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Nevyksta Laužyti 
Audėjų Streiką

Pastangos atidaryti audinyčias pagelba 
milicijos neduoda pasekmių.1 Gal bus pa
šaukta streikan dar 100,000 darbininkų

WASHINGTON, rūgs. 17.— 
Audinyčių darbininkų streiko 
komiteto lirmininkas Francis 
J. Gorman šiandie paskelbė ul- 
imatumą, kad jei streikas ne
bus sutaikintas šią savatię, tai 
bus pašaukti streikan ir liku
sieji audimo pramonės skyriai, 
kurių streikas ikišiol nebuvo 
palietęs.

Taipgi Gęrman paskelbė, kad 
Amerikos Daębo Federacijos 
konvencijoje San Franciscobus 
pasiūlyta rezoliucija, reikalau
janti NRA administratoriaus 
gen. John šono rezignacijos, ar 
jo pašalinimo, jei iki to laiko 
jis pats nebus pasitraukęs iŠ 
savo vietos. Gorman neabejo
jąs/ jog rezoliucija bus konven
cijos priimta, nes visos didžio
sios Unijos esančios prieš jį 
nusistačiusios, kadangi joms 
visorps teko nuo jo nukentėti.

United Textile Workers ta
ryba, kuri atstovauja visų au
dinyčių darbininkus, susirinks 
rytoj ir nutars apie praplėtimą 
streiko ant tų audįpyčių, kurių 
atfeikas ikišiol ^nebuvo /palie
tęs—šilkų ir raycrn dažytojų, 
nėrinių ir kaurų audėjų. Jei 
ir jie bus pašaukti streikuoti, 
tai prie streiko prisidės dar 
apie 100,000 darbininkų.

* Pietinių valstijų medvilnės 
audinyčios bando atsidaryti po 
valstijų milicijos apsauga. Bet 
pasak Gorman, iš to nieko ne
išeina, nes jei kur ir pasisekė 
audinyčioms atsidaryti su būre
liu streiklaužių, tai vlstiek jos 
nieko nepagamina.

Tuo gi tarpu stre;kas ple
čiasi kitose vietose, kur ikišiol 
darbininkai nebuvo prie strei
ko prisidėję. Streikas persi
metė ir į Maine valstiją, kur 
daug audinyčių Užsidarė.

Tečiaus iš priežasties naudo
jimo milicijos laužyti audiny
čių darbininkų streiką, padėtis 
darosi labai įtempta ir galima 
laukti naujų kruvinų susirėmi
mų. Tuo pačiu laiku 8 vals
tijoms išlaikymas milicijos kai
nuoja apie $37,000 į dieną.

Rhode Island valstijoj, kur 
pereitą savaitę buvo smarkių 
kruvinų susirėmimų, dabar yra 
ramu, uždarius visas šilko au
dinyčias. Bet padėtis darosi 
nerami kitose Naujosios Ang
lijos valstijose.

New Jersey valstijoj 20,000 
šilko dažytojų, kuriems teis
mas uždraudė streikuoti, dir
ba dantis sukandę, laukdami 
progos, kada ir jie galės prie 
streiko prisidėti. nežiūrint 
teismo uždraudimo.

Gorman, sako, kad visos at- 
galeiviškos jėgos, visi piniguo
čiai Susijungė, kad audinyčių

streiką sulaužyti ir įbauginti 
visus darbininku?., kad ir ki
tų pramonių darbininkai ne- 
drystų streikuoti. Tečiaus strei
kieriai drąsiai laikosi ir ikišiol 
savo pozicijas jie yra pilnai 
atlaikę.

Investavo $1,000, pel 
nė gi daugelį milio 

nų dolerių
Pratt & Whitney Aircraft Co. 

pradėjo su $1,000, bet jos 
pelnas siekė virš $11,000,000

WASHINGTON rūgs. 17. — 
Senatb amunicijos komiteto 
tyrinėjimuose, Pratt &' Whtiney 
Aircraft Co. iš Hartford, Conn. 
viršininkai prisipažino, kad jie 
1925 m .investavo tiktai $1,000, 
bet kompanijos pelnas 1932 m. 
pasiekė $11,437,250. Per tą lai
ką kompanija išmokėjo šerinin- 
kams dividendų $6,400,000 pi
nigais ir $5,037,250 Šerais.

Kai kompanija būvu, organi
zuojama tai buvo paduoti" 5,000 
Šerų po 20c. Juos nupirko trys 
žmonės. Dabar ją valdo United 
Aircraft Export Co., kuri val
do ir daugeli kitų lėktuvų 
minimo kompanijų, kurių 
rus ji išpirko.

Chicago, III., Antradienis, Rugsėjo-September 18 d., 1934
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LIETUVOS ŽINIOS ,
Prie Baltijos santar
vės gali prisijungti 

tik Suomija
Kada bus galima Raitijos 

Sąjungų

No 220

I Skridimo 
klausimu
Kolonijų atsiliepimai

ga- 
še-

Vokietija siūlosi pa 
sirašyti nepuoli

mo sutarti
Vo. GENEVA, rūgs 17. .- 

kietija atmesdama' Francijos 
siūlomą “rytų Locarno” sutar
tį, nes ji buk prišibijanti, kad 
svetimos armijos gali min
džioti Vokietijos žemę, iš savo 
pusės pasiūlė pasirašyti bend
rą nepuolimo sutartį ir priža
dėti pasitarti su suinteresuo
tomis valstybėmi kada tik iš
kiltų politinis krizis.

Francijos gi sutartis siūlo 
garantuoti Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę ir prisižadėti 
pasiųsti savo armijas, jei kuri 
tų valstybių butų užpulta.
x Dar nežinoma, ar Vokietijos 

pasiūlymas bus priimtas.

3 užmušti Filipinuos
MANILA, P. L, r. 17.—Trys 

streikuojantys cigArų darbinin
kai liko užmušti susirėmime su 
policija ir mušeikomis. 19 žmo
nių liko sužeista, jų tarpe vie
na moteris ir 9 policistai. '

ORR

Du prigėrė Calumet 
upėj

Viršuj — prezidento Roosevelto paskirtoji taryba taikinti audinyČių streiką, kuriai betgi nepa
vyko streiką sutaikinti (Iš kairės į dešinę — Adv. Marion Smith iš Atlanta, Ga., gubernatorius 
John G. Winant iš New Hampshire ir Raymond V. Ingersoll, prezidentas miesto Brooklyn, N. 
Y.). Apačioj — du milicijos ir mušeikų sužeisti jauni audinyčių streikieriai, kur viso 6 streikie- 
riai liko užmušti.

RYGA. — Latvių oficiozas 
Briva Žeme konstatuoja, kad 
pagal sudarytą Baltijos santar
vės sutartį prie jos gali prisi
dėti ir kitos valstybės, supran
tama, visų pasirašiusiųjų su
tartį valstybių bendru prita
rimu. Kadangi kalba eina tik 
apie Baltijos valstybes, tai są
jungos ateities narys gali būti 
tik Suomija. a '

Tas pats laikraštis pažymi, 
kad, kol tarp Lietuvos ir Len
kijos nėra sutvarkytas sienų 
klausimas, karo klauzulės įve- 

| dimas į sutartį ir Lietuvos 
Latvijos Estijos sąjungos su
darymas nesąs galimas. Tačiau 
ginkluotų konfliktų atvejais, 
kai kurią nors iš pasirašiusių 
valstybių puola kuri kita vals
tybės, santarvės dalyvės kal- 
bėsianšios ir spręsianČios, bet 
tik politnėije ir diplomatinėje 
srityse, nes sutarties pagrin
dai! padėtas tik politinis ir di
plomatinis bendradarbiavimas.

Binghamton, N. Y.
Del klausimo, ar vykinti 

transatlantinį skridimą šiemet, 
musų “ALTASS” skyrius va- 
k\ r laikytame susirinkime vien
balsiai \ sutikome su Lietuvos 
Aero Klubo patarimu skridimą' 
atidėti sekančiai vasarai. Mes 
įvertiname šio transatlantinio 
skridimo žygį, tad norime, kad 
jis butų įvykintas kuotinka- 
miausiose sąlygose.

: “ALTASS skyriaus valdyba
Pirm. P. B. Balčikonis, 
Sekr. K. L. Aimanas.

Kekiošha, Wi»*
Mes irgi esame tos pačios 

nuomonės — atidėti skridimą 
iki sekančios vasaros.

Vardan Komiteto, 
Sekr. C. K. Braze.

Chinija neteko vie 
tos tautų sąjungos 

taryboje
Jos vieton liko išrinkta Turkija

• GENEVA, r. 17 —Nors Chi- 
nija dėjo visas pastangas, kad 
ir toliau pasilikti tautų sąjun
gos taryboje, bet valstybes, ku
rios jau pirmiau Chiniją už
miršo kai ją puolė Japonija, da
bar irgi neparėmė Chinijos ir 

rChinija negavo reikiamo skai
čiaus baisuj kad būti išnaujo 
išrinktai sąjungos tarybom 
Vieton Chinijos tautų sąjungos 
tarybon, atstovauti visos Azi
jos reikalus, liko išrinkta Tur
kija.

Lietuvis užmuštas 
motorciklėtės

CHICAGO.—Lietuvis William 
Cibauskas, 55 m. amžiaus, gy
venęs 3312 Union Avė., liko 
užmuštas motorciklėtės, kai jis 
ėjo skersai gatvę prie Union 
Avė. ir 35 gatvių. Važiavę mo 
torciklėte John Andody, 21 m. 
ir Richard Drayman, 23 m., li
ko sunkiai sužeisti.

3 užmušti lėktuvui susi
daužius

Dentistas užmušė 
artistą

Maynard VV.CHICAGO.
Lawhon, artistas, dirbęs pasau
linėje parodoje ,liko užmuštas 
girtų muštynėse prie Double 
smuklės, 1235 *Dęvon Avė. Li
ko suimtas dentistas Dr. Ed-
win J. Norton, buvęs futbo- titulą. 

‘Jistas ir vėliau futbolo moky-

Vokietijai trūksta 
sviesto-vartos 

substitutą '
BERLYNAS, r. 17. — Vokie

tijai pradeda trukti sviesto ir 
vieton 
versti

romas

sviesto vokiečiai bus pri-
naudoti “ersatz”—subs-
Sviesto substitutas da-

iš neskanaus mišinio rie-
tojas Lojolos universitete, k U- balų, aliejaus ir kitų chemika- 
ris prie žmogžudystes prisipa- jų.
žino.

Du angliakasiai nu-
šauti mušeikų

17.

nušovė, kelis gi peršo-

bereikalingo šaudymo 
pasidarė labai įtemp-

BIRMINGHAM, Ala., r. 
—Prie Porter kasyklos mieste
lio susirinkusius 2,000 ar 3,000 
angliakasių puolė šerifas su 
savo mušeikomis ir du anglia
kasius 
ve.

Del 
padėtis
ta ir šerifas pradėjo šauktis 
milicijos. Bet nematoma, kad 
milicija ruoštųsi vykti į nera
mumų vietą. Angliakasiai *bu- 
vo pulti mušeikų be jokios prie
žasties ir įspėjimo.

Tiria Chicagos pieną

PIERRE, S. D., r. 17.—Trys 
žmonės liko užmušti lėktuvui 
susidaužius. Nelaime atsitiko 
mokiniui bandant nusileisti. 
Lėktuvas irgi neturėjo laisnio.

CHICAGO. — Gubernatorius 
Homer įsakė ištirti iChicagos 
pieną.'^Priė to darbOįidirba 12 
valstijos inspektorių, kurie ty
ria pieną visų pieninių, kurios 
tik pardavinėja pieną Chica- 
goje.

CHICAGO.—Robert May, 45 
m., jo brolis Edward, 41 m. ir 
Carl Schmidt, 33 m., visi trys 
iš Blue Island, ęalumet upėj 
bandė* greitą motorinę vali,j. 
Aštriame pasisukime valtis ap
virto ir visi trys sukrito j van- 

| denį. Robert May, geras plau
kikas, šoko gelbėti Carl 
Schmidt, bet pastarasis jį su* 
griebė ir abu 

teka 6:82, leidžiasi 6:-* Walter spėjo

ta

Chicagai ir apielinkei tedera*' 
lio oro biuras šiai dienai prana* 
Šauja: z ,

Apsiniaukę, galbūt lietu'š į 
vakarą, 
raturoj.

Saulė 
52.

maža permaina tempe*
prigėrė pirm 

suteikti jiems
pagelbą

CAHORS, Franci jo j, r. 17.— 
Del beviltės meilės vietos is
toriškoj epily j e liko nušauta 
baronessa Bertrande de Sevin, 
duktė princesos Wagram. Ją 
nušovė dvaro elektrikinin^as, 
kuris pats paskui nusišovė prie 
jos kojų.

ATLANTA, Ga.. r. r. 17. —.- 
žymus žydų rabinas Cecil Levy, 
65 m.* dėl ligos iššoko per 15

ybkiečiai nebalčiausia 
>r sako Goebbels

BERLYNAS, r. 17.— Propa
gandos ministeris Goebbels kal
bėdamas rudihąrškimams už
tikrino, kad vokiečiai šią žiemą 
nebadausią ir jiekęsių šalčio, 
nes j Uos aprūpins labdarybė.

TR6Y, BĮ. 17. CCG kem- 
pės trokui apvirtus vienas jau- . ■*. - - .*>' t » ■ . .1, f.

Drabužiai irgi nebus tikri 
čia irgi bus plačiai naudoja- 

Jjersatz”. Tas pats buš 
u kitomis prekėmis, ku

rioms žaliavą reikia importuo
ti iš kitų šalių.

Visomis priemonėmis sten
gdamiesi sumažinti žaliavos 
importą, naciai importą perei
tą mėnesį sumažino- 4,000,000 
markių, palyginus su pereitais 
metais. Bet Už tai eksportas 
pereitą mėnesį sumažėjo 
79,000,000 markių.

net

470,000 vaikų sugry 
žo į mokyklas

CHICAGO.—Vakar atsidarė 
viešosios pradinės; augštesnės 
ir junidr college mokyklos. Ma
noma, kad į jas įstojo apie 
470^000 mokinių. Visame pavie
te mokyklos atsidarė savaitę 
atgal.

Reikalauja pašelpų be 
darbiams

PARYŽIUS, r. 17.—18 mies- 
tų mėrai Rhone distrikte pa
reikalavo, kad valdžia gelbėtų 
vis didėjančią bedarbių armi
ją, kitaip jie patys organizuos 
bado maršavimus į Paryžių.

aukšto langą ir užsimušė vie- riuolis liko užmuštas ir 18 su-
m 'i ..L Vi' < t r*. 'toj. *

-K

filiai O-

žeista.

9 valstybių geležinkelių 
konferencija Kąnųe

’Tii . > j
- Rugsė^dO Kaune j prasi
dėjo SSSR—Baltijos*—Vidi H- 
nes Europos keleivių susisieki
mo geležinkelių konferencija. 
Joje dalyvauja devynios vals
tybės: Lietuva, SSSR, Estija, 
Latvija, Vokietija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Austrija ir Ita
lija. Konferencijoje yra svars
tomi keleivių pervežimo ir ke
leivinių tarifų klausimai'. ši 
konferencija yra iš eilės Šeš
toji.

Philadelphia, Pa.
Gavęs laiškus iš rūgs. 8 ir 9 

d.d., musų V.V.S.S. komitetas 
laikė šiandie nepaprastą susirin
kimą, kuriame vienbalsiai nu
tarė duoti sekamą patarimą:

Centras' turi susižinoti su 
vietos ir Europos oro biurais, 
kurie dabotų ir praneštų oro 
padėtį šioj pusėj" Atlantiko, pa- 
čiame * • Atlantiū >r-«Uropoj. 
Jei oras čtė ir Europoj pasi
rodytą riėpalankus. —‘skridimą 
atidėti sekančiam 1935 m. pa
vasariui.

V. V. S. S. Komitetas,
J. V. Grinius, pirm.
Z. Jankauskas, rąšt.

Japonija nesuteikė 
tvarkos Manchu

kuo

WASHINGTON, r. 17.—For- 
eign Policy Assn. raportas sa
ko, kad dviejų metų Japonijos 
okupacija Manžuiijos ir sukū
rimas Manchukuo valstybes ne
atnešė tai šaliai nė ramybės, 
nė tvarkos. Dabar toje šalyje 
nėra nė kiek daugiau tvarkos’ 
ir ramybės, kiek ten buvo’ 
prieš ateisiant japonams.

HAMMONTON, N. J., r. 17. 
—Mrs. Nolder 25 m. ir jos 3 
metų sūnūs liko, užmušti trau
kiniui sudaužius jos automo
bilį,

Pittsburgh, Pa.
- . » * .1 g * - < -e j .'*’’** J

, Gavę jūsų laišką; >iš nigs. 9 
d., pirmiausia bandėm ant grei
tųjų susisiekti su kitais Pitts- 
burgho ALTASS Skyriaus Kot 
miteto naciais *r apkalbėti šį 
taip svarbų dalyką. ' / 

Musų Kpmiteto narių nuo
monė yra, kad susidėjus to
kioms aplinkybėms, bus išmin
tingiausia atidėti lakūno Vait
kaus skridimą sekančiai vasa
rai. Tame laikotarpyje Litua- \ 
nicą Ii galima bus tinkamai 
prirengti ir išbandyti dėl sėk
mingos transatlantinės kelio
nės.

ALTASS Pittsburgho 
Skyriaus Komiteto 

Prez. S. Bakanas,
i Sekr. P. Dargis.

,
ASUNCION,, Paraguay, r. 17. 

—Bolivijos kariuomenės pra 
(dėjb labai / smarkų ofensyvų 
GrArt Ckaco raistuose, bet iki
šiol liko atmušta su dideliais 
nuostoliais.

■iA.n i . i , ...... į, Ay
„..‘i ■

SAN FRANCISCO, Cal., r. 17. 
—Earl Ę. McLean, 41 m., pasi
korė savo namuose, neš , 
nebęnoryė daugiau peštis. Pa
liktame raštelyje jis visą turtą 
paveda savo žmonai, bet už
draudžia jai dalyvauti jo laido
tuvėse ir lankyti jo kapą.

T' ' '' ■-
.Ki. • .

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties W8BC
1210 kilocycles
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MEDIKAIS PROFE
SIJA 1Ę. KALĖJIMAI

Dr? James L. McCartney vie
name medikal'ame žurnale ra
šo apie Amerikos kalėjimus bei, 
daktarus,, kuriems yra pavęs^a. 
kalinių sveikatų prižiūrint. 
Straipsnis labai įdomus, tad aš 
čia bandysiu jo turinį atpasa
koti.

Amerikoje randasi 251 fedę- 
ralis kalėjimas. Be to, dar yra 
3,096 apskričių ir miestų kalė
jimai bei pataisos namai. Vien 
tik per pereitus metus į kalė
jimus ir pataisos namus tapo 
pasiųsta 120,000. žmonių. į tą 
skaičių įeina tik tie 
kurie buvo nuteisti 
metams ar daugiau.

Kada kalėjimuose 
desėtkai tūkstančių 
taį itin svarbu yra 
jų sveikatą. Kiekvienas kalė
jimas turi vieną ar daugi.au 
gydytojų. Tačiau daugelyje at
sitikimų kalinių sveikata nėra 
tinkamai prižiūrima.

Tyrinėjimas parodė, jog iš 
251 federalio kalėjimo 119 yra 
pusėtinai .apleisti. Vadinasi, 
ten mažai tesirūpinama kali
nių fiziniu ir protiniu stoviu. 
O tuo tarpų tuose kalėjimuo
se randasi apie M,000 kalinių. 
Kiekvienais metais tam tik
ras jų skaičius išeina į laisvę, 
nes jie atlieka jiems paskirtą 
bausmę. Dažnai pasitaiko, jog 
paliuosuojami kaliniai nėra 
sveiki. Tačiau į tai niekas ne
kreipia jokio dėmesio. Tai 
sudaro rimta problemą, nes 
buvusieji kaliniai, ypač jeigu 
jie serga limpamomis ligomis, 
gali apkrėsti kitus.

Bendrai imant, kalėjimuose 
kalinių sveikata yra tik• pa
viršutiniai egze m i nuo j a m a.
Vargu butų galima priskaity- 
ti koks tuzinas kalėjimų, kur 
kalinių sveikata yra tinka
mai prižiūrima. Su fedeęaliais 
kalėjimais reikalai yrajkijk 
geriau, kadangi jie turi leom: 
pe ten tiškus daktarus, kuriuos 
paskiria U. S. Public Health

kaliniai, 
vieniems

randasi 
kalinių, 

prižiūrėti

tokie žmonę.8, kurie ir pirma 
neturėjo progos tinkamai sa
vo sveikatą prižiūrėti. Dau
gumoje atsįtįkįmų jų gyveni
mo sąlygoą buvo blogoj, pini
gų jie neturėjo, kad išsigydyti 
nuo vienokios ar kitokios Ir* 
gos•

l KalėjAm Pateko būda 
nji uęsy.elki.. Valstijos, rodosi, 
pareiga turėtų būti nc> tiek 
juos bausti, kiek stengtis juos 
pataisyti. Anksčiau ar vėliau 
jie apleidžia kalėjimą. Aplei
džia dar labiau sugadinti, ne
gu pirma, — ir fiziškai ir 
protiškai, šiai- kodėl nusikal
tėliai • nespėja apleisti kalėji
mą, kaip ir 
savo keliais, 
jie nemato.

Visuomenei
tų susirūpinti kaliniai 
sveikata. Kalėjimų 
mui išleidžiama milionai do
lerių. Ir ligi šiol jų beveik 
vienatinė rolė buvo ta, kad 
bausti nusikaltėlius. Patyri
mas rodo, jog tai labai klai
dingas nusistymas. Jeigu dau
giau butų dėmesio kreipiama 
į kalinių taisymą (ypač svei
katos atžvilgiu), tai susilauk
tumėme kur kas geresnių re
zultatų.

—L)r. A. L. Graičunas.

vėl pradeda eiti 
Kitokios išeities

tikrai laikas bu- 
? it jų 
i ši niky-

IŠ LIETUVOS
Roko atlaidai Gruzdžiuose

PARODO KAIP VEIKIA “KNEE ACTION” RATĄ!

Juo tolyn, tuo, daugiau pri
duodama svarbos socialei hi
gienai. Tatai jau pradeda su
prasti ir visuomenė. Mes gyvo 
name specialistų amžiuje. At
sirandant vis daugiau ir dau
giau specialistų, šeimos dak
taras jau nebeturi tokios reik
šmes, kokią jis turėjo* praei
tyje. Tačiau jo prestižas visgi 
tebėra nemažas.

Kalėjimai dažnai pasirenka 
nepasekmingus daktarus. O 
tai vyriausiai todėl, kad jie 
moka tiesiog ubagišką atlygi
nimą. Žinoma, geri daktarai 
už tokį atlyginimą nenori dir
bti.

Kalte čia daugiausiai kalėji
mų administracijos, kuri ne
nori nei klausytis apie įvedi
mą tinkamesnės medikajės' 
priežiūros. Ji sako, jog kali
niai neužsi tarnauja, nei tokios 
rūšies gydytojų, kokius turi. 
Girdi, tie žmonijos išmatos 
(gutter rats) gali sąu puti ce
lėse.

Labai retuose atsitik juruose 
(o gal ir niekad) kalėjimo 
prievaizda arba jo padėjėjas 
sveikatos reikaluose kreipiasi 
į kalėjimo gydytoją. Bet ka
liniams, žinoma, pasirinkimo 
nėra,. — jiems tas gydytojas, 
turi būti geras.

Viename dideliame kalėji
mo buvo nuodugniai ištirta 
2.000 kaluliu. Pasirodė, jog tik 
33 nuošimčiai jų buvo normą* 
liški. Silpnapročiai sudarė 24 
nuošimčius; septynį su, vir
šum nuošimčiai priskaityta 
prie psichopatų, t. y. bepro
čių; astuoni su viršum nuo
šimčiai kpntėjo dėl blogo. Re
gėjimo; penki nuošimčiai sir
go džiova; dvidešimt, su, vir
šum nuošiiųčių sirgo, lytiško
mis ligomis (gonorėja ir sifi
liu) ir t. t.

Tai tikrai tragiška padėtis. 
Nėra reikalo aiškinti, Ifaci i 
kalėjimus daugiausiai paten
ka biednupmeuė. Vadinasi,

Dažnai Amerikos lietuviai 
sako, jog į išvažiavimą prisi
rinko tiek žmonių, 1 
tuje per šv. Onos atlaidus. Pa
sakysiu4, kad man teko savo 
parapijos miestelyje matyti 
dar didesnius ir šventesnius 
atlaidus, negu Alytuje.

Tai buvo rugpiučio 19 d. 
Tą dieną atsikėliau gana ank
stokai. žiuriu iš savo kaimo, 
o jau pilnas kelias vežimų. Na, 
ir kiekviename vežime pilną 
žmonių. Jie visi traukia į mie
stelį. žingeidumo Heliai aš pa
siskubinau/ taip sakant, šven
tadieniškai apsirengti, ir išėjau' 
pažiūrėti atlaidininkų. 
buvo prisigrūdę žmonių. Vieni 
jų važiavo, kiti ėjo pešti. Kai 
10. vali pasiekiau miestelį, tai 
ten jau buvo didžiausia kam
šatis. Miestelis knibždėte knib
ždėjo. Pilni kiemai vežimų. Po
licininkai dirbo sušilę, kad pa
laikius tvarką. Vienus vežimus 
jie siunčia į vieną pusę, o ki
tus — į kitą. Miestelio centre 
buvo, toks judėjimas, kaip Chi- 
cagoje šeštadienį prie Madi- 
soų. ir State gatvių. Visur ba
laganai, visokios loterijos, žu
vininkai, arklių pirkėjai ir di
džiausios ubagų eilės prie šven
toriaus. Klausyklos pilnos ku
nigų. Prie jų grūdasi žmones. 
Daugiausiai moterys ir sene
liai, — jaunimo nedaug tepa
stebėjau. Matomai, nelabai te-! 
ra “nobažnas”...

Prieš tris dešimtis metų aš 
priklausiau bažnytiniam cho- rie negali darbo gauti.

atskirai samdyt. Nes kaip gi 
“ponas”, 70—80 ha savininkas 
pats tvers <tvorą, arba taisys 
vėjo nudraskytą stogą?.. Saną- 
dyt — nėra pinigų, tad taip įr 
palieka geresniems laikam?, 
taip ir stūkso laužai.

čia šiemet baigiami nusaųsj- 
nimo darbai, nę’brendąmų* pel
kių.; koki.Q3 anksčiau buvo", ne
bėr. Bet vis dėlto šie, bajorai 
skundžiasi, kad* jiems nusausi
nimas naudos neduoda, nes 
grioviai reikalingi priežiūros, 
reikia, žiųęėfi, kad jie neų£- 
virstų, kad neužaugtų žolė. O 
koks tai didelis darbas, kokia 
neapsakomą pareiga, kąda jie 
iš savo palangių negali paša
linti dilginių, dagilių, usnių. 
Jie per ketverius niętųs nuolat 
raginami neįstengė nusklaidyti 
ant kranto, išmestų žemių, ku
rios trujkdo vandeniui subėgti 
į griovius.

Bajorai nyksta,
patys beskursdami numirš- 

savo žemes išpardavinėja, 
reikia gi pinigų, o dažnai 
antstolis pas vieną kitą į

dažnas ir gula ir kelias su kak- 
\Įa>aiščiu, bet jų namų nuirę, 
nudraskyti stogai, tvoros supu
vę, sulužę, kiemai pilni šiuk& 
lių. Jei nematytum apylinkėj 
besisukinėjančių žmonių tikrai 
pamanytum, kad čia kadaiso 
žmonjų gyventa.

Vienas keleivis, važiavęs pro 
šalį au lobąsu, klausia Tau j ėnų 
kaimo poną:

—Kodėl tamsta netaisai sa
vo namų stogo?

kam jį taisyt, kad da-. 
bar gražios dienos,

—Tai 'taisyk, 
kai lietus lyja.

- Ką tamsta 
lipskarit stogo

Taip ir paliekami šiaudiniai 
stogai. Dieyo valiai. Čia iš ki
tur atvažiavę prie melioracijos 
darbų darbininkai tarpusavy 
kalbėdamiesi. sako: “Susitiksim 
eidami j darbą ties tais namais, 
kurie dangum dengti”, vadinas, 
kur viršuj vien tik pliki gre
bėstai likę. O tokių namų gau
sybė.

rui, žingeidu man dabar bu1- 
vo pamatyti tą chorą. Tad už
lipau ant viškų. Chorui dabar 
vadovauja vargonininkas Jero
nimas Mickevičius. Įrengti ga
na dideli vargonai. Kada cho
ras jau buvo susirinkęs ir pri
sirengęs giedoti, pasirodė jau
nas kunigas, matomai, muzi
kos mėgėjąs. Kunigas atsisė
do prie vargonų ir pradėjo 
groti. Choristams toksv šeimi
ninkavimas, tur būt, nepatiko 
ir jie sustreikavo. Tiksliau sa
kant, pradėjo sabotažuoti. Gie
dojimas išėjo vikai silpnas, 
nes daugelis choristų tik žiop
čiojo, o balso neleido. Visai 

j kas kita buvo, kai prie vargo
nų atsisėdo svečias, Šiaulių 
vargonininkas. Choristai tuoj 
atgijo ir giedojo su pakilusiu 
upu. Išėjo tikrai gražiai.

Taip, kiti laikai jau ir Lie
tuvoje. Jaunesnieji nebėra to
kie nuolankus kunigams, kaip 
tai buvo praeityje. Mainosi 
laikai, mainosi ir žmonės.

Dau'g bedarbių yra ne tik 
Amerikoje, — netrūksta jų ir 
Lietuvoje. Darbas sunku gau
ti ne tik paprastiems darbi
ninkams, bet ir inteligentams. 
Mokslo cenzas vis labiau ir la
biau yra keliamas. Na, ir kas 
tų reikalavimų negali išpildy
ti, tie turi pasitraukti. Vadi
nasi, netenka darbo. Man te
ko susitikti ir kalbėtis su p-le 
Ona Baltyte, Joniškiečių Kliu
bo veikėjo Kazio Balto sesu
te. Ji jau dešimti metų moky
tojaują Stungių kaime, Žaga
rės valsčiuje. Prieš r-orą me- 

ji man, iš Švie
timo Ministerijos gavome pra
nešimą, kad turėsime vykti 
Kauną ir ten laikyti kvotimus. 
Tarp mokytojų kilo didžiau
sias susirūpinimas.

Dalykas toks, jog Lietuvos 
valstybei susikūrus pasireiškė 
didelis trukumas inteligentiškų 
žmonių. Kvalifikuotų mokyto
jų truko. Mokytojauti buvo 
priimami ir becerziai mokyto
jai sU tuo supratimu, jog vė
liau jie turės specialius kvo
timus išlaikyti. Per kelis me
tus viskas ėjo gerai. Ant ga
lo, tapo patvarkyta, jog becen- 
ziai mokytojai turi išlaikyti 
kvotimus arba pasitraukti iš 
tarnybos.

Vieni mokytojai, pasakojo 
p-lė Baltytė, griebėsi studijuo
ti, o kiti melstis ir prašyti Die
vo pagalbos. Į Kauną suvažia
vo 120 mokytojų. Iš jų tik 20 
kvotimus išlaikė ir pasiliko sa
vo vietose. Kitiems teko grįž
ti namo prie ūkio darbų.

Tas pat atsitiko ir su pie
nininkėmis. Dabartinių laiku' 
Lietuvoje priskaitoma 250 pie
ninių. Mano sesute Antonina 
Šnių,kaitė, kuri dirba už pie
nininkę Naisiuose (septyni ki- 
lomentrai nuo Meškučių), pa
sakojo man, jog apie 100 ,
plomuotų pienininkių neturi o nuo Žeimio i Šėtą, Ramyga- 
darbo. Nemažai yrą ir vete-pą ir tolyn, j Panevėžį. Tiesa, 
rinarų (gyvulių gydytojų), ku- ’keleiviui, važiuojančiam skersai 

ar išilgai Lietuyą, nędąug kur

t

Chevrolet automobilių bendrove pastatė keletą specialių 
automobilių, kurie virš ratų gaubtuvų turi uždėtus mechanizr- 
mo vienetus, nuo kurių priklauso ratų, “Knee Action” veikimas.

Tie automobiliai naudojami demonstravimui. Jie parodo 
kaip “Knee action” ratai veikia.

Vienas iš tų automobilių atvaizduojamas paveiksle.

kai yra laiko,

sakąi, kaipgi 
lyjant?

tenka pasigrožėti gražiais 
ūkiais, pavyzdinga tvarka, bet 
šiam ruože, ypač ties Šėta, Pa- 
purvių, Taujėnų, Paežerių ir 
kitais, jiems gretimais kaimais, 
vaizdas primena ubagų, nusku- 
rėlių kraštą.

Bet apsaugok viešpatie, čia 
gyvena visai ne nuskurėliai, vi
sai ne ubagai, ne elgetos, o

musų bajorai!
Nežinia ar jie, turi kokius nors

Grudžių dvaro veterinarijos 
mokykloje rugpjūčio 31 d. bu
vo suvažiavę 22 jaunuoliai lai
kyti kvotimus. Išlaikė tik dvy
lika. Kai kurie jų buvo susto
ję pas mano sesutę Julytę 
šniukaitę, kuri lankė Joniškė
lio žemės Ūkio kursus, o da
bar mokosi Kaune. Tad man 
su tais studentais teko kalbė
tis. Visi jie nusiskundė, kad 
dabar labai sunku. Kai kurie 

|ju paeina nuo! Latvijos rūbe-
Jiems ypač sunki esanti !sav0 bajoriškus herbus, ar jie

Kodėl gi šitie vadinamieji ba
jorai taip nuskurusiai, apsilei

dusiai gyvena?
Nepasakysim, kad jiems toks 
gyvenimas patiktų, jie norėtų 
geriau, puošniau gyventi, bet 
jiems atrodo negarbinga dirbti. 
Beveik visi turtingieji per 20— 
30 ha savo žemės nedirba, ati
duoda pusininkams, 
rūpestis
pusininko dalį. Bet pusininkas 
dirba tik lauke, o namams 
tvarkyti, keliams taisyti reikią! gerbiamais ponais.

Visas jų 
atsiimti rudenį iš

kaip Aly-! tų, pasakojo ji 
m’rlnc Pn-ltimo Ministerii<

Keliai

i

žiaus 
lietuvių kalba. Su matematika 
irgi turi nemažai vargo. Sako, 
su kvotimais dabar yra taip: 
jeigu neturi rekomendacijų, 
•tai sveiks dingęs, — mažai vil
ties tėra išlaikyt; kvotimus ir 
gauti darbą.

Nežiūrint visur Tų sunkumų, 
jaunimas siekiasi mokslo. Li
gi šiol aš daugiausiai laiko pra
leidau kaime. Su kaimiečiais 
turėjau progosii gvėrai susipa
žinti. Turiu pasakyti, kad kai
mo jaunimas 
lonų įspūdį: 
moka gražiai

Šiaip apie 
ma pasakyti št^i ką : svarbiau
sia jų savybei— tai nuošir
dumas ir svetingumas.

šiandien, rugsėjo 1 d., va
žiuoju į Žagarę,! o ryte j aplan
kysiu Joniškį, CĮhieagos Joniš
kiečių Kliubo sostinę..

R. šniukas..

priklauso bajorų sąjungai ar 
ne, bet iš dokumentų matyt, 
kad Žeimių dvaro savininkė 
Volinskienė valdo 150 ha ūkį, 
Paežerių Požerskas — 156 ha, 
Taujankos Skladauskas — 113 
ha, Jočimįų Korgaudas — 170 
ha ir apskritai šituose kaimuo-; 
se daugumas ūkininkų turi po 
40—80 ha. Jie žemės turi daug,, 
kalba lenkišku žargonu ir už
tat, jei bent vieną iš jų pava- 

nors

jie 
ta, 
nes 
ir
svečius pasimaišo. Be to, ten
ka nepamiršti, kad daugumas 
iš jų savo ukius yra įkeitę že
mės bankui už paskolas, o pa
skolą grąžinti žemės neparda- 
vus, jię patys nesitiki. Jie lau
kia kažkokių permainų, pasi
keitimų, kurie atneštų laimę 
Jie saugo dar caro rublius, kai
zerio ostmarkes, tikėdamiesi 
gal kada nors jie vėl taps pi
nigais, o jie turtingais ir kitų

♦

daro tikrai ma- 
jis- mandagus ir 
apsieiti.
kaimiečius gali-

Šitaip gyvena ir 
miršta bajorai

Lietuvos gyveninio tikrovė 
t >,

Daug kam bus tekę važiuoti
Kauno į Panevėžį. Tas vięš- 

ties .Jonava išsisuka iš
iš
kelis
plento ir eina per smiltynų, pa
gal geležinkelio liniją i Žeimį,

dintuin, mužikų, ar kaip 
panašiai,, būtum ko gero išva
dintas chamu ir apskųsiąs 
mui už įžeidimą.

Nesistebekit, tai tiesa,

teis-

kaip 
tiese, kad Šėtą yra paęiam ne
priklausomos Lietuvos vidury
je. Kad Lietuvos dvaruose tik- 
lenkiškai tekalbama, tai nieko, 
nuostabaus, bet Papurviai, Pa
ežeriai, Taujėnai ne dvarai, o 
kaimai, jie nepriklausomoj Lie
tuvoj jo u daugiau kaip 15 me
tų. Galima dar daugiau prira
šyt straipsnių apie tautiškumą,, 
apie lietuvių kalbos grynumą, 
galima daug atlietuvinti pa
vardžių),, bet tų gražių kalbų,, 
gražių straipsnių čia daugumas 
neklauso,.. Čią reikia daugiau, 
negu žodžių.

Kažkas yra savo literatūrinį 
veikalą pavadinęs “turtingi, 
skurdžiai”, o čia minimus ba
jorus reiktų pavadinti

“nuskurę turtuoliai” 
nes labiau nuskurusių sunku 
surasti. Jie kasdien batuoti,

*

i
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OIL BVRNERS
Pečiai apšildymui kajnbarių, “OIL 

su aliejum,, Stub# užlaido vįęnodaį,
Nauji modernįšlci
BURNERS” dega 
šiltą, nereikia nei anglių nei pelenų nešti. Dupdą sanj,-. 
tarišką sveiką šilujną.

Kainuoja Pigiau Kaįp Anglis.

’99.0ftikiKainos pp, 50
didumo. ir grąžuipo pądąrymo., 

PAMĄTYKITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
SUDRIKO KRAUTUVĖJE.

JOS. F. SUDRIK, Ine
Radios, Rakandą!, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių. Valytojai, 

Skalbyklos, Refrižeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: Boulevąrd, 47Q5:—8467
IŠ AUDINYCIŲ DARBININKŲ STREIKO

Honea PathKairėj _  Macon, Ga., streikuojantys audinyčių darbininkai kovoja su policiją.. Dešinėj -r- ramiu laiku
streikieriai kalbasi apie

Lithuąnįan Rątjio. Hour every Sunday from 1:00 to 
2:00 P. M., <pver WCFL, 970 k. radio statfon.,

........■■ZZS37Ti..ii... i. >'«4;'i .4■■.■>»■ r ..» nh ■>
' .................... - r - ...r. ■-- l».a < t -- **-■* ■_ - d- — »_ . tt .

savo, kovas su. milicija, kuriose ten;žuvo 6 streikieriai ir daugelis liko sužeisti.

daugi.au
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“Lituanicos II” Aukotoji) Sąrašas
(Tęsinys)

Slamford —
Įlinkėjai — J. Pocius,

M. Tarulis 
$5.00 aukos

švento Jono Draugyste, S. 
L. A. 168 kuopa.
$3.00 auka

Jonas Bartnikas.
$2.00 auka

Juozas Šiugžda.
$1.00 aukos

Jonas Pocius, Stanislovas 
Deivis, Antanas Šiupis, K. Za- 
molskis, D. Tarulienė, M. Ma
čiene, M. Višniauskienė, Ignas 
Zamniekis, Alfonsas Domicijo- 
nas, Pianas žimkus.
50 centų aukos

Petras šaltmeris, Mikulps Ta
rulis, Jonas Staponavičius, V. 
Martinaitis, P. Palionis.
25 centų aukos

Juozapata Pocienė, A. Sla- 
vinskas, B. Tarulienė, P. Kud- 
linskienė, O. Ančiutė, E. Be- 
liuškevičienė, O. Karaliūnienė, 
A. Delijonis, Jurgis Andriunas, 
J. Palkimas, J. Slavinskas, A. 
Slavinskas, Jr., Mary Hand, K. 
Čerkauskas, O. Cerkauskienė, 
V. Andriunienė, A. Slavinskie
nė, A. Staveskienė, I. Karaliū
nas, Juozas Valinčius, J. Žilin
skas, N. Ančiutė, E. Anciavi- 
čienė, Kazimieras Dangveckis, 
Jonas Naikialis, Stanislovas 
Sunko, iPetras šalcis.

Viso ........................... $34.25
Waterbury
Rinkėja: Olga Ažunaris 
$10.00 auka

Lith. Ladies’ Educational 
Club.
$5.00

St. Peter & Paul Society, 
SLA 325 kuopa.
$2.00 aukos

TUŠTI LEBELlAl
KENŲ

JOKS grosernin- 
kas nepainia 1 i s 
apie tokius lėbė- 
lius. Jis Žino, kad 
ima daugiau nei 
vardą geram pro
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino,

kad ir vardas reiškia.
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos įmones, nuo įspū
džio, kurį jie daro, štai kodėl 
ir šis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

šv. Stanislovo Draugija, šv. 
Juozapo Draugija, Mary A. 
Kushlis, Waterbury Lietuvių 
šviesos Draugija, Kazimieras 
Serelis.

Viso ........   $30.00
Waterbury
Rinkėjai: Mrs. N. Shopis, B. 
Stanis ir C. Lukošius 
25 centų aukos

Thomas Shopis, B. Montvida, 
Martin Staugus, Antanas Sam- 
baris, - T. Matt, Joseph S. 
Sweace, Charles Kalitilius, Pet
ras Valūnas, Jurgis Jeroseviče, 
Jonas Unikis, D. J. McGrath, 
Harold McGrath, Joseph L. Mc
Grath, Bernie Stanis, Antanas 
žimkus, Vincas Kripaitis, Adol
fus Stasievičius, Juozas Doč
kus, S. Tikrius, S. Jazukevi- 
čius, P. Gurshes, A. Dubruskis, 
Jonas Kazlauskas, K. čepurus, 
George Dervai, A. Adomas, T. 
Barkauskas, Vincent Vaivada,
V. A. Montvill, S. Garnaitis.

Viso ............................... $9.25
E. JPortchester 
$1.00 aukos

Stanley Urban, Franas Na- 
nortavičius.
50 centų aukos

Marta Welson, Joe Rieckie- 
vicz, Aleksas Kazlauskas, Juo
zas Kantauskas.
25 centi^aukos

Petras Jankūnas, Frank Cul- 
ko.

Viso ............  $4.50
Hartford
$1.25 auka nuo

A. J. Sholes
W. Hartford 
$2.50 auka nuo

S. ir M. JanuŠkevičaičių 
South Norwalk 
$10.00 auka

SLA 248 kuopa 
Thompsonville 
Rinkėjai: J. žvirblis, K. J. Mig
linas, S. Grigaliūnas 
$25.00 auka

Šv. Jurgio Draugyste 
$2.00 aukos

K. J. Miglinas, Juozapas Jet- 
kavičius, J. Žvirblis.
$5.00 surinko

S. Grigaliūnas
$1.00 aukos

Jonas Miglinas, Juozas Čia- 
pulis, Karolis Račkis, Julius 
Špokas, Juozas Juškiš, Antanas 
Trakimavičius, Aleksandras Du- 
bickas, Jonas Labis, .Pranciš
kus čiapas, Juozapas Tamulis, 
Jonas Dudavičius, Juozapas 
Petraška, Stanislovas Petkus, 
Vincentas Paciunas, Antanas 
Skiparis, Antanas Rusieckas,

Antanas Norkus, Juozapas Si- 
bertas, Feliksas čiužells.
50 centų aukos

Aleksandras Ališauskas, Fran- 
ciškus Baranauskas, Kazimieras 
Labutis, Ona Labatienė, A.ek- 
sandras Dedoniš, Bronislovas 
Čiapulis,. Andriejus čiusonis, 
Aleksandras Lakstutis, Antanas 
čiapulis, Juozapas Makaravi- 
čius, Jonas Šilanskas, Jonas 
Jesukavičius, Kazimieras Pu
činskas, Franciškus Vienslo- 
vas, Vincentas Banis, Kazimie
ras Šilanskas, Juozapas Maka- 
veckas, Jonas Palčinskas, Juo 
zapas Labanauskas, Ignas Va
gilius, Vincentas Určinas, Le
onas Junas, Jurgis Arlauskas, 
Antanas tvankus.
25 centų aukos

Mikolas švientnickas, Jonas 
Jocius. Petras Tamulis, Izido
rius Buika, Antanas Buinic- 
kas, Valentas Tamulavičius, 
Augustas Bočiunas, Adomas 
Sviadas, Jonas Jesukavičius. 
Morkus Mockialis, Tarnas Ma- 
tulavičius, Antanas Zvankus, 
Marijona Solonienė, Juozapas 
Račkis, Jonas Burniauskas, 
Juozapas Grigas, Stanislovas 
Bražinskas, Franciškus Zvan
kus, Stanislovas Butkus, Anta
nas Padegimas, Franciškus Ur
bonas, M. Račkienė, B. Čer
niauskienė.

Viso ...... ...... :............ $72.50
UNION CITY

Rinkėja: M. Bekerienė 
$10.00 auka

Lietuvos Dukterų Draugystė. 
$3.00 surinkta smulkių.
Viso ........................... $13.00

(bus daugiau)

T rumpai
Teisėjas Jarecki. — Miesto 

ižde susirinko daug pinigų. 
Net $30,000,000. Bet jų nega
lėjo naudoti. Pinigai buvo 
už užprotestuotus mokesčius. 
Nors mokesčių mokėtojai su-

Buy gloves with whot 
it savos

Ntra reikalo mo«4»U *Oo ar 
daugiau. kad fiu reri dąarą 
kotele. Lietenos Tooth Pasta, 
didelis tunas parelduoda ai 
25«. JI valo Ir apmro daa- 
tie Be to raute sutaupiau 
•8. u* kuriuos gaMtsnusiplrk- 
u plrlUsaltee ar ką kita.

Pharmaeat Oo.

LISTERINE

■F^BAKING 
HV POVVDER

Šame Price Today, 
as-44 Tears Ago 

25 ounces254
^ŽoubleAction!

TOOTH PAŠTE
25‘

NAUJIENOS. Chicago, UI.
T , .lĮ.,1.— I ||«||.Į|| I i,i,li i'Kyi ■ ....... ,'l | >1

Dr. George H. Cady
iš Pašare, N. J., kuris praneša 
netikėtai suradęs naujas nuo
dingas dujas, kurios sprogsta 
nuo mažiausios, kad ir rankų 
šilumos.

i

mokėjo mokesčius, tačiau 
traukė teisman su skundu, 
kad -jfč perdaug mokų. Taigi, 
tikėjosi dalį pinigų atgauti. 
O tuo tarpu apskritys negalė
jo $30,000,000 naudoti. Tų tva
tydamas, teisėjas Jarecki su
šaukė visus protestuojančių 
advokatus. šie sutiko leisti 
miestui ir apskričiui pinigus 
naudoti palikus numažinimų 
atmokėjimui tam tikrų rezer
vų.

470,000 nori mokintis — Va
kar Čhicagoje atsidarė viešo
sios mokyklos. Mokinių atsi
rado 470,000, daugiau nebu bet 
kuriais praeitais metais.

“Drama of Chicago 
on Parade”

120,000 žmonių sutraukė

RENGIASI “CHICAGO ON PARADE” IŠKILMIŲ

Grupė artisčių su muzikaliu vedėju Paul Ash, kuris daly
vaus “Drama of Chicago on Parade” iškilmėse rūgs. 16 d. 
Chicagos Soldier’s Stadiume. Įžanga visiems veltui. . .

SIUSKIT PER
[NAUJIENAS

Naujos valdybos pirminiu-
■ku - Connnamler yra p. B.l PINIGUS LIETUVON 
Pietkie^’icz, gerai žinomas ( 
Brighton Parko biznierius ir 
ALTASS veikėjas. Jiš pe
rims. pareigas nuo p. J. Mic- 
keliuno, dabartinio vado.

scunadienį pamatyti “Drama' landa vakare. Hollywood Inn 
6f Chicago 6h Parade”. Kad svetaines adresas yra 2417 W. 
ir kiti miešto gyventojai ga- 43rd Street, 
lėtų pamatyti gyvuosius pa
veikslus, kurie buvo atvaiz
duoti iškilmėse—stadione, visi 
floatai ir išpuošti vežimai va
žiuos per Chicago gatves.

Paradas trauks sekamopiis 
gatvėmis:

Court of Honor, Columbus 
drive; ' Jackson boulevard; 
Ashland boulevard; Roosevelt 
road; Ogden boulevard; Doug
las park; Douglas boulevard; 
Independence boulevard; Gar
field park; \Vashington boule- 
var<d; Ogden boulevard; Stock- 
ton drive; Lincoln 
ycrsėy boulevard 
boulevard; Kedzie 
Palnier square; 
nark; Sacramento

i To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienoc 
yra naudingos

I GERB. Naujienų skaityto- 
, jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
Krautuves, kurios 
Naujienose 

k u iii................

skelbiasi

park; Di- 
and Logo b 
boulevard;
Huinboldt 

boulevard;
Douglas park; Marshall boule- 
vdrd; 24th boulevard; Califor- 
nia boulevard; 31st boulevard; | 
Western boulevard; Garfield 
boulevard; South Park iki 
31-mos. A

Ryt Amerikos Legio
no Lietuvių Kuopos 

iškilmės
Ryt vakare Hollywood Inn 

svetainėje Amerikos Legiono 
Lietuvių Dariaus ir Girėno 
kuopa rengia iškilmes, laike 
kurių bus perduotos kuopos 
valdybos vietos naujai išrink
tiems valdybos nariams.

Iškilmės prasidės 8:30 va-

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikališkiems Instrumen
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALISKUS INSTRUMENTUS.
JEWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav. 

4216 Archer Avėnue.
j.

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

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St„ Arti Wella St.

KIEKVIENOS 
RŪŠIES

Už mažiau negu L dieną

jus galite turėti šį

1934 KELVINATORĮ
• šis Modelis V Kelvinator yra 
specialiai padarytas dėl šeimynos 
su mažom įplaukom. Bet jokiu Hu
du tai nėra mažas refrigeratorius. 
Jis yra pilno didumo, pilnos—pa
jėgos. Pamatinis piešinys, konst- 
rukcija ir kokybė yra tokie pat 
kaip ir augštos kainos modeliuose.

šis Kelvinator yra labai pigus. Jus 
galite jį turėti už mažiau negu 14c 
j dienų sulig musų liberališko pir
kimo plano. Pašaukite arba atsi
lankykime į* Electric Shops dėl pil- 
mų informacijų.

Klauskite apie musu lengvų išmokėjimų planą. Mažas 
{mokėjimas, likusi kas mėnesį su jūsų elektrikos patar
navimo sąskaita. Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, 
truputį daugiau paskaitoma už reikmenis perkamus ant 
išmokėjimo. > .

W-1COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC SHOP3
, Downiown—12 W. Adams St.—-132 So. Daubom St. ■ 

JCR Telephone RANdolph 1200, Local 165 
4562 Broadway 4231 W. Madisop St. 852 W. 03rd St. >
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 2950 E. »2nd St.J
4883 Irviny Park Blvd. 3400 So. State St. 11110 S. Mlchlgan Avė.

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS
y •

Ypatybės 
Naujo Modelio V Kelvinator 
Sudėjimui vietos yra 4.22 kubiSkų 
pėdų... Lentynų paviršius—8.35 
kvadratinės pėdos ... Sušaldo 3.4 
svarus ledo išsykio... Turi dau- 
geli naujų Kelvinator ypatybių, 

urie randasi tik musų branges- * 
nip padarymo modeliuose.MILIIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

U S f. D B Y OUR GOVERNMENT

M.

PETER PEN

Don’t 
neglect 
Colds

šaltis krutinti ir gerkit] gali 
paatdarytl rimta*. Palengvink 
Juoe I 0 minutes su Mušte- 
role, pagelbsti pralallntl iri-

VMirtok l YA* 
LANDA, per penkias valandas, 
Jos- turtą pageibttl. Milijonai 

per 20 metas. Reko
menduojamos gydytoją Ir alau- /* < 
PI.

MIMl
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Poblished Daily Except Sunday by 
The Uthuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telcphone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subsoription Ratetr
88.00 per year in Canada
87.00 per ycar outeide oi Chicago
88.00 per ye«r in Chicago 
•e per oopy

Chicagojto — paitn:
Metama —------------------------ 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_______ _ 2.00
Dviem mėnesiams _ ________ 1.60
Vienam mtaeMni — .75

Chicagoj per ifaeiiotojtuu
Viena kopija
Savaitei ______—
Mineliui --- ----------------

Suvienytose Valstijose, toto Chicagoj;
Mtat

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur uiMeniuotoe 
(Atpiginta)

Metams ......    18.00
Pusei metų ----------------  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

8c 
* 18c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under tha act of 
Marth 8rd 1879*.

Naujienos oia» kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem- Ben
drovė, 1V88- £k Hntoted Sfc. Chicago, 
I1L Telefonai Chsal 8600.

81W 
. 8.60 
. 1.76 
. 1.25 
. .76

REPUBLIKONAI NUSIMINĘ ir organizuodami

valdžios,, atstovaujančios ir 
jungiančios visą proletariatą 
ir visus darbo žmones. Mes 
tikimės, kad francuzų pa
vyzdžiu paseks visas tarp
tautinis darbininkų judėji
mas;

“Tegyvuoja susitarimas 
tarpe Socialistų ir komunistų 
visame pasaulyje!

“Tegyvuoja veikimo ir ko
vos vienybė!

“Tegyvuoja socializmas.” 
(Pasirašiusieji po šita telegra

ma Gurevič, Ježov ir Zacharo
va yra žinomi ne tik Rusijoje, 
bet ir Vakarų Europoje socia
lizmo darbuotojai. Jie buvo so
cializmo pionieriai Rusijoje ir 
per keletą metų darbavosi, 
šviesdami
darbininkus dar carizmo lai
kais. Bet dėl to,, kad jie buvo 
ir tebėra demokratinio socializ
mo šalininkai ir priešinasi des
potizmui, tai' Rusijos sovietų 
valdžia juos nuolatos persekio
ja. Nuo 11922 metų, kada) Leni
nas nutarė taikytis su buržua
zija ir paskelbė “Nepą” (naują 
ekonominę politiką), bolševikų 
diktatūra atkreipė visą teroro 
žiaurumą prieš socialdemokra
tus, socialistus revoliucionierius 
ir kitas radikalines sroves. Jų 
spauda tapo uždaryta, organi
zacijos uždraustos, veikėjai su
areštuoti, ištremti arba pri

Pq rinkimų Maine valstijoje republikonų partijos 
vadai nuleido< nosis. Jų drąsus obalsis “Kaip bus su 
Maine, taip bus su Naująja Dalyba” atsigręžė prieš 
juos. Nes toje valstijoje federalinės administracijos rė
mėjai ne tįk atlaikė savo pozicijas, bet da ir jas sustip
rino, surinkdami daugiau balsų, negu prieš dvejus me
tus.

Dabar republikonai jau nebesitiki laimėti daugumą 
ateinančiame kongrese. Daugiausia, apie ką jie drįsta 
svajoti, tai — sumažinti demokratinę daugumą kongre
se, idant administracija neturėtų dviejų trečdalių bal
sų savo svarbesniemsiems sumanymams pravesti.

Tuo tarpu demokratai, žinoma, džiaugiasi. Kai ku
rie jų džiaugiasi net ir per daug. Jeigu jie vėl absoliu
čiai kontroliuos legislatyvę valdžios šaką kartu su ad-| versti išvažiuoti į užsienius, 
ministratyve, tai jiems teks pasiimti ant savęs visą at
sakomybę už tai, kaip šiai šaliai klosis per ateinančius 
dvejus metus. O ar jie yra tikri, kad dalykai pagerės 
ir kad reformos, kurios dabar yra įvestos, pasirodys 
sėkmingos praktikoje? •

Tokio tikrumo pas demokratus nėra. Tikrumoje, |yra taS, kad jie pasilitarištiki- 
daugelis jų visai nežino, kur jie'eina. Jie seka paskui 
Rooseveltą. Rooseveltas klauso patarimų “smegenų 
trusto”. O “smegenų truste” nuomonės nevienodos: 
dikalai kovoja su liberalais, ir dar toli-gražu nėra 
kūmo, kurie jų paims viršų.

Gurevič, Ježnv ir Zacharova 
nuo to laiko be paliovos buvo 
laikomi tai kalėjime, tai ištrė
mime. Joks teismas jų neteisė, 
nes ir nebūtų buvę už ką. teis
ti, nes visas jų ‘‘nusidėjimas”

MANIEVRAS AR POLITIKOS KEITIMAS?

ra- 
aiš-

tri-

mi savo įsitikinimams. Juos 
persekiojo ir tebepersekioja so
vietų žvalgyba, kuri bolševikiš
kame “rojuje” turi teisę žmo
gų ne tik suimti, bet ir uždary
ti ilgiems metams j kalėjimą 
arba net sušaudyti. Dabar tie 
trys socialdemokratų darbuo
tojai, yra laikomi Kazanės “izo- 
liatore” (tai toks kalėjimas, 
kuriame kaliniai sėdi" kiekvie
nas atskirame kambaryje).

Kokiu budu juos pasiekė ži
nia apie socialistų ir komums- 
|tų susitarimą Francijoje, suir 

Gal būt.

Besarmatis Marijonų šlamš
tas sugalvojo, kad Lietuvos 
Aero Klubo kablegrama esanti 
“gal įprašyta prisiųsti”. Niekas 
ALTASS valdyboje apie tokius 
“prašymus” nebuvo nė sapna
vęs, bet Šimučiui rūpėjo sukel
ti žmonyse daugiau demoraliza
cijos, todėl jisai paleido tą gan
dą į publiką, žinodamas, kad 
bimbininkams jisai bus, kaip 
“kendė” kūdikiui. Ir iš tikrų
jų, tavorŠČius Mizara. tą Mari
jonų suggestiją tuojaus pasi
gavo ir rašo:

“Ir va susitariama su ki
tais tos rųšies bloferiais Kau
ne ir paskelbiama telegrama, 
kad ‘oras (Europoje dardsi ne
palankus’. ”
šitokias gudrybes bolševikiš- 

tai jie, be abejonės, sprendžia ki ir klerikališki žmonių mul- 
sulig savim. Komunistai iš tie
sų yra šlykščiai apgavę visuo
menę: anąmet jie surinko apie 
trejetą tūkstančių dolerių ba
daujančių Lietuvos gyventojų 
šelpimui, o paskui jie padalino 
tuos pinigus tarpe savo parti
nių organizacijų Amerikoje, pa
siteisindami, kad Smetonos val
džia, girdi, neleidžia jiems tas 
surinktas aukas parvežti į Lie
tuvą.

Kadangi komunistai yra ap^ 
gavikai; - tai jie bando ir ki
tiems savo hiekšystes prikai
šioti.

tais. Jie nė skatiko nėra pridė
ję prie to dalyko, o betgi jie 
draskosi, tarytum jie butų bai
siai nuskriausti. Ne gana to. 
Jie dar bando įkalbėti publikai,' 
kati suaukotieji pinigai buk 
n&ą suvartoti tam tįkslui, ku
riam žmonės juos skyrė. Kuo 
remiasi šitas kvailąs jų prie
kaištas ? Juk už pinigus, ku
riuos ALTASS sukėlė, buvo nu
pirktas lėktuvas ir įvairios jo 
įtaisos ir apmokėta kitokias iš
laidos, surištos su skridimo Or
ganizavimu. Tas^ turtas yra 
tvarkoje.

Taigi pasirodo, kad skanda
lų a tie, kurie nieko nedavė. Jų 
neva susirūpinimas aukomis 
yra gryna veidmainystė. O ka
da jie kalba apie “apgavystes”,

kintojai,. tur būt, vartoja, ka
da jie nori paslėpti savb nešva
rius skymus; Bet ALTASS val
dybai nėra reikalo taip elgtis, 
nes ji jokių slaptų tikslų netu
ri;-'Vienintelis jos tikslas tai — 
įvykinti sumanymą, kurį re
mia plačioji visuomenė. Vaidy
bos pareiga yra Žiūrėti;, viena, 
kad pinigai butų teisingai su
vartoti;. antra, kad skridimas 
butų rūpestingai ir tinkamuose 
sąlygose Įvykintas.

Bolševikiška ir klerikališka 
demagogija neriukreips jos nuo 
šito kelio. *

AL. MABGERIS

Chicagos Gaisras

Mi

ruošė gulėjo ant žemo pilimo 
išsitiesęs geležinkelis. Vienoje 
'vietoje prie jo stovėjo • aukš
tas, storas vandens kubilas. Vi
sas horizontas buvo apmėtytas 
žemais, plokščiais kalneliais ... 
nudegusia, pilkaujančių žole ... 
trokštančiais augti kukurūzais, 
avižomis, miežiais, kviečiais,
bulvėrųis, pamidorais, svogū
nais ... kai kur pavieniai ribk- 
sančiais, kai kur kuopomis suL 
sitelkusiais medžiais . . 
mis fermeriu trioboihis 
vulių bandomis ... ir 
baltais, kaip nuotakos 
nai...

Viskas gūžėsi į save 
peši, kaip išmanė, nuo 
lo karštos saulės.

Tik mudu su augintine pa*- 
sitiesėme keturkertę pilką, kaip 
milinė, gūnią, užklojome ją 
balta paklode ir atidavėme sa
vo grynus kunus saulei.. .

Mum ji buvo meili ir malo
ni — be galo maloni!

Ir kai žemė bučiavo mudvie
jų strėnas, saulė bučiavo kru
tinę ir veidą, ir atvirkščiai.

Po valandos kitos ryškiai 
raudonavo mudviejų oda, plo
vė ją šiltas prakaitas, o gilus 
perkaitimas stūmė mudu į ppe-

€; M. Frazier, prezidentas 
Trion, Ga., audinyčių darbinin
kų unijos, kur milicija nušovė 
du streikierius ir 15 sužeidė. /
- 1-1 ji -!

. 'retb- 

... Sy
keliais, 
kaspi-

ir slė- 
be ga-

Apžvalgoje šiandie paduota įdomus faktas apie 
jų Rusijos menševikų telegramą Francijos socialistams 
“bendro fronto” klausimu.

Nuo to laiko, kai Rusijos bolševikai, įvesdami “Ne
pą”, pasmaugė visas opozicines partijas ir jų spaudą, 
dar nebuvo atsitikimo, kad sovietų valdžia butų leidusi I k u tikrai pasakyti, 
savo politiniems kaliniams tiesiog per telegrafą susu kad jie palaiko slaptus ryšius 
nešti su socialistais Vakarų Europoje.

Ką šis Stalino “liberaliŠkumas” reiškia, kolkas dar | 
neaišku. Gal būt, kad tai yra paprastas “’manievras”, ’ 
kuriuo bandoma sustiprinti smunkančią komunizmo įta
ką užsieniuose. Gal būt, tai yra pastanga gauti daugiau 
simpatizatorių sovietams tame momente, kada Maskva 
stoja į Tautų Sąjungą ir rodo pasiryžimų remti “kapi
talistišką” civilizaciją, kovojančią prieš Hitlerio barba
rizmą Europoje ir prieš japonų* militarižmą Azijoje.

Bet, gal būt, bolševikai jau įsitikino, kad smurto 
priemonėmis valdyti 'didelį kraštą ilgai nebus galima ir 
kad atėjo laikas pradėti “strategišką traukimąsi atgal”. 
1921 metais sovietų valdžia staiga pakeitė savo politiką 
ekonomijoje. Dabar, gal būt,, ji jaučia reikalą keisti 
savo nusistatymų politikoje.. Užsienių politikoje ji savo 
frontų jau pakeitė, susibičiuliuodama su Franci ja ir 
paduodama aplikaciją dėl įstojimo į. Tautų Sąjungą. 
Atatinkamos atmainos turės būt padarytos ir šalies vi
duje.

Tačiau, nežiūrint koki sumetimai paskatino Mask
vą praleisti tą reikšmingą telegramų iš- Kazanės kalėji
mo į Paryžių, vistiek ji turės labai didelės svarbos ir 
Rusijai, ir tarptautiniam darbininkų judėjimui. Nes 
prieš viso % pasaulio darbininkus dabar stovi griežtas 
klausimas: Jeigu Rusijos valdovai leidžia, savo politiš
kiems kaliniams šaukti Europos darbininkus vienybėn, 
tai kodėl jie patys laiko socialistus kalėjime?

• Nu®, aiškaus atsakymo ? šitą klausimu Maskva1ne* ^saamli tmižatlaHttfflb 
beissisuks. įdimo A organizatorius fr “Nari-i

------ ------------ ------------- ----------- 1 j ienas”. Visa, ką gimdavo IŠl-1 
jeltarPVa. — iŠ sovietų ifelejimo mutis Marijonų Organe, su pa-Į 
Kazanėje pasiuntė tėtaramąJsigersjhnu Kartoja tavorščiriš 
Frančijoą socialistų laikraščiui Mizara “Laisvėje” ir abudu viri- 
“Populaire”, sveikindami’ sočia- nu tonu šaukia; kad visuomeili 
lįstų ir komunistų susitarimą besanti “užvilta”. , !
dėl bendro Veikimo. Tele^maf į “Draugo” 'iifasimanymuš 

au hu'vo šioje vietoje atsakyk 
todėl! skyribrii • atsakinėti 

. . . i“Laisvei”nė'rafeikalo;Betbus
komunistų $Wtijų dėl’veiki-ne pro' šalj /į^dlryti kai ’ku^

su savo vienminčiais už kalėji
mo sienų (juk ir carizmo lai 
kais kaliniai gaudavo įvairiais 
slaptais keliais žinių' apie tai. 
kas dedasi pasaulyje), o gat 
jie apie tai perskaitė kokiame 
nors bolševikų organe, kuris 
pateko į jų rankas. Bet įdo
miausia yra tai, kad sovietų 
valdžia leido tiems trims men
ševikams, sėdintięrns kalėjime, 
kreiptis' į Francijos^ obcialistų 
organą ir kad ji praleido jų te
legramą. Aišku, kad be GPU 
žinios tai nebūtų galėję įvykti. 
O GPU Kazanėje turėjo atsi
klausti apie tai Maskvos.

Vadinasi, Maskva sutiko, kad 
frys žymus Rusijos šbcialistai 
per telegramą susisiektų su' 
socialistais Francijoje, iižgirda- 
mi bendrą frontą ir agituoda^ 
mi už jo sudarymą viso pasau
lio darbininkų judėjime. Jeigu 
Visur, tai kodėl ne Rusijoje?

KLERIKALIŠKAI'-KOMUNIS-
TIŠKAS DUETAS ’

Dar kartą musų vadinamieji 
“komunistai” padavė brolišką 
ranką klerikalams, sutartinai

SOVIETŲ KALINTAI PRTTA- 
HIA “VEIKIMO VIENYBEI”

Vadinamo “bendro frontoM

svarstyme, kuris per kelis pa- 
skutirtius mėnesius eina pasau
lio darbininkų judėjime, Įvyko 
didelės reikšmės dalykas: trys 
garsui Rusijos socialdemokra-* 

. tai. (menševikai) Baar*GU' 
revič, Cederbaum-Ježov ir Za-

t

skamba-: į
“Stt džiaUgįsmu sveikiname [ ta,

suėitarimą tairpet socialistų ir
ri....... .

mo vtrihybčs.’Šis susitarimas Iriuos palyginimus. "Marijonų 
padarys darbininkų judėjimą organas liejo krokodiliaus aša- 
neriujįdima- jėlgk; kririi: užkili ta abite $rriohiiį. pridėta aukas, 
kelią fašizmui,', pasalins karo bet ar patys Marijonai aukai 

. b^vrijų ir /į^ei^i- y Ar šipiutįs aukavo? Nę.
mą revoliucinėj SpciaUstfnėę | Taip pat yra ir su "komuriis-

vo? Ar šimutis aukavo? Ne.
*' ' •'Tik- . " ■/» > .. .....

(Tęsinys)
Halsted gatve ir kai kuriais 

griuvėsiais’ dar tebekiurknojo 
vandub: 1; .

Smalsiai apžvalgę kuone visi
ką, atsukome savo išrasojusius 
veidus ir krūtines minkštam 
pietų vėjeliui, yis giliau* ir gi
liau jkrisdami jo glėbyn.

Ėjome Halsted gatve pietų 
linkui.

Saulė ridinėjo žeme ir gun
de mudu žengti viliojančiomis 
jos pėdomis.

Sėdome pagaliau automobk 
lin,. o jo ratai pasileido bėgti 
paskui riedinčią Saulę.

Miesto dulkės, skerdyklą 
dvokas, sudbgusių'gyvulių smar
sas ir ypatingas degėsių kVėp- 
numas ilgai mudu lydėjb;

Atvirame kelyje . lakstė šim
tai automobilių ir zvembė lyg 
sparvos,1 bet skėrškelyj jie kftm 
šosi, trynėsi ir stenėjo kaip* 
iškaršę seniai. •

Rur-ne-kur . šaly kelib niūk
sojo labai neškohingos, plikos 
—. be jokio medelio aplinkui 
— farmėrių tribbos. Apie jas 
vaikštinėjo, bėginėjo pulkai viš
tų, baltųjų gulbių rūbais išsi
puošusių. Kai kurios jokio ap
dairumo nepaisė ir lėkė per ke
lią, vos nepakliudamos po iria* 
šinbs ratais.

PieVbs jau tiebežaliiivb ir ne- 
bekvėpėjb pavasario gyvybe. Jų 
nugara buvo nugeltus^ ruožtais 
visai nubaltos.

Susibridę į upelį po medžiais 
paVėsiavo įkritusiais šonais al
kanos karvės, ilgomis savo uo
degomis, kaip beržinėmis šluo
tomis, vaikydamos nuo savęs’ 
įkirias muses ir tašky'darnos' 
viena kitą vandeniu.

Sunkiai išlindę iš perdžiūvu
sios žemės kukurūzai, kiek ga
lėdami' tiesė' savo pavytusias’ 
.galvutes į dangų,. lyg ir 'melš-; 
darni atią mistišką pasakų ga
lybę duoti j iems Tįetaus.

Piien^ keliu lėtai bėgo visas 
su'hiekąnizėjęs ilgas gyvrilysį- 
'dažlVai pasikosėdamas -ir ritosi- 
špiaudaihaš juodais durnais su; 
'Ugnies kibirkštiiriB; ' -

Jutt visai netolimais mirgą- 
vo prieš mu*s pfeti" Upe, 

n čia mes ir što&tojbirite. •
, Ir višų pirmiausia pasisvei
kinome; šu '#aliWgais ąžuolais, 
visu savo kresnu liemeniu ir 
plačiomis lakomis .palirikusfe-is 
j1 Upte, iri b'esiirialorišjaričita 
’ ttektniči u: "tyW ‘ iūi
‘ ViBb iš

tiko, nubarstė savo žvilgsnių 
perlais...

Karšta pavasario saulė ne- 
šykštėdama pylė savb spindu
lius į musų odą, jau spėjusią 
suliepsnoti ratrtionbmis nok
stančių vyšnių varsomis.

Vėsus upės dugnb vandūb, 
ištraukęs savo akis iš šilkinio* 
smėlio, žiurėjo j mus ir vilio
jo į savo krutinę.

Sužavėti svetingų jo • žvilg
snių, šokome į jo rumUs pasi
svečiuoti.

Priėmė |is mus kiro malo
niausiai ir vienval bučiavo vie
šas musų įkaitusių kuhų ker
teles gaivinančiomis savb lupo
mis — lupomis, kuribm niekas 
negali prilygti vasaros karš
čiuose.

Mano augintinė, nardė van-* 
denyje, darydama auksinės žu
velės gracingus vingilis.

Jaunas; lankstus jos kūnas' 
atrodė skaidriame vandenyje,, 
kaip tobula, melodinga. poema.

Skoningi jos dailių rankų, 
Stintų jų kietą širdį ir gautų’ kojų, liemens ir krūtų jude- 
almužnos. Apie jų buvo apsi- šiai grojo bėgančiomis vandens 

" “ ................ srovėmis ir pripildė mano, klau
są tolimai griežiančio orkestro 
švelniausiais tonais.

Aš tik dėdiškai į ją. težiūrė
jau, o vis dėlto mano širdis py
nė jai romąntingo valco sva
jones ir ramiųjų mėnulio klo-* 
nių sapnus...

Pasisvečiavę gaiviuose , van
dens rūmuose ligi sočiai, vėl 
sušokome valtim dabar jau su 
atvėsusiais kuriais ir labai pa
kilia nuotaika. !

Plaukėme ieškodami prošvai
stes, kur ramiai galėtume pa- 
nudistųoti —- tikru rojaus gy
venimu pagyventi- — ir saldės 
spinduliuose pOsitaudyti.

itaukomo siamtą,
kreivą, febai' tiršfeti .apaugusį' 
didbliais medžiais, ftuiųe OaVo 
pAlirikUsiortliš ViršUhČmls rglku- 
džiai susikibę, Vftinlkavb tepelį! 
Žaliu4 ir /gyvu \ skliautu.

— Tenai', dtectiik,, kur tas Vie- 
riišds medfe\ fr .’tbs aukštos Žo- 
Ifes. ■ / ■ ' - ., .

'Aš apsidairiau-. *’lš • tikrųjų 
bhvo ideali ^prošvaistė; visai ar-1 
tA upelio.' Smarkiau pavariau 
luotelį ir jis*’ tajr įsmigo į že- 
ihę,' smėlėtą krantą. Iššokau iš1 
valtblėš, padaviau SaVb augih- 
tįnei ranką, ir dik kelių žinks- 
nių. tereikėjo pasiekimui numa
tytos prošvaistės vidurio.

Rūpestingai apžiūrėjom ją ir 
visą aplinką. Žolė -buvo nude- 
gūši; 'lUtbalūsi, plačiais rutožtais* 
ligi’ šaknų Nutrupėjusi. Skurdų 
ji< darė vaifcdą. Aplink aukšto- 
kos, dykos; žymiai pavytusios 
IkiiUlriSš "žo^ės. Iš žiemių pusės' 
niūkiai stoVėjo didelis, perku-; 

'rio^apdauž^tas medis. Jis sim- 
. Idai1 iriėto " senatve ir žaiz- 
tfbmis. Rytpiečių taukią sie
ną: sudarė gyvulių išmindžioti! 
ir apėsti. upelio antkrančių kar
klai' ir sehi apkerpėję - gluos-’ 
niai; kurie’ ne tiktai į sasp šak-! 
nimisį bct> ir nulinkusiomis il- 
gomife šaltomis maudėsi vėsia
me upelio vandenyje, lyg ir 
norėdami Atęijaurpnti. i . Vaka--

nų šaknys buvo pernelyg skau
džiai aštrios vandens srovės 
paplautos. Jos plikos kyšojo 
lauke ir, tarytumėi, Verkė, ne- 
begaUdambs vėsios, gaivinan
čios žemes drėgmės; Viena bu- 
vb visai nulaužta, sattša, nuba
lusi, nelyginant saulės iščiulp
ti rdgią šiaudai. Ji; ryškiai ky
šo jb' ir' priihinė žiriro^rii am
putuotą elgetos koją, kurią jis 
rodo praeiviams, kad sufeink-

vyniojusi grandinė. Ji laikė 
raudonų, gangreit bau ją vai
telį.

Aš įšokau valtelėn, paėmęs 
už rankos įsodinau jbh savo’ 
augintinę, nutvėriau irklus ir 
Valtele pradčjb skrosti vande
nį trikampe, kaip kdrvelibį 
vo krutinę.

Yrėmės patekmiuh mažai 
n’audbdąmi savo jėgų.

Upė buvo huo' kaitros 
skustos labai’ riUfeOkUsi ir tar
pais taip negiliu ka$ 'gražiai' 
matėsi balta, dūlius jbs dug
nas, sudėstyta iš milijonų’ 
smulkių smėlio' dalelyčių:

Vanduo tasf amžinai bėgo, 
pasiimdamas ir humnešdamas 
miegančias smėlio' dalteiyttes, — 
kaip gyvenimas jauny
stę ....■š'ytefkatą'',, 
. .. viltį ir neviltį; ... malonu
mus ir skaUsmūs; . 
iiau; paskutinį musų - dirbės 
ar menkystos tašką — gyvy-

sa-

te-

bei’

j^ttiėijas

»aga-

kaip
Šiam

žemus upės kraritos aukšti
no febai ryškiai' žali medžiai,, 
tankiąi suaugę ir savo lanks
čiomis, lapuotomis šakomis die
ną' ir ri’aktį Susikibę ir besi- 
glamdriSję: .. Jie kVėpaVb 'mei
lės, brolybės ir lygybės spin
duliais, ir neprisileido; 
didžiausios nuodėmės,
trios,. suriestijalizėjusios* kompe- 
tioijbs, arba noro1 toiuiritobti 
kitų nuoskauda! Ir tik todėl 
<jų aukštumo vienodybė buVo* 
tokia tiksli* kad rodbs kokia 
nematoma ranka britų nukar- 
piusi ir sulyginusi jų viršūnes. 
Tilo kur-ne^kur į aukštesnes 
sferas Savo viršurie įkopęs5 me- • 
dijos kakalius ąžuolas iškilia.

dairės plačioje padangė
je, ieškodamas naujų įlotų* > 
dar didesnės laimės savo skait
lingai’ valstybei.

'Aš visą laiką-palengva ii'k- 
lavauS stebėdamas pbcžij os 

^vėriOnčlą visą 
•aplinką iri drauge •savo augin
tinę, 'kubl Viskį? kų ffe silsi-

Upelis tekėjo sriauniai, van
duo labai skaidrus, bot gilumo 
tik ligi kaulelių.

Aš tuoj pradėjau rankioti 
akmenėlius ir statyti dambą^ 
kad gaučiau tvenkinį. Darbas 
sekėsi. Juo labiau, kad mano 
augintinė su malonumu žiurėjo 
į mano darbą ir inspiravo ma
ne su tekančios saulės šypse
na. Greitai pastačiau daugiau 
kaip pėdos aukštumo dambą> 
pro kurią vanduo nebegalėda
mas visas prasikošti, kilo ir 
darė žavų vandenpuolj. Atsi
stojo po juo mano arigintinc, 
o jis plovė ir vėsino Jos ko
jas.

Tvenkinys vis kilo ir jau tu
rėjo per dvi pėdas' gylio; Pro 
'vaiskų, kristalinio tyrumo jo 
vandenį buvo galima matyti ir 
suskaityti visus dugne gulin
čius akmenėlius.

Atsisėdau vaiskiame vande
nyje ir susiliejau savo kruti1 
iię, strėnas ir galvą. Netrukus 
Atsisėdo šalia manęs ir mano 
augintinė. Vandub dabar būvi) 
jau* ti'ėk pakilęs, kad sieke jos 
krūtis. Jis vienval kilo ir nik 
įsitvėrė kaip išalkęs kudL 
kis...

Mes taškėmės krištoliniu 
vandeniu, o saules spinduliai 
apjuosė mus spalvinga vaivos 
rykšte:..

Mudviejų širdys taip liarmo* 
riingai plakė, kad rodos Čia tik 
Viena širdis tebuvo, o krutinės 
lengvai kilnojosi, afeuodamęs 
gaiviu upelio vandeniu...

Paskui atsistojome, išbrido- 
me iš vandenio ir vėl atidavė
me atvėshsius savo kunus sau
lei.

Dangaus skliautuose pasiro
dė-pilkamargių debesėlių ir ret
karčiais atkirto nuo mudviejų 
skaidrią saulės spindulių sro
vę. Vienas" tų' debesėlių paste
bėjo mudu iš aukštos padan
gės, atplaukė tiesiog ant mič 
dviejų galvų ir padovanojo tūk
stančius tyrų, kaip kristalas, 
vėsios padangės vandens lašų. 
. DangahS dbvahds mudviem 
labai1 patiko! jtto labiau1 ihanc 
augintinei, kuri tuoj pašoko 
ant kojų, išplėtė elegantiškas 
savo rankas; kaip pasakų1 ange
las sparnus, Stipriai šiaude de
besį prie meile liepsnojančių 
savo kfUtų iri karštai ji bučia- 
vo..*> Paskui jį paleido, o jis 
nuptokč piritų linkui, daug 
kartų* atsigręždamas ir į mudu 
pasižiūrėdamas riUOširdaus at
sisveikinimo akimis...

Ramu... Mudviejų svajonės 
audžia- dienos sapnų' šilkinį au
deklą^ Tikro* rojaus atmosfera 
ir nuotaika...
'• ’* (Bus daugiau)

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

Skelbikui’ Nauji

kad pačibs NdtiJ'ieiiOš 
yra' U'audin'gos



Cicero Liet. Improvement Club

Lietuvių

praeitą

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

klubas ne nesitikėjo

Ghica

CHIČkdp. ILL

ne

Advokatai

konfe 
hole

Namų taisymo va 
jaus konferencija

L ii; CiiĮiiųfr. 
irnąują gra
bas. Tel.

•ų specialisti
sted St

756 W. 35tK St 
Cor, o< SKth

Beliajns 
savo

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Avinas gerai iškeptas: (Įaug, 
publikos,; links mos dainos.

D. L. K. Vytauto Draugija

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South -Ashland Avė.
Tol. BOulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9723

DR. STRIKOL’IS 
(lydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 
Ofiso vai.: N 

▼ak. Ned

NA U JIĘNŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

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

2400 West Madison Street.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7380
Nąmų telefonas Brupawick 0597

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrtfe 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu ihassage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Sp, ASHLAND AVĖ.
lo 2 iki 4 ir nup Q ikl 8 
lioj pagal sutarimą 
l.i Boulevard 7820 
•J Prospere 1930

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Paveikslai apie Hitlerį 
Nazių terorą

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

CICERO 
provement Klubo susirinkimas ........ ..... *—;----------------------
vyks šiandien 7:30. vai. vak. 
Juosybės svetainėj;. Šis susi- 

rinkimas bus labai svarbus,
nes turim išgirsti įvairių komi- ffiįSBįjjjffi
sijų raportus. WSLJ^Kįi

Yrą daug įvairių žinių apie
musų kolonijos reikalus. Ture-Į DR. VĄITUSH, OPT 
Sime apsvarstyti ką daryti atei 
tyje. Atsilankykite visi klubie 
čiąį ir atsiveskite kaimynus pri 
s įrašymui. —Raštininkas.

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

Tel. Lafayette 4146 '
VALANDOS; 

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

Trečiadienį Vytautas 
prade# organizuoti 

• • .... mokyklą ••

5340 So, Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

esate pasilikę su mokestimis, 
privalote apsimokėti.

P. K. sekt.

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

BRIDGEPOftT. — DLK Vy- 
tauto Draugija laikys mėnesinį 
susirinkimą šiandien 7:30 vai. 
vak., Chięagos Lietuvių Audi
torijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St. '•>.

Susirinkimai * yra svarbus, 
todėl kiekvienas narys privalo 
atsilankyti. Bus svarstomas rei
kalas metinio baliaus, kuris 
įvyks lapkričio 11 dieną. Kurie

SimonM. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas gerąs ir nebrangus

NORTH SIDE. — Praeitą 
sekmadienį Jefferson giriose 
buvo surengtas Morning Stąr 
Klubo šaunus iŠvažiavim’as. 
Publikos,, o daugiausiai klubo

Beje, nereikia praleisti 
paminėjus dar vieno svarbaus 
dalyko, tai grybų. Grybų se
zonas jau atsidarė. J. Jankus 
net du bušeliu, ten pat prisi
rinko kelmučių ir lietuviškų 
kazlėkų. P-nia Kairienė umė- 
dėlių irgi netyčia rado. Re
porteris vakarienei pakanka
mai prisigrybavo. —š.

GAS. DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

Pullnian 4151 
10734 Š.Michigan Av.

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevįcįus 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Clnca- 

koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL,

Humboldt, Purk Po 
Etiško Klubo išva 

žia vimas

Iš Morning Star K1 
išvažiavimo

Rytoj 4 
prilipami 
įvairaus 
Vytauto Beljajaus šokių, 
kyklojc, 
3259 S. Halsted st.

Roselando šokių mokyklos 
skyrius randasi adresu 10837 
S. Michigąn ant antro aukšto.

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti' priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose Atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiant {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

Konferencija šaukia 
gos komitetas veikiąs sykiu su 
“National Houšiųg” adminis
tracija. Pakviesti yra kon trak
toriai, laikraščių leidėjai ir 
Skelbimų agentūros. Naujie
nos taip pat siunčia ten savo 
atstovą.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

DR.° P° Z?ŽaMoRI&
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, HuL. ’

vai. po pietų bus 
ir rdgistruojami 

amžiaus vaikučiai 
mo

kini randasi adresu

Rugsėjo 16 d., teko būti Hay- 
maricet teatre,, kur buvo ro
domi kalbami paveikslai apie 
Hitlerį ir Nazių terorą Vokie
tijoje. Juos nuėmė laikrašti
ninkas Corneliųs Vanderbilt 
1933 metais, kuomet gyveno ir 
važinėjo* Vokietijoje ir Austri
joje.,

Paveikslai pirmiausiai yra 
įdomus tuo, kąd Vanderbilt 
juos nuėmė nežiūrint griež
čiausių priemonių iš nazių 
pusės, kad prie to neprileisti, 
o .teigti pasisekė nuimti, tai 
neleisti išvežti iš šalies. Tik 
paslėpęs juos po automobilio 
apačią ir motoro patalpoje te
pajėgė autorius dalį paveikslų 
išvežti iš. Vokiętijos.

Sekdamas paveikslus matai 
kokias baisenybes Vokietijos 
gyventojai, pergyveno po Hit
lerio ir jo gaujų valdžia. Ma
tai ir girdi ausimis kaip Hit
lerio rudiną r škinįai daro po
gromu^ priješ žydus, prieš dar
bininkų unijas, prieš visus 
tuos, kurie drįs t ą Hitleriui iš
reikšti neprielankumą.

Štai, gaują hitlerininku dau
žo. žydų, krautuvių langus;, de
gina tuksiančius žmonijai nau
dingų knygių apie degantį 
knygų laužą šokinėja hitlehi- 
ninkai, lyg ląukiniaį; subėgę į 
priešingai nusistačiusio žmo
gaus krautuvę daužo, baldus, 
mėto prekes. Bažnyčiose nie
kina, drasko paveikslus., Tik
rai, grimąta Vokietija iš 20-to 
amžiaus civilizacijos laikų į 
viduramžių barbarizmo lai
kus.

Iš paveikslų matai, kad apie 
demokratiją, spaudos ir darbi
ninkų organizacijų laisvę nei 
svajoti negalima.

Visur minios, ginkluotų rud- 
marškinių gaujų slankioja iį 
terorizuoją. Janui vaikai ir

di;enį nuo 4 vai. po pietų ligi 
7 vai., vakaro, o pas p-ią Brė
ži chę (10835 S. Michigąn) 
kiekvieną vakarą.

Šią žiemą bus rengiama ne
paprastų iškilmių. Todėl pa
tartiną tuoj; vaikučius leisti į 
Šokių niokyklą, kadi jie. galėtų 
tinkamai; prisiruošti ir tose iš
kilmėse dalyvauti. — N.

I. J.
GRAĘQRiŲS 

164? West St
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So, 49th ęt.
Tel, Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti; 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal* sutarti;

Lachavich ir Simus)
LIETUVIS GRABORIUS 

Patąrnaūja laidotuvėse kpopigiausiai 
•Reikale meldžiame atsišaukti, o mii-

2314 W. 23rd PL 'Chicago 
2516

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI. 
Tel Cicęro 5937

narių, suvažiavo nemažai. 
Dainuota, gupkšnota ir sand
vičius valgyta. Kogi daugiau 
ir bereikia tokioj gražioj 
saulėtoj dienoj? Visi buvo lin
ksmi, draugiški ir patenkinti.

Gal geriau butų buvę, kad 
abudu northsidiečių klubai 
nebūtų tą pačią dieną rengę 
du išvažiavimus. Beveik tie 
patys žmonės priklauso ir 
prie vieno ir antro klubo. 
Mątoiųąi. abu klubai norėjo 
turėti išvažiavimus, o ir oras 
pasidarė nepastovus ir šaltas, 
negalėjo toliau tęsti.

Rašejas šios žinutės aplanke 
abudu išvažiavimus, t. y. 
Humboldt Parko Liet. Politiš
ko klubo ir šio—Morning Star. 
Reikia pasakyti, kad abu iš
važiavimai neblogai pavyko. 
Pelno turėti, suprantama, 
kaip vienas, taip ir antras

■Buvęs.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotųvūsę........PašąUkįtę,...,...

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

v^^TTel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

- ‘ ’ f

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

Nedėlipmis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Vienintelis 
j Vault’as 
tižgirtas U. S. 
jPatent Ofiso, 

išklotą^ iš 
< vidaus ir su 
Qyo Spaudimų 

Jis yra 
t ABSOLIU

TIŠKAI 
apsaugotas 

' nuo 
vandęns,.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki lt valandai ryte, 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

93rd Street ir Turner A 
reęn Park 7122 Ęyergreen Parkyll
VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU 

Parduodam vien tik Graboriams.

šiandien 10 vai. ryto įvyks 
namų tąisymo vajaus 
rcncija Palmer House

FRANK SfflMKUS
Persiskyrė su Šiuo pasau

liu rugsėjo 17 diena, 4-:30 yąl, 
ryto 1934 m., sulaukęs 57 me
tų amžiaus, gimęs Sėdos mie
stely, Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų, 
Visą laijką. gyveno Chięagoj.

Paliko dideliame nuljudimo 
Rjopice, du su- 

f ir Ignacą,, dukterį 
ilienę, marti Bronice. 

rojj Nikodemą

J. F. R ADŽIUS
Incorporated

LIETUVIŲ- GRABORIUS
Palaidoją užz $25.00 ir. aągščiau.

Modemiška koplyčia dykai;
668 W. 18th St. Tel. Canąį 6174

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
š-eredomis ir nedėk pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. Caltforąia Avenue
T«lefnnae Renublk 78<U>

DR. V. A. ŠIMKUS’ • , , “T* “ < ' ■ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
aląndos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vąl.. Nedėliomls nuo 10 Ikį 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918

NORTH SIDE 
sekmadienį Eikš Grove, Hųm-; 
bęldt Pa?k Lietuvių Politiškas 
Klubas buvo, surengęs išvažia
vimą. Diena buvo graži, tai 
ir svietelio nemažai suvažia
vo.

Kai reix>rteris. ąuvažiąvo,, 
tai rado, jau bekepant didelį 
aviną. C. Kairis buvo šefas: 
kočiojo ant kartės ištemptą 
avinėlį, ir “šmiravo’* su svies
tu. Reporteriui davė pakaš
tavot gražiai apkepusios avi
nėlio nugaros. Buvo “fain” 
kepsnis ir druskos kaip tik 
su proporcija pridėta.

Kai avinėlis jau buvo iškep
tas, taip ‘kaip bematant ant 
stalo jo tik kauliukai beliko, 
šėfas, p. Kairią, matydamas, 
kad jo keptas avinas visiems 
patiko ir nebeliko, sako: “Kas 
norite hot dogs, pakelkite ran
kas“. Pakilo keletas rankų. 
Nagi, žiūriu* mano šunį jau 
gaudo!... AR, kąd jus galas, 
srtinį keps! Jeigu taip, tai aš 
(ėmiau ir uždariau į mašiną 
savo “dioškį.“

O dainos tos dąinos, kad 
net miškai aidėjo. Dainavo 
“vyrų choras,“ “leidžiu cho
ras“, “solistai” ir jaunuoliai. 
Visi buvo linksmi ir paten
kinti.

Teko sutikti pp. Malelus iš 
AVaukeganp, kurie irgi buvo 
savo Packardu atvažiavę į čia 
su chicągiečiąis pasimatyt i. 
P-as Jonas Malda vra štam- 
bus biznierius ir kepyklos sa
vininkas, adresu 925 Eigbth 
st.. Waukegan. P-as Malela 
yra brolis chicagiečio Malda 
Electric Shop savininko Malė-

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seretįoa ir 
Pėtnyčios 6; iki 9 

K Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefoną# Rępųblic 9600

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 
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

REGISTRUOTAS U. S. PATĘNT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: _ DIDYSIS OFISAS*

yęiW

Atsidarą šokią mo 
kykla

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI. 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginja^ 0086

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

Telefonas Yards 1188 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Raina prieinamą.

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 pagal nąu-. 
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 vah^vMare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Cfentral 7464

mergaitės, virš 12 melų kas-j Vaikai bus priimami penkta 
dien po dvi valandas mokina
mi kariuomenes pareigų eiti 
ir kaip kareiviai, su ryšuliais 
ant pečių maršuoja ar mank
ština kūną.

Merginos taipgi po dvi va
landas į dieną yra mokinamos 
eiti slaugių pareigas, mat, tiki
masi karo.

Vanderbiltui teko būti ir 
Austrijoje, taigi jis parodo ke
letą vaizdų ir iš Austrijos.

Paveikslus patariama vi-* 
siems pamatyti. Pamatyti 
kaip Hitlerio diktatūra naiki
na Vokietijos civilizaciją ir 
kankina žmones.

Iš paveikslų galėtų gerokai 
pasimokinti ir musų lietuviai, 
kurie mėgsta garbinti diktatu- 
rių valdžią, o smerkia demo
kratiją ir laisvę.

Senas Petras.

JUOZAPAS KASPARAS;
Persiskyrė- su šiuo paąąulių 

rugsėjo 15. dieną, 5;45 valandą 
vakare 1934 rn.» sulaukęs ptiJ 
sės amžiaus, gįmęą, Tauragės 
ąpskr., Jokūbaičių kaime, Jur
barko pąrąp.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

motęrf Agotą pp tėvais Lųkąū- 
skaitę, sunu Albina 6 mėtų ir 
giminės, o Lietuvoj broli Ka
zimierą, seserį Julijoną ir gL 
minos. ■

Kūnas pašarvotas, randasi 
1608 So. 50 Avė., Cicero.’ x

Laidotuvės įvyks seredoj 
rugsėjo. 19. dieną, 8* vai. rytą 
iš namų į šv. Antano parapijoj 
bažnyčią, Cicero j, kuriojo1 at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtus i ŠV? Kazimiero kari-' 
nes.

Visi ą. ą. Juozapo Kasparo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nųpširdįiai kviečiąmi da
lyvautu laidotuvėse ii? suteikti 
aSvelkirimą X■>

Nuliųde liekamo.
Moteris, Supąs ir Giminės.

Laidotavėsą nątąrąauja grą- 
borius S. K Mašęika^ Telefo
nas Yards H38.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

II FJTfR I I. R III— I—.— ...... ............................. ... ........ .

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas, 

Moterišku. Vyriškų, Vaiką ir visa 
chroniškų ligą

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos; 2—4, 7—9 vat vak, Ną- 
dįionįs ir šventądieriaįi 1Q—lį 

dieną.,

^^F*****-****»^**«fw>fM*ii>szwiy%****^* i»«>a*****^*^^

Laidotuvės $95
1 J. BAGDONAS

Ambulance Patarnavimas Pieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorių? J$r 30 Bfebj 

4605-07 So. Hęrmitage Ąyęąuę;

Tel. Monroe 3377 
.   1"."! j'.'ji į')' j I J "

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Ave 
Tel. Boulevard 4139

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton St.

Kambary* 402. Tel. Dearhoro 9047

Jaunos audinyčių darbininkės kviečia Gastonia, N. C., audėjus 
streikan.

Amerikos 
___ '' ...Draui

Tel. Oflce Wentworth 6880
Hm. Hyd. Park 8395

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vai'
6m so. ]

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER1S 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone. Boulevard 8488

nūs J
Teklę __
ir du an.ukal ,
ir pusbrolį Joną Shįmkų. ir 
daug kitu giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
5423 So. Spauldjng Avė.

Ląidątuvėa įvyks subatoj 
rugsėjo 22 dieną, 8:39 vai. ryto 
iš najnų. į Gimimo, Faoelgs. 
švenčiausios pąrapijęą bąžny« 
čią, kurioje atsirita gedulingos 
pamaldos už vėlionio sietą, o iš 
ten btis nulydėtas i šv. Ką^i' 
miero kapines.

Visi a. a. Frank Shimkaur 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiAmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskuArii patarnavimą ir 
atsisveikinimą. *

Nubudę liekame, 
Moterių, Vaikai 

Laidotuvėse pati 
bortus J. J. Bag;c

Dr. Charles Sega!
OFISAS .

472.9 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 8:30 vaL 
vakaro. N ėdė Ii o mis nuo 10. iki 13 
valandai diena.

' Phone MWWAY 2880
■ 1      ■ ■■■!■ IIIIM7V ■ I.IJ. J

Dr. jiTuiuSĖtATO
4631 South Ashland Avenųę 

Ofiso valandos:
Nup 10 iki 12 dieną, 2 ikį 8 po pietą;

7 iki 8 vai. Nedėl. nup 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

M f l

< L:' ’’ • ? .

*
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CLASSIFIEDADS

skvadai

Chicagos

MADOS
iemą tu

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

TEL. REPUBLIC 8402

(Vardai ir pavardi)

(Adatai)

Chicagos lenkų tar 
ne revoliucija; pra 
žuvo “Pulaski Road’

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

buvo pri- 
dalyvauti 

Lygos iš- 
Ryans

Wiley Post pasitrau 
kia iš lenktynių An 

glija-Australija

renge 
metu, 

paėmė jį 
Day, rūgs. 

Lėktuvas 
skraidymui

ims.
Kaip Pulaski tRoad dalykas 

pasibaigs, pamatysime.

eras, pa 
na. Nuo 

717 Maxwell St.

kai ir jų tėvynainio garbę da 
bar gina 
kursuodami Cravvford avėnue

REIKALINGAS batų taisymo dar
bininkas šiaučius, nuolatinis darbas.

• 2455 N. Laramee Avė

Dainos, juokai
muzika

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja pataisy

mo? Aprobuosime dykai, šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. Tel. Victory 4965

Tarp Chicagos 
Lietuvių

REIKALINGAS graborius i part
nerius su pinigais. Turiu gerą vie
tą Chicagoje. Atsigaukit pas J. J. 
Bagdonas, 2506 W. 63 St. Telefonas 
Republic 3100.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MOTERŲ patyrusių prie sortavi 
mo skudurų. NUolatniis darbas.

5201 So. State St.

[domi brošiūrą “The 
Civil War in & 
OiS®; 1.

Policijos skvadai ir “patrol 
kos” skuba dingusių ieškoti

- . r „ j — Ice Cream 
Konų —— Pretzel’iu 
SO. WALLACE STREET

Tel. Yards 4996 
Chicago. Ilk

Nespėja prirengti lėktuvą ke
lionei; skridimus at'deda ir 
kiti lakūnai

Iš Bridgeporto Lietuvių 
Politikos klubo

Opera prasidės lap 
kričio 19 d.

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, $125
$150
$175
$125 Rieš. Bedruimio setai dabar 29.50

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

Dvi operos — Boris Go- 
dunov ir Salome — bus 

žingeidžiausios

Dabar Laikas Per
taisyti ir Pagerinti

Jūsų Namus!
Musų biznis aptarnauja kiekvieną 

skyrių jūsų namų.
Staliorystčs darbas — Concrete ir 

Plytų darbas — Stogdengvstė — 
Shingling — Pamatus — Plumbin- 
gus — Apšildymo Plantus — ir t. t.

Jeigu jūsų namai reikalauja patai
symo, mes galime jums patarnauti.

Jeigu jus. negalite užmokėti cash, 
mes galėsime jums pagelbėti gauti 
paskolą. Pasitarkite su mumis.

Building Improvement
Service

7145 S. VVESTERN AVĖ. 
Prospect 1995.

Chas. Pernstein 
Telefonai

: Evergreen Park 7146
Res. Prospect 4308

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
reriaauniftkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendąuninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai; originallo ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje. > 

LANDLORDS BUREAU OF 
• CHICAGO’ 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

THE “OLD RELIABLE” 
STANDARD “BREW”

Skaniaųsis Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREIVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

KAILIO KAUTAI
APNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Huįson Seal

- Ir dauge- 
yra verti keturius 

Taipgi 20 jack-

Tragedija įvyko prie Union ii 
35 gatvių

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Ktidare nuosava mo- 
lerniška studiją su 

Hnllv'vood šviesoms. 
120 W. 63rd St.
Engle-ood 5883-5840

Wm. Mayer

Ofisas

St. Maria & Ever
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė: 
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

bus palaidotas

8339 — Ši suknelė tiks merginai 
arba moterei turinčiai gražią figūrą. 
— Storesnes padarys išrodyti plonu
tėm. Ji gerai sukirpta ir todėl joje 
išrodysite smagi. Lengvai pasiūti. 
Sukirptos mieros 12į 14, 16, 18 ir 
20.

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

1500 nąkjv
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 savaitėj, pomirtinė — 
$2504)0.

Įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijoil " galima kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telėfonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Tarp kitų lakūnų, kurie ren
gėsi šįmet skristi, bet buvo 
priversti planus atidėti sekan
tiems metams yra Jimmie Mat- 
tern, kuris pernai skrido ap
link pasaulį ir suklupo beveik 
prie Amerikos krantų. Vengras 
lakūnas Hoiriis, lenkas Haus- 
ner ir kiti.

North West Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimus įvyks antradieny, 
rugsėjo 18 d., P. Prusiu bute, 8247 
Beach Avė., 7:30 vai. vak. Narės 
malonėkite susirinkti ant paskirto 
laiku. M. Kraučunienė.

Jimmie Mattern rengėsi į 
kelionę aplink pasaulį, bet dėl 
nepalankių oro sų’ygų negalėjo 
pradėti. Panašiai ir vengras 
Hoiriis paskelbė, kad šįmet 
skris aplink pasaulį, bet vėliau 
nutilo. Lenkas Hausner, kuris 
rengiasi skristi iš Detroito į 
Lenkiją, buvo priverstas skri
dimą atidėti sėdantiems me
tams, nes nesuspėjo ir dar ne
buvo gero oro.

Nei vienas iš tų lakūnų ne
nori bereikalingai rizikuoti ir 
mano, kad geriau palaukti iki 
sekančių metų, negu šįmet 
skristi ir užsimušti arba dingti 
Atlantiko bangose. Tuo labiau, 
kad nei vienas transatlantinis 
skridimas šį met nebuvo pa
sekmingas, labiausiai dėl ne* 
prielankaus oro. Visi gerai atsimenam Irvi

nus Austrijos įvykius, kttH^ su
judino visą pašaulį. VisiWtsi- 
męna kaip beširdžiai ir ®au- 
gerikai $Viennoje buvo ^do
mi darbminkai ir naikinami jų 
namai. * ■■ ■:./

Visus įvykius Viėnnoje ap
rašo Julius Deu^chį “Schutz- 
buiįi”—respublikos gvardijos 
vadas, kuris gynė darbininkus 
laike Vienhos skerdynių. Kny
gelė, dabar yra išversta į anglų 
kalbą. Ji agūsidi * iliuętruota. 
KMnuoja 25 ceutįus. J, ; £ 11
Į Knygutę - galini# nusipirkti 
per “Naujienas”- iš Sočia-Į 
lįstų partijos, 549A Randolph • 
street. -4‘

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago. I1L 

Ofisas 3406 S. Halsted St

. BRIDGEPORTAS.— Rugsėjo 
10 d. Bridgeporto Lietuvių Po
litikos kliubas turėjo savo,mė
nesinį susirinkimą. Apart ki
tų svarbių dalykų, buvo nutar
ta surengti didelį vakarą su 
programų ir šokiais šeštadienį, 
spalių-October 20, 
Lietuvių Auditorijoj, 

šiame susirinkime 
imtas pakvietimas 
Lietuvių Demokratų 
važiavime rūgs; 23 d 
miške, prie 87 ir Western Av.

Nutarta kliubiečiams sykiu

YAN 
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų

Fountain _ Įrengimų 

8645

veno viena, 
Union Avė.

Koronerio 
bauskienė, 
formacijų, 
klausimą atsak

Kiti jo giminės informavo, 
kad jis buvęs doras, malonaus 
budo, blaivus žmogus ir svei
kas protiškai ir fiziškai. Pri
klausęs prie pašelpinių drau
gijų. Bet paskutiniu laiku 
buvęs nereguliarus prisilaiky
me draugijų taisyklių, ir dėl 
tos priežasties iš jų buvęs pra
šalintas.

Laidotuvėmis rūpinsis, bro
liai, seserys ir kiti gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi J. 
J. Bagdono koplyčioj, 2506 W. 
63 Str.

Velionis
Tautiškose kapinėse. Kada lai 
dotuvės įvyks bus pranešta vė 
liaus. — Klajoklis.

YO D K Litu
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or °Eye Beauty” Book

Mirim C^. Dept. H. S..9 B. Ohio St., CUca|e

$65; Genuine Mink $150; ir dauge 
lis kitų, kurie 
sykius tos kainos.
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY,
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. IU. .

važiuoti iš Chicagos Lietuvių 
Auditorijos apie 1 v. po pietų. 
Pageidaujama, kad kliubiečiai 
dėvėtų savo kliubo ženklelius. 
Kurie jų neturi, gali gauti 
pas klii.uo sekr. B. J. Jakaitį.

Taip pat iš tų lenktynių tu
rėjo pasitraukti ir Roscoe Tur- 
ner su Clyde Pangborn, kurie 
tik šiomis dienomis gavo savo 
specialiai įrengta ir pastatytą 
“Boeing” lėktuvą. Skrendant 
jiems iš Californijos j New 
Yorką, vienas iš dviejų lėktu
vo motorų sugedo ir besilei
džiant lėktuvas bi.‘vo apgadin
tas. Roscoe Turner yra vadi
namas Amerikos “Greitumo 
Karalius”, nes jis nustatė grei
tumo rekordą skridimui iš Ca
lifornijos j New Yorką. Pang
born keletą metų atgal per
skrido Pacifiko vandenyną iš 
Japonijos į Seattie.

Transatlantinius skridimus 
atideda

CARR BROS.
WRECKING CO.

Antrų rankų budavojimui medžią* 
ra.* Nauji ir vartoti medžiai sta 
y b ai.

3003—3039 So. Halsted St.
Victory 1272—1273 .

Robert Palmąuist, 28 m. (kairėj) ir IPalmer Svvenson, 1! 
i., iš Fergus Falls, Minn., kurie liko suimti Chicagoj ir pri
pažino nužudę Fergus Falls dentistą Dr. John Schacht, 55 m 
e abu bus išgabenti į Minnescitą ir atiduoti teismui.

Rinktinų dainų, gražių juo
kų ir muzikos programas j- 
vyksta šiandie.

hadio klausytojai šiandie 7- 
tą vai. vakare užsistatę savo 
radio ant stoties WGJ£S. turės 
daug malonumo pasiklausyti 
tikrai gražaus dr įdomaus pro- 
gramo, kurio išpildyme įeina 
daug žymių dainininkų bei mu
zikų.

Jie pateiks daug ko naujo 
ir gražaus, prie to dalyvaus, 
“Čalis Kepurė” su naujų juo
kų rinkiniu. - šiuos programus 
kas antradienį nuolatiniai lei
džia Peoples Rakandų išdirbys- 
tės Co. krautuvės, 4183 Rrcher 
Avenue ii 2536 W. 63rd St.

—Rep. XXX.

Pas Chicagos lenkus verks
mas ir dantų griežimas.

Dingo Pulaski Road I
Kiek kartų Pulaski Road 

pasirodo, tiek kartų jis pra
nyksta.

Bet lenkai pasiryžę surasti, 
kur ji dingsta. Ir nusiuntė 
tuzinus policijos skvadų ir 
patrolkų pražuvimo kaltinin
ku ieškoti.

Bet dar nesurado.
štai kaip dalykas stovi. 

Apie tą patį laiką, kada lietu
viai dėjo pastangas, kad mie
stas pavadintų Au|)pr|| avenue 
“Lituanica gatve”, lenkai su
manė lietuviams nenusileisti. 
Jeigu lietuviai nori “Lituanica 
avenue”, tai mes norime “Pu
laski Road”. Tokios kaip Au- 
burn mes nenorime, pareiškė 
lenkai, mes norime didelės* gatvės, kaip Cravvford avenue.

Taip, mes norime Crawford 
avenue, pasakė lenkai miesto 
taryboje. Ir pradėjo miesto 
taryba rietis. Riejosi, ginči
josi ir atsidūrė teisme. Suki
lo, sujudo ir Crawford ayenue 
gyventojai. y' 5

Ir jie su protestais į miesto 
tarybą, vėliau į teismą. Skan
dalo, triukšmo daugiau^ negu 
sužinojife, kad Al Capone pa
bėgo kalėjimo ir rengiasi 
nušauti- Chicagos majorą'.

Grąsindami, kad nei vienas 
lenkas nebalsuos už juos į 
miesto tarybą, lenkai privertė 
miesto tėtušius Crawford avė. 
vardą pakeisti į Pulaski Road.

Per kurį laiką audra aptilo.
šiomis dienomis miestas 

pradėjo keisti Crawford avė. 
užrašus į Pulaski Road. Iška
bino naujus, gražius užrašus. 
Ateina darbininkai sekančią 
dieną. Žiuri, nei vieno Pulas
ki road užrašo nėra.

Uždeda kitus. Ateina se
kantį rytmetį darbą baigti, 
darbininkai žiuri, kad ir antru 
kartu uždėti parašai dingę.

“Vandalai, niekšai, etc....” 
pradėjo šaukti Chicagos len-

Furniture & Fixtiires 
Rakandai-Ttaliu>!

Garsusis lakūnas Wiley Post, 
kuris pats vienas apskrido ap
link pasaulį į septynias dienas, 
pasitraukė iš Anglija-Australi- 
ja lenktynių dalyvių.

\\Tiley Post paskelbė, kad jis 
nespės prirengti savo lėktuvą 
žygiui, kuris turėtų įvykti spa
lių mėnesį, nes naujai sumirk
tose lėktuvo dalyse pasireiškė 
defektai ir juos pataisyti užims 
apie du mėnesius laiko.

šio mėnesio pradžioje Wiley 
Post darė bandymus j 
tuvu Chicagoje. Post 
lėktuvą per bevelk du 
Lėktuvą prirengiu 
išbandyti ir Labor 
3 d., iškilo į orą. 
buvo prirengtas 
stratosferoje 40,000-50,000 au
kštumo. Iškilęs iki 30,000 pė
dų Post pajuto, kad lėktuvas 
netaip veikia, kaip turėtų ir 
greitai nusileido. Suradęs tru
kumui buvo priverstas pasi
traukti iš lenktynių, kurios lai
mėtojui žada $75.000 prizą.

Iš lenktynių išeina ir kiti 
lakūnai

Chicagiečiai ię šią 
res progos klausytis operų.

Chicago Grand Opbra komn 
panija jau paskelbė ateinančio 
sezono repertuarą,

Kaip visados pasenusioms 
italijoniškoms Operoms 'ybu 
duodama pirmenybė. Bet ope
rų sąraše randame dvi žingei
desnes operas būtent “Boris 
Godunov” ir “Salome”.* Opera 
Boris Godunov.pagarsėjo tuo, 
kad šaliapinas iš God u no vo pa
darė puikų scenos tipą. Čia-gi 
amerikietis Tibbett ihėgins bū
ti Godunovu. Opera ‘Salome” 
atvaizduoja žydijos tetracho 
dukters Salomes meilę Šv. Jo
no, kurio galvos ji užsinorėjo, 
šią operą peikė ir draudė ku
nigai, o todėl žmonės visuo
met trokštą tą operą matyti. 
Pagarsėjusi soprano Maria Je? 
ritza vaizduosianti ž Salomę, ir 
iš operos nieko nebusią išleista.

Operų vadovybe atiduota ita
lams. Gennaro Papi bus muzi
kos direktorių.

Kas penktadienis ketinaipa 
duoti baletas. Baleto direkto
re bus Ruth Page.

Sezoniniai biletai jau par
duodami dabar, Civic opera 
House, 20 North Wacker Drive. 
Pigesnieji bilietai išperkami 
pirmiausia.

Operos sezonas tę$is nuo 
lapkričio 10 iki gruodžio 22 d.

Pilietybės Pamokos
< ■ .. ‘t ‘
Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Septem- 
ber) 20tą, 1934, 7:80 vai. vakare.

Kreipkitės prie

Joseph J. Grish, 
4631 So. Ashland Avenue 

Telephonas: Boulevard 28C0.
kvočiama A. Cu- 
nedave jokių in- 

kiekvieną 
Nežinau”.

BRIDGEPORTAS — Rugsė
jo 16 <1., 3:15 vakaro \Vilnam 
Cubauskas (Kubauskas) tra- 
gingai žuvojjįjri motorciklis 
lėkęs vi/u*Mnarkuinu užvažia
vo ant jo prie Union ir 35 gat
vės. Praeivių subėgęs būrys 
rado W. Cubaiis*ko lavoną gu
lintį ir nutrenktą 75 pėdas nuo 
nelaimes vietos, o J. Anbody 
vienoj pusėj inotorciklio. o N. 
Kilbourn kitoj. Abu mirtinai 
sužeisti.

Motorciklio užmuš
tas W. Kubanskas- 
du mirtinai sužeisti

Nenumeskite Savo
Plunksnas

Bet'-'atnežkite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrode už tiktai

1 Dolerį
Jeigu materijolą pirkaite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.
Tel. Boulevard 0912

Motorcikliu smarkiai važia- 
vusieję, matyt, negalėjo laiku 
sustoti ir pasileido visu smar
kumu per “stop light” tuo lai
ku. kai XV. Cubauskas ėjo sker
sai gatvę.

XV. Cubausko kūnas tapo 
nuvežtas į St. Paul ligonbutį, 
kur atvežta ir sužeisti motor- 
cilistai.

Vakar kaip 3:30 vai. po pie
tų įvyko koronierio tyrinėji
mas St. Paul ligonbučio salėj, 
kur buvo susirinkę visi Cu
bausko giminės ir visi liudi
ninkai, ktirie mate tą šiurpą 
tragediją.

Jo mirties priežastim nu
statyta neatsargumas “draive- 
rio”.

Iš koronerio Nolgnis tyrinė
jimo pasirodė, kad Cubauskas 
visą laiką gyveno Bridgeporto 
ir dirbo Morris kompanijoj.*

Jis prieš tūlą laiką apsive
dė, bet žmona A. Cubauskienė 
negyveno kartu su juo. t Ne
galėdama gauti perskyrų gy- 

adresu, 3533 So.

(Muitai ir vabt.)
' ' ..... ' ' ■"

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago, IU. 

imTDliffirmMan na n w ■■■ ■ i i i ■■ i

Čia idedn 15 centą ir pralau at

siųsti mafl pavyzdi No...............~... 

Mieroa per krntiof

LINCOLN'S FRIDE
“Straight Kentucky Boiirbon 100 Proof” 

(IT’S EIGHT MONTHS OLD), „
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME

Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 
kaip ir BONDED degtinė.

Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY. Aštuonių mėnesių 
sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
WHOLESALE ONLY

3252 So, Halsted St. Tel. Victory 5382-83

Business Service
Biznio Patarnaviinas_______

Lietuviška Įstaiga 
LEE FOOD PRODUCTS

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

BUČERYS reikalingas 
tyres. Kitokie teneatsiši 
latinis darbas.

Real Eštate For Sale
Na^

8 KAMBARIŲ medinė rezidencija 
— $500 įmokėti, lengvais išmokėji
mais . Kiti bargenai už morgičių 
kainą, H. Banbh & Son, 2442 W. 63 
St. Tel. Prospect 5900.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern ir Annex, 
gerti įrengtas, darantis gerą bizni 
priverstas parduoti dėl nesveikatos.

3313 W. 63 St.

UŽ STORAGE KAŠTUS , 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai 
Frieze Parlor Setas dabar $29.50 
Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00

NELSON STORAGE CO. 
6910 Cottage Grove 

Atdara Vak. iki 10. Nedėlioj iki 5

S'"' is*




