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ST. LČUIS, Mo., r, 23.—Jau 
18 žmonių mirė nuo miegamo
sios ligos ir mokslininkai rim
tai susirūpino kova su Šia pa
slaptinga liga, kuria dabar šio
je apielinkėje serga 182 žmonės. 
Kovai su šia liga siunčiama eks
pertai iŠ VVashingtono.

Busią keblu priruoš
ti tinkamą kodeksą 

sankrovoms

Ragina boikotuoti Vokietijos 
prekes. Vokietijos socialistai 
tikisi, kad Hitlerio valdžia 
neužilgo bus nuversta

bendro tarptautinio so- 
veikimo, kad laisvo 
Danzigo socialistus iš- 
nuo hitlerininkų prie-

VARŠAVA, 
prezidento Moscickio rūmai yra 
saugomi 500 kareivių, vagys 
vistiek įsigavo į rumus *ir Mfc 
prezidento raštinės išnešė apie 
86,000 zlotų pinigais ir daugelį 
svarbių valstybės dokumentų.

0TTAWA, Ont., r. 25.— Ka
nados konservatorių valdžia yra 
sUsirupinusi dideliu liberalų lai
mėjimu Nova Scotia provinci
joj. Tą provinciją konservato
riai valdė jau nuo 1925 m., bet 
šituose rinkimuose jie visiškai 
prakišo. Konservatoriai laimėjo 
tik 8,vietas provincijos seime, 
kuomet liberalai laimėjo 21. Del 
dviejų vietų tebeina ginčas.

Liberalų laimėjimas Nova 
Scotia gaivina liberalų viltį, kad 
jie gali laimėti rinkimus ir vi
soje Kanadoje, Bet kuomet bus 
rinkimai, tai dar tebėra neaiš
ku, nes konservatoriai su rin
kimais nesiskubina. *

tinęs meisto dalies namų savi 
ninkai per savo 
stengiasi sukelti 
priversti padaryti

ban- 
kad 
kad

Socialistų Interna 
cionalas skelbia ko 

vą hitlerizmui

CHICAGO 
ministratorius Hugh S. Johnson 
Darbo dieną, rūgs. 4 d., atvyks 
j Chicago ir kalbės Chicagos 
Darbo Federacijos iškilmėse Ka
reivių stadione. Iškilmės tęsis 
visas tris švenčių dienas ir bus 
įvairus sporto ir kalbų progra
mas.

Kun. Coughlin kalti 
na Detroito ban- 

kierius

CHICAGO.—-Sidney Adehnan, 
pardavėjas Drije Motor Sales 
Co., 6530 W. Roosevelt Rr., 
Berwyn, rastas nušautas pievo
je North Riverside priemiesty. 
Jis tik pusė valandos atgal bu
vo išvažiavęs su kostumieriu pa
rodyti jam automobilių. Jo au
tomobilis irgi nesurastas.

kon 
san
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Šiandie industrinė adminis
tracija pradėjo ruošti kodeksą 
ir moterų rūbų siuvykloms. Ko
dekso pagrindai! yra imama 
New Yorko moterų rūbų siuvė
jų padarytoji sutartis su sam
dytojais. Ta sutartis bu‘vo pa
daryta siuvėjams laimėjus strei
ką ir ji buvo paruošta New 
Yorko arbitratoriaus Grover 
Whalen.

Tebėra ruošiami ir daug kitų 
kodeksų 
čeverykų ir k. pramonėms

organizacijas 
pinigų, kad 
tyrinėjimus 

kaip ta taryba sunaudojo tuos 
milionus doL, kuriuos sumokėjo 
namų savininkai.

Jie nurodo, kad pastatymas 
Kareivių stadiono Grant parke 
turėjo kainuoti $2,500,000, tuo 
tarpu* jis kainavo $8,000,000. 
Suvedimas naujų šviesų parkuo
se kainavo 1000 nuoš. daugiau 
negu turėjo kainuoti. Tas pats 
yra ir su kitais projektais — 
pakrančių ištaisymu, parengi
mu vietos parodai ir 1.1.

Prisimenama ir 
distriktas, kur Kelly 
inžinierium. Ten irgi 
buvo mokėta daug 
negu jie buvo verti, 
pravedimo Calumet srutų nuo
vadų buvo sumokėta $2,(X)0,000 
daugiau, negu darbas buvo ver
tas. Kasant Calumet upes Kel
ly mokėjo po $1.08 už kubinį 
jardą, kuomet ‘ fedefAlinė val
džia už tokį pat darbą toje pa
čioje apielinkėje mokėjo tik 
44c.

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

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė

RICHMOND, Va., r. 22. — 
Virginia legislatura priėmė bi- 
lių paskelbti rinkimus valstijos 
konvencijos ratifikavimui pro- 
hibicijos atšaukimo. Rinkimai 
įvyks lapkričio 7 d.

(Kita žinia sako, kad rinki
mai įvyks spalio 3 d.).

Virginia yra 36-ta valstija nu
tarusi rinkti konvenciją prohi 
bicijos atšaukimui. Jei nė vie
na valstija nepasisakys už pro 
hibicijos palaikymą, tai iki lap
kričio mėnesio prohibicijos at
šaukimas 
pati prohibicija 
panaikinta.

TOKIO, r. 23 
nes liko užmuši ir šeši sužeis
ti laike Japonijos karo laivyno 
manevrų.

POONA, Indijoj, r. 23. — In
dijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi, visai silpnas ir 
liguistas po visos savaitės ba
davimo, šiandie tapo paliuosuo- 
tas be jokių sąlygų nuo vienų 
metų kalėjimo bausmės. Po pa- 
liuosavimo, jis ligoninės ligon- 
vežimiu tapo išgabenąs į Pa- 
rnakutti. Į ligoninę jis buvo at
gabentas iš kalėjimo kai jis 
pradėjo badavimą ir parodė grei
to silpnėjimo ženklus. Bet ir li
goninėj jis skaitėsi kaliniu ir 
savo badavimą tęsė. Dabar jis 
tapo visai paliuosuotas nuo baus
mės ir badavimą paliovė dar 
prieš išvažiuojant iš ligoninės.

Jo žmona, kuri taipjau buvo 
nuteista kalėj iman, tapo pa- 
li Ūsuota pirmiau, kad galėtų sa
vo vyrą prižiūrėti ligoninėje. 
Dabar tapo paliuosuota ir Ma- 
deleine Slade, didelė jo šalinin
kė, kad ir ji galėtų pagelbėti 
Gandhi prižiūrėti jo namuose.

Gandhi buvo areštuotas kai 
jis rengėsi pradėti naują civi
lio nepaklusnumo kampaniją. 
Jis buvo nuteistas 1 metams 
kalėj iman, o jo šalininkai —6 
mėnesiams. Būdamas kalėjime 
jis pareikalavo besąlyginio pa- 
liuosavimo ,kad jis galėtų vesti 
savo kampaniją už panaikinimą 
nepaliečiamųjų kastos ir pa
skelbė badavimą.

PARYŽIUS, r. 23 
listų Internacionalo kongresas 
parodė griežtą pasipiktinimą fa
šizmu ir ypač hitlerizmu.

Jacob Panken iš Jungt. Vals
tijų paaiškinęs, kad prez. Roo- 
sevelto vykinamas programas 
nėra socializmas, kaip daugelis 
europiečių įsivaizduoja, bet 
valstybinis kapitalizmas, pareiš
kė, kad Amerikos socialistai 
priešinosi Amerikos įsimaišymui 
į karą 1917 m., bet jeigu* da
bar Vokietija pultų Franciją ar 
Austriją, tai dalykas butų visai 
kitokis.

Airija uždarė “ 
inmarškinius

Dar Daugiau Chicagos 
Politikierių Buvo Nuslėpę 

Savo Pajamas
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CHICAGO.—International La- 
dies Garment Workers unija pa
siuntė Washingtonan įrodymus, 
<ad niekurios moterų rūbų siu
vyklos, kurios yra? piasirašįųflsios 
NRA. kodeksą, jį atvirai laužo, 
versdamos darbininkus dirbti 
ilgesnes valandas, o ir mokėda
mi žemesnę algą.

Viena firma versdavo darbi
ninkus paskirtu laiku įspausti 
laikrodį ir paskui dirbti nere- 
<orduojant laiko. Darbininkai 
iudija, kad jie dirbdavo nuo 7 

vai. ryto iki 8 vai. vakare, ir 
už tą gaudavo tik $13.75 į sa
vaitę. Laikrodį gi spausdavo 
nuo 8:30 v. ryto iki 3 v. po piet.

10,000 moterų rūbų siuvėjų 
streikas tebesitęsia. Samdyto
jai vis dar atsisako tartis su 
streikieriais. Esą jie laukia ko
kį kodeksą paruoš Washingto- 
ne moterų rūbų siuvimo pra
monei, tai tada jie kodeksą pri
imsiu ir streikas busiąs baig
tas. Labiausia siuvyklos neno
ri pripažinti unijos, nes jos ta
da negalėtų kodeksą laužyti. DUBLINAS, Airijoj, r. 23.- 

De Valeros valdžia uždarė ne
senai suorganizuotą gen. O’Duf- 
fy “mėlinmarškinių gvardiją”, 
kuri lyginosi fašistų ginkluo
tiems būriams. Panašią armi
ją turi ir De Valera ir jos nie
kas nenaikina, bet mėlinmarš- 
kiniai priklausė opozicijai, to
dėl ir tapo uždaryti.

Jeigu mėlinmarškiniai neišsi
sklaidys, jie galės būti atiduo
ti karo teismui, kuris gali juos 
bausti net mirtimi.

Pierre Renaimdel iš Franci jos 
pareiškė, kad jei Vokietija pra
dėtų puolimą, jis pritartų ša
lies gynimui. Fašizmas ir hit- 
lerizmas yra mirtinas pavojus 
pasauliui ir demokratiją reikia 
gniti visomis priemonėmis.

“Kur laisvės niekad nebuvo”, 
sakė Renaundel, “ji turi būti 
iškovota. Kur laisvė tapo pa- 
tremta, ji turi būti atsteigla. 
Kur laisvė tebegyvuoja, ji tu
ri būti išlaikyta”.

Otto Wels, dabar gyvenantis 
trėmime Vokietijos socialistų 
vadas, pareiškė įsitikinimą, kad 
nauja socialistų revoliucija ne
užilgo nuvers Hitlerio valdžią 
ir Vokietijoje bus įsteigta pir
ma tikroji respublika.

Robert Grimm iš Šveicarijos 
ragino paskelbti boikotą Vokie
tijos prekėms. Mieczyslaw 
Niedzialkowski iš Lenkijos rei
kalavo 
cialistų 
miesto 
gelbėti 
spaudos

Hugh Dalton iš Anglijos pa
reiškė, kad visa Anglija yra 
nusistačiusi prieš Vokietijas 
Hitlerį ir kad Anglijos Darbo 
partija vadovauja boikotui Vo
kietijos prekių. Pakeitimas 
Vokietijos taikos sutarties šiuo 
laiku butų nusidėjimas lenkams 
ir čechams.

WA'SHINGTON, r. 23— In
dustrinė administracija pasiėmė 
labai sunkų darbą 
kodeksą sankrovoms ir tai to-1 
kį kodeksą, kuris butų teisingas 
visom sankrovoms—didžiosioms 
ir mažosioms.

Kad tai bus labai keblus dar
bas, parodo išsišokimas A. Lin
coln Wisler, prezidento United 
Business Men’s Association of 
Chicago, kuris sakosi atstovau
jąs 10,000 sankrovų Chicagoje. 
Jis savo kalboje aštriai pasmer
kė mažąsias sankrovas, kurios 
yra valdomos pavienių savinin
kų ir kurios yra aptarnaujamos 
vienos šeimynos, nesamdant ki
tų darbininkų. Tokių sankrovų | 
visoje šalyje yra 425,000. Pa-1 
sak Wisler, jos esančios vėžio 
šašas, kuris graužia gerą ir tei-1 
singą prekių pardavinėjimą. Tie 
biznieriai niekur nesidedą, ne
priklausą jokioms biznio drau
gijoms ir sudarą rimtą kompe- 
;iciją kitoms sankrovoms, ku
rios samdosi darbinikus ir ttfri 
daugiau išlaidų.

Tuo tarpu mažosios sankrovos 
skundžiasi ant didžiųjų, kad jos 
laikina mažąsias sankrovas; 
grosernės skundžiasi ant gran
dinių grosernių ir t.t.

Aptiekos prašo, kad jų darbi
ninkams butų leista dirbti 48 
vai. savaitėje, kuomet kitoms 
sankrovoms siūloma 44 vai. dar
bo savaitė. Bet kitos sankro
vos su tuo nesutinka, nes da
bartinės aptiekos išikrųjų nėra 
aptiekos, bet tikros deportamen- 
tinės sankrovos, darančios 
kurenciją visoms kitoms 
krovoms.

Kaip pasiseks suderinti 
priešingus interesus, dar 
pamatyti.

Senaitorius James Couzens (dešinėj), republikonas, kuris 
liudijo dėl priežasčių dviejų didelių Detroito bankų užsidary
mo, kuris iššaukė bankų krizį visoje šalyje, taip kad prez. 
Rooseveltas turėjo tūlam laikui uždaryti bankus visoje šalyje. 
Viduryje stovi teisėjas Keiden ir kairėj — prokuroras Toy, 
kurie veda tyrinėjimus Detroito bankų užsidarymo. Del tų 
bankų užsidarymo senatorius Couzens kaltino Hooverio 
džią, pačius tų bankų viršininkus ii; taipjau New Yorko 
kierius. Pasak šen. Couzens, valdžia jau pernai žinojo, 
•tie bankai yra neišsimokantys, tečiaus nieko nedarė, 
jiems pagelbėti, arba kad juos visai uždaryti kol dar turtas 
nebuvo galutinai išeikvotas.

VIENNA, r. 23— Iš Austri- 
jos nazių, kurie slapta pabėgo 
Vokietijon, tapo sudarytas 
“Austrijos Legionas”, kuris da
bar turi nuo 10,000 iki 15,000 
kareivių. Tie legionieriai yra 
stropiai lavinami karui ir puo
limui Austrijos, kad ir joje į- 
steigti nazių valdžią ir paskui 
Austriją sujungti su Vokietija.

Niekurie tų legionierių buvo 
smurtu išvogti iš Austrijos.

Visi tie legionieriai neteks 
Austrijos pilietybės ir jų tur
tas bus konfiskuotas.

CHICAGO 
kad ne vien Chicagos meras 
Kelly buvo nuslėpęs savo di
deles pajamas, kad nereikėtų 
mokėti pajamų taksų, bet kad 
tą darė ir niekurie kiti Chica 
gos politikieriai.

Jau yra žinoma, kad meras 
Kely už tą turėjo sumokėti apie 
$105,000 priedinių taksų ir pa
baudų. Prie to jis pats prisipa 
žino.

Dabar išėjo aiškštėn, kad ir 
vyriausias Chicagos demokratų 
bosas, Pat riek A. Nash, kuris 
Kelly įstatė meru, irgi turėjo 
sumokėti valdžiai $100,000 prie
dinių taksų ir pabaudų už nu
slėptas pajamas. Nash yra 
stambus kontraktorius ir iš sa
nitarinio distrikto, kada Kelly 
buvo vyriausiu to distrikto in
žinierium, Nash firma yra ga
vusi kontraktų už virš $14,000,- 
000. Iš sumokėtų priedinių 
taksų ir pabaudų išrodytų, kad 
Nash bandė nuslėpti apie $400,- 
000 pajamų.

Be to Nash firma irgi turėjo 
sumokėti apie $75,000 priedinių 
taksų.

Pa t riek A. Nash yra Cook 
pavieto demokratų vyriausias 
bosas. Jį demokratai norėjo 
statyti Chicagos meru, Cerma- 
kui mirus, bet Nash dėl senat
vės atsisakė ir meru įpiršo Kel
ly, irgi iš sanitarinio distrikto, 
iš kurio Nash gaudavo 
stambių kontraktų, kurie 
davo jam didelio pelno.

Bet pasirodo, kad ne 
meras Kelly ir jo bosas 
bandė nuslėpti savo pajamas. 
Tą patį bandė daryti ir kiti 
mažesni politikieriai. Yra pa
aiškėję, kad aklermanas Jacob 
M. Avrey irgi buvo sugautas 
nuslepiant pajamas ir turėjo 
valdžiai sumokėti apie $2,000 
priedinių taksų ir pabaudų už 
1929 m. pajamas. Įkliuvo ir 
buvęs aldermanas Barnet Hodes, 
dabar narys Illinois taksų ko
misijos. Jis pats prisipažysta, 
kad turėjęs sumokėti apie $1,- 
600 priedinių taksų už nuslėp
tas pajamas.
Reikalauja ištirti parkų tarybos 

vekimą
Kelly kai buvo išrinktas me

ru, buvo vyriausias sanitarinio 
distrikto inžinierius. Išrinkus jį 
meru iš tos vietos jis pasitrau
kė. Bet jis ir toliau pasiliko 
prezidentu pietinės miesto da
lies parkų komisionierių tary
bos ir iš tos vietos rezignuoti 
^atsisakė.

Dabar Michigan Avė. ir pie-

NEW YORK, r. 23. — At- 
lantike siaučia smarki audra, 
dėl kurios pasažierinis laivas 
Madison atsidūrė dideliame pa
vojuje ir turėjo šauktis pagel- 
bos. Trys laivai atplaukė pa- 
gelbon ir nuims pasažierius, jei 
laivas pradėtų skęsti.

Ypač smarki audra perėjo vi
su Virginia pakraščiu ir prida
rė didelių nuostolių. Trys žmo
nės liko užmušti Norfolke, ant 
jų užkritus nutrauktai elektros 
vielai.

Washington, D. C. apielinkė 
irgi labai skaudžiai nuo audros 
nukentėjo. Gal ir žmonių žuvo.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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VIENNA.
Pragoję, čechoslovakijoje, yra 
laikomas tarptautinis Zionistų 
kongresas, kuriame dalyvauja 
viso pasaulio žydų atstovai, iš
ėmus Vokietiją 
svarstomas klausimas yra, kaip 
gelbėti visaip persekiojamus 
Vokietijos žydus.

Zionistų prezidentas Dr. Na- 
hum Sokolow pasveikino 377 
delegatų iš virš 20 valstybių ir 
kvietė juos užmiršti mažus ki- 
virčius, bet išvieno gelbėti Vo
kietijos žydus.

Zionizmas dabar esąs stipres
nis, negu kada buvo, nes Pales
tina, vienatinė šalis pasaulyje, 
dabar pergyvena didžiausios ge
rovės laikus ir tie, kurie ikišiol 
gana šaltai žiurėjo į zionizmą 
dabar pradeda pripažinti, kad 
Palestina yra vienatinis išsigel
bėjimas Vokietijos žydams.

Anglijos valdžia bus ragina
ma sušvelnintti immigracijos su
varžymus Palestinoje, kad Pa
lestina kas mėnesį galėtų suim- 

I ti po 30,000 žydų iš Vokietijos. 
Darbo Palestinoje užteksią vi
siems.

Taipgi svarstomas ir šelpi
mas tų Vokietijos žydų, kurie 
yra pabėgę į kitas šalis—Fran
ciją, Šveicariją, čechoslovakiją 
ir k. Nuo nazių teroro pabėgo 
j užsienį apie 50,000 žmonių, iš 
jų trys ketvirtadaliai yra žy-
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DETROIT, Mich., r. 23. — 
Teisėjo Keidan tyrinėjimuose 
užsidarymo dviejų didžiausių 
Detroito bankų, kas iššaukė 
bankų ‘krizi visoje šalyje ir pri
vedė prie nacionalio bankų mo
ratoriumo, šiandie liudijo gar
sus savo prakalbomis per ra- 
dio kunigas Coughlin. Jis savo 
kalbose per radio aštriai pul
davo bankierius ir skelbdavo 
jiems visokių kaltinimų. Savo 
liudijimuose jis nesigailėjo kal
tinimų bankieriams ir dėl šių 
dviejų bankų užsidarymo. Jis 
ypač kaltino bankierius, kad jie 
visą laiką slėpė bankų stovį ir 
skelbė melagingas atskaitas.

Bet nemažesniu griežtumu 
jis kaltino ir buvusį prezidentą 
Hooverį, kuris tokius dalykus 
leido. Jis tarp kitko perskaitė 
vieną Hooverio straipsnį iš An
glijos kasyklų žurnalo, parašy
tą 1912 m., kuriame Hooveris 
pareiškia, kad in ves torių pra
žudyti kasyklose pinigai promo
torių gali būti sunaudoti ^u di
desne nauda, “negu kad jie bu
tų pasilikę rankose tų idiotų, 
kurie tuos pinigus prarado”.

bus ratifikuotas ii 
visoje šalyje
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Nacių Diktatūra
(Tąsa)

Generalio streiko susmuki
mas reiškė revoliucijos susmu
kimą. Bet kontr-revoliucijai 
niekuomet negruinojo galuti
nas susmukimas, kadangi ji 
visuomet turėjo neprieinamą 
tvirtovę, kur pasislėpti. Ta tvir
tovė buvo valstybė. Hitleris 
didžiuojasi, kąd jam pasisekė 
įvykdyti revoliuciją. Bet revo
liucijos adįa kontr-revoliuci- 
jos pasisekimas nėra sunkus 
daiktas, jeigu ji yra remiama 
to režimo, kurį jį sieki ašį nu
versti.

Darbininką herojiška. kova
Organizuoti darbininkai ko

vojo labai nepalankiose sąly
gose — pilnai laimėti jiems ne
buvo vilties. Geriausio, ko jie 
galėjo tikėtis, tai kaip galima 
ilgiau laikytis ir laukti “geres
nių laikų.” Beveik visus nuos
tolius, kentėjimus ir pasiauko
jimą turėjo pakelti kairieji, iš- ~ 
ėmus gal tik tuos atsitikimus, sirml 
kada susirėmimai įvykdavo 
gatvėse. Bet ir tada kairieji 
nukentėdavo skaudžiau. Nežiū
rint to, nacių lyderiai, ypač 
Hitleris ir Goebbels, savo žuvu
sius ir kitokiu budu nukentėju
sius šalininkus priskaitė prie 
kankinių ir prie kiekvienos 
progos kurstė minią atkeršyti.

Beveik visas teroro aukas, 
mušimus ir žudymus per išti
sus penkioliką metų turėjo pa
kelti kairieji. Neįmanomi per
sekiojimai ir kentėjimai, kurie 
įvyko dėl daugybės streikų, 
krito ant kairiųjų pečių net ir 
tuose atsitikimuose, kada tie 
streikai buvo vedami gynimui 
teisėtos vyriausybės. Dėl gink
luotų sukilimų daugiausiai au
kų turėjo kairieji. Darbinin
kai buvo bevek neapsiginkla
vę. Todėl vienas pilnai apsi- 
ginlavęs policmonas arba regu- 
liaris kareivis galėjo nukauti 
kelis arba kelioliką darbiniu-, 
kų. O policijos ir visokių’Bal
tike) ir “juodųjų” kareivių ran
kose buvo moderniškiausi gin
klai.

Nusikaltusieji kairieji buvo 
baudžiami kur kas aštriau, ne
gu nusikaltusieji dešinieji. Dau 
gelis kairiųjų, kurie dalyvavo 
ginkluotuose sukilimuose, susi
laukė mirties bausmės, — bet 
tokios bausmės nesusilaukė nei 
vienas dešiniųjų net tame atve
jyje, kuomet jis su ginklu ran
kose kėsinosi nuversti teisėtą 
vyriausybę. Nei vienas jų ne
šiu ilaukė aštrios bausmės už 
šaltą ir apgalvotą nužudymą 
politiško oponento, ypač jei tas 
oponentas priklausė kairiem- 
siems.

Kai kurie daro priekaištų, 
kad Vokietijos darbininkai pa
sirodė labai kuklus, kad jie

niekuomet, tikrai nekovojo, 
tiesa gi yra ta, kad nelygi 
kova tęsėsi per penkioliką me
tų. Jį buvę kięk susiėjusi tik 
1027 k 102& getais.
Jeigu tų visų metų darbininkų 
kentėjimai ir persekiojimai 
butų sutraukti į vienus metus, 
tai męs, gąųtuųie to^į pat pa
sibaisėtiną vaizdą, kokis da
bar vystosi Vokietijoje, Hitle
riui atsistojus prie valdžios 
vairo, šiandien jokie žiaurus 
darbininkų persekiojimai Eų-

Wali- BHUmUL Pfc ,0’ i! 
kas k>nk» pęrgy vei\li V^tj- 
jos, ąj^išviet^įįems ų '
»'«WW 
komą, Įįąil Voki^ija nftluri 
savo Mattcotti. Faktas yrą tęs, 
kad V ostiją tjąrį šimtus Mn? į 
teotli. Ūmumas gaįųtįno sus
mukimo yra gana aiškus, ir 
dabar galima tik pastatyti 
klausinius: “Kokįu įnuįų pjr- 
moji respublika pajėgė taip il
gai pasįlaikyti ?” arba “Kodėl 
ji taip ąętįkęUi susmuko?”
' Priežastys, dėl, kuriu Vokie

tijos (įcyipktaįibV respublika z 
taip netikėtai susmuko, bus 
išaiškintos kitą kartą.

,W8-

D ariuS’ Girėnas ir Lietuvos 
Pasiuntinybė

AMERIKOS GRAŽUOLIŲ LIKIMAS pirmiaus įteiktos Jums su- 
mos noriau dar suli/iš 
les pngelbėti Jums ir 
, lfuško Pridedu savo 
W priedą, — įekį $

Man butų labai malonu 
paspausti Jums ranką prie“ 
mT"1 1 °rla‘Vi ir Palinkėti 
lin -S ^eros ’r laimingos ke- 
L’1CS,T lr 3ei«u laiku žino
čiau Jūsų išskridimo dieną, 
•pribūčiau New Yorkan spe- 
ciahai Jus išleisti.”

(Bus daugiau)

a\o»®

prie 
kuk-

VA Cveese

He-Francijos aviatorė, p-lė 
len Boucher, kuri nustatė augš- 
tumo rekordą dėl moterų, pasi- 
keldama j orą virš 20,000 pė
dų. Ji yra 23 metų amžiaus.

i Viena lietuvių kolonija pri-.nori pasidaryti sau kelis dole- 
siuntė Pasiuntinybei “paklau- > rius, kaip kad Amerikoj dauge- 
:kodėl lakūnai Darius ir 

Girėnas nebuvo aprūpinti vi
jomis ir leidimais’skridįmuį;
kodėl jie. ąeaprupįnrtįą reikaįių- 
gais įrąnkiais, kaip bevielis te
legrafas ir parąšiutąi? Be to, 
kalbamosios kolonijos komite
tas pridėjo dar štai kokią pa
stabą:

“Nors Komitetas žino, kad 
ne Lietuvos Pasiuntinybės 
jurisdikcijoje tas aprūpini
mas buvo, tačiaus moraliai 
ir finansiniai Lietuvos Pa
siuntinybė, Komiteto supra
timu, tuos trukumus turėjo 
aprūpinti.”
šis Komitetas gavo platų ir 

nuodugnų atsakymą į savo už
klausimus ir savo pastabą. Ta- 
čiaus kalbamojo Komiteto žy
gis buvo plačiai paduotas spau
dai. Kaikurie ląį.kva£čiai jį su
prato kaipo apkaltinimą Pa
siuntinybei, ir taip pažymėjo. 
Vienam laikraštyje teko net, 
pastebėti redakcijos nusistebjė-. 
jimas, kad Lietuvos vyriausy
bė nebuvusi Dariaus-Girėno, 
skridimu susirupinusi. Visa tai 
verčia Pasiuntinybę duoti kai 
kurių paaiškinimų.

Pasiųntinybęs rolė

Visų pirmiausiai tenka paste
bėti, kad Transatlantinis Da
riaus-Girėno skridimas nebuvo 
Pasiuntinybės žinioje nei for
maliai juridiniu, nei finansiniu 
atžvilgiu. Abudu lakūnai buvo 
Amerikos piliečiai, rengėsi lėk
ti Amerikos pasais. Todėl nei 
dęl jų vizų, nęi dėl leidimų 
skristi per svetimas šalis Lie
tuvos Pasiuntinybė neturėjo, 
teises daryti jokių oficialių žy
gių, išskyrus tuos, kurie lietė 
Lietuvą, šie visi Lietuvą lie- 
čiantieji forpialumai buvo at
likti tuojaus, kaip tik Dąriųs- 
Giręnąs pranešė Pasiuntinybei, 
apie savo sumanytą skridimą. 
Kuomet jie apie tai pranešė, 
Pasiuntinybė išaiškino jiems 
padėtį ir pažadėjo visą galimą 
pagclbą.

Tas vienok nereiškia, kad 
Lietuvos Pasiuntinybė nesirū
pino sklidimo reikalu priva- 

įčiai. Ji skaitė savo morale pa
reiga prigelbėti jų žygiui visa 
kuo, kuo tik ji galėjo ir prašė 
lakūnų, dar 1932 m. rugsėjo 
mėnesyj jiems atsilankius Wa- 
shingtone, kreiptis į iPasiunti- 
nybę atsitikus bet kokiam sun
kumui. Pasiuntinybė, lakūnų 
prašoma ir neprašoma, stengė
si būti jiems naudinga kuoga- 
lėdama, apie ką, tarp kitų da
lykų, gali liudyti ir šie jos žy- 
giąį:

1. — Pirmas reikalas, kuriuo 
lakūnai kreipėsi į Pasiuntiny
bę, buyo, sutvarkymas jų veža
mo orlaivių lų-ivaMųip pašto. 
Norėta, kąd Lietuvos paštas 
Kaune specialiai priimtų ir ant
spauduotų jų parvežtus laiškus. 
Tatai buvo padaryta.

2. — Dar prieš tai kaikurio- 
se kolonijose buvo kilę abejok 
nių d?l jų skridimo. tik(

lis tokių skymų yra daroma”... 
(Ištrauka iš vienos kolonijos 
laiško). Pasiuntinybė, dar ir 
negavusi formalaus pranešimo 
iš lakūnų apie jų sumanytą 
skridimą, davė geriausias re
komendacijas ir paraginimus 
juos remti.

3. — Dar 1932 m. rugsėjo 
20 d. lakūnams duota patąri- 
mas dėl vizų, leidimų ir kitokių 
dąjykų. Ištrauka iš iįos dienos 
Dariui rašyto laiško:

“Noriu Tamstai 
lei priminti (nors 
patys tą turėsite 
kad besiartinant 
laikui, 
maž-daug nustatytą skridi
mo dieną, Jums teks pasirū
pinti vizas visų tų šalių, per 
kurias galėsite skristi, — 
taigi Britų, Vokietijos, gali
mai Danijos, Oįandijos, ku
rių teritorijas Jus galite kar
tais, dėl atmosferinių sąlygų, 
užkįįudytj. Tątąi gąlį būt pą- 
daryta kokiomis 4—6 savai
tėmis prieš, išlęksiapt. Taip 
pat teks pasirūpinti, kad bu
tu suteiktos ląįku žinios apie. 
Jūsų sklidimo tikrąjį laiką ir 
tikrą skridimo liniją, kad 
reikalui esant galima butų 
suteikti reikalingos pagel- 
bos.”
4. — Vasario, šių metų, pra

džioje kap. Darius man prane
šė, kad vyksta į Miami, Flori
doj, pasimokinti tenai taip va
dinamo “dangiškojo skraidy
mo” (celestial navigation), — 
per didelius vandens plotus, 
dangaus žvaigždžių pagelba. 
Prašė, ar negalėčiau pagelbėti 
jam prieiti prie Pan-American 
Airways System, kuris palaiko 
orlaivių liniją tarp šiaurės ir 
Pietų Amerikos. Geriausios re
komendacijos jam buvo parū
pintos per mano pažįstamą Mr. 
Evans E. Young, kalbamojo 
Systemo viceprezidentą.

5. — Vėliaus, išleidus. Wa- 
shingtone naują įstątymą, ku
riuo numatoma, kad ateityje 
skridimams per Atįąpįiką bus 
reikalingi specialus leidimai, 
kad tuo budu užkirsti kelias 
neišmintingiems ir rizikingiems 
skridimams, mano buvo tuo
jau s apie tai pranešta kap. Da
riui, atkreipiant į taį jo atydą 
ir pažadant pągelbą, jeigu kar
tais butų kokių sunkupių,.

6. — Jąą atskridę lakunąips 
iš Chicagos Nęxy Yę^kap, Dą- 
riųą map, (3,^ d. gružės): 
‘‘Skiydjjpąs įį prįę^tįęs, ntę,tų- 
rčjįmo visų i^u^e^ų, bus 
sutrukdytas apie porą sąyaį- 
čių.” ę.ęgĮ4čs, 17 aš pąsiųp- 
čiąu kap. Dąriąi^ ^ajįdp. ląiš- 
ką su paskuti,patarimais. 
To laiško porą ištraukų:

“įPrię. šįęs Progps, nors 
Jus. W ir Patys tą

visako do
gai Jus ir 
omenyje), 

skridimo
kuomet jau turėsite

W W drąų‘ 
giškii patmmų:

"1. — Pri.ąž tu-
r$h Pail
sėję . % ffcįgaį wy.<i ėfr

Fav
NFHrefi. DanievS* e>AB\r /žJut-ia 
/ar *Mu»A1$e«ica'' o/Drums

Nesenai įvykusios vedybos Mary Kątherine Campbell, kuri buvo “Miss America” 1921 ir 1922 
metais, iškėlę, plausimą ir dėl kitų gražuoliu likimo. Labiausia pagarsėjusi gražuolė buvo 
Fay Lamphier, laimėjusi “Miss America” titulą 1925 m. Ji apsivedė su savo jaunystės draugu 
Winficld Daniels ir gyvena laimingai, augindama dukterį. Bet ne visos gražuolės buvo tokios 
laimingos. Charlotte Nash iš St. Lbuis, apsivedė su Philadelphijos milionierium, kuris vėliaus 
buvo nušautas Francijoj. Nash buvo teista už tą žmogžudystę, bet Francijos teismas ją ištei
sino. Kita gražuolė, Julia Brups, taipgi iš St. Louis, pakilo iki didžiausios augštumos scenoje, 
bet patapo narkotų auka ir mirė skurde nuo nepagydomo alkoholizmo.

žvilgiu pilniausioj tvarkoj. 
Todėl, — no late parties 
prieš išlikimą, kaip lai Jus, 
girdžiu, turėjote Chicagoje. 
Paskutinius kelias dienas tu- 
ritę turėti absoliutų poilsj.

“2. — Bukite geram ir 
glaudžiam kontakte su 
Weather Bureau dėl atmos
ferinių sąlygų per Atlanti
ką. Weather l\ureau turėtų 
žinoti Jūsų tikslą ir, atsi
žvelgiant į tai, teikti Jums 
ypatingai rupęstingą rapor
tą. Esant raportui nors da
linai nepalankiam, — laukite, 
bet neimkit bereikalingo rį- 
ziko.

“3. — Apskaičiuokit, ku
riuo maž-daug laiku po iš
lėkime Jus galite būti tam 
tikrose vietose, pralėkdami 
Irlandiją, Angliją, Daniją, iš 
kurių galima butų Jūsų per- 
lėkimą pastebėti ir prieš iš
lėksiant tegul Komitetas 
toms vietoms telegrafu pra
neša, kad dabotų Jūsų pra
lūkimą ir pasekmes telegra
fuotų Eltai Kaunan (Telegr. 
adresas: Elta, Kaunas). Jei
gu Jūsų skridimo kelias per 
Atlantiką supuęįa ar perker
tą “The ’AlTąntib Steamers’

Lane”, kuria eina daugiau
siai Transatlantiškų laivų,— 
patikrinkit iškalno, koki lai
vai tuo laiku gali būti tokioj 
vietoj, kad Jus galėtų paste
bėti ir jiems privalo būt pra
nešta, kad dabotų.

“4. — Prieš vyksiant su 
absoliutišku tikrumu patik
rinkit visas “Lituanicos” da
lis.

“Man gaila girdėti, kad 
dėl stokos kaikurių instru
mentų turite sutrukti. Spė
ju, kad pinigų trukumas yra 
tam priežastim. Taigi prie
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Lietuvos Naujienos
Lietuvoj prieš 100 

metų
Baudžiava. — Baudžiavos vals

tiečių būvis. — Viršaičių sau
valė. — Jus primae noctis.— 
Valstiečių kovos už laisvę ir 
1863 metų sukilimas.

Pasikalbėjimas su 100-mečiu 
kaimo senuku

Baudžiava

Skaitytojams nemaža esu pa
tiekęs pasikalbėjimų su savais 
ir svetimais ministeriais, pre
zidentais, komisarais, diktato
riais, partijų lyderiais ir kitais 
žymiais žmonėmis; dabar štai 
patiekiu vieną įdomesnių pasi
kalbėjimų su Bitaičių kaimo 
(Dusetų vai., Zarasų ap.) šim
tamečiu senuku

Jonu Linge,

kuris puikiai atsimena Lietu
vos istorijai brangią praeitį.

Maironis sakė:
“Aš norėčiau prikelti nors 

[vieną senelį
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet 

[gyvą žodelį
Iš senovės laikų”...
O čia senelių, kurie atsime

na Lietuvą prieš 100 metų, yra 
dar nemaža. Vienas jų, J. Lin
gė, ir pasakė man “gyvą žode
lį iš senovės laikų”...

—Tamstą girdėjau esant ge
rą pasakotoją ir atsimenant 
baudžiavos ir sukilimo laikus,
— pradėjau kalbinėti.

—Aa!.. Sunkus, tamsta lai
kai 7seniau buvo! — gyvai atsi
liepė p. Lingė. — Labai sunkus 
laikai!!. y

—Kuo gi jie sunkus? — tei
ravausi. y

1—Kaipgi?!. Seniau
svietas siete duoną' kepė’, —

tęsė senukas. — Duona, — to
kia ten ir duona, — daugiau 
iš pelų, grūstų dangčio šiaudų,
— nes ir pelų nebuvo, — ne
gu iš grudų buvo, tai byrėjo, 
todėl reikėjo sudėti sietan, kad 
iškept...

—Kur gi nebus sunkus lai
kai! — žiūrėdamas į tolį ir 
mintimis lėkdamas į praeitį pa
kėlė balsą senukas. — Gaspa- 
doriai tik ožkeles turėjo, kar
vių neišgalėdavo nei įsigyti, iš
laikyti. Pamanyk, po ponais 
gaspadoriai tris dienas dvarui 
dirbdavo su arkliais ir šeimy
nomis ir tik tris dienas sau. 
Ir tai, koks gi darbas buvo! 
Nei žemės, nei namu, nei pa
dargų savo nebuvo, svietas nuo 
ponų prigulėjo...

Ką tik ponas norėjo, tą 
ir darė su žmonėm.

Viskas jų valioj buvo. Jeigu 
gaspadoriaus nuplyšo dangtis, 
pono urėdas sako: “A, tai tau 
čia sunku gyvenat!.. Tai eik 
dvaran!” Ir išvarydavo dvaran 
bemaut, o ūkį atiduodavo ki
tam. Išeina taip: vadinas jau 
ūkininkas, girdi, nemoka ūki
ninkauti, ūkį, girdi, apleidžia, 
tai už tai, vadinas abudžiava, 
iš jo ukj atima ir atiduoda ki
tam, kuris buk jau geriau gas
padoriaus. Tai tada ponai sau
valiavo ir žmones skriaudė!.. 
Tvirta valdžia buvo!!

Žmonės gi savo žemės netu
rėjo. Musų kaimas — Bilaišiai 
— buvo Anapolio pono. Pliate- 
rio, pas kurį komisorium buvo 
Vienažindys*). Pats (Pliateris 
buvo laikomas neblogiausiu po
nu, bet ką gi, kad jo (tarnai — 
komisoriai, urėdai, tijūnai, — 
tai tik su bizūnais ir švaistės, 
ir plakė žmones... Plakė, kiek 
tik norėjo ir kur tik norėjo... 
Susitiks Žmogų ir šeria bizunu.. 
Ak, buvo čėsai...

—Eg anksčiau gi svietas jo
kių teisių neturėjo, — protar-

piais pagyvindamas pasakoji
mą tęsė p. Lingė: — ponas 
anuomet buvo viskas!

Ponas darydavo sesijas:
pašauks, būdavo, žmones, ku
rie jau buk nusikalto, dvaran. 
Ten būdavo lovys, kuriu pa
guldydavo žmogų ant pilvo, pri
riša diržu per juosmenį ir lu
pa!.. Plaka!!. Aha!.. Aukšta
dvario urėdas Krivickas baisiai 
žiaurus buvo, baisiai lupdavo, 
kapodavo žmones...

Atsiduso senukas, lyg sunkų 
sapną kratydamasis.

• —Anuomet teismų gi nebu
vo. Ponas visa darė. Jo tarnai, 
tijūnai, urėdai, plakė kančiais 
kiek tik norėjo, o ponai dar lo- 
vin pasiguldydavo ir ten plak
davo.

—Mano tėvuką, už tai, kad 
nusikirto miške ienas (o iŠ kur 
gi jas imti?), tai nuplakė... 
Ale ir lupdavo: pagaudavo ir 
lupdavo!...

—O gal tamsta girdėjai ar 
žinai, kad kuris ponas užplakė 
žmogų, nušovė, pardavė, išmai
nė? — pasiteiravau.

—Kaipgi! žinau! Kad užplak
tų, nežinau, o kai kortom pra
grojo, tai žinau. Va, Pliateris 
pragrojo Užpalių ponui Ražan- 
skui Berniunus ir šutus; Dau- 
liunus ir Sriubiškes (Jūžintų 
vai.) Vaisanas (Vaisenhof) 
pralošė Dusetų Aukštadvario 
ponui Pliateriui; jie ir mokes
nius tiem ponam mokėjo.

Šitie ponai tai skaitėsi neblo
gi, “ale va pa Untalieptė”, tai 
biaurus ponas Varaščina buvo, 
tai tas

medy žmogų nušovė: 

žiemą liepė žmogui lipti medin 
ir kukuoti gegute. Tas ir už
kukavo, tai ir nušovė... “Dur
nas”, sako, “nežino, kad žiemą 
gegutės nekukuoja”... Taip jis 
dažnai darydavo, bet reikėda
vo jtropyti: žiemą varnu kran
kti...

Varaščina buvęs ciesoriaus 
krikštasunus, tai didelę valią 
turėjo. Kunigas be jo pamaldų 
negalėjo pradėti laikyti. Vieną 
kart per Kalėdas kunigas ne
sulaukęs ir pradėjęs, tai Varaš
čina bažnyčioj į j j šovęs. Tai 
tokia tvirta valdžia buvo!... 
Aha!...

Vaitai — karaliukai

—Tada valsčiuose buvo ne 
viršaičiai, o vaitai, — tęsė pa
sakojimą labai kalbus senukas.
— Dusetose tada (prieš 80 m.) 
vaitu buvo Raguvos Urbonas. 
Jis jau 12-tus metus vaitu bu
vo ir laukė, kad jam duotų 
špagą ir kepurę, kaip išsitarna
vusiam, jis apvogė magaziną, 
kuris buvo Aukštadvary; pasi
ėmė grudų daug. Bendrai, tas 
vaitas buvo labai didelis ponas, 
didelę valią turėjo, didesnę ne
gu patys ponai; labai sauvalia
vo. Ot, kai būdavo vedasi svie
tas, tai jis reikalavo pas save...

pirmai nakčiai nuotaką,
— susikonfuzijęs ir aptilusiu 
balsu pratarė senukas. — Jis 
jau dirbo, ką norėjo. Jei vaiką 
prigyvendavo merginai, tai už-

h^mmi»v.'-?,W/I'.',f'-

Mrs. May Hanson ir jos 12 metų duktė June. Mrs. Han- 
son, iš Rockford, III., yra kaltinama sudeginusi savo vyrą, ap
liedama jo drabužius ir automobilj gasolinu ir paskui padegda
ma, kai jis parvežė j jos namus savo dukterį June. Ji prie kal
tės neprisipažysta, bet prrpažysta, kad ji labai neapkentė sa
vo buvusj vyrą. į

statydavo žmones maitinti. At
simenu, per Bilaišių kaimą po- 
nedėl ėjo Palionija su vaiku. 
Nedėlią pabūva pas vieną, ei
na pas kitą su lopšiu. Reikėjo 
gerai, kaip ponią užlaikyti, o 
jei ne — tai vaitas baisiai 
bausdavo. Tai buvo jo darbas...

—Bet žmonėms kantrybė 
truko, atsirado pranašesnių, 
pradėjo bruzdėti. Kai Urbonas 
apvogė magaziną, tai žmonės 
nuvažiavo skųstis Vilniaus ge
neralgubernatoriui, tik nedava- 
žiavo, o vaitas išgaudė ir paso
dino Dusetų

kaladinėn turnion.

Ten žmones prikaldavo prie 
storų kaladžių, ar kojas j ka
lades įtverdavo, kad nepabėg
tų. Turmon susodino tamstos 
švogerio A. Gudelio senelį Ka
zį, Lingį Zakarijošių, Berniu- 
ną Kazį iš Bėrhiunų, Just Lin
gę iš Brogiškių ir Vainių iš 
Avižių. O tuo metu iš tos pat 
Raguvos, iš kur ir Urbonas, 
Lukošiūnas pasiekė gubernato
rių ir apskundė Urboną. ZPatik- 
rino magaziną, rado trukumą 
ir Urboną pavarė; vieton jo 
vaitu pastatė Bilaišių Vincą 
Brogą, prie kurio jau buvo 
metiežiu® — 1863 m. sukilimas.

šiapus šventosios (kairioj 
pusėj), Bilaišiai jau' buvo ka- 
raliaučyznoj, kaznoj, iš po po
nų paimti, o anoj pusėj švento
sios, Mižiuškės, Bindzeliškės, 
žinkeliškės, Pilkėnai, Striubiš- 
kės ir kiti kaimai dar ėjo bau
džiavą.

—Sukilimas prasidėjo pava
sarį. Jo vadu buvo Raguvos 
Lukašiunas, valstietis, garsus 
ir šaunus vyras, nuveikęs ga
lingą viršaitį Urboną.

—Metiežiui prasidėjus, žmo
nės patys darėsi šautuvus, lie
jo kulkas ir apie šv. Jurgį išė
jo į miškus.

—Ar tiesa, kad Dusetų dva
ro ponas taipgi buvo sukilimo 
vadu ?

—Ne. Dusetų Plioteriai — 
brolis su sesute —• išjojo Len
kijon ir dvare liko tik senė
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•) Iš jų poetas-dainius kon. Viena-

tai už tai, kad Taplovui išda
vinėjo sukilėlius, pakorė ir su
degino.

Buvo taip:
Lukašiuną ir jo būrio žmo

nes kazokai jau gaudė. Taplo
vas jau žinojo, kad sukilėliai 
ruošiasi žydui keršyti, tai kas
dien varydavo kaimus saugoti 
Geršelį. Vienąkart, kai Geršelį 
saugojo Antažiegės vyrai,

sukilėliai netikėtai užklupo
Kalbutiškes, Geršelį pakorė, 
jo namus sudegino.

Taplovas pasiuto. Antažiegiš- 
kius vyrus užkapojo, o Liesj, 
mano dėdę, liepė sušaudyti. 
Jau duobę iškasė, prie jos pa
statė sulpą, bet pradėjo žmo
na su vaikais po kojom Taplo
vui pauzioti, tai dovanojo... Bet 
Gcršelienei namai buvo pasta
tyti per vieną parą: dieną su
vežė medžius, naktį sustatė, 
suplukę pečių ir rytą įleido gy
venti...

O

Sukilėliai pakorė Lašų poną, 
o kazokai nušovė ir arkliais už-

didesniais langais, ir pradėjo svajoja ypatingu dvasios paki- 
visai kitaip gyventi, žmonės 
susilaukė valnystės ir gavo že
mės.

—Bet žinai tamsta, — ne
nustodamas kalba ir kalba ma
no intervjuojamasis simpatiš
kas senukas p. Lingė. — Nors 
sunku buvo gyventi, bet žmo
nės buvo kitokį, labai linksmi: 
darbus dirbdavo būriais, dide
lėmis sutartinėmis, visi drau
ge... Kiek ten būdavo dainų, 
kiek juoko, klegesio!!. Nagi, 
žmonės neturėjo nei batų, nei 
krominių drabužių, dėvėjo tri
nyčius, o buvo linksmi... Sku
dučių ir giesmių garsai aidėjo 
per miškus, Šventosios pašlas- 
tėmis; mergaitės buvo links
mos; kokių gražių giesmių jos 
mokėjo! Ne gi dabartinių...— '

Ir senukas prašvito praeities 
ugnimi; tartumi nusikratė visą 
šimtmetį rūpesčių ir pasinėrė 
į džiaugsmo ir jaunatvės dienų 
laikmetį, kurį kiekvienas to 
amžiaus žmogus prisimena ir

limu...
Daug dar yra tokių senelių 

Lietuvoj, kurie prisimena 
tuvos istorijai svarbius ir 
dus, ir vietas, ir įvykius, 
rašykime. P. Lingei taręs
už įdomų pasipasakojimą, pa
reiškiau viltį, kad jį, gal būt, 
dar galima bus papildyti.

J. Kardelis.

Lie- 
var- 
Už- 
ačiu

Bilaišiai
1933. VII. 18 d.

Ji0lWf,WERiCĄ
Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Cbicago

ponia, o sukilimo vadu buvo 
Lukašiunas.

—Per Petrines, kai jau su
kilimą pradėjo malšinti kazo
kai, apie 10 vai. ryto, dar prieš 
sumą
Dusetų bažnyčioje Lukašiunas 

laikė mitingą,

sakė prakalbą, ragindamas 
žmones kovoti už laisvę, už tei
ses, už žemę ir nepasiduot rus- 
kiui. Sakė: “Mes neturim gai
lėtis kraujo, bet turime laimė
ti !”...

Lukašiunas buvo vertas, pra- 
vornas ir padėjėju turėjo abe- 
liškį Mackevičių. Bet mitingo 
metu Dusetų miestelį užklupo 
kazokai.

—Ai, ai!! kiek tada žmonių 
sumušė, priplakė, sukapojo ka
zokai... Ką pasiviję plakė ir 
klausinėjo Lukašiuno, bet ne- 
pagavo. Visus Raguvos gyven
tojus, visas Lukašiuno gimines 
iš Kalbutiškių (šutus*) ir k. 
ištrėmė į Samaros guberniją, 
o į jų sodybas atvežė masko
lius.

—Tai buvo čėsai!... — liejo
si kaip upelio srovė L. Lapienio 
prisiminimai.

Kazokų vadas
buvo Taplovas, baisiai žiaurus! 
Sukilėliai jų nesigailėjo, ale ir 
anys kotavojo žmones, Dieve, 
mylėk!!..

—Lukašiunas, pamenu, su 
pulku inetiežnykų atjojo pas 
Dusetų vaitą Brogą į Bilaišius. 
Tada šis leidė už vyro savo 
dukterį (vestuvėms reikėjo su
pilti grudų, privežti sviesto ir 
k.). Lukašiunas, nenulipdamas 
nuo arklio, pakvietė Brogą lau
kan ir sako: “Tai tu taip žmo
nes skriaudi, lupi po 5 rublius 
iš mano sukilėlių pagalvės mo
kesnių. Mes tave pamokysime, 
kaip skriausti valstiečius ir 
tarnauti ponams!”.. Ir paėmę 
vadeles sode norėjo pakarti ant 
obelies šakos, bet atsiprašė, nes 
prašė ir vaito nuskriaustas 
žmogus. . •1

O Kalbutiškių 1 žydą Geršelj

lygino duobę, kurion įkrito pa
šautas Ažubalių kavolis Duk- 
nausįcas.

Sukilimui tur būt prijautė 
ir Dusetų kunigai. Pamenu, į 
Bilaišius atvažiuodavo kamen- 
dorius ir su jaunimu dainuoda
vo:
“Lietuva neprapuls niekados; 
Kol gyvi gyvensme,
Kraują liesme”...

Dusetų kleboną Petravičių 
kazokai išvežė, teisė, vienuoly
ne buvo uždarę; mirė jis Su
bačiuj (Latvijoj).

Kazokini daug išvežė žmonių,

o čia prisodino ruskių. Baisiai 
čia kazokai dūko. Krėtė visus 
kaimus, ūkininkus. Ne be to, 
kad kareiviai, bekrėsdami, pa
tys žmonėms pakišdavo tai kul
kų, tai dar ką, ir taip iš žmo
nių reikalaudavo atsipirkti, ky
šių. Nekalti žmones turėjo ken
tėti.

Ir savųjų tarpe
• > (D.V i' ■■ ■ ■ t ■ ■

atsirasdavo išdavikų,
šnipų, ir nuo jų daug teko ken
tėti... Ach! sunkus buvo čėsai!..

—Gal tamsta atsimeni kokį 
išdaviką?

—Ana, va, Berniunų Putei
kis, regis, Jonas pranešė vals
čiui, kad į jo kaimą atėję me- 
tiežninkai. Kazokai apsupo kai
mą ir jo klojime dzydomis pra
dėjo badyti šiaudus, šiauduose 
pasislėpusiam Gauliai iš Mala- 
liškės perdūrė šoną, o kitą svei
ką pagavo ir abu išvežė. Suki
limas pasibaigė apie Kalėdas. 
Bet

po sukilimo

jau kas kita buvo: tuojau iš 
Južintiškių atėmė iš baudžia
vos, davė žemės ir prasidėjo 
kitas gyvenimas, žmonės pra
dėjo statytis didesnes trobas,

VICTORY TAVERN 
Iškilmingas Atidarymas {vyksta 

ŠEŠTADIENY, RUGPIUČIO 26, 1933
Prašome visus pažinties draugus ir drauges į musų iškilmingą atidarymą. 
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GANbHI PERGALĖTOJAS

“Šventasis” Indijos žmogus, Gandhi, vėl paklupdė 
galingąją Anglijos valdžią. Ji besąlygiai paleido jį iš 
kalėjimo, kuomet jisai parodė užsispyrimą numarinti 
save badu.

Britų teismas buvo pasmerkęs Mahatmą Gandhi 
metams kalėjimo, kuomet jisai pradėjo naują civilinio 
pasipriešinimo kampaniją. Kartu su juo, gavo po pusę 
metų kalėjimo jo žmona ir viena jo pasekėja, Miss Ma- 
deleine Slade.

Paimtas j kalėjimą, Gandhi tuojaus paskelbė bado 
streiką, ir po šešių dienų jo sveikata taip susilpnėjo, 
kad valdžia turėjo gabenti ji Į ligoninę, idant jisai ka
lėjime nenumirtų. Bet ir ligoninėje būdamas, jisai vis- 
tiek atsisakė bado streiką nutraukti Galų gale, val
džia pasidavė.

Anglijos valdžia žino, kad jeigu Gandhi butų mi
ręs, kovodamas už Indijos žmonių teises, tai Indijoje 
butų prasidėjusi revoliucija.

’ Kolkas Anglijos valdžioje vadovauja ta srovė, 
ri vengia pilietinio karo Indijoje. Bet jeigu tenai 
imtų viršų kraštutiniai atžagareiviai, tai Anglija
vartotų smurtą prieš Gandhi ir jo pasekėjus, ir Indija 
susilauktų to, ką prieš kelioliką metų pergyveno Airija.

ku- 
pa- 
pa-

VAIKAI TURI IŠDAVINĖTI TĖVUS

reikia remti radikalų valdžią, 
o kita dalis mano, kad nerei
kia. šituo klausimu ginčai tar
pe Franci jos socialistų jau ei
na kelinti metai, bet jie iki 
šiol neskilo ir, reikia tikėtis, 
neskils.

Kai dėl social-demokratų pra
laimėjimo Vokietijoje, tai ta
tai nėra pirmas atsitikimas 
“Markso tėvynėje“. Pirmiau
sia, dar Marksui būnant jau
nam, 1848 metais kilusi revo
liucija buvo nugalėta; Marksas 
ir jo draugai tuomet buvo su
imti ir patraukti tieson; vieni 
jų buvo ištremti iš Vokietijos, 
kiti buvo sukišti Į kalėjimą. 
Bet praėjo keliolika metų, ir 
socialistinis judėjimas Vokieti
joje atgijo. Po to, kai Franci- 
ja 1870 m. pralaimėjo karą su 
Prūsais, darbininkų judėjimo 
centras persikėlė iš Franci jos 
j Vokietiją. Sėcialistų įtaka, po 
Ferdinando Lassal’io vadovybe, 
pasidarė taip stipri Vokietijos 
darbininkų masėse, kad “gele
žinis kancleris“ BismArckas, 
norėdamas datbininkams prisi
gerinti, suteikė visuotiną bal
savimą.

Kaip Bismarckas “palaidojo 
socializmą“

Tačiau socialistų augimas, 
laikui bėgant, Bismarcką nu
gąsdino, ir jisai 1878 metais 
išleido eilę įstatymų prieš so
cialistus: socialdemokratų par
tija ir kitos jų organizacijos 
buvo paskelbtos nelegališkos, 
jų spauda buvo uždrausta, jų 
vadai buvo areštuojami ir bau
džiami kalėjimu bei ištrėmimu. 
Atrodė, kad socializmas Vokie
tijoje 
tas ir 
metų 
gauti,
je Zueriche, paskui Londone) 
leidžiami laikraščiai vis dides
niam skaičiuje buvo pasklei
džiami darbininkų miniose; so
cialistų balsai rinkimuose į 
reichstagų augo. Praėjus ke
liems metams, kada praktika 
parodė, kad socialistų judėji
mas yra neišnaikinamas, kanc
lerio Bismarcko autoritetas 
nusmuko, ir jisai turėjo pasi
traukti iš valdžios. Įstatymai 
prieš socialistus buvo atšaukti.

Apie tą laiką susidarė Ant
ras Internacionalas (1889 m.), 
ir Vokietijos socialdemokratai, 
kaipo stipriausia pasaulyje so
cialistų organizacija, pasidarė 
jo vadai. Vokietijos socializ
mas vadovavo Internacio
nalui iki pasaulio karui. Karas 
tai jo vadovybei sudavė smū
gį. Viena, dėl politikos klausi
mo karo metu Vokietijos dar
bininkai suskilo. Antra, Vokie
tijai pralaimėjus karą, ji buvo 
išmesta 
tarpo.

Taip, 
karo su 
ei j a 
jos 
mc, 
ras, 
jos
dabar, Vokietijai pralaimėjus 
grumtynes su Santarvės valsty
bėmis, netekus jai savo koloni
jų ir daugelio kitų žemių, su
silpnėjus jai ekonomiškai ir 
Įgrimzdus j skolas, nusmuko 
Vokietijos įtaka Europoje ir 
kartu neteko pajėgos jbs dar
bininkų judėjimas.

Šita padėtis pirmaisiais po 
karo metais nebuvo pastebima, 
kadangi Vokietijoje Įvyko re- 
vblĮucija prieš monArchiją ir 
šociaTdehidkratams 'teko vado-* 
vauti steigiant; respubliką. Ku
rį laiką atrddė, kad Vokietijos 
darbininkai įgis ' kontrolę res
publikoje ir Vokietija pašidfrtys 
socializmo tvirtove. Bet dArbi- 
nihkų suskilimas Į socialdemo
kratus ir komunistus it* koVą 
tarpe šilą dvtejiį, partiją pakir
to jiems jėgas. Kart) i-epaHri- 
jų naftta, Ruhro oktiriUijk Va
liutos ihfliacija ir pi’Ambhės 
križte nedavė vokiėUjaJ ttsi-

rie-

yra galutinai sutriuškin- 
palaidotas. Bet metai po 
socialistai vėl ėmė atsi
jų užsieniuose (pradžio-

Sovietų valdžia suorganizavo būrius vaikų, kad jie 
padėtų jai gaudyti ūkininkus, kurie “vagia” varpas ir 
grudus, valant nuo laukų javus.

Šis naujas Stalino diktatūros žygis labai Įdomioje 
šviesoje parodo dabartinę padėtį bolševikijoje. Kitose 
šalyse piktadariai vagia pinigus, automobilius ir dei
mantus. O Rusijoje vagiama dar tebevalomų javų gru
dai ir varpos!

Ir kas tie vagys? Ūkininkai, kurie savo darbu lau
kus apdirbo ir javus užaugino!

Kitąsyk Rusija ne tik pavalgydindavo savo žmo
nes, bet aprūpindavo duona daugumą Europos. Dabar 
Rusijos valstiečiai yra priversti vogti grudus, kad tu
rėtų ką valgyti. Visa, ką valstietis užaugina, priklauso 
valdžiai.

Bet ūkininkų Rusijoje daug. Stalinas neturi pakan
kamai policininkų ir žvalgybininkų visus juos nuo 
gimo” sulaikyti. Todėl jisai sumobilizavo į talką 
cijai darbininkų ir ūkininkų vaikus.

“Šnipinėkite, vaikučiai, dėl socializmo labo”, 
jiems pasaulio proletariato vadas. “Kuris parodys 
giau žvalgybiškų gabumų, tas gaus pagyrimą 
molų spaudoje arba dovaną!”

Ir vaikučiai stengiasi pasižymėti. Sovietų 
čiai rašo, kad vienas 9 metų vaikiščias, Miša
atliko tikrą didvyrio darbą: jisai susekė savo tėvą be
vagiant grudus ir pranešė policijai! Senį Sorokiną ko
munistų policija, žinoma, suareštavo ir patupdė į be
langę; o jaunam jam Sorokinui valdžia padovanojo nau
jai išleistą Lenino raštų rinkinj.

Tas devynerių metų vilkiukas dabar yra statomas 
už pavyzd} priaugančiai sovietų Rusijos kartai.

Vaikams, kurie išdavinės savo kaimynus, gimines 
ir tėvus, Stalinas žada padovanoti po eilę naujų rūbų. 
Tai “klasių kova”, pagal Leniną ir Staliną!

“vo- 
poli-

sako 
dau- 

kom-so-

laikraš-
Sorokin,

iš pirmaeilių valstybių

kaip po pralaimėjimo 
Prūsais nusmuko Fran
to pasėkoje, sumažėjoir, 

darbininkų judėjimo reikš- 
taip kad socializmo cent- 
po 1870 metų, iš Franci- 
perėjo Vokietijon; itaip ir

Apžvalga
■ - - -.............................................................................................-........- -

|jokio skilimo nėra!) ir bend
rai apie socialistų nepasiseki-

JUODVARNIŲ KRANKIMAS

Amerikos kapitalistinės spau
dos korespondentai atsiuntė iš 
Paryžiaus keletą telegramų 
apie socialistų Internacionalo 
“krizį“, pasinaudodami ta pro
ga, kad Paryžiuje ddbar eina 
nepaprastas Internacionalo kon
gresas. Tose telegramose nepa
duodama beveik jokių faktinų 
žinių, o tik daroma, komenta
rai apie socitddemokrdtų par
tijom žlugimų “Markso tėvynė
je“ (Vokietijoje), apie Franci- 
jos socialistų “Skilimą” (kur da

mus po pasaulio karo. •
Juos nepalankius kapitalis

tiškų korespondėritų rašymus• . , l
godžiai kartoja, dar su “padai
linimais”, komunistų, klerikalų 
ir kitų atžagareivių laikraščiai. 
Chicagos Marijonų organas, 
pav. skelbia, kad tarptautinę 
socialistų “menševikų“ (?) ori 
ganizacija “baigia gyventi tat! 
(?!) paskirtą amžių.“

Bet jie per ankšti džiaugia
si. VisU-pirina, kaip hitepdėnle, 
aukščiaus. Franci jos socialistai 
nėra sliskilį. Niiomohių skirtu
mai, kurte pAsireiŠkė partijo
je vienli Ar kitu taktikos klap
simu, nereiškia skilimo. Dalis 
Frakcijos socialistų mano, kad

cializmas tapo vėl parblokštas.
Sdeializmas šiandie stipresnis 

pasaulyje, negu prieš karą
Bet yra naivu tikėti, kad 

dėl šociąldemoki’atų nepasiseki
mo Vokietijoje gali pražūti so
cialistinis judėjimas visame pa
saulyje.

Kada 70-tų metų pabaigoje 
Bismarckas uždėjo savo sunkią 
letenų nht Vokietijos socialis
tų, tai jisai sunaikiho kuone 
viėhintelę pasaulyje masinę so
cialistinį bbganizaeiją. Kitose 
šalyse inasiftių socialistinių par
tiją tuomet dar nebuvo. Vieto
je partijų, gyvavo vienur kitur 
įtik mažos slaptos socialistų 
grupės. įPirmamjam Internacio
nalui sugriuvus, jo pakrikusio
se sekcijose daugiau įtakos tu
rėjo bakunistai (anarchistai),, 
negu socialistai.

šiandie visai kas kita. Viso
se demokratinėse Europos ša
lyse socialistai turi galingas po
litines partijhš. Dviejose šalyse 
(Švedijoje ir Danijoje) valdžia 
yra socialistų rankose. Keliose 
kitose šalyse (Ispanijoje, Čeko
slovakijoje, Francijoje) val
džios negalėtų išsilaikyti be so
cialistų paramos, šitokiose ap
linkybėse pranašauti “galą so
cializmui“ gali tik žlibiai, ku
rie nemato, kas dedasi pasau
lyje.

Tiesa, socialistinis judėjimas 
po pasaulio karo susilaukė daug 
sunkių smūgių. Stambiausi jo 
pralaimėjimai buvo Rusijoje, 
Italijoje ir Vokietijoje. Bet ar 
tik socialistai tose šalyse buvo 
sumušti? Tenai pralaimėjo ir 
kitos partijos — liberalai, liau
dininkai, katalikai ir t. it. Te
nai neatsilaikė nė pati denio- 
kratija. Tačiau ar dėlto, kad 
demokratija susmuko Rusijoje, 
Italijoje ir Vokietijoje, tai ji 
nebeturi Ateities nė Anglijoje, 
Amerikoje, Francijoje, Belgijo
je arba Skandinavijos šalyse?

Demokratija praliaimėjo eko
nomiškai nusigyvenusiose šaly
se. Demokratija, .yrą stipri tur
tingose ir ekonomiškai pažan
giose šalyse. Reikia manyti, 
kad šios pastarosios šalys, o 
ne finansiniai ir ekonominiai 
bankrotai, parodys kelią žmo
nijai į geresnę ateitį.

Kai kuriose šalyse, kur po 
karo socialistai buvo sumušti, 
pastaruoju laiku jie vėl atsi
gauna, pav. Suomijoje. Kitur 
socialistų judėjimą buvo su
griovę bolševikai (Francijoje 
ir Norvegijoje), bet dabar so
cialistų organizacija tenai yra 
stipresnė, negu buvo kada nors, 

bolševikai baigia krikti.
Tarptautinė socialistų 

organizacija

Prie užbaigos tenka tarti ke
letą žodžių apie tarptautinę 
socialistų organizaciją — Inter
nacionalų. Pirmąjį Internacio
nalų, kurį buvo Įsteigęs Karo
lis Marksas (1864 m.), par
bloškė Francuzų-Prusų karas 
ir nelaimingas Paryžiaus Ko
munos sukilimas (1871 m.). Jį 
pribaigė ir galutinai pakrikdė 
iusq Mykolo Bakunino anar- 
chistiška frakcija, kuri pir
miausia iššaukė skilimą Inter
nacionale, o paskui užvaldė 
daugumą jo skyrių įvairiose jo 
šalyse. Bakunistai (afiarChištai) 
tuomet pasirodė esą stipresni 
už marksistus (socialistus) 
Pirmam j ame Internacionale.

Antrąjį Internacionalą, kuris 
buvo įsteigtas 1889 m. ir per 
keletą Wėtlį bUVp vedamas 
Markso drąugo, ’Ėr. Engelso, 
.parbloškė TAšaUlfb karas. JĮ 
paskui šoko pribaigti, kaip ii* 
PirrtiąJI internacionalų, taip pat 
/ūsai — Lenino vadovaujami 
bolševikai. Bet jie savo tikslą 
pAstekė tik daliimi. Jie įsteigė 
“trečiąjį Interharidnąlą“, skelb
dami tai-ptautihėi įpciAlfetų or- 
gahteaįįjAi' ?1 TAčfeu 
jiems pasisekė prilakti prie 
savo “trečiojo inJeįiaciohfeA” 
|ik dAi'blhinkų jpd-Sjimci atska^ 
las. Vakarų Europos šalyse* Le- 
hin'as, bejęy laikinai pisi* 
gavęs j s^vo ^hklą visą ItAli-

o

stoti ant kojp. Galy ffale, r 
Atsilaikė ir respublika.

Wi)ėję“ sb

ne-

ma-

jos socialistų partiją, bet ji 
greitai suskilo ir paskui, neil
gai trukus, atėjo Mussolini.

Lehinui buvo pavykę taip 
pat užkariauti visų Norvegijos 
Darbo Partiją, bet ji už kele
to metų atsimetė huo Maskvos 
ir sugrįžo prie socialistų. Ki
tur bolševikai laikinai buvo 
pasigavę didesnės ar mažesnes 
socialistų partijų atskalas, bet, 
išimahi Vdkietiją, jos visur 
laikui bėgant ėjb vis silpnyn, 
šiandie Komintemo sekcijos už 
Rusijos sienų turi labai 
daug reikšmės.

j, t .

Bolševizmas neįveikė 
socializmo

Susipratusių darbininkų
sės Vakarų Europoje pasiliko 
ištikimos socializmo princi
pams. Socialistų partijos, ne
tekusios vilties po pasaulio ka
ro urnai atsteigti vienybę dar
bininkų judėjime, nutarė palik
ti bolševikus ir jų simpatizato- 
rius “kominterne“, ir iš buvu
sių Antrojo internacionalo sky
rių, " kuriuos apgriovė karas ir 
bolševizmas, sudarė hailją 
tarptautinę organizaciją — So- 
ciialtelinį Darbininkų Interna
cionalą. Ši organizacija dabar 
laiko savo kongresą Paryžiuje.

Nežiūrint hudštUlh^ kuriuos 
šiai organizacijai tekb panešti 
per io sAvd ^yVaVimo mėtų, 
šiandie vis tik yra aiškti, khd 
pasaulio darbininkų judėjime 
ji konkurento neturi. Bolševi
kų kominternas Socialistiniam 
Darbininkų Internacionalui ne
bėra pavojingas. Maskvos in
ternacionalas yra grynai Ru
sijos valdžios padaras. Kol bol
ševikai sėdi, valdžioje ir savo 
kominterno sekcijas finansuo
ja, tol jos gyvos. Jeigu rytoj 
bolševikai butų nuversti, tai 
poryt kominternas subyrėtų j 
smulkius trupinius ir išnyktų. 
O socialistų internacionalas yra 
visai nepriklausoma organiza
cija. Ta arba kita socialistų 
partija gali būti valdžioje arba 
iš valdžios > pąsįtraukti, bet Į 
Socialistinį Darbininkų Inter
nacionalą tatai beveik jokios 
įtakos nedaro. Net ir pražudęs 
keletą stambių savo skyrių, ji
sai vistiek šiandie yra stipres
nis, negu kada nors buvo Ant
rasis Internacionalas.

Taigi praeitis rodo, kad tarp
tautinis socializmo judėjimas 
yra nesunaikinamas. Jisai gali 
pralaimėti tam tikras pozicijAs 
kovoje su savo priešais iš kai
rės ir dešinės, bet po tų nepa
sisekimų jisai paskui vėl atsi-
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SVEIKATOS SKYRIUS
,S| Skyrių Tvarko Ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUI

STAIGUS SAULĖS UŽGA- Į pečkuriai dažnai turi mešlungi- 
nius traukimus,, nes jie dau
giausia išsiprakaituoja.

Valgis būtinai turi būti tin
kamas vasarai. Valgius gamin
ti daugiauisa reikia lengvus, be 
riebalų ir ne iš mėsos. Vaisiai 
ir daržovės yra geras ir tinka
mas maistas vasaros laiku. Rie
bumai, mėsa ir kiaušiniai per 
greitai įkaitina kūną. Per daug 
saldus maistas taip pat nėra pa
geidaujamas, nes jis irgi grei
tai sukelia šilumą kūne. Vi
suomet reikia valgyti lengvai ir 
mažai.

Drabužiai vasarą turi būti 
lengvi, ploni ir drobiniai, nes 
tik tokie duoda progos greitai 
kunui atvėsti ir prakaitui išga
ruoti. Drabužiai visuomet tu
ri būti liuoši, neturi veržti arba 
spausti kutao dalių. Ankšti dra
bužiai neleidžia išsiprakaituoti, 
o karštame ore prakaito išgara
vimas ir atvėsimas yra svarbus.

Apsireiškimai arba simpto
mai. staigaus saulės užgavimo 
yra maždaug sekami: kuomet 
saulės karščiai pradeda veikti, 
tuomet žmogus pasijunta silp
nas ir Vis eina silpnyn, galva 
šukas! ir skauda. Noras Vemti, 
kartais ir vemia. Temperatūra 
—karštis kįla. širdies mušimas 
didėja ir tolyn smarkiau mu§a. 
Oda tampa labai sausa ir paba- 
la. žmogus pradeda alpti ir 
ant galo visai apalpsta. Yra 
net ir tokių atsitikimų, kur 
žmogus ant karto krinta ir grei
tai miršta.

Kuomet žmogus pajunta vieną 
iš ukščiau* minėtų simptomų, 
arba pajaučia kad eina blogyn, 
tai jis pats, jeigu dar gali, tu
ri eiti į pavėsį, arba jeigu pats 
jau nebegali, tai kas kitas tu
ri kuo greičiausiai j j nešti vi
dun į šaltą kambarį. Tuomet 
reikia visus drabužius paliuo- 
suoti, šaltu vandeniu trinti ir 
ledų prie jo galvos dėti, o jei 
karštis greitai, aukštai kįla, tai 
visą jo kūną ledais apdėti. To- 
laiu, reikia žiūrėti kaip ligonis 
elgiasi. Jei jo širdis nusilpsta, 
tai reikia jam duoti stimuliuo
jančių vaistų arba net ir kavos. 
O jei tas negelbsti, tai tuojau 
šaukti daktarą bei vežti j ligo
ninę.

■ M t*

VIMAS

Rašo Dr. P. Z. Zalatbrfe, gydy
tojas ir chirurgas, Chicago, 111.

Vasarai atėjus, oras sušyla 
ir kartais net virš šimto laips
nių pasiekia. Dažnai pasitaiko 
žmonėms būti lauke, ant sau
lės. O gerai įsikaitinus galima 
gauti net saldės užgavimą, ypa
tingai tokiems, kurte yra silp
nos sveikatos.

Staigus šulės užgavimas yru 
kėnksriiingaš, kartais net žmo
gaus gyvybei pavojingas. Kada 
žmogus, Įkaitintas saulės, pasi
daro silpnas bei pradeda jausti 
galvos skaudėjimų, tokiame at
sitikime VišUomet privalo kuo 
greičiausia eiti Į Vėsių vietų ir 
pasilsėti. Be to, patartina į- 
merkti rankas iki alksnių šal
tame vandeny arba laikyti jas 
ikj alkūnių po bėgančiu šaltu 
vandeniu.

Saulės uogavimas ne į visus 
vienodai veikia. Yra žinoma, 
kad sveikas žniogus, nenutukęs 
ir nevartojantis svaiginančių 
gėrimų gali būti daug ilgiau 
saulės spinduliuose be pavojaus, 
žmonėms, kurie vartoja per 
daiig svaiginančiųjų gėrimų, ku
rie Hebųš, mėgsta persivalgyti; 
mažai miega, tinkamai nepasil 
si, yra Hmto pavojaus kiek il
giau drė ant saulės būti.

Kad apsisaugoti nuo staigaus 
saulės užgavimo, pirmiaustei 
reikia nevartoti svaiginamųjų 
gėrimų, gerai išsimiegoti, vi
suomet tinkamą maistą valgy
ti ,niekuomet nepersivalgyti, ne
būti ilgai ant saulės ir per 
daug neškubinti dirbti, ypatin
gai sunkų darbų. Be to, vi
suomet reikia prižiūrėti vidų* 
rius, kad jie dirbtų lengvai ir 
liuosai.

Kada šiltų dieną priseina 
sunkiai dirbti ir daug išsipra- 
kaituoti, tada reikia Įdėti tru
putį druskos Į stiklų vandens ir 
gerti. Nes didelis prakaitavimas 
išsemia d&Ug druskos iŠ kūno, 
kas labai nusilpnina žmogų ir 
kartais net apalpina. Yra žino
ma, kad plieno darbininkai ir

griebia ir pasidaro stipresnis 
negu kad buvo prieš tai.
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Ketvirtadienis, rugp. 24, ’3& grĄUJWNOS,;CKIcagc, M'
Lietuviai Daktarai

$26 buvo priduoti iš

MUSU MOKYKLOS
Klubo narys.

Graboriai

Lietuvės Akušerės

Advokatai
mokslas

JURGIS

Namą Tel. Hyde Park 3395

Lietuviai Daktarai

OUso.

Tatai kiek
Straver ra

klubo sekantis sutsi 
įvyks rūgs. 10 d., 1

Įvyko šokių vakaras 
P. Skinkio, namuose

rinko ne tik iš Chicagos, bet ir 
Rookfordo jaunuoliai, kurie pra
leido tą vakarą gana smagiai.

Jeigu p.p. Skurkiai ir tos dvi 
paneles gali suteikt tiek sma
gumo jaunuoliams, tai kodėl ir 
daugiau panašių vakarėlių ne- 
rengt?—F. Bulaw.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 
.iudnoj Valandoj Pašaukite Mane

(Cot. '
Ofiso valandos t

N<djpdųniąį|, jogai atitarti.

nedėliomis pagal sutarti

Tel. Lafayette 3572 
J. Liuleyičius 

GRĄBORIUS ir 
BĄJLSĄMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didęlė ir graži 
koplyčia dykai.

409,2 ARCHER AV.

ryto, 2—4, 7—9 ▼. V< 
šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ilsėsis šv. Kazimiero kapinėse; 
' jo mirties kaltininkas J. Lei- 

montas laukia koronerio ty
rinėjimo
Vakar didelė Cicero lietusių 

minia palaidojo šv. Kazimiero 
kapinėse Jtiofcaplį' ' Mažtitj, kuris 
pereitos sąvaitės pabaigoje, žu
vo ginče su tūlu J. Leimontu, 
jaunu tos apielinkės lietuviu.

—F. Bulaw.

,"Į" -’-T

5?M.

Telefonas Yards 0994

Visi Telefonai YARDS 1741—1742

Rugp. 13 d., įvyko Garfięld 
Parko Vyrų ir Moterų Pašai
pi nio klubo susirinkimas, kurį 
vedė vice-pirmininke p. Kaziu- 
nienė. Paaiškėjo, kad įstojo vie
nas naujas narys, kad trysser 
ga ir nutarta jiems išmokėti 
pašalpas^ ir, kad narys Bernotas 
yra miręs.

Rugp. 6 d., įvyko klubo pik-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Viaory 2343

CHICAGOS
ŽINIOS

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■ skutimos 

namie

Iš Garfield Park Vy
rų ir Moterų Pašat- 

pinio Klubo

Didžiulė minią vakar 
palaidojo nužudytą 

Juozapą Mažutį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Kampas 31st Street 
fai.: 10—11 v. 
Nedėliomis ir

Tragedija, apie, kjirią jau.bu
vo rašyta “Naujienose” supurtė 
visą apielinkę šiurpu. Abudu 
ginčo dalyviai, ir velionis, ir 
dabar suimtas Reimontas—jau
ni čiagimę lietuviai. Vėlionh 
buvo ramaus budo, simpatingas 
vyrukas, kuris savo, darbu už
laikė motiną, dvi seseris ir 
brolį. Gyveno pas švogerį, Se
mašką, kuris užlaiko alinę, ad
resu, 1442 South 49 et.

Motina, seserys labai liūdi ne
tekę savo duondavio, plati vi
suomenė tuo nuotykių taipgi la
bai susidomėjo ir nekantriai 
laukia koronerio nuosprendžio,

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

2400 IV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

756 W. 35th St
(Cor. of 35tb B Halsted Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutartį

nuo 6 iki

žnd/Voor/Icross/noOTZtovlsSfore 
State St. NextDoocfiiaHo tTfoafęr.!

4631 South Ashland Avenas 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone Plaza 3200

kampas, Halsted 
Valandos nuo 10 

Nedėliomis pagal sutartį.
. r

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. i 
—Nedėlioj 9—1

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marųųette Rd. 

kampas 67th ir "Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

nikas Grybo darže, kuris davė 
$35 pelno, kaip pranešė rengi
mo komisijos nariai Zaluba ir 
Struzas. Vilimaitis, trečias ko
misijos narys, susirinkime ne
atsilankė, 
pikniko.

Minėto 
rinkimas 
vai. pp. Lawler Hali, 3929 West 
Madison strcct

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Praeitą, šeštądienį Petro Skur
kio namuose, 413,4 N. Menard 
Avė., ku*r gyveną dvi ^sesutės 
A. J. Julevičiutęs buvo surengę 
šokių vakarą, arba kitaip sa
kau “party”. Na, kaip mes nc- 
vądipsim, bet pas; juos susi-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktarą Draugijos 

Nariai.

tarybos paaiškinimo, kodėl ji 
nepriėmė Strayero rekomen
dacijų, kurios nurodė, kaip 
sutaupyti net $14,400,000?

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

dieniais pagal susitarimą.

Dr. Strikol’is
Gydytojas, ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S, ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect 1930

kuris išsivystys iš tyrinėjimo, 
įvykstančio rugp. 29.

Procedūra greičiau ar vėliau 
pasieks teismo rankas ir spė- 
Įjojama, kad Leimonttfi gręs 
nemaža bausme—jeigu jis bus 
rastas kaltas.

J. Reimonto tėvai taipgi yra 
neturtingi ir jie savo sūnaus 
nepajėgs tinkamai apginti, ne- 
bęųt draugai ateis jiems į pa
galbą.

Velionis J. Mažutis priklauso, 
prie Raudonos Rožės klubo, ku
ris ryšy su’ jo mirtimi, sekmai 
dienį sušaukė specialį susirinki
mą. Išrinko šešius grabnešius 
ir nupirko vainiką už $20. Pui
ku priklausyti prie tokios orga
nizacijos, kuri rūpinasi savo 
nariais. Visi jaunuoliai turėtų 
tapti Raudonos Rožės Klubo na
riais. —“N.” įlašėjus.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miestą, ofisas, 77 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
...... . . ........    t

Vakarais: Utirn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

3. Aukštesnėse 
nedidinti klases, 
kiekvienoje klasėje 
skaičius privalo pasilikti toks 
pat, kaip ir pirma.

4. Vaikų darželius 
gartens) ir sveikatos 
viiną palikti.

5. Crane kolegijoje 
turi būti praplatintas

Tokius tai pasiūlymus pa
darė ekspertai. Ret dabartinė 
mokyklų taryba j tai jokio 
dėmesio neatkreipė ir pasiel
gė sekamai:

1. Mokyklų operavimo ir 
administratyvių išlaidų be
veik visai nesumažino. Tačiau 
žymiai tapo apkarpytos išlai-

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS.:
127 N. Deąrborn St.,Roopas 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo. 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimą vieta 
3323 South Halsfed Street 

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

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

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS.:

1439 S. 49 Ct., Cicero, BĮ.
Tel, Cicero 5927

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

dos, kurios yra skiriamos tie- ' v

stoginiams švietimo reika
lams.

2. Kiekvienam principalui 
pavesta tvarkyti dvi mokyk-

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. REPUBLIC 310.0 4
lt   l. 1 1 ) ,|Į į'N,-<■,■^..1 !■■■■■ > I 

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th SL

JURGIS

Persiskyrė 
rugpiučio 22 
1933 m., sulaukęs 29 metų 
žiaus: gimęs Pazimkalnio I 
Ypynos parapijoj. Tauragės apsk. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Earsel, du sūnūs Hermaną ir 
Leonardą, seserį Nellie Gestaut, 
švogerį ir jų šeimyną, ciocę Ju
zefą Grigutienę. pusseserę Olėsę 
VaiČąitienę ir švogerį Jurgį Vai
čaitį.- o Lietuvoj motiną Anelę 
Pudževelienę. seserį Barborą, bro
lį Juozapą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 6934 South 
Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug- 
piučio 26 d. 8 vai. iš namų į 
Gimimo Panelės šven. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Pudžeyelio gi
minės. draugai ir pažįstami- esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sunai, Sesuo, Ciocė, Pus

seserė, švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

riai Borgeaud Bro* tel. Lawndale 
1401.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
graborius’ 

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

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

Ar tai nekeista? Kiekvie
nas protaujantis pilietis nori 
ir turi teisę žinoti, kodėl mo
kyklų taryba nesumažino iš
laidų raporte nurodytose sri
tyse? Kodėl, sakysime, mokyk
lų trobesių operavimas kai
nuos tiek pat, o gal ir dau
giau, kaip ir pirma?

Gal toje srityje nieko nebu
vo galima padaryti? Visai ką 
kitą rodo šalti faktai. Pavyzd-’ 
žiui, yra gerai žinoma, kad 
Ncw Yorko mokyklų operavi- 
mui išleidžiama du ir net tris 
kartus mažiau, negu Chicagos.

Akivaizdoje viso to, pilie
čiai privalo dar labiau protes
tuoti ir reikalauti iš mokyklų

Tek BOULEVARD 9199' 
..n pj'į'i "j 1 ■

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auhurn Avė. 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki. 6 
Pąnedėly, Utarninke, Ketverge ii 

Subatoj 9 iki 8.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

J. Fr RADZIŲS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 is augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 13th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

NARAVAS

šiuo pasauliu rug-
193 3 m., sulau-

gimęs Ri- 
parapijoj

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

3. Aukštesnių mokyklų kla
sėse mokinių skainčius bus 40 
ar net 50 nuošimčių didesnis, 
negu ligi šiol.

4. Panaikino vaikų darže
lius, sveikatos prižiūrėjimą ir 
ekspertų patarnavimą.

5. Nutarė visiškai uždaryti 
Crane kolegiją.

Didesnės ironijos nei nerei
kia. Mokyklų taryba pasisam
dė žymius švietėjus, kad su
rastų tinkamiausius budus, 
kaip tvarkyli mokyklas, išlei
džiant kiek galima mažiau pi
nigų. Ret kai švietėjų raportas 
buvo prirengtas ir rekomen
dacijos patiektos, tai mokyk
lų taryba jokio dėmesio neat-

tarvba iš- 
tam raportui.

švietėjai, 
konserva- 

Strayer,

Nubudę liekame, 
Duktė, Podukris, Posūniai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 
F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

Persiskyrė su 
piučio 19 d., 
kęs 73 m. amžiaus, 
miškių kaime, Šiluvos 
Panevėžio apskr. Lietuvoj. Ame
rikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Ameliją Normant, dvi 
podukres. Oną Kačiusienę ir El
žbietą Tamuliunienę, ir jų šeimy
nas. 2 posūnius. Juozapą ir An
taną Baučius. ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė. •

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
rugpiučio 24 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Jurgio Naravo gi
minės draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

PUDŽEVELIS

su Šiuo pasauliu
d. 5:30 vai. ryto

i am-
kaime

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Viršuj kairėj Akron, Ohio, advokatas Mark H. Shank, ku
ris prisipažino nunuodijęs Alvin Colįey, jo žmoną (apačioj kai
rėj) ir du jų vaikus. Dešinėj — Clyde Colley, vienatinis visoj 
šeimynoj išlikęs vaikas. Jis ir pagelbėjo išaiškinti žmogžudys
tę. Pasirodė, kad Shank buvo pasamdęs Colley išvogti iš pro
kuroro ofiso niekurius dokumentus. Bijodamasis, kad Colley 
jo neišduotų jis nunuodijo visą šeimyną.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A Ę. O R I A I.

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
' " NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ ' 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI, 
•30 Mętų Skirtingo Patarnavipip, ; k

Pašaukite REPUfiLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ik žemesnės, kaiųos. Vienoj’ vietoj

5349 South, Kedzie Avenue

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių, įstaigą yra, seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todjel gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatįųjs. lietuviu graborius, kuris 
turi įrengęs g^mbų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų. 

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS _ :_______

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
CHICAGO, ILL.

Tel. Yard, 1829DR. G. ’ŠERNER
LIETUVIS ORTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

\ b • • Ištaiso.

Ofisas ir ' Ajkinių Dirbtuvė

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Profesorius Paul H. Deng
ias iš Chicagos universiteto 
sako, jog mokyklų taryba tiki
si, kad žmonėms galų gale nu
sibos protestuoti jr tada jai 
h ils galima lengvai pravesti 
savo pragaištingą planą, — 
planą, kuris pakrikdys Chi
cagos mokyklas ir atneš neį
manomos žalos jaunajai kar
tai. Reikia manyti, kad žmo
nės nepaliaus protestuoti ir 
užkirs kelią politikieriams 
griauti mokyklas. Mokyklų 
tarybos pasimojimas yra tik
rai nesąmoningas*, 
vienas supras iš 
porto.

Senoji mokyklų 
leido $100,000 
Žymiausi šios šalies 
kuriems vadovavo 
tyviškas George D. 
per ilgą laiką tyrinėjo Chica
gos mokyklas ir patiekė savo 
rekomendacijas. Tie švietėjai 
nurodė^ kaip mokyklų taryba 
gali sutaupyti per metus $14,- 
400,000 visai netrumpindama 
mokslo metų. O jeigu mokslo 
metai butų sutrumpinti vienu 
mėnesiu, tai per metus dar 
butų sutaupyta $1,000,000.

Ret nežiūrint to, kad moky
klų taryba išleido to raporto 
prirengiami net $1 (X),00(), vie
nok ji su rekomendacijomis 
žymiausių Amerikos švietėjų 
visai nesiskaito. Ne tik nesis
kaito, bet elgiasi kaip tik prie
šingai.

Pažiūrėkime, kas Strayer’o 
raporte buvo- rekomenduoja
ma :

1. Išlaidų sumažinimas vy
riausiai turi paliesti mokyklų 
operavimą ir administracijos 
aparatą. Išlaidos, kurios yra 
skiriamos tiesioginiams švieti
mo reikalams, turi būti maži
namos tik tame atvejyje, jei
gu nebėra kitokios išeities.

2. Priversti mokyklų inži
nierius ir kitus darbininkus, 
kurie prižiūri trobesius, kad 
jie daugiau darbo padarytų.

mokyklose 
Vadinasi, 
mokinių

Mrs, ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

« Midwife
W 6109 South Albany

Avenue
Phone

g Heinlock 9252 
Patarnauja prie gim- 

p , JaM|| dymo namuose ar li- 
dĮlĮIIII foninėse, duodu ma- 

tr |I ssagie, eleetrie treat-11 ment magnetic 
blankets ijc t. t. 
Moterims it mergi- 
nomą patadųiai do- 
yanaj.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvoaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Setedos vakare uždaryk 

Nedėlioj pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South, Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Teh Republic 9723 

"tffjrrt. .i ■»*i.y  ...............  -i.............

JOHN B. BORDEN 
LIBTUVlh ADVOKATAS 

106 W, Monroe St., prie Clark 
Telefonas Stato 7660: valando* ©t—6 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
Paned®lo, geredos^lr PJtayčlos^Tak. 0 UU P 

Namai: 64591 S. Rpckfędl Stroet 
Utarntnko. Ketverto Ir Bubėtos vak. 7 fld • 

Tetefo*m BeonįOta 060Q

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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Kv.’ečia remti J. Babravičių
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Koster mįestą2716

Mt. Greenwood

Jums tai kainuos

(Vardas ir pavardl)

(Adreaaai

Petras. i Miestą* ii valstija

Organizuos veikėjus 
Juozo Babravičiaus 
koncerto surengimui

North Shore linija 
numažina kainas La- 
bor Day šventėms

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

Chicagos veikėjų būrelis pa
siryžo pagelbėti art. J. Babra- 
vičiui surengti koncertą, kuris 
įvyks Spalių-Oct. 1 d. 1933 m. 
Lietuvių Auditorijos svetainėj.

Furniture C o 
programas.

Lankytojai jais susidomėję; mi 
nids visuomet apgulusios eks 
ponatus

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teisingom

neišvedęs 
pirmadie- 
visos su 
paskirtas

10,000 Chicagos siu 
vėjų sustreikavo

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Educational
Mokyklos___

7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

<023 S. Halsted St 
(Jąųsen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

608—014

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Parodykime nors šį kartą, 
kad mes mokame įvertinti savo 
talentus. Nėra reikalo aiškin
ti, kad art. J. Babravičius yra 
geriausias lietuvių dainininkas 
Amerikoje. Tad dėkime pastan
gas, kad jo koncertas kaip gali
ma geriau nusisektų. O tai ne
sunku padaryti, jeigu tik mes 
šiek tiek padirbėsime.

Dariaus ir Girėno 
vežti laiškai išstatyti 
Pasaulinėj Parodoj

Kad koncertas butų sekmin 
gas, tapo sumanya kviesti tal
kon draugijų veikėjus, profe
sionalus ir bendrai visuomenės 
veikėjus, kad jie pasidarbuotų 
platindami įžangos tikietus bei 
vienokiu ar kitokiu budu gar
sindami tą parengimą.

Prie progos tenka pažymėti, 
jog mes lietuviai labai susirū
piname savo visuomenės dar
buotojais ir menininkais tik- 
tada, kai jie žūsta, bet labai 
mažai jiems atjaučiame, kai jie 
randasi musų tarpe.

Telefonas 
REPUBLIC 8402

Koncertas atvirame ore.
Vieni pasakoja, kiti klausos, 

musų garsios kolonijos visi lietuviai 
giasi 
kuris

Business Service 
Biznio Patarnavimas

REIKALINGI agentai 
.ife Insurance Kompaniją 
albantys lietuviškai 

nanų gabum 
Kreipkitės 
velt Road.

Pirmyn choras ir vėl 
prie darbo

Iš Lietuvių Piliečių 
Brolybės Klubo 

darbuotės

Asmenys, planuoją atvykti iš 
Milvvaukee ir kitų Wisconsin 
miestų į Chicago laike Labo? 
Day švenčių pamayti Pasaulinę 
Parodą, galės pasinaudoti nupi
gintomis traukinių kainomis, 
kurias tuo laiku įves Chicago 
North Shore and Milvvaukee 
Railroad, North Shore linijoje. 
Tuos nupigintus bilietus bus ga
lim naudoti ant visų traukinių, 
kursuojančių Norh Shore lini
joje, nuo rugp. 31 d„ iki rug
sėjo 4 d.

Iš Milvvaukee į LKicago ir at
gal bilietas kainuos $2.00. Bi
lietai tarp kitų stočių bus pro- 
porcionaliai pigesni, o minimum 
bilietas kainuos $1.00.

7218 So. Ashland Avė 
Chicago, III.

Tel. Republic 6993
Ryšy su dainininko Juozo 

Babravičiaus koncertu, kuris į- 
vyks spalių 1 d., Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, susidarė 
“Juozo Babravičiaus Koncerto 
Rėmėjų Būrelis”, kuris yra pa
siryžęs pagelbėti dainininkui su 
rengti koncertą ir užtikrinti ;o 
pasisekimą.

Tas rėmėjų būrelis išsiuntinė
ja atsišaukimus kai kuriems as
menims, kviesdamas juos atsi
lankyti į susirnikimą, kuris į- 
vyks rugp. 25 d., Universal Klu
be, 812 West 33rd Street, ant 
antro aukšto, 8:30 vai. vakare, 
kad aptarti pagelbos budus.

Atsišaukime rėmėjų būrelis 
sako:

Lakūnas Paulius Na 
krošis išvažiavo 

Į rytus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Prisirašykite j musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

Šiandie Progrese Furniture Co 
Radio programas

KAILINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER 8 CO.,
166, N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

NAUJIENOS Pattern Dopt.
1780 S. Halsted St, Chicago.
Čia (dedu 15 centų ir praiau 

ntsiųsti man pavyzdi No.--------1
Mieros ....• R • • per krutinę

dainos ir kalbos buvo sujung
tos su rinktina muzika ir pro 
gramo
kalbom bei pranešimais, kai 
davė klausytojams viso ko 
Įdomybių ir gražaus pasilink
sminimo. .7. .7

Kviečia darbuotojus į susirinki
mą penktadienį, Universal 
klube planų apdirbimui

Iš Milvvaukee į Chicago ir at 
gal—$2.00; nupiginimas til 
trumpam laikui

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur-

savininkai turi kitą 
4111 So. Ashland Avė.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

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

ATIDAVIAU savo namą resyveriams; 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, liampas, vacuum valytoją, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenas. Šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau. 5842 So. Claremont Avė. 
tuoj į rytus nuo Western Avė.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

PARDAVIMU grosernč 
smulkių daiktų biznis, pigiai, 

3229 So. Morgan St

RESTAURANTAS ant pardavimo 
su alum, biznis labai geras ir seniai iš
dirbtas, bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos. 3457 So. Hal
sted St.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuvos Aviacijos leitenan
tas Paulius Nakrošis, p. Nak- 
rošiaus, vieno iš Peoples Furni
ture Company viršininkų, gimi
naitis, kuris lankėsi Chicagoj e 
trumpą laiką, išvažiavo į rytus. 
Ten praleidęs trumpą laiką vie
šėdamas pas gimines, išplauks 
Lietuvon. Jis yra profesionalia 
lakūnas. Priklauso prie Aero 
klubo, kuriam rinko medžiagą 
apie lakinius Darių ir Girėną.

Rugsėjo 15 d. White Sox 
Parke įvyks svarbios bokso 
rungtynės tarp Jack Sharkey, 
buvusio pasaulio čempiono, ir 
King Levinsky, pagarsėjusio 
Chicagos boksininko.

Tiek vienas, tiek kitas toms 
rungtynėms rimtai rengiasi. 
Levinsky išvyko į .Michigan 
valstiją, kur jis su atsidėjimu 
treniruosis ištisas tris savai
tes. Apie rugsėjo 1 d. rengiasi 
Chicagon atvykti Jack Shar
key. Dar nėra tikrai žinoma, 
kur jis treniruosis, — mieste 
ar už miesto ribų.

Besiartinančiomis rungtynė
mis chicagiečiai yra labai su
sidomėję Spėjama, kad jos 
sutrauks labai daug žmonių.

BARGENAS:
Rendai 3 kambariai geri daktaro ofi 

sui, kampo krautuvei, saliunui ir što 
rui, barbernei ir manieure salionui, taip 
gi geri radio šapai; garo apšildymas 
be to. flatai 4 ir 5 kambarių.

Adresas:
727 West 18th Street. 

Agentas ten pat.

Chicagos Pasaulinės Parodos 
General Exhibits pavilione yra 
išstatyta keletas laiškų, kuriuos 
žuvę lakūnai ,kap. Steponas Da
rius ir lak. Stasys Girėnas, ve
žė su savim skrisdami į Lietu
vą su aeroplanu “LITUANICA”.

Laiškus išstatė Leo Kreichcr 
filatelinė organizacija savo pa
rodoje, kurią turi įrengusi Ge
neral Exhibits pavilione. Be 
laiškų, yra išstatytos ištraukos 
iš spaudos apie nelaimingą la
kūnų žygį į Lietuvą ir tragišką 
pabaigą Vokietijos miškuose.

Laiškai sukėlė nepaprastą su
sidomėjimą tarp parodos lan- 
kyojų ir jie yra visuomet ap
gulti burių žiūrėtojų.

Profesionaliai filatelistais 
ka stambias sumas už tuos laiš 
kus, kaip praneša parodos savi 
ninkas Leo. Kreicher’is.

muzikalis programas atvirame 
koncertas. Kausis garsus kum- 

. Nestokuos ir kitokių įdomy

be sustojimo visokius Šokius ir 
Platformė šo-

Be operacijos ar ičirAkimų. Be priverstine 
poilsio. Sis paprastas rodymasis namie leid 
Šia f jms atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek palfero, kad 
esate priversti rulėti lovoje. Tokiame ateiti* 
kimo. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žairdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinu visus skausmus, kad jus 
i trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kyk it Su lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptleklninkai nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Rugpjūčio 25, penktadienio 
vakare, kaip 7:45 v. v. Gargė 
Park svetainėj, 55th ir Western 
Avė., Pirmyn choras turės pir
mą šio sezono repeticiją. Visi 
choro nariai malonėkite būti 
nes laiką nebus galima užvilk
ti, kadangi vieta leidžiama tik 
iki 10:00 v. v. Visi ir visos 
Leta Do Our Part.

Pirmyn choro komitetas . su
sideda iš 13 narių. Nekuric 
žmonės mano, kad 13 yra ne
laiminga skaitlinė, bet aš per
sitikrinau, kad viskas bus O. K.

Beje ,turiu grįžti prie biznio. 
Pirmyn choro komitetas laiky
sis tos sistemos, kurią užsi- 
briežė pareitą pavasarį.

šį rudenį įstojimas bufc vie
nas doleris ir mėnesinė mokes
tis bus—10c, arba doleris me
tams. Bet tiems, kurie priklau
sė prie Pirmyn choro pirmiau, 
įstojimas yra veltui. Taipgi, 
bus veltui ir naujiems nariams, 
kurie prisirašys laike pirmų 
dviejų savaičių rugsėjo mėn. 
(Sep.) Vėliau* nauji nariai ne
bus priimami, kadangi p. K. 
Steponavičius pareiškė, jog su 
pradžia šio sezono pradeda mo
kyt operetę, kurios vardas bus 
pagarsintas vėliau.—Rep. š.

Ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHAS. BENDER CO..

N. Wolls St. Phone Superior 2301

PARDAVMUI pigiai aptieka. Senas 
išdirbtas biznis. Daug stako patentuo
tų vaistų. Patentas atnaujintas neseniai. 
Buvęs savininkas darė puikų biznį. Ren- 
da labai pigi. 4 kamb. gyvenimui. Sa
vininkui mirus, aptieka su patentu ir 
staku parsiduoda pigiai už cash. Vieta 
2)st ir Wood; kampas. V. Miszeika, 
1739 S. Halsted St., Canal 8500.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

visais 
ūkio darbui 
arkliai, 3 karvės, 1 kiaulė, daugybė viš
tų ir ančių; iš abiejų pusių bėgantis 
vanduo; 2% bloko 
Michigan valstijoj Sužinojimo adresas

K. G. URNEZIS, 
1537 So. 58 Avė., Cicero, III., 

2 aukštas iš užpakalio

Kas bu*vo mieste rugpiučio 
21 d., tas galėjo matyti gražų 
vaizdelį. Šalygatviai buvo už
pildyti miniomis, kurios susidė
jo daugiausia iš moterų ir mer
ginų. '

Ramiai, be jokio triukšmo, 
sovčdamos prie savo darbo vie
tų laukė kada ateis 10:00 vai. 
Sulaukę, pradėjo maršuoti į pa
skirtas vietas. Viena grupe tu<- 
rėjo maršuoti prie Harrison ir 
Halsted gatvių.

Ištikro, buvo gražu žiūrėti ir 
gėrėtis, kad darbininkai priėjo 
prie tokio susipratimo, ypač 
moterys. Keli metai atgal tų 
moterų niekas būt 
iš dirbtuvių, bet jos 
nio rytą žinksniavo 
šypsančiais veidais j 
vietas ramiai ir mandagiai.

—Dressmaker

Praeito antradienio vakare 
kaip ir kas antradienį, buvo 
įdomus ir turtingas muzikos 
ir dainų radio programas, ku
ris buvo transliuojamas oro 
bangomis iš stoties WGES.

šį sykį dainų dalį išpildė 
pagarsėjęs Peoples Radio 
Kvartetas ir duetas, taipgi žy
mi dainininke Elena Bartu- 
šienė. Visi dainininkai gerai 
išsilavinę ir su savo balsais 
žavi netik lietuvius klausyto
jus, bet lygiai ir kitataučius 
bei muzikos kritikus.

Taipgi buvo trumpos kal
bos, kurias pasakė Amerikos 
Lietuvių Daktarų draugijos 
narys, Dr. Jovaišas*, taipgi ir 
juokdarys Čalis Kepurė. O tos

MUZIKANTAI, patėmykite: Yra iš
ėjęs naujas lietuviškas maršas labai pa
togus koncertinoms. Galima gauti pas 
mane gaidų ir kitokiems anie kokiems 
instrumentams. Kreipkitės adresu: J. 
Petraitis, 2510 West 47th St., Cbica- 
jo, III., tel. Lafayette 7684. Koncer
tinų gaidų kaina 30c.; kitų — 20c.

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Baru Formų Parodai 

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
Visi gatavi ifigabeniniui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernėm, mėsinėm, delikatesų 

saldainių, sausmonų krautuvėm, siuvyklom, 
hot ,dog parteriam.

Gariniai stalai,. budelės, stalai. krėslai, 
zaslanai.

Vartoti

akerių ūkis su krapu, gyvuliais, 
įrankiais: yra kas tik reikalinga 

5 kamb. namas, bamė, 2

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren* 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Atidarėme puikią lietuvišką užeigą; 
užlaikome skanų šaltą alų, užkandžių 
ir užprašome draugus lietuvius iš kitų 
miestų, atvažiavus į Chicagą apsilankyti. 
Busite gražiai priimti ir užganėdinti; 
kitas informacijas patirsite vietoj.

Savininką!

P. Jankauskus ir S. Chinsky,

Ar žinote, 
daug metų patyręs ^^B^^^ųB 
Estate - ninkas suteikia ĮjgL/ 
draugiškus patarimus 
rūpestingai atlieka se- 
kančius reikalus: MH&įL

PADARO legališkasM^yB 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančių|MEsw£s«S& 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer AVeu Chicago, III.

pikniką. Už 10 centų
akimis, pikniko parodą.

Kviečia visi lietuvius dalyvauti šiame
piknike KOMITETAS:

B. WALANT/NAS, A. MIKSAS,
P. KURNAŽINSKIS.

2716 — Madni vasarinė suknelė su 
naujausios mados rankovėm. Rankovės 
galima pasiūti iš tuliaus arba organdie 
ir jeigu norima, tai galima jas ir atsky- 
rai pasiūti ir prie kitų suknelių dėvėti. 
Tokia jau dabar mada. Sukirptos mie- 
ros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 
38 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, pralome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio name .... 
mierą ir aiškiai parašyti savo var-

‘ s ir adresą. Kiekvieno pa
na 15 centu. Galima pri

siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago. I1L

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales 
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

RENDAI 5 kambariai ant 2 lubų 
pečiumi apšildomi, su visais patogu
mais; kampinis namas, Bridgeport apie 
linkėj. Renda pigi; savininkas 
So. Halsted St., tel. Prospect 3938

Pastangomis Progrese Fur
niture Co., krautuvės, 3224 S. 
Hahted St., po vadovyste J. 
Romano, šiandien 9:30 vai. 
vakare iš stoties WSBC, 1210 
kilocycles įvyksta antras iš 
eiles radio programas, susi
dedantis iš dainų, muzikos ir 
pranešimų.

Šis programas bus įdomus 
kiekvienam pasiklausyti, nes 
čia nebusi vartojama rekor
dai, bet jį išpildys rinktiniai 
dainininkai, kurie dainuos du
etus ir solos. Taipgi dalyvaus 
gabus Progreso akordionistų 
duetas, o pats vedėjas Jonas 
Romanas pateiks keletą įdo
mių pranešimų. Todėl nepa
mirškite užsistatyti savo ra-

Rugp. 19 d., įvyko naujos 
alinės, “Justine Inn”, 1535 W. 
63rd Street, atidarymo vakarie
nė, kurioje dalyvavo daug sve
čių, taip lietuvių, taip svetimtau
čių. Prie geros muzikos visi 
linksminosi iki vėlybos nakties.

Visiems atidarymo dalyviams 
savininkai K. ir V. Kanapeckai 
taria širdingą ačiū.

—Senas

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU giminių ir pažįstamų, 
gyvenančių Chicagoj, iš Gocunų kai* 
no, Salų parapijos. Rokiškio apikri* 
ies. Aš busiu Chicagoj rugsėjo 3 d. 
4o?ėčiau pasimatyti. Napoleonas Trum- 
lickas, 773 Bisson Avė., Akron, Ohio

Kazimieras ir Valerija 
Kanapeckai taria šir

dingą ačiū

ren- 
SLA. 178 kuopos išvažiavimui, 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 27 

d., vasarmečio rojaus ąžuolyne prie Cen
tral Park Avė., pusantro bloko į pietus 
nuo 115 gatvė;, Mt. Greenwoode. Iš
važiavimas prasidės 10 vai. ryto ir 
trauksis iki vėlumos. O kurie norės, tai 
galės linksmintis ir iki ryto.

Bus 
ore —■ 
štininkai 
bių ir žaismių. O jau orkestras tai tik
rai gros 1 
visi suksis kiek norės 
kiams yra didelė.

Beje, bus trys laimėjimai puikių do
vanų, ir kiekvienas atsilankęs turės 
progos dovanoms laimėti.

Pikniko vietą lengva surasti. Žiūrė
kite kur bus iškelta trispalvė Lietuvos 
vėliava, ir lengvai pataikysite į musų 
šaunųjį išvažiavimą.

Iš visų kajnpų ir kampelių trauks tą 
dieną automobilių eilės ir visi automobi
liai pilni mažų ir didelių, senu ir jau
nų. Visi jje vyks į SLA. 178 kuopos 
pikniką. Už 10 centų pamatys savo f t • fl. _

BRIDGEPORT 
liečiu Brolybės klubas rengia 
draugišką išvažiavimą sekma
dienį, rugp. 27 d., Palos Parke, 
III., už lllth street ir į kairę 
nuo Kean avenue, arti kanalo.

Kviečiame visifs atsilankyti, 
nes muzikantai “iš Kauno”, 
gaspadinės “iš Klaipėdos” pa
vaišins ir palinksmins visus sve
čius, o šaltas alus visų trošku
lį nuramins.

Piknike dalyvaus “Miškų 
choras”, virvių traukėjai, etc. 
Be to, atsilankę bus priimami 
veltui į klubą. Kas norės tro- 
ktf važiuoti, galės gauti vietą, 
nuvykę prie Garbuzo svetainės, 
3749 South Halsted street, kur 
stovės trokas iki 10:30 ryto.

Mirė narys Mikas Klidas
Paskutiniame klubo susirin

kime pirmininkas pranešė liūd
ną žinią, kad mirė narys Mikas 
Klidas. Klubas pasirūpino ve
lionio palaidojimu, išmokėjo po
mirtinę ir nupirko gražų bukie
tą gelių. Taipgi parūpino še- 
šius grabnešius laidotuvėms.

—Klubo veikėjas.

Jack Sharkey boksuosis su 
King Levinsky

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago. UI

REIKALINGA džianitoriui mainyti 
savo darbą; turiu gerą vietą; šaukite 
tel. Kildare 9043.

REIKALINGAS darbštus vyras namų 
darbui; kambarys, užlaikymas ir alga; 
5702 West 65 St.

Farms For Sale
_________

$1800 EKSTRA BARGENAS

PASAULIN? PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITŲ MIESTŲ!!!

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

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos. Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, High 
Scbool ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N. LaSalle St., 
Tel. Central 3649, 

Atsičaukite nuo 9' v. ryto iki 9 v.

Real Estate For Sale
Nainąi-žftmg Pardavirnuj

MES duodame paskolas nuo $1QO 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. 8 Co., Ine.. 
1647 W. 47 St.

______ Automobiles______
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Situation Wanted
- ...--r"...-

IEŠKAU darbo prie namų; esu ne
vedęs, nerūkau, moku valgį gaminti, 
stubą apvalyti, vaikučius pridaboti, pe
čių pakūrenti. Pasigailėkite manęs — 
esu 4 metus be darbo. Kam toks na
mų sargas reikalingas, tai kreipkitės — 
Joseph Elias. 819 Wcst 34 PI., Chica

Help Wanted—Malė 
___  Darbininkų Reikia

Metropolitan 
atstovauti, 

turintys seles- 
s; vedusiems pirmenybė. 
N. Spector. 3839 Roose-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavern-restaurant stok 
jardų apielirikėj 
biznį

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI “slicing machine1 
baltos svarstyklės, labai pigiai.

6955 So. Talrnan Avė.

arba pri- 
pažymžti

avarde ir adresą. Kiekvieno pa




