tablish themselves <as a new 
ruling class, buit .to abolish for- 
ever all class divisions and class 
rule.

The bulk . of the American 
people are workers of hand and 
brain; men and women who 
render useful Service to the 
community in the countless 
wayę of modern civilization. 
They produce the nation’s 
wealth būt live in constant 
dread of poverty. They feed 
and clothe the rich, y et bow 
to their alleged superiority. 
They keep alive the Industries, 
būt have no voice in their man- 
agement, They constitute the 
majority and can right all these 
sočiai wrongs whenever they 
learn to ūse the power of their 
numbers,

The ruling class and their 
retainers. cannot be expected to 
change the iniųuitous System 
of which they are the bene- 
ficiaries. 
have a 
interest 
stem.
Jodo 

be united v in a political party 
and ūse it to enact such mea- 
sures as will immediately bene- 
fit the workers, raiše their 
Standard of life, inerease their 
power, and stiffen their re- 
sistance to capitalist aggres- 
sion; and ųltimately to transfer 
to the people. ownership of

of employment.
Socialist Party seeks to 
its end by orderly me- 
and depends upon 'ed-

The ^orkers alone
v
direct and compelling 
in abolishing that sy-

this the = workers mušt

Klflusj-ldtf kasdien WCFL 19tzs v. P. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes hepaisome kaip lirai jus serrate. 
nei kas suklido jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt išgydyti, jus pasitei
raukite. Varlcur gydymo metodas, at- 
steigfi tūkstančiams urnomis ir- kroni
komis ilgomis sergančius i sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ 
Tiktai nuodugnus fizikas ičegseminavi- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos prielaatls.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame p rieji d gi augStom ratom, ka
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenč, 'gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU. INKS
TU. KEPENŲ. KRAUJO. SKILVIO. 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE GISĘOM, 
PILEB. PROSTATIC — arba biie ku
ria Mų ūmių arba kroniSkų ligų, vyrų 
arba moterų! Tat ateikite i Varicur 
Institutą def sėkmingų pasekmių.

REIKADAUKITĖ DYKAI KNYGUTĖS

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St

4tos lubos—Garrfck Theatre Bldg, 
Ofiso valandos: 10 iki S v. vak. kas
dien: Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. v. 

Nedalioj, 10 iki 1 v. po plot.

Stop 
Įtching 

Skin
Nebesirupinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Jėb ė r i m u, 
Dėmių ir kitų odos

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugia ir* patikėtina priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti . visuomet. Visose aptiekose

’ 368’ 6Qc> J1,00,žemo
FOP.SKINI iRPiTOTiOb

KIEKVIENOS T? IT P T IT R ARŲŠIES IX U r 1 U JA n PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! ■ ,
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SL, Arti Welb St.

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES |
KONTESTAS ■

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui) I 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III, ■

favorite!

The tantalizing flavors of true may- 
onnaiseand trueold-fashionedboiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exdusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir | 
tam tikslui prisiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog a

Mano vardas ir pavardė 
Amžius .....
Užsiėmimas
Kur mokinausi 
Adresas

WISSIG,
Specialistai H 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pakuliniame karė

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ FEB 28‘ WCTUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speeiališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, 
dijima kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir įjKVUė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—S valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, 
4200 We0 26 St. Kampas Keeler Avė, Tel. Crasrford S573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pooL
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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JAUNAVEDŽIAI

Lietuviai nori pasirodyti Pasaulio Parodoj

Lietuviai nori pagerbti savo vardu

padarytąatsakė Ony

THOR
SKALBYKLOS

Rugpjūčio 5 bus lietuviams istoriška diena.nau

gražioji

Reduces COLDS
WCFL
WAAF 
WHFC

didelėse lietuvių iškilmėse pasaulio 
rugpjūčio 5.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Kada išsirikiuos lietuvių įspūdingas para- 
das, sugros griausminga benų muzika, Nuplevė
suos vėliavos, ir po visą pasaulio parodų ir po 
visų Ameriką pasklis širdingos lietuvių dainos- 
tai bus didžiausias momentas lietuvių gyvenimo 
Amerikoje.

LIETUVIU DIENOS 
KOMITETAS.

Ir Lbtcrine yra 
* 

Atiargui

Visas Lietuvių Susivienijimas, visos Chicagos 
» ' • * - V- Į.»’> i r ’ < • H I v >,

Susivienijimo kuopos, visos didžiosios draugijos, 
unijos, kliubai, kareiviai, jaunimas ir net maži 
vaikai su dideliu entuziazmu rengiasi prie lietu
vių dienos pasaulinėje parodoje.

Kas juos gali nuo to prakilnaus darbo sulai 
kyti? Niekas.

Lietuviai nori atžymėti savo diena Pasaulio 
Parodoj istorišku vaidinimu ir paradu.

Negalienės 
nuėmė visų X-rav.

< ' 4 *1 a.-

Dėl Lietuvių Dienos Pasaulio Parodoj lietu
• ' • ' ' * . ir

viškos dvasios banga auga kasdien.

mamai.
sako Jonas. —

yra svarbesnė

Kitos tokios dienos nesulauksim per ilgus 
metus.

suteikia 
barzdaskutykiofc 
■■m komfortą 
■ škutimos 

' namie

I Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

. Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuo tankiausiai!

ELEKTRIKI-
NIŲ REFRIGERATORIŲ

3343 So. Halsted St.
Budriko Krautuvės Atdaros Sekančiai: >

Nedaliomis nuo 10 iki 2 vai. po piety.
Panedeliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vak, 
Utarninkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

KAINOS

49.50
IKI

89.50
CLARENCE A. O’BRIEN 

Reglstėred Patent Attorney 
43-A Security Savlnn & Commerclal 

Bank Bullding
(Dlrectly acrau #reet frAn Patent Offlce) 

vvasbinotoN. d. c.

— Gal vėl tavo giminės šį 
vakarų sugarmės? v

— Ne, ne; čia truputį svar
biau už mano gimines...

Jonas nubloškė laikraštį į 
šalį ir pypkę pradėjo smar
kiau rūkyti. Lyg išsigandęs, 
žiūrėdamas į Onytės blizgan
čias akis, paklausė

— No, tai kas,

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI — 
duodami lietuviu kalboje:

970 K. nedaliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
920 K. nedaliomis nud 1:30 iki 2:00 vai. po pietų. 

1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare.

LISTERINE 
re/ieves

SORE THROAT
Listerine beveik morne raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
•u paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jurų 
gerklę, kada bakterijos ją su- ' ‘ 
skaudina. Ir Lbtcrine yra j 
taipjau labai veiksminga ne- ;<J 
prileidimt šalčio. Atsargus 1 
studijavimas 102 žmonių, lai- 
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodė kad tie, kurie plauna i 
gerklę su Lbtcrine tiktai % j 
tesirgo šalčiais, turijo % I 
trumpesnius ir U lengvesnius ' 
už tuos, kurie nesiplovi. . 
Lambert Pharmacal Co.» St. j 
Louis, Mo. i

This delicious cheese food is 
DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

— Visi normalus žmonės, 
nežiūrint, ar vyras, ar mote
ris, atėjus laikui nori valgyti.

Skaniai pavakarieniavęs Jo
nas pasitraukė nuo stalo, at
sisėdo į minkštų kėdę, užsirū
kė pypkę ir pūsdamas kamuo
lius durnų pradėjo žiūrėti į 
laikraštį. Onytė, lig butų nu
sikaltus, prabilo į Jonų:

— Kaip vakarienė patiko?
— Labai gerai, ačiū, — at

sakė Jonas, o kaip širdelei vis
kas šiandien sekės?

O, šiaip sau, beveik viskas 
gerai.

— Kas tai beveik, ar kas at
sitiko nepaprasto

— Ne, nieko.

kūmo sveikatos priklausys ir 
kūdikio sveikata.

Atsisėdęs į savo senų, čirš
kiančių kėdę, gydytojas papra
šė ir Negalienę atsisėsti.

— Dabar, poniutė, aš noriu 
jums duoti keletu pastabų; aš 
gelbėsiu jums, kiek galėdamas, 
bet nuo tamstos pačios pri
klauso didesnė priežiūra ir 
prisitaikymas prie jums naujų 
aplinkybių. Sprendžiant iš to, 
kų dabar aš pas jus suradau, 
tai man atrodo, kad viskas 
tvarkoj. .Vienok, butų svarbu 
pas mane, ar kitur, kas mė
nuo jus apžiūrėti, išegzaipi- 
nuoti, nes šiandien sveikas* o 
rytoj gali sirgti; tamstos pa
dėjimui tas yra labai svarbu.

Atsikėlęs nuo girgždančios 
kėdės, gydytojas priėjo prie 
savo knygų sandėlio, ištraukė 
lakštų popieros, gražiai su
lankstė ir padavė Negalienei, 
sakydamas: :

— Štai, ant tos popieros yra 
surašyta, kokį maistų valgyti, 
kiek, kada ir t. t.

Gydytojas pastebėjo, kad 
tas maisto sąrašas yra labai 
paprastas ir kiekvienam pri
einamas. Dirbant, turi jlabotis 
perdaug znenuvargti, vienok

Vienos iš geriausių skalbyklų yra parduo 
damos BUDRIKO krautuvėje, mokant p< 
$1.00 i savaitę.

Mašina pati per save išsimokės. •

Rašo Dr. Bložis, dentįstas, 
Chicago, 111.

(Mintis imta iš American 
Dental Association)

Po sunkaus dienos darbo, 
Jonas sugrįžo . namo ir vos 
įslinkęs pro duris, paklausė 
Onytės, ar vakarienė’jau ga
tava.

Onytė, pasveikinus į Jonukų 
atsakė, kad už poros minutų 
viskas bus ant stalo. Šypsoda
mos į Jonų Onytė paklausė:

— Kažin, ar visi vyrai yra 
taip išalkę kiekvienų vakarų.

Lyg pykdamas Jodas atkir-

Kada lietuviainori pasirodyti lietuviais, kas 
juos gali sulaikyti?

lengvas darbas nieko neken
kia. Baigdamas, gydytojas 
pastebėjo, kad būtinai.. reikia 
alks nuo laiko ’ išvažiuoti ant 
tyro oro.

Išleisdamas Negalienę gydy
tojas pastebėjo, 
matyti ir savo dantų 
tojų. ,

Paačiavuš savo gydytojui 
Negalienė skubinos namo, kad 
pasakytų savo širdukųi kų 
girdėjo gydytojo kabinete.

Vakaro sulaukus Onytė Jo
riui papasakojo viską, kų jai 
gydytojas sake ir paskui abu 
nudūlino pas dantų gydytojų 
Tuštauskų, kuris labai atsar
giai apžiūrėjęs 
dantis, — ’

—Beveik viskas gerai, tik 
randasi keletas mažų išpuvi- 
mų, kurie lėrigva užtaisyti.

Dr. Tuštauskas ištraukė ci- 
garetų ir, duodamas Jonui, ta
rė: “Ponas }sTegalauske, man 
atrodo, kad iš judviejų bus 
puikus šeimininkai. Jonas nu
sišypsojęs,- paačiavo, o Onytė 
skaniai nusikvatojo lyg flir
tuodama su kokiu jaunikai
čiu. Dr. Tuštauskas padavė 
Jonui mažų knygutę sakyda
mas:

—Na, Jonai, dabar perskai
tyk tų knygutę ir žiūrėk, kad 
jūsų jauna moteriukė tos kny
gutės įsakymus pildytų.

—O kas tai? Gydytojau!
—Kokį maistų vartoti da

bartiniame stovy.
—Ačiū, gydytojau, bet ma

no moteris jau turi vienų, ku
rių gavo nuo Dr. Nekučio.

—Tas nieko, imk tų ir pa
daryk palyginimų. Musų abie
jų sąrašai, gal beveik tokie 
pat, tik mano sąraše daugiau 
kreipiama dėmesio į tokį mai
stų, kuris padeda dantims 
būti sveikais.

Premier MacDonald

Anglijos premieras, kuris da
bar atostogauja Kanadoj, kad 
pataisyti savo pakrikusių svei
katų. Kanadoj jis išbusiąs tris 
mėnesius.

L»!kM daug relMrfa \JįgK’Ą 
prie patentą. Nertai- \
knoklt vilkindami ra Vvl \. 
apBangojlma •n-v d V 1
aumanymn. Prlsląo* \
kitę bralzln) ar mo- ■ 
dėl)' dėl . inrtrukelją, <. *7. ■ 
arba ralyktte d*l DYKAI 
NEMOKAMOS kny- KNYOBUB
tntla "How to Ob- 
fale a Patęst" į ir “Reeord of ls- 
vestlon" f ormoa. Nieko seimais 
ui Informacijas ką daryti. 8aai- 
raliaėjimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsarfaa, rupeenagaa pa- 
taraayimas. •

Kiekvienas lietuvis, senas ir jaunas, bus tose 
parodoj

Buy gloves wlth whot 
$ it suves

V
Urtnteo Tootb PmU. 

tat>M parsiduoda nl 
valo Ir apšauto dan- 

0 to raute ratauplatl 
turtuos taUU ausiplrk-

THOR Prosavojimo Mašinos

*19.50
89.50

Norėdami išbandyti tų 
jų THOR mašinų, pašaukite 
telefonu BOULEVARD 4705, 
Budrikes tuojaus jums pri
sius dykai išbandymui.

Jei man nesakysi, tai kam 
daugiau/gali pakyti?

— O gi savo
— Gerai,- ■ 

Jeigu mama 
negu aš, tai sakyk jai...

Jonas pasiėmė laikraštį ir 
vėl pradėjo skaityti, rūkyda
mas pypkę.

Onytė palengva prisiartino 
prie Jono kėdės, uždėjo rankų 
ant jo peties ir tarė:

— Taip, Jonai, ' turėsime 
svečių, bet tas švečįas bus 
svarbus inąn ir. tau; ir aš tu
riu vilties, kad tas svečias pa
siliks su mumis per ilgų laiką.

Jonui neilgai teėmė supras
ti, kame dalykas. Prisispau
dęs Onytę prie savo krutinės 
meiliai pabučiavo... v

— Labai gerai, dušyte, ko 
aš ir norėjau. Klausyk širde
lė, aŠ manau, kad tu pasitei
rautum pas Gataveckienę apie 
busimų musų svečių; jinai tu
rėtų gerai apie tai žinoti, nes 
augina šešis, r o aš pasiklau
siu savo boso, nes jis augina 
net keturis. Beje, paklausk 
Plepauskienės; ji turi septy
nis.

— Ar žinai kų, Jonai, vietoj 
klausinėti kaimynų ir kitų, 
verčiau pasitarkime su medi
cinos gydytoju.

— Onytė, gal būt, kad tu ir 
išmintingai kalbi. Gydytojas 
tai duos teisingiausį patarimų, 
nes jis, apie tai žino daugiau, 
negu mes visi.

Sumanyta
poros dienų Onytė Negalienė 
atlankė medikų ir, perstačius 
dalykų? gydytojas apžiurėjo, 
patvirtino ir nuostabiai pa
klausė, kas jums liepė eiti pas 
gydytojų.

— Tai liiano sumanymas, — 
atsakė Negalienė. Suduodamas 
ranka per petį gydytojas tarė:

— Labai išmintingas suma- 
pasakyk.' nymas, neš nuo jūsų hormališ-

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

KRAUTUVE RAKANDŲ

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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dėjusios kooperuoti su Lenkija. O pastaroji yra pasi
rašiusį draugingumo sutartį su vokiečiais.

Šitose savo diplomatinėse intrigose Lenkijos vai' 
džia elgiasi beveik kaip hitleriškos Vokietijos agentas.

Reikia atsiminti, kad Latvija ir .Estija dabar turi 
diktatoriškas valdžias, kurips, žinoma, tarnauja ponų 
ir atžagareivių interesams. Latvijos ir Estijos liaudis 
hitlerizmo neapkenčia.

Bet kaip dabar bus su Pabaltos valstybių sąjunga, 
kurią pradėjo • dįskusuoti Kaunas, Ryga ir Talinas ?.. .

PRIEŠ 20 METŲ PRASIDĖJO PASAULIO KARAS

Pereitą šeštadienį sukako lygiai 20 metų nuo pa
saulio karo pradžios. Liepos 28 d. 1914 m. Austro-Ven
grijos užsienių reikalų ministeris grafas Leopold von 
Berchtold pasiuntė Serbijos valdžiai telegramą, pra
nešdamas jai, kad Austro-Vengrija, negavusi patenki
nančio atsakymo į savo ultimatumą iš liepos 23 d. 1914; 
m., yra priversta imtis ginklo “savo teisėms ir reika
lams apsaugoti0 ir laiko save esant karo stovyje su Ser
bija.

Norėdama apginti Serbiją, Rusijos caro valdžia 
tuo jaus paskelbė visuotiną savo kariuomenės mobiliza
ciją. Atsakydama į tą Rusijos žinksnį, Vokietijos kai
zerio valdžia pasiuntė savo armijas prieš Rusiją ir jos 
sąjungininkę Franciją...

Taip prasidėjo milžiniškas karas, kuris į savo sū
kurį įtraukė 27 valstybes, tęsėsi daugiau kaip ketverius 
metus ir prarijo daugiau kaip 8 milionus žmonių gy
vasčių, neskaitant daug didesnio skaičiaus sužeistų įri 
visam amžiui paliktų raišais. >

Amerikos Jungtinės Valstijos, per pustrečių metųį 
laikėsi neitralės pozicijos. Prezidentas Wilsonas pasau
lio karo pradžioje šaukė šio krašto gyventojus būti ne- 
itraliais “ne tik darbais, bet ir mintimis”. Kandidatuo-, 
damas į prezidentus antram terminui, 1916 m., nabaš-’ 
ninkas Wilsonas ėjo į rinkinius, kaipo žmogus, kuris s 
“apsaugojo mus nuo karo”. f

Bet Amerikos kapitalistai darė pasakiškus pelnus, 
vesdami prekybą su kariaujančiomis valstybėmis, o 
ypač pardavinėdami joms amuniciją. Jie norėjo dary
ti biznį su abiem kariaujahčiom pusėm. Anglai, valdy
dami juras, stengėsi nepraleisti į Vokietiją Amerikos 
prekių, ir iš to kelis kartus kilo. aštrus diplomatiniai 
susikirtimai tarpe Londono ir Washingtono. Nedaug; 
bereikėjo, kad Jungtinės Valstijos paskelbtų karą Ang-

PASTABOS
Propaganda. — Nežiūrint to, kad Vokietijoje naciai visais galimais budais bando sutriuškinti visokią opoziciją ir užimti visiems burnas, propaganda prieš Hitlerį juo tolyn, tuo labiau stiprėja. “Trans- Atlantic Information Service” praneša, kad vien tik Berlyne išeina šeši nelegalus laikraščiai. Tokių laikraščių nemažai yra ir kituose miestuose.Kadangi Vokietijoje ekonominė padėtis yra gana rimta, tai tiems laikraščiams yra daug medžiagos propagandai prieš Hitlerio režimą.

kitų miestų socialistus. Tokių dalykų pasitaiko. Profesorius Ferri sako, jog tikintieji kriminalistai dažnai labai karštai meldžiasi ir prašo Dievo,

kad jiems padėtų ką nprs sėkmingai pavogti arba apiplėšti.»»Savo laiku Šekspyras pasakė, kad žmogus gali Šypsotis ir Šypsotis ir, nežiūrint < to, būti niekšas. Lyginai tas pat yra ir su religingais , žmonėmis : jie gali labai karštai melstis, bet tai jiems nei kiek nekliudo rengti skerdynes, kaip tai padarė Dollfuss.Tačiau keisčiausias dalykas yra tas, kad Romos papa kraugerį bollfųss^ę taip labai garbina ir rekomenduoja priimti į dangų!
— K. Angaras.

Bet vokiečiai pasigamino povandenines valtis ir 
ėmė jomis skandinti priešų laivus. Padrąsinta subma- 
rinų pasisekimais, Vokietijos karo vadovybė nutarė tuo’ 
jurų teroro. įnagiu “suvaryti į ožio ragą” savo galin
giausiąjį priešą Britaniją, šituo tikslu vokiečių subma- 
rinos pradėjo skandinti ne tik amunicijos laivus, plau
kiančius į Angliją, bet ir paprastus prekių ir net pasa- 
žieriniusj laivus. J

Po keleto Amerikos valdžios protestų prieš tokį 
Vokietijos elgimąsi, kai ši atsisakė sustabdyti savo ata
kas prieš Jungtinių Valstijų prekybą su Anglija ir ki-, 
tomis Santarvės valstybėmis, prezidentas Wilsonas pa-! 
siūlė kongresui paskelbti karą Vokietijai, ir karas bu
vo paskelbtas. Tas karas turėjo “padaryti galą visiems 
karams” ir “padaryti pasaulį saugia vieta demokrati
jai”. Bet tikrumoje jisai davė visai priešingų rezultatų.

Pasibaisėtinomis kančiomis, kurias žmonijai atne
šė pasaulio karas, nebuvo laimėta nei pastovi tarptau
tinė taika, nei demokratijos pergalė. Apie tai visi žino 
ir Čia nėra reikalo to smulkiau dėstyti.

Karas yra pragaras ir skaudžiausia žmonijos rykš
tė. Bet jo negalima nusikratyti gražiais žodžiais ir 
kilniais troškimais. Yra dvi svarbiausios karų prie
žastys: kapitalistų godumas pelno ir despotiškų val
džių ambicijos. Šitie du aršiausieji karo šaltiniai turi 
būti panaikinti, jeigu pasaulis nori gyventi taikoje.

Tikrai sėkminga kova prieš karą tegali būti kova 
dėl demokratijos ir socializmo. ŠitCfi kovon privalo sto
ti visi darbo Žmonės. Nei išnaudotojų klasė, nei “tautų! 
vadai”, nei diktatoriai taikos pasauliui neduos, nes jų | 
pačių viešpatavimas remiasi ginklo jėga. Taigi' ši 20/ 
metų karo pradžios sukaktis turi paskatinti visus sava 
darbu gyvenančius žmones jungtis į daiktą ir bendro
mis jėgomis kirsti smūgį kapitalizmo sistemai ir lai^j 
vės priešams. / ' ’ /

LENKAI AGENTAUJA VOKIETIJAI?
■ ■■ 1

Vienas Amerikos korespondentas praneša iš Varšu
vos, kad Lenkijos užsienių reikalų ministerija . pfalk. 
Jozef Beck prikalbinęs Latvijos ir Estijos valdžias 
priešintis “Rytų Locarno” sutarčiai, kurią surnanė 
francuzai ir rusai Pabaltęs respublikų nepriklausomy
bei apsaugoti. Latvijos ir Estijos valdžioj jaupjasiža-

Goebbels suvaidinęs Judo- 
šiaus rolę. — Dėl kruvinų į- vykių Vokietijoje vyriausiai yra kaltinamas Dr. Joseph Goebbels, propagandos minis- teris. Sakoma, jis buvo susidėjęs su Hitlerio opozicija. Būtent, tais naciais, kurie reikalavo reformų. Tačiau paskutinėje valandoje Goebbels nuo jų pasitraukęs. Ne tik pasitraukęs, bet dar ir išdavęs Hitleriui smogikų vadus, kurie tuoj buvo sušaudyti.Oficialiai buvo skelbiama, kad tie smogikų vadai plana* vę “pučą” prieš Hitlerį. Tačiau pabėgusių vokiečių užsieniuose leidžiami laikraščiai rašo visai ką kitą. Jie sako, jog jokio pučo nebuvo rengiama, Visa, kas buvo daroma, tai šaukiamas Miunchene suvažiavimas, kuriame - turėjo dalyvauti' nepasitenkinusieji Hitlerio politika smogikų vadai.Kai Hitleriui buvo pranešta apie tą suvažiavimą, tai jis tuoj nutarė veikti ir atsikratyti nuo savo oponentų. Prie to žygio jį paskatinęs dar ir tas fąktas, kad kai kurie tų oponentų “per daug žinoję” apie reichstago rūmų padegimą. Kilus i nesusipratimams, jie juk butų galėję “išsiplepėti”: pasakyti, kad reichstago padegimą suorganizavo patys naciai.Emigrantų laikraščiai taip pat Tašo, jog jie gauną daug laiškų iš nacių, kurie esą labai nusivylę dabartiniais valdovais. Tie naciai tiesiog degą keršiu prieš Goebbels, kurį jie skaito vyriausiu kruvinosios skerdynės kaltiniu-, kų. Jie sako, jog Goebbels jau nebe pirmą kartą suvaidinęs Judošiaus rolę. 1932 m. jis buvo susidėjęs su Gregor Strąšser, kurį vėliau išdavęs.. i —o—

Dollfuss gavo rekomendaci- Romos papa labai susijaudino dėl Dollfusso nužudymo. Jo paskelbtame rašte žudytojai yra griežčiausiai smerkiami, o DollfUss keliamas į padanges. Daugiau to: pąpa net /teikėsi rekomendaciją Išduoti, kad Dievas pri- flirrtų DoUfussą ‘ į dangų.L Kodėl lęlkia didelė malonė;?' [ Ką gero .padarė tas diktatorius#Nieko.Didžiausias jo pasižymėjimas buvo tas, kad vasario umėneąį gis surengė skerdynę, kurioje žuvo tūkstantis su viršum darbininkų. Nejaugi už tai jis užsitarnavo dangaus karalystę?Beje, sakoma, jog Dollfuss buvęs labai pamaldus žmogus ir didelis _ katalikas. Dėliai to ir pąpa jį labai gerbęs.Galimas daiktas, k kad ir prieš skerdynę jis labai karatai meldėsi, kad Dievas jam padėtų išžudyti Vienos ir

M. ARCIBASEVAS. Vurti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

uii'.i,:.- i'i/ū ...i—i n r i ..ii............

JI |l. | II I Į II . ».,ll .......... ...........................  11111,1111 I) (plyšo per pusę su baisiu triukšmų, žaibais ir griaustinių.—Oho-ho-ho! Saniųas surėkė, stengdamasis perrėkti griaustinio garsą, 'kuris pasklido po visą apielinkę> Bet jo balsas nebuvo girdimas dargi jam pačiam. /Kuomet juodu išėjo į lauką, pasidarė neįmanomai tamsu. Tiktai, kai žaibas nušvies-, davo, iš tamsos pasimatydavo jų žingsniuojančios per lygų smėlį kontrastingos tamsios figūros. Vis griaudė ir drebėjo žemė. y-—O... a...ol... — Saųinas su-

(Tęsinys)Iš už krūmų ■ ant aikšteles, Ant laisvos upės Vilnelės.,.Iš už žaliuojančių medžių dar ilgai girdėjosi rūpestingas, susijąudinęs ir linksmas moteriškės juokas, kuris atrodė šarmaity vas ir įdomus.—Bus ledų, — Ivanovas pasakę, žiūrėdamas į viršų, kuomet juodu sugrįžo prie valtelės.Medžiai jau pasidarė tamsus, ir šešėlis smarkiai nuslinko per žalią pievą.—Tiu-tiu, broli.,. — bėk!—Kur? Niekur nenubėgsi,— Saninas linksmai sušuko.Debesys tyliai ir be vėjo slinko arčiau ir arčiau ir dą- rėsi balsganas. Viskas nutilo ir pasidarė tamsu ir kvepėjo oru.—Puikiai mus išmaudys, — Ivanovas pasakė: — Duok už-Duok už-, sirukyti ant- tos nelaimės.Silpna ugnis užsidegė ir at-( rodė kaip tai k'ėistai jos silpna, geltona ugnelė pilkoje, mieloje, kuri sparčiai slinkų iš; viršaus. Netikėtas vėjo suku-; rys susuko, supurtė ir užgesino ugnį. Stambus lašąs, alsi-, mušęs į valtelę, ištyška, kitas Šleptelėjo 'Saniniit ant kaktos: ir staiga sušlamėjo ant lapų, ir šniokštė ant vandens. Ant, syk'-visiškai sutemo, o lietus, pylė, kaip iš kibiro, nustelb-Į damas visus garsus savo keistais vandens garsais.—Ir tas gerai, — Saninas pasakė, papurtęs pečiais, ku-j riuos ant syk sulijb ir ant; kurių marškiniai prilipo.—Ne blogai, — Ivanovas atsiliepė, sėdėdamas, kaip šia-- pia pelėda.Debesys nemažėjo, bet lietus žymiai sumažėjo ir jau nevienodai krapino šlapią žalumą, žmones ir vandenį ant kurio šokinėjo plieniniai vinys. One buvo tamsu, ir kažkur už miško mirksėjo žaibas.
•—Na, ką gL. risime namo, ar ne? Ivanovas pasakė.—Vis tiek pat, galime eiti.Juodu išvažiavo ant plataus, tamsaus upes vandens, ant kurio žemai ir sunkiai slinko sunkus debesys, /žaibavo vis laibiau ir labiau it iš čia matosi grąrinanti jo ugnis, kuri raižė tamsų dangų. Lietus visiškai sustojo. Ore pasidarė Sausa ir labai pakvipo audra. Kažkokie juodi ir susivėlę paukščiai skubiai praskrido visai arti prie vandens. Medžiai buvo tamsus ir nepajudinami stovėjo pakraščiuose, aiškiai apsibrėžę savo viršūnių kraštai® aut miglotos blankios padangės.—Uk-.uk, — Ivanovas pa- sakė. • . l-į|W^OKai jie ėjo per smėlį, lygiai lietaus supluktą, visiškai sutemo ir užvieŠĮpatavų tyluma.—Na, dabar tai jau gausime!Debesys slinko vis žemiau ir ^žemiau, nusileisdamas ant brisiu »ąbaJnsiu pijvu.Ir vėl staiga su nauja jėga Si^mrte vėjas, ąiisųko dulkes ir lapus, ir visas dangus per-

iįi J. .■m.i'^.i ■ iįįi1. .'i ii 1. ii.Uiių.i «XĮį I

Silūre
f -V*. J5 • *

Kapt. A. W. Stevcns (kairėj) ir maj. William Kepner, kurie kartu su kap. Orvil Anderson šeštadieny iš Rockerville, S. D., didžiausiu pasaulyje balionu kėlėsi j stratosferą. Bet pakįlus . 11 mylių oro sriovės sudraskė baliuną, baliunas pradėjo pulti ir visi trys turėjo gelbėtis parašiutais.

suko *—Kas? — Ivanovas iš visos jėgos surėkė.Žaibas nušvietė, jis pamatė laimingą, su žibančiomis akimis, veidą.Ivanovas nenugirdo. Jis truputį bijojo audros.Kai vėl nušvietė žaibas, visiems gyviems daiktams primindamas, gyvenimą ir jėgą, Saninas išskėtė rankas ir visa gerkle ilgai pratęsdamas ir linksmai surėkė, tiesiai į griau stinį, su garsu,; turtėjimu, kuris riedinėjo pėr dangų iš galo į galą didingoje platybėje.XXXV.Saulė švietė skaisčiai, kaip pavasarį, bet jau buvo kaip tai rudeniška; nesugaunamai trumpoje tylumoje, aiškiai permatomoj e, medžių tarpuo-

se matėsi tai čia, tai ten mirties paliestos geltonos spalvos. Ir šitoje tylumoje, skaisčiai giedrioje dienoje, vienintelių paukštelių garsai sutrukdytai ir garsiai skambėjo skubiais sparnų ūžimais, kai jie būriais skraidę virš žūstančios savo karalystės, kur žolės ir kvietkų jau nebuvo, tiktai aukštos laukinės ' %olės išaugę
iv* ■ J; ''.'.džiūvo.it‘•iŠ--'. ■Jurgis skdbiaiĮVaikščiojo sodo takeliais* irdidelėmis akimis, įsmeigtomis į gilią svajo-. nę, taip žiurėjo aplink — į dangų, į geltonus ir žalius la-, pus, į tykius- takelius ir stiklinį vandenį— lyg paskutinį kartą visa tai jis matytų ir stengėsi įsidėmėti,'įsidėti sau< į galvą taip, kad daugiau niekad neužmirštų. >Skausmas lengvai slėgė šir-. d j, ir jo priežastys buvo liūdnos. Jam vaidinosi tas, kad lyg su kiekvienu akimirksniu’ vis toliau bėga kas tokio brangaus, kas galėjo būti, bet nebuvo ir niekados nebebus. Ir jam buvo skaudu, kad jis pats- krašČiai, apsupti geltonu

Tai buvo jaunyste ir jos jauna laimė, kurios jis nepasiėmė, o ji nesugrįš; ta didžiai žavinga ir stebėtina praeitis, kažkodėl praėjo pro šalį, nors vieną kartą jis ir stovėjo pačiame jos centre. Kaip visa tai galėjo atsitiki^ Jurgis negalėjo suprasti, Jis buvo .įsitikinęs, jog gilumoje jo prigimties slėpėsi jėga, pasirengusi nuversti pasaulio uolas, ir protas, aprėpiantis plačiausius horizontus, kokis tiktai pas ką nors galėjo pasaulyje būti. Iš kažkur atsirado tokis įsitikinimas,< Jurgis negalėjo pasakyti ir sarmatytųsi apie tai bet kam garsiai išsitartu, nors ir pačiam artimiausiam savo drau- gui.*"Pėt įsitikininr&k bhvo, ir dargi tuomet, kai jis aiškiai jautė, jog greitai pails, jog daug ko nedrįs ir gali tiktai galvoti apie gyvenimą, nuošaliai stovėdamas.—Na, kągi...—Jurgis galvojo, skaudžiai žiūrėdamas į.vandenį, kuriame, kaip veidrodyje, matėsi aukštyn-kojomis pak-yra kritas. raudonu raitu. (Bus daugiau)

NEIŠTRINAMA DĖMĖ

& ‘.j

IMPERFECT IN

l



Ofiso Tel Boulevard 69;

Lietuvis. 
gydytojas" IR C

bumą

Antanas Pilkauskas ir Leonas 
ščesnulevičius demonstruoja 
numerius Ripley “Believe It 
or Not” paviljone.

didžiai 
savo negalimumu, 

prieš akis matai p. 
— Ben Ali kepant 
ir naudojant

I Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- SU aiaele|dėlioj nuo 10 iki 12. ,
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Pirmadienis, • liepos 30, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Fakiras iš Lietuvos 
jau stebina Pas. Pa- 

rodos lankytojus

Kai lietuvis fakiras Antanas 
IPilkauskaą išalksta51— jam ne
reikia elektros ar gaso pečiaus. 
Jo valgio pagaminimo procedū
ra labai paprasta. Virš burnos 
iškelia indą, į jį įdeda taukų, 
sviesto, etc., sumuša kiaušinį 
ir kiaušinienė kaip mat gata
va.

Jeigu p. Pilkauskas nori už
žiebti balaną arba uždegti ci- 
garetą, tai tereikia arba vieną 
arba kitą prikišti prie burnos. 
Balana tuojau užsiliepsnoja. Ir 
cigaretas kaip matai pradeda 
leisti durnus.

“Believe It or Not”
Netikite? “Bilieve it or not”, 

bet tokie dalykai dedasi Pa
saulinėje Parodoje, ir jų kalti
ninkai yra, kaip minėjom, p. 
Pilkauskas ir ščesnulevičius.

Trumpą laiką atgal jie atvy
ko iš Lietuvos j Chicagos {Pa
saulinę Parodą. Musų tautiečius 
angažavo garsusis įvairių keis
tenybių skilties “Bilieve It or

Not” autorius Robert Ripley. 
Pasaulinėje Parodoje p. Ripley 
operuoja koncesiją, “Oddito- 
rium”, kurioje kai kurios jo 
surastos keistenybės ir nepa- 
prastų ypatybių žmonės de
monstruoja įvairius paprastai® 
žmogeliui negalimus ir beveik 
neįtikėtinus kur j ozus.

“Ben Ali”
Tarp kitų “Ripley” surinktų 

nepaprastų žmonių randasi ir 
tautiečiai ščesnulevičius ir Pil
kauskas, pastarasis publikai ži
nomas vardu “Ben Ali”. Kiek4 
vieną dieną jis demonstruoja 
savo numerius po keliolika kar
tų ir, tenka pasakyti, tie nu
meriai yra geri. Kiekvieną die* 
ną juos pamato tūkstančiai Pa
saulinės Parodos lankytojų.

Vertėtų ir lietuviams pama
tyti pp. Pilkauską ir ščesnule- 
vičių. Jų rodomos keistenybės 
kiekvienam patiks ir 
imponuos 
norą štai, 
Pilkauską 
kiaušinius
vietoje pečiaus.*

Kitu kart plačiau.

Lietuviai įspūdingai 
pasirodė Fordo ‘Tau

tų Karnivale’

Tėmykit Fordus 
pravažiuojant”

Kita parado dalis pradėjo 
nuo 14-tos gatves vartų _ sį 
Fordo automobiliais. Kiekvie
na tauta turėjo paskirtą auto
mobilį. Automobiliuose važiavo 
trys kiekvienos tautos mergi
nos tautiškuose kostiumuose. 
Virš automobilių plėvėsavo vė; 
liavos su parašais; ‘ ‘Watch the 
Fords Go By” įvairiomis dal
bomis. Virš lietuviams skirto 
automobįlio plėvėsavo vėliava 
su versija, “Tėmykit Forduh 
Pravažiuojant”,

Programas Simfonijos Parke • 
, Prie 31-mos abi grupės susi

tiko ir po grand maršo per 
Fordo Parko istorinius kelius, 
tautos numarŠavo į Fordo Sim
fonijos Parką, kur įvyko saliu- 
tavimas. Po to sekė jvairių 
tautų šokių programai. Lietu
viai bene geriausiai pasirodė, 
nes susirinkusioji publika jiems 
daugiausiai plojo. \

Vėliavą nešė atstovas nuo 
Lietuvių Kareivių Draugijos 
Ciceroj, lydimas p. K. IP. De- 
veikio. Programą išpildė “Pir
myn” choro nariai. Nuo Lietu
vių Dienos komiteto buvo p-lė 
Mikužiute, sekretorė.

Pasaulinės Parodos prezidem 
tas Rufus Dawes dalyvavo vi
sose iškilmių dalyse. —X.

NAUJIENOS, CMcagO, HJ. 
—■■•H » " ■■■'*■ ......................... ■ ■■■m I I i .. ............................... ..

Andriulis. Ei, tavorščiau šimu
ti. Kad turavoji tai tursh 
vok kaip reikia, žodis į 
žodį.

šimutis. Ach, tavorščiau An
driuli, prabočyk kad trupu
tį paklydau.

Andriulis. Tai man tokius klai
dų daugiau nedaryk.

Simutis, Prabočyk kad ir pada
rysiu. Tai juk bus tik Ma
rijonų nuraminimui.

Andriulis, Na, tai dabar sykiu. 
Salin lietuvių vėliavos!

Simutis, Salin lietuvių vėliavos!
Andriulis. Lietuviai, eikite į 

balą.
Simutis. Lietuviai, eikite j Har

lemą.
Andriulis. Lietuviai, purvinkit 

savo vardą.
Simutis, Lietuviai, lyskite j 

purvą, purvinkite lietuvių 
vardą, j

Andriulis, Šalin lietuvių diena! 
Šimutis, šalin vi^i lietuviai su 

lietuvių diena!
— vargamistra.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840

Lietuvių Dienos
Ženkleliai

įsigykite dabar lieta
vių dienos ženklelius.

Lietuvių dienos ženk 
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotų vietą lietu 
vių dienos programe - 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu 
lietuvių dienos parade. ______ _

Ženkleliai parsiduoda svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- PO 35c m°’ akių. karštį, atitaiso

***•
Tel. Ofice Wentworth 6880 

Res. Hyda Park 8395

Dr.SusannaA.Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialiste 
6900 So. Halsted St 

1—4 po pietų, 7—8 
išskyrus seredomis

Gar ginkitės Naujienose
—. .................. ................................................................................

Doirt 
neglect 
Colds

Turėjo geriausią reprezentaci
ją įspūdingose ceremonijo
se, Pasaulinėj Parodoj

i

Andriulis ir Šimutis

DR. VAITUSH 
dalyvaukite I Optometrically Akių Specialistas.

> Palengvins akių įtempimą, kuris 
’• lesti priežastimi galvos skaudėjimo,

* imo, akių aptemimo, nervuotu- 
irno. skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- ii* Irlinhai K*a teisingai akinius. Visuose ataiti- va ii iviiiiMcn kiniuose egzaminavimas daromės su jrali uirkti savo na- elektra. p“roSrSiHaSiw u™ 

riams lietuvių dienos | kyklo, vaikus. Kreiva akys aUtal- 
ženklelius '* "
nuolaida.

Ženklelius galite gau
ti Lietuvių Dienos Ko
miteto ofise, 2324 So. 
Leavitt St., telefonas 
ęanal 1678.

ijs jsa. ■ fltvia

S 756 W. 35th St
Cor. of 85th and Halsted Bta, 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:: 
Nedėldieniais pagal sutarti.

:80

Ofiso valandos 2 iki 6 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

MADOS MADOS

Sekmadienį, lietuviai turė
jo ir didžiausią, ir geriausiai 
pasirodžiusią reprezentacijų 
iškilmingam “Tautų Karniva
le”, kurį surengė Fordo Pa
roda Pasaulinėje Parodoje.

Iškilmių tikslas buvo pa
šventinti “Kelių Parodą” For
do parke, kur yra atvaizduo
ti sklypai visų istorinių pa
saulio kelių, kurie, anot pro- 
gramo vedėjo, buvo svarbiau
siais įrankiais civilizacijos iš- 
siplėtojimui pasaulyje. “Taip 
kaip keliai prisidėjo prie ci
vilizuoto pasaulio sudarymo, 
taip įvairios tautos atvykusios 
į šį kontinentą sudarė didžiu
lę ir vieną iš aukščiausiai sto
vinčių šalių —- Jungtines Val
stijas”. “Kaipo tokioms, mes, 
amerikiečiai,” tęsė programo 
vedėjas, “turime joms atiduo
ti tinkamą pagarbą.”

Saliutas tautoms

Ir saliutavo tūkstančiai
sirinkusios publikos tas tau
tas, kurios ^gyventojai davė 
galimybę Jungtinėms Valsti
joms išsivystyti į didžiulę ša
lį. Saliutavo tų Tautų vėlia
vas, kurias nešė uniformuoti 
vyriškiai ir tautiškais kostiu
mais pasidabinusios merginos.

Iškilmės prasidėjo su para
dais. Viena parado dalis pradė
jo marguoti nuo 35-tos gatvės 
vartų. Toj parado dalyje figū
ravo visų tautų vėliavos ir bū
riai dainininkų ir šokėjų.

.. . ... 1.... ...... . .......... .. "■ "■ .................... »

tai

ko-

(Tamsybės paukščių duetas, 
žodžiai paimti iš Vilnies 

ir Draugo)
Andriulis. Lietuvių diena 

buržuazijos išmislas.
Simutis. Lietuvių diena ne 

šer.
Andriulis. Lietuviai nebūkit lie

tuviais. Neikite j pasaulio 
parodos lietuvių dieną.

šimutis. Lietuviai, neikite į pa
saulio parodos lietuvių dier 
na.

Andriulis, šalin lietuvių diena! 
šimutis, šalin lietuvių diena! 
Andriulis, šalin lietuviai! 
šimutis, šalin lietuviai!
Andriulis, šalin lietuviškos dai

nos!
Šimutis. Dainuokime ^adzinkas. 

šalin lietuviškos dainos.
Andriulis, šalin demokratai!
Šimuti®, šalin . demokratai, so

cialistai ir bolševikai!

su

2796 — Labai elegantiška vasari
nė suknelė — ji taip pasiūta, kad 
ja galima dėvėti visokiai progai atė
jus. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gaut/ vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą b lan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų, Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvės Akušerės

Šaltis krūtinėj Ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos i O minutes su Mušte- 
roię, pagelbsti praSaUnti iri- 
taciją! Vartok SYKI I VA- 
LĄND/U per penkias valandas, 
jos x turės pagelbėti, Milijonai 
vartoja per 2B metus. Reko- 
menduojamos gydytojų ir slau. 
gių.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnaują prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

x electirię tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankete ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akie 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

Graboriai

PAMOKOS
Pilietystės 
Dailjarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 

>. Literatūros 
Etimologijos. 
Oratorystės 
Logikos

Sociologijos

Anglų Kąlbos*1 
Lietuvių Kalbas 
Aritmetikos, 
Khygvedystėš ’ ’ 
Stenografijos i: 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisiu 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos Ekonomijos
Geografijos Sociologijos

MOKSLp. LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards J138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu autęmobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue
1 CHICAGO, ILL.

,.A,WI„... —................................................................... ■■■

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse,,-,, ...Pašaukite......,v
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačių vardu)

•v
■n

-LITHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus valgiai ir gęriihai!

Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Western Avė.; Chicago, III.
“MOVĮES” padaryta Stankūno Stadijoj, 3315 S. Halsted St., Chicago

Metines Mirties Sukaktavėe

VINCENTAS BERNOTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
30 diena liepos mėn. 1933 m., 
sulaukės 46 - metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Šilalės para
pijoj, Tauragės apskr. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Pranciška, po tėvais Janulio- 
nyte. tris dukterį® Marijoną, 
Agniešką ir Prancišką, brolį 
Antaną, seserį Izabelę Saka
lauskienę, švogerį Mykolą, pus
seseres, pusbroliu® ir gimmee, 
o Lietuvoj seserį Oną.

Mes Tave, d)u$ų brangusis, 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįš), bet 
mes anksciaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus at
einanti

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčią dykai, 
668 W. 18th St. Tel. Ganai 6174

CHICAGO, ILL

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnaują Chica- 
goje ir aplelinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
' . • 5 ■ .... f

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 80 Metų

4605-07 So.Hermitage Avenue

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, meą palaidojame hž 195. Ųž iškilmtagas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, jšbaJsamąvjmąs. karabinas, palmes, 
gfita, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus pa
tarnavimai liūdnoje valandoje — už viįą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir RALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangu® 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

A, MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tek Boulevard 4139

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.' 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. - 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKEUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St 

CHICAGO, ILL.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokiu akių

A. K. Rutkauskas, M.D.
4443 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel, Lafayette 3656
Raz. Tel, Virginia 0669 w

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTA3 X-RAY
4143 Archer av., kamp. FrApcisco av.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą.
Jeį spaudos raštas išrodo dvigubas.)
Jei skaitant arba neriant skaudai 

akys, tuomet jau jums reikia I 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., karnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto5 iki 8:30 va* wiwi WWWWI(. w —
ka o. • . * xi * metus kaipo patyręs gydytojas ehi-Kalbame Lietuviškai -

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau

gijos Nariai.

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tol, Kenwpod 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt®
x nuo & iki 8 valandai vakar®. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
iš rusuos .....,

Gerai lietuviams žinomas per 86 

rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligai, 

vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Eay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SU 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

A. MONTVID, M. D. 
’West Towų State Bank Bldg, 

2400 West Madieon Street 
Vai. i jkl S po pietų. 6 iki 8 vąk.

Tel. Steley 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street ' 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro, . 

Seredoj pagal sutartį.
s 111 e esi i i is i asip

DR. T, DUNDULIS
/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. Charles Segal,
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
-' 2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir wo 7 ikį 8;38 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phoua MIDWAY 2880
.......... . >■■», " " ■ . ...... ■ ■ ... —

Dr. ffijfcBta
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vaL Ned«L nuo 10 ikį 12 
Rez. Telephopp Plazą 2400

Ofiso Tel. Calutnet 6898

T T 7AT P
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel Cleerp 3784. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopįgiausiaį 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu^ busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

tol. Canal 2516 arba B518 
SKYRIUfih

I48D S. 49 Ct, Ciceru HL 
Tel. Cicero 5927

m i   ..................... ............................. n iys"i

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius

Res. 6606 South Apteslah .Avenųe. 
Pnonė Prospeet 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS - IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
........-■——u «■■■ | | ■r.|| A.Įią >M,

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai,. Nedšliotnis nuo 10' iki 12 

3343 South Halsted St, 
- TeL BouJevajBd 1401

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku, Vyriškų. Vaikų ir visų 

chroniška lirų 
Ofisas 3102 8o. Halafed Si.

Vftlttndost —■ 11 ■ Jh ***^47 v»k T<»e M V 

daliomis ir šventadieniai® 1^-12

chronišku Muu. _ ,

arti 81st Street
2—4. 7*—9. vai. vąk. Ne- 

, _ —_ r. „. 3
diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Are. ’ 
Tel. Boulevard 2800

Rez, 6515 So. Rocjnreu. St. 
Tel. Republie 9728

JOHN B. BORDEN
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6, 

Vakarais: PanedSlte. Reredos ir

Phone Canal . 6122
DR, S,

Valandos: 1—8 ir 7-r-8
Šaradomis ir nedM. pagal autartl.

Rez, California AjteW»«
Telefonas Reoublię 7868

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofim, 4645 So. A8HDANi> AVR 
Ofiso vai.: Nuo 2 įki 4 ir nuo 6 Ud 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą

imat: 6459 48. RockweH Street 
Telefonas JtepubUę 9600

■■■; i I .. ............      ui Iijumi

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. W«ehingten St. 

Kambąrys 402 TeL Dearbšiji 904/ 
Rąs. 6849 So. Herimtage

CICERO. HA

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Dukterys, Brolis. 
Sesuo, švogeris ir Giminės,

PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

& G*.-.
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NORTHSIDE $55.01) “L1TUANICAI H”, 
MONTELLO-BROCKTON, MASS460.00

LITHUANIANS HUNT ' GIRI TO RULE FOR DAY AT F AIR
smššS'm#

Kiti ALTASS darbuotojai susiuntė pasku 
tiniomis dienomis apie $60.00

* .. f , ‘ .

.m..... i .. ... n |,

Skridimo darbas eina prie pabaigos; netrukus 
bus pranešta apie atsisveikinimo iškilmes, 

Chicagoje
“Lituanicos II” skridimo 

įvykimui artinantis vis labiau 
su kiekviena diena, ALTASS 
darbuotojai ir simpatizatoriai 
deda paskutines pastangas, 
kad sukelti kuo daugiausiai 
pinigų iš savo kolonijų, juos 
prisiųsti į centrą ir jaustis, 
kad neatsiliko nuo prisidėji
mo prie didžiulio lietuvių 
tautos žygio.

Chicagoje ir visose kitose 
kolonijose darbuotojai dabar 
lankosi pas lietuvius sū si
dabriniais atmintiniais “LI
TUANICOS II” ženkleliais. 
Jie yra tik po 25 centus ir 
kiekvienas, kuris tokio ženk
lelio neturi, kviečiami jį įsi
gyti. Po skridimo tas ženkle
lis bus labai brangus kiek
vieno atminčiai.
Paskutinėmis dienomis AL
TASS iždan buvo priduotos 

sekamos sumos pinigų:
Northside ALTASS sky

rius, per pirm. K. če- 
puką ..................... $55.00

SLA. 17 kp., ir Sandaros
24 kp., iš Montello-
Brockton, Mass.......... 60.00

ALTASS naryste, p. J.
Maksvitis, Hammond,
Ind............................. 2.00

Pp. P. ir O. Petruliai,
Maspeth, N. Y. surinko 1.75 

P-a K. Velvikienė, Keno-
sha, Wis., surinko .... 1.25

Jonas Smaidžiunas, Jačk-
son, Mich., už špilkų tęs 
surinko .......   1.25

Jonas Sedagis, Philadel- 
, phia, Pa., surinko už
sid. spilkutes .......... 1.00

ALTASS narystė Vikto
ras Balčiūnas, Chicago 2.00

P-a Agota Visminas, Eli- 
zabeth, N. J. ........... 5.50

Campbellsport, Wis., pp.
N. Rozgus ir S. Shaud- 
vitis ...............     2.50

Charles Marcinka, Jersey
City, N. J..................... 3.00

Per p. Andriu Žiugždą, 
Newark; N. J. .. ...  4.00

Jonas Petraitis, Toronto, 
Canada, už sid. spilku
tes .. ,....-.......   1.75

|Per )p. Sobeolds, ’Chap- 
leau, Canada .......... 3.50

Per p. A. J. Sholęs, Hart
ford, Conn...... ........... 1.25

Per p. M. Sakalauskienę, 
AHegan, Mich............. 1.25

Per p. A. L. Skirmontą, 
Harvey, III.................  1.25

SLA. kuopa, Los,, Ange
les, California ...;... 12.00

Per p. K. Nausėdas, Dear- 
born, Mich. .’............. 5.25

Per p. K. Kavaliauską, 
New York City ....... 7.09

Per pą K. Bielinską, Puri- 
tąn, Pa,  ........  1.00

Albina Trilikaitė, Julia 
seek Lithuanian

>wMk 
ffigaggfei 
>%»* { 

j

right) who

Viso $168.34
O skridimo prirengimo dar

bas su kiekviena diena eina’ 
arčiau prie užbaigimo. Ne
trukus Lituanica II bus pil
nai įrengta ir Chicagos lietu
viams pasakys ' paskutinį su
diev, pasileisdama į ilgąją ke
lionę.

I trumpą laiką laikraščiuo- 
seT bus pranešta apie iškilmes, 
kurios yra rengiamos Įeit. 
Vaitkaus išleistuvėms.

Dtay Crown. (Chicago American p ha to)

Committee of Judges 
Will Choose Beauty 

į.' on August 1.
WANTED: A youn? lassie who 

best typifies1 “a white little dove.” 
“a petite green ruta-rue,” “a little 
xyhite mąidęn, the famous weaver.”

Desiring tę find such a maiden 
for Queen of their Day at A Cen
tury of Progress, August 5, Chica- 
goans of Lithuanian extraction are 
studying types of beauties who best 
can come within the folklore songs, 
their dainos, which for centuries 
sing of the old Baltic maiden with 
“a garland of rue” on her flaxen 
head and from whose pink neck 
dangles a string of amber beads.

Climaxing a nationwide search 
for a beautv of which the dainos 
sing, the Lithuanians will meet Au
gust '1 in the Lithuanian Audi
torium, 3183 S. Halsted st., where 
by general acclaim and a comnjit- 
tee of judges the typical American 
giri of Lithuanian descent will be 
selected.

Among those in the contest are 
the Misses Julia Jankauskas, 16, of 
8055 S. Racine av.; Adele Rakaus- 
kasį 17, of 1358 E. Sixty-first 
Albina Trilikaitė, 17, of 2666 
Thirty-nihth place, and Julia 
dūlis, of 10518 Lafayette av.

The committee# in charge of 
contest includes Mrs. Vincenta 
soda, Mrs. Vanda Byanskas, 
Justin Mackie\yich and Mrs. Bertha 
Satkovvskis.

Pirmadieniu liepos 30, 1984 
of the day, that is the nazi es- 
capades in Austria, the maid
ens commented vigorously and 
in grave voices expressed pre- 
monitions based on the fact 
that exactly twenty years to * 
date, things began to happen 
in Eūrope. And one understood 
their fears readily upon leam- 
ing -that almost everyone 
grieved a brcther, a father, an 
uncle or somė one elose to their 
heartjwho had perished in La 
Belle France twd decades ago...

A case of a tear and ja smile 
mingling together.

st.;
W.
Sa-

the
In-

Mrs.

Polly and Apollo

įkeitimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

(01ASSIFIED ADS |
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTE IR BLĖKORYSTE
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystčs darbą.

THE BRIDGEPORT ROOĖING
/ COMPANY

3216 So. Halsted St, 
Tel. Victory 4965

man’s club, the Anialgamated mas. O vagiliai tuo tarpu mo- 
Clothing Workers of Ameri- ve į krautuvę ir akymirksnyj 
ca, local No. 269, and the iš jos išmovė turtingesni ketu- 
Lithuanian Soldiers* society. ĮHais tūkstančiais ir penkiais

Kleofas Jurgelonis, poet and 
journalist, ^vbo has translaled 
much of Shakespeare into the 
Lithuanian language, is chair- 
man of the Lithuanian day 
committee. Alex Misevich is 
vice chairman; Justin Mackie- 
wich, treasurer; Miss Euphro- 
sine Mikužis, secretary.

Chairmen of the subcom- 
mittees include: John Byans
kas, program; J. T. Zuris, 
finance; Paul Miller, arrange- 
ments; Miss Mikužis, publici- 
ty; Dr. Anthony Montvid, 
speakers; Mrs. Justin Mackie- 
wich, queen contest.

. . _ . .. 
Tr • • irT- > ■•'u • • _.

Lietuvių Karalaites
Teisėjai

šimtais dolerių.

Automobilio užmuš 
ta 51 metą lietuvė
šeštadienį S V. Lucas ligoni

nėje mirė 51 metų lietuvė Ona 
Buividas, kuri gyveno adresu 
173Ž South String street.

Ji buvo suvažinėta penktadie
nį, prie kampo State ir 18-tos 
gatvės. Trokas, kuris, užvažia
vo ant moteriškės, buvo valdo
mas tūlo Thomąs Wrąy, &907 
South State strėėt.

“Chicago Tribūne” 
plačiai rašo apie 
“Lietuvių Dieną” 

Parodoje
Sekmadienio laidoje pašventė 

daug vietos lietuvių tautos 
iškilmių, rugp. 5 d., apra
šymui

Vienas iš stambiųjų Chica- 
gos dienraščių, “The Chicago 
Tribūne” vakarykščioje laido
je labai plačiai aprašė pro
gramą “Lietuvių .Dienos” iš
kilmes, kurios įvyks Pasau
linėje Parodoje rugpiučio 5 
dieną.

Be žinios, 
me žemiau, 
pino penkių 
lietuviškųjų
dalyvaus iškilmių programe, 
dainininkių, šokėjų ir kara
laitės su jos svita rolėse.

Chicago Tribūne rašo:
Chicago Lithuanians to...

Hhve Day at Century 
of Progress

songs
soprano, will 

in native cost-

soprano, and 
tenor, 

from the

Ponia V. Mackevičiene, 
tuvių Dienos Karalaites

Apie dešimįs milionų 
dolerių bedarbių šel

pimui riį^piuty

kurią paduoda- 
dienraštis patal- 
špaltų paveikslą 

gražuolių, kurios

Their race’s achievements 
in this country and in the 
young statė on the shores of 
the Baltic will be celebrated 
by Chicago’s 70,000 Lithuan
ians at A Century of Progress 
exposition next Sunday. ‘ '

Artists of poth American 
and Lithuanian reputation are 
joining with representative 
organizations in presenting a 
program at 7 o’clock in the 
Court of States. A parade 
from the 14th Street gate 
across the- 16th Street hridge 
to the Northęrly Island will 
begin at 6 o’clock. ,

Lithuania’s traditional songs 
and dances ha ve been woven 
into the program, which has 
been given the title, “The

Pech,
Kaminskas, 
a duet

“Egle, Queen of the

Spirit of the Lithuanians.”
Will Sing National Songs.
Barbara Darlys, soprano, 

formerly of the Chicago Civic 
Opera company, will sing 
two groups of ' Lithuanian 
classical songs, and Alice Ste- 
phens, mezzo 
sing folk 
ūme.

Helen 
Antanas 
will sing 
“opera,
Dragons,* written by Petrau
skas, father of Lithuanian 
operatic music.

The Queen of the Lithuan
ians will preside over the 
second half of the program, 
which will be a pageant call- 
ing for more than 400 actors 
and singers. The chorus Bi
rute under John Byanskas* 
direction, and the Pirmyn 
chorus led by Charles F. Ste- 
phens are participating.

Choose Queen Wednesday.
The Lithuanian 

six attendants are 
en at a meeting 
evening at the 
auditorium, 3133 
sted Street. Girls 
28 are eljigible 
for the honor, 
ali^r, poise, and ability to 
speak Lithuanian will be 
prime factors in the judging.

Arthur Tumosa, 3252 Nagle 
avėnue, and Cecile Jokubaus- 
kas, 4003 Archer avenue, al- 
rėady selected as the health- 
iest boy and giri of Lithuan
ian extraction< will be intro- 
duced and will receive prizes.

Among the organizations 
participating, in addition to 
the singing societies, are the 
Valdytės, the Chicago Lith- 
uanian society, the band Lie
tuva, Danus-Gjirėnaa Ameri
can Legion post and auxiliary, 
the Chicago Lithuanian Wb-

queen and 
to be chos- 
Wednesday 
Lithuanian 

South Hal- 
aged 18 to 

to compete 
and person-

Lie- 
rin- 

kimo komisijos pirmininkė, 
jau paskelbė vardus teisėjų, 
kuriems teks garbė ir sunki 
užduotis išrinkti iš daugelio 
gražuoliai vieną Lietuvių Die
nos karalaitę.

Tarp? teisėjų randame pir
moj vietoj Pasaulio Parodos 
tautų skyriaus vyriausią ve
dėją pulkininką J. V. Hough- 
taling. Kiti, teisėjai yra įžy
miausi lietuvių vyrai ir mo
terys, kurių apsiėmimas at
likti uždėtas jiems pareigas, 
užtikrina, jog karalaitės rin
kimas bus bešališkumo pa
vyzdžiu.

Lietuvių dienos karalaitės 
teisėjų pilnas sąstatas yra se
kamas:

Drė Susana Slakis
Ponia Vincenta Insoda 
Dr. A. L. Davidonis * 
Col. J. V. Houghtaling 
Adv. A. A. Dobbs 
Adv. Kl. Jurgelionis < 
Dr. A. Montvidas 
Justinas Mackevičius.

Seredoj, rugpjūčio 1 d. bus 
karalaitės rinkimai Oetuvių 
Auditorijoj. Bus muzika, šo
kiai ir didelė linksmybė prieš 
ir po karalaitės išrinkimo.

Illinois Emergency Relief 
Commission apskaičiavimais, 
rugpiučio mėnesį bedarbių šel
pimui Illinois valstijoje bus iš
leista apie dešimts milionų do
lerių.

Čdok apskričiui teks $5,347,- 
028, kur šelpiama 117,000 šei
mynų, o likusieji pinigai ki
tiems valstijos a^skričiams.

Viso biudžetas rugpiučiui nu
mato $9,743,929 šelpimo darbui.

Šuns įkastas policis 
tas miršta

St. Frances ligoninėje ran
dasi policistas Eugene Sanford, 
kuris buvo įkastas šunies. Jo 
padėtis yra tiek rimta, kad ne
turima vilties jog pasveiks.

ROUND ABOUT ’
T0WN 

With 
Polly and Apollo

Atrado naują rolę 
bomboms !

Du vagiliai šeštadienį vakare 
sumanė apiplėšti krautuvę prje 
42 South State street. Bet te
gul juos galas... prie krautuvės 
maišėsi kęli policininkai, neži
nodami, kad tie du banditai tu
ri atlikti svarbų reikalą jų 
saugomoj krautuvėje. Tad va
giliai sumanė štai ką: nubėgę 
į užpakalį nužiūrėto namo, ielo- 
je padėjo bombą, o patys grį
žo prie krautuvės ir laukė.

Bomba sprogo. Policistai net 
pašoko ir pasileido bėgti j kryp
tį, iš kurios pasigirdo trenks-

Polly REFUSES
to be likę the . Dillinger gal.

PoĮįy will ; N0J* reveal the 
whereabouts or identity of
A CERTAIN YOUNG MAN • 

who, a t the slightest reųuest 
at almost any hpųr, dashes out 
to do favors for a winsome and

X. • -f ■

A CERTAIN PUBLICATION | of satisfaction in attempting to 
which appeared recently and - x Tx

which we tried to read, būt 
which riled us with its errata 
.... in punetuation, .... in įram- 
mar, and ... būt, it’s too late 
now.
Būt WH0 has not

heard of DR. WINSKUNAS’ 
ability to play bąli? His tender 
and sensitive bedside wrist is 
also quick and strong at catch- 
ing the flying little sphere 
right in the mitt, ... 
at a recent picnic.
AND who HAS - 

not HEARD it 
about how 
the north 
company ?
And H0W

brunette'CO-ED of the south 
pretended she knew nothing 
about the U. of C. campus so 
that a tall, handsome guide 
should- eseort her round the 
sites of her own Alma Mater?
And Finally,

how some of our well-known 
mądames are most disappoint- 
ing, in that one or another of 
them is ever childishly “oų^the 
Outs” with one or another of 
the other well-known mądames.
My, oh! My! say we, 

it is much cooler to stay calm 
and pęaceful.

Būt peaceful are not, strange 
to say, some of our sweet 
young maidens who have been 
greatty stirred, again strange 
to say, by the eurremt events 
in Austria.

Displaying great trepidation 
ąnd excitement they energe- 
tically hoped that there not be 
another war. Expressing their 
fears ithe young lassies clung 
with anxious 
beaus lašt Thursday night at 
the World’s Fair, where the 
members of ^Pirmyn” chorus 
paid the grounds a usual 
Thursday visit, coupled with 
songs and dances. TĮie lassies . 
in quėstion are those of the : 
chorus, whb adorned in bright 
and cheerful nativė cositums 
seemed to cause a great fpror 
among the numerous visitors 
who happened to stray in their 
path on the Northęrly Island 
and the Streets of Villages. • !

Unaware of the pacifist 
stąte of mind of the Lithuan
ian maįds several Culver Aca- 
demy cadets, and a ' few con- 
stituents of the pride of the 
U. S. navy found a great deaL

sweep them off their feet. It 
appeared, however, that the re- 
sult was quite surprising and 
unexpected to them, for the 
future admirals and generals 
found 
firma under their own feet.

Būt retuming to the topic

themselves minus terra

PRANEŠIMAI
as proved

whispered 
“susie” ofa blonde

is a-keeping steady

a

hands to their

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kai? ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už Itokiūs pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

20 Wardo Lietuvių Polifc. ir Pa
šalpos Kliubo susirinkimas įvyks 
rugpiučio (Ąug.) 1 d. 7:30 vai. va
karo, 6. Bagdonienės * svet., 1750 
So. Union Avė. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti. Turime daug rei
kalų apsvarstyti. Taipgi nepamirš
kite naujų narių atsivesti prirašyti 
prie kliubo.

— K. Batutis, prot. rašt.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ąve.

k Chicago. Ilk

■ v i
Pocahontas mine run 4 tonai 

daugiau $7,00 už toną 
TEL. REPUBLIC 8402

MORTGAGE BANKERS

ar

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisineumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA. *
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė.' Man-! 

dagus patarnavimas. Visokie gėri-' 
mai už žemiausią kainą . čia tu
rėsite “good time”.to ao lavors.ior a •wni»uine ana r—Zii? ---- i m

sociable youpg debutante.^Yet, A- C JtaVeni
he claims it’s not Love.) Victory 8477 :

'ŪMtl

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

.Tel. Yards 4996
Chicago. III.

Tet Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storame. Cratina 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas .8406 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakąndai-Italsai

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $800 
kaurai $35 Parlor, mieąkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioi. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

BARO FIKČERIAI — šaldytojai—. 
ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Sampelius Priverstas paau
kauti, kad padaryti vietos, labai pi
giai. Taipgi fikčeriai dėl kitokių 
biznio įstaigų.

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas

Personai

PAIEŠKAI! savo brolio Martino 
Chesnos. Pirmiau gyveno adresu 
4628 S. Rockwell St., Chicago. Tu
riu svarbų reikalą, prašau atsišauk
ti. — Enriųue Chesna, Bacacay 
1322, R.,0. Del Uruguay, Montevideo.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikią

REIKALINGAS šiaučius kad greit 
atsišauktų. Guolis ant vietos.

- 2408 W. 16 St.

REIKALINGI kaulų išėmėjai 
(beef boners), kavalkų darbas. Ge
ra mokestis, pastovus* darbas; tik
tai patyrę vyrai. Guggenheim 
Packing Co.» 87th ir Iron Sts.

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA didelis gani ap

šildomas kambarys prie šeimynos iš 
dviejų; vienam ar dviem vaikinam— 

6741 S. Campbell Avė.

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$2504)0.

Įsirašyti 
Draugi j on 
panedėlyje 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA alinė, renda pigi, 
^eras biznis, laisnis išpirktas, 
žiai ištaisyta. r --

. siu, kas pirmas, tas laimės, i
ma savininkę matyti po pietų. 

. 7121 So. Halsted St.

snis išpirktas, gra- 
Į 5 dienas parduo-

- Gali-

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

TAVERNAS ir RESTAURANTAS 
pardavimui; geras biznis ir vieta; 
savininkas išvažiuoja i Europą. — 

1457 S. Sangamon St.

PARDAVIMUI sėkminga taver
na. pilnai įrengta, penkių kamba
rių apartmentas viršuj, 2 karų ga
ražas, aptvertas palm garden, $65 
mėnesiui. Savininkas, nereikia bro
kerių. 6142 So. Western Avė. /

.jJ-




