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Jungtinės Valstijos prisidėjo 
prie tarptautinio darbo biuro

GENEVA, Šveicarijoj, rugp. 
21.—Jungt. Valstijos formaliai 
prisidėjo prie tarptautinio dar
bininkų kongreso ir jo sukurto 
biuro, kas labai sustiprino šią 
tarptautinę darbininkų organi
zaciją, kuri yra sukurta sulig 
tautų sąjungos statuto.

Jungt. Valstijų kongresas jau 
pirmiau buvo užgyręs Jungt. 
Valstijų prisidėjimą prie tarp
tautinio darbo biuro ir vakar 
prisidėjimas liko formaliai už
baigtas, Amerikos konsului 
Prentiss Gilbert įteikus kongre
sui įstojimo laišką.

Prie organizacijos priklauso 
apie 60 valstybių, bet jos kon
vencijų nutarimus dar turi pa
tvirtinti tų valstybių parlamen
tai.

Organizacijos viršininkai ti-

kiši, kad JiAigt. Valstijų val
džios įvestieji industriniai ko
deksai ir kitos pastangos išrišti 
industrines problemas padarys 
didelę įtaką j organizaciją, ku
rios vyriausias tikslas yra ko
voti už darbininkų būklės page
rinimą visose šalyse.

Tradiciniai, kur tik Jungt. 
Valstijos kooperuoja su tautų 
sąjunga, pav. nusiginklavimo 
konferencijoje, jos prisideda 
prie padengimo lėšų ir moka 
tiek pat, kiek Anglija. Jei ir čia 
bus laikomasi tokio pat nusi
statymo, tai Amerikos darbinin
kų organizacijos turės mokėti 
tarptaUvinio biuro iždan 937,- 
000 auksnių frankų metinių 
duoklių—apie $300,000. Visas 
darbo biuro metinis biudžetas 
siekia 9,000,000 auks. frankų.

Republikonų-demo* 
kratų koalicija, kad 

nugalėti Olsoną

Atidėjo nuosprendį 
dėl Chicagos gat- 

vekarių streiko

MINNEAPOLIS, Minu., r. 21. 
—Republikonai, kurie pastaruo
ju laiku pradėjo taip griežtai 
pulti “radikalus” demokratus, 
čia vienijasi su demokratais, kad 
bendromis jėgomir-nugalėti gu
bernatorių Floyd Olson ar jo 
Farmer-Labor partiją, kuri val
do šią valstiją.

Jau nuo kurio laiko buvo ve
damos derybos apie abiejų par 
tijų fuziją, bet joms nepavy
kus tapo sudaryta “United 
Minnesota Voters” organizaci
ja, kuri susideda iš abiejų par
tijų narių ir kuri dirbs, kad 
suvienyti abi partijas, kad tik 
nugalėjus Farmer-Labor parti
ją, kuri pasisakė už valstijos 
nusavinimą ir operavim’ą pa
grindinių industrijų. Abiejų par
tijų atgaleiviams nepatinka ir 
tai, kad gub. Olson 
streikuojančius trokų 
rius ir pagelbėjo n<Jrs 
streiką laimėti.

DETROIT, Mieli., r. 21. — 
Gatvekarių ir elevatorių darbi
ninkų unijos pildomoji taryba 
dar sykį atidėjo nuosprendį 
dėl paskelbimo Chicagoje gatve
karių ir elevatorių darbininkų 
streiko, išreiškimui užuojautos 
streikuojantiems busų darbi
ninkams. Nuosprendis liko ati
dėtas nesulaukus Chicagos gat
vekarių darbininkų atstovų.

Užuojautos streiką paskelbti 
pasiūlė elevatorių darbininkai, 
kurie ir savo atstovus prisiun
tė paremti savo pasiūlymą. Bet 
gatvekarių darbininkai dar nė
ra pareiškę savo nusistatymą 
užuojautos streiko klausimu. 
Kol ir jie nesutiks prisidėti, už
uojautos streiko klausimas ne
bus išpręstas.

620 ARKLIŲ JĖGA

Naujasis, specialis “Lituanicos II” motoras, Pratt & Whitncy WASP SIDI. Tas motoras, pa
statytas Įeit. Vaitkaus skridimui, išvysto 620 arklių jėgos. Paleidus motorą visu smarkumu, 
“Lituanica II” galėtų skristi iki 200 mylių per valandą greitumu.

parėmė 
draive- 
dalinai

Aliumino kompanija 
svarsto valdžios 

pasiūlymus

Chinija siunčia 
sidabrą

SHANGHAI, Chinijoj, r.
—Pabaigoj pereitos savaitės 
Shanghai bankai išsiuntė į Lon
doną ir New Yorką $50,000,000 
vertės sidabro. Nuo rugp. 1 d. 
išsiųsta jau $100,000,000 vertės 
sidabro. Tokio didelio sidab
ro siuntimo iš Chinijos dar 
niekad nebuvo.

21.

PITTSBURGH, Pa., r. 21. — 
Aluminum Co., kurios darbinin
kai streikuoja, dabar svarsto 
valdžios pasiūlymus sutaikymui 
streiko. Tečiaus iš kompani
jos atstovo pareiškimo yra aiš
ku, kad valdžios pasiūlymai bus 
atmesti.

Samda geležies lie 
jiklose padidėjo

Geležies

Dvi moterys žuvo gelbėdamos 
girtuoklį

BEACON, N. Y., r. 21. — 
Mrs. Bertha Merwin, 42 ir jos 
giminaitė Mrs. Costello, 22 m., 
užsimušė nukritusios nuo por- 
čių stogo kur jos buvo užsili
pusios, kad įeiti į maudynę, kur 

. buvo užsirakinęs po trijų die
nų girtavimo Costello vyras.

ORHte

’ Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir vėsiau.
Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:- 

42.

Streikuojantys busų Paliuosuoja nuo ko 
darbininkai siūlo deksų mažų mies*

arbitraciją telių sankrovas

Audinyčių darbinin 
kai nedės pastan

gų taikintis

Riaušės Mihvaukee

CHICAGO.— Chicagos busų 
darbininkų streikui darantieji 
vis rustesniam, nes jis gali pri
vesti prie to, kad bus sustab
dyti ne tik busai, bet taipjau 
gatvekariai ir elevatoriai, strei- 
kieriai pasiūlė arbitraciją sutai
kymui streiko, nes visos kitos 
valdžios pastangos sutaikinti 
streiką nedavė pasekmių.

Bet abejojama, kad kompani
ja sutiktų priimti arbitraciją, 
nes ji yra griežtai nusistačiusi 
prieš organizuotus darbininkus 
ir busus bando operuoti streik- 
aužių pagelba.

Austrijos diktatorius 
tariasi su Mussolini

WASHING,T()N. —NRA. pa
skelbė, kad mažų miestelių, tu
rinčių iki 2,500 gyventojų, san
krovos ir įstaigėlės, kaip duon- 
kepyklos, aptiekos, maisto san
krovos, tabako, skalbyklos ir 
čeverykų taisymo yra paliuo- 
suojamos nuo kodeksų pildy
mo, išėmus draudimą vaikų dar
bo ir patvarkymus apie teisin
gą konkurenciją.

LONDONAS, r. 21.—Anglija 
išleido naują pašto ženklelių 
laidą, pirmą per 25 metus.

LIETUVOS ŽINIOS
_______

Nepatenkinti sindika
tais

VVASHINGTON, r. 21. —Au
dinyčių darbininkų, kurie ruo
šiasi generaliniam streikui, uni
jos vadai pareiškė, kad unija 
nedarys jokių žingsnių pradėti 
taikbs derybas su samdytojais. 
Esą pirmas taikos žingsnis pri
klauso nuo industrijos, ar nuo 
pačios valdžios, nes darbinin
kai dar niekad nėra laimėję 
konferencijose.
. Tuo pačiu laiku eina spartus 
prisiruošimas prie streiko. Uni
jos veikimą labai apsunkina 
stoka didelio iždo, kuris yra 
reikalingas ilgiems streikams 
atlaikyti. Bet valdžia paskel
bė, kad jei darbo departamen
tas nepripažins streiką netei
singu, streikeriai bus valdžios 
šelpiami kaipo bedarbiai. Taip 

■yra šelpiami streikuojantys 
Alabainos medvilnės audinyčių 
darbininkai.

MILWAUKEE, Wis., r. 21. — 
Nedidelė dalis prisidėjusių prie 
streiko bedarbių, kurie dirbo 
Lincoln parkeli sukėlė riaušes, 
kurias valstijos policija numal
šino dujų bombomis ir buožė
mis.
/ Pasak policijos, streiką’ su
kurstę pašaliečiai, bet prie jo 
prisidėjo tik nedidelė bedarbių 
dalis. Riaušės kilo, kai strei- 
kieriai bandė iššaukti į streiką 
ir likusius bedarbius.

Einant naujais patvarkymais, 
bedarbiai už gaunamą pašelpą 
dirbo prie viešųjų darbų par
kuose.

Atsisakė paliuosuoti 
Thomas Mooney

Šiandie • Rainey; lai 
dotuvės; dalyvaus 

prezidentas
CARROLTON, III., r. 21. — 

Rytoj didelėmis iškilmėmis bus 
palaidotas miręs atstovų buto 
pirmininkas Henry T. Rainey.

Jo kūnas bus parvežtas ry
toj ryte iš St. Louis ir pašar
votas miesto salėje. Po to kū
nas bus perkeltas į jo ūkį. Tuo 
laiku į laidotuvas atvyks iš 
Washingtono prezidentas Roo- 
seveltas, gubernatorius Horner 
ir daug žymių politikierių ir 
valdininkų. Atlaikius episkopa- 
lų pamaldas, kūnas bus išvežtas 
į (Walnut Hill kapines, kur bus 
palaidotas šeimynos lote.

Po laidotuvių prezidentas iš
važiuos į savo motinos vasar
namį Hyde Park, N. Y., kur gal
būt pasiliks apie mėnesį laiko.

NEW YYORK.
ir plieno institutas paskelbė, 
kad birželio mėn. geležies ir 
plieno liejiklose dirbo 455,966 
Žmonės, arba daugiau negu ka
da dirbo per pastaruosius 4 
metus. Tečiaus algos yra su- 
mažėjusios ir priežasties su
trumpinimo darbo valandų.

$427,000 plėšimas 
New Yorke

NEW YORK, r. 21. —12 kul
kosvaidžiais ginkluotų plėšikų 
užpuolė ginkluotą pinigų tro- 
ką už trijų blokų nuo Brook- 
lyn policijos stoties, nuginkla
vo sargus ir atėmė viso apie 
$427,000 pinigais. Tai buvo 
drąsiausias ir stambiausias plė
šimas New Yorko istorijoj;*

SAN FRANCTSCO, Cal., r. 
21.—Federalinis apeliacijos tei
gėjas Wilbur atmetė Thomas 
Mooney prašymą paliuosuoti j j 
iš kalėjimo.

Teisėjas Wilbur patvirtiho 
pirmesnį teisėjo Sure nuospren
dį, kad Mooney dar nėra per
ėjęs visas valstijos apeliacijos 
teismų instancijas ir todėl fe
deralinis teismas negali kištis 
į jo bylą.

I

Areštai Graikijoj

26,000 komunistų 
Amerikoje

ATHENAI, r. 21.— Du ge
nerolai, trys pulkininkai ir ke
li kiti Graikijos armijos kari
ninkai liko areštuoti už suo
kalbį nuversti valdžią ir pa
skelbti diktatorium gen Plasti- 
ras, kuris jau pernai pabėgo 
užsjeniįvpo nesėkmingo bandy
mo pasigrobti valdžią. Tada 
buvo areštuota 11 karininkų.

Areštai Lenkijoj
VARSA VA, r. 21. —Policija 

pradėjo areštuoti naujai suor
ganizuotos Nacionalės Revoliu
cinės partijos narius už kurs
tymą bedarbių. Jau areštuota 
25 žmonės, daugiausia studen
tai. Naujoji partija sukurta iš 
buvusių narių Nacionalės Radi
kalų partijos, kurią nesenai ❖ai
džia uždarė. Abi partijos yra 
nacių, nors yra pasivadinusios 
radikaliais ir revoliuciniais var- linkės gyventojai pašaukti ge- 
dais.

DIDELIS GIRIOS GAISRAS
CALIFORNIJOJ \

QUINCY, Cal., r. 20. — Twin 
Rivers miestelio gyventojai ap
leido savo namus besiartinant 
nesuvaldomam girios gaisrui 
Sierra-Nevada kalnuose.

Gaisrą kovoja 1,300 žmonių 
10 mylių fronte. 5 ugniagesiai 
sužeisti ir jau 6,000 akrų braiH 
gaus miško išdegė. Visi apie*

sinti gaisrą.

NEW YORK, r. 21. —For- 
tune žurnalo surinktomis žinio
mis, Amerikos komunistų par
tija turi 26,000 narių, kurių 60- 
70 nuoš. yra dirbantys. 25 nuoš. 
tų narių gyveną New Yorke. 
Bet partija turinti ir daug pri
tarėjų, kurių pusė gyvena irgi 
New Yorke. Dabar partijai 
vadovaują gryni amerikiečiai.

’ i lt lt. ifcj,,

BELVIDĖRE, III., t. 21. — 
Vieškelių inžinierius Lednard 
Van Epps, 26 m., ir mokytoja 
Miss Ruth Clark prigėrė Ozarks 
ežere, apvirtus jų liUoteliui.

FLORENCE, Italijoj, r. 21.— 
Austrijos kancleris Schuschnigg 
šiandie traukiniu atvyko iš 
Austrijos pasitarti su" Italijos 
diktatorių Mussolini, kuris da
lyvauja Italijos armijos ma
nevruose.

Eina gandų, kad abu jie ruo
šia Italijos-Austrijos-Vengrijos 
karinę sąjungą, kuri leistų Ita- 
lijaj žygiuoti į Austriją, jei 
Austrijai butų reikalinga karinė 
pagelba. Patvirtinimo šiems 
gandams nėra. Tečiaus vistiek 
manoma, kad Italija sutiks gel
bėti fašistinę Austriją ir ap
ginti ją nuo nacių kęsinimosi 
pasigrobti Austrijos valdžią ir 
paskui--Austriją privienyti prie sindikatas < sutikti parduoti. Dėl

Rokiškio visuomenė labai nu
siskundžia, kad negali gauti nei 
alaus, nei tabako norimų fir
mų gamybos. Pasirodo, kad 
alaus laikytojams ir krautuv- 
ninkams alaus bei tabako sin
dikatai neduoda reikalaujamų 
rųšių prekių, bet tokių, kokias 
sindikatas. nustato Tokiu bu- 
du visuomenės pareikalavimų 
patenkinimas priklauso sindi
katų “malonei”. Tiekiamų pre
kių kokybe sindikatai visai ne
suinteresuoti, nes pirkėjai pri
versti pirkti tokios rųšies alų 
1r tabaką, kokius “malonėja”

Vokietijos.

STROMBOLI UGNIAKALNIS 
VERŽIASI

STROMBOLI SALA, Italijoj, 
r. 21.—Stromboli ugniakalnis, 
“Viduržemio jurų šviturys” 
šiandie pradėjo veržtis dideliu 
triukšmu ir karšta lava, slenka 
derlingais didelio kalno šlaitais.

Išsiveržimas aiškiai matytis 
už 35 mylių ir primena 1930 m. 
išsiveržimą, kuris pridarė dide- 
lų nuostolių ūkiams ir sunai
kino vynuogynus. Ugniakalnis 
vadinamas “švituriu” todėl, kad 
jis nuolatos dega ir naktį pa
rodo kelią laivams.

"T......... ■' -..... —11 1 ■ ' .. .........

SAN JUAN, Porto Rico, r. 
21.—Pastaromis dienomis Por
to Rico influenzos liga susirgo 
7,000 žmonių. Sveikatos minis- 
teris pasišaukė visus daktarus 
pasitarti kaip geriau kovoti 
epidemiją. Liga yra švelni ir 
mirčių nebuvo, bet ji labai 
trukdo biznį ir valdžios veiki
mą.

DETROIT, Mich., r.
Gerald Trueblood, 13
Portland, Ind., nusinuodijo prie 
akių čia viešėjusios jo mergi
nos Anne Reeves, dar mokyklą 
lankančios mergaitės, kuri atsi
sakė už jo tekėti.

21.
m;

blogos alaus kokybės buvo net 
ir susirgimų. Girdėti, kad ap
skrities gydytojas tuo labai su
sirūpinęs ir keletą butelių vie
nos firmos alaus pasiuntė che
mijos laboratorijai ištirti.

Griauna laisvas kapines
Šiaulių valsčiaus atstovybė 

leido miesto savivaldybei iš ša
lia laisvamanių kapinių esan
čio sklypo imti smėlį gatvių 
grindimui ir kitiems reikalams. 
Tam tikslui m. s-bė nutiesė 
nuo šiauliiį-Biržų siaurojo ge
ležinkelio į smėlyną atskirą ša
ką ir pradėjo kasti smėlį. Be- 
kasant smėlį prisikasta iki ant 
kalno esančių laisvamanių ka
pinių šlaito ir, jei nebus sustba- 
dytas. kasimas, kapinių kalnui 
gręsia pavojus nuslinkti. Lais
vamanių kapinių administracija 
tuo reikalų kreipėsi į m. s-bę.

PO TRAUKINIO RATAIS
VII. 23 pateko ūkininkas Jo

nas Usvaltas, kilęs iš Butvyčių 
kaimo, žygaičių valsč., važia
vęs per nesaugomą pervažą 
35-tame kilometre tarp Bata
kių ir Tauragės. Du arkliai už
mušti vietoj, vežimas sutriuš
kintas, o ūkininkui smarkiai 
sužalota galva. Traukinys bu
vo sustabdytas ir nelaimingasis 
paimtas vežti Tauragės ligo
ninėn, bet pakeliui mirė.

Nužudė kunigą
DEDHAM, Mass., r.' 21. —Po 

medžiu Ames Junior High 
School kieme rastas apiplėštas 
ir nužudytas kun. William» P. 
Drennan, apie 50 m. Jis va
kar išėjęs pasivaikščioti ir ne- 
begryžęs.

• Nužiūrima, kad ne plėšikai 
jį nužudė,* bet kad yra įvelta 
ir viena nežinoma moteris “bal
tuose rūbuose”.

DETROIT, Mich., r. 21. — 
Henry Ford įsakė išleisti $5,- 
500,Opp per kelis ateinančius 
mėnesius įtaisymui naujų gene
ratorių ir kitiems pagerini
mams jo automobilių dirbtu
vėj .e

Šį Vakarą ir 
kasSeredą

NUO 9—9s30 VAKARE

—— ■■ ■ ■

OMAHA* Nebr., r. 21. — 
John Kudma, Jungt. Valstių 
meteorologas lakūnas ir su j uo 
skridusi nepažystama moteris 
užsimušė susidaužius jų lėktų* 
yui, kuriuo jie pasikėlė iš Šio 

turi žmonės liko užmušti ir du1 aerodromo. Jų sudaužytas lėk- 
sunkiai sužeisti susidaužius au- tuvas ir kūnai surasti ties 
tomobiliui ties Harrnan. Council Bluff, la.

ELKINS, Wis., r. 21. —Ke-

tomobiliui ties Harrnan,

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

H STOTIES

1210 kilocyclea 
PASIKLAUSYKITE.
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Rašo A. J. S.

Vieni Melai Wisconsino Farmose
tęaiaąį* apsvarstymas bėgančių 
organizącijos reikalų. Na, o vė
liau visos sėdasi prie gardžiai 
šeimininkės pagamintų pietų ir 
bepietaudamos šnekučiuojasi,

NUaRT"FRR——■FHffT-" IRRST pi  

KORESPONDENCIJOS
.......................................................... Į !■ Į.IJ I. !!■!■ Lili*.............................

-r-

(Pabaiga)
Dėl to visiems f armėnam s 

būtinai reikėtų kooperuoti su 
fgrikulturos departamentu4 įr 
įsigyti šių dienų mokslo žinias 
apie sėkmingą ūkininkavimą. 
Kaip daugelis dalykų keičiasi, 
taip laikui bėgant ir žemės 
sluoksnių paviršius keičia sa
vo sudėtį ir kartais suvis at
sisako duoti derlių tam pasė
liui, kuris prieš kiek metų ten 
gerai augdavo.

Radikalizmas

Reikia pripažinti, kad VVis- 
consino valstiečiai gana toli 
pažengę radikališkume, čia ant 
kiekvieno žingsnio — tiek mie
ste, tiek provincijoj — galima 
susitikti laisvų ir radikališkų 
pažvalgų žmonių. Be to, ran
dasi gerų kalbėtojų. Per metus 
laiko teko išgirsti kalbas net 
keliolikos jų.

Man geriausiai patiko jau
nojo B. LaFolletto kalba, ku
rią jis pasakė didžiulei miniai 
žmonių farmerių unijos reng
tame suvažiavime Dalias prie
miesty j. Jo kalba buvo grynai 
socialistiška, ir kiekvieną kal
bėtojo svarbesnį sakinį publi
ka lydėjo griausmingu delnų 
plojimu. Bodėsi, kad milžiniš
ko paviliono stogas tų garsų 
neišlaikys. Tik dabar aš paty
riau, kad organizuoti vviscon- 
siniečiai myli savo Bob LaFo- 
Uettą kaipo gerą kalbėtoją ir 
darbo žmonių užtarėją. Nors 
radikalizmo dvasia sparčiai plė
tojasi VVisconsino žmonių tar
pe, rengdama dirvą vis dides
niam socialistų laimėjimui, bet 
apie bolševizmą nieko nesigir
di nė prakalbose, ne suėjimuo
se bei šiaip farmerių pasilinks
minimuose. Tik vieną kartą 
Barroon mieste ant šaligatvio 
nugirdau, kaip vienas vaikėzas, 
kumštelėjęs kitam nugaron, 
sušuko “geriaut you big bol- 
ševik”. Tai tiek per metus lai
ko išgirdau apie bolševizmą.

Politika
Kaip kitose Jungtinių Val

stijų dalyse, o gal dar daugiau, 
\Visconsine maži ir dideli poli- 
tikierėliai išsijuosę niekeno ne
kliudomi darbuojasi, žinoma, 
ne vietinių žmonių naudai, bet 
savo ypatiškam pasipelnymui 
l’ž vis geriausia proga jiems 
dabar, kuomet valdžius pašal
pa ir darbai dalinami bedar
biams. Nors tikrenybėj viso
kia politika turėtų būti paša
linta iš tokio kultūringo bei 
garbės verto darbo, kaip šel
pimas neturtingųjų, bet kaip 
kiti visuomenės aptarnavimo 
svarbus reikalai, taip ir šelpi
mas neturtingųjų, ant nelai
mės, pakliūva j suktų politi
kierių rankas. Ir jie šeiminin
kauja kaip tinkami.

Laikrašęių pranešimu, viena 
dalis skirtos pašalpos bedar
biams kažinkaip sutirpsta po
litikierių rankose, o kita dalįs 
išdalinama neprisilaikant teisė
tumo. Mat, politikieriams, ypač 
prieš rinkimus, rupi patrauk
ti savo pusėn piliečius — bal
suotojus, ir jie tais politiškais 
sumetimais duoda pašalpą to
kiems, kurie mažai arba visai 
jo.s nereikalingi. Pavyzdžiui, ži
nai.4 farmerius, kurie gyvena 
be skolos, užaugina įvairių reikr 
menų ne tik savo pragyveni
mui, bet dar ir pardavimui. Ne
žiūrint to, jie gauna pašalpą. 
Palyginamai toks farmerys be 
pašalpos gali geriau gyventi, 
negu paprastas darbininkas, 
turėdamas darbą mieste^ Dėl 
tokio politikierių šeimininkavi
mo būtinai reikalingi pašalpoj 
bedarbiai labai nusiskundžia.

Pxsilink$winjinai ir orga
nizacijos

Savo Įaiku * daug girdėjai.’ 
kalbant apie tai, kad, ęų,

merių gyvenimas yra liūdnas ir 
nuobodus. Girdi, nč pasilinks
minimų, nė išėjimų. Na, žmo
gus ir gyvenk, kaip kalėjime, 
— lyg būtumei ką blogo pa
daręs. Ypatingai tą nuobodų 
gyvenimą sau išsivaizduoja did
miesčių merginos. Jeigu joms 
pasitaiko farmerys, tai jos kra
tosi, kad ir populiariškiausio 
vaikino, idant nepatekite nuo
bodumo nelaisvėn.

Tokie ir tam panašus įsi
vaizdavimai neišlaiko nė ma
žiausios kritikos. Merginos ne
turėtų save bauginti farmerių 
gyvenimu. Viena, vidutinio 
farmerio gyvenimas šimtą nuo
šimčių daugiau užtikrintas, ne
gu miesto darbininko gyveni
mas; o antra, kurie fermeriai 
apdirba savo darbus su tvar
ka, tai jiems atlieka pakanka
mai laiko ir pas jutos pasilinks
minimai, išėjimai nėra reteny
bė. Mėgstančius pasilinksminti 
farmerių parengimai savo įvai
rumu kartais pralenkia did
miesčių parengimus, nes artis
tiškų jėgų (kaip Chicagoj sa
koma meno “žvaigždžių”) ga
lima ir farmose nemažai sura
sti. Savo gabumais programos 
išpildyme tie farmų artistai 
puikiai moka publikos norus 
patenkinti. Visi tie farmerių 
parengimai, kuriuose dalyvavau, 
buvo man įdomus, ir aš jų si; 
žingeidumu laukdavau. Sakysi
me, Chicagoj iš kalno galima 
pastebėti laikraščiuose, kad to
kiam ar tokiam parengime dai
nuos p. Sabonis, p-lė Ančiutė, 
p. Čepas ir kiti. Vadinasi, mes 
iš kalno prieš parengimą su
žinome, kad jie gražiai padai
nuos. O ten programos daly
viai ♦ negarsinama. Tik pasku
tinę minutę parengimo vedė
jas, tą paslaptį atidengdamas, 
iš eilės pristato publikoj artis
tų pavardes bei jų roles.

Dažniausia parengimus įvyk
do vietinis farmerių unijos lo- 
kalas ir lokalo artistų mėgėjų 
skyrius, kurį sudaro jaunų far
merių grupė po vadovyste Ray- 
inoiid Leary.

Kaip kitataučiai, taip lietu
viai (su maža išimčia) visi pri
klauso unijos lokalui. Kai ku
rie iš jaunesniųjų lietuvių pri
klauso ir daug darbuojasi ar
tistų mėgėjų skyriuj. Pasižy
mėjusieji savo gražiu pasiro
dymu programose yra Mrs. A. 
Žemaitis, J. Yusas, M. Dirai- 
tis, Sandargienės sūnūs Anta
nas ir kiti. Visų parengimų 
programai atliekama vien tik 
anglų kalba, nes lietuvių mažai 
tėra ir pas juos dar trūksta 
reikalingo draugiškumo — vie
nybės, kad jie galėtų visi ben
drai kokią pramogą surengti.

Be unijos tos apylinkės f ar
mėnai dar turi porą kitų or: 
ganizaęijų. Vienos jų nariais 
yra vyrai ir moterys, o antroj 
tik moterys. Pirmoji turi ir 
nuosavą nemažą svetainę su 
užrašų “Lakota Club House”. 
Svetainė randasi organizacijos 
centre prie dviejų kelių. Todėl 
iš visur patogu privažiuoti. 
Toj svetainėj ir įvyksta viso
kie organizacijų parengimai.

Moterų organizacija savo su
sirinkimus ir kartu pasilinks
minimus laiko kas dvi sąvai- 
teą. Kadangi organizacija ne
didelė, tai jų susirinkimai įvyk
sta iš eiles pas nares kaskart 
vis naujoj vietoj. Pradedami 
susirinkimą; 10-tą vai. prieš 
piet ir baigiama apie 4-tą vai. 
po pietų. Kai kurios narių, ei
damos susirinkiman, atsineša 
savo rankų darbelius — siuvi
nius — mezginius pasirodymui. 
Bet vidujinė susirinkimo eiga 
ir kas ten lieka nutarta, sųn* 
ku tikrai pasakyti, ba susirin
kimai laikomi uždarytomis du
rimis. Tik tiek man pavyko su
žinoti, kad visų pirma skaito
ma protokolas; po protokolo

juokauja, — taip sakapt, gy
venimo įspūdžiais dalinasi. 
Priegtam kitos tame pašnekę- 
syj prisimena savo “širdukus” 
— vyrus, kad jie tokie ir to
kie gremėzdai, etc.

Kalbamai organizacijai pri
klauso ir dvi lietuvės moterys. 
Iš to, ką čia jau suminėjau 
apie parengimus, manau, bus 
aišku, kad ir farmeriai gali tu
rėti ir turi įvairiausius “good 
times”, jeigu tik pas juos ran
dasi noras ir draugiškumas. 
Tikiu, kad ir pas kitų valstijų 
farmerius maždaug tą patį ga
lima rasti.

Skirtingas jaunimo gyvenimas
Kad ir neilgai pagyvenus far

mose, bet jau galima pastebė
ti skirtumą tarp farmų ir did
miesčio jaunimo gyvenimo. 
Didmiesčio gyvenimo aplinky
bės su visais savo prašmatnu
mais vargina-kamuoja jauni
mą. Kartais noromis nenoromis 
tos nelemtos aplinkybės pri
verčia jį pasipažinti su daugy
be velniškais dulkėtų gatvių 
vardais ir prie gatvių užeigo
mis. Farmų jaunimas nuo to 
viso yra liuosas ir gali daug 
prakilnesnėj dvasioj išaugti.

Kiek turėjau progos iš ša
lies pažvelgti į farmerių jau
nimo pasilinksminimus arba 
šiaip suėjimėlius, visur jų gra
žus draugiškas bei tvarkingas 
elgęsis atkreipė mano dėmesį. 
Tikrai malonu4 matyti juos, žai
džiančius ir labai lanksčiai sa
vo mėgiamą šokį — kadrilių 
šokančius. O prie to dar jų 
išvaizdos naturališkurnas suda
ro gražų įspūdį, ypač mergi
nos. Jos yra apdovanotos su 
visomis puikiausiomis gamtos 
ypatybėmis, tai yra jų skaistu
mas nesudarkytas visokiais 
nuodingais dažais ir kitokiais 
prielipkais, kaip kaęfagfląro dau? 
gybė didmiesčio m^rgTnų-mote- 
rų, kurios, norėdamos dar gra
žesnėmis tapti, visaip apsima- 
liavoja-apšilipina. Na, ir išrodo, 
kaip tie pasakiški molio motie- 
jai. Nesunku atspėti, kad did
miesčio tūlos savo išvaizdos 
fabrikantės pasakys man, jo- 
gei farmų merginos atsilikę nuo 
šių dienų progreso. Bet tokie 
pasakymai neturi nė mažiau
sios vertes.

Grįžus man Chicagon
Metu laikotarpį farmose “pa-

siilsėjęs” ir įgavęs daugiau en
ergijos, vėl grįžau surukusion 
Chicagon. Ir kaip paprastai, 
atradau savo draugus ir prie
šus. Draugai bei kai kurie ar
timi giminės parodė man dar 
daugiau draugiškumo, negu ka
da nors. O su priešais kolkas 
nepasitaikė progos turėti rei
kalų. Labai džiaugiuosi, kad 
mano grįžimas Chicagon atsi
tiko kaip tik prieš pat tą lai
ką, kuomet tikrų lietuvių ju
dėjimas pasiekė aukščiausio is
toriško laipsnio, tai yra tikri 
lietuviai viskuo puikiai pasiro
dė plačiam pasauliui, 'dalyvau
dami Chięagos pasaulinei pa
rodoj rugpiučiu mėnesio 5-tą 
dieną šiais 1934 metais.

Brookbn^N. Y.
Visokios žinios

Prieš kiek laiko vienas anglų 
laikraštis plačiai aprašė Brook- 
lyno džiungles. Būtent, tą vie
tą, kur paleistuvavimas yra ne
paprastai prasiplatinęs. Esą, 
šimtai merginų ir moterų ver
čiasi pardavinėjimu savo kūno. 
Valdžios atstovai darę tyrinėji- 
mąį kuris parodęs tiesiog pasi
baisėtinų dalykų.

Laikraštis sako, jog kas nors 
turi būti daroma. Girdi, tai 
esanti didžiausia gėda, kad to
kie dalykai toleruojama.

Kąd tai yra gėda, tai aišku. 
Tačiau pamokslais čia nieko 
nepadarysi. (Pirmiausiai reikia 
pašalinti tas priežastis, kurios 
stumia jaunas merginas ir mo
teris pasirinkti tą negarbingą 
profesiją. Būtent, reikia paša
linti skurdą. Skurdas juk ir 
yra svarbiausia priežastis to, 
kad, moterys ir merginos užsi
ima savo kūno pardavinėjimu.

Vienas krautuvininkas gavo 
kelis grūmojančius laiškus, kad 
butų pasirengęs sumokėti tam 
tikrą sumą pinigų. Krautuvi
ninko butą gana drąsaus vyro: 
į juodrankio laiškus jis nekrei
pė jokio dėmesio. Jis apsigink
lavo ir lauke, kas bus toliau.

Laukti įlgai nereikėjo. Vie
ną dieną atėjo į krautuvę ir 
“svęčias”. Be niekur nieko jis 
tuof atsirekomendavo: girdi, aš 
esu tas pats, kuris rašiau tau 
laiškus. Tad “come aeross” 
pinigais. Po to jia šoko prie 
gisterio. kkJ.

su 
re-

ne- 
pa-

Bet krautuvimokas irgi 
snaudė: jis žaib*Q]'greitumu 
leido kelis šuvius^ir juodrankis 
krito negyvas. \ g,'

, . paaiškėjo, joftSįąs > juodaran- 
kis neseniai <bųv3f' į>aliuosuotas 
iš kalėjimo “pasitaisymui”.

Dabar krautuvininkas susi
laukė nemalonuDflp-k policija ka
binasi prie jo už tai, kad jis 
laikė ginklą, neturėdamas tam 
leidimo. Kad kokios, jis dar 
bus nubaustas.

Ar tai nėra juokingas daly
kas Reikia dar išleisti tokį 
patvarkymą, kuriuo einant pi
liečiai neturėtų teisės gintis 
nuo plėšikų. Tąsyk tikrai vis
kas bus tvarkoje...

tuotas ir turėjo užsistątyti 
$5,000 kaucijos.

» » »
Pastaruoju laiku pas mus 

pradėjo pusėtinai brangti pra
gyvenimas. Už geriausių kiau
šinių tuziną jau reikia mokėti 
net , 35 centus. Kainos mėsai 
taip pat žymiai pakilo. O tai 
reiškia, kad darbininkų padėtis 
pablogėjo. Q ką jau bekalbėti 
apię bedarbius, — jiems gyve
nimas pasidarė tikrai sunkus.

» » #
Ląisviečiai visokiausiais bu

dais niekino sklokininkus ir 
tvirtino, kad jie nieko nereiš
kia. Bet Štai sklokininkai su
rengė pikniką ir sutraukė tiek 
publikos, kiek negali sutraukti 
ščyrięji. Tai labai nemalonus 
dalykas bimbiniams. Rašyti, 
kad piknikas buvo menkas, jie 
visgi nedrįsta. Tad dabar jie 
tyli užsičiaupę, kaip varlės ru
denį. —Fnank Lavinskas.

LIETUVOS ŽINIOS~
Jubiliejinė gegužinė

ŠIAULIAI. — Jubiliejinė ge- 
gužinč ir namų pramonės paro
da Dubiuose įvyko VII. 15. 
Oras pasitaikė puikus ir žmo
nių atvyko daugybė.

Namų pramonės paroda ati
daryta 13 vai., o kartu atida
rytas ir vadinamasai Dubių va
sarvietės namas, pastatytas 
Bubių žemos ūkio kooperatyvo 
iniciatyva šiais metais. Vasa
ros metu patalpos bus įšnuo- 
mojąmos vasarotojams, o žie
mos metu čia busianti žemės 
ūkio mokykla bei kursai. Ati
darytuose namuose parodą ap
lankę per X<X?.Q žtpppių, kurie 
gavo apžiūrėti oQOp eksponatų, 
išstatytų 65 eksponentų. Pre
mijų paskirta: I — 2, II — 9, 
III — 36. Ilaug eksponatų (au
dinių, siuvinių) išstatė Žį. u. rū
mų Rietavo kursai ir šiaulietė 
p. Dau'tienė, kuri taip pat Šiau
liuose turi atidariusi kursus. 
Jos beveik pusė eksponatų bu
vo išpirkta lankytojų.

Po pertraukos pietums prasi
dėjo jubiliejinė gegužinė, ku
rioje veteranų posėdį atidarė 
p. Bugailiškis, nupasakodamas 
šventės prasmę ir esmę. Į gar
bės prezidiumą buvo pakviesti:

nę linkmę siekiant nepriklauso
mos Lietuvos idealų. F. Bort
kevičienė apibudino gegužinių 
esmę.

Įdomi kalba buvo dr. Jasai
čio, kuris kalbėjo degdamas 
jaunuolišku entuziazmu. Kal
bėtojas priminė sunkų dabar
ties gyvenimą karo šmėklos pa
vojuose, smerkė kariškos psi
chologijos žadinimą ir kitus 
žmonijos negalavimus, o baig
damas pasakė: — saulė yra 
dievo, o žemė — musų, nes mes 
ją prakaitu laistome ir ariame. 
Visi lietuviai toje savoje žemė
je turi jaustis laisvi ir laimin
gi, nes ta žemė visiems lietu
viams priklauso. Dėl to kovojo 
senoji karta.

Po posėdžio dalyviai-vetera- 
nai pasirašė tam tikroje kny
goje ir prasidėjo pramogų da
lis. Pramogos be galo įvairios: 
žuvininkų kampelis, įvairus 
“kermošiai”, žaidimai, šokiai, 
liet, kaimo vestuvės, šienpio- 

’viai ir t. p. Visa linksmoji da
lis užfilmuota.
,Gegužinės metu neapsieita ir 
be triukų. Vienas pilietis ka
žin kur jkaušo ir įsimanė per
plaukti Ventos-Dubysos perka-

są. Perkasas siaurutis, bet kai 
girtas su rūbais plauke, tai ir 
nugrimzdo į aną svietą. Laimė, 
kad buvo gydytojų, kurie, iš
traukus pilietį “atpnmpavo” ir 
vėl grąžino j šio pasaulio gegu
žinę.

Į Bubius VII. 15 autobusais 
iš Šiaulių buvo nuvykę apie 
4000 žmonių, bet nemaža ėjo 
pėsčių ir važiavo arkliais arba 
dviračiais. Bubiai, tur būt, nie
kad dar nebuvo matę tokių di 
dėlių minių. *

CLE VELANDIEČIU 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St, 

Cleveland, Ohio
Kur kasdien galite z gauti 

NAUJIENAS nusipirkti aYba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatomos 
jums kasdien į namus.

garsinkites
NAUJIENOSE
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7^ DIENOS Į LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais 

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogia kelionę i Kauną.

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabinimais 
garlaiviais.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

Informacijų klauski
te pas vietini agen
tų arba

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 
HAMBURC 
NEWYORK 

ALBERT B ALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 w. KANDOLI’H ST., CHICAGO, 1LL. ;=

Vienas biedniokas italų baž
nyčioje pavogė tris centus. Jis 
tapo areštuotas ir pasodintas į 
kalėjimą. Labai galimas daik
tas, kad jam bus paskirta pu
sėtinai sunki bausmė. Tuo tar
pu sukčiai, kurie išvilioja iš, 
žmonių tūkstančius dolerių, 
gyvena sau švilpaudami ir jų 
niekas nekliudo.

» » £
Ispanai yra karšto tempera

mento žmonės. Tatai liudija, 
kad ir »tokis atsitikimas: kaž
koks Torres (ispanąs) susipy
ko sp savo jauną žmona. Bar
niai užsibaigė peštynėmis, Įs-

profesoriai Janulaitis ir Avižo
nis, Povylius, Daugėla, Venc- 
lauskienė ir F. Bortkevičienė.

EProf. Janulaitis nupasakojo 
senų laikų gegužinių darytą įs
pūdį, aplinką ir darbo sunku
mus, p. Povylius, kaip visuo
met, entuziastiškai papasakojo 
keletą įdomesnių momentų iš 
prieškarinių gegužinių Šiauliuo
se, o prof. Avižonis pabrėžė, 
kad prieškarines gegužinės mu
sų visuomeniniam gyvenime 
atstojo mieles, kurios fermen
tavo įvairius lietuvių sluoks-
nius, Daugėla priminė., kad ge
gužines jungė išblaškytą prieš- 

....... . / z / i karinę musų inteligentiją ir 
žmonai ausį. Jis. tapo tuoj ąreš- nustatinėjo maždaug vienodes-
panas tįęk įdūko, .Jkąd nukando

-■

no- lillinuni IIAteityj prie progos vėl 
rėšiu pasidalinti mintimis su 
gerb. “Naujienų” skaitytojais, 
rėmėjais ir bendradarbiais.

Šaltis krūtinėj Ir gerklSJ šąli 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos I a minutes su Muste- 
roje. pagelbsti prašalinti iri* 
taeljat Vartok 8YK|» I VA
LANDA. per penkias valandas, 
Jos tųr«s pagelsti. tylHJonal 
Vartoja per metus. Reko* 
mrnduojamos gydytoju Įr i|laą* 
giq.

r Doii’t 
neglect 
Colds

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins Regėjimą

Ar jums reikia akinių? Aš jau pri- I 
taikiau akinių dėl 25,000 žmonių ir 
jie sutaupė pinigų. Jums apsimokės 
pasikalbėti su manim apie savo 

-aUis. VISI AKINIŲ STIKLAI SPE,
CIALIAI ŠLIFUOJAMI.

Dr. G. Serner
lietuvis akių §j?ęqiamstas
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th St.
Įlipąs Hąlsled Slreęį Tel. YARDS 1829

Visęse Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

Gerkit ir Reikalaukit
•;.".įR"7T

5

J

'lOO

snaiMMM 
BOUfiPOH

MtorijAL UOUOR COMI>ANY,

Daktaras
Kapitonas 

Pąiaųliniaine kare

NATHAN 
KĄNTĘR

MutualliquorCo
4707 S. Halsted St,

Tel. YARDS 0803

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYKO’TR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEJŠGYDOM0S JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijima kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tuksfgnrius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 IVęs.t 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis K
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD C
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 1
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

Sivinuning pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.
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Lietuvių Muzikos 
programas pali
ko blogą įspūdį

(Kita nuomonė)

Nedėlioj, rugpjūčio 19 d. 
Swifto scenoje ant pasaulines 
parodos vandens girdėjome lie
tuvių muzikos programų.

Buvo dvi dalys. Pirma rim
tos mimikos. AntrA margutiš- 
k o-vanagai tiško šiupinio.

Apie rimtųjų dalį reikia rim
tai kalbėti. Čia viena geriausių 
orkestrų turėjo parodyti kas 
geriausio yra lietuvių atsiekta 
muzikos srityje. Buvo rekla
muota, kad net specialia pa
siuntinys važiavęs Lietuvon at
vežti geriausios muzikos šitam 
programui.

Ir kas-gi pasirodė?
Pasirodė, kad simfoniškos 

muzikos mes visai neturime, 
vadiname simfonija ta, kas vi
sai nėra simfonija, kad preten
duojame prie ko tai, o ištikro 
esame muzikoje labiausia ne
ištobulinti.

Naujalio muzikalu į>oema 
“Ruduo” dar buvo į šį tų pana
ši. Davė keletu muzikalių ru
dens sųvokų, bet labai mažai 
poezijos ir jokio dvasios paga- 
vimo. Didelei orkestrai čia ne
buvo kas veikti.

Jokubėno buk tai “simfoni
ja” viename skyriuje (move- 
ment) buvo keisčiausias daly
kas ir iš vardo ir iš turinio. 
Simfonijos visuomet esti iš ke
turių skyrių, bet niekas dar ne
girdėjo vieno skyriaus simfo
nijos. Ir dievai žino ką ta vie
no skyriaus simfonija norėjo 
atvaizduoti. Vincas Kudirka 
savo laiku buvo parašęs polku
tę, ir jos muzikaliam turiniui 
davė vardą “Bum-čik-čik.” 
Analogiškai, Jokubėno “simfo
nija” sulyg muzikalio turinio 
turėtų būti pavadinta:

Pykšt—-pykšt?4 * 4 
Pypt—pypt, 
Bum.

šitas motivas jo vaikiškoj 
simfonijoj perdėm kartojasi, o 
pertraukose dar sudunda labai 
greitas ir smarkus “Bum— 
bum—bum.”

Ir šitokį “šedevrų” dar rei
kėjo specialiai iš Lietuvos ga
benti. X

Karnavičiaus trys škicai yra 
tiktai mėginimai. Jie gal dar 
besimokinant parašyti. Tačiau 
šituose škicuose galima buvo 
pastebėti daug įvairumo ir gra
žaus suderinimo. Jie nepadarė 

‘tinkamo įspūdžio tiktai dėl to. 
kad jie yra perdaug trumpi.

Šitos importuotos iš Lietu
vos muzikos vos užteko trim 
ketvirtadaliam valandos, ir vi
sos valandos užbaigimui or
kestro s direktorius Eric DeLa- 
marter su pamėgimu davė or
kestrai groti škandinąvų ir 
francuzų kompozitorių veika- 
lu‘j.

Visa rimtoji lietuvių muzi
kos dalis buvo labai monoto
niška, nežingeidi, nuobodi.

Lietuviai gal dar ilgai netu
rės savo simfonijos, šitoj sri
ty j dar jie neturi kuo pasiro
dyti. Kitaip negali būti. Jeigu 
jie dar neturi savo literatūros, 
neturi nei vienos sau ir pa
sauliui žinomos novelės, tai iš 
ki?r jie gali turėti savo simfo
nijų ?

Nereikėjo nei bandyt rody
tis tuo, ko mes neturim.

Antrojoj programo dalyj or
kestrą, DeLamarteriui vado
vaujant, sugrojo Jurgio Vikto
ro lietuviškų dainų šiupinį 
(potpouri), gana vykusiai su- 
orkestruotą dalykėlį.

Po šito numerio prasidėjo 
“vanagaitiška” lietuvių muzika, 
ir čia jau orkestros direkto
rius DeLamarter nuo diriga
vimo visai pasitraukė. Ištikrų- 
jų, čia turėjo pasitraukti ir vi
sa simfonijos orkestrą, nes to
kiai orkestrai nebeliko kas 
veikti. Orkestrą diriguoti bene 
pirmą syk savo gyvenime iš
ėjo vienas iš Margučio kompa
nijos A. Olis (Olševskutis). Di
rigavo išskėstom į šalis ran
kom ir iš susinervavimo kelio

se vietose suklaidino orkestrų 
net grojant lengviausius daly
kėlius, Vienok iš Vanagaičio 
kompanijos jis vienas, matyt, 
apie muzikų kiek daugiau su
pranta.

Išėjo dainuoti Bronė Dran- 
gelienė. Kaip ir paprastai, ji 
dainavo žavėtinai nėt ir nevy
kusiai parašytas dąineles. Iš
rodė betgi kad ji čia labai ne 
vietoj inteirpta.

Nes po jos buvo išvestas 
scenon vyras su kokiu tai lent
galiu rankoje. Tai buvo Juo
zas Olšauskas, o tas lentgalis 
tai buvusios kankles. Bet iš tų 
kanklių, kaip iš lentgalio, ne
išėjo nei vieno balso publikai. 
Visiems klausytojams tos ne
va kanljės palike tik lentga
liu. JUbagišku tonu ir balsu Ol
šauskas nustenėjo kokių tai 
ubagų dainą. Įspūdis buvo la
bai ubagiškas, paniekinantis 
lietuviams. Būriai publikos pra
dėjo eiti laukan.

To ne gana. Vėliau su Ol
šausku dar išėjo Vanagaitis. 
Ir kad užrežė savo netašytus 
dueti.U, tai ausis užsiėmus no
rėjosi bėgti laukan, kad gėdos 
nekentus. Bet jie traukė ir 
traukė. Abiejų balsai girgžda, 
neišlavinti, mužikiški. Tačiau 
abudu arogantiškai įsivaizduo
ja, kad jie yra lakštingalos.

Jeigu buvo kas gero visame 
Svvifto lietuvių muzikaliame 
programe, tai Olšausko ir Va
nagaičio pasirodymas tą gerų 
labai neskania koše išmozojo 
Ir iš viso pasiliko labai nemar
umus įspūdis. Dar nemaloniau 
yra tas, kad didžiuma publL 
kos Svvifto teatre buvo ame
rikiečiai muzikos mylėtojai. Jie 
turėjo išsinešti labai nekokių 
nuomonę apie lietuvių muzikų 
ir jų muzikalumą.

Gražus artistiškas įspūdis, 
kurs pasiliko pas visus po Lie
tuvių Dienos programo pasau
linėje parodoje, buvo labai žy
miai sugadintas pereito nedūl- 
dienio beskoniu programų, kurs 
lietuviams jokios garbės neda
vė, o paliko juose prislėgtų 
ūpą. Vaidevutis.

candy and fru it and presented 
them to '.'>tephens. lt seems 
that they resentėd being ig- 
nored and vvant to be his pets 
too. He promised to place them 
on his preferred list. Things 
likę this go on all the time.

Our strolling activities took 
us to three villages. The Span- 
ish Village presents one of the 
most vvorth vvhile floor shovvs 
of the Fair, called Hispanana. 
It is a pageant of song and' 
dance įjortraying the different 
periods in Spanb’h history. It 
is interesting to vvatch the de- 
generation of Spain as revealed 
in the sketehes. From an ar- 
rogant race to a subduet, chao- 
tic and i.’astable people. It may 
be unconciously done, būt one 
can notice it.

his eybs (all in the manner of 
t|ie true master) and vvith un- 
vvavering precision šmote it in- 
to the depths of sturdy log in 
the limited number of strokes. 
Then one of the girls wanted 
a cane. Ed, to prove that the 
preceding feat was not a fluke, 
again shovved the nail the vvay 
home. Physical provvess dis- 
played by a Pirmynite! A nail 
into a log hammerer.

F00TBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. AVestern Avė. 
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ffiENOS R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbejų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Gumine? pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SU Arti Wells St.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

H . -. d

Salutations and greetings, 
boys and girls! (Business of 
taking a bow).

The discriminating reader, 
meaning you, may not know it, 
būt after I vvas tagged it to 
take over this column, any num- 
ber of the boys and girls sent 
word by diverse ways that 
they had various ideas to be 
vvorked in on the first effusion 
by this department. (Helen 
£imon, take notice). Thianks 
all. Sorry I could not ūse any 
of them, būt will give them 
consideratioji for future pillars.

This tolumn and its eon- 
duetor has principles. SHARPS 
AND FLATS having itself the 
vigor of youth is particularly 
interested i n Pirm y n’s young 
people, their activities, prob
lema apd hopes. Būt this sym- 
pathy does not, of course, ex- 
clude a profound interest in, 
and accord with, the wisdom 
and ideals of the older, more 
mellovved folks of Pirmyn.

SHARPS AND FLATS hąs 
no axes to grind. It will sup- 
port no particidar group with- 
in Pirmyn. It will have a per- 
sonality. Yuo may not alvvays 
agree vvith its views, būt you 
will find them so sincere that 
they will merit your respect.

Never will SHARPS AND 
FLATS be anyting būt fair, 
independent, frank, outspoken 
and definitely “Pirmyn Con- 
scious”.

At rehearsal lašt Wed. nite 
Stephens insisted on placing 
Beliajus and Windy in the front 
row of evęry number. So at 
the Fair the next nite, Frank 
Pūkis, ' Aldona Grigonis and 
Onukias brought dovvn some

Time again one hears the 
remark that vvithin Pirmyn 
there is assemb’ed people of 
various talents and means. Ed 
Čepulis novv comes under con- 
sideration. In the Spanish Vil
lage he heeded the call of the 
man behind the log filled vvith 
undriven nails. If one drove a 
nail in with five strokes you 
earned a cane. Ed stepped up, 
received the hammer, measured 
the length of the spike vvith

Pepilo, the Spanish Village’s 
mercenery little monkey forgot 
his money grabbing vvays vvhen 
he elimbed upon Aldonu G’s. 
knee. He soon had his arms 
ąroiAid fair blonde’s neck and 
vvas whispering sweet nothings 
into her ear. By the way Al 
smiled she seemed to enjoy the 
advances of the Simian Loth- 
ario. Then, PLOP, dovvn went 
Rtepito gesturing frantically. 
Casanova thvvarted! Al ex- 
plained that in the midst of 
his amorous lispings he forgot 
hiinself and asked for a jitney. 
The nerve of that evolutionary 
underdog!

Ladies and Gentlemen, step 
this way into the Colonial Vil
lage. This marvelous, highly 
pleasant bunch nf Lithuanian 
Strdllers you have just wit-

nesscd will present more of 
their folk songs and dances on 
the inside. Truly, America is 
the melting pot of the vvorld 
and the Coloniol Village is the 
melting pot of the Fair’s en- 
tertainment. Step this wąy... 
Within are gathered many cf 
the relies of Ilevolutionary 
days, the days of the true 
radicals likę Thomas Paine, 
George' Washington and Tho-| 
mas Jefferson. Bruno B. vvas 
ųuiekly imbued vvith the ‘spirit 
of radicalism for he asserted 
his independence and separated 
from the group. Bi*v unlikc 
our country he vvas scca brought 
back into the rauks.

Frank Pūkis dropped all of 
his inhibitions. I have reason 
to believe that the unburdening 
waą accomplished -by freąuent 
libations of “the eup that 
cheers būt does not inebriate.”

A vole of appreciątion to 
Paul the accordionist and Mary 
G valda our violinist for their 
Spartan endurance.

Annaceta, consider yoursęlt 
properly chastized. By being 
punctual you* will find your- 
self relieved of much anxiety.

Sorry boys and girls if I did 
not get you all in today. What 
vvith beįng engrossed in the 
Spectącle of thę Fair, dancing 
and singing, and vvatehing your 
various anties, I missed much. 
My ęųte little partner, Mary 
Johnson, will testify to that. 

bunni sovetski.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavlmu. Duodame 

Collateral Paskolas.

IOU!S M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Kranklio 0576

PROBAK-
■.(įteikia 

barzdaskuty klm 
mmmi komfortą
— murir-gS

■
 skutimos 

namie i
( PROBAK BLADE)

JR AUKŠČIAU. U»to kaina ui 
Standard 8ix. Sport Boadster mie
ste Fllnt. Mlehlgaa, S46ff. Su 
b u m|>er JaU. : priedo Ulr u ir talro 
spyna, lieto kainą |1S daugiau. 
Kainos gali būti pakeistos be p» i- 
nefiinio.

r *

ŽEMIAUSIA MSAILY KAINA
6 CYLINDERIU AUTOMOBILIUI

DEALBR ADV^RTISEMENT

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH
Palyrinklte pristatytų vieton Chevroletų kalnas ir lengvus O. M. A. C. ipnokfjimus. 

General Motors Vert*.

Pasi-

karu

CHEVROLET 
KAINOS TAPO 

NUMUŠTOS 
NET IKI

s50
^važinčkit tik 

S mylias
ir jus niekad daugiaus ne- 

bepasitenkinsite jokiu
kitu žemos kainos

/Įjft'fįįrauiHg Nepaprastas populerumas, kuriuo Chevro- 
““iIhb“* let pasižymėjo daugelį metų, natūraliai da
rė įtakos į Chevroleto kainas. Dideli pardavimai davė 
galimumo Chevroletams palaikyti nepaliaujamai že
mas pardavimo kainas, kurios pastaruoju laiku tapo 
numuštos net dar žemiau. To pasėkoj dabar Chevrolet 
siūlo jums žemiausią kainą galima gauti šešių cilinde- 
rių automobilį—didelį, parankų karą su Fisher Body 
stylium ir puošnumu—saugų, neįleidžiantį vandens, 
kabeliu kontroliuojamus brėkius—švelnumą ir yalve- 
in-head taupumą, šešių cilinderių motorą—ir typišką 
Chevroleto galimumą pasitikėti juo. Pasiūlydama šį 
karą, ir Master modolius, už daug žemesnę kainą Chev
rolet tikisi dalinai atsimokėti važiuojančiai automobi
liais . publikai už nepaliaujamą kėlimą Chevrolet taip 
aukštai visuomenės prielankume.

rUEl/DA! ETIImH IpIL Li i™ I
Kai lankote “ŠIMTMETĮ PROGRESO”, būtinai pamatykite įdomiausi vaizdą 
Parodoj—-kaip karai sudedama jūsų akyse-—GENERAL MOTORS TROBESĮ
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JUNGTINĖS VALSTIJOS PRISIDĖJO PRIE 
TARPTAUTINIO DARBO BIURO

Šios šalies valdžia, nors nėra įstojusi į Tautų Są
jungą, bet jau seniai dalyvauja įvairiose tos organiza
cijos konferencijose ir kooperuoja su jos įstaigomis. 
Prie Tautų Sąjungos yra sudarytas Tarptautinis Darbo 
Biuras, kurio raštinė su generaliniu sekretorium yra 
Genevoje. Jis šaukia tarptautines darbo. konferencijas, 
kuriose dalyvauja įvairių šalių darbininkų organizaci
jų atstovai, darbdavių atstovai ir valdžių pasiuntiniai. 
Tos konferencijos svarsto bendrus klausimus, kurie lie
čia darbininkų algas, darbo valandas ir panašius daly
kus.

Konferencijų nutarimai nėra privalomi, iki jų ne
patvirtina atskirų šalių parlamentai. Tačiau jie yra 
naudingi tuo, kad, jais pasiremdami, darbininkų atsto
vai parlamentuose gali lengviau iškovoti įvairių buvib 
pagerinimų savo klasei. Tačiau, gal būt, naudingiausią 
darbą tas tarptautinis biuras Genevoje atlieka, rinkda
mas ir skelbdamas faktus apie darbininkų uždarbius 
įvairiose šalyse, apie bedarbius, apie sanitarihes sąly
gas dirbtuvėse, apie socialines apdratidoš įstatymus, 
ir t. t. ■:

Prie šitos tarptautinės darbo organizacijos dabar 
prisidėjo formaliai ir Jungtinės Valstijos, įštodamos 
nariu j Tarptautinį Darbo Biurą. Nuo dabar ši šalis 
mokės tam tikrą metinę duoklę (apie $300,000) biuro 
užlaikymui ir visose biuro šąukiahiose konferencijbse 
dalyvaus sprendžiamu balsu. Kaipo darbininkų atsto
vai į tas konferencijas iš Amerikos veikiausia bus ski
riami Amerikos Darbo Federacijos įgaliotiniai.

Amerikos prisidėjimas prie Tarptautinio Darbo 
Biuro padės šios šalies darbininkams susiartinti su Eu
ropos darbininkų judėjimu, su kuriuo iki šiol jie turėjo 
per mažai ryšių.

OPOZICIJA HITLERIUI AUGA

Sekmadienio plebiscitą Hitleris, žinoma, “laimėjo”, 
kadangi žmones Vokietijoje buvo taip baisiai terorizuo
jami, jogei nedaug kuris jų galėjo drįsti susilaikyti nuo 
balsavimo arba balsuoti prieš diktatorių. Tačiau vis- 
tiek atsirado keletas milionų drąsuolių, kurie pasiprie
šino rudam jam “tautos vadui”.

Pati “nacių” valdžia praneša, kad iš 43,529,710 bal
suotojų padavė balsus už Hitlerį 38,362,700 žmonės, o 
prieš jį balsavo 4,294,654* ir dar surasta 872,296 “nege
rų” baliotų. Balsavusieji prieš ir “sugadintieji” balsai 
kartu sudaro daugiau, kaip 5*100,000. Juos visus galima 
laikyti rudosios diktatūros priešais.

Reikia prie to atsiminti, kad kiekvienas vokietis, 
kuris pereitą sekmadienį balsavo prieš Hitlerį, statė 
save j didelį pavojų, bežiūrint to, kad balsavimas bUVo 
neVa slaptas; Valdžios šnipai ir Valdininkai, saugoju
sieji balsavimo vietas, galėjo įvairiomis priemonėmis 
patirti apie daugelį balsuotojų, kaip jie balsavo.

O betgi atsirado vistiek penki milionai su viršum 
žmonių* kurie atsisakė pritarti hitlerižmui. Ir kas gali 
žinoti: gal būt, tokių balsų buvo daug daugiau, negu 
kad pripažįsta valdžia? Juk bešališkų balsų skaitytojų 
tenai nebuvo, o rudmarškiniai despotai nesidrovi pame
luoti, kada jiems reikia.
' Taigi Vokietijos “Der Fuehref” (vadas) po sekma
dienio plebiscito (liaudies atsiklausimo) vargiai gali 
jaustis labai smagiai, žinodamas, kad jisai turi milio- 
nūs priešų krašte. Telegramos, iš praneša, kad 
Hitleris esąs piktas ir su savo pakalikais svarstąs, kaip 
sutriuškihti tuos “neprietelius”, kurie balsavo prieš jį* 

Smurtu galima kankinti žmonės* bet juo negalima 
pašapnti tas ekonomines ir finansines bėdas, kurios 

 

• yra/apnikusios Vokietiją* 0 jeigu jos nesumažės, tai 

 

Hitleriui bus riesta, hėš žmonės pamatys, kad pažadai, 
kurių jisai taip gausiai jiems davė, buvo melagingi.
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PRIE JAURES'O KAPO

Markso 
o nuo 

Ducos. 
apie di- 
Jaures’o

Dvidešimtose metihėse su
kaktuvėse nuo pasaulio karo 
pradžios Paryžiaus darbinin
kai Surengė milžihiŠką mani
festaciją prie Jean’o Jaureš‘o 
(Žano žoreso) kapo. Toje ma
nifestacijoje vadovavo Anti- 
Fašistinis Koordinacijos Komi
tetas, sudarytas iš socialistų 
partijos ir komunistų partijos 
įgaliotinių. Nuo socialistų par
tijos kalbėjo Karolio 
anūkas Jean Longuet, 
komunistų — Jacąues

Tuo budu atmintis 
džiojo socialistų vado 
mirtį suvedė į bendrą frontą 
dvi FranCijos proletarines par
tijas.

Jean Jautės yra palaidotas 
Pantheone, kuriame ilsisi Fran- 
cijoS garsiausiųjų žmonių ar
ba, kaip frančuzai sako, “ne
mirštamųjų” kūnai.

Tą didįjį socialistų darbuo
toją nužudė iš proto išsikraus
tęs “patribtas” karo paskelbi
mo dieną, 1914 m. liepbs 29-tą, 
už tai, kad jisai dėjo visas pa
stangas sulaikyti Francijątnub 
karo. Jean Jąures buvo Fran
ci jos parlamento narys ir labai 
įtakingas asmuo parlamente. 
Mllituristai ir nacionalistai la
bai jo nekentė, kadangi jisai 
ragino Valdžią laikytis taikibs 
politikes ir nepasiduoti kare 
kurstytojų provokacijoms.

Jisai vadovavo vadinamiems 
deŠiniemsiems socialistams, ku
rie, tiesa*, buvo jau susijungę 
su kairiaisiais, arba marksisti
niais, socialistais (todėl oficih- 
lis Ftaficijos socialistų partijos 
vardks yra “Jungtinė Socialis
tų Partija”), bet taktikos klau
simuose dažnai skirdavosi nuo 
kairiųjų. Jaures labai tikėjo į 
parlamentinį veikimą ir stojo 
už socialistų dalyvavimą koali
cinėse valdžiose; Iši tikrųjų nie
kas nemokėdavo taip panaudo
ti parlamento tribūną šaVO 
idėjoms paskleisti, kaip Jaures, 
kuris buvo laikomas geriausiu 
visoje Europoje oratorium.

Jisai įsteigė ir iki šdvo mir
ties redagavo įtakingą dienraš
tį “L’HUmanitė” (žmonišku
mas), kurį paskui, Francijoš 
socialistams skylant 1921 m., 
pasigrobė komunistai ir paver
tė savo organu.

IdbmU, kad FrahčijO’jė ir ko
munistai gerbia Jautėš’o atmin
tį, nors jisai, kaip minėjome, 
priklausė dešiniamjam socialis
tų sparnui ir griežtai štbjO Už 
parlamentinį veikimą.

TEKSttLtNŽS PRAMONĖS 
DARBININKAI Už DARBO 

PARTIJA

Audimo* ir Verpimo pramonės 
darbininkų konventija, kuri nu
tarė įgalioti savo Unijos virši
ninkus šaukti stFbiką, jeigu 
darbininkų reikalavimai nebus 
patenkinti, 
už Darbo 
Jungtinėse 
čija įsakė 
Amerikos 
suvažiavime* kuris įvyks spa
lių ,mėn. į d; San FfanCiscb 
mieste* Cah, reikalauti, kad 
butų įsteigta darbo partija.

phsisgkč taip pat 
Partijofe steigimą 

Valstijbšb. Kbflveh- 
šavo delegatams 

D^rbo Federacijos

Kanadoje išrinktas so-
CIALISTAŠ 1 LEGISLATUItį

Po astuonių mėnesių libera
lų viešpatavimo Britų Kolumbi
joje, , Kanadoje, įvyko pirmi 
papildomieji rinkimai į tos 
prėvinetjos lėgislatUVą. Catia- 
diart Commdfiwealth Ftedera- 
tion (t y. socialistų) kandida
tas, Mrs. fi. P. Stevėhs* gavo 
2,789 balsus prieš libėfftlų kan
didatą, surinkusį 2, 284 balsus. 
Tuo buati sėmimai laimėjo.

Į šitų rinkimų režUltatus 
žiūrima, kaip į nepasitikėjimo 
pafciUimį liberalų valdžiai.

Gelžkelių Darbinin
ką Pensijų įstaty
mas Jau Aukščiau

siame Teisme
Jau buvau rašęs, kad praei

to j Kongreso sesijoj tapo pra
imtas gelžkelių darbininkams 
pensijų įstatymas, kuris yra 
žinomas, kaipo “Railways Re- 
tirement A et”, ir kad gelžke- 
lių kompanijos ruošiasi ata
kuoti tą įstatymą per Aukš
čiausią Teismą.

Rugpiučio 14 d. United Prfess 
praneša iŠ Washington, D. (j.* 
kad 13T gelžkelių kompanijos 
įnešė bendrą skundą į Aukš- 
čiau’sią Teismą prieš pensijų 
įstatymą ir reikalauja, kad 
teismas panaikintų įstatymą 
kaipo nekonstitucinį.

Gelžkelių kompanijos savo 
skundė pirmiausiai reikalauja, 
kad teismas sulaikytų Rail- 
\Vayš Retirenlent Board (Ta
rybą) nuo baudimo tų geižke- 
lių, kurie nepildys Huilways 
Retirertient Act patvarkymui 
Antrame punkte savo skutado 
reikalauja, kad teismas pa
skelbtų, jog įstatymas yra ne
veikiantis (Void). Trečiame 
punkte, kad įstatymas trukdąs 
gelžkeliams tobulinti “efficien- 

Rudasis Pragaras
' Bdaišvitį sudėtis
Pirmuoju laiku stovykloje 

buvo belaisviai daUgiausiai iš 
artimesniųjų Oraniėnburgo a- 
pylinkių: daugumoje komunis
tai, keletas socialdemokratų ir 
visai nedidelis skaičius tokių, 
kurie neturėjo ‘politinio nusi
statymo arba priklausė buržu- 
džiheffis partijoms. Ilgainiui 
socialdemokratų įkaičius smar
kiai išaugo, atgabenta vienas 
kitas ir Vidurihiųjų arba deši
niųjų partijų M^tovas. Beda
rant policijos medžiokles Ber
lyne keletą kartų, itarp kitų, 
bUVo Suimta ir atgabenta į 
Oranienburgą keletas fašistinių 
profsąjungų, plieno šalmo są
jungos ir vokiečių-tautininkų 
partijos žmonių. Tačiau bent 
kiek didesnio stovyklos belais
vių procento dešinieji arba opo
zicionieriai iš fašistinių profsą
jungų niekuomet nėra sudarę. 
Pasakojimai apie tai, kad Ora- 
nienburgo stovykla esanti pri
grūsta maištą keliančių hitleri
ninkų, yra legenda.

Čia reikia pridurti, kad tie 
areštuotieji hitlerininkai SA 
nariai, kurie savo organizaci
joj turėjo aukštesnį “čihą” if 
tik kaip nors neatsargiai opo- 
zicingai buvo prasitarę, sto
vykloje buvo laikomi privile
gijuotoj padėtyj. Tačiau pap
rasti fašistinių., profsąjungų* 
pliėndšalrtiių arba vokiečių 
tatitiniiikų sąjungos bariai, 
kurie pakliūdavo stovyklom 
būdavo be jokių ceremonijų 
iŠškirstbftii tarp musų' kitų 
belaisvių ir su jais visais at
žvilgiais elgtasi taip, kaip ir 
SU mumis. Kai kurie jų, tiesa, 
bešnipinedami komunistus it 
socialdemokratus, gaudavė 
kai kurių palengvinimų; ir 
abelnai stovyklos administra
cija uoliai palaiki belaisvių 
tarpe šnipavimą ir įskundine- 
jiinus.

Dalykas, kuris mums prieš 
areštą tikrai dirbusiems poli
tinį darbą belaisviams, buvo 
nepakenčiamas, tai maišymas 
stovyklon kriminalinių nusi
kaltėlių ir žmonių, kurie sti 
bet kokia politika liek mažai 
teturėjo bėndra, kad jų buvi
mas Stovykloje mums buvo 
daugiau negu suprantamas. 
Jei stovyklos Sąstatas hebutų 
buvęs tdkš bėžfdohifikai mar
gas, tai* be abejonės, kai ku
rie sunkumai mtiftiš būtų bu*

cy” ir saugumą. Ketvirtainė 
punkte, kad įstatymas esąs ne
teisėtas ir trukdąs tarpyalstiji- 
nę prekybą ir diskriminuojąš 
gelžkelių kompanijas.

Tačiau kongresmanas Roberi 
Crosser, kuris pats yra buvę* 
gelžkelietis ir labai daug darbu 
yra padėjęs dėl pensijų įstaty
mo ptavedimo kongrese* ma
no, kad Aukščiausios TelėmaS 
įstatymą patvirtins. Jiš Iš kal
no permatęs, kad kongreso pri*\ 
imthš pensijų įstatymas turės 
pasiekti Aukščiausią Teismą.

Gelžkelių pensijų įstatymas 
palies tiesiogiai ir netiesiogiai 
apie Vieną milijoną gelžkelių 
darbininkų ir jų šeimas gavi
me pensijų. Bet gelžkelių kom
panijos ginčirtči, kad apie 200,- 
000 darbininkų, kuriuos palies 
pensijų įstatymas, nėra tiesio
giai susirišę sU gelžkeliais.

Tur būt, didžiausia priežas
tis* dėl kurios gelžkelių kom
panijos eina į Aukščiausią .Tei
smą prieš pensijų įstatymą, 
bus ta, kad gelžkelių kompa
nijoms kas metai reikės sumo
kėti po $60,000,000 į pensijų 
fondą, kuris bus valdžios prie
žiūroj ir globoj. Nors ir gelž
kelių darbininkai irgi turės SU 
mokėti kas mėtai po $30*000*- 
000 į mihėtą fondą, jie he tik 
nekelia jokio triukšmo, bet 
jaučiasi pasitenkinę tokiu mo
kėjimu.

S. BaJčmSė

vę lengviau pakeltu nes daug 
gilčiau butų * belaisvių taCjiė 
SUšičemCiitUvęs iš bendfo li
kimo kylantis draUgiškUinUS; 
Tokiose sąlygose tai buvo ne
įmanoma.

Iš lagerio perspektyvos nė- 
galima buvo suprasti* kokia 
sistema (ir ar, iš viso* pagal 

Kaip nuvažiuoti į Fo f d“Lansing Airportą
■- ■ »( s I 
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Šis žėmlapis parbdo, kuriais kėliais patogiausiai pasiekti Ford-Lansing Airportą. Geriausias ir 
greičiausias kėlias tiems, kurtė gyvena Southšidėje ir Northšidėje yra . Western avėnue iki 
šiblėy Sbulev&rd (147th) pasukti pb kairei ib važiuoti iki feurhham avenue ir išsukus po de
šinei važiuoti iki airporto. Afba WesteM iki 159«th ir pasukus po kairei VažiUbti iki Burnham 
aveliu^ Tėn pasukti po dešinei ir Važiuoti iki ailporto.

leidimo klausimą, nes paleidi
mas jiems reiškė ne tik grįži
mą į normalaus piliečio gyve
ninių, bet jis reiškė, turint gal
voj kas dėjosi Orahienblirge, 
grįžimą { žmogų abelnai.

Komunistai stovykloje
Varginančias ir kankinan

čias kalbas be išeities apie at
leidimą dar labiau nuodijo 
priešingUiUas, kuris skiria 
Stovykloje buvusius socialde
mokratus ir buvusius komu
nistus. Be keletos asmeniško 
padorumo išimčių, komunis
tai, bendrai imant, laikėsi įsi
kibę toš ųuoinonės, kad nacio
nalsocialistai jų partiją laiką 
pavojingesnių fašizmui prie
šu, todėl jie* komunistai, ir 
stovykloje busią ilgiau laiko
mi, negu įneš, socialdemokra
tai.. Nors prieš tokį tvirtini
mą aiškiai kalbėjo daugybe 
faktų, tačiau komunistai pa
siliko prie savo užsispyrimo, 
kuris, aišku, bet kokiam drau 
giškutnni, tiek, rodos, natūra
liam dėl musų ir jų bendro 
likimo, neleido stovykloje už
simegzti.

Kuomet aš kartu su 39 ko
munistais iš Anhalto, vadina
si buvusiais mano politiniais 
priešais* su kuriais matl daž
nai tekdavo susidurti per rin
kimus ir šiaip, sėdėjau areš
tuotų vagone ir Važiavome Vi
si Į Oraniehburgą, bdvaU pa
siryžęs, turėdamas galvoj, kad 
fašizmas išnaikiho visas dar- 
binihkų organizacijas Vokie
tijoj it kad jis yta priešingas 
bet kokiai darbininkų judėji
mo formai, neužsiminti kalbė
damas sU komunistais apie jo
kius buvusius mUSų priešingu- 
mtis. Aš tvirtai buvau nusista
tęs padaryti iŠ savo pusės vi
sa, kas galima, kad susidarytų 
tarp musų draugiški santy
kiai, kurie palengvintų mums 
nešti bendrą likimą.

(fius daugiau)

kokią norš sistemą) buvo da
romi suiminėjimai. Dar neaiš
kiau buvo, nuo ko pareina 
arešto ilgumas ir atleidimas 
laisvėn.

Neturint ne mažiausio su
pratimo kiek gali tęstis šiur
pusis “apsaugos” areštas Orą- 
nienburge, buvo visiškai natū
ralu, kad diena iš dienos be
laisvių tarpe nebuvo girdėti 
kitos kalbos, kaip: paleidi-, 
mas, paleidimas, paleidimas.

O paleidimui hėbuVO kito
kiu Šaltinio, kaip neribota 
sahVUlė; Štai tik viehas paVy- 
ždys: stovykloje Sėdėjo, dar 
ilgai prieš mane, jaunas ko
munistas, kuriam nebuvo ki
tos kaltės, kaip ta; kad savo 
miestelyje ant bažnyčios bokš
to jis buvęs iškėlęs sovietų 
vėliavą; jis sėdėjo jaii ištisus 
metus lageryje ir neturėjo jo
kios vilties, kad jį paleistų; O 
priešingai, labai svarbus buvę 
politiniai ir parlamentariniai 
komiinistų veikėjai, kurie pa
kliūdavo stovyklon, buvo kar
tais gaha greitai paleidžiami, 
ir tokių pat, sakysime, stebuk 
1U atsitikę yra ir buvusiems 
socialdemokratams, pakliuvu- 
siemS stovyklom Toliau: tuo 
tarpu, kai į vieną landratą 
belaisvių ir ypatingai belais
vių žmonų prašymai darė, ma 
tomai, šiek tiek įtakos ir pa
leidimą greitino, tokie patys 
prašymai kitam landratui ne
darė jokio įspūdžio. Vieni 
landratai arba burmistrai 
greičiau paleisdavo buvusius 
socialdemokratų partijos na
rius ir ilgiau palaikydavo ko
munistus; kiti gi landratai ir 
burmistrai darydavo Visai 
priešingai: komunistus jie pa
leisdavo greičiau, 'bet už tai 
ilgiau laikydavo* Stovykloje 
sočlhideitiokralus.

Buvo Alisai ndturaltį, kad 
belaisviai, kiėkViėhas savaip, 
žiūrint savo išsilavinimo laip
snio, bė paliovos švftršlc pa-
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Liūdna istorija- keis 
tesnė už fikciją

Aną dieną advokato Jono 
Žurio ofise, 105 W. Madison, 
išsikalbėjom apie visokius lie
tuvių gyvenimo dalykus.

“Life is at times stranger 
tban fietion“, tarė užsimąstęs 
advokatas Žuris.

“Taip”.
“Ar pažinojai Juozą Vazno

nį’’, nei iš šio, nei iš to už
klausė advokatas.

“Rods kad pažinojau. Bene 
bus jis miręs“.

“Taip. Jis buvo mano kli
entas. Bet ar pastebėjai 
Naujienos žinią pereitą savai
tę apie Stanislovo Meškausko 
mirtį automobilių katastrofo
je? >i<!

“Taip. Tas aprašymas tilpo 
rugpiučio 13 dieną“.

“Rods ten ne du, bet trys 
automobiliai buvo susidaužę. 
Ir tik vienas Meškauskas bu
vo užmuštas“.

“Bet ką tas bendro turi su 
Juozu Vaznoniu?“

“Meškauskas irgi buvo ma
no klientas. Kadangi jis mi
rė, tai Šitoj keistoj istorijoj 
jau visi vyriausieji aktoriai 
yra mirę, išskyrus jų vaikus. 
Kaipo advokatas dabar esu pa- 
liuosuotas nuo visiško paslap
ties užlaikymo. Nesakysiu 
visko tik tą, ką galima rasti 
teismų rekorduose“.

Iš advokato Žurio pasakoji
mo štai kokią tragedijų isto
riją patyriau. Paduodu tik 
suglaustai jos turinį.

Automobiliaus užmuštas Sta
nislovas Meškauskas buvo pas
kutinis nebašnikės Emos vy
ras.

Ema kitą syk buvo St. Ka- 
leckio žmona ir turėjo su juo 
vaikų. Ji buvo jauna ir gra
ži. Ji patiko Juozui Vazno- 
niui, Bridgeporto biznieriui.

Juozas Vaznonis buvo vedęs 
ir turėjo su savo žmona vai
kų. Bet dar prieš karą 1914 
metais jis išsiuntė savo pačią 
Lietuvon. Susipažinęs su 
Ema Kaleckiene jis paėmė 
nuo savo pačios divorsą 
1918 metais, kaltindamas savo 
pačią, kad ji nuo jo pabėgus.

Tuo pačiu laiku Ema apkal
tino savo vyrą Kaleckį žiau
rume ir gavo nuo jo divorsą.

Kaip tik abudu divorsai bu
vo gauti, Ema ištekėjo už Juo
zo Vaznonio. Jiedu tūlą lai
ką labai gražiai gyveno ir su
silaukė vaikų. Vaznonis sa
vo jauną pačią labai mylėjęs. 
Ji jau buvo motina Kaleckio 
vaikų, pamotė Vaznonio vai
kų ir motina savo su Vazno
niu vaikų.

Emos laimingas gyvenimas 
su Vaznoniu buvo sudrums
tas, kada pirmoji Vaznonio 
pati sugryžo iš Lietuvos. Ji 
užvedė priez Vaznonį bylą, 
reikalaudama, kad jo divor- 
sas butų panaikintas. Ji įro-

dė, kad jis divorsą gavęs me
lagingai, kad ji ruo jo nepa
bėgus, bet kad jis ją išsiuntęs 
Lietuvon, o per ištikusį karą 
ji negalėjusi sugryžti. Jos 
byla prieš Vaznonį tęsėsi nuo 
1921 iki 1924metų. Ji gal bu
tų bylą laimėjusi. Bet ant
roji Vaznonienė jau turėjo 
vaikų su Vaznoniu, ir teismas 
todėl leido Emai gyventi su 
Vaznoniu, o pirmajai pačiai 
liepė duoti dalį turto.

Vienok po tos bylos Ema 
jau nebebuvo ta pati. Gal bu
vo kitų priežasčių, bet svar
biausia tur būt buvo ta, kad 
Vaznonis jau buvo gana se
nas. Jis kokių 55 metų, o ji 
25 metų.

Čia j pas Emą pradėjo lan
kytis Stanislovas Meškauskas, 
kurs dabar žuvo automobi
liaus nelaimėje. Del savo vy
riškumo jis jai patiko. Bet 
Vaznoniui nepatiko jo drau
gavimas su Ema. 
gėjo nuo jo, bet 
sergėti.

St. Meškauskas
gavęs divorsą nuo savo pa
čios, su kuria turėjo vaikų.

Baisios dienos prasidėjo 
Vaznoniui, kada jo Ema parei
kalavo nuo jo divorso.

Jis priešines divorsui, bet 
visvieną Ema gavo nuo jo di
vorsą gegužės mėnesyj 1928 
m.

Kaip tik Ema gavo nuo 
Vaznonio divorsą, ji tuojaus 
ištekėjo už St. Meškausko. 
Neužilgo susilaukė nuo jo 
vaiko, ir dabar ji buvo moti
na Kaleckio vaikų, pamotė 
Vaznonio vaikų, motina Vaz
nonio vaikų, pamotė Meškaus
ko vaikų ir motina jo vaiko.

Tečiaus jos gyvenimas su 
Meškausku nebuvo saldus. 
Jis ją Juojaus po vestuvių 
pradėjo mušti. Ne sykį ji 
buvo sukruvinta ir sutinus. Ji 
bėgo pas Vaznonį j ieškotis pa
guodos. Vaznonis ją vis 
mylėjo, guodė ir šelpė, 
norėjo gauti divorsą nuo 
kausko, bet pabijojo.

Vaznonis vaikščiojo
susikrimtęs ir prašė draugų 
jam-pagelbėti jo numylėtą 
Emą atsiimti nuo Meškausko. 
Bet čia niekas jam negalėjo 
gelbėti.

Vieną gražią dieną pavasa- 
ryj Juozas Vaznonis buvo ras
tas negyvas Forest ^rezervuose 
su revolveriu rankoje. Buvo 
pripažinta, kad jis nusišovė.

Už metų laiko vieną gražų 
rytmetį Ema buvo rasta negy
va lovoje.

Už keturių metų automobi
lius užmušė Stanislovą Meš-

Jis ją ser- 
negalejo iš-

buvo jau

tebe- 
Ema 
Mešr

visas

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

kauską, o jo sūnūs Ričardas 
buvo sunkiai sužeistas.

Tai .tokia ta liūdno istorija
— keistesnę už fikciją.

Sekupavaka.

Leit. Vaitkaus atsi 
sveikinimo Bankie-

Autobusai į Aviaci 
jos Dieną Ford Lan 

sing Airporte
Sekmadienj, rugpiučio 26 d., 

Ford-Lansing Airporte įvyks 
Leitenanto Vaitkaus Išleistuvių 
Aviacijos dieną, kurion bus at
gabentą ir “LITUANICA II”, 
Kadangi jau daugelis išreiškė 
pageidavimą, kad iš Chicagos 
į airportą operuotų busai, AL- 
TASS tuo reikalu pradėjo žy
gius ir visas kolonijas, kur bus 
keleivių, busais aprūpins.

Kad butų galima žinoti kiek 
busų paimti, šiame numeryje 
telpa kuponas. Tie, kurie 
norės važiuoti autobusu, yra 
prašomi tą kuponą išpildy
ti ir priduoti ALTASb sekre
toriui A. Vaivadai asmeniškai 
arba per laišką, 1739 S. Halsted 
street. Tie, kurie kuponus iš
pildys bus tikri savo vietos au
tobuse. Neišpildžiusiems kupo
no nebus galima užtikrinti vie
tos.

štai kuponas:

to Bilietai
Iškilmingas Bankietas, kurią- 

me leitenantas Feliksas Vaitkus 
atsisveikins su chicagiečįais, 
prieš pasileisdamas į pavojingą 
tranzatlantinę kelionę Lietuvon, 
įvyks penktadienį, rugpiučio 
24, d., CHICAGO BEACH vieš
butyje, 1660 Hyde Park Blvd, 
prie pat ežero ’ kranto.

Iškilmės bus atžymėtos spe
cialių programų, kalbomis ir 
muzikaliais numeriais. Bilietai 
yra $1.50 asmeniui.

Bilietus j bankietą 
gauti sekamose vietose:

“Naujienos“
“Draugas”
Justinas Mackevičius, 2324 S. 

Leavitt street
Metropolitan State Bank, Cer- 

mak ir Leavitt streets
CICERO kolonijoje, pas p. 

K. P. Deveikį
ROSELANDE pas p. J. Puč- 

korių ir A. Narbutą.
T0WN OF LAKE—Wm. J. 

Kareiva, 4644 South Paulina 
street ir pas pp. Kenčėną, Sta- 
kauską, Kriščiūną ir Pierzynskį.

BRIDGEPORTE pas Progress 
Furniture Company

galima

P. Hertmanavičius, 814 W. 
33rd Street

P-a Aleksynas
BRIGHTON PARKE— “Hol- 

lywood Inn”, pas p. Chepulį, 
Maroza Kepykloje, Pietkevviczių 
ir pas adv. žurį.

NORTHSIDĖJE—pas p. A. 
Bacevičių, Čepuką

MELROSE PARKE—Metriko 
Krautuvėje, Brotadwiay ir Lake 
street.

MARQUETTE PARKE—Nar- 
yido kepykloje, 2424 69th st.

Kartano vaistinėje, 69th ir 
Rockwell

Bielskio vaistinėje, Marųuette 
Road ir Artesian.

Visi prašomi bilietus įsigyti 
iš unkšto, nes rengėjai turi iš- 
anksto žinoti kiek vietų užsa
kyti.

Dr. Bertąsias skun
džia už sužeidimą au
tomobilio nelaimėje

Dr. Antanas J. Bertash šio
mis dienomis užvedė bylą 
prieš tūlą James Casey už

Lietuvės Akušerės

žaizdas, kurias panešė auto
mobilio nelaimėje.

Kolizija, kurioje daktaras 
nukentėjo įvyko vasario 7 d., 
prie kampo 48-tos ir Union 
gatvių.

Dr. Bertash reikalauja $25* 
000 atlyginimo. , , j-f j

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

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 

Nedšldieniais pagal sutartį.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyda Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomls

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos. 1—8 ir 7—8 
Seredomie ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

Uetuviai Daktarai

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Bouįevard 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. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tię blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

gtinoms patari
mai dovanai.

(Vaikams puse vietos)

1739 S. llalsted St., Chicago),

AVIACIJOS DIENOS AUTOBUSO 
KUPONAS

Vardas

Adresas

Kiek metų
Grabpriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—<1. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

v

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI
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Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

T

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakti i 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS 
palaidoja už $25.00 ir augščia.ut 

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

CHICAGO, ILL.
'tl 11 '■ 1 .''""'i j" 1'u tr-,r’ij'j-'i's,.

Simou M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718. W. 18th St. 
Tel. Monroe 8377

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
optometkistas

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:80 va
karę. Room 8. Nedelioms uždaryta.

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
. Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku Pa**L 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktarų Drau-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt* 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 nuo 7 iki £:30 vai. 
vakaro. NedšlioiųU nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 288fl

EVA BARANAUSKIENĘ 
(po pirmu vyru Nausėdięnč) 
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

rugpiučio 20 dieną, J 1:40 vai. 
ryte 1934 m., sulaukus apie 53 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Telšių apskr., Laukuvos para p., 
ApvarŠavos kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Ignacą, 2 sūnūs Bronislo
va ir Stanislovą, 2 dukteris 
Stanislava ir Elena, 3 brolius 
Pranciškų, Kazimierą ir Miko
lą Vėlius ir brolienę Evą, seserį 
Kostanciją ir švogerį Steponą 
Venckus ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
503 W. 42nd PI.

laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
rugpiučio 24 dieną, 8 valandą 
iš ryto iŠ naąių į Škv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten būs nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Evos Bąfąnauakie- 
nės giminės, draugai ir pafjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini pątarpavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys. 
Broliai, Sesuo, Brolienė, 
Švogeris ir Giminės.

UŪdotųvėse patarnaują grąb. 
A.igįąlskis. tal.Bęųlįvąjd 4139

LAIDOTUVĖS $95
■

Kur tąupumas reikalingas, mes palaidojamo už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, įšbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėles, vargonai, koplyčia,—visas prirengimąą ir piusų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $25,0.

J. J. Bagdonas
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avę, - 2506 W. 63 St,

— '*" ~~ ■ ' “I   I ' "F '■ ■'     1

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel, Boulevard 4139

,    ..............................j.. V:. ...... ■ | I II .. ..

A. MONTVID, M. D.
West Town Statę Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. X įki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seelėy 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

MONIKA PUZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 20 dieną, 8:30 valan
dą vak. 1934 ni., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukteris Oną Stan
kūnienę ir Veroniką Karuckas, 
3 sūnūs Benediktą, Petrą ir 
Praną, žentus W. J. Stankūną 
ir A. J. Karucką, marčią Opą, 
5 posūnius, 4 podukras ir gi
mines

Kūnas iš Plymoųth, Wiscpn- 
sin bus parvežtas trečiadienį, 
rugpiučio 22 apie 6 valandą 
vakare.

Laidotu**8 .pahayčfoJ 
rugpiucip 24 dieną,

Kitos žinios bus praneštos 
vėliau.

Visi a. a. Monikos Pužą gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Somai, \ 
žentai, štarti- Posūniai, 
Podukros ir Ginji**18-

CROWN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vąuit’us

X "J * f _____

h.t
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Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Guca- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4Q92 ARCHER ĄV.

Vienintelis
Vaųlt’as 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Qyo Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKĄ! 

apsaugotas 
nuo 

vandeM

I. J. ZOLP
1646 St.

Tel. Boulevard 5203 ir 8418
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pągąl sutarti

, REGISTRUOTAS U.’ S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: PIDYJIS OFISAS:

93rd $treet ir Turner Avenue 
Evergreen Park 7122 Evergreen Park, 111.Valdžios bandymas pripažino .g gęriaųsiu. 

Pąrduodftjn visti tiį Grabofia^s.

■ u

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaųsiąj 
Reikale meldžiame atsišaukti, p plu

šų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. CangygUjj art. 8618

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel Cicero 6927

wrwnrR'rrien'ir ifi " vi n. i , i1

Tel deero 2109
Antanas Petkus

Graborius

ciaEBa ha

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĘ 
Telefonas Virginia 0036

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

Ręs, 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
'.I . »IJ —«'■ - ■'> II

DR. V. A. SMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 8 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki X2 

8848 South Hąjstęd SL 
Tek Boulevard |4pl

DR. STRIKOI/IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4646 So. ASHLAND AVĘ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Dr. iffiaiABN
4681 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 16 iki 12 
Rez. Telephone plaza 2400

-  - I < W ■' ■> ■■■■! ■■■■

Ofiso TęL Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

Valandos) 2—4. 7—9 vaL vak. Nų- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dięną.

_______ Advokatai_______

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4681 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. RockveU St 
Tel. Republic 9728

W 1 II. ffiiyi, i,... R, , | ■ 1 i ,1.1 WI>.|| i ......................

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Roąd <W. M St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nup 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėbo. Seredoą ir 
Pėtnyčįos 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6450 g. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
■ 'imiiu'i iiRui1 -fruiii u 1

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washtagton St.

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047Kambarys 402
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Vėliausios “Lituanicos II” 
Skridimo Žinios

Paramount News teiraujasi 
apie sklidimą

Susidomėjimas “Lituanicos 
11” sklidimu paskutiniu laiku 
taip pradėjo augti, kad paklau
simai į ALTASS centrą į vai* 
riais reikalais pradėjo eiti ur
mu ir visų kraštų. Štai Para
mount News filmų kronikos 
bendrovė prisiuntė alsiklausimą 
į ALTASS kuomet Įeit. Vait
kus žada pasileisti kelionėn, 
kad ji galėtų visus svarbesnius 
skridimo momentus užrekor- 
duoti celiulozoje.

» B »

Catnbridge, Ohio, per p.
'J. Rudvalis .............. 1.2

Newark, N. J., per ALTASS 
skyrių (Dar.-Gir. kom.) 

Mihvaukee, Wis„ per p.
P. Vaivadą .............

Detroit, Mich., per p. <
T. Jurėnas ............

Unionville. Mich., per p.
N. ). Mauricaš ..... .

Anna Paukštis, 4454 So.
Mozart st........ ........ .

Yonkers,
Helen Rukštclis ..........

Studa, Pa., per p.
J. Shaull ...................

O’Mailley & McKay, Ind.,
Apd. agen. Chicagoje 25.00 

Virden, III., per p.p.
Bindokai ir kiti .......... 2.50

Bayonne, N. J. .lietuviai 109.50 
Amsterdam, N. Y. per p.

Josepn

per p.

34.45

2.50

8.00

2.00

1.25

2.12

2.00

ALTASS paskelbus paskuti
nį atsišaukimą į kolonijas, ir 
aukos pradėjo gausiai plaukti 
į centrą, šią savaitę atėjo se
kamos aukos: (Sąrašas 
nas) 
P-as Antanas Staniškis,

Shenandoah, Pa. ... . . 
Elizabeth, N. J. per p.

Petmčionį ..................
Rockford, III., per p.

Mary Bartkus ............
Brockton, Mass., per p.

A. Barkauskas ..........
Gary, Ind., per p. V.

Elias ............................
Nowalk, Conn., per B.

Banelis ..................
Thorp, Wis., per p. A.

Kurtinaitis ............. • •
Westaburg, (Pa., per p.

J. Matulaitį ............   ..

nepil-

$25.00

4.00

1.25

1.00

10.00

2.00

1.25

Schell 12.50

......................  $247.82
užsakymai irgi spar-

Viso
Laiškų 

čiai plaukia. įdomu, kad dau
gelis lietuvių perka ne po vjeną 
laišką, bet po kelius. Vieną 
siunčia sau, o kitą giminėms 
Lietuvoje. Nes, tikrai, “Litua
nicos II” gabentas laiškas bus 
nepaprastai brangus prisimini
mas kiekvienam, kuris jį turės.

Užsakymus laiškams galima 
dabar priduoti, kreipiantis pas 
ALTASS pirmininką, ALTASS 
iždininką, J. Mackevičių, 2324 
South Leavitt Street, ir “Nau
jienose”. Laiško kaina $2.50.

Šiandien leitenantas Feliksas Vaitkus

Baigė speciales instrukcijas; at
vyksta j Atsisveikinimo Ban- 
kietą rugpiučio 24 d.

žiai ir išsivežti iŠ jo kuo ma
loniausius įspūdžius.

Visi, kurie dalyvaus bankie
te, prašomi bilietus nusipirkti 
iš anksto kitoje vietoje pažy
mėtose stotyse.

UNIVERSAL BANKO
LIKVIDACIJA

il-
su 
su

Leitenantas Feliksas Vaitkus 
šiandien apleidžia Fargo, N. D., 
kur jis ėmė speciales instruk
cijas skridimui į Lietuvą. Tas 
instrukcijas baigęs, jis grįžta 
atgal, kad prižiūrėti lėktuvo į- 
rengimą tolimam žygiui.

Jis taipgi pirmu kartu po 
go nesimatymo, pasimatys 
chicagiečiai ir atsisveikins
jais Atsiveikinimo Bankiete, ku
rį ALTASS rengia rugpiučio 24 
d., CHICAGO BEACH viešbu
tyje, 1660 Hyde Park Blvd.

Bankietas bus puikus, neuž
mirštantis ir istoriškas paren
gimas, koks retai įvyksta Chi- 
cagoje per ilgą laiką.

Nereikia kalbėti, kad tos iš
leistuvės bus įspūdingos, kad 
kiekvienas pasakys lakumui “Iki 
pasimatymo”, su nuoširdumu, 
su įsitikinimu, kad netrukus, 
dar gal prieš šių metų pabaigą 
galėsime pasveikinti triumfuo
jantį Vaitkų, grįžusį po pasek
mingo žygio iš Lietuvos.

Kiekvienas linkės jam pasise
kime ir tuos žodžius už susi
rinkusius lakūnui išreikš keli 
kalbėtojai nuo ALTASS valdy
bos ir nuo kitų skaitlingų sve
čių, kurie atsilankys į tą ban- 
kietą.

Po programo, i kurį įeis ir 
muzikaliai numeriai, sugros or
kestras Šokiams, vadovaujamas 
George Steponavičiaus, kad 
pribaigti vakarą linksmai, gra-

Norima šiek tiek pa
mokėt depozitoriams
Rytoj ryto Cook pavieto ap

skričio teismui bus paduotas 
Universal banko resyverio pra
šymas leisti pasiskolint pini
gų, kad šiek tiek pamokėjus 
Universal banko depozitoriams.

Pinigų norima pasiskolint iš 
Rekonstrukcijos Finansų Kor
poracijos (RFC).

Gavimui paskolos siūloma 
užstatyti visas likęs banko tur
tas, kurs turi kokią nors ver
tę Rekonstrukcijos Finansų 
korporacijos žvilgsniu.

Į tokį turtą įeina morgičiai, 
notos, bondsai ir namai. Ne
įeina svetimų šalių bondsai, 
overdraftai, rakandai ir kiti 
panašus dalykai.

Užstatomo tarto buvusioji 
vertė siekusi $659,577. Šian
dieninė to turto vertė esanti 
lygi vos ketvirtadaliui buvusios 
vertės. • -

Su šituo turtu kaipo užstatu, 
tikimasi gauti $155,000 pasko
los.

Jeigu ši paskola bus gauta,

tai depozitoriai galėsią gauti 
apie 20 nuošimčių a t mokėjimo 
ant savo depozitų.

pepozituotų pinigų banke 
buvę apie $700,000.

Visa paskola kokia bus gau
ta, busianti sunaudota vien de
pozitoriams atlyginti. Recyve- 
ris iš paskolos negales nieko 
paimti sau.

Recyveris tikisi gautąją pa
skolą su laiku atmokėti, par-^ 
duodamas užstatytą turtą laip
sniškai, kada kainos pakils.1' 
Tas gali imti keletą metų.

Apart užstatomo turto recy- 
verio knygos dar parodo apie 

i $284,000 buvusios vertės kito
kio turto. Tas turtas šiandien 
didžiumoje beveik niekoe ne
vertas, 
“cash” 
veris 
reikalų

Universal banko 
dar parduoti. Ant 
mo tebėra $47,000' 
kurs turi būti atmokėtas.

Central Manufacturing Dis- 
triet banko reikalai dar nėra 
tiek sutvarkyti, kad galima 
butų prašyti paskolos. Vienok 
vėliaus recyveris taip pat pra
šysiąs paskolos ir to banko de
pozitoriams pamokėti.

Jeigu Universal banko likvi
dacijai paskala, bus gauta, tai 
gal kito mėnesio gale to ban
ko depozitoriai galės sulaukti 
dividendo.

Kas dar nėra padavęs reika
lavimo (claim) atmokėti depo
zitą, tą gali padaryti dabar. 
Reikia nueiti su knygele pas 
resyverį, kurio ofisas randasi 
District banko name, 1110 W. 
35 gatve.

RADIO
Šiandien jos radio 

koncertas

Mickevičiai yra1 f

I tą turtą įėjo likę 
pinigai, * kurtuos recy- 

sunaūdoja 
vedimui.

likvidacijos

namai nėra 
banko na- 

morgičiaus,

Adv. A. Šlakis vyksta 
advokatu konven- 

cįįon

Vera Stradomskaitė

šio mėnesio pabaigoj įvyksta 
visos Amerikos advokatų 
(American Bar Ąssociation) 
konvencija. Prieš advokatus 
šiandien stovi daug svarbių 
klausimų, kadangi jiems tenka 
imti vadovaujamą rolę šių die
nų visuomenės judėjime.

Iš lietuvių advokatų į šią 
konvenciją važiuoja advokatas 
A. šlakis iš Chicagos, o taip
gi advokatas A. Šalna iš Bos
tono, dabartinis SLA. įstlatų 
komisijos pirmininkas.

Šuns apkandžiota 
moteris reikalauja 
$10,000 atlyginimo

Ge- 
po- 
yra 
ad-

gy-

šiandien 9 vai. vakare visi 
chicagiečiai turės malonumo 
išgirsti pirmu syk panelės Ve- 
ros Stradomskaitės radio kon
certą.

Jos balso ytin malonu klau
sytis per radio.

Ji dainuos -tiktai lietuvių 
kompozitorių dainas, o kokios 
tai bus dainos 
klausydami.

Taigi būtinai 
radio 9 vai. vak.
1210 kilocycles,
te kas seredą Naujienų radio 
programus.

patirsite besi-

atsukite savo 
i stotį WSBC, 
iš kur girdi-

RYT RADIO PROGRAMAS
Budriko Krautuvės aįadio 

programas rytoj (ketvirtadie
nio) vakare, 7:30 iki 8:30 vai., 
iš stoties WHFC, 1420 K., bus 
labai įvairus, ** gražus ir įdo
mus.

Išgirsite {gražios pasaulinės 
ir lietuviškos muzikos ir dainų, 
taipgi naudingųj bizniškų pra
nešimų. Malonuj visiejns Bud
riko radio programų pasiklau
syti, tad nepamirškite ir ryto
jaus programo •K. M

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

įvyksta tragingos nelaimes bus žiaus. P-nai 
prašalinta. I plačiai žinomi Chicagos lietu-

O dėl leitenanto F. Vaitkaus viams, kaipo progresyviai, 
ištvermės, 
mo valdyti lėktuvo vairo toli-'lųs darbuotojai įvairiose kul- 
moje ir pavojingoje kelionėje'turinėse organizacijose, 
nėra abejonės.

Jo oriai vininkystės rekordai 
rodo, kad jis vienas iš dauge
lio lakūnų, ku.vis kariškais ir 
komercijaliais lėktuvais skrai
dydamas galėjo vadovauti la
kūnų skvadronus ir užsitar- 
nkiit leitenanto titulo. Tarp 
lietuvių lakūnų nėra žinoma 
geresnio ir daugiau išsilavinu
sio lakūno kaip pastarasis.

į) mums belieka palaukti, 
kai Įeit. Vaitkus faktinai dar 
įrodys atlikdamas tą žygį. O 
ilgai nereikės laukti. Jau rug
piučio 24 d., mums belieka tar
ti atsisveikinimo žodis “Iki Pa
simatymo' 
kiete, 
Beach viešbutyje.

Prieš išskrendant į Lietuvą 
paskutiniu kartu mes jį ir Li- 
tuanicą Antrąją pamatysime 
rengiamoj Aviacijos Dienoje, 
rugpiučio 26 d., Ford-Lansing 
Airporte.

Mes turime dalyvauti tose 
reikšmingose dienose musų gy
venime. Tuo priduosime dau
giau energijos ir ištvermės pa
vojingoje kelionėje tam drą
suoliui, kuris dėl musų tautos 
garbės ir pasaulio progreso ri
zikuoja savo gyvybę.

kaipo 
drąsumo ir sugabu-Į draugiško budo žmonės ir veik-

Laidotuvės įvyks ru'gpiučio 
22-trą d., iš J. F. Eudeikio ko
plyčios, kaip 2:00 
tų. Velionis bus 
Tautiškas kapines.

Reiškiama gili 
Mickevičių šeimynai.

1 — F. B.

vul. po pie- 
nulydetas į

užuojauta

PRANEŠIMAI

jo išleistuvių ban- 
kuris įvyks Chicago

Byla dėl užmušimo 
K. Dubos

Superior teismo rekordų 
patirti, kad advokatas Jo-

perei- 
suVa- 
lietu- 
Duba. 
Duba

teko 
nas T. žuris užvedė bylą prieš 
Petrą Adelsbachą, kurs 
tais metais automobiliu 
žinėjo ir užmušė jauną 
vį vaikiną Kazimierą 
Nabašninko tėvai Wm.
ir Antanina Duba gyvena Oak 
Lawn prie 95-tos ir Cicero gat
vių. Iš Petro Adelsbacho, kurs 
dirba prie Pėi’fe Marąuette 
geležinkelio, reikalaujama yra 
$10,000 nuostolių.

Mirė J. Mickeviče
Sekmadienj, rugp. 19 dieną, 

mirė Mickevičių sūnūs Juoza
pas, sulaukęs 5-kių metų am-

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY 

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965 

—• -O*—

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kaU ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vėl* 
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 tokius pranešimus skai* 
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
renuauninkais. Maža narinė mokestis. 
Kxpertų patarimas visose namu 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. (žymus 
namai originaliu Ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West DiVision St. 

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

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

MORTGACE BANKERS

GENERALIS KONTRAKTČRIUS
Statom naujus ir taisorn senus na

mus Nėra > skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome saliunams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8351REAL ESTATE

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Financial 
Finansai-PaMkoloa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedalioj, Rapp 
Storage. 5746 So. Ashland Avė.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. 11L

TEL. REPUBLIC 8402

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c. 

JOSEPH AUGAIT1S
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Cicero 645

DVIEJŲ kambarių rakandus par
duosiu labai pigiai, nes pėtnyčioj 
apleidžiu Chicagą. Tuos kambarius 
galima pigiai parenduoti.

3236 Emerald Avė.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

AUKCIJONO IŠPARDAVIMAS 
ketverge rugpiučio 23 d. kaip 9 vai. 
ryto. Pardavimui Chevrolet Sedan 
mašina, gasinis pečius ir 3 kambarių 
rakandai. 3256 S. Union Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia.

Taipgi 20 jack-

.ion;
COMPANY,

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 

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

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
j?ray caracul $24; leopard cat .$39; 
American Broadtail $24; black ca- 
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38/kailini scarfs po 
$2. Economy Secfioių

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago.

REIKALINGAS patyręs jaunas 
bučeris. 2542 West 69 St. Telefonas 
Hemlock 0496.

Lietuvos liaudis tavęs prašo 
Turėti ištvermės!
Ant jurų, kur perkūnai trankos 
Nėpalaidok gyvasties!

Lakūnas tik savo ištverme, 
gabumais ir tvirtam lėktuvu 
gali pasitikėti ir atlikt tokį žy
gį, prie kokio rengiasi leite
nantas Feliksas Vaitkus. Daug 
bandžiusių perskristi Atlantiką 
žuvo. Perskristi Atlantiką ir 
nulėkt apie 4500 mylių, kad pa
siekt Kauno aerodramą. tai nė
ra paprastas dalykas dar ir prie 
šių dienų technikos tobulumo.

Tolimoj kelionėje daugiausiai 
lakūnams sudaro pavojų tas, 
kad jie kelyje kiek negali 
pasilsėti. O be poilsio, be mie
go buhant ore tarp 25 ir 30 
valandų ir atydžiai tėmijant 
lėktuvo vairą, kai Atlantiko 
audrų nuolatinio lėktuvo dras
kymas, trankymas ir svaidy
mas į visus krąštus taip nu
silpnina kurio jėgas, kad mo
mentaliai žmogus gali užmig
ti, o kelių sekundų poilsis ga
li palaidoti jį j jUrų gelmes.

Bet, kasgi gili įrodyti, kad 
nuovargio dėlei jie žuvo. Gal 
jų lėktuvai nebuvo užtektinai 
tvirti. Arba dėl daugelio kitų 
priežaščių jie dingo tarp ūžian
čių juros bangų, O mirtis nu
sinešė visas > paslaptis.

Tačiau’ suprantama, kad be 
įvirtai ir teęhni&kai gerai įreng
to lėktuvo tai ir su geriausiais 
aorais ir su didžiausia ištver
me n^ra galimybės perskristi 
Atlantiką.

Lietuviai tą gerai suprato ir 
į truriipą laiįą užtektinai bus 
pinigų geriausiam į Lituanicos

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas, ne unijistas, $10 j mė
nesi, valgis ir guolis. Box 151, 1739 
So. Halsted St. Naujienos.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Atdara vakarais. REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vienų metų vaiką. • Turės būti ant 
vietos. Wm. Alias, 829 Taft SU 
Gary, Ind.

LEITENANTO FELIK 
SO VAITKAUS 

IR ' 
“LITUANICOS II” 

IŠLEISTUVIŲ A VIA 
CIJOS DIENA 

RUGPIUČIO 26, 
SEKMADIENĮ 

FORD LANSING 
> AIRPORTE 
Didelis ir įdomus 

skraidimo programas 
akrobatika, sklandytu
vai. Pamatykite Litua- 
nicą II, tokių, kokia ji 
skris per Atlantiką. 
Įžanga 25 centai asme- 
riiui. z!i"' ' . ___

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo mažo vaiko. 

924 W. 69 St.

Pereitą mėnesį Jųhaną 
rulienę baisiai sukandžiojo 
licinis šuo, kurio savininku 
Maikis Luneckis, gyvenąs 
Tesu 2516 W. 46th Str.

Liepos 10 d. Geruliene,
venanti 2457 W. 45th Place, 
ėjo krautuvėn per Luneckio 
kiemą. Jo baisus šuva nebuvo 
pririštas ir kaip pasiutęs pUo- 
lė ant Gerulienės. Sukramtė 
jos visą kairę ranką ir suplė
šė krutinės raumenis.

Kentėdama nuo žaizdų, Ge- 
rulienė išbuvo penkias savai
tes Šv. Antano ligoninėje. Ka
da pareikalavo, kad šuns savi
ninkas Luneckis užmokėtų 
bent už daktarus ir ligonine, 
jis atsisakė.

Todėl dabar Geruiienė paėmė 
advokatą A. šlakį, 77 West 
Washington Str., kad užvestų 
bylą prieš Lu'neckj ir reika
lautų $10,000 atlyginimo. Ji 
iki šiol negalinti valdyti ran
kos.

Sakoma, kad tas šuo apkan
džiojęs ir kitus žmones. Kad 
tokį šunį Luneckis laikęs ne
pririštą, sulyg advokato šlakio 
nuomonės, Luneckis yra ne
abejotinai atsakomingas už pa
darytą žalą Gerulienei.

1500 NARlg 
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti
Draugijon 
panedėlyje

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namų darbo, mokestis, geras 
pragyvenimas ant vietos. 2452 W. 
69th St Tel. Republic 6396.

savaitėj, pomirtine —-

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ,ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba tęlefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks (rašyti Jus 
Draugijon.

• REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo, prižiūrėti kūdiki, 
Turi gerai kalbėti angliškai ir atsa
kyti telefoną. Reikia gyventi ant 
vietos. P. Hom, 1128 N. Ridgeway 
Avė. Belmont 9200

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Kreipkitės 
tiktai laišku.* Box 538, Downers 
Grove, III. 
........ . i ..... ........................ .. ... ......

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

CLASSIFIED ADS

Exchange—Mainai

i Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu namą 
ir tavern su moderniškais fikčeriais. 
Gera vieta. 3427 S. Wallace St.

PARDAVIMUI Blue Eagle Tavern 
geroj vietoj, geras biznis, pigiai.

4941 So. Ashand Avė.

MAINYSIU 80 akerių išmokėtą 
iki ant buildingo. Bogusiewicz, 2845 
Palmer St. Tel. Armitage 7949.

5 AKERIU “trockine1” farma ar- 
'■.i Chicagos, namai, elektriką, bame 
— puikiai {taisyta, našlė moteris 
jarduos pigiai, tiktai $2500. Atsi
šaukite kasdien. Lageraitienė, 7281 
5o. Chappel Avė.

LINCOLN’S FRIDE 
“Straight Kentucky Bourbon 

100 Proof” 
(ITS EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TQ YOUR TASTE AS THE NAME 
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yrą 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kita syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuonių mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas 

Bridgeport Liąuor Co. 
WHOLESALE ONLY 

3252 S. Halsted St. 
VICTORY 5382-83

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

X

1
\ ™ ' < S

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — , įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS

Navy Pier Salė '
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

' Viena mylia i ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsia orkestrą. 
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 25 IR 26
Antrosios įrenginiui. Ir tuo pa- §|s skelbimas kartu su šiuo kuponu 
matinė priėžSšitis....dėl kurių keras dėl įžangos ir vienam šokiui.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

YANKEE FOOD PRODUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountain Įrengimų — Ice Crean 
K o nu — Pretzel’iu

8645 SO. WALLACE STREET 
Tel; Yards 4996 

Chicago, IU.




