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Nusižudė rašytoja

Peori

3 žuvo lėktuve

4 žuvo su laivu

Kongresas skubinasi 
baigti savo darbą

Kongreso konfeten 
cija susitarė dėl 

taksų biliaus

Abisinijos 
trukumą

Abisinija skubiai 
slapta ruošiasi 

prie karo

MASKVA, rugp. 20.— Ma
žiausia 15 žmonių žuvo audroj 
ir jų sekusiame potvyny Ros- 
tov-na-Donu mieste rufcp. 18

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiučio-August 21 d., 1935

Post kūnas Oklaho-' 
moj; Rogers pašar
votas Los Angeles

Jungt. Valstijos lai
kysis nuošaliai nuo 

Afrikos ginčo

Apie
Pine

29 sužeisti Beryno 
radio gaisre

PARYŽIUS, rugp. 20. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Jungt. Valstijos gal panau
dos Kelloggo taikos paktų, bent 
pusiau-oficialiai, kad neprileisti 
Italijos-jAbisinijos karo.

BERLYNAS, r. 20.—Didysis 
namas Berlyno radio parodos 
pavirto j krūvą griuvėsių.

Oficialia pranešimas ' sako, 
kad 26 vizitoriai ir 3 ugniage
siai liko sužeisti gaisre, kuris 
sunaikino veik visus ekspona- 

parodos

Plauks 25 pėdų luo 
teliu apie visą 

pasaulį

Berlyno požeminis 
kelias įgriuvo; 18 

pasigendama

15 žmonių žuvo aud 
roj Rusijoj

Aftierika gal bandys 
neprileisti karo 

Afrikoj

Planuoja skristi iš 
Argentinos į Cle- 

velendą
CLEVELAND, O., rugp. 20. 

—Lakūnai Prosser ir Stoll pla
nuoja skristi be sustojimo iš 
Argentinos į Clevelandą.

Jie dabar daro bandymus, ku
rie parodė reikalą taisyti lėktu
vą. Pasitaisę jie šią savaitę 

išskristi į Argentiną ir 
be sustojimo gryšti na-

WASHINGTON, rugp. 20.— 
Valstybes departamente auto
ritetingai pareikšta, kad Jtfngt. 
Valstijos vengs įsipainioti į 
tarptautinius ginčus ir laiky
sis tik “kantraus laukimo” po
litikos Italijos ginče su Ethio-

Pelnė milionus, nors 
šerininkai negavo 

s nė cento

Šaukiamas skubus 
Anglijos kabineto 

susirinkimas

WAUPIN, Wis., r. 20.—Dvi 
moterys iš St. Louis, Mo., liko 
užmuštos apvirtus jų automo
biliui.

PEORIA, III 
jos lakūnai Ken Ringei ir Ellis 
Friedrich vėl pasikėlė Mt. Haw- 
ley airporte ir sieksis sumušti 
ištvermės rekordą brolių Key 
iŠ Meridan. Miss., kurie išbuvo 
ore virš 552 valandų.

H0LYYW00D, Cal., rugp. 20* 
—Seni draugai, Will Rogers ir 
Wiley Post, kurie drauge skrai
dė Alaskos tundrose ir kurie 
kartu žuvo susidaužius jų lėk
tuvui netoli Point Barrow, 
šiandie išsiskyrė.

BOSTON, Mass., r. 20. — 
Manoma, kad keturi jurininkai 
žuvo paskendus New York žve
jų valčiai Juneal. Kitus 4 iš
gelbėjo norvegą laivas.

Ko Reikalauja Lietuvos Darbo Žmonės 
iš Dabartinės Valdžios

Peoria lakūnai ve] 
siekiasi ištvermės 

rekordo rais.
deginti 
tuvių, 
trukdė.

GLENDO, Wyo., rugp. 20.— 
Jau penkios dienos kaip po La- 
ramie kalnus ieškoma trijų žy
mių žmonių iš Indianapolis, 
Ind., kurie, kaip manoma, vei
kiausia bus žuvę susidaužius 
kalnuose lėktuvui.

ADDIS ABABA, rugp. 20. — 
Abisinija, kurios karas su Ita
lija darosi neišvengtinas, sku
biai ruošiasi prie to karo. Bet 
ji tai daro paslapčia.

čia tapo pastatyta didelė 
dirbtuvė kulkoms gaminti, kad 
pašalinti didžiausį 
armijos silpnumą 
amunicijos.

Kiek žinoma, gauta amunici
jos per Sudaną, bet toli neuž- 
tektiname kiekyje.

Nors yra žinoma, kad Abisi
nija jau yra sumobilizavusi ne
mažą kariuomenę, tečiaus nie
kur nematyti didesnių kareivių 
buhių—iki nebus išsemtos vi
sos priemonės išlaikyti taiką.

Moterys irgi prašosi j ka
riuomenę, bet jos bus imamos 
tik kaipo virėjos, slaugės ii 
amunicijos nešėjos. Medikalė 
priežiūra irgi skubiai organi
zuojama, nesenai suorganizavus 
Ethiopia Raudonąjį Kryžių.

WASHINGTON, rugp. 20.— 
Kongresmanai dirba dideliu pa- 
skubi/mu, kad dar šią savaitę 
priimti visus svarbiuosius, ad
ministracijos numatytus Ju
lius ir baigus darbą išsiskirs
tyti atostogoms.

Dabar nė republikonai nebe
kelia triukšmo, tad darbas ei
na sklandžiai ir kasdien pri
imama ir perbalsuojama po ke
lis bilius.

Jei taip visą laiką bus daro
ma, tai gal apie vidurį savai
tės kongresas bus baigęs dar
bą ir galės važiuoti namo.

SEATTLE, Wash., rugp. 20. 
—Mrs. Wilma Madden su savo 
posūniu Ward Madden ruošia
si išplaukti 25 pėdų buoriniu 
luoteliu Teeni apie visą pasaulį. 
Jiedu vieni ir sudarys visą lai
vo įgulą ir patarnautojus, nes 
daugiau žmonių luotely nebus.

Pirmas jų sustojimas bus 
San Francisco.

Jei kelionė pasiseks, jie bus 
apiplaukę apie pasaulį mažiau
siu ikišiol žinomu luoteliu, nes 
kitas sėkmingai panašią kelio
nę atlikęs luotelis buvo 7 pė
domis didesnis.
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• Anglija ir Francija dedančios 
didelių pastangų traukti į Af
rikos ginčą ir Jungt. Valsti
jas, kad jų pagelba priversti 
Italiją susilaikyti nuo karo. 
Oficialių pasiūlymų nebuvo, bet 
buvo daromas didelis spaudi
mas. Tečiuas ikišiol Jungt. 
Valstijos tą spaudimą atlaike 
ir dar visai nemano keisti sa
vo politikos.

Jungt. Valstijos nemano pri
taikinti Italijai ir Kelloggo 
paktą, nes jis btfvo bandomas 
pritaikinti Japonijai, kada toji 
pradėjo pulti Manžuriją ir iŠ 
to nieko neišėjo. Nesitikima, 
kad butų kokios naudos ir šia
me atsitikime.

WASHINGTON, rugp. 20. — 
Atstovų buto ir senato konfe
rencija susitarė dėl suvienodi
nimo taksų pakėlimo biliaus, 
taip kad bilius galės būti tuo- 
jaus kongreso perbalsuotas ir 
galutinai priimtas.

Susitarime irgi bu*vo prasi
lenkta su prezidento pageidavi
mais. Aukos labdarybės orga
nizacijoms liko paliuosuotos 
nuo taksų, taipgi liko atmesti 
paveldėjimo taksai, nors biskį 
pakelti palikimų taksai.

Taksai bus pakelti nuo $50,- 
000 metinių pajamų.

Pakėlus taksus valdžios pa
jamos padidės $265,000,000 į 
metus.

Flem-
Alas- 
kuris 
Point 

keli kiti 
viršinin-

BERLYNAS, rugp. 20.—Vo
kietijos kardinolai ir vyskupai 
pradėjo slaptus pasitarimus 
apie tai, kaip galima butų ge
riausia atremti nacius ir su
stabdyti jų puolimus katalikų 
bažnyčios Vokietijoje.

nato 
kelis 
savo 
rios 
mai”

BERLYNAS, rugp. 20. — 18 
darbininkų pasigendama po j- 
griuvimo dalies dabar statomo 
Hermann Goering požeminio 
kelio—sivbvejaus.

Dalis gatvės arti Brandenbur
go vartų įgriuvo naktį ir už 
poros valandų iš požeminio ke
lio liko išimti keturi sunkiai su
žeisti darbininkai. Kitų 18 dar
bininkų likimas nežinomas.

Pasiųsta policija ir kariuome
nė juos gelbėti.

Visoj Califomijoj 
tas visuotinas gedėjimas ir vi
sos vėliavos nuleistos’ iki “pusės 
stiebo iki po WiH Rogers ląį- 
dotavę* 7

Visa Hollywood mūviu kolo
nija yra giliai sujaudinta 
mirties didžiojo komiko, 
ji dar nebuvo sujaudinta 
mirties garsiosios aktorės 
ry Dressler. Tikimąsi, kad jo 
laidotuvės bus nepaprastai di
deles.

40,000 kareivių buvo sumobilizuota-dalyvauti Suvienytų Valstijų.armijos, manevruose prie 
Camp, Nt Y. Tokių didelių manevrų dar nebuvę nuo didžiojo karo laiko. Įsivaizduojamam 

mušiui kareiviai buvo padalinti i “Meliną” armiją ir “Raudoną” armiją. Melinosios armijos ko- 
manduotoju buvo pulk. Conrad Lanza, o Raudonosios armijos pulk. Thomas W. Brown. Tarpi
ninku tarp dviejų armijų buvo pulk. George A.'Nigent. Paveikslėlyje paduotos manevrų scenos 
ir vadovų nuotraukos;

Jų abiejų kūnai transporto 
lėktuvu liko vakar atnešti j čia 
iš Seattle, Wash.

Rogers kūnas čia ir pasiliki 
pašarvojimui, nes jis bus pa
laidotas Forest Lawn kapinė
se, kuomet lakūno Wiley Post 
kūnas liko lėktuvu išgabentas 
į Oklalioma City.

Paskutinėj Post kelionėj lėk
tuvą vairuoja lakūnas Wins* 
ton, kuris abiejų kunus atnešė 
iš Seattle. Jį pavaduoja 
ing. Lėktuve randasi ir 
kos lakūnas Joe Crosson. 
abiejų kunus atnešė 
Barrow į Seattle ir 
Pan-Amerikos linijos

Svarbi Žinia Apie Pasaulio 
Lietuvių Kongresą

ketvirtadienį yra šaukiamas 
skubus Anglijos kabineto susi
rinkimas.

Dar niekad Anglija nuo 1914 
m. nebuvo taip sujudusi, kaip 
ji yra dabar, pasauliui atsidū
rus naujo karo pavojuje. Bet 
ir dar niekad Europos karo 
pavojus nebuvo taip didelis, 
kaip jis yra dabar. Visi nu
jaučia, kad Italijos avantiūra 
nesibaigs vien Afrikoj, bet leng
vai gali persimesti į pačią Eu
ropą ir išnaujo sukurti pasatf- 
linį karą.

Premjeras Baldwin skubiai 
gryšta iš atostogų Francijoj. 
Užsienio reikalų ministeris Ho- 
are laiko nuolatinius pasitari
mus su parskridusiu iŠ Pary
žiaus konferencijos kapt. Eden, 
o MacDonaldas skrenda iš 
Škotijos. Skubiai gryšta j Lon
doną ir kiti ministeriai.

Kabinetui teks netiktai nu
statyti tolimesnę Anglijos po
ziciją Italijos-iEthiopia ginče, 
bet taipjau išspręsti klausimą 
nuėmimo ginklų embargo. Da
bar tas ginklų embargo veikia 
labai vienpusiškai, nes dabar 
ginklų negauna nė Abisinija, 
kuri pati ginklus pasigaminti 
negali, kuomet Italija viską ga
li pasigaminti namie. Mano
ma, kad ginklų embargo bus 
panaikintas.

Anglijos laikraščiai visi pik
čiau puola Italiją, bet visgi dar 
negali lygintis Italijos laikraš
čių puolimams Anglijos.

WASHINGTON, rugp. 20.- 
Howard C. Hopson, galva As
sociated Gas and Electric Sys
tem, didelės holding kompani
jos, kuri valdo kelis šimtus 
elektros ir gaso kompanijų ry 
tinėse valstijose, prisipažino se- 

lobby komitetui, kad pei 
pastaruosius metus jis iš 
privatinių kompanijų, ku* 
irgi priklauso tai “siste- 
pelnė virš $3,000,000, kuo

met per tą laiką holding kom 
panijos šėrininkai nėra gavę n? 
vieno cento dividendų.

Kad išgauti iš Hopsono tą 
prisipažinimą, senatoriai buvo 
priversti prigrūmoti atiduoti jį 
teismui už senato paniekinimą^ 
nes jis visą laiką kaip įmany
damas išsisukinėjo nuo atsaki
nėjimo į senatorių klausimus.

Colone! Nigent

■į'.v.-'Ą.įColonel Brown

KAUNAS, rugpiučio 11 d. 
(“N-nų” korespondento prane
šimas).

Kongreso išvakarėse Kaunas 
primena bičių avilį. Suvažia
vusius delegatus važinėja iš 
vienos įstaigos į kitą, vaišina, 
bovija, myli...

Bet vien pasilinksminimais 
nepasitenkinama. Susirenka
ma ir rimtam pasikalbėjimui, 
pasitarimui. Delegatai iš vie
tos žmonių turi progos išgirs
ti nusiskundimų. Tie nusis
kundimai bus pareikšti ir 
kongreso metu. Pavyzdžiui, 
šiandien (rugp. 11 d.)' atsida
ro kongresas, kurį sveikins 
įvairių srovių atstovai ir dar
buotojai. Sveikins ir socialde
mokratai. štai jų sveikinimas:
Lietuvos Sociatde m o\k]rat ų 
Partija sveikina* Pirmąjį Pa

saulio Lietuvią-Kongresą.
Dar ano šitmečio gale, dar

bo ieškodami svetur, ar nuo 
Rusijos caro režimo priespau
dos bėgdami, vykote jus į to
limus užjūrio kraštus. Ypač 
didele srove papludote, nu
slopinus audringą 1905 metų 
revoliucinį sąjūdį, šiais ne
priklausomos Lietuvos laikais, 
taip pat negalėdami išgyventi 
gimtajame krašte, taip pat iš 
dalies neapsikęsdami pasikei
tusiu politiniu režimu, vyko
te jus svetur. Įvairiausiais lai
kais ir į įvairius kraštus emi-

Chicagai ir apietinkei tedenk 
lio oro biuras šiai dienai prana* 
U uja:

Apsiniaukę, biskį vėsiau.

Saulė teka 6:0*, leidžiasi 7.-

PASADENA, Cal., ru'gp. 20. 
—Mrs. Charlotte Perkins Gil- 
man, 75 m., poetė, lektorė ir 
rašytoja, nusinuodijo cholofor- 
ma. Paliktame raštelyje ji 
sako, kad jos saužudystė yra 
pilnai pateisinama, nes kiek
vienas žmogus turys teisę mir
ti be skausmo, kada jis pasi
daro , niekam nebenaudingas, 
vieton laukti ilgos ir skaus
mingos naturalės mirties.

Ji sirgo vėžiu daugiau metų 
laiko. Ji ir savo laiške sako, 
kad visuomenės opinija keičia
si ir gal neužilgo nepagydomai 
ir sunkiai sergantys bus be
skausmiai numarinami, vieton 
ilginti jų mirties agoniją. Ma
nydama, kad ji tuo pasitar
naus pakurstyti tą mintį ir pa
sirinkusi chloroformą, vieton 
laukti skausmingos mirties nuo 
vėžio.

Kadangi ji biaurejosi grabo- 
tai norėta jos kūną su- 

be graboriaus ir laido- 
tečiaus tą valdžia su-

Didžioji emigracijos dalis 
yra Lietuvos kaimo ir miesto 
darbo žmonės. Per tai ir toli
miausiuose kraštuose gyven
dami, jus rėmėte savo gimines 
bei pažįstamus, rėmėte darbo 
žmonių pastangas eiti geres- 
irian rytojun tuo keliu, kurį 
daugumoje nutiesė socialisti
nės minties ir valios vedini 
kovotojai. O kai ištiko Penk
tųjų Metų audra, jus tiekėte 
dvasinius ir materialinius gin
klus tiems kovotojams, kurie 
ant raudonų vėliavų buvo už
rašę socializmą, žūtbūtinę ko
vą Rusijos carizmui ir nepri
klausomos, pačių darbo žmo
nių valdomos Lietuvos reika
lavimą. Jus dėjotės į kovą dėl 
laisvės nepriklausomos Lietu
vos dar tais laikais, kuriais 
šis darbas pražūtingas atrodė 
aniems “tautos iš miego kėlė
jams”, kurie, keliolikai ir net 
porai dešimčių metų praslin
kus, darbo masių kovos vai
sius sau pasisavino, o dabar 
kai kas iš jų stengiasi atvaiz
duoti, kad nepriklausomos val
stybės realizavimas esąs ma
loningas tariamųjų “tautos 
vadų” nuopelnas.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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gravote iš Lietuvos jus patys 
arba jau jūsų tėvai buvo emi
gravę.

Lietuvos išeiviai daugumoje 
darbo žmones.

ketina 
iš ten 
mo.
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Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
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betwcen the t\yo sexes 
her, Folle^ing įverpi weeks 
she recpyered, in every res- 
nermal boy, She had como 

hospital a giri; she left it a

AMBDLANCĘ PATĄRNAVJMAS DJEN* ĮR NAKTj 
, YARds 1741—1742

Patarnavimas dieną ir naktį 
Graži koplyčią

000 «:<0-8tN 
MUlti.

Dr. A J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

Ofisas ir Kesidenciją:

They mušt master their 
they mušt 

their unruly 
forgiying and

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Moproe 8377

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue. 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republio 9728.

Rea. 1327 S. 50 Avę„ Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

and Halsted Dte.
_ 1 

NadAUomb pa*

which they 
are not a 

go, plęaM 
infonnation

LACHAWICZ ir ŠUNĮ
2314 West 23rd Place Phonea Canal 251

Gracinda Gemos lašt December 
entercd a hospital in Lisbon, Por- 
tugal, a giri, and liko Margarot 
Hutchinson, left |t n boy. Two years 
ago ą giri i n Manchester, Engianti, 
underwent a similar ęhange. And 
ten years ago, Delis Hayden of 
Aghran, County Kerry, Ireland, was 
a giri courted by the lads as a vil- 
lagc beauty. Turning into a boy 
then, she is novv marricd antį —a 
father.

Nature does ųueer tliings, girlsl 
Sp, perhaps i f you want badly to bo 
a boy with his freer life, Nature 
will ąpiiably lot you make the 
change. For it really doesn’t matter 
to her, I

Kiti Lietuviai Daktarai.
Dr. Margeris

3325 So. Halsted St.
Valandom nuo 

ir nuo 6 __
šventadieniais nuo 10 iki 11 

Pitone Boulevard 8488

Beach Party lašt 
we’re having anothcr 

šame place, leav- 
from the šame 

charge, the šame

ii anything eite that 
care to know, you can 

Canal TOK and aak for

; J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Pigmentą.

During this enforced leisure pe- 
riocį of mine I have not been averse 
to visiting the institutions given 
over to the arts and allowing myself 
to become familiar with the dif- 
ferent works displąyed therein and 
the problems of those connected 
with the pursuit of suęh work.

The first ųuestion one is always 
called upon to ansvver and define is 
"whąt is art?” After a long discus- 
sion op that phase 
you are invariably 
line of conversation 
modern art What is 
art then are considered in the šame 
breath.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams tinomas per U 
metus kaipo patyręs lydytojas chi< 
^Sydo ^stabdM^k chroniškas ligas.

vaikų pagal asu- 
X-Ray ir kitokius

Dn Ve A. Šimkus
GYDYTOJAS Į IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nediliomis nuo 10 Iki 12 

8843 South Halsted St, 
TaL Boulevard 1401

Tefefonaa pods 0904 
)r. Maunce Kahn 
4881 South AsMavI AyeMMl

t1- * * ■ “

thank thee that 
prays the devout 

malė as he daily

having a person of 
nationalily ambitious 

i n s tarti n g from 
in a line of husiness 
somevvhat new to our

Dentistas 
Valandos nuo 9-9

2430 West Marquette Road
arti Weatern Avė. Hemlock 7828

just likę
was met
lašt suuday morning, his reac- 
lioiui to h’is journey and stay 
abroad were negali ve.
lilliaįi stupar has finally foijnd 
employmont. she is helping a 
lithuanian 
by namo

J. F. RAD2IUS
668 West 18th Street Phonę Canal 6174

Ofiso TeL Boulevard 5918
Bes. TeL Vfctory 2848

Dr. Bęrtash
756 West 35th St

Cor. of
Ofiso 5»1"

VVill Rogcrs Courts Death 
“Ain*t Lovp Grand” 
Do You Want to Be a Boy? 
Sculptor of the Mind.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL,

“Allah! Allah! 
J am a man!” 
Mohammedan 
tuma his face toward Mecca. For 
in the Orient woman*. lot is much 
harder than man’s. “If I were only 
a boy,” is the deepest 
many giria even in the 
who feel that malęs have a 
for fun and freedom utterly 
gisis.

Now and then, if we may 
reporta, Nature gruntą a girl’s wi*h 
to be a boy. Latest instance h that 
of Margiret Hutehiason of Loefcore, 
a mining 
land.

Though 
Marguzui

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

TeL Kenwood 5107
VAMNDOSr 

nuo 9 1] 
nuo 6 I

this happened abput a nionth 
pgo, bųt now t0pit iįj^.pn my 
mind, i want to pųblįęly coin- 
mend birdie on her levelhead- 
edness. it was in connection 
with keeping her car under 
perfect control during a mo- 
nient of strcss.

tappėd me .
Imbibing at the 

eh sonny. What 
?” he asked. I told 

I had heard. He liked 
something to say ’about 
He told me about the 
years ago Avheip Pr-

vyru, moterų ir vaiku pagal bmk 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th SU netoli Morgan 8e 

Valandos nuą 10—12 piety ir 
puo 8 iki 7:80 vaL vaknm

TeL Canal 8110 
Rozidendjof telefonai;

Hyde Park I7M ar Central 74M

I uh-uhed the guard and made off 
as his attentlon was dlverted by 
sonio individuals wanting Informa
tion. M y head whirled a bit with all 
that conimęnt upop art. I strolled 
over to the contemporary exhibit 
room whero I could vlew somo pf 
our native art and apply some of thp 
things 1 had heard to some of can- 
vases on dipplay there. Grant Wood 
struck me as the most alive Amer
ican artist as 
things there.

Grant Wood 
Europo and the 
mastors, Ho saw Iowa, 
land. It |s truor to say, 
Iowa, for his picturos do moro than 
record the surface aspects of things. 
Thęy reyeal what Iowa is as truly 
as they show us vvhat it looks liko. 
Wood’« paintings aro hard aa tho 
pioneer spirit which porvades’ this 
blcak, angular country. In them one 
perceives stern integrity combined 
with gencrou.s productiveness.

Būt Wopd’s pictures are no more 
devoid of grace than aro the lovvan 
scenes themselves. Ho knows how to 
mold hill masses and how to plow 
and paint them with rhytmical flow- 
ing lincs, He knows how to balanco 
angular buildings with round trees. 
In short he is master of the craft 
as well as interpreter of the spirit. 
Grant Wood is truly an American 
artist. bunni.

ivhoops and ivhispers
if their cccenlric chariol hoh|s 
tagether the slcphenses will 
bo exhaling the briny breczcs 
of the seahoard and inhaling 
hccfy hrcczes of the wiudy 
cHy this week, and como to 
figure it out they muy be 
home loday.

smne time ago, cslelle rim- 
kus was told by a woman 
whose hand she crosscd W4lh 
silver that there would be ą 
dark influcnce in her life. 
aure enough, lašt wcek an 
elhippian was found in her 
vvoodpilc.

4

johii nih'slala, an avowcd ce- 
libatariun, condescended 
stood up at ą vvedding of 
of his good friends. it is said 
that one’s environmenl is in- 
fluentiąl

DR. G. SERNER
LIETUTIS 

Yardj 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
* Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10-4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 42 vaL dienu.

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermsk Roąd (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedšlio, Seredos iv 
Pštnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Repųblic 9600

10734 Michigan Avė
Phone Pullman 5763

Ofice Wentworth 6880 
as. Hyde Park 8895 
susanna Slakis

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.

Sorry 
pondent 
vacation 
public eye for 
correspondent as you have 
guessed, būt 1’11 try my 
Nothing likę trying, so I’ve learned 
(Don’t ask me why, it’s a secret), 
The first thing I 
that the Birutes 
full blast.

Remember our 
month ? Well 
one this month 
ing the šame time 
place, the šame 
peoplo to prepare our food (much 
to the sorrow of some), it just 
seeips it will be the šame in all 
respects only that there will be 
more people and we will come back 
with a nice tan instcąd of a nico 
case of sunburn for the doctar. 
Where are all those swimmers?

Come one, come all. We even darė 
you to. Everyone is invited and 
I’m sure it will be well worth your 
while. Just send your 75c to me, 
Mildred Butkus at 564 W. 18th St., 
Chicago, 111. and get all your guests 
to do the šame.

In case you have some doubts 
about the affair I will explain it to 
the best of my ability. First: The 
charge is 75c to be sent to Miss 
Butkus before August 21. (75c per 
person) Second: Everyone is to 
meet at Sandara Hali at 8::30 A. M. 
sarp, August 25, 1935. Third: We 
are going to Kačerauskas’ summer 
home at Beverly Shores, Indiana, 
by auto. Fourth: All the members 
wiU get a ųuestionaire 
mušt fili out. If you 
member and want to 
•end in the following 
with your money.

Arų you going?
Hov many guezU are yoų bring 

ing?
WiM you
What is
Name.
Addnu.
Phone.
If there 

you would 
eali up 
Mildred or elae write U Mildred

PhoJl? Boulevard 7042_a
Dr. C. Z. Vezel’is 

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

over her fate a* a mere girL Gmw- 
ing siek, she eame under the care 
of medieal specialiste, who notieod 
that her voiče, formerly a giri’* 
soprano, booame distinetly malė. 
With absorbtion, the adeotUU 
watebed the ciima of two yean’

Forty-yeared 
acid in the face of her lover 
he negleeted her for ąnother wo- 
man. Joan Blondell, glamorous giri 
of screęnland, confessed that one of 
Hollywood’s perfect marriages has 
struck a snag when she sued her 
husband for a divorce on grounds 
of incompatibility. And Mrs. Mary 
Baron asked to be freed from her 
Chicago teacher-husband because hė 
Vnocked her uncounscious on their 
honeymoon and blackened her eyė 
on their first wedding anniversary.

“Ain*t love grand!”
L Love in reality is a tremendous 
force—both for good and for evil. 
For love, men and women lie, steal, 
murder. For love Mark Anthony 
tossed away half of the then civil- 
ized world; Anna Karenina 
of Tolstoi’s famous novel 
death under the wheels of 
when she felt that her 
Vronski was beginning to 
her. For love of Abeląrd, 
gladly gavę up everything.
j “Ain’t love grand!”

Wc Americans often take love 
and marriage too lightly; or, on the 
other hand, we expect love to bring 
a perpetual honeymoon. We assume 
that because we love and wed, we 
shall always šit on the mountain 
peaks of Elysian bliss.

If love is to endure in or out of 
marriage, the lovers mušt handle it 
as carefully as they would a new> 
l»om baby, 
tempers; 
rigid rein 
Genuinely 
many things, they mušt 
life’s greatest art—the 
man and woman i n love 
pily together.

if lovers can do 
indeed grand!

Giant 
the face 
oompletion in the Black Hjlls under 
the skiiftil hųml of Gutzon Borg- 
him, noted sculptor. Būt time’s gna- 
wing tooth will eat away that 
countenancc.

Hour by hour, day by day tho 
patient public school teachor sculp- 
tures the mind of Americą’s boys 
and girls, tomorrow’s men and wo- 
men. A greąter sculptor she is than 
Borglum, for she works on f ar 
moro piastro materiaV— grovving 
minda and hearts; apd she prpduces 
far more jmportant and lasting re- 
sults — better and finer citizens 
for tomorrow's new democracy. 
More important is her work than 
of all the artistic effort applied to 
marble and stone since time began.

Yet she is often given a starva- 
tion wage; sometimes she is 
to ąualify for “direct relief” 
she may earn even the 
living. Looked down upon by 
peddląr and baseball player, who 
draw princely incomes, she is often 
thought “ųueer”, a potential old- 
maid, taking up teaching because no 
man will marry her.

The higher a civilization, the more 
it values the work of its teachcrs, 
and the less it lauds and pays its 
racketeers and athletes. Judged by 
that Standard, how far is America 
up the ladder of civilization?

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—TeL Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS '

is (good—bu 
. predietion: ame 
and style will b<

cosmetician, evans 
in stąrtiug his 

Business, it is somewhat of a 
novelty 
our 
enough 
serą(ch 
that is 
circle.

CHICAGO. ILL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 iki lita nto, wo « 1U « 
..L po pidu ir nuo t iki 8:00 vaL 
vakaro. NadiUomia nuo 10 Iki U 
valandai diena.

Phon. M1DWAX

DR. J. E. SIEDLLNSKIS 
OR.V.’t'sfE'BijffiKIS 

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVM Cor. Franeiaco 
Tel. Office Ut 3650; res. Virg. 0609

Mrs. Anelia K. Janis^ 
nMHHHS P^ndWMir(kri?eP5 

■ 6630 S. W<‘Htern ■ 1 Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
ry-'jOM gimdymo namuo 

'' He Hr liRoninise,
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tin blankets ir tt 

'■“ t S Moterims ir mer.
irinomi patari* 
mal dovanai,

tion of its lines' an’d ąpaces, būt for 
goodness sake ’tdVs not worry 
whether or not it is-^ąrt.”

The above is a -gist of the re- 
marks and convei^satipns Į pjentally 
absorbed while fo*' 
group of visiting, bbviously jnfprny 
e<l, men.

A guard 
shoulder. tc 
wisdow 
you 
that 
had 
self. 
few 
Steinhof, director oi ‘the National 
School of Decorative Art i n Vienna, 
špoke i n the Institute. His vienys:

“Art is the ipsti^ctive divinątiĄ) 
of all we need, anį Science is the 
verification after the divination; 
they ęannot bp combined in one.

“The great tendery jp all of ųs 
is to make idols ofl our inner feel-

ipgs, If thla inevitable exprassion 
coines out it is art. Art t9 shine 
a shoe w«U, art ip to make good 
baer; aesth^tlo ftrt U only U gyste- 
matlc arrangement.

“Art is pot ability; it i$ honesty.
Uteihhof camo to America to sock 

more knowledge. Now he ories out 
that pply our sehools būt all tho art 
schools in the world are killing the 
young genius of thousands of boys 
and girls becauso the schools insist 
on teachipg what cannot be taught.

“If you teach scionco you mušt 
tell your studentą what they do not 
know. If yoų teach art the student 
tepches the toacher, Your Job is only 
to avvaken hipden gifts, to clear the 
obstructlons sp thoso gifts mąy bo 
realized. You don’t know whut thoso 
gifts aro; you can only wait until 
you find out; then, and then only, 
you have the right to show the 
the student tho practical meuns with 
which he may oxpress his gifts; not 
thon or ever have you tho right to 
imposo upon thoso gifts your own 
roles, your own fraino, your own 
ptandurds*

<‘A1| we do |s a need. if what wę 
do is anythlng elso būt a need, then 
|t doos not oelopif to our time. 
Shakespenro lived heMW, wrlting 
fnv hls own time, ho dld not look 
forward, he dld not look back, he 
knew that he wa$ the oenter of tho 
most important epoeh In all history, 
as epch new epoeh is the most im- 
portant that over happened; as we 
now ||ve in the most important time 
in all the world*s time and part of 
lt and cannot esęąpe,

aYou are not young in America. 
You are ne Indiun. Your ensemblo 
is young» not you, And we mušt 
understand always that each Amer
ican is a unity, net u muture of 
elementą,

“Lose all teste, bose all aesthe- 
tlc oopvlction. Put Insteąd of taste, 
life, Put instead of aesthetlcs, orga- 
utaatfan of our life,.. Go into tho 
streets. Go to your vorking people, 
living people, living things that bo, 
long to you and to no other age 
and to no olher natiop. The fact 
that you say that your people do 
put understand, have not the oh| 
culture, is the most wonderful thing 
of all; they know nothing, you say? 
That is best for them. They have no 
falšo standards to kili their natūrai 
flight to crėate. For the moment 
creatiop becomes a fiked thing, tho 
moment you have the word “art” in 
qpotation marks, that moment you 
have Paradise lest, not to be re- 
gained in p lifotime.
a fhloyr, • soppy/A į saj.4.,., the , guard, 
“Pr. Steinhof is a wisę, mąn and 
sees clearly.”

When VVill Rogcrs, today’s 
of homespun hpmor, sėt out 
one-eyed Wiley Post for Siberia via 
Alaska, ho laid a wager wjth death. 
The humorist lošt when his plane 
striking dense fog and developing 
engine trouble, crashcd to carth 
near Point Barrow, in northmost 
Alaska. Courageously, he met doath, 
we know, as he had faced life.

W|th his death millions 
country and in other lands 
man of all public persona 
their hearts. For his smile 
screen and face to face, his voice on 
the air and in the talkie, and his 
pungent yet geniai wit and humor 
everywhere have made him Amer- 
ica’s best-loved man.

When he meant so much to his 
own grief-strtcken family, and also 
his largęr family—his friends and 
audience all over the world—i\vhy 
did he take that chąnęe with Post, 
whose “luck” has ahvays been 
checkered? Did Will take tha) 
chance “just to ainuse himself”, as 
he said, or partly as publicity stunt ?

Likę the life of a great states- 
man or a great general, Will 
gers’ life was not his own to 
needlossly, even foolishly. It 
longed partly to his family; i’ 
longed even more to his world-wide 
public which had so unstintingly 
loved and honored h>m.

If the great comedian and every- 
day philosopher had seen life mord 
steadily and more completely, vvould 
he have laid 
Death?

IN THE PURLIC EYE AGAIN 
COME ALL!

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai

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

2400 We«t Mldisoų Street 
6 iki 8 vak.

L J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedšlioj pagal sutarimą 

Ofięo Tol,: Boulevard 7820 
Namų TeL Prospect 1980
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Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4K7 ARGHBR A VENGĘ
Telefonas Virglnia 0086

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedšlioj pagal sutarti
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A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

THE W0RLD AT 
tAGLANCE .
by Dr. E. G. Peters

PIRMYN
SHARPS and FLATS

S. P. MAŽEIKA 
88X9 Lituanicą Aveniie ___________ PhoiK Yards 1138

i A. MASALSKIS
8307 Litpapica Avepue Phone Boulevard 4189

NAUJIENOS, Chicago, Iii,
Art has been dbfined M the pup- 

remo oxpression of tho spirit pf an 
ago.- When wp speak of groolf art 
wo spoak of thoąe manlfestatlons of 
sculpiure, architeoture and literatūrų 
which, to us, with tho ądvantage of 
hiijtoricul porspoetive, represout tlio 
highest oxpressiQn of the nature of 
greek clvilUatlon. Often we flm| 
that things rgted hlg)i |n their own 
day are inconseųuential in tho ulti- 
mate pieturo of their timos.

The art of tho pust is finlshed; 
modom art is in tho procesą of bo- 
coming. W|io shall say what is 
modern art? Vory posaibly, tho fu- 
turo may judgo that the highest and 
truost exprosslon of our pivilUation 
Is to bo found in the anlmuted oar- 
toons of the movios. How, then, iš 
it possiblo fortus to spoak of “mo
dom art” in the glib way that is 
eurront at cocktail parties? They 
ta|k pf art as tho it 'yvorp an pint- 
mont that could bo made at a. drug 
storo, rubbed on tho flosh to givo 
all usors a rospohslvo glow, and 
make their work of pccullur slgnb 
fioancb,

How absuw|, then, to spoak of 
Johnny as an artist, and of Aldona 
as studying arfc. Is hę oną of thoso 
few who oxpress thė^ inner spirit fif 
our times; is she studying tho finai 
flower|ng of our period? No Indeed| 
Johnny models ip clay and Aldona 
is iparning to apply painta tų a 
canvas.

This is not a merų quibble ubout 
the ūse of u word, Our entire ap* 
proach and attitude. are falše, Qur 
attempt should not be to enpresa 
something apart from ordinary life) 
something cosmio. with which wo 
have been endowed .and wh|ch 
us in u olass apart from the ręst; oi 
mankind. Our approuoh ahould he 
that of workors, modelers In elny, 
painters on oanvas,1 vrlfors, muai- 
ciąns, dosigners of buildings, pf 
automobiles, or gardėns, or what 
you will, pufting Into our produet 
all that wo oan summp.n of origlua- 
lity, of feeling, ahd leaving to tho 
future tho judgement pf what is art 
and who is an artist.

In'looking at cphtemporary paint- 
ing we can form an opinioų whethpr 
it is good or bad. We may ąsk if 
it pleases by its colpr, by the emo-
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Ofiso TeL Cafamet 6898 
Roa. TeL Dr«xel 9101

Dr. A A Roth
Rusas Gydytojas
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Sovietų ekspedicija jieško pamestos 
salos šiaurių vandenyne

Ledlaužis “Sadko” Ušakovo vadovybėje išplaukia keturiems 
mėnesiams į ledų juras.

j. ■• ■■

SPITZB

ARCHAMGBL
C. A. U. U.h.kov b«for« įtart.

li Maskvos yra pranešama, 
kad Sovietai siunčia laivų Į 
ledų juras jieškoti pamestos 
salos tarp Spitzbcrgcno ir 
Franko Juozo žemės. Ta sala 
vadinasi Gillis sala. Jų pirmu 
syk suradęs Cornelis Gillis, 
holandas bangžuvių žvejoto- 
jas. šitos salos buvimų privir
tinęs IMS metais daktaras A. 
G. Nathorst. švedų tyrinėto- j 
jas. Nuo to Įniko niekas tos 
salos nebuvo matęs. C 
duotame žcmlapyjo yra paro- 
dvta. kur Gillis.sala turėtų

• •' * • ' •

cija labinusia užsiims šiaurės 
vandenų tyrinėjimu, bandys 
susekti kur baigiasi 
Gulf Stream tėkmė 
geologijos dantinius. Ekspedi
cijoj dalyvauja mokslininkai,

veidų ir brniŽinĮ parodantį 
sovietų ekspedicijos sumany
tų kelionę.

Šiltoji 
ir rinks

Sovietų Šiaurinė ekspedicija

I ledlaužiu “Sadko“ G. A. U. 
Ušakovo vadovybėje. Joje da

cia Pft* lyvnuja 72 žmonės.

Dr. A. G. Nathorst yra vie
natinis žmogus, kurs tų salų 
yra aprašęs. Jis sako, kad tai 
esanti “blizganti balta masė 
nuo viršūnių iki juros“. Išsi
kišusios baltų kalnų smailu
mos esančios iki 700 pėdų au- 
gštumo. Visa sala esanti sto
rai apdengta sniegu ir ledu. 
Todėl ji dažnai vadinama 
Baltaja Sala, o taipgi Naujaja 
Ledų Žeme (Iceland).

Bet sovietų ekspedicija ne 
tik ta vienų užduotį turės. 
Pamestos salos suradimas yra

MODERNIŠKA 
ELEKTRIKINĖ 
SKALBYKLA 

1936

Kelionė ledų jurose yra vi
suomet labai pavojinga. To
dėl rusai bandė apsisaugoti 
kuogeriausia. Sumanyta ke
lionė turinti tęstis keturis mė
nesius, o vienok valgio ir gy
venimo reikmenų ekspedicija 
pasiėmė tiek, kad užtektų 
pusantriems metams.

Ant ledlaužio “Sadko“ yra 
penkios tyrinėjimų laboratori
jos, keturios vilkŠtės šunų ir 
du aeroplanai. Aeroplanai 
bus vartojami vietinėms skrai 
dymams, o jeigu ekspedicijai 
tektų užušalti ledynuose, tai 
pagelba aeroplanų ekspedici
ja bandys išsigelbėti.

Ekspedicijos kelionė bu
sianti 6,000 mylių ilgumo. Ek
spedicijos dalyviai iš Maskvos 
nuvyko Leningradan, o iš čia 
Į Archangelsku. Iš Archangels
ko ekspedicija plauks tiesiai 
Į šiaurę, paskui aplink Spitz- 
bergenų, prie Gillis salos, ap
link Franco Juozo žemę ir 
prie Noyaja Zemlia salų, kur 
pasiims laivui anglių. Paskui 
vėl gryš Į šiaurę Į mažai žino
mus vandenis, į Lepatevo ju
rų, per Vilkickio sųsiaurų į 
Karos jurų. Iš čia per šiaurę 
ir Baltaja jura gryš į Archan
gelsku.

Iš paduoto paveikslėlio ma
tome, kaip išrodo šiaurių van
denynas, G. A. U. Ušakovo

KORESPONDENCIJOS
L—-—,, ...r-.. ~~..J 

Detroit, Mich.
Gražuolių konteslas.

Sekmadienį, rugpiučio 25 
d., Detroito Lietuvių Dailės 
choras rengia šaunų piknikų 
Liberty parke, prie Middle 
Beit road, t. y. toj pačioj vie
toj, kur clioras turėjo praėju
sį piknikų. Taigi vietų visi 
gerai žino.

Piknikas prasidės 12 valan
dų. šokiams paimta gera or
kestrą. Ji gros lietuviškus' ir 
amerikoniškus šokius, šokiai 
prasidės 2:30 vai. po piet ir 
tęsis iki vėlumos. įžanga tik 
15 centų asmeniui.

Dailės choro piknikai vi
suomet būna skaitlingi^ publi
ka ir jų programai įvairus. 
Taip bus ir šiame piknike. 
Tik šis piknikas bus dar gy
vesnis, nes jame dalyvaus De
troito ir apielinkės gražuolės 
lietuvaitės. Iš to būrio lietu-r 
vaičių bus išrinkta Miss Lithu- 
ania of Detroit. Kuri iš jų bus 
laimėtoja, žinoma, pamatysi
me nuvažiavę į piknikų. Rin
kimui gražuolių yra pakviesti 
net septyni teisėjai. Detroite 
gražuolių kontestas daroma 
pirmų kartų, ir teisėjams ne-

lengva beta išnešti sprendimas,1 
nes Detroite lietuvaitės yra 
visos gražios. Tada mes det- 
roiticčiai turėsime pav. šavo 
gražuolę, kad būna visų tautų 
gražuolių kontestai.

Kurios lietuvaitės dar nėra 
{stojusios j ŠĮ kontestų, tai 
dar yra joms proga. Tik jos 
turi priduoti savo vardus ren
gimo komisijai iki sekmadie
nio. Kontesto komisija kviečia 
dalyvauti kontesto visas Det
roito ir apicllnkės lietuvaites 
be skirtumo pažiūrų, Visoms 
yra vietos. Gražuolės susirinks 
rugpiučio 25 d. Liberty parke.

Pik'nike bus amerikonų laik
raščių korespondentai ir foto
grafai. Girdėjau, kad ir lietu
vių laikraščių vietiniai kores
pondentai ir fotografai alpiŠ- 
kės su savo kamoromis.

Radio inžinierius Simonus 
Vingolavičius Įtaisys piknikui 
garsiakalb). Norėdami gauti 
platesnių žinių apie piknikų 
klausykite Dailės choro radio 
pranešimų ateinantį šeštadio- 
nĮ ir sekmadienį iš stoties W. 
M. B. C. 5 vai. po piet.

Kelrodis: Važiuokit Michi- 
gan avė, arba kitais keliais 
iki Middle Beit Hd. ir sukit Į 
kairę. Privažiavę Eureka Rd„ 
trečioj mylioj, tėmykite iška
bas (signs) rodančias kur 
yra Liberty parkas.

MylHoJatt,

ŽIUPSNELIAI K 
KASDIENINIU 

NOROS UŽRAŠU
“Gyvenimas yra kaip kelionė 

traukiniu
Su pora keliauninkų sėdint 

prie langų. ’> <
Gal aš sėdėsiu Šalyje tavęs 

per visų kelionę,
O gal sėdėsiu kuT kitur, ne

pažindama'tavęs.
Bet jeigu likimas lemtų man 

sėdėt šaly/'4'|avęs,
Bukini linksmi • keliauninkai, 

nes kelionė taip trumpa...“ 
: (Nežinomas)

•—O——.

Niekuomet nesiaišklnk 1 s 
Tavo draugams, tai nereika- 

Ungu» r ;
O priešai vis vien netikės. 

—Hubbard,
v

| UMMMk

, ' . ; į ■ .. I . ' . ..

Jeigu esi apšmeižtas, tegul lai
kas pateisina tave.

Tyla yra tukstantĮ kartų ge
resnė, hd kai aiški ujimui.

Aiškinimai neišaiškina. Lai 
tavo gyvenimas būna savo 
paties pateisinimu už buvi
mų. Liaukis visų aiškinimų 
ir atsiprašinėjimų ir tik gy
venk savo gyvenimų—žiūrė
damas savo reikalų—-duo
damus progos kitiems žiūrė
ti savo, — ir gali patikėti, 
kud tikrai kilnios sielos 
Įvertins tave už ŠĮ patį da
lykų.

—Hubbard,

Niekas tiktai tavo geriausias 
yra gana geras.

Turėk ištvermės, bet Jeigu Jau 
palieki vienų darbų, palik 
JĮ tik dėl to, kad susirišti 
su sunkesniu.

—• llubbard,
•M, MM-

Kad išvengti kritikos— 
Neveik nieko

Nekalbėk nieko 
Buk niekas.

I ■ |

Nėra nuopelnas toleruoti, bet 
greičiaus nuodėmė būti neto
lerantišku.

. —Shclley,

Atsakomybė tolerancijos glu
di tuose, kurie turi platesnę 
pasaulėžvalgų.

— G e ory a E Uoli.
——

' 1

Geriausių žmonių tarpe yi*a 
visokeriopumus opinijų —ku
rios neturėtų, sveikumo prota
vime, sukelti neapykantos 
dauginus nekaip tarp to, kh- 
ris mėgsta juodų, su tuohi, 
kuris hpšiVėdęs baltai, kadan
gi mintys ir yra proto aprėda- 
iaL ’ i'’. ■

—Sir P. Sidney.

SIUSKIT PER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

Pirmus Morgičius 
ant Reni Katate 
De/uidted (r VndefauUt^d 
Perkame ui Cash bu Neperdl- 
dedu Atrokavlmu. Duodame 

Collateral Paakolaa.

Ghapman and CoM Ine.
120 S. La Šalie St.

TeL Frnnklln 0576

SEKMADIENY

SPALIO

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderni! 
kiau įrengta.

Sučėdija laika ir pinigus 
PARSIDUODA 

po $1.00 į savaite 
KAINOS NUO 

$34.50 iki $99.00

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

TeL Boulevard 4705 
CHICAGO, ILL.

Budriko radio programai: 
WAAF, 920 k. Nedaliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų.
WHFC, 1420 k. Ketvergais 

nuo 8 iki 8:45 vakare.

PETER PEN

aio byb/; TV4HJ TMe 
OlAKTT'9

MALKI 
ON

GlANT*?

SENOJI T EVYNE JUS LAUKIA
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą 
’ ♦ ■ ' t ■ • ? J > • I

7 DIENOS :
I LIETUVĄ ..

(OCTOBER)

W|

BREMEN 
E U R O PA 
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už
tikrina patogų nuvykimą j 

KLAIPĖDĄ
- • ■

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
* ' • « • «

Patogus susisiekimas geležin
keliais iš Hamburgo

* * • ’ * ’ 4 ,

Informacijų klauskite pas 
vietini agentą arba '

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NO R T H GERMAN LLOYD

130 W. Randolph SUChicago

45*^/ GIANT, 
VYIL-L VOU I4ELP

e? ve.

TMAT 
GIANT< 
IS MADE

TO MINĄ, 
persą psnj.

\M4AT
!«=• MG SMOUJUO 
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DON’T 
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The Lithuanlan Newa Pub., Co., Ine.

im Senth Naleted Street 
mephone CANal 8500

Subsarlptlon Ratui 
88.00 per yenr In Canada 
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RIMTAS BALSAS KAUNO KONGRESE

Musų korespondentas atsiuntė Lietuvos socialde
mokratų partijos sveikinimų Pirmam Pasaulio Lietu
vių Kongresui Kaune. Tai pirma svarbi žinia apie tų 
išeivijos suvažiavimų Lietuvoje. Lietuvos spaudoje bu
vo minėta, kad ir kitos Lietuvos organizacijos rengėsi 
tą kongresų pasveikinti. Vai. liaudininkų sąjungos at
stovų suvažiavimas įgaliojo tai atlikti savo centro ko
mitetų. Reikia tikėtis, kad netrukus pasirodys spaudo
je ir jų balsas.

Taigi, nors iš anksto buvo nustatyta, kad tame 
Kauno kongrese bus leista kalbėti tiktai apie išeivijos 
reikalus, bet Lietuvos žmonės panaudojo šitų progų 
prabilti ir apie savo gyvenimo klausimus. Jeigu tai ne
būtų buvę padaryta, tai tas išeivijos suvažiavimas bu
tų turėjęs nedaug reikšmės. Gerai, kad žmonės padai
nuoja, pasilinksmina ir pavalgo; bet to neužtenka. Jei
gu norima, kad butų užmegsti ankštesni ryšiai tarp 
Lietuvos ir išeivijos, reikia Lietuvos žmonėms išgirsti 
apie tai, kaip gyvena išeivija svetimuose kraštuose, o 
išeivijai — kaip gyvena žmonės Lietuvoje.

Taį pirmas dalykas, nuo kurio turi prasidėti “viso 
pasaulio lietuvių” susiartinimas.

Socialdemokratai savo sveikinimų atkreipė į išeivi
jos darbo visuomenę — j tų dalį išeivijos, kuri rėmė 
Lietuvos žmonių kovų dėl krašto nepriklausomybės ir 
laisvės. Jie nusiskundė, kad Lietuvoje jie dabar neturi 
jokių teisių ir kad be-teįsių paliko ta darbo liaudis, ku
rios pastangomis tapo sukurta nepriklausoma Lietuva. 
Socialdemokratai pareiškė, kad jie reikalauja žodžio ir 
spaudos laisvės, plačios amnestijos politiniems kali
niams ir visuotinu balsavimu išrinkto seimo.

Nėra abejonės, kad tie žodžiai padarė gilaus įspū
džio į kongresų. Kadangi kongreso prezidiumas buvo 
sudarytas iš įvairių srovių atstovų (į prezidiumų įėjo ir 
“Naujienų” redakcijos narys, K. Augustas), tai kalbė
tojai turėjo galimumo nevaržomi išreikšti savo mintis. 
Anglų spaudoje buvo žinia, kad kalbos kongrese buvo 
“labai liberališko”, turinio ir kad kalbėtoji; niekas ne
stabdė. Todėl turėjo būti įdomu ir Lietuvos žmonėms 
pasiklausyti.

KARO NUOSTOLIAI JAU DIDELI

Paskilbęs anglų liberalas David Lloyd George vie
name savo straipsnyje aną dieną pasakė, kad Italijos 
karas prieš Tthiopiją jau faktinai paskelbtas, — kas 
yra tikra tiesa. Nes juk Mussolini jau daug kartų yra 
pareiškęs visam pasauliui, kad jisai nori Ethiopiją už
kariauti, ir tuo tikslu gabena Afrikon kareivius ir 
amuniciją.

Bet tas karas ne tik paskelbtas, jisai faktinai jau 
ir eina. Iš Paryžiaus pranešama, kad anglų valdžios 
žiniomis apie 30,000 italų sužeistų ir sergančių karei
vių jau buvo pargabenta per Suezo kanalą iš Afrikos 
atgal j Italiją.

Tiek nuostolių tai jau pusėtinai didelis karas. Jisai 
kolkas, beje, eina daugiau su Afrikos gamta, negu su 
ethiopais. Kiek gi italų kris, kai karas bus pradėtas 
“formaliai”?

-

Apžvalga
DARBININKŲ STREIKAI 

VOKIETIJOJE

Anglijos liberalų laikraštis, 
“The Manchester Guardian”, 
įdėjo šarvo specialio korespon
dento pranešimų iš Vokietijos, 
kuriame sakoma, kad Vokieti
joje reiškiasi vis stipresnis dar
bininkų pasipriešinimas kapi
talistams ir valdžiai. Nuo ge
gužės mėn., sako jisai, buvo 
mažiausią tuzinas streikų, dau
guma Wėštphalijėje. Cenzūra

Uftakymo kalniu
ChlcAgoJe — paltus

Metama .... nu .Iii... . 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mlnesiama — 1.50
Vienam mėnesiui •oaeeeoeoeeeeeeseeea .75

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija >.... 3c
Savaitei M .Wb»wnliiM —18c
Mėnesiui .■i...........*. 75c

Suvienytose Valstijose^ ne ChicagoJ, 
paltui

Metama -....—---------- n 87.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam menesiui . ... , 75c

Lietuvon Ir kitur ulaleniuose 
(Atpiginta),

Metanui .......  88.00
Pusei metų .. .......... —..... 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

nepraleidžia žinių apie juos į 
(spaudą. Valdžia nežino, ką su 
jais daryti.

“Nacių” diktatūra, kaip žino
ma, įsteigė Vokietijoje “darbi
ninkų frontą”, prie kurio visi 
darbininkai yra verčiami dėtis, 
šios organizacijos tikslas užim
ti vietą senųjų profesinių są
jungų (unijų), kurias hitleri
ninkai sutriuškino 1933 m. Ji 
laiko darbdavių pusę, bet ji 
bijo atstumti nuo savęs dar
bininkus, todėl ji blefuoja ne
va kovojanti prieš kapitalizmą 
ir kartais stato kokius nors 
“reikalavimus” darbdaviams.

Kai iškyla streikas, tai “dar
bo frontas” rengia prakalbas 
darbininkams ir aiškina, kad

esu “nepatriotiška” streikuoti, 
o ypatingai graudena darbi** 
ninkus, kad apie streikų no- 
privaląn žinoti užsienis. Prieš 
tokias kalbas klausytojai daž
nai atsiliepia (vairiomis pasta
bomis; kartais net ir prakal
bos paĮra. Visuotinus “darbo 
fronto” mitingus darbininkai 
paprastai boikotuoja.

Bu^o reikšmingas incidentas 
Schoenvvalde aerodrome, kuris 
dar tebėra statomas. Darbi
ninkams buvo įsakyta dirbti 
viršlaikį be atlyginimo. Du 
darbininkai atsisakė ir kalbino 
kitus darbininkus neiti dirbti. 
Slaptoji “nacių” policija (Ges
tapo) juodu suėmė. Tuomet ki
ti darbininkai pareiškė, kad jie 
sustreikuos, jeigu suimtieji ne
bus paleisti. Juodu buvo pa
leisti.

Tarpo darbininkų Solingono 
yra plačiai pasklidusi dainuška, 
pajuokianti Hitlerį:

“Heli dem Fuehrer, 
Es wird nllies duerrer!
Bald giebt's einen grossen 

Krach —
Dann sagen wir wicder

Tai reiškia: Sveikas, Vade! 
Viskas eina liesyti. Greitai bus 
didelis krachas. Tuomet mes 
vėl sakysime “Labų Dienų”.

Kitaip sakant, Hitleris grei
tai eis velniop — ir tuomet 
Žmonės sveikinsią senuoju bu- 
du, o no sakydami “Heil Hit* 
ler”.

-MONKEY BUSINESS”

Maskvos “Pravda” rašo, kad 
sovietų valdžia išvarė iš Rusi
jos lenkų laikraštininkų Berso- 
ną — už tai, kad jisai parašė 
žinių, jogei bolševikai suleidžia 
j poras žmones su bezdžionimis 
tikslu “pagerinti ateinančių so
vietų gyventojų kartų”.

Jan Otmar Berson buvo Len
kų Telegramų agentūros ko
respondentas Maskvoje ir Var
šuvos “Gazeta Patekai’’* bendra
darbis.

Kodėl jisai paraše tų kvailų 
istorijų, nežinia. Bet vargiai 
bųyo reikalas jį už tai tremti 
iš Rusijos. Juk nebuvo pavo
jaus, kad kas nors tuja istorija 
patikės.

Lietuvos Socialdemo
kratų Sveikinimas 
Išeivių Kongresui 

Kaune
(Tąsa nuo 1-ino pusi.)

Pokarinėms revoliucijoms 
išlaisvinus musų kraštą iš Ru
sijos carizmo ir Vokietijos, 
okupacijos jungo, jus, išeiviai 
darbininkai ir darbo inteli- 
gentieji (tik į išeivių darbo 
visuomenę mes kreipiame sa
vo žodį), tebegyvenantieji 
Penktųjų Metų revoliucijos 
tradicijomis, gyvai sekėte Lie
tuvos darbo žmonių likimą, 
naujai besikuriančios valsty
bės kelius. Sekėte ir rėmėte 
morališkai ir materiališkai 
sau artimas politines bei kitas 
organizacijas, rėmėte patys 
besikuriantį valstybės apara
tą, jo įstaigas. Kartu su mumis 
siekėte, kad naujos besiku
riančios valstybės šeiminin
kais butų pati Lietuvos darbo 
visuomenė.
Išeiviai rėme Lietuvos liau

dies siekimą.
Pokarinėms centrinės Euro

pos revoliuvijoms neišsiplėto
jus j socialines, o apsirėžus 
daugiau politinės santvarkos 
pertvarkymu, jus, darbinin
kiškoji išeivijos dalis, rėmė te 
musų pastangas, kad bekuria- 
moje demokratinėje respubli
koje Lietuvos darbo žmonės 
kiek galima daugiau turėtų 
laisvių ir teisių savarankiškai 
tvarkyti savo politinius, eko
nominius bei kulturinius rei
kalus, kad kiek galima dau

ginu turėtų {takos krašto val
dymui.

Gerai pažįstate demokrati
nės respublikos laikotarpio 
paveikslų Ir turinį. Dar ilr da
bar skausmingai prisimenate 
demokratijos sunaikinimo die
nas, jautriai sekėte vėlesnių 
skaudžių įvykių eigų. Kad ir 
Šykščias musų krašto gyveni
mo faktus gaudami, turite sau 
susidarę dabartinio Lietuvos 
darbo visuomenės gyvenimo 
vaizdų. Tasai vaizdas, kelinis 
žodžiais nusukant, yra toks:
Lietuvoje darbo įmonės skur

sta, buriuatija tarpsta.
Privatinio ir valstybinio ka

pitalo palaikomas biurokrati
nis valdžios aparatus—viešo
sios visuomenės nekontro
liuojamas, vien jo žinioje d- 
snnčin fizinės prievartos gulta 
atsirėmęs. Politiškai beteisiui 
krašto piliečiai. Miesto ir kai
mo darbininkai atiduoti vislŠ- 
kon kapitalo — privatinio ir 
vulstytytnio—Sauvalėm Pasau
linio ūkio krlzio užklupti dar
bo ūkininkai neišgali išlaiky
ti ūkio pajamų ir išlaidų pu
siausvyros. Tik tarpsta spar
čiai užaugusi tautiškoji bur
žuazija, ir krlzio sųlygomis 
išlaikydama komanduojamas 
pozicijas. Nedarbas mieste ir 
knime didėja, darbininkų ir 
darbo ūkininkų skurdas auga. 
Greta to — politinė bei eko
nominė vergovė, moralinė bei 
kultūrine priespauda. Virš 
visa to—naujo pasaulinio ka
ro šmėkla, kurios žudomieji 
sparnai, reakcingam fašizmui 
centrinėje Europoje įsigalėjus, 
pirma eile siekia išsiskėsti į 
musų gyvenamų kraštų.

Daugelis iš jūsų, gyvenusių 
ilgesnį laikų didžių pilietinių 
laisvių kraštyppo-r-sakysinie, 
šiaurinės Amerikos lietuviai 
darbininkai Ir | darbo inteli
gentai, kurie kadaro skaitlin
giausių ir reikšmingiausių 
Lietuvos išeivijos dalį-—sukū
rėte galingas politines, socia
lines ir kultūrines organizaci
jas, atsiekėte Jokių visuome
ninių laimėjimų, kurie šiandie 
Lietuvos darbo, visuomenei 
yra vėl tik siekimas, vėl tik 
galimas rytojaus dienos turi
nys. Mes žinome, kad sąmo
ningoji išeivijos darbo visuo
mene kartu su pilimis gyvena 
Lietuvos darbo visuomenės 
vargais ir skausmais. Patyrė
me, kad buvo solidari su jd|i 
žygiais praeityje. Tikime, kad 
solidari ji yra ir su dabarties 
siekimais.

Ko siekią Lietuvos social
demokratai.

Mes, kuriems pastaraisiais 
laikais faktiškai tcleidžiama 
vien tik vadintis Lietuvos so
cialdemokratais ir nieko dau
giau, atstovaudami darbinin
kų, darbo ūkininkų ir darbo 
inteligentų, kaipo didžiosios 
Lietuvos gyventojų daugumos, 
interesams, siekiame t

Kad butų leista laisvai rei
kšti savo įsitikinimus, laisvai 
šviestis, organizuotis ir orga
nizuotai veikti politikos, ūkio, 
ir kultūros srityse.

Spausdintas žodis turi būti 
atpalaiduotas iŠ cenzūros var
žtų.

Politiniams kaliniams turi 
būti suteikta plati amnestija.

Darbininkams, darbo ūki
ninkams ir darbo inteligen
tams turi būti suteikta laisvė 
steigti profesines, ūkines ir 
kitokias organizacijas; savo 
reikalams jie patys turi atsto
vauti krašto viduje ir užsie
niuose.

Mes siekiame demokratiški 
rinkto Seimo, kaipo visų Lie
tuvos gyvėntojų < valios reiškė
jo.

Mes siekiame pagalins, kad 
kraštą valdytų ryžtinga darbi
ninkų ir darbo ūkininkų vald
žia* kuri viena tik tegalės sėk
mingai kovoti su krizių, galės 
pakelti jpaterialinį ir dvasinį 
Lietuvos darbo visuomenės 
būvį. Atsirėmusi didžiųjų pa
saulio kraštų darbo visuome
nės laimėjimais, tokia valdžia 

ištesės nuveikti kapitalizmų, 
vienintelį pasaulinio ūkio su* 
krik lino kaltininkų, sugebės 
pašalinti nepateisinamą šių 
dienų skurdų, sugebės išplės
ti politinę demokratijų į so
cialinę demokratijų, sugebės 
įgyvendinti socialistinę visuo
menės santvarkų. Tik tokio
mis sųlygomis tebus galinta 
nuveikti karas, kuris šiandien, 
ypač fašistinio kapitalo kurs
tomas ir akinamas, kėsinasi 
sužlugdyti nūdienę civilizaci
jų; bus galimu įgyvendini! 
taika tarp atskirų tautų ir vi
same pasaulyje.
Ryšiai tarpe Lietuvos ir išeivi“ 

jos darbo įmonių.
Mes žinome, kad jūsų, są

moningieji išeiviai darbinin
kai ir darbo inteligentai, sie
kimai yra tie patys, kdlp ir 
musų. Karštai rėmėte tų sie
kimų įgyvendinimų Lietuvoje 
praeityje. Tikimės, kad pa- 
remsite savo bendrus Lietuvo
je ir ateityje. O per posiekia- 
nųiH laimėjimus lik tvirtės ry
šiai darbo visuomenės narių 
tarpo Lietuvoje ir išeivijoje.

Ne išeiviai kalti, kad, stin
gant darbo Lietuvos žemėje, 
jie buvo ir tebėra verčiami 
svetur darbo ieškoti. Ne malo
nė, bot pareiga yra Lietuvos 
valstybės ir visuomenės pasi
rūpinti, kad netekę darbo Lie
tuvos žmonės savame krašte 
kiek galima tinkamiau galėtų 
įsikurti svetur.

Lietuvos valstybes ir visuo
menės yra pareiga iš kalno 
nužiūrėti tinkamas išeiviams 
gyventi pasaulio šalis, yra pa
reiga padėti Išeiviams emi
gruoti ir vietojo įsikurti, yra 
pareiga ginti teisinį išeivių 
būvį, yra pareiga klek galima 
padėti išeiviams, rūpinant jų 
ekonominius, socialinius ir 
kulturinius reikalus, šis išei
vių rupi n i mo darbas turi būti 
tvarkomas ne biurokratiškai, 
bet dalyvaujant Lietuvos dar
bo visuomenėse lygiai kaip ir 
išeivijos atstovams. Pirma .ei
le išeiviai patys žino, ko jiems 
trūksta, kurios rųŠies parama 
pirmiausia jiems reikalinga.

Išeivijos likimas tuo bildu 
žymia dalimi pareina nuo to, 
kiek Lietuvos darbo visuome
nė, kurios gyvoji dalis ji yra, 
bus pajėgi išeivijai sudaryti 
tinkamas emigravimo, įsikur- 
dinimo ir gyvenimo sąlygas 
svetur. Antra vertus,

.... ................  .... ------------------------------------------------------------------------------- r-rfinf-r

Republikonų partija šoka k^zdką laimėjusi rinkimus Rhode Islande, 
ku^ie jiems duoda vilties laimėti 1936 metais.

Kay Stemmers
Anglijos tonniso žvaigždė 

p-lė Kay Stammcrs jau sumu
šė dvi Amerikos moterų tenni- 
«o Čamplones Ilelen Willą Moo- 
dy ir Helen Jacobs. Laukiama, 
kad ji laimės turnamentų, kurs 
eina dabar Forest Mills, L. I. 
P-10 Stammers yra nepaprastai 
graži. Sako, tarp tennišo žvaig
ždžių gražesnės už ją nėšą.

skaitlingoji išeivija gali ne
mažai padėti Lietuvos darbo 
visuomenei įsigyti pajėgumo 
čia pat, musų krųštc. Tad iš
tiesę draugišką abipusio para
mos rankų Lietuvos ir išeivi
jos darbo visuomenė gali di
desne viltim ‘ ir tvirtesnių 
pasiryžihlu siekti guresnės 
ateities.

WASHlNGTONr D# C., W 
piūčio> mėli. 17 d. * “Elta” iš 
Kauno pfaiieša, kad Pasaulinio 
Lietuvių Kongreso proga Su
rengtos • sporto rungtynės pri
ėjo- dideliu pasisekimu.- Van
dens sporte šemaičiutė laimėjo 
pirmą vietą 10Q metrų distan- 

—trečią viepati ei joj e, 400 metrų

tų, Šuoliuose vandenin — ponk 
tų. Amerikietis Savickas 50 
metrų plaukime laimėjo antrą 
vietų; Kriaučiūnas — trečių. 
100 metrų plaukimo ant nuga
ros pirmų vietų laimėjo Savic
kas, šuoliuose vandenin — Su
drikai. Lengvoje atletikoje llo 
metrų barjeriniame (hurdles) 
bėgimo pirmų vielų laimėjo 
Knnšas; 400 metrų bėgimo tre
čią vietų — Jnnznnnitis. Bu 
tūlio stūmime antrų vietų lai
mėjo Kriaučiūnas; trečių — 
Kimšas.

Juozas Žukas vėlai 
atvyko į Kauną, bet 
visvien turės darbo

Musų jaunuolis Juozas Žu
kas, pasiųstas Lietuvon “Nau
jienų” pastangomis, kaipo ge
riausias lietuvių tennistaK, at
vyko J Kaunu rugpjūčio 1(5 
dienų.

Atvykęs jis rado, kad jau 
buvo surengtas vienas tennlsu 
mačas, kurį laimėjo jo drau
gas chieagietis Lukas, žinoma, 
jaunuolis ,Lukas neblogai lo
šia tennisą, bet jis toli gražu 
negali lygintis prie tenniso 
čampiono J. Žuko,

Gal būt, kad Kaune dar bus 
surengtas mačas tarp Žuko iv 
Luko; Bet jeigu Lietuvoj nėra 
geresnio tennisisto už musų 
antraeilį tennisistą Lukų, tai 
Žukui ten beveik nėr ko da
ryti. Veikiausia tad Lietuvos 
tennisistai siųs J. Žuką persi
imti su geriausiais tennisistais 
Latvijoj ir Eaton i joj.

“KULTŪRA” No. 6-7
MĖNESINIS ŽURNALAS IS 

LIETUVOS

Turinys i
kultūros sutemo!, ir panaulCžiufos 

krizfi — B. Amalvis.
Europos išlikimas ir sunykimo simp

tomai ~ P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigai — A. 
Vilčinskas,

Žmogus futiinre — A. P. Čechovas. 
Darbininku armija —- Jonas Pladis, 
Ujamasis — St. Kapnys.
Milžino Gargantua seŠClis krinta i 

inusu laikus — Antanas Venclovų. 
Viętor Hugo — poetas ir pilietis — 

Prof. L Nusinovas.
Musu planetos likimas — Agr. K. P.
Paprastas gyvenimas — J. Pladis.
Dvokiančia vandens dievas.
Apžvalga: Literatūra, Teatras. Skai

tytojų tribūna, Įvairenybfis, 
jKŪLTURA” galite gauti 

“Naujienose” — 45c.
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Komunistiški Šarlatanai
Užvakar “Naujienose” buvo 

iškelta aikštėn, kaip beąąžiniš- 
kai apgaudinėja publiką komu
nistų šlamštas, kuris paskelbė 
(vairių profesionalų ir biznie
rių “nuomones” apie trans-at- 
lantinį skridimą, tuo tarpu kai 
tie profesionalai ir biznieriai 
buvo saką Andriuliui visai ką 
kita arba net visiškai nebuvo 
sų juo kalbėję.

Tas numaskuotas šarlatanas 
tačiau nesiliauja ir toliau du- 
męs akis žmonėms. Andriulis 
savo šlamšte pasakoja, kad ne
teisingai buvę skelbiama apie 
Įeit. Vaitkaus pasiruošimų skri
dimui, nes jam buvę rengiama 
išleistuvės, kuomet dar nebuvę 
“patikrinti” lėktuvo instrumen
tai. Tas žmonių mulkintojas 
čia bando
kad visuomenė 
kaip jisai bando ją 
vadžioti.

Kokį instrumentų 
mų Įeit. F. Vaitkus
likti šį pavasarį Ncw Yorke? 
Apie tai buvo savo laiku rašy
ta “Naujienose” ir kiekvienas 
žmogus, kuris norėjo Žinoti, 
kaip 
m ui, 
želio 
buvo
tai, “ką lakūnas 
Yorke”:

“LeiU Vaitkus dabar gyvena 
New Yorke, arčiausiame prie 
Floyd Bennett Field viešbutyje, 
“Half Moon”. Jo programas 
prieš išskrendant Lietuvon yra 
toks:

“1. Pakviesti atstovus tų fir- 
- mų, iš kurių yra pirktos lėktu

vo į taisos ir instrumentai, kad 
jie juos peržiūrėtų (‘nučekiuo- 
tų’), ar nepadaryta kokios klai
dos, tas įtaisas dedant į lėktu-

sumaišyti faktus, 
nesuprastų, 

už nosies

patikrini- 
turėjo at-

lakūnas ruošiasi skridi- 
galėjo tatai patirti. Bir- 
12 d. š. m. “Naujienose” 
įdėta šitokia žinia apie 

veikia New

“2. Atlikti keletą bandomų 
skraidymų 
kroviniais: 
tankas iki 
virtadalių 
(700 galionų).

Ten pat buvo minėta, kad 
Pioneer Instrument kompani
ja, iš kurios buvo pirkta in
strumentų lėktuvui, jų “nuče- 
kiavimų” jau pabaigė, ir buvo 
nurodyta, kad 

į “Be Pioneer kompanijos, Ry
tuose da yra Kollsman Instru
ment kompanija, Eclipse Avia- 
tion korporacija ir The B. G. 
korporaciją, iš kurių buvo pirk
tos ‘Lituanicai II’ įvairios įtai
sas. Taip pat yra Pnatt and 
Whitney korporacija Hartforde 
(Conn.) iš kurios pirkta moto
ras naujojo SIDI modelio.”

Kam reikėjo to instrumentų 
”čekiavimo”?

Jeigu lakūnas nutarė duoti 
paminėtųjų kompanijų mecha
nikams ir inžinieriams “perče- 
kiuoti” (dar kartą patikrinti) 

. lėktuvo instrumentus, tai tatai 
nereiškia, kad lėktuvas dar ne
buvo gatavas. Net ir automo
bilistas, rengdamasis ilgesniam 
“tripui”, atidžiai peržiūri įvai
rias mašinos dalis, kad paskui 
nebūtų “trobelio” kelionėje. 
Bet ar tai reiškia, kad jo ma
šina dar “negatava”?

Mašina gali būt naujutėlė, 
dar tik kokia tūkstantis mailių 
su ja važiuota, bet jeigu auto
mobilistas yra rūpestingas 
žmogus, tai jisai prieš ilgesne

su įvairiais gazolino 
pripylus gazolino 

pusės, iki trijų ket- 
ir iki pilno saiko 

n

kad sovietų valdžia 
buvo įrengusi kuo- 

nes ji norėjo pada- 
sensaclją Levanev- 

virš Siaurinio poliu-

kelionę būtinai ją dar kartą 
peržiūrės arba duos garažiaus 
mechanikams ją peržiūrėti.

Su aeroplanu, suprantama, 
reikia dar rūpestingiau elgtis, 
ypač rengiantis skristi per 
okeaną, nes aeroplaną negalima 
sustabdyti ore ir pasitaisyti, 
jeigu kas jame pagenda. Ge
ras pamokas Čia davė dveje
tas neseniai įvykusių atsitiki
mų. Kodėl bolševikų lakūnams 
Levanevskiui in dviem jo drau
gam sugedo aliejaus sistema 
jų aeroplane, vos nuskridus 
keletą šimtų mylių? Juk nėra 
abejonės, 
tų lėktuvą 
geriausiai, 
lyti didelę 
skio žygiu
so.

Jeigu bolševikų lakūnas ne
sugadino lėktuvo, bekildamas 
į orų, tai lėktuve turėjo būti 
paliktas koks nors defektas 
(trukumas), kurio nebuvo pa
stebėję inžinieriui ir mecha
nikai. Jeigu prieš išskrendant 
butų buvę viskas atidžiai “per- 
čekiuota”, tai tų defektą gal 
butų užtikę ir pašalinę.

Antras pavyzdys tai — Wi- 
ley Post’o katastrofa Alasko- 
je. Visuose laikraščiuose buvo 
pažymėta, kad tiesioginė ne
laimės priežastis buvo motoro 
sugedimas. Post’as buvo nese
niai lėktuvų įsigijęs ir buvo 
dar nedaug juo skraidęs. Lėk
tuvo motoras buvo visiškai 
naujas (pats lėktuvas buvo 
pastatytas iš vartotų dalių), 
Nėra jokios abejonės, kad lėk
tuvas buvo išbandytas, pirma 
negu Wilcy Post pradėjo sa
vo kelionę į Alaskų. O betgi 
pasirodė, kad kokia tai yda 
motore 
vienas 
lakūnu s

paliko nepastebėta, ir 
didžiausiųjų pasaulyje 
dėl to menkniekio žu-

Vaitkus, žinodamas,Leit.
kad toki dalykai atsitinka, t#d 
ir nutarė, pirma negu skris 
per okeanų, dar kartą nuodugr 
niai peržiūrėti visus “Lituani- 
cos II” instrumentus ir įtaisas, 
pasikviečiant pagelbon tų im 
žinierius dirbtuvių, kuriose in* 
strumentai buvo pagaminti. 
Aišku, kad šitą darbą pator 
giausia buvo atlikti, nuvykus 
lakūnui j New Yorką, nes 
New Yorke, Newarke ir ki
tuose rytinių valstijų miestuo
se yra beveik visos tos kom
panijos, iš kurių buvo pirk
ta “Lituanįcos II” jtaisos ir 
instrumentai.

Kai kurios kompanijos sa
vo inžinierius atsiuntė j Floyd 
Bennett airportų, kuriame lai
koma “Lituanica II”, o į ki
tas vietas — kaip, pav. Hart
ford, Conn., kur yra motorų 
dirbtuvė (ir AVilJiamport, Pa., 
kur yra propellerių kompani
ja) — Vaitkui teko nuskris
ti.

Publikos apgaudinėtojai

Kiekvienas sveikai protau
jąs žmogus pripažins, kad ši
toks rūpestingas Vaitkaus pa
siruošimas skridimui įrodo, 
jogei lakūnas savo uždavinį 
ima rimtai. Jo tikslas yra nę 
“stunt”, kuriuo smalsi publika 
stebėtųsi, nelyginant kaip tais 
stiprių įspūdžių ieškotojais, 
kurie statinėje leidžia į Nia
garos krioklį; bet jo tikslas 
yra atlikti rimtai prirengtą 
didelį žygį, kuris prisidėtų prie

aviacijos progreso ir tuo bu* 
du suteiktų kreditą jam ič 
lietuviams, kurie jo darbą re* 
mia. *

Bet kada Vaitkus tuos pa
siruošimus darė, tai komums* 
tiški humbugicrial nuolatos 
rėkė, kaip už liežuvių karia
mi. Dėl 'kiekvieno bandymo* 
kurį lakūnas atlikdavo, jie vis 
šaukdavo, kad tai “apgavy
stė”: ana, girdi, dar Vaitkus 
“neprisirengč” — o jau kada 
buvo skelbiama, kad lėktuvas 
esąs prirengtas! Ir dabar šar
latanas Andriulis, kuris tįk- 
kų buvo sugautas bcfalsifikuo- 
jant “pasikalbėjimus” su biz
nieriais ir profesionalais, dar 
sykį bando surasti “apgayy* 
slę” tame fakto, kad birželio 
mėnesį buvo “če'kiuojami lėk
tuvo instrumentai. Jam ”ap* 
gavyste” yra net Oro Biuro 
viršininko pareiškimas, kad 
per mėnesį su viršum laiko 
nebuvo tinkamų sąlygų Vait
kaus skridimui į Lietuvą!

Dveji metai atgal, kada žu
vo Darius ir Girėnas, tai tąs 
pats šarlatanas liejo krokodi- 
lio ašaras, kad “buržuazija” 
nustumč lakūnus į pražūtį, ne
duodama jiems progos tinka
mai pasiruošti. O dabar jisai 
“verkia”, kad Vaitkus rengia
si per ilgai ir jo prisirengi
mas kaštuoja perdaug pini
gų-

Jeigu Vaitkus, nepaklausęs 
oro viršininko patarimo, bu
tų skridęs ir žuvęs audrose, 
tai komunistų klika staugtų* 
kad lakūno rėmėjai kalti dėl 
jo mirties.

Viskas yra bloga ir viskas 
yra “apgavystė”, Iš ko negau
na pasinaudoti tie parazitai* 
kurie publikų mulkina, pri
sidengdami ”kQWUltfzmo” 
skraiste. Tačiau, UŽUOt rupi* 
nęsi, kiek pinigų išleista °Ll- 
tuanicos II” įrengimui* tegu 
jie geriau pasako, kur jie pa
dėjo tuos 40 ar 50 tūkstančių 
dolerių, kuriuos jie iškaulijo 
iš dženitoriųP Užuot davinėję 
“patarimus”, kada tuH skris
ti Vaitkus, tegu jie geriau pa* 
taria, iš kur gaus duonos kąs* 
nį šeimynos tų dženitorių, ku* 
ric dėl “draugo” Andriulio ir 
kitų panašių cikadų” pro
vokacijų neteko dambų!

O skridimas j Lietuvą tai 
ne jų dalykas, Jie nė skatiko 
šitam reikalui nėra davę. '‘Be
sirūpindami” apie Vaitkų, jie 
dar pražiopsos progą pąsiko- 
lektuoti aukų vardan Ethio* 
pi jos!

plačioj Chicafcoj. Nario mor 
kestis yru 50c metama, tai yra, 
palyginti, mažas mokestis.

—Rautas

J. Paurazas atidarė 
naują taverną

■y.|, ... .

BRĮGHTON PABK.—J. Pau- 
rąžąs, 2942 West Pershing 
road, sęnas “Nau4jienų’? skai
tytojas ‘ ir rėmėjas, kurs pir- 
piaų užlaikė bučernę ir gro- 
sernę adresu 4644 S. Weątern 
avė., dabartiniu laiku savo na
muose atidarė Victory Tavern. 
Tai yra gražiai išpuošta alinė, 
kurioj randasi geros rūšies 
degtinė, alus ir cigarai.

Pp. Paurazai yra draugiški 
ir gero budo žmonės.

—Senas Petras.

Liudvikas Antanavi 
čius atidarė naują 

taverną
18 GATVES APIELINKfiJ,- 

Seni šios apieljnkės gyventojui 
ir buvę pirmiau alinės bizny 
p.p. L. ir Z. Antanavičiui ati
darė naują tavernų adresų4 738 
West 18 st. Kalbama vieta yra 
žinoma kaipo Bašinskų namas.

Pp. Ąnlanavičiai tai sem 
“Naujienų” skaitytojai ir rė
mėjai; jie taipgi yra Chieagos 
Lietuvių Draugijos seni nariai, 
o dabartiniu laiku p, L. Anta
navičius dirba draugijai kaip 
konkursantas,—Senas Petras.*

Drge Kemešienė su 
grįžo Chicagon

Dr-gė M. Kemėšienė, 812 W. 
93 8L, buvo kvykusi atosto
goms, Ji atostogavo apie mė- 
nes j laiko ir dugrįžo j Chica- 
gą pirmadieni, 'rugpjūčio 19 d, 

Atostogaudama lankėsi Pitts- 
burgh’e, New* Yorke-Brooklyne, 
Grand Hapids’e ir kituose mies
tuose, Matėsi teu keleto kolo
nijų socialistų kuopų darbtio- 
tojais ir turėjo pasitarimų su 
jais Lietuvių Socialistų Sąjun
gos reikalais.—V, P*

—

Daktarė Suzanna
Oak Forest, III

Nepaprastas atsiti
kimas

T" "R........

Bridgeporto Kolionijoj 
—Grand Opening

Esam tryft broliiikui, 
kaip kurie ženoti, 
išsigėrę po stiklinę, 
einam kaip begoti.
Tąt kviečiam ir draugus 
mumis atlankyti, 
pažiūrėti kur mes esam 
ir susipažinti.

Vieta yrą erdvi, 
visko iki valiai, 
Snapso, alaus ir cigarų, 
turim iki valiai.
Jeigu išpuls laikas, 
prašom aplankyti 
su prictclka ar šh’duku . .1 
ir mums perstatyti.
Tavern Palo yra alua 
sakant kaip smetona, 
gali gerti Petras, Lauras, 
Maryte ir Ona.
Taippat yra vietos 
linksmai pasišokti, 
tik nereikia daug gerti, 
alus gal perblokšti.
Mus alus tvirtesnis, 
už geležį, plieną, 
gal parversti jis ant šono 
lietuvį no vieną.
Taippat valstybine, 1 
visokio tvirtumo, 
kaip kad butų mergužėlės, 
visokio gražumo.
Nercik daug šnekėti, 
nė kitiems sakyti, 
reik ateiti, apžiūrėti 
ir persitikrinti,
Aną dieną šnekėjau, 
sako man Visparas;
Kas ten bięsas pas jum yra, 
vis apgulęs baras,
Sakau: pažinojo 
n>us, White Sox garadžiui, 
Tuoj apgulė musų Tavernoj 
nuo pat pirmos pradžios.
Kuris atsilankė 
mumis pamatyti, 
nuo tos dienos likom drau

gai,
Niek’s negal perskirti,,,
Atėjęs ir sako:
Aš čia mačiau Joną. 
Sakau; eik pas Rumchikud 
jie pripils uzboną,
Sakau; jo yra alu» 
tikrai kaip smetona, 
Jonas sako; tat ir gerai, 
galės gerti ir žmona.

1-

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
'U. S. Government įstaigoj, F, S. and 
L. Ins. Corp. (apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00,

Mokam dividendą 
kas 6 mėnesini. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moką mėne
sinę r— 5%,

tEDERAi Savinos
OF CHICAOp

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1878

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas,

i11"1"* ............

Sllf ljlOtV|> ak5niU ^pardavimas

and 
UP

Prastoji regėjimą,
* silpnas ir kreivas akis galima 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS, Jie apsaugos jūsų akis, pašalins aklų nuo
vargi ir galvos skąudšjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiui toli ir arti matyti. Išbandyk Šiuos nuostabius ąklrtfua.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė, Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

wirw 7

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANTPIRMŲ 
MORGIČIŲ

FEDERAlbAVINGS 
AND VOAN ASSOCIAT1ON 

or cmcAGo
Statymui arba taisymui namų ir ątmokėjimo mor- 

gičių, lengvais mėnesiniais atmokė j imate,
TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS

MOKA 4% Už TAUPOMUS PINIGUS
Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šią 

Fcderalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra ąpdrausti iki 35000,00 per Federdl 
Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C,

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų, 
domis ir subatomis nuo 9 ryto kl 8 vai. vak»

2202 West Cermak Road
Phone Canal 8887

BĘN J, KAZANAUSKAS, ItalUnlnkM

Sere-

atostogų
Prieš porą dienų gryžo Chb 

cagon daktarė Zuzanna jšlakis. 
Ji buvo išvykus į rytines Nau
jos Anglijos valstijas. Daktarė 
šlakis atlankė Bostoną ir dau- 
gelįę žymių ir istorinių vietų. 
Atostogų kelionėj daktarė pra
leido porą savaičių,

Dabar pasilsėjus Dr, Suzan- 
na šlakis ir Vėl priiminės li
gonius ofiso antrašu, 6900 
South Halsted Street, sekančio
mis valandomis; 1^-4 po pie* 
tų, 7—8 vai. vak„ išskyrus se* 
rėdąs ir subatasRup* 

. ■■ » ■ — m n nu

Demokratą piknikas

JOHN 1\ EWATJ)
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Atagičio, arba 
apdraudos nw Ugiifęs* vėjo, etc., atsišr uk:'

810 West 33rd Street
TELEFONAS: 279^_art>a 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Praėjusį šventadienį 18 d. 
ru&piučio, įvyko 18 wardos lie
tuvių demokratų piknikas p, 
Gribo darže, Justice Parke. Su
lig pikniko dalyvių skaičiumi 
matyti, kad lietuvių demokratų 
turi nemažai narių.

Piknike buvo gera muzika ii 
tvarka buvo pavyzdingą, Pik
niko dalyviai linksminosi net 
iki dešimtos valandos vakaro, 
ir nors alučio buvo užtektinai, 
bet girtų nesimatė. Pagirtina, 
kad kliubiečiai moka tvarky
tis.

Nors kalbamas kliubas ran
dasi 13 wardoj, t. y. Manjuette 
Manor, bet narių lia turi visoj

■V, .« jj 1 r Į ■' '■ 

Padėką
|) ||* I I tePSF'1 II I

giuomi mes, Oak 
prieglaudos lietuviai 
norime viekai padėkoti 
nui ir jų‘ žmonai Pociams, gy* 
venantiems adresu 3818 South 
Hateted St., Cbicągo. Jie pas 
mus lankėsi rugpiučio 14 d. ii 
atvežė mums brangių dovanų 
— tabako, cigaretę ir $2 pini
gų, ir visas tas dovanas pali
ko man žemiau pasirašusiam 
ir liepe pasidalinti pagal 
matomą reikalą. Taip aš ir 
dariau.

Visi, kurie gavo dovanų, 
džiugo ir yrą,dėkingi pp. 
ciąms už brangią auką ir už 
jų prisiminimą suvargusių tau
tiečių,

P-paa Poęius yra pirmas Jie* 
tuvis* kuris §ią vasarą muš ap 
dovanojo, ir labai gausiai. Var
de visų musų, nelaimes ištik* 
tų vargšų, tariu širdingą ačiū 
pp, Pociams,

— jonas Rusteika, 
Inst., Ward 52, 
Oak Forest, III,

I ..... .  '■< ...... ........................... —

DeKalb, IR,
Puikus Piknikas DeKalb’os 

Lietuvių draugyšČių 
Rugp.-Aug. 25 d., 1935 

DARGUŽO DARŽE. <
Labai puiki vieta. Meldžia

mi draugai atsilankyti į Pik
niką. Muzika gėra ir visokių 
gėrimą ir užkandžių.

Komitetas.

Forest 
įnamiai, 
PP. Jo-

nu 
pa

nur
Po-

Atidarymus įvyksta
šeštadienyje

Rugpiučio 24 dieną.
Kviečiame visus tautiečius, 

draugus ir pažįstamus į mu* 
sų iškilmingą atidarymą Jiau- 
jos Tavern. Bus skanus už-* 
kandžiai ir grojys gera muzi
ka; visi linksmipsimes iki 
ankstyvo ryto.

Kviečia 1 •;> į

S. V. Rumchakas
3106 So. Hąlsted Street

«q>

IMI

WWW

GARSINKI® “NAUJIENOSE” •?
" 111 111.......................... ■■ ........ ....................... .. ....... ..............

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

FRESH MILK PROVES 
CONV1BNIENT FOOJ)

In food, we search for those Pro
ducts that will yield the jnost in 
taste and nutrition. convenience and 
ease in serving. Tnat is why fresh 
pasteurized milk, which ęomes to uq 
ready for immediate ūse and which 
lenda itself so admirably to many 
different ways of servinsr, is con- 
sidered an indispensable food by 
practically all housewives.

Milk is a dęlidous drink when 
served alone or when combined with 
chocolate, honey or f r u i t iuice 
mixtures. It does not require hoat- 
insr būt when warmed serves as a 
popular sedative for sleeplessness or 
ovęrwrouffht nerves. And while Ame
rica ns prefer their coffee with 
cream, Frenchmen think that cafe 
au lait (a mixture of half coffee and 
half scalded milk) is very delicious.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Repubiic 8402

Bis skyrius yra vedamu Mria pagelHfl musų skaityto jame kh 
atrasti, kur galima nusipirkti įvairiu paprasti ir nepaprasta 
daiktų, Intais* ir reikmenų. Jeigu K telpančių čia skelbimų ne- 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia 
jų bus galima gauti.

Jw Kausite ManuaciM jeigu tat

LIGONINES
HOSPITALg

SVEIKATOS KUNIKA
Toniltei iiimami 

vateama ,—
PalagM ligoni-

Akuierija na
muose ..........

Medikais egzamU 
nacija . ...... .... i

*12.00
*45.00
*15.00

*1.00
DOĮJGLAfl VARK HOSPITAL 

1HQ & Kedzie Avė.

*w

Čia 
eusirant 
ko 
tik 
jums reikia

STOGAI
ROOHNG

THZ BRIDGEPORT ROOFING CO.

Pocahontas mine run tonas V.0Q
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CLASSIFIEDADS

month

Annual Homecoming

Terorizuoja streikierius

PRANEŠIMAI For Rent

Draugijų Atydai

CLASSIFIEDADS

žmonės apdegė 
eksplozijoj

krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

else
this
was

Business Service 
Biznio Patarnavimas

REIKALINGAS vyras virėjas ne 
vedęs. 3641 So. Morgan St.

Reikalauja pailginti 
mokslo terminą vie

šosiose mokyklose

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
kas antrą rytą 
Panedėly, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

Visos draugijos, kliubai, ra* 
teliai, kuopos rengia įvairius iš* 
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengjmai butų paskelbti Nau* 
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva* 
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai. 
1 Tokios tVarkos draugijos ma
lones prisilaikyti.

Proto ligomis sergan 
tiems $14,500,811

An Echo from 
Keistutis

anks
tis mokslo 
mokyklose 
lodei, kad 
finansinius

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

GROSERNE, labai gera vieta — 
pigiai. Jaunai mergaitei sunku už 
laikyti. Lafayette 1760.

PARDAVIMUI 10 lovų. 10 dre- 
serių, 2 parlor setų, krislų, siuva
mų mašinų, etc. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite 1626 N. La Šalie St. 
po 5 vakare.

PAIEŠKAU darbo prie namu. Esu 
karpenteris. painteris ir t.t. Norė
čiau, kad butu valgis ant vietos ir 
mažas mokestis, šaukite Charlie, 
Cicero 3455-R.

Kiekvienas karas

CHICAGOS
ŽINIOS

PIGI RENDA už gera krautuvę, 
tinkama dėl siuvėjo. 2646 W. 63rd 
St. Klauskite Lietuviško Žyduko, 
4707 S. Halsted St.

alines adresu 721 
St. du vyrai pradė- 
trečių. Šio trečiojo 
pavarde yra Joseph 
gvvena jis adresu

Farrell, 68 m., ir John 
38 m., nulipo j skle-

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais ir 
sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures. 
1900 S. State St. CALumet 5269.

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne, viskas irengta moderniškai pagal 
naujos mados. Biznis išdirbtas per 
daugeli metų. Priežastis pardavimo 
— liga. Katrie ieškot tokios vietos 
telėf o nuokite

Lafayette 5499

IEŠKAU bile koki darbų už ma
ža atlyginimų. Esu 40 metų amžiųus. 
Alex Janušauskas. 4401 S. St. Louis 
Avė.. I>afayette 3555.

Socialistų Partijos 
Piknikas

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Situation Wanted 
Darbo Ieško

NAŠLE parduoda cigaretų, cigarų 
ir ice cream krautuvę, su namu. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 
i Lietuva. 1609 S. Halsted St.

PAIEŠKAU veiterkos darbo. 
Esu 18 metų. Neturiu patyrimo, bet 
stengsios gerai dirbti. Blvd. 5483.

PINIGŲ UŽDIRBĖJAS. — PAR
DAVIMUI BAR-B-O, ALUS, GAS 
STATION. DIDELIS SKLYPAS ŽE
MĖS. PIGIAI DEL LIGOS. RAN
DASI PRIE WEST HIGHWAY 
TARP JUSTICE PARK IR 
WILL0W SPRINGS.

8444 ARCHER AVENUE

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
Meat Market, biznis išdirbtas per 
8 metus; lietuvių ir lenkų apgyven
ta, 9 kambariai gyvenimui ir 2 ka
ru garažus. Priežastis pardavimo, 
vienai per sunku. * 

2427 W. 45th St.

PARDAVIMUI žieminis pečius, 
minkštom anglim kūrenamas. Gali 
apšildyti 5 kambarius — $6.00. 5811 
W. 64th Place, 2-ros lubos.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

Keistutis members had tbeir 
monthly meeting on Augu'st 
4. This meeting was certainly 
eventful, for 27 new members 
vvere admitted into our club, 
among which were about 15 
young members signed up du*- 
ring our pienies. 

/
If every picnic would bring 

in so many splendid members, 
I’d say it would be worthwhile 
having them more often, which 
reminds me that Keistutis is 
having a Moonlight Picnic on

Next 
broadeast news 
the clubs doing.

Chicagos meras Edward J. 
Kelly išleido proklamacijų, 
kurioj paskelbiama Annual 
Homecoming (metinis sugrįži
mas namo). Tai bus tam tik
ros iškilmės, tam tikri ap- 
vaikščiojimai su programais 
ir įvairiose miesto dalyse. An
nual Homecoming laikų me
ras Kelly paskyrė nuo rug
pjūčio 29 d. iki rugsėjo 15 d. Rugpiučio 1 d. tapo paskelb

tas grabdirbių streikas tūloj 
dirbtuvėj. Antradienio rytme
tį, rugp. 20 d., penki ginkluo
ti vyrai išdaužė streikierio 
Jerry Suchanek (1346 South 
Tripp Avė.) automobilio lan
gus ir įmetė automobiliu smir
dančių bombų. Su Suchaneku 
buvo dar trys kiti streikicriai,

$1 įmokėt
Įsisėskit dykai i 

Westem ir lU-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresų, gausit veltui 
knygelę. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St.

Central 4327

šeštadienio popietį, rugpjū
čio 24 d., Pilsen Parke įvyk
sta Cook kauntės socialistų 
partijos piknikas. Dalyvaus 
jame daugelio tautų žmonės.1 
Programas bus įvairus ir pil
dys jį įvairių tautų sporto ir 
meno grupės. Piknikas tęsis 
iki 1 vai. nakties. Programas 
prasidės 4 vai. popiet.

REIKIA merginos namų darbui 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Puikus 
namai. Mrs. Sherwin, Keystone 1771, 
5653 N. Spaulding Avė.

ra i išbėgo gatvėn. Jie čia iš 
gelbėta nuo ugnies, bet ligo 
ninej pripažinta, kad jų pa 
dūlis yra kritiška.

as every 
to get to

RENDON Brighton Parke 5 kam
barių flatas. Garu šildomas, 1 aug- 
štas. Taipogi puikus kambarys ren- 
don — jaunai porai.

4634 South Homan Avė.

Saturday, ‘ August 24, at Big 
Tree Gerove. The committee 
atated that everyone’s vvelcome 
a t 5 p. m. and can stay a s long 
as they wish. This is our lašt 
picnic this year.

The annual Big Dance of 
Keistutis takes place Novem- 
ber 17. Watch for announce- 
ments of the interesting 
gram to be made later.

Tliere wasn’t anything 
of importance voted on at 
meeting 
anxious 
picnic.

Brighton Park 
Kolonijoj

2 pagyvenimu muro namas. 2 fin
tai po 6 extra didelius kambarius, 
1H loto žemės, beizmentas ir pa
stogė, 2 karų didelis medinis gara
žas.

Cicero, III.
2 pagyvenimu medinis namas, ce

mentinis fundamentas ir beizmen
tas. 4 Ir 5 kambarių flatai

šie namai parsiduoda labai pigiai 
Kreipkitės i
Simano Daukanto Fede- 
ral Savings and Loan 

Ass’n of Chicago 
2202 W. Cermak Road

REIKIA merginos namų darbui. 
Gyvenimas vietoje. 3045 Sunnyside 
Avė., Juniper 8776.

Chicagos parkų taryba dar 
kartų atkreipia parkus lau
kiančios publikos dėmesį į 
tai, kad parkuose yra pakan-

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
tėm yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., r $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legale organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

One 
Naujienos

I will again 
in regard to 

Watch for me. 
“The Younger Genenation”.

Kaip žinoma, per pastaruo-j Degančiais drabužiais abu vy 
sius keletu melų Chicagos vie 
šosiose mokyklose mokslo se 
zonas buvo sutrumpintas 7 
savaitėmis. Mokyklos atidary 
la pora savaičių vėliau po va
saros atostogų ir uždaryta a to 
slogoms pora savaičių 
čiau, negu seniau, 
sezonas viešosiose 
buvo sutrumpintas 
miestas pergyveno 
sunkumus. Dabar betgi miesto 
finansai tiek pasitaisę, kad te- 
mijų mokyklų gyvenimų as
menys vis griežčiau reikalau
ja pailginti mokymo sezonų 
iki pirmesnių normų, t. y. 
keturiomis savaitėmis metuo-

John
Eckert, 
pų tavernos adresu 701 Root 
St. Farrell buvo tos tavernos 
bartenderis. Jisi norėjo atida
ryti naujų alaus bačkų.

Kada Eckert ir Farrell skie
pe mėgino uždegti degtukų, 
tai ištiko smarki eksplozija.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas. tik ................................ $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan. kaip nau

jas, tik ..............................  365.00
Hupmobile, 1932. sedan, garan

tuotas, tik ......................... 285.00
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

tik ..................................    295.00
Essex. 1930, sedan, tik .... v..... 45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių.
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karą priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė.

Pirmadienio naktį apie 
vai. prie 
East 75th 
jo mušti 
vardas ir 
Zakar ir 
7400 Excbange Avc.

Matydamas, kad du diktes- 
ni vyrai mūšų vienų menkes
nį, advokatas David K. Coch- 

Įrane, Jr., 27 metų, mėgino 
(muštynes sustabdyti. Tuomet 
vienas mušeikų šovė į Coch- 
rane. Kulka pataikė į galvų 
ir užmušė jaunų vyrų vietoj.

3 flatai po 4 kambarius kiekvie
nas, pigi renda. Naujai dekoruota 

1703 So. Union Avė.

Parkų taryba atrišau 
kia i publiką

Nušauta advokatas mė 
ginęs sustabdyti 

muštynes

Operavimas ir palaikymas 
įstaigų proto ligomis sergan
tiems Illinois valstijoj per at
einančius du metus kaštuos 
$14,500,811. Tokių proto ligo
niams įstaigų Illinois valstijoj 
yra 12.

(karnai vietų specialiai įreng- bet jie negalėjo pasipriešinti 
tų šiukšlėmis arba išmatoms ginkluotiems užpuolikams. Nu- 
sudėti. Parkų taryba prašo žiūrima, joge! Suchanel 
publikų sudėti tose vietose po- draugai užpulti buvo 
pieras, valgio liekanas, bon-’kad jie streikuoja, 
kas ir tp., o nepalikti visa tai 
ant žolės, kur šeimynos ar di
desnės grupės buvo apsistoja 
sios.

Real Estete For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų busa prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa
mažu tė s farmos. 

išsiauginsit 
gyvent

Business Chances

PARDAVIMUI viešbutis 24 kam
barių, renda $50. Biznio distrikte 
Geros įplaukos. 515 N. Clark St.

s esu uz

1iW »




