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Aug. Voldemaras Nuteistas 12 Metu Kalėjiman
Pateko Kalėjiman už 
Nevykusį Perversmą

AMERIKOS LAKŪNAI RUOŠIASI SKRISTI Į STRATOSFERĄ Kongresas užbaigė 
savo posėdį, priėmęs 

svarbius bilius
EXTRA

KAUNAS, Birželio 19. •— Karo teismas vakajr nutei
sė buvusį diktatorių Augustiną Voldemarą ii2 metų sun
kiųjų darbų kalėjiman už nevykusį bandymą suruošti pervers
mą birž. 7 d. ir nuversti dabartinę prez. Antano Smetonos 
valdžią.

Voldemaras prie kaltės prisipažino.
Perversmas buvo ruošiamas 

birž. 7 naktį. Voldemaras lėk
tuvu atskrido iš ištrėmimo vie
tos, Zarasų, o tuo tarpu nieku- 
rie karininkų pareikalavo, kad 
valdžia pasitrauktų ir užleistų 
vietą Voldemarui. Sukilimas 
baigėsi kai liko pašaukta Kau
no įgula. Voldemaras ir keli 
karininkai liko areštuoti, o ge
neralinio štabo viršininkas gen. 
Kubiliūnas pasitraukė iš savo 
vietos.

Vėliau rezignavo ir visas ka
binetas, kad reorganizuotis ir 
pašalinti iš kabineto Voldemaro 
pritarėjus.

1927 m., gruodžio 17 d. nak
tį karininkai suruošė pervers

mą, nuvertė demokratinę val
džią ir valdžios priekyje pasta
tė Smetoną, Voldemarą ir kle
rikalus. Voldemaras greitai su 
klerikalais susipyko ir juos pa
šalino iš valdžios. Bet 1929 m. 
ir pats Voldemaras liko iš val
džios pašalintas ir nuo to laiko 
gyveno ištrėmime.

Neseniai Voldemaras turėjo 
būti teisiamas už bendradar
biavimą Vokietijos nacių laik
raščiui. Bet nelaukdamas teis
mo su būreliu karininkų pats 
bandė suruošti perversmą, kad 
vėl patapti Lietuvos diktato 
rium. Bet perversmas nepavy
ko ir Voldemaras atsidūrė ka
lėjime, šį kartą nuteistas ilgam 
laikui.

Captain Stevena Major Kepner

........ .

MM

S. DAKOTA
nPAPio 

CITY s

Viso dabartinis kongresas pa
skyrė $12,000,000,000 šalies 
gaivinimo darbams. Paskelbė 
farmų morgičių moratoriumą

Airport Camden, birželio 
19 d., 4:34 PM. — (Telegra
ma) Baisus oras privertė 
Lituanicą nusileist Camden, 
N. J. Už valandos tęsime 
skridimą į New Yorką.

Leit. Vaitkus nuostabiu 
gabumu valdo aeroplaną. 
Lituanica puikiame stovyje.

Biznio reikalus užbaigsi
me ketvirtadienį. Grįsime 
Chicagon penktadieni po 
pietų. —VAIVADA.

Plieno darbininkai i 
teikė savo pa siūly

mus prezidentui

Am. Darbo Federacijos pre- 
zidęntaa Wm. Green sako, kad 
jei geležies kompanijos darbi
ninkų pasiūlymas atmestų, tai 
jis kalbinsiąs darbininkus pri
imti Wagnerio planą.

Unloading gas for bag.
armijos lakunai, kapt. Stevens ir 

į stratosferą. Prisiruošimo darbai jau 
Rapid City, S. Ę., įrengė savo buveinę. Dabar baigiamos gabenti reikalingos skridimui dujos
Ruošiamas ir pats baliunas. Su tuo baliunu jie mano pasikelti j orą 15 mylių ar daugiau.

Du maj Kepner pradžioj ateinančio mėnesio ruošiasi skristi 
pradėti. Jie mano skristi iš South Dakotos, kur netoli

Johnson sako, kad geležies in
dustrija veikiausia tuos pa
siūlymus priims

WASHINGTON, birž. 19. - 
Plieno ir geležies darbininkų 
atstovai šiandie laišku prezi
dentui Rooseveltui įteikė savo 
pasidynius išrišimui gręsian
čio streiko geležies industri
joje.

NRA administratorius John
son pareiškė, kad jis tikisi, jog 
geležies industrija tuos pasiū
lymus priims, nes jie yra la- 
bai artimi valdžios pasiūly
mams, kuriuos industrija jau 
buvo priėmusi.

Darbininkai prašo preziden
tą tuos jų pasiulymvs paduo
ti geležies pramonei, kad ji ga
lėtų greitai duoti savo atsaky
mą.

Darbininkai siūlo, kad prezi
dentas paskirtų trijų žmonių 
bešališką komisiją, kuri turėtų 
galią taikinti visus iškilančius 
nesusipratimus ir pravesti dar
bininkų atstovų rinkimą dery
boms su kompanijomis.

Prieš paduodant prezidentui 
tuos pasiūlymus, darbininkų 
atstovai tarėsi su darbo sekre
torė Perkins. Prezidentas irgi 
tarėsi su senatorių Wagnerir 
darbo sekretore apie jvykinimą 
kongreso priimtojo darbo bi- 
liaus.

Kaltina unijų vadus 
už kapojimą mini

mom algų
WASHINGTON, b. 19. — 

Drabužių kodekso vykintojų 
pirmininkas Ralph Hunter vie
šai apkaltino moterų medvil
nes rūbų siuvėjų unijos vir
šininkus kaipo aršiausius lau
žytojus NRA kodekso kai dėl 
darbo valandų ir minimum al
gų.

Jis sako, kad apygardų unijos 
viršininkai daro atskiras su 
tartis su niekusiomis kompa
nijomis, kurioms leidžia mokė
ti mažesnes, negu minimum al
gas ir prailginti darbo valan
das.

Hunter sako, kad unijos vir
šininkai laužo algų ir darbo va 
landų kodeksą pasiremiant dar
bininkų teise kolektyviai tartis 
su samdytojais. Tokiose de
rybose esą darbininkai gali 
prisiimti tokias alga^, kokias 
jie nori, visai nepaisant kodek
so nustatytų algų,

Pasak Hunter, tokis unijų 
viršininkų elgesys neleidžia vy 
kinti ir teisingos kompeticijos 
kodeksą.

Kad taip yra jis įrodė ii 
unijos viršininkų laišku, kuris 
kvietė samdytojus derėtis dėl 
mažesnių algų.

12 žmonių žuvo Len
kijos geležinkelio 

katastrofoj
VARŽA VA ,b. 19. — Vakar 

Čenstakavos-Kielce linijoj išti
ko didelė geležinkelio katastro
fa, kurioj žuvo mažiausia 12 
žmonių, neskaitant daugybės 
sužeistų. Pilnas pasažierių 
traukinys ant tilto nušoko nuo 
bėgių ir nirkrito upėn.

Rogalski nuteistas
10 metų kalėjiman
CHICAGO.—George Rbgals- 

ki, 14 metų vaikas, kuris prieš 
kiek laiko nusivedė pustrečių 
metų mergaitę į daržinę, išrėdė 
nuogą ir paliko ją ten mirti 
nuo bado ir šalčio, vakar jury 
liko rastas kaltas ir nuteistas 
10 metų kalėjiman.

325 žmonės streli- 
zuoti Berlyne

BERLYNAS, b. 19. — Ber
lyno sterilizacijos teismas nuo 
kovo 15 d. išsprendė 348 ste
rilizavimo bylas. Teismo įsa
kymu, 325 žmonės liko sterili
zuoti (iškastruoti).

Waukeganas negali nusikratyti 
policijos viršininko

Smarkus mūšiai Cha 
co raistuose

Chicagai ir apielinkei federa- 
Lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: 4;

Nepastovus; nedidelė permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8*-*

SANTIAGO, čili, b. 19. — 
Smarkus mušis eina Gan Cha- 
co vaistuose tarp Paraguay ii 
Bolivijos kariuomenių. Muš*yj 
dalyvauja 30,000 kareivių. Mū
šyje jau 3,000 kareivių liko 
užmušta, 5,000 sužeisti ir 1,000 
pateko nelaisvėn.

WAUKEGAN, III., b. 19. — 
Miesto taryba jau trečią sykį 
nutarė pašalinti policijos virši
ninką Edwin Ahlstorm, kuris 
nežiūrint visų tų “šalinimų”, 
vistiek nesitraukia iŠ vietos.

NEW YORK, b. 19. — Laik
raštis skelbia, kad lakūnai 
Linberghai ir buvęs kumšty
nių čempionas Tūnney laukia 
garnio. Abi šeimynos jau tu
ri po vieną sūnų.

Masiniai darbininku 
areštai/Kuboje; šim

tai areštuoti
HAVANA, b. 19. -—Policijos 

viršininko įsakymu, policija 
areštavo kelis šimtus narių 
Conoc partijos (Nacionalės 
Darbininkų Konfederacijos) ir 
kitus radikalus, kurie yra kal
tinami už puolime. ABC politi
nės organizacijos parado, laike 
kurio 15 žmonių liko užmušta 
ir 90 sužeista.

Darbininkų Konfederacija bu
vo pulta todėl, kad jos sekre
torius Oroąui viešai paskelbė, 
jog konfederacija sutrukdė pa
radą, paskelbdama busų darbi
ninkų streiką. Jis pareiškė, kad 
įvykusios riaušės yra darbinin
kų ir kitų revoliucionierių gru
pių įspėjimas, jog nebus tole
ruojamas bandymas įvesti fa
šistinę valdžios formą Kuboje.

N. Y. stambus ban- 
kierius Harriman 

rastas kaltas
Jis rastas kaltas už suklastavi- 

mą banko knygų, kad paro
dyti gerą banko stovį

NEW YORK, b. 19. —Stam
bus bankierius Joseph W. Har
riman, 67 m., galva uždaryto 
Harriman National banko, li
ko rastas kaltas už suklasta- 
vimą banko knygų, kad paro
dyti geresnį banko stovį, negu 
ištikrųjų buvo. Jam gręsia 5 
metai kalėjimo.

Banko vice-prezidentas Aus- 
tin liko išteisintas.

Bylos nagrinėjimas tęsėsi 
5 savaites.

Milwaukee gatveka- 
rių darbininkai 
skelbia streiką

Nutroškins dujomis

CANON CITY, Colo., b. 19. 
—Ateinančio penktadienio nak
tį nuodingomis dujomis bus nu
troškintas Wm. Cody Kelley, 
kuris liko pasmerktas mirčiai 
už nužudymą ūkininko.

Šį Vakarą ir 
H kas Seredą 

NUO 9—9:30 VAKARE

Naujiem Radio 
PROGRAMAS

IŠ STOTIES

W.S.B.C. , 
1210 kilocycles 

PASIKLAUSYKITE.

WASHINGTON, birž. 19. — 
Vakar vakare 73-čias kongresas 
baigė savo ilgai užsitęsusį pa
sėdį, laike kurio pravesta dau
giau svarbių reformų ir atlik
ta daugiau svarbaus darbo, ne- 
gu buvo ikišiol atlikęs kuris 
nors kitas atskiras kongreso 
posėdis.

Visos kongreso priimtosios 
reformos buvo taikomos pagrei
tinimui šalies ekonominio atsi
gaivinimo. Tam darbui liko vi
so paskirta $12,000,000,000. Da
bartinis posėdis šalies gaivini-1 dienoms į rytus užbaigti pir
mo darbams paskyrė $6,800,- kimus “Lituanicai II’. Pir- 
000,000. miausia—Williamport, Pa., pa-

Paskutinėmis posėdžio diencn *?“«*!» *utar V* “
mis kongresas pravedė keletakompan,ja deJ 7ana“e p,‘ch 
labai svarbių tarimų. Neskai- f * . ... , ., . . .. ka pabaigti derybas su Pioneeitant jau pereitą savaitę prnm- L * * ... . . .
tų darbo ir kitų bilių, vakar Ii- putsburg-
ko paskirta $1,000,000,000 na- u w«yeta 'SSKnsti >« f itcsnurg 
mų statybai ir kreditams na- p,rmaįen’’ Vls* d*enl*
mų savininkams, paskelbtas
farmo morgičių moratoriumas kęs’ nePa‘ogu sknsti. Oro biu

bilius, kuris įveda arbitraciją ( } turej0
spręsti ginčus tarp geležinke
lių darbininkų ir jų samdytojų

Baigiant, posėdį prezidentas 
Rooseveltas prisiuntė praneši
mą, kuriame jis padėkojo 73- 
čiam kongresui už jo nuveiktus 
didelius darbus ir už jo koope- 
ravimą su valdžia.

MILWAUKEE, Wis., b. 19— 
Slaptas komitetas, kuris atsto
vauja organizuotus gatvekarių 
darbininkus, paskelbė organi
zuotų gatvekarių ir busų dar
bininkų streiką. Streikas turi 
prasidėti ateinantį antradienį, 
4 vai. ryte.

. ......... ..........— —............ . ‘■■■T

THURSO, Que., b. 18. —Trys 
jauni Žmonės prigėrė sukUry 
(verpete) netoli nuo čia. Vie
nas jų pakliuvo į sukurį ir ėmė 
skęsti. Kiti du šoko jį gel
bėti. ’

SPRINGFIELD, Mo., b.* 19— 
Generalinė Oumberlando pres- 
byterionų konvencija uždraudė 

'savo sekėjams maudytis bend
rose maudynėse, kur maudosi 
bendrai vyrai ir moterys.

BLUEFIĘLD, W. Va., b. 19. 
—Walter Creek nušovė dvi nio- 
teris ir pats liko nušautas vie
nos moterų Vyro, Harrison.

Anti-semitiškas 
streikas Kanadoje

MONTREAL, b. 19. Penkio
se ligoninėse sustreikavo 75 
internai (medicinos studentai- 
praktikantai) protestui prieš 
žydo Dr. Sam Rabinovich pa 
skirimą Notre Dame ligoninės 
štabo nariu. Internai streiką 
baigė, kai Dr. Rabinovich rezig^ 
navo. Streikas palietė tik fran- 
cuzų kanadiečių ligonines.

3 žuvo riaušėse Frau 
cijoj

TOtŲLOUSĘ, Francijoj, b. 19. 
—Trys žmonės liko užmušti ir 
170 sužeista riaušėse, kurios 
iškilo komunistams bandant 
išardyti fašistų susirinkimą. 
Tarp sužeistųjų daugelis yra 
policistai.

LAKŪNAS VAITKUS< 
RYTUOSE

Po aviacijos dienos Pitts- 
burghe lakūnas Feliksas Vait
kus turėjo dar grįžti kelioms

BOGOTA, Colombijoj, b. 19.
Mažas džiunglių kaimas Le- 

ticia, dėl kurio gręsė kilti ka- 
ras tarp Peru ir Colombia, Ii 
ko tautų sąjungos komisijos su
grąžintas Čolombijai.

giedra.
Leit. Vaitkui padeda mecha- 

’ | nikiaįs Viktoras Yesulaitis^ ku
ris dirbo prie pirmosios “Litua- 
nicos.”

MOTORAS PASKIAUSIO 
MODELIO

Naujas inžinas “Lituanicai II* 
jau užsakytas ir depozitas duo
tas ant rankos Pratt & Whitney 
kompanijai, Hartford, Conn. 
Nupirkta pačio naujausio mo
delio inžinas —S1D1. Jisai yra 
žymiai pagerintais, palyginant 
sus S1C1 motoru, ypač tuo at
žvilgiu, kad jisai suvartoja ma
žiau gazolino už C modelį.

Nupirkta, be to, visai naujas 
didelis “earth inductor” kom
pasas, vertas $500, už labai ma 
žą kainą iš vienos oro linijos^

Lakūnas Vaitkus jaučiasi, kad 
su tuo “eųuipment”, kokį turės 
“Lituanica II”, jisai galės su
mušti ilgiausius “solo” skridi
mo rekordus, lėkdamas be su
stojimo iš New Yorko į Kauną., • 
AVIACIJOS DIENA CLEVE- 

LANDĖ
Ateinantį sekmadienį įvyks 

didelė aviacjios diena Clevelan- 
de. Prie jos uoliai rengiasi Cle- 
velando ALTASS komitetas su 
Dr. Vitkum priešakyje.

Prieš Clevelandą musų lakū
nas trumpam laikui atsilankys 
Chicagoje, kur jam bus sureng
tas pasitikimo vakarėlis, daly
vaujant ALTASS Valdybai, lo- 
kaliniems komitetams ir AL
TASS garbės nariams.

NEW YORK, b. 19. —Nor a
gų laive Ingria muitinės vaidi
ninkai sūnyto 409 svarų opiu
mo, $ertės kelių tūkstančių dol.

INDIANAPOLIS. Ind.» b. 18. 
—Leit. Johnson liko užmuštas 
ir Įeit. Bruce sunkiai sužeistas 
susidaužius jų lėktuvui, kai jis 
pasikėlė iš aerodromo.

Chicagos bankai mo
kės 2 nuoš. palūkanų
, CHICAGO.—Chicago Clear- 
ing House Assn. rekomenda
vus, didžiuma bankų nutarė 
nuo liepos 1 d. mokėti tik 2 
nuoš. palūkanų Už depozitus. . 
Dabar tie bankai mokėjo 2^> 
nuoš.
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Pavojinga sėdėti 
automobily

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nerišliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

o. Kada 
socialistų 

Laisve” ii

šiuos faktus: 
nebuvo duo-

Seimą ne dpi 
ar nėra socia- 

kad—

Trečiadienis, birž. 20, 1934

lietuviai, 
pasižymi 

tad apie juos bus ne

U ndžienės misi jos

Jaunuoliai, kurie baigė Wash 
ington aukštesniąją mokyklą

Tik komunistai pasilikę
i budais

svieto.”
>, kad stoka 

musų oro 
amžiną

Sėkmingos S. L, A. 60 kuopos 
piknikas

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. VVabash €171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS"’

nauja galėsianti 
, garsioji kalbu-

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ar 
Hardware Krautuvėje. ’

finansavimui.
)irma? skridimas 
neįtikėtinas daly-

1233 North 
Hoyne Avė., sėdėjo Kesslerio 
automobily ties panelės na
mais.

Du banditai pravėrė jų au
tomobilio duris. Paseka to
kia, kad Balęs neteko $30 pi
nigais, o panelė neteko dvie
jų žiedų vertės $25.00.

Chicagietė 
sunkia liga ir bijodamos! nau
jos operacijos, susitarė su mo
tina nusižudyti. Jos susirišo ir 
puolė j Michigan ežerą, kad ja
me rasti sau mirtį. Už kiek lai
ko jas rasta išneštas į krantą. 
Motina buvo jau nebegyva, bet 
22 m, dukterį pasisekė atgai
vinti.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS ~ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS Įr NEIŠGYDOMOS _ JOS 
YRA. Speciališkai gydo ....... ...
dijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir 1 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metą ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—$ valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

Priešingai, draugijų atsto
vų ir pavienių darbuotojų su
rengta i Lietuvių Aviacijos die
na ir piknikas sukėlė tokį 
jausmą vietos lietuviuose, kad 
atsirado ir tokių gerų žmonių, 
kurie ne tik prašo, bet stačiai 
reikalauja VVSS. skyriaus ko
mitetą surengti dar vieną pik
niką parėmimui Antro Lietu
vių Skridimo per Atlantiką. 
Šis sumanymas dabar pareina 
nuo vietos lietuvių biznierių, 
kaip tai: aludininkų, duonke
pių, mėsos krautuvininkų ir 
kitų. Jie pasižada piknikui 
viską parūpinti dykai, —kaip 
tai alų -ir, kitus gėrimus, val
gius, duoną ir tt. Štai ką jie 

mes galėjome

jau buvo apie 60 
Gerokai po astuonių 

programas. Pir- 
kažkokia sumen- 

moteriškė; Pasakė, jog

Po įtempto, ilgo darbo į r 
gero prisirengimo Lietuvių 
Aviacijoj ir pikniko surengi
mui “Vytauto Parke” birželio 
10 d., W$4 m. Antram Lietu
vių Sklidimui per Atlantiką, 
ne tik yVsS. skyriaus komite
to nariai ir kiti darbuotojai, 
bet ir patys dalyviai parengi
muose tapo daugiau, 
patenkinti. Vargiai galėjo kas 
tikėti, kad VVSS. skyriaus ko
miteto parengimai bus tokie 
pasekmingi, pasireiškus tokiai 
opozicijai, kuri buvo, išėjusi 
viešai ir visomis jėgomis ban* 
dė suardyti.Jmpnių ūpą, ta
čiau rezultatai parode visai ką

Komisija suranda reikalin 
gu atsižvelgti į

1) Krukoniui 
tas mandatas į 
to, kad jis yra 
listas, bet dėl to

a) kuopos pirmininkas pro
testavo prieš Krukonio netin
kamumą dėl jo asmeniško už
silaikymo ir

b) balsavimu dauguma bal
sų buvo nutarta mandato ne
duoti.

2) Dėliai Pildomosios Ta
rybos nominacijos balsų neiš- 
siuntimo laiku ir antru kartu 
skaitymo, ši komisija suranda, 
kad ant vietos buvo padaryta 
pastabų, kad balsai nebuvo 
suskaityti gerai, ir pats Kru- 
konis būdamas skaitymo ko
misijos nariu, sutiko ir vėl, 
skaitė ir pripažįsta, kad su
radę skirtumą keliais balsais, 
tad kuopos valdybos šiuo rei
kalu pasielgimas yra pateisi
namas.

3) Taipgi Romifija suranda, 
kad Krukonio straipsniuose

buk “rodos” 
kuopk nuo rengimo judamųjų 
paveikslų nieko negavusi, tuo 
tarpu finansų 
pelno $38.80.

SLA. 43 kp. laikytame susi 
rinkime birželio 13 d. 
nutarta išrinkti komisiją 
asmenų, kad ištirti nario J. 
Krukonio straipsnius, tilpu
sius “Naujienose” geg. 23 d. ir 
“Tėvynėje” No. 22, kuriuose 
aprašoma šios kuopos reika-

revoliucionicrių, dai 
nei šiokios, nei tokios

Thomas Balęs, 1724 North 
Kedzie Avė., ir p-lė Lillian

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė. 

graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar- 
duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo.

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

Birželio 21 d. 7 vai. vakaro 
Gcrman-American svetainėje 
yra rengiamas 212 kuopos 
SLA. delegatų į seimą išleistu
vių ir pasilinksminimo vaka
ras. Viri Kenoshos ir apylin
kių gyventojai kviečiami da
lyvauti, nes bus tikrai drau
giškas suėjimas; galėsite link
smintis iki gaidžių,—šokti, 
prie geros muzikos, lošti kor
tas ir abelnai jaustis, kaip na
mie.

Gėrimai 
importuotti 
kaip tai Milwaukee ir kitur. 
Taipgi bus dainos—“Barber
Shop” kvartetas ir daug kitų 
rurprizų. Tad dideli ir maži 
nepraleiskite progos būti šia
me pasilinksminime. Įžanga 
tiktai 15 centų nuo nosies.

Visus kviečia rengimo ko
misija:

H. Labanauskas,
F. Povilanskis,
C. K. Braze,
E. Marcinkevičienė,

j e. šiais metais iš visų mokinių 
tik p-lė Bacevičiūtė ir dar vie
nas amerikonas tegavo auksi
nius medalius.

Ponai Bacevičiai yra gana 
pasiturintys žmonės ir stengia
si savo vaikus tinkamai išauk
lėti bei išmokyti. Jie duoda vai
kams pasirinkti tokią mokslo 
šaką, kokią jie pageidauja,

IP-iės Estelle Bartkiutė ir 
Della Jutkiutė taip pat pasižy
mėjo moksle, nors auksinių 
medalių ir negavo. Tačiau jos 
gavo pagyrimo lapus kaipo ga
bios rašytojos. P-le Jutkiutč 
dirbo prie išleidimo Washing- 
ton mokyklos laikraščio bei pa
gelbėjo priruošti mokyklos me
tinę knygą.

Sėkmingai baigė mokyklą ir 
broliai Košiai, Antanas ir Ka
zys. Abu gavo pagyrimus. Jų 
dviejų motutė jau senai yra 
mirusi. Todėl jiemdviem nema
žai buvo vargo, kol baigė mo
kyklą. Reikėjo ne tik mokytis, 
bet ir parėjus iš mokyklos sau 
duoną uždirbti. Nuo pat ma
žens juodu buvo auklėjami tė
vo sesers, kuri yra ponia (Sipa
rienė. Kartu su jais baigė mo
kyklą ir ponų čiparių sūnūs, 
Juozas. Jie visi yra rimti jau
nuoliai. Prie progos tenka pri
durti, jog jaunuolis Juozas (Si
paris turi didelį palinkimą prie 
mechanikos. Tad ir mokykloje 
jis studijavo techniką, —■ vy
riausiai automobilių ir lėktuvų 
motorus. Vos tik spėjo jaunuo
lis baigti mokyklą, kaip jam 
teko sunkiai susirgti: buvo pa
darytos net dvi operacijos. Da
bar jis randasi ligoninėje. At
rodo, kad neužilgo jis pasveiks.

P-as V. (Siparis, jaunuolio tė
vas, vietos lietuviams yra pla
čiai žinomas kaipo draugijų 
darbuotojas.

Tarp mokyklą baigusiųjų 
dar yra Alex Merkelis, Nelle 
Stankevičiūtė, Estella Jurgu
tis, Edward Gudas, M. Gri- 
inaila ir kai kurie kiti. Čia su 
žymėjau tik tuos, kuriuos as
meniškai pažįstu arba kurtų 
pavardės yra lietuviškos ir 
man žinomos. Jei patirsiu, kad 
ir daugiau lietuvių baigė mo
kyklą, tai pranešiu vėliau.

—Žilas Senelis

tą dieną išskridęs, musų ko
mitetas prašys jo ir ALTASS 
centro komiteto, kad Įeit. Fe
liksas Vaitkus tą dieną pas 
mus pribūtų it asmeniškai da
lyvautų atsisveikinimui.

Apie patį pikniką ir Avia
cijos dieną iš birželio 10-to 
daug ir labai gražaus butų ko 
pasakyti, bet nežinodamas ar 
musų gerbiami redaktoriai 
norėtų sunaudoti ilgesnius ap
rašymus, spaudoje vietos tuo

Birželio 13 d. įvyko, taip 
sakant, kapuciniškos misijos. 
Mat, komunistai turėjo 
kvietę savo misionierką 
žienę. “Laisvė” garsino 
tai esanti nepaprastai 
kalbėtoja. Tačiau tikrumoje iš 
jos v&ai nekokia kalbėtoja. 
Savo laiku Leonas Grikštas 
kur kas geriau kalbėdavo. Jis 
jei ką peikdavo, tai peikda
vo, o jei pradėdavo ką girti, 
tai ir galo nebūdavo. Tačiau 
kai kada pasakydavo ir teisy-

sako: “Ne visi 
prisidėti pereitais metais Da 
riaus-Girėno I 
Vieną, kad 
buvo kaip ir 
kas, kad lietuviai galėtų tą 
padaryti; antra, kad negalėjo
me suprasti ir įvertinti to pra
kilnaus ir didžio darbo, kuris 
kelia mus pačius į padanges 
akivaizdoje viro :

“Nėra abejonės 
finansų pirmiem 
pionieriams padarė 
lietuviams metavonę už žuvi
mą musų garbingų vyrų Da
riaus-Girėno...” Taigi šiandie, 
atsiradus naujam lietuviui 
drąsuoliui, Feliksui Vaitkui, 
turi būti prirengta atsakomin- 
gesnė kelionė per Atlantiką.” 
Tai musų nekuriu vietos lietu
vių biznierių pareiškimas. 
Kai greit pasisakys, kiek ir 
ko jie aukaus piknikui parem
ti Antrą Lietuvių Skridimą 
per Atlantiką, jų vardus pas
kelbsime spaudoje.

Gavus tokį pareiškimą-pasi- 
žadęjimą suaukoti viską dy
kai, kas reikalinga piknikui 
laikyti, VVSS. skyriaus komi
tetas, laikytame savo posėdyj 
birželio 14 d. Lietuvių Muzi- 
kalėje svetainėje suvedimui 
sąskaitų iš atsibuvusios Lie
tuvių Aviacijos dienos ir pik
niko birželio 10-to, nieko ne
laukdami paėmė “Vytauto 
Parką“ liepos 29 d„ 1934 su
rengimui antro pikniko parė
mimui įeit. Pelikso Vaitkaus 
ir “Lituanicai 
prirengimui skristi per Aliau 
tiką. Nežiūrint, ar Įeit. F 
Vaitkus su “Lituanica II” tę 
dieną butų kelionėje, ar ne — 
piknikas jo naudai bus laiko

Į kitus dalykus J. Krukonio 
straipsniuose kuopos reika
lais, komisija nesuranda svar
bos

bininkus niekas nevaržo; jie 
galį organizuotis. į tokias uni
jas, o kokias tik jiems patin
ka. Darbininkams taip pat 
nieko netrūksta: jie yra gerai 
pavalgę ir apsirengę 
taip, kaip Amerikoje, kur dau 
geliui darbininkų tenka pus
badžiu gyventi.

Tiesiog juokai ima besiklau
sant los taradaikos. Kai Miza- 
ra ir Millcris grįžo iš Rusijos, 
tai jie savo prakalbose pami
nėjo tą faktą, jo^ę daugelyje 
vietų Rusijos žmonėms Išrūk
sta ir maisto, ir drabužių, ir 
kitų Reikmenų. Klausytojus 
jie džiugino tuo, kad trumpo
je ateityje tie nedatekliai bus 
pašalinti ir tada Rusijos žmo
nės visko turės daugiau 
reikia.

Iš to aišku, kad Bimbos I 
siunčiami misionieriai meluo
ja nesusitarę. ! Bimba turėtų 
juos sutvarkyti ir jųjų kalbas 
suvienodinti.

Kai Undžieųf pabaigė savo 
kalbą, tai tapo paskelbta per
trauka. žmonių* jau buvo su
sirinkę apie 250. Tuoj prista
toma keturios moterys kolek- 
tuoti. Esą, reikia padengti ren
gimo išlaidas, o jei pinigų 

| liks, tai jie bus atiduoti fon
dui, kuris rūpinasi pasiunti
mu delegatės į konferenciją. 
Konferencija įvyksianti Pary
žiuje ir jos svarbiausias tiks
las bus nustatyti bendrą fron
tą prieš karą ir fašizmą.

Po pertraukos tapo pasiūly
ta rezoliucija, kuria reikalau
jama iš Hitlerio valdžios pa- 
liuosuoti politiškus kalinius, 
vyriausiai komunistų vadus. 
Rezoliucija tapo priimta be 
pasipriešinimo. Ji busianti pa
siųsta Vokietijos ambasado
riui ir Hitlerio valdžiai.

Undžicnė antru atveju kal
bėjo prieš karą ir fašizmą. 
Jos kalba buvo visai menka, 
turinys skystąs^Jspudį gadino 
dar ir tai, kad jos balsas ne
kaip teskamba.

Kažkodėl šį kartą ji 
ramybėje fklokininkus 
tus “išdavikus?’*

Pristatoma kalbėti jauiia 
mergina. Kalba angliškai. Pa
sisakė, kad esanti lietuvaitė ir 
priklausanti jaunų komunis
tų grupei. Kalbėjo, kalbėjo ir 
nieko nepas^llė.1 Ncgut tik 
tiek, kad dirbanti šapoje prie 
“geidžių” išdirbystės. Tie gei
džiai naudojami sprogsta
mos medžiagos mieravimui.

Prasideda muzikalis progra
mas. Dainuoja Kavaliauskaitė, 
Minkeliuniutė ir kiti. Kaip dėl 
didelių 
noš 
apie lai, kaip Jonas mylėj 
Oną ir kas iš to išėj 
Stankūnas dainavo 
prakalbose, 
baisiai smerkė ir kartu smer
kė rengėjus: girdi, socialistai 
savo parengimuose nenori nei

Padaro Labai žibantį Varnišo paviršių. Ne persisunkiamų paviršių, 
kur nė purvas nė dulkės nejsigaus. Išbaigimas, kuris lengvai duoda 
nusivalyti su mapa.

Aviacijos diena 
gerai pavyko, 
antras piknikas Iransatlanti 

nio skridimo parėmimui.

Birželio 10 d. River Park 
pavilione, kurį užlaiko ponas 
I. Girnius, buvo surengtas S. 
L. A. 60 kuopos piknikas nau
dai siuntimo delegatų į sei
mą. Nors oras pasitaikė ir ne
visai šiltas, nors atskilėlių 
kuopos tūli nariai ir ignoravo 
parengimą, bet, nežiūrint to, 
prisirinko svieto gana daug. 
Kol saulė šildė, tai susirinku
sieji senesnieji būreliais susė
dę šnekučiavosi po alaus uz- 
boną ant pievos pasistatę, o 
jaunimas pavilione šoko. Ka
da pradėjo temti, tai visi su
sirinko šokti, taip kad buvo 
pilnas pavilionas prisigrūdęs. 
Komiteto nariams, kurie sto
vėjo prie durų, sunku buvo 
net tvarką palaikyti. Nors pri
temus daug ir išsiskirstė, bet 
didžiuma pasiliko iki 12 va
landos nakties. Visi gražiai 
linksminosi, nors kai kurie 
buvo ir pusėtinai alaus pa
traukę. Jokių vaidų neįvyko.

Reikia pasakyti, kad buvo 
graži publika susirinkus ir 
kuopai liko gražaus pelno, iš 
kurio savo delegatams galės 
pilnai atmokėti. Čia reikia pa
stebėti 
pos parengimas parodė, jog 
šita kuopa turi užjautą žmo
nėse, kitaip juk tokią publi
ką nesutrauktų. Taigi tie, ku
rie pranašauja jai mirti, pa
tys nežino ką kalba.

Nurimus visiems nesusipra
timams, musų kuopa prade
da ir naujų narių gauti, ir 
reikia tikėŲs, kad netolimoj 
ateityje šita kuopa vėl bus 
skaitlinga nariais.

S. Naudžius.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 *|
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool. * ■
Rusiška ir turkiška pirtis ‘

Moterims seredomis iki 7 v. v._______

Mnrgaret Boti 
kuri sirgdama

Crab Orchard 
Old Trader Str.
Windsor Str. 100°
Brigadier
Silver Bell Str.
Robt. Henry Str. Ky.

Bourbon

ti! Na, o dabar tie karšti re
voliucionieriai savo parengi
muose patys dainuoja iš Va
nagaičio “gadzihkų”. Ir viskas 
tvarkoje, — savuosius juk jie 
nesmerks.

— Frank Lavinskas.

NEW YORK.......$15
PHILADELPHIA ..............., $14

28 valandas smagios keliones
PITT8BURHO___________________ SO.7S
CI.KVKT.ĄND___________________ STJJO

Y0UNG8T0WN *8---------- AKRON
Bile kur i RYTUS

Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimų.

Daktaras
, Kapitonas 

Pasauliniame kare

Per visą savaitę kiekvieną 
dieną “Laisvė” didelėmis ir 
juodomis raidėmis garsino, 
kad įvyks nepaprastai svar
bios prakalbos ir labai gražus 
koncertas. Dainuosianti bolše
vikiška žvaigždė Mcnkeliu- 
niutė.

Paėmė ir mane pagunda pa
klausyti, ką mi&ionicrka pasa
kys apie Rusiją. Prie svetainės 
durų mane pasitiko vyras ir 
moteris ir tuoj pradėjo kalbė
li, kad pirkčiau kokį tai mel
svą guzikėlį, už kurį mažiau
siai reikia duoti dešimtuką. 
Pasakiau, kad pinigų neturiu 
ir todėl biznio negalėsiu pa
daryti. Pridūriau dar, jog į 
prakalbas atvykau todėl, kad 
įžanga dykai. Po to pareiški
mo įėjau į svetainę be jokių 
kliūčių.

Viduj 
žmonių, 
prasidėj 
mininkavo 
kusi 
prakalbas rengia moterys dari 
bininkės, kurios esančios pa- 
siryžusios kovoti prieš karą ir 
fašizmą. Lietuvės moterys pri
valančios tą judėjimą visais 
galimais budais remti. Parti
niams skirtumams neprivalą 
būti vietos.

Prieš programą ir laikė per
traukų keturios moterys ir du 
vyrai landžiojo po publiką ir 
pardavinėjo bolševikišką lite
ratūrą, — visokius laikraščius, 
žurnalus ir brošiūrėles. Siūlė 
visiems ir visus draugais va
dino. Svarbiausias tų parda
vėjų tikslas buvo iškaulyti 
dešimtuką ar nikelį.

Pagalios, pristatoma kalbėti 
Undžicnė. Pirmininkė pareiš
kia, jog Undžicnė prieš ketu
ris metus buvusi Rusijoje, tad 
ji daug ko 
pasakyti. 1 
toja ir pradėjo savo karunką, 
kurią ji jau per kelis metus 
kartoja. Esą, ji išvažinėjusi 
visą Ameriką skersai ir išil
gai ir galinti pasakyti, jog 
šiandien komunistai visam 
Amerikos darbininkų judėji
mui vadovauja. San Francis- 
co buvęs toks atsitikimas: 
streikininkai apžiurėjo vieną 
laivą, kur surado geležinę ru
dą. Jie tuoj tą rudą išdum- 
pavo į jurą, kad iš jos nebūtų 
daromos kanuolės ir kiti ka
riški pabūklai. Girdi, vieną 
socialistČ tai pasinerkųsi, pri
mindama, kad nėra gerai pri- 
vatišką nuosavybę naikinti. 
Bet iš socialistų, e»ą, nieko 
kito ir negalima tikėtis. Vo
kietija esanti geriausias pavy- 

, zdys socialistų išdavystes. Ten 
i socialistai einą kartu su Hitle

riu. * •
i opozicijoje k Visais 
• priešinasi naciams.
i Kalbant apie laisvą šalį, tai 

tik Rusija yra tokia. Ten dar-

kreipti atidą.
Jonas Ke.rdiejus
J. D raganius
J. Jankauskas
K. Adamkevičius
J. Lekys.

P. S. Komisijos tarimo 
ginalas su parašais bus 
portu, kurio kopijas padaryti 
ir “Naujienoms” su “Tėvyne” 
pasiųsti pavesta žemiau pasi
rašiusiam.

—Jonas Kcrdiejus.

tarpu nenoriu daug užimti.Į Kessler, 18 
Tik tiek noriu priminti, kad 
abu parengimai labai buvo 
pasekmingi. Prie gražiausio 
ir plačiausio vieškelio, Roose- 
vclt Boulevard, Wm. Penn 
aerodrome, įvyko Lietuvių A- 
viacijos diena: už 6 angį, my
lių nuo aeorodromo “Vytauto 
Parke”, įvyko milžiniškas pik
nikas. Lcit. F. Vaitkus kiek
vieną pasikėlimą aerodrome 
tęsė iki pikniko, ten viršum 
galvų, piknikiečių žemai pa
leisdavo “Lituanicą II” visu 
smarkumu, kuris kiekvienu 
sykiu sukeldavo piknikiečių 
didžiausį entuziazmą iki kraš- 
tininio ekstazo. čia jauni par
ko medukai turėjo daug “nu
kentėti” nuo “Lituanicos II” 
sukurto vėjo, kiekvieną sykį 
turėjo palinkti praūžiant štur
mu baltajam ‘arui”... Abu pa
rengimai davė viso $1,652.40 
įplaukų. Išmokėjus parengimų 
bilas, — liko pelno $731.31.

—Z. Jankauskas, 
VVSS. raštininkas.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
Gals.

Kiekvienais metais pas mus 
keli desėtkai jaunuolių baigia 
auk&tesniąją mokyklą. Nors 
man nėra žinomi visi lietuviai, 
kurie baigė mokyklą, tačiau 
apie daugelį galima spręsti iš 
pavardžių 
Kai kurie jų gana 
moksle, 
pro šalį ir šis tas pasakyti

Pirmiausiai 
phine Bacevičiūtę, kuri gavo 
auksinį medaliu. Medalius jai 
suteikta už tai, kad jinai geriau 
mokėsi nei visi kiti jos mo^J pagįašyta, kad 
kyklos draugai. Be to, per vi
sus mokslo metus ji nepraleido 
nei vienos dienos. Vadinasi, 
kiekviena* dieną buvo mokyklų-

Pilsen Floor Oil
UŽLAIKO ŠVIESIOJ SPALVOJ

BRIDfiEPORT UIJIIOR CO
INCORPORATED

3252 So. Halsted St.
VICTORY 5382—5383.

“) WISSIG,
■T Specialistas ii

■F Rusijos

IR MOTERŲ PER 28 METUS
ligas pilvo, plaučių ir puslčs, ųžnuo-‘ j *•— ! skausmus
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pakvietimas
Liet. Socialistų Sąjungos 

Chicagos Central# kuopa šau
kia narių mėnesinį susirinki
mą birželio 22 d., penktadie
nio vakare, 8:30 vai., Naujie
nų name, 1739 S. Halsted str.

Valdyba reiškia pageidavi
mą, kad nariai ir Hmpatiza- 
toriai skaitlingai atsilankytų, 
nes specialė komisija turi pa
rūpinę projektą organizavi
mui jaunuolių prie kuopos ir 
įkūrimui lavinimosi kursų. Tai 
yra ypatingai svarbus žygis, 
kurį reikės uoliai apsvarstyti. 
Iki šiol mažai buvo dedama 
pastangų užinteresavimui jau
nuolių, ypač moksleivijos, so
cialistų siekimais, teorijomis, 
programa. Vienok šių dienų 
jaunimas už metų kitų jau 
bus suaugę, stos į musų vie
tas visuomenės darbuotėje, su
sidurs su realiais visuomeninio 
gyvenimo klausimais ir neper- 

. matydami jųjų skirtingumų 
bei reikšmės kaltins mus se
nius už nesupažindinimą su 
jais. Tat dabar yra laikas im
tis darbo, kad prirengti jauni
mą ateities kovoms.

Senis.

Sugrįžo iš kelionės
B. ir A. Dargiai ir E. Klas- 

tauskienė sugrįžo iš New Yor- 
ko. Turėjo smagią kelionę.

Jaunavedžiai Dargiai, iš 
Roselando, ir Ęmilija Klas- 
tauskienėj iš Garfield Parko, 
birželio 2 d. savo gražiu Pon- 
tiac’ii išvyko į New Yorką pra
leisti dvi savaites atostogų ir 
aplankyti gimines. Mat, p. J. 
Klastausko keturi broliai gy-

AUTOMOBILIO '

RAID 10
4-rių Tūbų.......$9.00
6-šių Tūbų .... $19.50
Zenith Auto
Radio ........... $29.50
Motorola Auto
Radio ........... $39.50
Philco Auto
Radio ........... $39.50
Budriko mechanikai (dės 
radio į automobilių jums 

belaukiant.

SPECIALIS

IŠPARDAVIMAS

NAMU 
RADIO

12 Tūbų už .... $49.00
7 Tūbų už .... $29.00
8 Tūbų Zenith $39.00 
Philco Midget $16.00

Jos. R Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO, ILL.

WCFL. 970 k.. Nedalioj nuo 1:00 
iki 1:80 vai. po pietų gražus ra
dio programas.

WHFC, 1420 k., Ketvergais, nuo 
7:80 iki 8:80 vai. vakare gražus 
radio programas.

KANDIDATĖ COLORADOS GUBERNATORIAUS VIETAI

Pareiškusi, kad Colorados val
džia reikalinga yra apvalymo 
ir tinkamesnio sutvarkymo, 
p-lė Josephine Roche pasiskel
bė, kad ji kandidatuoja į gu
bernatorius demokratų sąrašu 
ir tikisi nominaciją laimėti. Ji 
yra nepaprasta moteris. Baigu
si socialius mokslus Vassar ko
legijoj ir ekonomijos mokslus 
Columbia universitete, ji per 
daugelį metų dirbo socialūs pa- 
gelbos įstaigose Denver. Kartu 
ji buvo stambi dalininkė Rocky 
Mountain Fuel Co., kuri valdo 
Coloradoj penkias anglių ka
syklas. Akcijos teko jai mirus 
jos tėvui. Tuo laiku Coloradoj 
ėjo kruvina angliakasių kova 
su samdytojais, kuri tęsėsi per 
40 metų. Kova ėjo ir jos ka
syklose. Ji pareikalavo, kad 
jos dalininkai švelniau elgtųsi 

vena Brooklyne, o vienas New 
Jersey.

Per daugelį metų nemačius, 
buvo tikrai malonu su jais pa
simatyti, pasidalinti pargy- 
ventais šioj šaly įspūdžiais. 
P-nia Klastauskienė pasimatė 
su savo pusbroliu Juozu Li
deikio, kurio nebuvo mačiu
si per 23 metus. Netik chica- 
giečiai buvo maloniai visų 
priimti ir vaišinami, bet taip 
pat broliai ir brolienės pave
žiojo, aprodė daug New Yor- 
ko įdomesnių vietų, kaip Em- 
pire State Bldg., Statue of Li
berty; taipgi laivu buvę nu
vykę į Eitis Island, kurią kuo
ne kiekvienas musų, atvykę 
iš Lietuvos į šią šalį, turėjo
me pareiti. Prie to, turėjo pro
gos puikiai paplaukioti Atlan- 
tikc.

Klastauskienė ir Dargiai 
džiaugiasi newyorkiečių vai
šingumu ir nepaprastu jų 
draugiškumu. Brooklynietė, 
Prano Klastausko žmona (tė
vų pavarde Galkytė) pridavė 
parvežti didelį glėbį labų die
nų brightonparkietėms pp. 
Martinaitienei ir Antaninai 
Burnickienei. Šių žodžių rašy
tojas taipgi aplaikė daug la
bučių nuo Julijono Klastausko 
ir savo parapijinių gruzdiečių, 
kurie gyvena New Yorke.

Kelionę chicagiečiai turėjo 
labai smagią, ypač važiuojant 

PETER PEN

su darbininkais. Bet jie nepa
klausu ir priėjo prie to, kad 
1928 m. prie Columbine kasyk
los kareiviai užmušė 6 anglia
kasius ir 35 sužeidė. Ji nutarė 
stvertis griežtų žingsnių. Ka
dangi ji kitaip negalėjo paveik
ti kitus kompanijos dalininkus, 
tai ji visus juos išpirko ir ka
syklas pasiėmė savo žinion. Ji 
tuojaus pakvietė uniją suorga
nizuoti jos angliakasius, o uni
jos organizatorių Lawson pa
statė kasyklų vedėju. Kiti ka
syklų savininkai ėmė iš jos ty
čiotis ir ją niekinti. Bet susi
taikius su angliakasiais, jos biz
nis žymiai pašoko, nes ji mokė
jo aukštesnes algas, jos darbi
ninkai buvo patenkinti ir ge
riau dirbo. Matydami, kad tuo 
jos nenugalės, kitos kasyklos 

per Pennsylvanijos kalnus. 
Kadangi, sako Klastauskienė, 
šoferius turėjo net du, tai lei
dome po 5 šimtus mylių per 
dieną ir flat tire negavome. 
Prisiminė Klastauskienė, kad 
daug newyorkiečių‘ rengiasi at
vykti į Ghicagą pasaulinės pa
rodos pažiūrėti. R. S.

Išvažiavimas i J. Ber-
K.

žiliškio f armą
Pereitą šeštadienį, susitarę 

su kaimynais ir sudarę 3 pil
nas mašinas, sumanėme nors 
vienai dienai apleisti suruku
sią Chicagą, kad pakvėpuoti 
tyru oru ir atgaivinti užnuo
dytus plaučius.

Apie 60 mylių nuo Chicagos 
prie Indiana ir Illinois rube- 
žiaus, daugeliui chicagiečių 
žinomas buvęs Northsidėj biz
nierius J. Beržinskis turi gra
žią farmą. Nors farma nėra 
labai moderniškai įrengta, 
bet pati apielinkė yra tikrai 
patraukianti. Pro triobas sriu- 
vena baigiąs džiūti upelis, už 
kurio yra didelis miškas. Už 
kokių 300 jardų randasi už
tvenkta pirmiau buvusi Kan- 
kakee upė. Mat, dėl tam tikrų 
priežasčių upė pravesta kitoje 
vietoje. Čia žuvys pulkais nar 
do ir meškerę įmetus kabinasi 
po kelias iš karto.

pradėjo ją konkuruoti ir pus
dykiai pardavinėti anglis, kad 
priversti ją nukapoti darbinin
kų algas. Bet darbininkai suti
ko geruoju per tris mėnesius 
atiduoti pusę algos ir konku
rencija liko atlaikyta. Pasėkoje 
tos kovos, dabar Colorado ang
liakasiai yra geriausiai apmo
kami visose Jungt. Valstijose. 
Net ir depresijos laikais, kuo
met kitų kasyklų biznis nupuo
lė 20 nuoš.,tai jos kasyklų biz
nis ne 'tik nesumažėjo, bet dar 
pakilo 2Va nuoš. Jos kandida
tūrą pasižadėjo remti visi or
ganizuoti darbininkai.) Ji gi pa
sižadėjo remti nacionalę prezi
dento Roosevelto politiką, tiks
liau ir ekonomiškiau sutvarky
ti valstijos valdžią ir Įvesti val
stijos nedarbo apdraudą.

Venus Tumosiutė nė nepri
sirengus žuvauti sugavo žuvį 
apie pusantros pėdos ilgumo. 
Iš džiaugsmo ką tik iš luote
lio neiššoko. Bet kada parne
šė namo, tai gaspadinės jai 
sugadino ūpą, atsisakydamos 
virti, ba esą yra “dog fish”. 
šiame vadiname “Lagoon” 
yra laiveliai, kuriais į 5 minu
tes. laiko galima privažiuoti 
Kankakee upę. čia pačios gam 
tos įrengtos, pieskomis išpil- 
dos ir medeliais apsodintos 
maudynės. Vanduo tyras, šil
tas, rodos, specialiai pritaiky
tas maudymuisi.

Kadangi Bcržinskiai yra la
bai linksmo budo ir priimni 
žmonės, tai ten nuvažiavęs 
jautiesi kaip namie. O prie 
to, turėjome iš Chicagos nusi
vožę bačkutę Roosevelto skys
timo, tai po kelis stiklus išgė
rę jautėmės tikrai smagiai.

Beje, ten nuvažiavę radome 
atvykusius iš Cicero labai 
smagius žmones Klioštorai- 
čius. Susidarius kompanijai iš 
apie 15 asmenų, laiką leido
me labai smagiai. Pažuvavę, 
pasimaudę, arklių patkavas 
pametę, kelis gėmius 66 sugra- 
jinę, padainavę, prie gramafo- 
no muzikos pašokę nė nesi- 
jutoine, kai atėjo 6 vai. vaka
ro. Prie to, debesys ėmė slin
kti artyn, tad, nors ir labai 
gaila buvo palikti taip smagi 

vietelė, buvom priversti grįžti 
Chicagon.

—T. Rypkcvičius.
Kitą kartą parašysiu kaip 

ten vienas northsaidietis naktį 
maišu gulbes gaudė. —T. A.

ALTASSllNIOS
A akos Transatlantiniam 

Skridimui.
“Lituanieos II” paruošimui 

kelionei per okeaną gauta au
kų šią savaitę iš Maspelh, N. 
Y., per Walter Za-
bielskį ......................... $50.00;
iš Rockford, III., per

A. Savicką  ............. .... $9.75
iš Philadelphia, Pa., per

K. Krivicką ............  $3.00
iš Brighton Park ALTASS

skyriaus, Chicagoje,
per p. John Yušką .... $70.00

Viso ......................... $132.75
MASPETH, N. Y.

VValter Zabielskis, iš Mas- 
peth, L. L, N. Y., gavo aukų 
antro transatlantinio skridi
mo reikalui iš sekančių orga
nizacijų ir asmenų:

SLA. 250 kuopa .......  $2.00
Antanas Bazaras ........ 1.00 
Julius Laurynaitis ......  1.00
Petras Matonis .......... 1.00
Dr-ja Šv. Vincento .... 10.00 
Antanas Razminas .... 1.00
Simonas Cerebejus .... 1.00 
Aleksas Navickas ....... 2.00
Mike Budenas .............. 2.00
Jonas Meškis .............. 1.00
Petras Bagočiunas ........1.00
Kastantas Nedzinskas...... 50
Norbertas Kabazinskas .50 
Julius Karsokas .....  1.00
Jonas Lašis .....   1.00
Jonas Martin .............   2.00
Dominick A. Konen .... 2.00 
John Yuknis .............. 2.00
VValter Zabielskis ......  2.00
Frank Yocis .................  1.00
Lithuanian Citizens’ Club of

Maspelh ........     1000
Lithuanian Auditorium of 

Maspyth ......   5.00
• i1............    t""'.....  --- --

DIDELE EKSKURSIJA
I LIET UVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

^STUTTGART"
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 d., 1034 m., 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko j Klaipėdą.... ....... 97,5°
l abi pusi — j Klaipėdą ir atgal. ......^167 °°

Pridedant Jung. Vali t. Taktu f

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. }. AMBRAZIEJUS
168 Grandį St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam* St., Nevark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St., Worc**t*r, M***.
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’w«y, So. Bo*ton, Ma*a.

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Dr. Weeks, Succeesor to

. a F FILE >
Vai.—8-80 A M ik* R *80 p M 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. STATE ST.->.
Oppotite Du» j 81 ui*. 2d Fluor

PILĖS
♦

Be peilio, degininio arba elektrikos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(Niržnnčlo* PHe*), PROHTATITIS Ir kito* 
meilini* Ilgo* gydamos musų Švelnu ir ne
skaudžių VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuo*, kurie yra ne
tekę viltie* būti pagydytai*. Yra atačlok 
nuoHtabu kaip ton ru^člo*, be vilties ligos 
greit atnlllepla i 6| treatmentų.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 
VARICOSE 

GYSLOS IR VOTYS
Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
imtigell* žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
RIIKUMATIZMO, NKURITIS, NEURALGIA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Jų Ilga tikrai paeina nuo 
VARIUOSE GYSLŲ, VARIUOSE VOČIŲ, SU
TINUSIU BLAUZDŲ arba MESLINfcS LI
GŲ.
The VARICUR padarS tūkstančius linksmai* 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminacija ir Patarimas

Ofiso Valandos: 0 iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 0 iki 0.—Ncdčliomis 
nuo 0 iki 1 po plot.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-tos lubos Garrlęk Theatre Bldg.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystes 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių
.Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, 111.^

Dal informacijų kraiplcitet j:
PETBR BARTKEVIČIUS ■ 

678 N. Main St^ Mostelio, M«m.
MR. PAUL MOLIS

1730—24th SL, Detroit, Midi.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO.

NAUJIENOS 
1739 S. Halated Sf., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH.
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ava., Clavaland, O,

MR. C. J. WOSHNER
2013 Caraon St., Pittaburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 Ali Nation* Bank Building

1200 Caraon Sf.» Pittaburgh, Pa.

VARIUOSE GYSLOS
UžgydomoH Nauju Metodu

on^ra^Jo* ar (člržklnių. Be prtveretlno 
poilsio. SI* paprastu cdymMii namie leid
žia jm« atlikti naro reikalu* kaip paprak
ai—žinoma. jei nenate tiek paliete, kad 
Mate priversti rulčtl lovoje. Tokiame ateiti- 

■drpr. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
ižr/4.yu ju»ų kojų žaizda*, tom alinti auti- 
ntnii» tr naAalinti visu* akanamu*. kad Ina 

i trumpa laikt ralMte atsikelti. Tiktai lai* 
i'vkite* ieogvų nurodymų ir jum* tikrai pa- 
relbA* ja*ų aptlektDlnka* nepasilalkys Josų 
nniru. aeaorutta

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmiu ir kitu odos

erzinimu. Gaukite bonka Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose
35s. 60c, $1.00.žemo
FOP.SKIN iPRiT«TlONS

[.ISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listetioc beveik mome toliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listeriue yra j 
taipjau labai veiksminga n*- 4
prUtidimt žalčio. Atsargus i 
studijavimas 102 žmonių lai- *į 
ke 2 H žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie. kurie plauna ! 
gerklę su Listeriue tiktai H 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
ttnmpešnius ir M lengvesniu* 
už tuos, kurie nesiplove. 
Lambert Pharmacal Co.. St. 
Louis. Mo.

Reduces COLDS

66%

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku Jeigu gali taip 

" padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, JeigU žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suetata 
kurs ištikro šveičia nedraslcy- 
dsunaė dantų emalis — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
L-' ■ -
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VOLDEMARAS NUBAUSTAS

Už savo nepasisekusi “pučą” Augustinas .Voldema
ras, kaip praneša Rygos laikraščiai, gavo 12 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Tame nėra nieko nepaprasto. Jisai bandė nuversti 
valdžią ir nenuvertė. Todėl jisai yra maištininkas. Jei
gu “pučas” jam butų pavykęs, tai jisai butų sukišęs į 
kalėjimą tuos, kurie dabar yra valdžioje, o kai kuriuos, 
gal būt, ir sušaudęs, — kaip 1926 m. kad buvo sušau
dyti visai be jokio reikalo 4 nabagai komunistai.

Truputį nuostabu tačiau yra tai, kad, kaip Rygos 
žinia sako, Voldemaras teisme (tur būt, karo teisme) 
prisipažino esąs kaltas. Jisai yra ožys, kuris niekuomet 
nelaiko save kaltu. Bet matyt jam grąsįno didesnė 
bausmė, jeigu jisai butų neprisipažinęs.

VON PAPENAS PRIEŠ “NACIUS”

Vokietijos “nacių” diktatūroje dedasi kas nors ne
gerą, nes vienas iš stambiausiųjų josios šulų, vice-kanc- 
leris Von Papenas, jau išėjo viešai kritikuoti josios po
litiką: terorą, nuomonių laisvės slopinimą, atakas prieš 
krikščionišką religiją, opozicinių partijų persekiojimą 
ir t. t.

Von Papenas yra atžagareivis. Jisai buvo Vokieti
jos katalikų centro narys ir paties dešiniojo jo sparno 

t vadas. Kada jisai susidėjo su hitlerininkais, net katali
kų partija buvo priversta jį pašalinti iš savo tarpo.

Su kariuomenės pagelba Von Papenas nuvertė de
mokratinę Prūsų vyriausybę, suareštuodamas socialde
mokratus ministerius ir paskirdamas jų vieton “reicho” 
(federalinės valdžios) komisarus. Paskui jisai perkal
bėjo prezidentą Von Hindepburgą paskirti kancleriu 
(ministeriu pirmininku) Hitlerį. Už tai Hitleris davė 
Von Papenui vice-kanclerio vietą.

Ir štai tas rudųjų fašistų talkipinkas dąbar išėjo 
prieš savo bendradarbius, smerkdamas juos už smurtą 
ir žiaurumą.

Tas atžagareivis prabilo, be abejonės, ne dėl tę, 
kad jam gailėtų žmonių, kuriuos terorizuoją Įrųdįeji 
Vokietijos barbarai. Jisai nesipriešino žvėriškiems “na
cių” darbams, kada jie, ramiu budu paėmę valdžią į sa
vo rankas, ėmė žudyti ir kankinti savo politinius prie
šus. Jisąi dą ir šiandie tą hitlerininkų kontr-reyęliųciją 
garbiną.

Jeigu jįsąi ėmė viešai penkti “pačių” terorą, tai 
dėl to, kad jisai mato, jogei Ęitlerio diktatūra grasina 
privesti kraštą prie katastrofos. Kas bus, kuomet žmo
nės, pębepąkęsdąmi, nuolatos didėjančio skurdo ir prie
spaudos, sukils prieš savo engėjus ir numes juos nuo 
savo sprando? Juk tuomet už liaudies kančįąs turės už
mokėti pę tik rudųjų gengsterių vadai, bet ir jų padė
jėją!, toki, kąip Von Papenas.

Tur būt, ne vienam tik Von Papenui darosi nejau
ku, matąnt, kad Vokietija šiąndie yra izoliuota ir prie
šų ąpsiąusta iš visų pusių. Jisai sąvo kalbą išreiškė su- 
sįrųpipimą ir baimę tų konservatyyiškų sluoksnių, ku
rie su “nacių” pagelba norėję atsteigti dvarininkų ir 
stambiųjų kapitalistų galią, bet, vietpje to, pastatė į 
pąvęjų visą krašto ąteitį.

Von Papeno kalbą, žinomą, nereiškia, kad hitlerįz- 
mas jau ryt-poryt sugrius. Bet ji yra pavojaus signa
las. Ji liudija, kad “nacių" diktatūros viduje jau prasi
dėjo irimas. n . ! • :

DVYLIKA BĮLJON<T ĄPROPRIACĮJAI

Jungtinių Valstijų kongresas, kuris vakar pabaigė 
savo sesijas ir išsiskirstė, yra paskyręs įvairiems rei- 
kąląms ąpie dvylįką bilĮopų dolerių. Iš šitos pasibaisė- 

dįdęl^ sumos tįk ąpie trąčdeiys ar }cetvirtądą)is 
buvo pąskirta paprastoms valdžios išlaidoms. MijžipiįL 
ką daugumą jęs sudarę nepaprasti “bėdos" reikalai: 
pąšalpps bedarbiams, paskolos fąrmeriaips, viešųjų 
dąrbų finansąvimas, ir t. t., ir t. t.

Keli rnetąi atgal, jeigu kas butų pasakęs, kad to
kius pinigus valdžia turės išleisti kovai su depresija^ 
tai publika butų kvatojusi. Daugelis atsimeną, kąip So
cialistų partija pirmais ir antrais depresijos metais ra
šė rezoliucijas,, reikalaudama, kad vąjdžia paskirtų bent

Užsisakymo kaina t
Chicago je — paštu:

Metams ____ $8.00
Pusei metų .................................. 4,00
Trims mėnesiams ........... ........ . 2.00
Dviem mėnesiams ___________  1.60
Vienam mėnesiui _______ — .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ••••••••••••••••e***8c
Savaitei  _______________ ——< 18c
Mėnesiui . — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___________________ $7.00
Pusei metų .............. ......................8.60
Trims mėnesiams ----....--------  1.75
Dviem mėnesiams ____   1.25
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ___ 4.00
Trims mėnesiams •••••••••••••••••••• 2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymų.

penketą bilionų dolerių bedarbių šelpimui ir rekon
strukcijos darbams, kuriuose bedarbiai galėtų gauti 
uždarbį. Senųjų partijų politikieriai tuomet sakė, kad 
tai svajonės, į kurias joks rimtas žmogus negali kreipti 
dėmesio. Bet šiandie matome, kad Roosevelto adminis
tracija buvo priversta eiti net toliau, negu tuomet bu
vo siūloma socialistų.

Ir nė vienas republikonas neapalpo iš baimės!

KĄ ŽMONĖS MANO
M-» » • • »»♦ * > ■ . ............... -t

Įžeidimas Daktarams 
: r",

Marionų organas “Draugas” 
išėjo prieš organizuotus lietu
vius gydytojus, štai jo straips
nis:
“Gydytojas pabūgo katalikų.
“Mes manėm, kad dauguma 

musų profesionalų solidari
zuoja su organizuotąja lietu
vių visuomene. Bet iš dr. Šim
kaus ką kitą sužinojome. Pra
ėjusį šeštadienį įvykusiame 
susirinkime pasitarti Lietuvįų 
Dienos reikalais Lietuvių 
Daktarų Draugijos pirminip- 
kas dr. Šimkus pasisakė prieš 
masinį draugijų atstovų susi
rinkimą, nes, girdi, katalikai 
turi dvyliką parapijų vien tik 
Chicagoje, daug draugijų ir 
dėl to jie išrinks Lietuvių Die
nai organizuoti ‘katalikišką 
komitetą’. Tuos žmones, kurie 
prie parapijų priklauso, d1’- 
Šimkus pavadino atsilikusi(iįs, 
tuos, kurie nepriklauso *—juos 
toli pralenkusiais, pažangiais. 
Tuo savo pareiškimu dr. Šim
kus įžeidė plačiąją katalikų 
visuomenę ir kadangi pirmi
ninkaujantis socialistas .Jur
gelionis jo nesustabdė, susi
rinkime dalyvavusieji katali
kų veikėjai užprotestavo ir 
apleido susirinkimą.

“Jei Daktarų Draugijos pir
mininkas ištikro butų pažan
gus, sveikai gąlvjojanlis žmo
gus, jis pępąvydefų lietuvių 
visuomenės daugumai —kata
likams sudaryti ^katalikišką 
komitetą’ ąr bent |<ad R ko-

ųc$ šio krašto demokratiš
koje santvarkoje prjpąžįstą- 
ma daugumos valia. Juk čia 
ne Sovietų Rusija, ne fašistų 
Italija ir np hitlerininkų Vo
kietija.

“Daktarų Draugijos pirm, 
dr- Rimkus vąJma atsiliku
siais katapkus, kurie ąe tik 
daug bažnyčių pristatė, bet 
daug mokyklų, mergąitėipsdaug mokyklų.
ąkądcmįjąs, yyĮ'ąms Hęlcgiją 
įsteigė. O blIF bgųnįnė jp visa 
ei|e kitų tautinių ir kųjtprinių 
įstaigų bei organizacijų. Dr. 
šinikus, matyti, pats yrą tiek 
‘pažangus’, kad socialįstišką- 
ją mažumą, visą laiką ąrdžių- 
sią ir tautinį jp religiųį veiki
mą, kitaip kalhąpt —■ griovi
kus vadiną pažangiais.

“Mes abejojame, ar dr. 
Šimkus pąsaĮ<ė Dąktarų Drau
gijos visų narių nppmopę 
apie katųhkų visnpmepę, nprs 
jis ir yra jos pirinininkas ir 
susirinkipm ją atstovavo. Rei
kės išsjaiškipti. Ljgšio| mes 
dėjome tos draugijos straips
nius į savo dienraštį svejkatęs 
reikalais, bet kol nepaaiškės, 
kad dr. Šimkus ne iš įsitikini
mo, bet jsikarščiavęs tokias 
nesąmones kalbėjo ir kol ne- 
paaiš^ės? kad daktarų draugi
ja nėrą katalikų visuomenės 
priešininkė, ir pcnopėdaim 
turėsime pąnaikinti jos vpdą- 
mąjį Sveikąįps Skyrįtf?

Dr. Šinikųs visai ncpąbųgę 
katalikų* p stengėsi įpodytį, 
kąd klepikalų reikąląvimas 
didžiumos Lietuvių Dięnoą 
bojpitete nėra demęfcrųtįškas 
ir perą logiškus. Jpk Lietuvių 
Dienos rengimas nėra nė re? 
ligįjps, nė partijos, o visų Chi- 
cagos lietuviu reikalas. Ęapii- 
tetas gali susidaryti iš pakvie
stų veikėjų bile kurio veikėjo 
ipiciatyvą, arba orgapizącijų 
atstovai gali j‘j jšriąlęti/ jeigu

liuosnorius narius, 
laikosi 

pakrikštytais, 
išauklėtais ir

se- 
prievar- 
prievar- 

grąsa 
palai

kąs

—1  .............. . ........i

organizacijos sumano tai pa
daryti. Visgi kas nors turi iš
spręsti, ką vadiname organi
zacijomis ir po kiek atstovų 
kiekviena turės teisę prisiųsti. 
Valstybė, miestas juk irgi yra 
organizacijos. Kalėjimai, mo
kyklos, kariuomenė yra orga
nizacijos, kurioms narių ieš
koti net ir policijos reikia. 
Tik naujos religijos primasi- 
na
nosios gi 
ta 
ta 
ir bauginimais krūvoj 
komais parūpi jonais,
klausia vaiką, kuriai 
čia i jis nori priklausyti? Tė
vai j j patvarko būti tokios re
ligijos nariu, kokios jie pa
tys yra. Net baudžia už apei
gų neišmokimą ir nepi|dymą. 
Kųonyct suaugęs žmogus ban
do savo tėvų religiją pamesti, 
bažnyčia jį smerkia, kitus 
prieš jį kursto. Nereikia pe 
Išminties, nė proto, nė palin- 
kipių, nė gąbuinų, kad tapus 
savo tėvų religijos nariu: 
protingi ir durniai padaromi 
jais prievartos keliu.

Taigi bažnyčios' ųrhą 
pijęs negalima vadinti
nizaęįją ta prųsmę, kaip yrą 
priimta vadinti liuospprių or
ganizacijas. “Draugo” pedąk- 
tpriųs, nėrą abejonės, žino 
ąpie ipkvizicijos ląikus, kuo
met batalijų bažnyčia |<ąųki- 
np ir žudė yisus lups, kurie 

pą ra-

žįaus kąrąj buvo yędąąij, Į^ad 
ųgniiųi ir kardų privertus pa- 
gonus tapti krjkščioųimis. Ir 
lietųyiškosjps parapijos ęiii- 
ęagoje ir kitur turi savo na
riais ne liupsnorįųs žmones, 
o prievarta pakrikštytus ir 
išauklėtus katalikus, kurių 

i kentėjo nuo kry? 
Ne gana to. Net

kiekvienos parapijos 
priklauso ne lietų- 
o Vatikano biųrokra-

žiaus karų 
visas
turtas 
viams, 
tijai.

Kiek 
Šimkus 
būti yra paprasta, jeigu tavo 
tėvai buvo katalikai. Aš pri
dursiu, kad ne tik paprasta, 
o tiesiog priverčiama. Todėl 
katalikų parapijos negali skai
tytis organizacijomis. Tiesa, 
jos organizuota lietuvių vi
suomenės dalis, bet nėra susi
organizavusioji dalis. Juk ir 
armija suorganizuojama kqn- 
skripcijos keliu, ir kalėjimus 
pripildo teismai taip lygiai ir 
parapijas sudaro tėvų prie
varta pakrikštyti ir išauklėti 
parapijonai. Jų tarpe yra iš
mintingų ir gerų žmonių. Tū
lį jų nųtp|stą nuo savo tėvų 
religijos, kiti net išeipą prieš 
ją. Nprs neturime ti|<rų įro
dymų, vieppk daugeliui išro
do, kad praktikuojančių akty
vių katalikų Amerikos lieju- 
vių tarpę šiandien yra ma
žiau, negu kitų lietuviu. Pa- 
star|emsieips dirbti kųĮturmį 
jr vįsupnieninį darbą sunkiau, 
ęęs hunigąi ir jų sekėjai vi- 
sokįariopąi trukdo. Ęuvo lai
kai, >ad pąžangįųjų prakal
bas ir mitingus puldavo ir ar
dydavo sukurstyti parapijo
nai. Katalikui buvo draudžia
ma laikyti pas savę “będįeyį”. 
Buvo įsakomą deginti visus 
raštus, kurią kritikuoją tį|ty-

. . '....5^' .. ■.................. ’

man teko patirti, Dr. 
pareiškė, kad kataliku 

bą, bažnyčią arba bent aiški
na gamtos mokslus. Kunigai 
kurstė savo sekėjus prieš lie
tuvius profesionalus, biznie
rius ir darbininkus už nepri
klausymą parapijai. Kunigų 
išdykavimas, palinkimas pra
lobti ir žiaurus elgęsis su pą- 
rapijonais atstume nuo baž
nyčios ne mažą dalį labiau 
inteligentiškų ir jautrių lietu
vių. Todėl nėra klaida pasa
kyti, kad tik tamsesnis, labiau 
atsilikęs elementas pasiliko 
kunigu globoj. Nors Pr. Šim
kus šitos minties nepąreiškę, 
vienok ji yra faktas. Išimčių, 
kaip ir visur, rasime: yra in
teligentiškų ir geros širdies 
parapijom], vienok jų mažu
ma. '

Kad katalikai pristatė daug 
bažnyčių, mes nesiginčysime. 
Jos tik jiems, o ne kitiems 
lietuviams, reikalingos, ypač 
kunigams. R ko gi kunigai 
mistų ir net lofotų, jeigu baž
nyčių nębutų? Kur jie opgą- 
nizuotų klerikalinės politikos 
ramsčius? Kur jie galėtų sa
vo sekėjus kurstyti prieš atsi
metėlius nuo bažnyčios? Vie
nok ir tos bažnyčios, kaip jąu 
sakiau, užrašytos ne lietu
viams, o airių vyskupams. 
Lietuviai neturi teisės prie jų. 
Nekitaip yra ir su kitomis įs
taigomis: ligoniųp, mergąi- 
lėms akadęmijomis, vyrams 
kolegija įr vhmmh Įmanio
mis. Nort^ lietuviai tųp tarpų 
jonus naudojasi, yienpk jptj 
perą jų, nors jų pipigaįs įs
teigtos. čia da tpųka pridurti, 
kad los mergąįlėips akademi
jos, vyrams kolegija ir vai
kams mokyklos ne lietuvybės 
sumetimais įsteigtos, o toles
niam klcrikališko biznio i^si- 
aikypiui. Yra viešos įr prįva- 
|inės kplcgįjos, akademijom ir 
mokyklos, nepalyginamai ge
resnės, kur jaunimas gali mo
kintis. Tos neva katalikiškos 
mokyklos steigiamos tam, kad 
besimokinantis jaųpimgm ne- 
pasprųktų iš bažnyčios glo
bos. Juk, tai ateities kostųme- 
riųi. šitokia^ dalykais nėrą 
ko girtis.

Ir rociklistiškoji mažuma ir 
kiti pažangus lietuviai, prieš 
kuriuos kunigai kovpjo ir ko
voja, ir griovė ir statė. Griovė 
tamsumą, prietarus, vergišku
mą, mįųtięs varžymų jr sklei
dė žinojimą. Jie yra leidę ir 
leidžia daugiau ir geresnių 
laikraščių, negu klerikalai. 

> 1,(4. Kim um tak
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Jie išleido tiek mokslinio ir 
beletristinio turinio knygų, 
kiek klerikalai ir svajoti ne
gali. Jie pastatė svetainių įvai
riuose miestuose. Jie suorga
nizavo skaitlingas ir tvarkias 
organizacijas pašalpai ir kul
tūros darbui, pirutės ir Pir
myn chorai kad ir Chicagoje 
yra žvaigždės, su kuriomis nie 
kas negali susilyginti. Publi
ka tai žino. Netoli vis} gabes
nieji profesionąląi nę^a para- 
pijonais. Gerieji dainininkai, 
mmdbai, rašytojai, kąlbėtojaį 
neto|į visi ne parapijonai. 
Kokią tad teisę turi “Draugo” 
redaktorius reiką|ąyti savę 
pasekėjams did^įųmęs vietų 
Lietuvių Dienos Komitete? Iš 
kur jis gavo drąsos pulti Pr. 
Šimkų, kyris pareiškė visiems 
žinomų faktą? Ir dą įis drįs

M. ARCIBAŠEVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
Lydija keistai jautėsi: prąr 

džioj aštri gėda, tokia geda, 
|yg ją visą bptų nuogai nurė
dė ir knisęsi dideliais pirš
tais pačioj jos kūno gilumoj. 
Ji bijojosi pasižiūrėti į brolį,, 
kad jie abu nenumirtų iš gė
dos. Bet Šanino pilkos akys 
Įiemirkščiojo, žiurėjo aiškiai ir 
stipriai, balsas nedrebėjo ir 
buvo ramus, lyg butų kalbė
jęs pačius paprasčiausius, 
niekuo neatskiriamus nuo vi
sokių kitų žodžius. Ir dėl atvi
rumo šitų žodžių, gėda nyko, 
naikindama ]ėgą ir dargi Iš
tvermę. Lydija pamate gilų 
dugną šilų žodžių ir pajujo, 
k9‘l PSS jg nėra nei gėdos, 
nei baipiėš.4 Tuopjet išsigandus 
savo begėdiškos minties, ji at
kakliai susigriebė, kaip spąr- 
nai išgąsdintas paukštis, su
mosikavo lengvomis drabužių 
rankovėmis.

—Nega|ių... negaJĮu ąšl' — 
peflrąųke ji: — gal bųt įr 
taip, gąl bę1-^ lĮ9l nPga}iu:- 
Šilęs baisų!

—Jeigu negali, tai kas gi... 
—atsistodamas prieš ją ant 
kelių ir palengva atitraukdą- 
mas jos rankas nuo veido, pa
sakę Saųinas: — tuomet slep-

ta grąsinti, kad Dr. Šimkus 
turės išsiaiškinti. Ar norima 4 » o

iš žmogaus atimti laisvę pa
reikšti nuomonę? Ar dėl to, 
kad Dr. Š|mkus yra Lietuviu 
Daktarų Draugijos pirminin
kas, jam turi būti uždrausta 
protauti ir savo mintis pareik
šti? Dak|ąrų Draugijoj yra į- 
vairių pažvalgų žmonių. In
kvizicijai ir diktatūrai čia da 
nėrą vietos. Iš pirmįnnko da 
neręikąlaująma, kad jis butų 
be sąvo proto ir nuomauju. 
Keikia tikėtis, kąd Daktarų 
Prąpgija susideda iš ganėti
nai inteligentiškų ir save ger
biančių ųarių, kprįp “Drau
go” pasimpjimą diktuoti, ką 
jie turį daryti, kad atgavus jo 
“mąlonę”, nmbčs tinkamai 
įvertinti.

—Paprastas Narys.

sime... Aš padarysiu taip, kad 
Zarudinas iš čia išvažiuos, o 
tu... ištekėsi už Navikovo ir • • • ♦
busi laiminga... Aš juk žinau, 
kad jeigu nebūtų atsiradęs ši
tas gražus drigąntas ofįcie- 
ras, tu butum paipylęjus No
vikovą... prie to jau ėjo...

Suminėjus Navikovo vardą, 
kas tokio šviesaus ir malo- » » » * .į * *
nąųs skaisčiu spinduliu nu
švietė Lydijos sieloje. Dėlto, 
kąd Zarudinąs padarė ją to
kia nelaimįųga ir dėlto, kad ji 
jautė, jog Nąvikovąs neimtų 
taip pądąręs, Lydijaį |upj pa- 
Sįrodė, lyg visą tą| bHlų buvę 
paprastą ir pataisom# klaida, 
jr pas ją ųėĮ-ą niekę |mįsąus: 
tuoj ji atsiims ir pųeis, kad, 
rodęs!, nusišypsos, ir gyveni
mas vp| sugrįš $u visom*8 sa
vo sąųjętęmis spalvpmis. Vėl 
jai bus galima gyventi, vėl 
mylėti, tik daug geriau, stip
riau ir švariam — Bet greit ji 
čia atsiminė, kąd visa lai nėra 
galima, kad ji jau nešvari, su- 
vąlkiota, ųeįšmintingų, nepa- 
dprip bųdm

(Ęms daurtiaų)

Skelbimai Nątijienpse 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nąpjjenpa 
yra naudingos



are the monthlv

which wi.ll end afler

Pirmyn Blues

Lietuviai Daktarai
Piknikas uždyką

Lietuves Akušeres

Graboriai

Phone Boulęyard 7042
Pocahontas mine run $ tonas

TOL. REPUBLIC 8402

Tel. Lafayette 8572

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Phone Canal 6122

TĖVAI ir GIMINES

Parsiduos aukcionu 
įvairios reikmenės

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

pale white hands 
each ebony key. 
lithe budy sways 
the melody .

Kastern Star brolijos Gar 
field Parko skyrius turės sa

You tell me, swect baby, 
Those are not blues, 
And I should not 
Be weary.

listen
makes you blue
’em chorus, 
those blues.
blonde lady

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Lithu'anian boy. 
Dul, dul, deli, 
Lithuanian mergele

Banditai pasipelnė 
$4,000 banke

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80*8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tek Victory 2348

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

We vvondcr if 
glasses worn by 
R.. Francie, and

Kur eisiu, kur dingsiu 
A song so blue.
Op, op,
Please stop.

Pirmyn, you give me the 
į [blues

bunni sovetski.

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell St 
Tel. Republic 9723

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Keturi banditai padarė hol- 
dapą First National Bank’ui 
miestely Rantoul, III. Pikta
dariai pasišlave nuo $4,000 iki 
$5,000.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 
▼ak. NedSiioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Kuri persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 22 diena 1930 metais, 
sulaukus apie 17 metų amžiaus, gimus ir augus Chicago, III. Pa
liko dideliame nubudime tėvelius A. J. ir Kotrina Kareivus, dėdę 
Wm. J. ir Helena Kareivus Chicagoje, teta Ona ir Mikola ir Šei
myna Petraičius. Philadelphijoj, taipgi ir kitus gimines.

Liūdnai atminčiai musų •mylimos ir brangios dukrelės, ypatin
gai mums čion lankanties, bus atlaikytos šv. Mišios, Birželio 22 
diena 1934, 7:80 vai. ryte. šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioj, i ku
rias prašom visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti.

Jau prabėgo keturi metai, kaip ta negailestinga mirtis išplėšė 
iš musų tarpo brangiausia musų dukrele, kuri amžinai ilsisi šv. 
Kazimiero kapinėse tafpe savo mylimųjų dviejų broliukų, kurie mu
du vienodu palikote ilgėtis ir laukiat mus ateinant.

Didžiai nubudę

STANISLOVAS VAINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 19 dieną, 5 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 12 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nubudime mo
tiną Oną, tėvą Petrą, 3 seseris 
Stefaniją, Pauliną ir Marijo
ną, 2 brolius Petrą ir Aleksą, 
dėde ir tetų Boleslovą ir Ve
roniką Sergelius, tetą ir dėdę 
Levusę ir Kazimierą Višotus ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 829 W. 33rd St.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
birželio 23 dieną. 8 vai. ryte 
iš nauju i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Vai
nausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys, Broliai, 
Dėdės, Tetos ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138._____________

A golden opportunity for un- 
attached lovers of song! Pir
myn has started its new mem- 
bership drive! During this drive 
the usual dollar initiation fee is 
forgotten as 
dues for the reminder of this 
season
Aug. fifth. On this date Pirmyn 
will participate in the Lith
uanian Day program at the 
Fair. Hcre is your chance. 
Come assured of welcome to 
Meldažis Kali this Friday even-

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė, 
TęJ. Victory 5904

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS, 
MUSU MYLIMOS DUKRELĖS.

Jis paėmė savo pačią 
“raidai”

Liūdnoje valandoje paveskite savo 
rūpesčius man.

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

A great tlirong braved dust, 
heat, and threatening clouds 
to attend Keistutis Clubs Plė
nie a t Biru tės Grovc Sunday. 
Within that throng, we are 
proud to say, were most oi 
our Pirmyn members and they 
made a very, very good show-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sing
This
Thinks about
Your weary blues

Chicagos paštas parduos 
aukciono keliu įvairius daik
tus, kurie užsiliko nepaimti 
iš pašto. Pardavimas eis bir
želio 26, 27 ir 28 dd. Pardavi
mo vieta
prie Canal ir Van Buren gat
vių. Įėjimas iš Canal gatvės. 
Kambariai 9-tame trobesio 
aukšte. Pardavimo laikas nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

Aukcionų varys pašto sam
diniai. Galima tikėtis gauti 
bargenų.

I tell you, svveet baby
It’s all the way 
You 
That

The man plays 
His

Žodis “raidas” Chicagoj kai 
kada reiškia kelionę į vienų 
galų. Samuel Miller, iš Dow- 
ners Grove, sakoma, prisipa
žinęs, kad tokį raidų, kaip 
aukščiau minėtas, jis davęs 
savo žmonai Sylvijai, 37 me
tų. Moteriškės lavonas buvo 
rasta alėjoj prie 73 gatvės ir 
Vernon Avė. perskeltu pakau-

ing during the program. Thanks, 
by the way, to the elder Ja- 
kavičius for the glorioite build- 
up; we had been afraid we 
were becoming a habit with our 
audience, būt your speech about 
our attaiųment and future was 
very gratifying.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8377

ing before eight p. m., or 
shortly thereafter and judge 
for yourself whether you would 
enjoy associating with ou*r 
present members, then, if yuo 
are satisfied, you may join.

Meldažis Hali is located at 
2244 W. 23rd Place.

—Jacąues Grandmesnil.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—-8 
Stredomis ir nedčl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Atėnus 
Telefonas R^ublic 7868

No-w, ain’t that somptin’? 
However, just to cscape those 
blues, Pirmyn is to have a 
moonlight pienie at Dambraus
kas Farm, this Saturday nigh, 
Ju’ne 23rd! Attend rehearsal 
Friday for complete details.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaustat 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct„ Cicero, I1L
Tol. Cicero 5927

Navy Pier yra naujų vedė
jų priežiūroj, šie vedėjai su
tinka duoti ypač gi piknikuo- 
tojams juo daugiausia konce
sijų, kad suįdominti publikų 
kalbama vieta. Vertėtų ir lie
tuviams pamėginti suruošti 
kokį parengimų čia.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollyvvood šviesoms.
420 W. 63rd St

Englewood 5883-5840

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių. Bankietams ir 
Pagrabams •

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted S t, Chicago, III. 

Phone Boulevard 7814

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ąve 

Chicago. III.

šiandie, birželio 20 dienų, 
Gage Panko salėj įvyksta įdo
mus koncertas. Gage Park ran
dasi prie 55 gatvės ir So. Wes- 
tern Avė. Koncerto pradžia 7:- 
30 vai. vakaro.

Turėsite progos išgirsti dai
nuojant žymius Chicagos lietu
vių dainininkus, kaip tai Pranų 
Jakavičių, Oną Skeveriutę, Vy
tautų Tarutį, seseris Rimkai- 
tęs, Albinų Trilikaitę, Pranų 
Pūkį ir kitus. Visi mokiniai 
Anelės Salaveičikiutės-'Stepona 
vičienės.

Be solo, bite išpildyta nauja 
lietuvių kalboj kantata “žmo
gaus Daina”.

Iš smuikininkų programų pil
dyme dalyvaus broliai Les- 
chewskiai, Albertas Stuparas, 
Raymondas Kanusas ir eile ki
tų, kurie per perų metų jau 
grojo musų Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestroj.

Įžanga veltui.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
v _____ _ Physical Therapy

and Midwife 
6109 S. Albany

- Avenue
Phone

Hcmlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 

ml 1 UN tic blankets ir tt. UH] Moterims ir mer- 
gtinoms patari
mai dovanai.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS;

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

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktaru Drau 

Rijos _ Nariai.__________

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-i 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkrelpiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
rišlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Pirnąyn,
You are a huge dream 
Made real;
A doomless dream 
Wrought of one mind 
To sing songs
Of the Lithuanian kind.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 
' CICERO. IMS.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos |r 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

BARBORA MOTUZIENE 
Po pirmu vyru Balsevičienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 17 dieną, 10:00 vai. 
vak. 1934 m., sulaukus 49 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj. 
Paliko dideliame nuliudime 4 
dukteris Oną ir žentą Juozą 
Gulbinią, Teresą ir žentą Be
nediktą Bernadoką, Helen ir 
Prancišką, 4 sūnūs Juozapą, 
Dominiką, Antaną ir Pranciš
kų, tėvą ir motiną Karpius, 
Springfield, III., seserj Oną ir 
broli Povilą ir daug giminių. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4252 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, birželio 22 dieną, 9:00 vai. 
ryte iš namų į St. Agnės pa
rapijos bažnyčia, 39th st. ir 
Rockwell, kurioje atsibus gėdu
lingos pamaldos už vėlionies 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Motu
zienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka,
Dukterys, Sunai, Tėvas, 
Motina, Sesuo, Brolis ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Republic 3100.

J. F. BADŽIUS
Incotporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vat vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

ONA ŠIMKIENĖ 
Po tėvais Sharkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 dieną, 5:10 valan
da po piet 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Lietu
voj, Telšių apsk., Lieplaukio 
parap., Pagelmontų kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudime vyrą 
Apolioną. sūnų Edvardą 12 me
tų, dukterį Marie 3 metų, cio- 
ce Elenorą Jąncienė, dėdę 
Theodorą ir Justiną Jancius, o 
Lietuvoj motiną Domicėlę, tė
vą Pranciškų, dvi seseris ir 
tris brolius. Kūnas pašarvotas, 
randasi J. J. Bagdono koply
čioj. 2506 W. 63rd St.

laidotuvės įvyks Ketverge, 
birželio 21 dieną, 9:00 vai. 
ryte iš koplyčios į Gimimo 
Paneles švenčiausios parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už vėlio
nies siela, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Šimkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinmą.

Nubudo liekame,
Vyras, Simus, Duktė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Renublic 3100.

loseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Reg. 5349 So. Hermitąge Avė. 
Tel Prospect 1610

those eolorcd 
Amelia, StelP 
several other 

lasses of Pirmyn were a pro- 
teetion from the sun (they 
were always in the shade), 
disguises, or parts of becoming 
ensembles. Your guess is as 
good as o urs.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telęphone Plaza 2400

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 288(1

KLEMENSAS VARNECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 17 dieną, 5:1)0 valan
da vak. 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Žagarės 
mieste, Šiaulių apskr., Lietu
voj. Paliko dideliame nuliudi
me sūnų Petrą ir martę Jo- 
«?phine, 2 anūkai, brolį Vin
centą ir brolienę Pauliną, pus
seserę Pauliną Gudžiunienę ir 
gimines, o Lietuvoj seną mo- 
sinelę, brolį Juozapą ir sese- 
rę Oną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas. randasi koplyčioj 5340 
So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Birželio 21 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Klemenso Var- 
neckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Marti, Anūkai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis ir Tėvas. Tel. 
Republic 8340.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
^**********w*^S*^S2425^^%^2Jį5L^*«w*.^w*^.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna A. Slakis 
Moterų ir vaiku ligų specialistė 
6900 So. Halsted St

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

vo metinį pikniką prie Navy 
Pier ketvirtadienio popietį ir 
vakarą, birželio 21 d.

Piknikas bus paįvairintas 
žaismėmis, pasilinksminimais 
ir muzikaliu proglramu. ki
toks įvairumas programams 
galima padaryti tik Navy Pier. 
Visi vietos įrengimai pikni- 
kuotojams "nieko nekaštuos.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Buvę šitaip. Miller užmušė 
pačią namie. Paskui įvertė 
automobiliu moters lavoną, 
įsisodino tris savo dukteris 
(14, 4 ir 2 metų) ir atvežęs 

į minėtą aukščiau vietą, išver
tė lavoną.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9;30 ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So, Hermitage Avenue

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

pra* 
kiek

stebėtis 
mokyklas 
kitų mokinių

Visur tylu .... 
Tiktai tu ...... 
Pas upelį .:.... 
Venitienne .... 
Močiute mano

Komiteto
Jurgelio-

Pasaulinės

tina
mas

Lietuvių Dienos Komiteto Pri 
pažinimas ir lngaliavimas

mo-
Mo-

Verpimo daina 
Labanaktis ....

(Šiandien Pečukaitės 
Radio Koncertas

Šiandien 9 vai. vakare visi 
atsukite savo radio i stotį 
WSBC, 1210 kilocvcles, kada 
eis Naujienų programas ir 
musų dainininkė Helena Pe- 
čukaite duos pilną radio kon
certą susidedantį iš puikių 
meilingų dainų. ;

Aldona Jurgelio/iiutė baigė 
aukštesniąją mokyklą

’ (ekzami 
antrom i po

Keistučio Kliubo pik 
nikas nusisekė

buvo didelis susirūpinimas
Steponas.

kranto, laivas su

šiuomi pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad aš jau iš ligoni
nės parėjau namo. Ačiū, kurie Jan
kė mane ligoninėje. John Stanchus, 
1910 So. Ruble St.

neišduos 
aplikantui, kuris nežino 
apie musų valdžią. Tei- 
atims antras popieras, 
aplikantas nesakė teisy-

Liet. Socialistų Sąjungos Chica
gos Centralė kuopa laikys mėnesi
ni susirinkimų birželio 22 d., penk
tadienio vakare, pradžia 8:30 vai., 
Naujienų name, 1739 S. Halsted St.

Komisija turi parūpinusi speciali 
projektą organizavimui jaunuolių, 
kuri kuopa turės apsvarstyti ir vyk- 
dinti. Visi nariai ir simpatizuotojai 
yra kviečiami atsilankyti ir prisi
dėti prie taip svarbaus darbo.

Kviečia Valdyba.

Bus tik viena Lietuvių diena Pasaulinėj 
parodoj ir vienas komitetas

Praeitą savaitę išsiuntinėta visiems 
nariams pakvietimai j Spulkos me
tini susirinkimą, kuris ivyks ketvir
tadieni, birželio 21 d., 7:30 valandą 
vakare, Naujienų name.

Visų narių priedermė yra atsilan
kyti.

Kurie dėl svarbių priežasčių at
silankyti negalėtumėte, tai malonė
kite priduoti kam nors savo proxy 
(igaliavimą). {galiokite savo pažįsta
ma arba Spulkos valdybą.

Laiške buvo (dėtas atskiras lapu
kas ant Ikurio reikia pasirašyti ir 
priduoti ypatai, kurią įgaliojate.

T. RYPKEVIČIA, 
1739 So. Halsted St.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NAUJIENŲ SPULKOS 

NARIAMS

Pranešame, kad ateity 
nešimų apie išvažiavimus 
tui nedėsime, nes daug draugi* 
jų parengusios išvažiavimus da 
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant 
nešimą, prašome pažymėti 
Vietos norėsite užimti. Draugi 
joms už (lokius pranešimus skai 
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

(Tęsinys)
ANTROS POPIEROS

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas ivyks 
birželio 21 d. 1984, 8 vai. vak., Al- 
miro Simons svet., 1640 N. Hancock 
St. Malonėkite dalyvauti ant šio su
sirinkimo, nes turėsime apsvarstyti 
apie tolimesni kuopos veikimą — ir 
ką veiksime šią vasarą.

Valdyba.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

netenka, 
baigia 

kas

Kiekvienas asmuo virš 21 
metų amžiaus, kuris pajėgia 
įrodyti tegalį įvažiavimą į S. 
Valst. pastoviam gyvenimui, 
kuris išgyveno nepaliaujamai 
šioj šalyje bent penktus me
tus ir Valstijoj vienus metus 
ir turėjo pirmas popieras bent 
dvejus metus, bet ne daugiau 
kaip septynias, gali paduoti 
aplikaciją antroms popieroms. 
Jeigu jis atvyko į šią šalį po 
birželio 29 d. 1906 m., tai ap
likantas, pirm prašant antri; 
popierų, turi parašyti prašy
mą natūralizacijos biurui 
WashingĮone, D. C., kad Šis iš
duotų įvažiavimo certifikatą. 
Biuras tada praneš aplikantui 
pašto atvirute, kada ir kur jis 
turi paduoti aplikaciją ant
roms popieroms. Aplikantas 
paskutinėms popieroms turi 
atsinešti kortelę į teismą ir 
atsivesti du piliečius, kaip liu
dininkus, kad jį rekomenduo
tų. Joks pilietis negali būti 
liudytojas, jeigu jis nepažino
jo aplikanto nepaliaujamai 
per penkius metus ar ilgiau 
Suvienytose Valstijoje.

Pirm paduosiant aplikaciją 
antroms popieroms,: aplikan-

Petrausko 
Riemann’o 
Lingvienės 

į?o koncerto bus pranešta 
svarbių vėliausių žinių tiesiog 
iš Naujienų redakcijos.

Nėra abejonės, kad šį vaka
rą visuose lietuvių namuose 9 
vai. vakare radio bus atsukti 
j stotį* WSBC, 1210 kilocycles.

Juozas Balsitis, 2820 West 
40th St., jau pilnai pasveiko. 
Juozas buvo sunkiai susirgęs 
plaučių uždegimu, bet ačiū Dr. 
T. Dundulio pastangoms jo gy
vybė tapo išgelbėta.

Juozas yra gero ir draugiško 
budo žmogus, todėl pas jo drau
gus

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdeda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.................... 

Mieros per krutinf

Bomba ekspliodavo 
tuščios krautuvės, parenduo- 
tos tavernai adresu 7837 So 
Halsted Street.

kurie at- 
iš Anglijor. 
mažu žėgli- 

(sailboat) vardu

Kaip jau visiems yra žino
ma, Keistučio Kliubo didžiulis 
piknikas įvyko birželio 17 d. 
Piknikas gerai nusisekė visais 
atžvilgiais.

Piknikas buvo turtingas pro
gramų ir dovanomis. Sulygi
nant su kitais pirmiaus reng
tais piknikais Birutės darže per 
musų , didžiules įstaigas, šitas 
piknikas nebuvo nei kiek ma
žesnis.

Dovanas laimėjo J. Urbik, J 
Darish, J. Kiškunas ir p-lė C. 
Stupariutė.

Apie visas smulkmenas ir 
pikniko margumynus ir įvy
kius parašysiu atskiroj kores
pondencijoj. —SU. Narkis, 

korespondentas.

1934.
Yours very truly, 
A Century of Progresą 
J. V. Houghtaling 
Supervisor of 
Nationality Events. 
Suglaudus, šito laiško 

nys yra, kad Pasaulinės Paro
dos “A Century of Progress” 
administracija pripažysta Lie
tuvių Dienos Komitetą suside
dantį iš paminėtų asmenų su 
Kl. Jurgelioniu, kaipo pirmi- 
ninku^ir ingalioja šitą komi
tetą rengti lietuvių dienos pro
gramą rugpiučio 5 d., 1934 m.

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus.

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 50«3

Mes pristatėm i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specialės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 40 ir augš- 
popiera ................... čiaus
Varnišas, kuris išdžiųsta i 4 va
landas ........................... $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ..................... - $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berinį šepetį sieninės popieros va
lymui.

Ai A'ji'ha;’’' Aiii’

tas kariu su savo liudytojau 
turi atsilankyti į natūraliza 
rijos ofisą pašto trobėsyj pra 
diniam knot i. 
nui). Aplikacij 
pieroms kaštuoja ne daugiau, 
kaip dešimtį dolerių. Dešimt 
dolerių sumokama teismo 
klerkui. Kai jau aplikacija ta
po paduota, aplikantas turi 
laukti 90 dienų iki jo byla pri
siartins paskutiniam išklausi
nėjimui teisine. Klerkas pa
siunčia įspėjimą apie paskuti
nį išklausymą kiekvienam ap- 
likanlui. Nurodytą įspėjime 
dieną aplikantas privalo atsi
lankyti į teismą kartu su savo 
dviem liudytojais. Aplikantai 
Suvienytų Valstijų apskrities 
teisme nėra reikalaujami atsi
vesti savo liudytojus paskuti
niam išklausinėjimui. Liudy
tojai privalo būti Amerikos 
piliečiai. Naturalizuotas pilie
tis einąs už liudytoją turi at
sinešti antrąsias 
ras.

Suvieniji ų ' Vardiju valdžia 
tyrinėja kiekvienos bylos fak
tus. Teisėjas kvočia (ckzanii- 
nuoja) liudytojus ir aplikan- 
tą antroms popieroms apie jo 
būdą (karakterį) ir žinojimą 
Amerikos valdžios. Teisėjas 
neišduos antrųjų popierų pra
sto budo aplikantui 
jų nė 
nieko 
sėjas 
jeigu 
bes išklausinėjime. Geriausia 
yra sakyti teisybę. Teisėjas ga
li tam tikrais atvejais net at
imti antrąsias* popieras iš na- 
turalizuoto piliečio, jeigu šis 
kriminaliai nusikalsta.

AMERIKOS TAUTA.
Kristoferas Kolumbus

Kristoferas Kolumbus, gi
męs Italijoj, surado Ameriką 
1492 m. Ispanijos valdžia da
vė laivus ir žmones Amerikai 
pasiekti. Ameriką buvo dyku
ma (laukine Šalis), kai Ko
lumbus atvyko čia. Balti žmo
nės negyveno Amerikoje, kai

2738 — Kam nepatiks ši elegantiška vasarine suknelė? Ji 
visokioms progoms. Ją pasiūdinti galima iš naujoviško, margaus 
arba batisto. Sukirptos mierdš 16, 18 taipgi 86, 38, 40, 42, 44, 46 
colių per krutinę.

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

Aldona Jurgelioniutė baigė 
keturių metų kursą Roosevelt 
High School. 1

Dūliai to 
Tokias pa 
tūkstančiai 
metai.

Bet Jurgelioniutė ne tik 
kinosi. Ji kartu ir dirbo, 
kyklą lankydavo nuo ryto, o 
nuo 1 valandos po pietų dirb
davo savo tėvelio malevų krau
tuvėje, vesdama visą biznį kaip 
senė. i - i

Aldona skyrėsi nuo kitų sa
vo amžiaus mergaičių manda
gumu, darbštumu, o ypač gra
žiu lietuvių kalbos vartojimu.

Kaip girdėti, Aldona nepasi
tenkins vien aukštesnės mo
kyklos mokslu. Ji sieks aukš
tosios mokyklos kursą baigti.

Aš nuo savęs veliju Aldonai 
Jurgelioniutei geriausio pasise
kimo ateity.

Taip pat sveikinu ir Aldonos 
sesutę Liliją su jos gimtadie
niu. —Lauskaimiškė.

linčių savo tautą 
tinių išrokavimų, 
lėtojų ir žinovų. 
Dienos Komiteto 
tapo Pasauli r ės 
gėjų priimti ir patvirtinti, yra 
pasiryžę surengti kuopuikiau- 
sią lietuvių dieną Pasaulinėj 
Parodoj, kur visi lietuviai ga
lėtų gražiai pasirodyti ir savo 
muzika, savo dainomis, savo 
vėliavomis, maršavimu ir skait
lingu atsilankymu bei dalyva
vimu padaryti į visus didelį įs
pūdį. Nei vienas Lietuvių Die
nos Komiteto narys nej ieško 
ir nej ieškos asmeninės garbės, 
bet kiekvienas viską darys tik 
dėl lietuvių vardo garbės pa
didinimo. Nei vienas jų nejieš
ko ir nejieškos jokio pelno, bet 
anaiptol kiekvienas aukoja sa
vo laiką ir pinigus, kad tik pa- 
sekmingiau tą tautai svarbų 
darbą atlikus. Savo pavyzdžiu, 
didelio pasišventimo pavyzdžiu, 
Lietuvių Dienos Komiteto na
riai nori sužadinti ir 
tuvius.

Lietuvių Dienos 
pirmininkas adv. Kl. 
nis turi gavęs iš 
Parodos administracijos seka
mą laišką, kurs patvirtina Lie
tuvių Dienos Komitetą ir inga
lioja jį rengti Lietuvių Dieną 
rugpiučio 5.
Mr. Kleofas Jurgelionis, 
Chairman Lith. Day 
World*s Fair Commijttee 
3407 Lowe avė.
Chicago, 111.

Re: Lithuanian 
Committee.

Dear Mr. Jurgelionis:
This letter notes the recog- 

nition by A Century of Pro
gresą of the Lithuanian Day 
Committee for the 1934 Worid*s 
Fair comprised of the. follow- 
ing people:

Kl. Jurgelionis, Chairman 
Miss Effie Mikužis, Secty 
Mrs. Nora Gugis 
Just i n Mackewich 
J. Zuris
J. Byanskas
Charles Stephens
A. Misevich 
Anton Olis 
Paul Miller 
Dr. V. Šimkus 
M. Biekša 
M. Vaidyla.
Your name is being sent to 

the secretary of A Century of 
Progress for approval by the 
Board of Directors as a mem- 
ber of the Nationalities Com
mittee of A Century of Pro
gress 1934.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengė ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iŠ ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIU DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus. Draugijon.

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

Athlete Foot, Dedervinė, Niežuoti 
kojapirščiai, — Gaukite ūmią pa- 
gelbą. Tiktai 50c. už treatmentą. 
Reikalaukite tuojaus,—šiandien.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St. 

Chicago, III.

Visos Chicagos lietuviai šį 
vakarą 9 vai. turės smagumo 
išgirsti per radio puikų ir ma
lonų koncertą. Tai bus pirmas 
musų radio dainininkės Hele
nos Pečukaitės pilnas radio 
koncertas, šis koncertas už
ims visą Naujienų radio pro
gramą. Jo bus ytin smagu 
klausytis, nes jis eis ištisai be 
šiurkščių pertraukų kalbomis 
apie bargenus ar ką kitą. (Pa
nelė Pečukaite turės pilną lais
vę išdainuoti savo dainas nuo 
pirmos iki paskutinės, ir klau
sytojai galės pilnai užsimiršti 
gaudami vieną smagumą' po ki
to. Jos dainoms bus pagamin
tas muzikalis fonas “back- 
ground”, kurio išpildyme daly
vaus ponia M. Schultz ir p-lė 
Genevaįtė Ketverčiutė. šitais 
žvilgsniais tai bus pirmas, mo
derniškas vokalis ir muzikalis 
lietuvių radio programas.

Panelė Helena Pečukaite ke- 
sudainuoti šį vakarą seka- 
dainas:
Stipinsiu dainužę

Petrausko 
Gruodžio 

.. Barth’o 
Lieurance 
Godard’o

Kolumbus surado ją. Rausvie
ji, vadinami indėnais, buvo 
pirmieji šios šalies gyventojai. 
Indėnai gyveno 
Indėnai gyveno iš medžioklių 
ir žvejonių 
miestu arba namu ar gatvių. 

EUROPA.
Haiti žmonės atvyko Ameri

kon iš Europos.
Būrys žmonių iš 102 vyrų ir 

moterų, vadinamų pilgrimais, 
buvo tarp pirmųjų 
vyko Amerikon 
Pilgrimai atvyko 
n i u. laivu 
Mayflower ir išsėdu ant Mas- 
sacchusetts kranto 1620 metų 
žiemą vietoj vadinamoj Ply- 
moutli. Pilgrimai pastatė na
mus iš senoji; gyvenimui ir 
pasodino daržus.

PADĖKOS DIENA.
Padėkos diena primena a- 

merikonams pilgrimų tėvus, 
pirmuosius nausėdas Ameri
koj. Kai šie nausėdos atsidūrė 
ant bado 
maistu atvyko iš Anglijos lap
kričio mėnesio paskutinį ket
virtadienį ir išgelbėjo jų gy
vastis. Pilgrimai padarė tą 
įvyk; padėkos diena. Padėkos 
Dieną visi amerikonai apvaik- 
ščioja kas metai.

(Bus daugiau)

šių metų Pasaulinės parodos This letter constilutes your 
Lietuvių Dienos Komitetas su-Į autherity to erganize the Lith- 
lig Pasaulinės Parodos rengėjų juanian Day pregram on August 
reikalavimo tapo suorganizuo-; 5th 
tas geros valios žmonių, my- 

be jokių poli- 
iŠ dailės my- 
Visi Lietuvių 
nariai, kurie 
Parodos ren-

IETKIEWICZ

FARMA pardavimui. 102 akeriai 
geros žemės, geras ūkis, barnė ir 
namas arti Elgin, III. Atsišaukite 

946 W. Slst Place

............ ... ............. .....................#

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENG.YSTĖ IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago, IU. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA TUOJAU dviejų atsakan
čių vyrų degtinės pardavinėtojų. Ge
ra proga uždirbti pinigų. Atsišau
kite tuojau pas Lietuvišką žydu
ką.

MUTUAL LIQUOR CO., 
4707 S. Halsted Street

PAIEŠKAU janitoriaus pagelbi- 
ninko, unijisto. 4939 Broadway.

—0—

REIKIA patyrusio darbininko ant 
ūkės. Atsišaukite

946 W. Slst Place

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
mažos ūkės. Turi mokėti pjauti šie
ną. Atsišaukite krautuvėj.

4939 Broadway

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

MERGINA, teisinga, patyrus prie 
abelnb namų darbo, mėgstanti kū
dikius, gyventi ant vietos. 1155 N. 
Hamlin Avė. 2 lubos.

REIKALINGA moterys tikrai pa
tyrusios, skuduru sortuotojos. Gera 
mokestis. Fairfield Iron and Metai 
Co., 1140 S. Fairfield Avė.

Fumiture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

Į STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 

$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE. 5746 South Ashland 
Avenue.

BARO FIKČERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Fikčeriai dėl visokios rų- 
šies bizniu, žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambariu rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai — $10—$15— 
$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai .

PARSIDUODA alaus tavern, biz
nis išdirbtas gerai; priežastį par
davimo, du bizniai, pigiai. 6000 So. 
Carpenter St.

PARDAVIMUI aludė, kampinis 
biznis, seniai išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai. PrieŽas- 
ti patirsite vietoje. 7200 S. Green SL

PARDAVIMUI duonos kepykla, 
geras biznis arba reikalingas part
neris, kad ir su mažai pinigu. Pa‘ 
tyrimas nereikalingas, bile butų ge
ras vyras. Kreipkitės adresu P. D., 
1032 Lawndale Avė., Detroit, Mich.

PARSIDUODA Alaus Tavern ne- 
roj vietot Biznis geras. Pigiai. Pa
šaukite Yards 0803. Klauskite žy
duko.

Real Estate For Sale 
Namai-ieipėPardavimui

4 KAMBARIU moderniškas stucco 
bu n gal ow, vasariniu rezorty «?rdelin- 
kėi. apie 58 mylias nuo Chicago, 
elektriką, vanduo, cementinis 
mentas. Rubežiuojanti žemė tinka 
dėl daržovių auginimo. Kainavo sa
vininkui virš $7700, paaukaus abudu 
už $8950. E. A. Talman, Att in Fact, 
3734 W. 26th St., tel. Rockwell 1966.

Farms For Sale 
________ Ūkiai Pardavimui




