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San Francisco Darbininkai 
Pasiduoda Arbitracijai jįiĮįSŠįįiįiŠ

«*^|M<ĄĄRR “Lituanicos II” Motoras 
Jau Sustatytas

Dabar laukiama ką pasakys samdytojai. 
Johnson aštriai smerkia generalinį strei

ką. Rooseveltas tikisi susitaikymo

Dabar Pratt & Whitney fabrike daromi 
bandymai; ALTASS prezidentas ir Vice
pirmininkas padarė vizitą “Lituanicai II”

SAN FRANCISCO, Cal., liepos 18.—Streikuojančių dokų 
darbininkų vadas Harry Bridges viešame pareiškime sako, kad 
“generalinis streikas yra užsibaigęs”.

“Bet longshoremenai nėra nugalėti”, pareiškė Bridges.
Jis sako, kad streiko komiteto leidimas atidaryti gasolino 

stotis, unijos restoranus ir mėsinyčias sunaikino generalinio 
streiko tįkshis.

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 18. —Prezidento Roosevel- 
to darbo taryba viešai atsišau
kė į darbininkus, kad jie tuo- 
jaus atšauktų generalinį strei
ką ir visus ginčus pavestų ar
bitracijai.

Bet ir be tarybos raginimo 
darbininkai pirmieji pasiūlė pa
vesti ginčą arbitracijai. Tik ta
ryba dar neturi atsakymo iš 
samdytojų pusės. O kol nėra 
to atsakymo, tai ir darbininkai 
negali visuotino streiko atšauk
ti.

Taryba dabar bando laivų sa
vininkus prikalbinti pasiduoti 
arbitracijai. Laivų savininkai 
jau pirmiau buvo sutikę paves
ti arbitracijai ginčuo—tik* si? 
viena unija International Long- 
shoremen’s-’Assn., bet griežtai 
atsisako tartis su kitomis de
vyniomis streikuojančių laivų ir 
dokų darbininkų unijomis, nes 
tos unijos buk neatstovaujan
čios jų darbininkų.

Delei laivų savininkų atsisa
kymo pripažinti kitas unijas ir 
tuo baigti ginčą, streikas ir už
sitęsė ir iššaukė generalinį 
streiką. O ir to streiko bai
gimas priklauso išimtinai nuo 
užsispyrusių laivų savininkų.

Maistas jau gabenamas
San Francisco jau susilaukė 

šviežios mėsos ir kitokio švie
žio maisto, streikieriams leidus 
jį įgabenti. Streiko komitetas 
leido atsidaryti 350 mėsinyčių.

Mieste, kuris yra suparali- 
žuotas visuotino strekio, yra 
ramu, nors policija daro viską, 
kad tik išprovokuoti sumiši
mus, kad ji bendrai su milicija 
galėtų 
bar gi 
licijos 
7,000
ginkluotų milicininkų ir visi jie 
neturi ką veikti.

Policijos viršininkai tiek to
li nuėjo, kad išleido griežtą įsa
kymą policijai neleisti “valka
toms” rodytis gatvėse. Tas įsa
kymas sekė policijos ir savano
rių mušeikų puolimus žinomų 
komunistų susirinkimų vietų. 
Apie 300 komunistų liko areš-, 
tuota ir ieškoma priekabių, ar 
negalima butų kuriuos jų de
portuoti kaipo negeistinus at
eivius.

Johnsonui vaidinasi civilis 
karas 

administratorius gen. 
kuris čia lankėsi, bet 

nė su darbininkais.

NBA.
Johnson, 
derybose 
nė su samdytojais nedalyvavo,
viešai pareiškė, kad nors darbi
ninkai turi teisę strekiuoti, bet 
generalinis streikas yra civilis 
karas ir sukilimas ir todėl tu
ri būti patremtas visomis val
džiai prieinamomis priemonė
mis. Jis tiesiog kurstė gove- 
das pradėti veikti, kad pašalin
ti žalingus elementus, kaip ko
kias žiurkes.
Unija ragina >baigti generalinį 

, streiką
WASHINGTON, 1. 19. — Na- 

cionalė Longshoremen taryba 
per Baltąjį Namą'išleido pareiš
kimą, kuriame ji ragina tuo- 
jaus atšaukti generalinį strei
ką San Francisco, o laivų kom
panijas ir streikuojančius do- 
dų ir laivų darbininkus pasi
duoti arbitracijai. Taryba nu
rodo, kad unijos jau sutiko pa
siduoti arbitracijai ir tik’ su 
tu‘o turi sutikti laivų kompani
jos.

Darbo sekretorė Perkins tuo- 
jaus per radio pranešė prezi
dentui kokius pasiūlymus pa
davė longshormenų taryba. Ta 
taryba visas derybas pavedė 
vesti gen. Johnsonui.

Kiek pirmiau prezidentas 
Rooseevltas telegramoje darbo 
sekretorei Perkins išreiškė vil
tį, kad jo taikymo tarybai pa
siseks sutaikinti streiką ir kad 
jis bus sutaikintas patenkinan
čiai.

Žmonės, kuriems pavesta tvarkyti šalies reikalus, prezidentui
sudaro kaip ir vyriausį kabinetą. 1. vidaus reikalų sekretorius Harold Ickes, 2. darbo se-Jie 

kretorė Frances Perkins, 3. federalinio šelpimo administratorius Harry L. Hopkins, 4. Hugh 
Johnson, NRA administratorius, 5. pirmininkas Donald Richberg, vyriausias NRA patarėjas.

New Yorko moterų i 
rūbų siuvėjai ruošia

si streikui
NEW YORK, 1. 18. — Nau

jas moterų rūbų siuvėjų strei
kas darosi neišvengtinas Jis 
palies apie1 18,000 darbininkų, 
ku‘rie dirba prie nertinių dra
bužių.

International Ladies Garment 
Workers unija jau užgyrė tą 
streiką ir paskyrė 300 žmonių 
komitetą streiką vesti. Komite
tui vadovaus unijos vice-prezi- 
dentas Salvatore Ninfo. Strei
ko diena dar nenustatyta.

Darbininkai reikalauja 30 vai. 
darbo savaitės, pakėlimo algų 
ir klasifikavimo algų skalės.

8 streikieriai polici
jos sužeisti Seattle, 

, Wash.
SEATTLE, Wash., 1. 19. — 

Didelis būrys streikuojančių 
dokų ir laivų darbininkų bandė 
sulaikyti iškraunančius laivus 
streiklaužius, bet pastariesiems 
į pagelbą atėjo policija ir puo
lė streikieriUs buožėmis ir du
jų bombomis. 8 streikieriai ir 
1 policistas liko sužeisti.

Laivų radio operuo 
tojai streikuoja

Pači-

bus prirengta kelionei, ji ga
lės nuveikti ir nepalankias oro 
sąlygas”.

pulti darbininkus. Da- 
pristatyta daugybės po- 
ir sutraukta į miestą 
kanuolėmis ir tankais

ORHSįte
Chicagai ir apielinkei federa* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaUkę, gal dar 
šilčiau.

Saulė
22.

teka 5:30, leidžiasi 8

Pasikalbėjime su laikraštinin
kais Perkins atsisakė pasakyti 
savo nuomonę dėl generalinio 
streiko, bet aštriai % pasmerkė 
kompanijų samdymą streiklau
žių. '
Tai lokalis dalykas, sako Green

CHICAGO.—Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Wm. 
Green, kuris apsilankė Chicagoj 
vykdamas į Wisconsino Darbo 
Federacijos konferenciją, pa
reiškė, kad San Francisco ge
neralinis streikas yra lokalis 
dalykas, kuris neliečia visos ša
lies darbininkų ir paskelbtas be 
pritarimo Am. Darbo Federaci
jos, kuris ir nebuvo reikalin
gas. Tokie generaliniai strei
kai, jei laimimi, yra moralis 
laimėjimas visų, bet jei pralai
mimi, yra pralaimėjimas visų 
darbininkų.

; ..........  , t...................

LIVERPOOL, Angli/oj, 1. 18. 
—Šiandie karalius ir karalienė 
atidarė ilgiausį pasaulyje tune
lį po vandeniu, kur ėmė 9 me
tus pravesti ir kainavo arti 
$40,000,000. Jis yra mylios il
gumo, 46 pėdų diametre ir Li- 
verpool jungia $u Birkenhead.

NEW YORK, 1. 18.
fiko laivų radio operuoto j ai yra 
šaukiami prisidėti prie streiko 
kaip tik jų laivai pasiekia uos
tą Streikieriai reikalauja 8 
vai. darbo dienos, pakėlimo al
gos irv Pacifiko laivų savininkų 
pripažinimo y unijos.

Portland generalinis 
streikas atidėtas

NorthDakota valsti
joj atsirado du 

gubernatoriai
Teismas pašalino gubernatorių 

Langer, bet tiasiš neužleidžia 
vietos vice-gubernatoriui Ol
son ir paskelbė karo stovį

BISMARK, N. D., liepos 18. 
—North Dakota susilaukė dvie
jų gubernatorių—Langer ir Ol
son; abu jįe republikonai, bet 
priklauso skirtingoms frakci
joms. i

Prieš kiek laiko Langer buvo 
nuteistas kalėj iman už ėmimą 
iš šelpiamų bedarbių pinigų po- 
litiniems tikslams.. Bet jis pa
davė apeliaciją. Po to jis vėl 
laimėjo republikonų nominaci
ją į gubernatorius sekamiems 
rinkimams. Tečiau kaip tik 
teismas’ nuteisė Langer, i? tuoj 

gubernatorius Olson pa-
Langer, kaipo nu- 
;Us, nebegali to- 
p pareigų ir pasi- 
^ubernatorium.. 

-egi nesutiko

PORTLAND, Ore., 1. 18. — 
Portland organizuotų darbinin
kų “strategijos komitetas”, ku
riam pavesta paskelbti genera
linį streiką, išreiškimui užuo
jautos streikuojantiems dokų ir 
laivų darbininkams, nutarė tą 
streiką atidėti iki jis galės pa
sitarti su atvykusiu į čia na- 
cionalės darbo tarybos pirmi
ninku, senatorių Wagner, kurį 
prezidentas paskyrė patarėju 
prezidento aibitracijos tarybai.

Manoma, kad Portlande ge
neralinio streiko bus išvengta.

- ...U ■' r

GRAND AaPIDK, Mich., 1. 
18.—Trys žmonžs liko užmušti' 
ir ketvirtas gal mirtinai su
žeistas pasažieriniam* trauki
niui sudaužius jų automobilį.

A 
teista’š .s 
liaU eiti 
skelbė sa

Langer Ikugi nesutiko už
leisti Olsonui savo vietos ir 01- 
son buvo priverstas kreiptis į 
teismą. Aukščiausias valstijos 
teismas parėmė Olsoną ir pri
pažino, kad Langer nuteisimas 
jį diskvalifikavo ir jis nebega
li eiti savo pareigų.

Tečiaus ir dabar Langer ne
pasitraukė iš vietos, bet pašau
kė miliciją ir paskelbė karo sto
vį, taipgi pašaukė susirinkti 
valstijos legislaturą.

Atsirado d U gubernatoriai. 
Langer sėdi k'apitoliuje, o ki
tas, Olson, atidarė raštinę ho- 
tely, atšaukė karo stovį ir pa
naikino legislaturos susirinki
mą. Dabar nė vieni, nė 
nežino ką daryti ir kurio 
bernatoriaus klausyti.

Langer ketina apeliuoti, 
kaip išrodo, jis pralaimėjo,

kiti 
gu-

Bet
* , „ . „ , nesA 'M a w r,

visi greičiau sutiks klausyti 
teismo, o teismas yra gTiežtai 
prieš Langer nusistatęs.

Bus bandoma išbraukti x ir 
Langer kandidatūrą iš sekamų 
rinkimų. Jei tai pasiseks pa
daryti, tai veikiausia guberna’ 
toriaus vietai kandidatuos jo 
žmona nepriklausomųjų sąrašu. 
Ir ji gali laimėti, nes Langer 
yra gana populiarus.

Pasiuntė 13 karo lai 
vii tirti karininko 

mirti
ISTANBUL, Turkijoj, 1. 18.— 

Kaip Anglija gina savo kari
ninkų ir piliečių gyvastį sveti
mose šalyse parodo tai, kad 
Anglija į Turkijos vandenis pa
siuntė 13 karo laivų bendrai su 
Turkijos valdžia tirti kaip Tur
kijos kareiviai nušovė Angli
jos laivyno karininką. Kartu 
bus išekoma kūno laivyno dak^ 
tara Robinson, kuris prigėrė 
prie Samos salos ir kurio kū
nas tebėra...peišgriebtas.

Taikins Minneapolis 
trokų draiverių 

streiką
MINNEAPOLIS, Minn., 1. 19. 

—Federalinė valdžia siunčia 
savo taikintojus, kurie gelbės 
taikinti trokų draiverių streiką.

Mieste yra ramu, nes kom
panijos nebando operuoti tra
kus, išėmus tuos, kuriuos yra 
leidę patys streikieriai.

Greitos perskiros

VIENNA, 1. 18. — Buvęs Is
panijos karalius Alfonso naktį 
automobiliu suvažinėjo ir už
mušė vieną daktarą. Ęx-karali‘us 
betgi nuo atsakomybes liko pa- 
liusuotas, nes jis nebuvęs kal
tas už įvykusią nelaimę.

CHICAGO, III.—šiandien iš 
Hartford, Connecticut, atėjo te
legrama nuo “LITUANICOS II” 
mechaniko Viktoro Jesulaičio, 
kad spefcialis motoras Įeit. Fe- 
ikso Vaitkaus transatlantiniam 

lėktuvui įau pastatytas.
V. Jesulaitis toliau telegra

moje, prisiųstoje Įeit. Vaitkui, 
sako, kad dabar Pratt and 
Whitney fabrikas, pastatęs mo
torą,-----  daro su juo bandy
mus ir jeigu bus rastas tvar
koje, tuojau bus išsiųstas į 
Kohler, Wis., kur lėktuvas yra 
rengiamas kelionei į Lietuvą.

Motoro pastatymas, daugiau 
negu4 kas kitas užtikrina skridi
mo įvykinimą šįmet, yra Įeit. 
Vaitkaus ir mechaniko Jesulai
čio nuomonė. Pratt & Whitney 
bendrovė prisibijojo, kad dėl pir
mesnių užsakymų nepajėgs 
“^LITUANICAI II” motorą grei
tai pastatyti, bet pasirodo, kad 
ji dėjo speciales pastangas kliū
tis nugalėti ir, štai, svarbiau
sioji musų lėktuvo dąlis jau 
gatava.
Kartonas ir Nuviliąs patenkhr- l»i»wset4 tokio nepaprae.

Jau 100 žuvusių Len 
kijos potvyniuose
KROKUVA, 1. 18. — Dau- 

kiau kaip 100 žmonių žuvo ir 
tūkstančiai .žmonių liko be pa
stogės potvyniuose pietinėj 
Lenkijoj-Galicijoj. Visas plotas 
į pietus nuo Krokuvos-Lvovo 
geležinkelio yra užlietas van
dens.

šeši pavirto dvynu 
kais

BUCHARESTAS. Rumunijoj, 
I. 18. —Laikraščiai dideliu triu
kšmu paskelbė, kad viena ra
munė pagimdė šešis vaikus. To
kie atsitikimai yra didelė re
tenybė, nes per pastaruosius 
500 metų yra žinomi tik keli 
tokie^ atsitikimai, tad męksli- 
ninkai iš visur ėmė ruoštis Va-

SAN FRANCISCO, ,Cal., 1. 
18.—Mrs. Eleanor Wilson Mc- 
Adoo, duktė mirusiojo prezi
dento Wilsono, pareikalavo per- 
skirų nuo savo vyro, senato
riaus William Gibbs MsAdoo, 
Wilsono laikais buvusio iždo 
sekretoriaus, neva dėl nesuti
kimo abiejų interesų ir delei to, 
kad jis daugiausia laiko turi 
praleisti Washingtone, o Wash- 
ingtono klimatas jai netinkąs.

Už 20 minučių po padavimo 
teismui skundo ir po 5 minučių 
bylos nagrinėjirtio, perskiros li
ko suteiktos.

Suteikimas tokių greitų per- 
skirų iššaukė visų nuostebą ir 
nepasitenkinimą, kad turtin
giems teisėjai taip greitai pasi
tarnauja ir skubiai patenkina 
menkiausius jų norus. Tad au
gs tesnio teismo teisėjas priža
dėjo ištirti dalyką ir pažiūrė
ti, ar viskas atlikta sulig įsta
tymų.
nebus panaikintos

Bet perskiros vistiek

ti vizitu į Kohler
Nepaprastai geras įspūdžius 

įgijo ALTAS Sąjungogs prezi
dentas p. Antanas Kartanas ir 
vicepirmininkas p. M. Narvi- 
das, kurie nuvyko į Kohler, 
Wis., pažiūrėti kaip “LITUANI
CA II” yra ruošiama didžiąjai 
kelionei ir kas su ja yra da
roma.

Jie pasakoja, kad radę lėk
tuvą išardytą įrengimui, radę 
pagamintus specialės konstruk
cijos tankus, kurie turės apie 
710 galionų įtalpos,. (daugiau 
negu numatyta), susipažinę su 
komplikuotais naujais lėktuvo 
instrumentais. Bendrai, pada
rę nuodugnią inspekciją persi
tikrinti, ar ALTASS planai bus 
šįmet įvykinti ar ne— tai yra 
ar skridimas įvyks šįmet ar ne. 
Nors ir pirmiau jie prisilaikė 
tokios nuomonės, kad skridimas 
įvyks šįmet, nežiūrint visų* pik
tų norų žmonių skleidžiamų 
gandų, dabar yra dar giliau per
sitikrinę ir, nuo dabar lauks 
nekantriai to momento, kada 
jie galės Įeit. Feliksą išlydėti.

“LITUANICOS 11° rengimas 
transatlantiniam žygiui yra ži
nioje inžinieriaus Anton Brotz, 
žymaus • aeronautinio eksperto 
ir vyriausio inžinieriaus Koh
ler dirbtuvėse; mechaniko Vik
toro Jesulaičio, kuris turi dide
lį patyrimą transatlantinių lėk
tuvų rengime ir, 
Felikso Vaitkaus, 
to, pats smarkiai 
mąjai kelionei.

Bendrai, pasakoja, p. Kar
tanas ir Narvidas, jie buvo lai
bai patenkinti vizitu j “LITUA
NICOS II” dirbtuvę ir žino, 
kad lėktuvas turi geriausius 
ekspertus jos aprūpinimui. Ge
ri, nauji instrumentai, geras 
darbas, ir atsargtimas, kurį pa- 

> rodo jos rengėjai, užtikrina 
kelionės pasisekimą, jei tik 
žiaurios oro sąlygos virš okea-

žinoma, Įeit, 
kuris, apart 
ruošiasi toli-

to įvykio—Šešių vaikų - ,
Bet vėliau išsiaiškino, kad 

nieko panašaus neįvyko ir kad 
ta moteris pagimdė tik dvynu
ku^..

LENINGRAD, Rusijoj, 1. 18. 
—Rusijos aviacijos viršininkai 
paskelbė, kad armijos aviato
rius Nikolai Evdokimov nusta
tė naują pasaulinį rekordą, iš
šokdamas parašiutu iš 26,575 
pėdų augštumos.

Kerštaudamas nužudė 
uošvį

BIRŽAI.— Mykolas Ruplėnas, 
gyv. Buginių km., Biržų vals., 
biržęlio 17 d. užmušė savo uoš
vį, to pat kaimo gyventoją Kri
siu Patkauską, 68 m., amžiaus, 
žmogžudystė padaryta iš kerš
to.

Sudegė Pabaiskas
UKMERGĖ.— Birželio 9 d. 

degė Pabaisko miestelis. Sude
gė 13 trobesių. Nuostolių per 
20,000 litų. Trobesiai buvo ne
apdrausti.

Gaisras kilo 16 vai. Padegė 
su ugnimi bezaisdami vaikai. 
Trijų ūkininkų sudegė visi tro
besiai.

GLENDALE, Cal., 1.. 18. — 
Dvi moterys liko užmuštos ban
dant sustabdyti pasiliuosavusį 
automobilių, kuriame’ buvo 3 
vaikai, kurie liko lengvai su
žeisti. Automobilis su vaikais 
pasileido važiuoti pakalnėn iri 
prišokusios moterys bandė už
traukti stabdžius, bet automo
bilius nusirito* kalno šonu, tris no nedaleistų laimingai kelionę 
sykius apsiversdamas ir abi baigti. « i • i • ttn _ tmoteris užmušdamas vietoj. “Bet su ‘Lituanica’, kaip ji

laikas važiuoti
. . ' K M

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrus} laivakorčių 
skyriaus vedėju.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
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Laivų radio operuo 
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VIENNA, 1. 18.
panijos karalius Alfonso naktį 
automobiliu suvažinėjo ir už
mušė vieną daktarą. Ex-karali'us 
betgi nuo atsakomybės liko pa- 
lįusuotas, nes jis nebuvęs kal
tas už įvykusią nelaimę.

Portland generalinis 
streikas atidėtas

Dabar laukiama ką pasakys samdytojai 
Johnson aštriai smerkia generalini strei

ką. Rooseveltas tikisi susitaikymo

Jau 100 žuvusių Len 
kijos potvyniuose
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LENINGRAD, Rusijoj, 1. 18. 
—Rusijos aviacijos viršininkai 
paskelbė, kad armijos aviato
rius Nikolai Evdokimov nusta
tė naują pasaulinį rekordą, iš
šokdamas parašiutu iš 26,575 
pėdų augštumos.

LIVERPOOL, Anglijoj, 1. 18. 
—Šiandie karalius ir karalienė 
atidarė ilgiausi pasaulyje tune
lį po vandeniu, kur ėmė 9 me
tus pravesti ir kainavo arti 
$40,000,000. Jis yra mylios il-

Pasikalbėjime su laikraštinin
kais Perkins atsisakė pasakyti 
savo nuomonę dėl generalinio 
streiko, bet aštriai % pasmerkė 
kompanijų samdymą streiklau-

NEW YORK 
jas moterų rūbų siuvėjų strei
kas darosi nęišvengtinas Jis 
palies apie* 18,000 darbininkų, 
kurie dirba prie nertinių dra
bužių.

International Ladies Garment 
Workers unija jau užgyrė tą 
streiką ir paskyrė 300 žmonių 
komitetą streiką vesti. Komite
tui Vadovaus unijos vice-prezi- 
dentas Salvatore Ninfo. Strei
ko diena diar nenustatyta.

Darbininkai reikalauja 30 vai. 
darbo savaitės, pakėlimo algų 
ir klasifikavimo algų skalės.

North Dakota valsti 
joj atsirado du 

gubernatoriai

Lituanica’, kaip ji

pasakoja, p. Kar

PORTLAND, Ore., 1. 18. — 
Portland organizuotų darbinin
kų “strategijos komitetas”, ku
riam pavesta paskelbti genera
linį streiką, išreiškimui užuo
jautos streikuojantiems dokų ir 
laivų darbininkams, nutarė tą 
streiką atidėti iki jis galės pa
sitarti su atvykusiu į čia na- 
cionalės darbo tarybos pirmi
ninku, senatorių Wagner, kurį 
prezidentas paskyrė patarė j u 
prezidento arbitracijos tarybai.

Manoma, kad Portlandę ge
neralinio streiko bus išvengta.

GRAND RAPIDS, Mich., 1. 
18.—Trys žmonės liko užmušti 
ir ketvirtas gal mirtinai su
žeistas pasažieriniam trauki
niui sudaužius jų automobilį.

Taikins Minneapolis 
trokų draiverių 

streiką

SAN FRANCISCO, Cal., liepos 18.—Streikuojančių dokų 
darbininkų vadas Harry Bridges viešame pareiškime sako, kad 
“generalinis streikas yra užsibaigęs”.

“Bet longshoremcnai nėra nugalėti“, pareiškė Bridges.
Jis sako, kad streiko komiteto leidimas atidaryti gasolino 

stotis, unijos restoranus ir mėsinyčias sunaikino generalinio 
streiko tjkshis.

bus prirengta kelionei, ji ga
lės nuveikti ir nepalankias oro 
sąlygas”.

New Yorko moterų 
rūbų siuvėjai ruošia

si streikui

8 streikieriai polici 
jos sužeisti Seattle, 

Wash.

šeši pavirto dvynu 
kais

Pasiuntė 13 karo lai 
vų tirti karininko 

mirti

SEATTLE, Wash., 1. 19. —■ 
Didelis būrys streikuojančių 
dokų ir laivų darbininkų bandė 
sulaikyti iškraunančius laivus 
streiklaužius, bet pastariesiems 
į pagelbą atėjo policija ir puo
lė streikierius buožėmis ir du
jų bombomis. 8 streikieriai ir 
1 policistas liko sužeisti. BIRŽAI.— Mykolas Ruplėnas 

gyv. Buginių km., Biržų vals. 
birželio 17 d. užmušė savo uoš
vį, to pat kaimo gyventoją Kri
siu Patkauską, 68 m., amžiaus 
žmogžudystė padaryta iš kerš

Dabar Pratt & Whitney fabrike daromi 
bandymai; ALTASS prezidentas ir Vice
pirmininkas padarė vizitą “Lituanicai II”

Teismas pašalino gubernatorių 
Langer, bei tesis neužlęidžia 
vietos vice-gubernatoriui Ol
son ir paskelbė karo stovį

NRA. 
Johnson, 
derybose 
nė su samdytojais nedalyvavo, 
viešai pareiškė, kad nors darbi
ninkai turi teisę strekiuoti, bet 
generalinis streikas yra civilis 
karas ir sukilimas ir todėl tu
ri būti patremtas visomis val
džiai prieinamomis priemonė
mis. Jis tiesiog kurstė gove- 
das pradėti veikti, kad pašalin
ti žalingus elementus, kaip ko
kias žiurkes.

ISTANBUL, Turkijoj, 1. 18.— 
Kaip Anglija gina savo kari
ninkę ir piliečių gyvastį sveti
mose šalyse parodo tai, kad 
Anglija į Turkijos vandenis pa
siuntė 13 karo laivų bendrai su 
Turkijos valdžia tirti kaip Tur
kijos kareiviai nušovė Angli
jos laivyno karininką. Kartu 
bus išekoma kūno laivyno dak
taro Robinson, kuris prigėrė 
prie Šalnos salos ir kurio kū
nas tebėra.iieišgriebtas.

GLENDALE, Cal., 1. 18. — 
Dvi moterys liko užmuštos ban
dant sustabdyti pasiliuosavusį 
automobilių, kuriame 
vaikai, kurie liko lengvai su 
žeisti.
pasileido važiuoti pakalnėn ir 
prišokusios moterys bandė už
traukti stabdžius, bet automo
bilius nusirito, kalno šonu, tris 
sykius apsiversdamas ir abi 
moteris užmušdamas vietoj.

MINNEAPOLIS, Minn., 1. 19. 
—Federalinė valdžia siunčia 
savo taikintojus, kurie gelbės 
taikinti trokų draiverių streiką.

Mieste yra ramu, nes kom
panijos nebando operuoti tro- 
kus, išėmus tuos, kuriuos yra 
leidę patys streikieriai.

UKMERGĖ.— Birželio 9 d. 
degė Pabaisko miestelis. Sude
gė 13 trobesių. Nuostolių per 
20,000 litų. Trobesiai buvo ne
apdrausti.

Gaisras kilo 16 vai. Padegė 
su ugnimi bezaisdami vaikai. 
Trijų ūkininkų sudegė visi tro
besiai.

NEW YORK, 1. 18. — Paci- 
fiko laivų radio operuotoj ai yra 
šaukiami prisidėti prie streiko 
kaip tik jų laivai pasiekia uos
tą Streikieriai reikalauja 8 
vai. darbo dienos, pakėlimo al
gos iry Pacifiko laivų savininkų 
pripažinimo unijos.

žmonės, kuriems pavesta tvarkyti šalies Reikalus, prezidentui Rooseveltui atostogaujant. 
Jie sudaro kaip ir vyriausį kabinetą. 1. vidaus reikalų sekretorius Harold Ickes, 2. darbo se
kretorė Frances Perkins, 3. federalinio šelpimo administratorius Harry L. Hopkins, 4. Hugh 
Johnson, NRA administratorius, 5. pirmininkas Donald Richberg, vyriausias NRA patarėjas.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniatikę, gal dar 
šilčiau.

KROKUVA
kiau kaip 100 žmonių žuvo ir 
tūkstančiai žmonių liko be pa
stogės potvyniuose pietinėj 
Lenkijoj-Galicijoj. Visas plotas 
į pietum nuo Krokuvos-Lvovo 
geležinkelio yra užlietas van
dens.

CHICAGO
Hartford, Connecticut, atėjo te
legrama nuo “LITUANICOS II” 
mechaniko Viktoro Jesulaičio, 
kad spefcialis motoras Įeit. Fe
likso Vaitkaus transatlantiniam 
lėktuvui įau pastatytas.

V. Jesulaitis toliau telegra- 
prisiųstoje Įeit. Vaitkui, 
kad dabar Pratt and

moję 
sako, 
Whitney fabrikas, pastatęs mo
torą,-----  daro su juo bandy
mus ir jeigu bus rastas tvar
koje, tuojau bus išsiųstas j 
Kohler, Wis., kur lėktuvas yra 
rengiamas kelionei į Lietuvą.

Motoro pastatymas, daugiau 
negu* kas kitas užtikrina skridi
mo įvykinimą šįmet, yra Įeit. 
Vaitkaus ir mechaniko Jesulai
čio nuomonė. Pratt & Whitney 
bendrovė prisibijojo, kad dėl pir
mesnių užsakymų nepajėgs 
“‘LITUANICAI II” motorą grei
tai pastatyti, bet pasirodo, kad 
ji dėjo speciales pastangas kliū
tis nugalėti ir, štai, svarbiau
sioji musų lėktuvo dąlis jau

Taryba dabar bando laivų sa
vininkus prikalbinti pasiduoti 
arbitracijai. Laivų savininkai 
jau pirmiau buvo sutikę paves
ti arbitracijai ginčusMJk* si? 
viena unija International Long- 
shoremen’s Assh., bet griežtai 
atsisako tartis su kitomis de
vyniomis streikuojančių laivų ir 
dokų darbininkų unijomis, nes 
tos unijos buk neatstovaujan
čios jų darbininkų.

Delei laivų savininkų atsisa
kymo pripažinti kitas unijas ir 
tuo baigti ginčą, streikas ir už
sitęsė ir iššaukė generalinį 
streiką. O ir to streiko bai
gimas priklauso išimtinai nuo 
užsispyrusių laivų savininkų.

Maistas jau gabenamas
San Francisco jau susilaukė 

šviežios mėsos ir kitokio švie
žio maisto, streikieriams leidus 
jį įgabenti. Streiko komitetas 
leido atsidaryti 350 mėsinyčių.

Mieste, kuris yra suparali- 
žuotas visuotino strekio, yra 
ramu, nors policija daro viską, 
kad tik išprovokuoti sumiši
mus, kad ji bendrai su milicija 
galėtų pirlti darbininkus. Da
bar gi pristatyta daugybės po
licijos ir sutraukta į miestą 
7,000 kanuolėmis ir tankais 
ginkluotų milicininkų ir visi jie 
neturi ką veikti.

Policijos viršininkai tiek to
li nuėjo, kad išleido griežtą įsa
kymą policijai neleisti “valka
toms“ rodytis gatvėse. Tas įsa
kymas sekė policijos ir savano
rių mušeikų puolimus žinomų 
komunistų susirinkimų vietų. 
Apie 300 komunistų liko areš
tuota ir ieškoma priekabių, ar 
negalima butų kuriuos jų de
portuoti kaipo negeistinus at
eivius.

SAN FRANCISCO, ,Cal., 1. 
18.—Mrs. Eleanor Wilson Mc- 
Adoo, duktė mirusiojo prezi
dento Wilsono, pareikalavo per- 
skirų nuo savo vyro, senato
riaus William Gibbs MsAdoo, 
Wilsono laikais buvusio iždo 
sekretoriaus, neva dėl nesuti
kimo abiejų interesų ir delei to, 
kad jis daugiausia laiko turi 
praleisti Washingtone, o Wash- 
ingtono klimatas jai netinkąs.

Už 20 minučių po padavimo 
teismui skundo ir po 5 minučių 
bylos nagrinėjimo, perskiros li
ko suteiktos.

Suteikimas tokių greitų per- 
skirų iššaukė visų nuostebą ir 
nepasitenkinimą, kad turtin
giems teisėjai taip greitai pasi
tarnauja ir skubiai patenkina 
menkiausius jų norus. Tad au- 
gštesnio teismo teisėjas priža
dėjo ištirti dalyką ir pažiūrė
ti, ar viskas atlikta sulig įsta
tymų. Bet 
nebus panaikintos
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to darbo taryba viešai atsišau
kė į darbininkus, kad jie tuo- 
jaus atšauktų generalinį strei
ką ir visus ginčus pavestų ar
bitracijai.

Bet ir be tarybos raginimo 
darbininkai pirmieji pasiūlė pa
vesti ginčą arbitracijai. Tik ta
ryba dar neturi atsakymo iš 
samdytojų pusės. O kol nėra 
to atsakymo, tai ir darbininkai 
negali visuotino streiko atšauk-

Kerštaudamas nužudė 
Uošvį
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Tai lokalis dalykas, sako Green
CHICAGO.—Amerikos Darbo 

Federacijos prezidentas Wm. 
Green, kuris apsilankė Chicagoj 
vykdamas į Wisconsino Darbo 
Federacijos konferenciją, pa
reiškė, kad San Francisco ge
neralinis streikas yra lokalis 
dalykas, kuris neliečia visos ša
lies darbininkų ir paskelbtas be 
pritarimo Am. Darbo Federaci
jos, Įjūris ir nebuvo reikalin
gas. Tokie generaliniai strei
kai, jei laimimi, yra moralia 
laimėjimas visų, bet jei pralai
mimi, yra pralaimėjimas visų 
darbininkų.

BISMARK, N. D., liepos 18. 
—North Dakota susilaukė dvie- 
jų gubernatorių—Langer ir 01- 
son; abu jie republikonai, bet 
priklauso skirtingoms frakci
joms. ,, 4

, ■ ' ■ X ....................., . .

Prieš kiek laiko Langer buvo 
nuteistas kalėjimai! už ėmimą 
iš šelpiamų bedarbių pinigų po- 
litiniems tikslams.. Bet jis pa
davė apeliaciją. Po to jis vėl 
laimėjo republikonų nominaci
ją j gubernatorius sekamiems 
rinkimams. Tečiau kaip tik 
teismas’ nuteisė Langer, tuoj 
vice-gubernatorius Olson pa
skelbė, kad Langer, kaipo nu
teistas žmogus, nebegali to
liau? eiti savo pareigų ir pasi
skelbę save gubernatorium.

Langer betgi nesutiko už
leisti Olsonui savo vietos ir Ol
son buvo priverstas kreiptis į 
teismą. Aukščiausias valstijos 
teismas parėmė Olsoną ir pri
pažino, kad Langer nuteisimas 
jį diskvalifikavo ir jis nebega
li eiti savo pareigų.

Tečiaus ir dabar Langer ne
pasitraukė iš vietos, bet pašau
kė miliciją ir paskelbė karo sto
vį, taipgi pašaukė susirinkti 
valstijos legislaturą.

Atsirado dii? gubernatoriai. 
Langer sėdi kapitoliuje, o ki
tas, Olson, atidarė raštinę ho- 
tely, atšaukė karo stovį ir" pa
naikino legislaturos Susirinki
mą. Dabar nė vieni, nė kiti 
nežino ką daryti ir kurio gu
bernatoriaus klausyti.

Langer ketina apeliuoti, 
kaip išrodo, jis pralaimėjo 
visi greičiau sutiks klausyti 
teismo, o teismas yra griežtai 
prieš Langer nusistatęs.

Bus bandoma išbraukti ir 
Langer kandidatūrą iš sekamų 
rinkimų. Jei tai pasiseks pa
daryti, tai veikiausia guberna
toriaus vietai kandidatuos jo 
žmona nepriklausomųjų sąrašu; 
Ir ji gali laimėti, nes Langer 
yra gana populiarus.

Johnsonui vaidinasi civilis 
karias 

administratorius gen. 
kuris Čia lankėsi, bet 

nė su darbininkais,

Kartanas ir Narvidas patenkin
ti vizitu į Kohler

Nepaprastai gerus įspūdžius 
įgijo ALTAS Sąjungogs prezi
dentas p. Antanas Kartanas ir 
vicepirmininkas p. M. Narvi- 
das, kirie nuvyko į Kohler, 
Wis., pažiūrėti kaip “LITUANI
CA H“ yra ruošiama didžiąjai 
kelionei ir kas su ja yra da
roma.

Jie pasakoja, kad radę lėk
tuvą išardytą įrengimui, radę 
pagamintus speciales konstruk
cijos tankus, kurie turės apie 
710 galionų įtalpos,, (daugiau 
negu numatyta), susipažinę su 
komplikuotais naujais lėktuvo 
instrumentais. Bendrai, pada
rę nuodugnią inspekciją persi
tikrinti, ar ALTASS planai bus 
šįmet įvykinti ar ne— tai yra 
ar skridimas įvyks šįmet ar ne. 
Nors ir pirmiau jie prisilaikė 
tokios nuomonės, kad skridimas 
įvyks šįmet, nežiūrint visų pik
tų norų žmonių skleidžiamų 
gandų, dabar yra dar giliau per
sitikrinę ir, nuo dabar lauks 
nekantriai to momento, kada 
jie galės Įeit. Feliksą išlydėti.

“LITUANICOS H” rengimas 
transatlantiniam žygiui yra ži
nioje inžinieriaus Anton Brotz, 
žymaus - aeronautinio eksperto 
ir vyriausio inžinieriaus Koh
ler dirbtuvėse; mechaniko Vik
toro Jesulaičio, kuris turi dide
lį patyrimą transatlantinių lėk-, 
tuvų rengime ir, žinoma, Įeit.1 
Felikso Vaitkaus, kuris, apart 
to, pats smarkiai ruošiasi toli
mą j ai kelionei.

Bendrai 
tanas ir Narvidas, jie buvo la* 
bai patenkinti vizitu j “LITUA
NICOS H“ dirbtuvę ir žino, 
kad lėktuvas turi geriausius 
ekspertus jos aprupinimtri. Ge
ri, nauji instrumentai, geras 
darbas, ir atsargumas, kurį pa
rodo jos rengėjai, užtikrina 
kelionės pasisekimą, jei tik 
žiaurios oro sąlygos virš okea
no nedaleistų laimingai kelionę 
baigti.

“Bet su

BUCHARESTAS. Rumunijoj, 
1. 18. —Laikraščiai dideliu triu
kšmu paskelbė, kad viena ru- 
munė pagimdė šešis vaikus. To
kie atsitikimai yra didelė re
tenybė, nes per pastaruosius 
500 metų yra žinomi tik keli 
tokie atsitikimai, tad mpksli- 
ninkai iš visur ėmė ruoštis va- 
-žiuoti pažiūrėti tokio, riepapras» 
to įvykio—šešių vaikų. • .

Bet vėliau išsiaiškino, kad 
nieko panašaus neįvyko ir kad 
ta moteris pagimdė tik dvynu
ku^..

Unija ragina >baigti generalinį 
streiką

WASHINGTON, 1. 19. — Na- 
cionalė Longshoremen taryba 
per Baltąjį Namą išleido pareiš
kimą, kuriame ji ragina tuo- 
jaus atšaukti generalinį strei
ką San Francisco, o laivų kom
panijas ir streikuojančius do- 
dų ir laivų darbininkus pasi
duoti arbitracijai. Taryba nu
rodo, kad unijos jau sutiko pa
siduoti arbitracijai ir tik* sii 
tu’o turi sutikti laivų kompani
jos.

Darbo sekretorė Perkins tuo- 
jaus per radio pranešė prezi
dentui kokius pasiūlymus pa
davė longshormenų taryba. Ta 
taryba visas derybas pavedė 
vesti gen. Johnsonui.

Kiek pirmiau prezidentas 
Rooseevltas telegramoje darbo 
sekretorei Perkins išreiškė vil
tį, kad jo taikymo tarybai pa
siseks sutaikinti streiką ir kad 
jis bus sutaikintas patenkinan
čiai.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėju.

“NAUJIENOS”
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yaistįnijčįosę

Nusa-Tone

Parsiduoda
Visose

“Artimo Meilė”

Mishtiirttž ArėatmentaB ui TX>leri—-pitnaf «a- 
rąntuotas. Jeigu j\|« nesijausti tvirtesniu, 
arba jeigu ne būsite pilnai patenkintas, jūsų 
pinigai bus jums sugrąžinti.

Ne Nusiminkite
Jus galite gauti pas savo vaistininką tam 
tikrą TONIKĄ, kūris per ilrt laiką buvo 
vieno jfonuuii Gydytojais proskripcija.' Tai 
yra" tikrni gera' ‘naujiena dėl vyfQ—— tik 
rAjkalaūkite * T ’ ’

Suteikia laukiama pagelią nuo 
nepakenčiamo niežėjimo Regimo ir krauju ’tekamų heirio- 
roidų. Paprastas vartoti, 75c.

protus. Pirmiausiai

Statau savo kandidatūrą į Įdetųvių Dienos Karalaitę 
tam tikslui prisiunčiu savo fotografiją ir parejškiu, jųg |

Mano vardas ir pavardė 
Anyžius ......

" Užsiėmimas 
Ii v

Kur mpkipapsi
Ądręsas

^Arnęrica’Įf
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
“Lituanicos II” žygį

Vięjipjj anglą spauda gapa 
plačiai aprąAė Įeit. Feįikęo 
Vaitkaus Aviacijos dienos, 
Clevelande,/ surengimą ir tik
slą. Ji pašventė pųsęt|i)aį yię- 
tos parengimo išgarsinimui, 
kaip štai parodo ši ištisai pa= 
duota žinia, kuri tilpę “CJeyę- 
land PJain Deaier”:

Įdthuąnians H ere Plan 
Ąviation Day.

Lithuanian Ąviation Day 
yvill be celebrated tpday ąt 
Cleveland Airport under auę- 
pices of the Cleveland con)- 
mittee of the Lithuaniap 
Transątlantic Assocįation.

Proceeds wiJJ go to fipance 
a nonstop flight from Ne^v 
York to Kaunas, Capital qf 
Lithuania. The Lituanica Ų, 
airplane to be piloted 
Lieut. Felix Vaitkus on 
trans-Atlantic flight, will

. • ■ ■ ’ \ ; ■ ■ -'K

nUQJU9lUU yr jkmu Idealai, 
kilnus ir grąžus, kur kas pre: 
tendentų idealus, veda juos 
kitais keliais prie šviesesnės 
ateities, tai tokį laikraštį yąr- 
gu gplįipa gjęąilyti jįąjkjaščiy 
ir sų juo nefipsipjfika Įcplbėti 
ant lygios padėdies.

-—Ąžuolėlis Jaunaę.

Clevelando bankų re 
zursai auga

Valstijos bankinio departd- 
mentę paskelbtomis žiniomis, 
Clevpiando banko ręzursai nuę- 
lat guga iy siekią aukštumų, 
kuriąs buvo pasiekę prieš de- 
presįją.

Pąsjrodo, kąd bankų rezųrsai 
siekia $829,295,987, o pernai 
buvę $765,285,043.

by 
the 
be 

on display at the airport. Sį- 
milar affairs are being spoq-. 
sored by the local Lithuanian 
Transatlantic Asso c i a t i o p 
committees in all the ipajor 
Lithuanian colonies in įhe 
United States. »

The program will begin ąt 
noon and continue until dusk. 
Mayor Harry L. Pavis and 
Maj. John Ęerry, 
\vhose co-operątion the ūse 
of the airport wąs obtąmed, 
yvill speak hfiefjy ąt 5 o’clock.

There yvill be stunt flyipg 
and parachute jumping and 
Severai airplanes will be on 
hand to accomodate pąssen- 
gers for short flights. J?ųnds 

* will be raised by tįiė" feės 
charged for the ridės.

A similar flight, sponsored 
by Lithuanian-Americans in 
1933, ended in deąth in a 
crash in Germany, aftęr tjie 
pilots had crossed the Atlan
tic. 

«I

Officers of the local ęom- 
mittee arę:

D r. J. T. Vitkus, president, 
P. J. Zuris, P. V. Chesnul, J. 
Ąrmonas, J. Sadauskas, Albi
na Paulis, recording secręta- 
ry; J. Polter, financial secre- 
tary, and Mrs. John L. Mihe- 
lich, treasurer.

Vietiniaip lietuvių savait
raščiui “Dirvai” dalykas, ta
čiau, neatrodė tiek svąrbus, 
nes įdėjo tik vieną žinutę, ir 
tąi mikroskopiško dydžio. Gal 
nevisai tiksliai, bet pąsireiš- 
kusį skirtumą artimai ąpįbu
dina patarlę, “Pranašas ųprą 
pripažinamas sąvo kaime.”

Gal visiems dar nėra aišku 
kokio tipo žmogų mes cleve- 
landiečiai turime “Dirvos” 
soste. Tas žmogus, “Kaziuku” 
vadinamas, pradėjo <#karą” 
naudodamas visai savotišką ir 
įdomią, beje, ikišiol lietuvių 
laikraštijoje nenaudotą takti
ką. Jis pradėjo wsiuntinėti pas 
daktarus visus vietos veikė
jus, kurie įvertina ir naudoją 
savo privilegiją galvoti iy mą
styti laisyąi, kad išegzaminuo
tų jų protus. r\;
puolė veiklų J.. Ąrmoną, o 
dabar Df. J. T. Vitkų ir po
draug .kokį ten “dolerių mylėr 
toją”. O kam tas epitetas yrą 
taikomas, mes gerai nežino
me.

Nesileisime j ginčus.. Pasa
kysim tik tiek. Jeigu laikraš
tis, kurio priešakyje stovi su
augęs žmogus, pretenduojąs 

• į lietuvių lycįpriuš, gali taip 
žemąi nupulti etikpjp, kad 
drįsta taip piemeniškai ir hu-‘ 
liganiškaį atakuoji tuos, Įjūrių 
nuomonės giriasi nuo kitą

Jau kiek laiko prabėgo nuo 
“Naujienų” pikniko, bet tąs 
padengimas visuomet paliks 
musų atmintyje, nes buvo grą
žus, smagus ir kiekvienam at
silankiusiam—malonus. Lauk
sime kįto tokio pikniko.

Ačiū visiems už gausų daly
vavimą piknike, ačiū visiems 
darbininkams, muzikantams, 
p. B. Rakauskui už garsiakal
bį, p. Obęjęnųi ir visiems ki
tiems kurie viępękiu ąr kį- 
tofciu bųdu prisidėjo prie pą- 
sisejdmo. Kviečiame jus neuž
miršti ir ateityje aplankyki 
“Naujienų” parengimus ir 
skaityti ^Naujienas” ir Clevę- 
lando vietinių korespondentų 
parašytas įdomias “Ohio Lie-^ 
tuvių Žinias.”

Jūsų ^NAUJIENOS” ir Cle- 
velandp ‘'N-ųų” pikniko

Septyni nubąusti už 
‘*Slot niachiiip” ų?i- 

laikyimiį
Pęlicįją suėmė ir pųbąųdė 

po $50.00 septynįus kfąųtavi- 
ninkus, kdUa užlaikė pinigų lę- 
šimę “sjot JipĮps
duotą iki liepos 24 d., praneš
ti policijai kas tas mašinas pla
tina. Jeigu suteiks informacijų 
bausmės bus sumažintos.

Streikai trugdo $12000- 
qqo viešu darbu

Cleveltinde, sako, 
perdaug kunigų

PWA paskyrė $12,000,000 
įyąiriems viešiems darbams 
Clevelando teritorijoje, viso 23, 
bet jų negali pradėti, nes pen
kių unijų darbininkai pasamdy
ti tiems darbams išėjo' į strei
kų. Streikas jau tęsiasi kurį 
laiką.

Pąs mįis yrą dvi parapijos: 
šy, Jurgio parapiją, kurioje 
jklebonąuja kųj). V. Q. VįL 
kutaitįs, o yikąrų yra kuų. 
Kazlauskas, ir, Panelės Šven
čiausios parapija, kuriojf kle
bonaują kun. A. Karužiškis. 
Ši parapija dar nesenai suor
ganizuota.

Dabar tųriiųc du naujus 
kunigus, kun. Andžiulaitį ir 
kun. Peįreikį. Vyskupas netu
ri jiems vietos, žinoma, lai
kui pęgąpt pasidarys kur sprą 
ga, bet tuo tarpu, žmonės 
kalba, dviejose parapijose jąu 
yra pakankamai kunigų. SS.

Prąšom visy į Talką?
jdealis būdąs praleisti sek

madienį: išvažiavus į užmies
tį, kur vėsiau, atsisėsti pavė
syje ir tarp kito ko perskai
tyti laikraštį, kurio per visą 
savaitę negalėjote perskaityti, 
nes buvote per “bizi”. Įdo
miausias laikraštis “Naujie
nos”. Jį galite užsiprenume
ruoti arba pirkti pavieniais 
numeriais čia pat Clevelandę.

Įsakė areštuoti miesto 
tėfe®iQ raštininkę

Trečiadienį detęktyyams bu- 
Yo įsakyta suareštuoti miesto 
teismo raštininko padėjėją, 
Miss Lillian McGinty, ir per
duoti ją į policijos prokuroro 
Michael A. Pieciano rankąs. Ji 
buvp paleista iš darbo mupįci- 
piajiame teisme po to kaį buvo 
sugauta klastuęjant tūlo areš
tuoto A. L. Keąrns užstatą. Kai 
ji bpvo prašalinta iš darbo, jai 
buvę įsakyta pasirodyti prieš 
teismą, bet ji pasislėpė. Iš pa
aiškinimų pasirodo, kad ji no
rėdama kitam . gerą padaryta, 
apginti, pati pakliuvę,

• ■ f

Mipsto kąnaMzącuop 
(darbu kontraktas i 

Washingtona
Clevelando miesto vąldyba 

vakar j
kąntraJjtą )$3aigti lc^ia|i;5ąei; 
jos dąrbųą jr jžmątų per$rbi- 
TfĮfį soties ?«ę§Jąs
tjjkjsi iš WĮ»shw,sk>>?<> 
$8,990,000 tam tikslui nuo Pu-, 
bbc VVorRs Administration. į

pradėsi plačią apdrau- 
dos investigaciją Ohio 

valstijoje
CųyąĮ)Ogą Coynty Bar Asso- 

cįatįon (Advokatų draugija) 
paskyrė septynių asmenų komi
siją ištyrimui apdfcąudos biznio 
Ohio valstijoje. Tos komisijos 
pirmininku yrą Jeromę W. 
Moss, Hom,e Owners’ Loap Cor
poration legalia patarėjas. ^Pa
sirodo, buk ąpdrąųdos bendro
vės Ohio valstijoje vedusios 
įyaįriųs šmugelius, prigąudinėję 
žmones, o daugelis bendrovių 
nunešė daug žmonių pinigų mi
steriškai sųbąnkrųty damos.
Bandysią situaciją pataisyti.

Neįuvp aiitpinobilįo ne 
laimėje, tai liko nu

šautas
Prie E. lOOth Street ir Quin- 

cy ayenųe, susidūrę du auto
mobiliai. Nuostoliai buvo men- 
ki-apdrėksti “fenderiai”.

šoferiai tuojau iššoko iš au
tomobilių ir pradėjo ginčytis. 
Vįenas iš jų išsitraukė revolve
rį ir šovė. ,Gerai pataikę, nes 
Ęrncst Braswęll, 34, 2663 Ęastt 
(į5th Street, gatvių valytojas 
netrukus mirė Charity ligoninė
je. Antrasis šofęris pabėgo.

Susekė $20,000 sąma- 
gonkos “fabriką”

Inspektorius Wilįiąm Ą. Mc 
AJąsįer SU porcijos bupįu užti
kę slaptą degtines ir alkoholio 
yąryklą. ądresu 2020 Woędįapd 
ąyęh(ue. pįstilerįja puvo pio- 
.(įepiiškąi įyengtk- Apart įrępgi- 
ipų patikę ąpįe 5,00 gąjięnų (Įęg- 
tinės. Suimti savininkai Alex 

1315, Eąst 49tb sfręet 
ir John Sapcįrį, 18501 Svęę 
ąvęnpe. • - j-

Apskričio biudžetas
1935 metams — 

$17,723,882
Apskričio biudžeto komisija 

pagamino' biudžetą 1935 me
tams; iš kurio'pasirodo, kad nu
matoma $17,728,882 išlaidų, $1,- 
105,559 daugiau negu 1934 me
tams

Studentas
Tas atsibuvo gilioj Rusijoj. 

Turėdamąs gan ipakankąmaį 
drąsos, ą| įslpjąų maistuos 
ip9kx)tis įr dąr hp kąppįkĮĮ^ 
kišeniuj. Tuosyk as buvau 
jaunas, turėjau, galima saky
ti, neprąkąstą gyvenimo kiau
šą, nežinojau nei perdaug 
blogumų, nei gerumų.

Užsivįilkps knipkiuotą švar
ką ir gražią su mėlynu “lem- 
pąsų” kepurę, skubinau vieną 
gražią dięįią ppiyęrsįtetąn. 
Visi stųdepįaį, kąįp ^inodąipi 
prądjo šaukti mąpe, vadindą- 
piį “novičipk-- Naujus stu- 
dęptųs tąįip yą(Jįų4ąyo. Ne
šinau ką sakytį ir iš kurio 
gąjo pradėti- Bet ką^an^i aš 
išgirdau šaukįąpt jųąne “to- 
yąrišč”, tad išsyk sųprątau ir 
jaučiaus, kaip širdis ip jaus
mai tarškė įšgąle. Pasidi
džiavimo šaltas prąkąįtąs ipą- 
ne ąpląįstęs, pądąrė hę meių- 
Ję, rię bijąučiu Vįsą 
pętjrąąįų, beį studentų.

(£įon Amerikoj studentais 
vadina visus, kurie mokosi bi 
mokslainėj, bet Rų0jęj tik 
tuos, kurie studijuoja univer
sitete) .

Aš džiaugiausi, kad mano 
ketera pernešė visas bėdas 
“ųčenįko” — mokinio ir, galų 
gale tapau studentų.
ų Pyieš mano ąkįs atsivėrė 
naujas pasaulis ir dar labai 
^žingeidus pasaulis- Kuteno 
kas tai mano jausmus ir kukš- 
dėję, lyg man į ausį::

/

— Tu vyru busi, tik tu pa
lauk... Nę buk lepšė! Mano 
kūne veik kiekviena gyslelė šo
ko džiausmingą klumpakojį ir 
vis dėl to, kad aš jau studen
tas, studijuojantis medikas. 
Na, iš tikrųjų yra kuopi 
džiaugtis!... Gyvenimas pilnas 
gyvumo, žingeiduino, kąip tą 
išnokus vynuogių kekė. Jaus
mai vienas kitą norį pralenk
ti, tąsos ir maišos krūtinėj, 
lyg kad npri pąts tartį pasau
liui, kaip smagu yra būti stu
dentu.

Nueini į universitetą. Stu
dentai tik klykia, šnabždasi, 
disputuoja, tai vėl gerus lai
kus prisimena, kartoja vienas 
kitam įvairiuš juokingus atsi
tikimus. Viehi pro kitus tik 
švaistosi, tai susitikdami 
viens kitą, tai pavydami, ap
silenkdami, tai praeidami, kar
tais vienas kitam galva link
teldamas:

— Kaip tau, Stasy, Petruk, 
Jonai ir t.t.. Pąyąrdės yeik ne
išgirsi. Viepi pasirėdę geriau, 
švariau, kiti- prasčiau, žinomą 
iš išgalės, kitas net skolin
toms, p d.ar kiti net su ątąn- 
kąųčįąįs lępais ant sėdynės, 
bet visi linksmi, yįsi tą patį 
jaučia: kokį tai hčpdrą, jaut
rų, malonų, kutenantį glamo
nėjimą jausmų! Vi§į draugaį, 
tikroj žodžio prasmėj. Vi
siems rupi bendrumas ir vie
nas siekis galvoje yra: tęstį- 
siekti, žengti be atodairos 
pirmyn, per iniglynus įvairių 
formulų, įvairių hipotezių, ak- 
sijonų, įvairių nežinomų da
lykų. Atsklėidi, iš tikrųjų, 
knygą ir žiuri į žodžius, o pu
tam į sakinius ir kiek tenai 
randi naujo, tau nežinomo, 
kaip žingeidi!. Ir taip, įkni- 
ibtęs posį į kpygą . ir
failai- ^fflagų žijioti, įą- 
iąwj h1 jw‘is .aąijngęsnių 

srytyj. kuri yrą. 
užkabytą. Jia.4 įšknjbinpjuš 
viską," kas tai gryčiai ar šakai 
pioksle s

Nubėgęs knygos yėl. 
Žįupj į mįnįą studentų, kuri 
šlubuoja itąįp galingai ir taip 
^yiępįngąį, pęt kar.tąįs nėsimą- 

ųiažįąųsięs pyošyąįstės, peš 
taip sųąipląfcę ^ yiępą, neiš
skiriamą fcųpg^^pn jj? pirpio 
meto studępįąį, , ę taipgi ip

......ibi j. i ■■■■■■!■■■ . i

neiš

k?

?ve.

Who wouldn’t trade in a ąervice station with these beauties on the job! Bųt this photo is not of a real Service stątiqn—it 
is Warner Bros.-First National’s idea of how a niodel gas station should look and how it ought to be run. The scenc įs 
from a forthcoming technicolor short, “Motor O’ Mine” and here Leon Errol is shown telling some of his Service station 
jpeautįeą the way to give a motorist real Service. The car in the pictupe is ? nęw DcLuxe Plyn^outh Convertiblę Coupę.

paskutinio ir kįtų metų. Vieni 
jau ūsočiai, kiti su gražiomis 
barzdelėmis, o dar kitų tik 
jaunutis atolas dar stybso pa
nosėj. Visi džiaugiąs, visiems 
linksma ir grąžu. Nei viens 
rjęįųrį puikybės... Visi juda, 
kąįba, juokaują.

Kaip tik išmuša laikrodis, 
taip ir skirstosi minia į atską
rąs auditorijas, kur prityręs 
profesorius lekciją skaito. Ne
reikia čionai įsakymų, varžy
mų, šaukimo, prašymo ar 
prievartos. Kiekivenas jau sų-? 
brendęs, jaučias kiek mokslas 
jam reikalingas ir naudingas, 
o kartu naudą dėl studijuo
jančio panašios ar vienos ar 
kitos lekcijos.

P,o lekcijų namon sau trau
kį, kur su linksma šypseną 
veide patinki savo šeiminin
kus, o ten bafrščių užsrėbęs ir 
ko nors kitko, eini vėl skaity
ti tąį vieną, tai' kitą knygą. O 
kur vakaruškos, teatrai, luo
telis plūduriuojantis prie šyp- 
sęjąnčio mėnulio ir dar kiti 
smagumai liųosame laike nuo 
$ąvo darbo?!

Mokslo pietai prabėga kaip 
diena, o čion pasilsio laikas— 
vakącijos. Išvąžinėja didžiū
nių į tolimus kaimus, kur spin 
dūliai saulės taip gražiai var
snoj a liūliuojančius javus bei 
įvairius ąugąlus. Vėl atsidaro 
prieš tavo akis naujas pasau
lis, dar įvaįriąspalvesnis. Ir 
tenai pailsus studento galvą 
pasilsi, tyras oras atnaujipą 
nusilpusius per mokslo metą 
audinius musų kūno.

gaujas gyvenimas... Kaimie
čiai ir jų įpročiai taip malo
nus ir viliojanti kiekvienaip 
jautresniam žmogtii. Maudaisi 
saulės spinduliuose, tralialiuo- 
ji, kaip tiktai nori, išsirėdai 
veik vienmarškinis, dirbi kar
tu su visais, kad atnaujinti 
energiją susnudusių raumenų. 
O kiek smagumo maudytis ar
timam upeliukyj, kurip šaltas 
ir tyras ryto vanduo žavėjap- 
čiai veikia į žmogaus nervus! 
^įųyąi į vąnd.enį ir save ma
tai, hąjp veidrodyje, berymo-

j ant. Smagu ir žavėtina...
Klausais vakarinių dainų, 

grįžtančių nuo darbo žmonių, 
kurių atbalsis toli, toli nešas 
pęr kąlųųs-kalnęlįus, potaųi 
per laukus ir atsimuša į tan
kų įninką, kur išdraikytas 
skąipba keleriopai. Pieinenė- 
lio-vargdienėlio dainelė ir jp 
sįlpnučiu balsu trąliąiiąvįmąs 
ant švilpynės ąr dūdelės — 
taip supurto sielą, atgaivina 
jausmus, ir rodos, žada daug, 
daug viliojančio ir meilaus 
net kartais surambėjusiai sie
lai... Žjrgęlių čirškėjimas, bi
tučių birzgėj imąs, vyturėlio 
čyrevinimas ir kitų paukšte
lių balsingos giesmės, taip di
di n ųpą, taip pildo Išsekusius 
sielos korius skaniu, aromatin
gu medum! Visur rodos iškil
minga puota gamtoj, o širdyj 
to viso malonus atbalsis taip 
giliai, giliai lenda. Smagu ir 
miela...

Bet, štai, rugpiutis, ir vėl 
turi tarti:

—Sudiev, kaime, taip gaila 
čion viską palikti. Reikia vy
kti atgalios miestan pas drau
gus, tęsti sąvo pradėtą (noks
ią, kur nors ir permaina gy
venimo paveikslo, bet taip 
smagu, malonu būti tam pa
čiam būryj jaunų draugų stu
dentų, kur nauji ipaloųuniai 
paniekia studento širdį, nepai
sant kąip vargingai reikią tę
sti ipoksįą...

1 —Dr. S. Žmuidzinas.
* •’ ... T \

~ 4OUNCES _ 

tvoik

SANATIVE 
WASH 

<UQU1D FORM)

1 —7

CAIiSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LYDIA E. PĮNKHAM’S
SENATiVE WASH

IŠVALO, atgaivina, ne-irituojantis apii§ęp- 
* tikas motęrims dėl išsįplovimo švirkšti“ 
mu. Vartojamas ipotęry per dąųgiaųs feąip 
keturiosdęšimts metų, MędįĮialis pĮqypjąs, 
kuris nuramina ir pagelbsti užgyti mažoms 
iritacijoms. Ligoninių išbandytas ir 'pripa
žintas. Didelis butelis, 5Q centų.

Ne apleiskite užkietėjimą vįdu- > 
rių. Priimkite LYDIA E. PINK
HAM’S PILLS FOR CONSTIPĄ- 
TION ... Pąsitiketįnas vidurių Jiun 
suotojas dėl vyrų ir moterų. šqko- 
liadu dengtas. Kainuoja vieną cep- 
tą už yįeną dožą.

Padarytas Išdirbę jų. ’

Lipia Ef Pmham’s vegętable compopiid

LYDIA E.
PINKHAM’S PILĖ 
SUPPOSITORIES

■ LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS I
I KONTESTAS ■
•r * * \ ■ #

tantaHzipg payors of truc may- 
onnaiseandtrueold.fashionedboiled 
dresaing newly combined! Smooth 
and velvety,-madein the eicluaive

Ronjestaptės prpšpmps išpildyti šį l^upopą Įp jį ątspjstį - 
kartų su sayp fętogrąfiją Lietuvių Dįępoą Ęoipįtetuų ■ 
2324 f>o. Leąyitt §t., Chįcago, III.

■' n____ ‘ \ ■■ ■. -s

KRAFT’?MIRĄCLEWHIP 
swy?w$siNG
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1. Čechovas. Vertė Mikas Šileikis.

Vasarotojai
Platformėje, prie vasarna

mių, priekin ir atgal vaikšti
nėjo neseniai apsivedusių po
relė. Jis laikė ją už liemens, o 
ji glaudėsi prie jo ir. abudu 
buvo laimingi. Pro debesų tar
pelius į juodu žiurėjo menu
lis ir raukėsi: matomai, jis' 
pavydėjo ir nerimavo dėl sa
vo nuobodžios, niekam nerei
kalingos karalijos. Tykus 
oras buvo tirštai perpildytas 
drėgme ir vėsumos kvapsniu. 
Kažkur antroje bėgių pusėje 
čiužėjo kukurūzų stiebai.

—Kaip gera, Saša, kaip ge
ra! — kalbėjo žmona. — Tie
sa, galima pamanyti, kad visa 
tai yra tik sapnas. Tu pasi
žiūrėk, kaip ramiai ir malo
niai žiuri šitas miškelis! Kaip 
malonus šitie tylus, nesijudiną 
telegrafo stulpai! Jie, Saša, 
landšaftus padaro gyvesniais 
ir sako, kad ten, kur tai yra 
žmonės... civilizacija... O argi 
tau nepatinka, kai į tavo ausį 
silpnas vėjalis atneša einan
čio traukinio garsą?

—Taip... Vienok, kokios ta
vo rankos karštos! Tai, gal 
būt, dėl to, kad tu jaudinies, 
Varute... Kažką mums šian
die vakarienei pagamino?

—Košelės ir viščiuką... Viš
čiuko mudviem užtenka. Tau 
iš miesto atvežė sardinkų irz

žiurėjo į savo jauną žmoną ir 
jai šnibždėjo: x *

—Jie pas tave atvažiavo... 
tegul juos paibelis paima!

—Tai pas tave! — atsakė ji, 
išbalusi, taipgi su neapykanta 
ir piktumu. — Tai ne mano, 
o tavo giminės!

Ir pasisukus į svečius, ji su 
malonia šypsena pasakė: .

Pasigailėjimo prašome!
Iš už debesų vėl išlindo mė

nulis. Atrodė, kad jis šypso- 
' josi; atrodė, jog jam buvo 
malonu, kad jis neturi gimi
naičių. Saša nusisuko, kad 
paslėpti nuo svečių savo piktą 
žiaurų veidą ir pasakė, pri
duodamas balsui linksmumo, 
nuoširdumo išraišką:

—Pasigailėjimo prašome! 
Pasigailėjimo prašome, bran
gus sveteliai!

Don Pilotas.

NAŠLIUKE

Besiruošdami skridimui į stratosferą, maj. William Kepner 
kapt. W. A. Stevens daro bandomąjį skridimą baliumi. Skridi

mas gerai pavyko.

ir

priminė 
debesų 
ir klo-

—. Va-

Mėnulis, lyg tabako pauos
tęs, pasislėpė už debesio. Lai
mingi žmonės jam 

% vienatvę pasislėpusio 
pataluose, už miškų 
niu... C 

—Ateina traukinys!
rutė pasakė. -— Kaip gera!

Tolumoj* pasirodė try$, lyg 
akutes; u'gnelėsr' Tlatfdrmėn 
išėjo stoties valdininkas. Ant 
bėgių tai šen, tai ten sumir
gėjo signalų žiburėliai.

—Kai traukinys nueis, tai 
mudu eisiva .namo, — pasakė 
Saša ir nusižiovavo. — Mums 
su tavim gerai gyvenasi, Va
rute, taip gerai, kad dargi 
nesinori tikėti!

Tamsi baidyklė tyliai pri
šliaužė prie platformės ir su
stojo. Pusiau apšviestuose va
gonų languose sumirgėjo mie
guisti veidai, kepuraitės ir 
žmonių pečiai...

—Ak! Ak! — pasigirdo bal
sas iš vieno vagono. — Varutė 
su vyru atėjo mus čia pasitik
ti! štai jie! Varutė!... Varu
te ! Ak! '

Iš vagonoiššoko dvi mer
gaitės ir pasikabino Varutei 
ant kaklo. Po jų pasirodė sto
roka, pagyvenusi ponia ir au
kštas, laibas ponas žilais plau
kais, paskui du gimnazistai 
su daug bagažo, o paskui gim
nazistus direktorka, o po jos 
moteriškė.

—Ot ir mes čia, ot ir mes, 
drauguti! — pradėjo ponas ži
lais paausiais, spausdamas 
Sašai ranką. — Arbata senai 
laukia! Lyg ir barė dėdę už 
tai, kad ilgai nevažiavo! Ko- 

t lia, Kašte, Nina, Fifa... vaikai! 
Bučiuokite Sašą! Visi atva
žiavome pas jus, visa šeimyna, 
ant trijų dienelių, o gal ant 
keturių. Manau, kad neįkyrė
sime jums? Tu, susimildamas, 
be ceremonijų.

Pamatę dėdę su šeimyna, 
jaunavedžiai labai nusigando. 
Kol dėdė kalbėjo ir bučiavosi, 
Sašos mintyse buvo vaizdas: 
jis ir žmona atiduoda sve
čiams savo tris kambarius, pa
galves, patalus; džiovintas 
žuvis’, sardinkas ir košelę su- 
ės į vieną sekundą; giminai
čiai raškė kvietkas, išliejo 
juodylą, baladojasi, tetule per 
dienas aimanuoja apie savo 
ligą (soliteris ir skausmas po 
krutinę) ir apie tai, kad ji pa
einanti iš grafų von-Fintų šei
mynos...

Ir Saša jau su neapykanta

Gyveno našliuke, gyveno 
visaip, kaip visi kad gyvena: 
matė daug vargo ir, daug ge
rų laikų. Pagalios našliuke 
nusitarė eiti į biznį, kaip ir 
daug gabių žmonių eina. '

Nutarė ir padarė.
Našliuke užsidėjo saliuną.
Kad biznis geriau eitų, naš

liuke kas mėnesis, kas savaitė 
rengia biznio atid .rymo pa- 
res, “surprise paros”, apvaik- 
ščiojimus,' pagerbimo bankie- 
tus ir tt. ir tt.

Gavau pakvietimą ir aš at
silankyti, kaip ji vadino, į 
“surprais parę”.,

Nuėjau.
Nuėjau, gal būt, per anksti, 

nes pas našliukę teradau tik
tai du vyrus apžėlusiais vei
dais. Abu lietuviai, kalba vi
sokius niekus. Moka našliukei 
ir ranką palaikyti ir šiaip pa
flirtuoti, o aš stęviu išsižio
jęs ir nežinau ką daryti. Jie 
stovi prie baro: 
dėta armonika, 
bus muzikantai.

Atsisėdau prie
telė nedidelė—keturi stalai ir 
baras. Kadangi buvau be va
karienės ir nesimatė, kada ta 
“parė” prasidės, tai nutariau 
užkąsti. Paprašiau zupės. At
nešė dubenėlyje, panašiame į 
skunerį su 
Zupė tiršta, 
gerti, nes 
Paprašiau 
atsakė, kad 
zupę valgyti, kuomet 
lauš iki valiai.

Kad jau taip, tai aš ir geriu 
tą “zupę”.

Kiek nuošaliau 
voliojasi jauna mergina, 
dresė atsiknojusi aukščiau 
lių, o ji pasiverčia tai 
vieno šono, tai ant kito ir 
va skaito kažkokią knygą. 
Manau sau, kokių gi galų ji 
čia voliojasi, nejaugi nėra kur 
kitur vietos knygą skaityti.

Kai išgėriau tą •’zupę”, pa-

ir

ir 
ir

Tai jau ir po “surprais pa- 
rės”, pamaniau.

“Kad tave ir paralius su to
kia savo ‘pare’,” pamaniau, ir 
nuėjęs prie baro pasisėmiau 
pilną saują “precelių”. Eida
mas pro duriš pažvelgiau į re- 
gisterį, kur gulėjo mano penk- 
dolerinė...

(Galas)

ant baro pa
sakau, tai

staliuko. Vie-

rankena, 
miežinė i 
šaukšto 

šaukšto, 
čia nėra

zupės.
ir reikia 

nedavė, 
o man

i mados 
esą a-

ant sofos 
Jos 
ke- 
ant 
ne

klausiau kiek reikės užmokė
ti. Atsakė:

“Gerk dar du skunerius, tai 
bus vienas doleris.”

Ot, sakau, tai bent “tryti- 
na”. Jeigu jau taip, tai da
bar duok alaus. Atnešė 
alaus.

Kai išgėriau alų, tai davė 
mėsos užsikąsti. Pavalgiau
atsigėriau pirma, negu “parė” 
prasidės. Galų-gale nusibodo 
ir laukti kol “parė” prasidėjo. 
Padaviau penkinę, kad išmai
nytų ir, kas jai priklauso, 
sau pasiliktų^ Neduoda grą
žos iš penkinės. Laukiu ir 
laukiu, o grąžos arba “čen- 
čiaus” vis neatneša. Mergina, 
kuri ant sofos voliojosi, sako: 
“Mama labai ‘bizi,’ palauk.”

Laukiu. . . *
Atsidarė šalinės durys. Švie

sos nušvyto. Matosi nedidelė 
saliukė ir gale saliukės stei- 
čius. Dženif orius triusiasi apie 
steičių su plaktuku rankoje; 
atrodų, kad jis vos pabaigė 
dirbti, steičių. Sienos nuteptos 
vulgališkais “abrozais”. Girdi
si žmonių žingsniai: vieni 
įeina į saliukę,. kiti išeina į 
saliuną. Pagalios visi susėda 
ant pustuzinio kėdžių saliu- 
kėje. Šviesos dar labiau nušvi
to raudonom spalvom.

Neilgai trukus eina našliu
ke viduriu saliukės, muzikan
tai užtraukia maršą: vienas 
armonika, o antras smuiku. 
Našliuke užlipa ant steičiaus 
su karūna ant galvos; jos dre
sė juoda aksominė, ilga iki 
žemės. Net nustebau pamalęs, 
kad trumpos stauničs naš- 
liukės pasidarė ilga ir laiba. 
Matomai, ji vaidino karalaitę 
ir triumfališkai atsistojo’ ant 
steičiaus. x

Visi laukė svarbaus prane
šimo. Ji pasakė:

“Mano brangus svečiai ir 
viešnios”, moterų nebuvo nė 
vienos, “dabar prašau jus vi
sus linksmintis — gerti ir šok
ti prie geros muzikos iš Var- 
šavos. Užkandžiai dykai, o už 
gėrimus reikės užsimokėti.”

PETER PEN

^5 THE 
CANDLE 
BURK?
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AND 

LOWER, 
WE 

PROGRESY 
PURTHER 
THROUGH 

THE 
DARK 

TUNNEL.

f IT $EEMS WE'QE 1 
OOlNO OEEPER, AMD 
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■ TU 6" OCOUND.

CENTRAIS DIDŽIAUSIS LIEPOS MĖNESIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENŲ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.
-----------------------—- ------------------ ----------------- ;----------- - Seklyčios Setai, Miegamojo

Taigi einu pas bučerį. čia 4ki šiol buvote?! Jums reikėjo kambario Setai, Valgomojo 
esu tikras, ka<j ten tai jau ką keli metai atgal pradėti tokį. kambario Setai verti iki $150, 
nors išgirsiu. Jeigu nieko gc- vajų — L. P. L. šiandie musų j dabar tik 
resnio 
kaip mamos bučerį bara/ Už- vejos”.

$29.95

Mano biznis yra surasti ko
kią nors naujienybę ir para
šyti Naujienoms.

Namie sėdėdamas ne ką iš
girsi. O čia vasaros oras. Gat
vėmis bėgioti karšta ir kepti 
per dienas 1 saulėj taipgi nesi
nori.

resnio, tai nors pasiklausy 
Ia.,.... I"i

einu, randu bučerį vieną.
—Ko norėsi?

—Nieko — stikau - 
perkarsta, tai ir užėjau pasil
sint! ‘nuo saulės.

Mudviem besikalbant apie 
visokius trubelius, krautuvei! 
ieina koks tai selsmanas. Tam
saus pogimio, senyvas, men
kos sveikatos, iš kalbos gali- 

ima suprasti, kad’ Izraėliaus 
sūnūs, o greičiau Mahometo 
sekėjas.

Pardavinėja kokius tai pla
katus, kuriuos matome groser- 
nėse ir aludėse, su įvairiais 
užrašais. Siūlo btičeriui pirk
ti juos. Bet bučeris, peržiū
rėjęs visus, nesuranda tinka
mo sau. Pagalios Selsmanas 
ištraukia iš kišenės popierą su 
paveikslu ir užrašu:

“Buy American Goods”.
Bučerį šis plakatas suįdo

mina ir jis pasiryžęs jį pirkti.
Tuo tarpu krautuvei! įeina 

musų brolis tautietis, 
pasirodė esąs bučerio 
pažįstamas. Bučeris 
klausia, ką tautietis 
apie tą, 
katą.

— Labai gerai — atsako 
tautietis. — 'Bet mes ir lietu
viškus panašius plakatus ga
miname. Ir tautietis parodo 
bučeriui popier^, kurioj ant- 
galvis yra toks:

L. P. L. •— o reiškia jis — 
Lietuvis Pas Lietuvį.

Bučeris sušuko: “Kur jus

ysiu i biznis butų daug tvirčiau sto- Užbaigimas išpardavimo

TUSTILlBELI Al 
ANT KENŲ

✓< JOKS grosernin-
kas nepamis 1 i s 

,apie tokius lebe- 
' J»gjjįEZįĮJx kils. J>s ž*no> 

ima daugiau.nei 
J4 vardą geram pro- 

duktui padaryti* 
Tečiau jis ■ žilio, 

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

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

ledaunių .......    $13.95
pradėjo ^9x12 kaurai, verti $49, 
Jos irgi

Visgi 9x12 Felt Base Rūgs $3.98 
I kai kurios jų nesuprato,( kaip Pusryčiams Setas ......
galiiųa butų apšeiti nevažia- Galiniai Pečiai, porce 
/us “daun taun”. Tad buče
ris ęmė aiškinti kaip galimai 
apseiti perkant tik pas lietu
vius ir palaikyti lietuvių pini
gus tarp lietuvių. Bučeris 
kalbėjo: :

— Pavyzdžiui, jus visos pir
kite pas mane maistą, gi aš 
tais pinigais įmokti lietuviui 
darbininkui algą, bilas už mai
stą, o su likusiais einu pas 
Budriką, Peoples Furniture ar 
į kurią kitą lietuvių įstaigą ir 
nusiperku radio. Peoples 
Furniture ar Budrikas tais pi
nigais užmoka Valančiui algą 
ir padengia kitas išlaidas. Va
lančius atsilanko pas Micke
vičių į Aušros knygyną, užsi
rašo metams Naujienas, o Mic
kevičienė vėl ateina pas mane 
ir nusiperka mėsos ir 
kos duonos.

Taigi matote, tie 
apėję aplinkui, ir vėl 
ir vėl aš leisiu juos į 
tą — tiktai jau į kitą 
Na, paimkime kad ir šitaip: 
nueinu pas “lietuvišką žydu
ką”, nusiperku valstybinės, o

Mums besikalbant
klausia jis. rinktis šeimininkės, 

gatvėj. sušidomėjo L. P. L.
special $19.75

$9.95

kuria 
geras 

tuoj ir 
manąs

Buy American” pla-

lietuviš-

liniai ..................... $29.50
$50 Lounging krėslai $14.95 
Karpetų šlavykai ......  $1.79
Floor Liampos, Bridge

Liampos arba Table
Liampos po .............. $1.98

Kortoms lošti staliukai
po ............................. 59£

Mes turime pilną pasirinkimą 
mtfMR KENT — PHILCO 

RADIOS.
Taipgi Norge, Leonard ir kitų 
elektrikinių Refrigeratorių pi- • 
giausiomiš kainomis. Cash ar
ba lengvais išmokėjimais.

J. JOZAITIS' Mgr.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE C0.

3621-23-25 So. Halsted 
Street

Klausykite kasdien WCFL 12:25 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip litrai jus sergate, 
nei kas subildo jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt išgydyti, jus pasitei
raukite. Varlcur gydymo metodas, at- 
steigS tūkstančiams urnomis ir kroniš- 
koiuis ligomis sergančius l sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fiziškas išegzamfnavi- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jusi) ligos priežastis,

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame priešingi augštom ratom, ku
rias ima kaikurlo gydytojai ir specia
listai. Variciir Institute’, kaip turtingi, 
taip ir blednuomenS, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar' jus sergate RHEUMATISMU, INKS
TU, KEPENŲ. KRAUJO, SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria šių ūmių arba kronlškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite l Varlcur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.
Ofiso valandos: 10 iki 8 v. vak. kas
dien: Antrad. Ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

Nedčlioj, 10 iki 1 v. po piet.

pinigai, 
sugrįžo, 
apyvar- 

pusę.

“žydukas” mano ir kitų pir
kėjų pinigais eina pas lietuvį 
siuvėją ir užsisako siutą. Ot 
matote, musų pinigai ir pasi
lieku pas lietuvius.

■— Rautas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis1
DOUGLAS BATHS yMMRK

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 O
Vanos, pietaus ir druskos vanos.

swimming pool. , /
Rusiška ir turkiška pirtis *W.

Moterims seredomis iki 7 v. v.______ • > o ,

Birutės Daržo Sudegimo ir Atstatymo 
Piknikas

Įvyksta Liepos-July 22 d., 1934 m.
Kadangi uždėta naujas pamatas ir šokių asla, tai kvie
čiame visas draugijas ir* drąugus bei pažįstamus kuo- 
škaitlingiausiai atsilankyti ir persitikrinti, ar yra užtek
tinai drūtai subudavotas pamatas naujos šokių svetai
nės. Muzika bus gera, galėsite linksmintis iki ankstyvo 
ryto.

Įžanga veltui.

Kviečia Savininkė M. MAKUTENIENĖ

79th St. ir Archer Avenue
JUSTICE PARK, ILL.

ATIDARYMAS PETE’S TAVERN
įvyksta liepos 21 d., 1934 m.

Kviečiu visus draugus, draugės, pažįstamus ir nepažįstamus j mano 
naujos aludės atidarymą. Kaipo Neseniai po septynių metų kelionės, 
sugrįžęs /iš Lietuvos pasikalbėsime draugiškai apie Lietuvą ir pra- 

, eities laikus. — Bus skanus užkandžiai, vištienos, jaunos kiaulienos, 
gera muzika, linksminsimės iki ankstybo ryto. Kviečia savininkas

P. PRONSKUS
10758 So. Edbrooke Avė.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas i* 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

. skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Cravrford 5573
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Užsisakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams ___ _ __ ___ __
Pusei metu _____________
Trims menesiams ______
Dviem mėnesiams_ ____
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per ilnešiotojus:
Viena kopija____ ______
Savaitei___ _ _____ ____
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose, 'ne jChicagoj,! 
paltu:

Metams $7.00
Pusei metu __ —................... 8.50
Trims mėnesiams  1.75
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
.(Atpiginta)

Metama —..t..........,.—...........   $8.00
Pusei metu ___________ —__ 4.00
Trims mėnesiams___ ______ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

AREŠTAI, UŽPUOLIMAI IR GRŪMOJIMĄ!.

Telegramos praneša apie savanorių tvarkos gynė
jų burius, kurie organizuojasi San Francisco mieste ko
vai prieš “revoliucinius” elementus generaliniame strei
ke. Tie tvarkdariai arba “budėtojai” (vigUantes) jau pa
darė keletą užpuolimų ant komunistų. Jie įsilaužė į ko
munistų laikraščio patalpą ir sudaužė mašinas ir rakan- 

. dus. Paskui jie užpuolė “Ruthenbergo Namą”, kuriame 
buvo įvairių komunistiškų ir komunistuojančių -organiza
cijų centrai, ir pridirbo jame datig žalos. Po kiekvieno 
tokio sauvališko užpuolimo atvyksta į vietą policija, bet 
užpuolikai tuo laiku jau yra pasišalinę ir “veikia” kut 
nors kitur. ' 1

/ f r
Tuo pačiu laiku policija areštuoja radikališkus agi

tatorius, ir pranešama, kad jau apie 300 jų esą uždary- 
'• ti kalėjime. t

Tai panašu beveik į pradžią pilietinio karo, kuris, 
matyt, nugąsdino “reguliarius” darbininkų unijų vadus, 
taip kad jie pervarė nutarimą vyriausiame streiko ko
mitete pavesti ginčą, dėl kurio kilo visuotinas streikas, 
arbitracijai. Iš to galima numanyti, kad streiko vadovy
bėje nebuvo aiškaus pasiryžimo eiti “iki galo”. Streiko 
vystymąsi' nuvedė vadus toliau, negu jie patys norėjo. 
Dabar jie bando trauktis atgal. Bet trauktis kovos lau
ke yra keblesnis uždavinys, negu eiti priekyn. Gaila, kad 
streiko vadovybė nepramatė pradžioje tų sunkumų, su 
kuriais jai teko susidurti išplėtus streiką į visuotiną.

Generalinis streikas, ar jo vadai nori, ar ne, visuo
met turi politišką reikšmę. Jisai suparaližiuoja normalų 
visuomenės gyvenimą ir pastato po klausimu valdžios, 
autoritetą. Susidaro padėtis, kurioje turi būti išspręsta, 
kas galingesnis! streiko komitetas — ar valdžia. Jeigu 
streiko vadai sugeba uždėti savo valią visai sričiai, ku-» 
rioje eina streikas, tai jie laimi. Priešingame atsitikime 
valdžia sumobilizuoja savo jėgas, pasikviečia talkon žmo
nes, kurie streikui priešingi, ir streiką sulaužo.

Butų didelė nelaimė visam Amerikos darbininkų ju
dėjimui, jeigu tas San Francisco konfliktas pasibaigtų 
darbininkų pakrikdymu, nes tuomet reakcija pakeltų 
galvą. Bet kova dar nėra prakišta. Tie reikalavimai, dėl 
kurių laivų darbininkai išėjo į streiką, yra teisingi, ir 
darbininkų unijos, pasižadėjusios juos remti, galėtų jiems 
daug padėti, šelpdamos juos pinigais, agituodamos už 
juos ir versdamos valdžią prispirti laivų kompanijas, 
kad jos tuos reikalavimus išpildytų.

nai metais numirė badu ne mažiau, kaip 5 milionai žmonių.; Bot pereitų metų derlius Rusijoje buvęs geras, šiemet dideli žemės plojai sovietų sąjungoje nukentėję dėl sausros, todėl reikią laukti tenai . dar didesnio bado.šituos Dr. Ammende pareiškimus sovietų ambasadorius Amerikoje, Aleksandr Troja- novski, nuneigė, sakydamas, kad žinios apie badą sovietijo- je esančios prasimanytos “Rusijos priešų”. Tokiu budu kilo ginčas tarpe Vienos komiteto atstovo ir sovietų ambasadoriaus. Dr. Ammende įtvirtina, kad jisai turįs pakankamai faktą savo žodžiams paremti. Blogiausias dalykas pereitais bado metais, pasak jo, buvo tas, kad Rusijos žmonėms neturint ką valgyti valdžia eksportavo j svetimas šalis 1,700,000 bušelių grudų.“Tai buvo padaryta”, sako jisai, “žinoma, tikslu gauti užsieniuose pinigų, nes sovietų valdžia turėjo mokėti už daiktus, kuriuos ji pirko svetimose šalyse. Nėra mažiausios abejonės, kad taįs grūdais, kurie buvo išgabenti, būtų buvę galima išgelbėti keleto milionų žmonių gyvybes. Jų 'gyvastys ne tik nebuvo išgelbėtos, bet dar vis bandoma lužgmčyti, !kad tam tikruose distriktuose buvo badas. .“Tas badas nėra laikinas, praeinąs reiškinys, bet pagrindinis krizis Rusijos agrikultūroje ir gyvulių auginimo ūkyje.”

mą iš New Yorko į Pitts- burghą, tai ito paties referendumo gimdytojų vardu Grigaitis pareiškė, kad šiam reikalui referendumo nereiklią”Buksnaitis, tur būt, buvo snustelėjęs, kuomet buvo svarstomas čarterio pataisymas, jį, besvarstant, buvo prieš seimą dvĮ propozięi jos: viėųa, kad; centro raštinės vietą' nustato: Pildomoji Taryba; antra, kad: toą raštinės vietą nustato sei-' mas. Vienb^siai buvo priimfa; antroji propozicija. Jokios Jei- tos propozicijos seimui niekas viąąi nesiūlė. Netaikus pū tol buvo duotas įnešimas, kad mas nutariu perkelti centro raštinę į IPittsburghą.

Butų buvę tiesiog juokinga, jęigų seimas, tik-ką be jokio pasipriešinimo iš delegatų pu-' sės nutaręs įrašyti į SLA. čar-: terį, kad centro raštinės vietą nustato seimas, butų įtuojaus pavedęs centro raštinės i vietos: klausimą referendumui. Susi-' viėnįjįmo nariūi, pąiįk^i|ę. pro- tbkolė tekį seimo pądūvadijįj mą/ turėtų teisę paabejoti, ar jų pasiųstieji į seimą delegatai darė savo nutarimus žpe prie, 'baro. ' . • .Beįž gal ©ukšnąitis mano, Į 
kad, jeigu kartą pasisakai už viršiųjhkų rinkimą Oąrendu- ! mu, tai referendumu reikia viską dąryti t ir vietą raštininkui rinkti, ir dženitorių samdyti, ir seimo protokolus rašyti? '
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SVEIKATOS SKYRIUS
ŠĮ Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
n i—h——.........m i 11 iii——
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LIGŲ NUGALĖJIMAS

SMOGININKŲ ŽUDYMAI TĘSIASI.

KODĖL NUŽUDĖ HEI- 
NES IRERNSTĄ?Anglijos parlamento atstovas Mantague, kalbėdamas su spaudos atstovais apie smogininkų skerdynes Vokietijoje, pareiškė, kad du stambiausieji rudmarš- kinių šulai, Heine&Jr.Ernst, buvo sušaudyti dėl to, kad juodu žinojo reichstago padegimo paslaptį.

RELJGIJOS MOKYMAS 
LIETUVOS MOKYKLO
SE NEPRIVALOMAS. ?

Paskiausios žinios iš Vokietijos sako, kad žudymas 
opozicinių elementų Hitlerio smogiamuosiuose skyriuose 
dar tebesitęsia. Apie dvejetas šimtų smogininkų esą ati
duoti neseniai įsteigtam specialiam “liaudies teismui”^ 
kuris savo sprendimus be ilgesnių tardymų atlieka slap
tai. ■ . ■

Esą, net ir paties propagandos ministerio Goebbels’o 
padėtis pasidariusi netikra, nes jos asmeniniai/priešai 
susekę, kad jisai stovėjęs gana arti tų “sąmokslininkų”, 
kuriuos Hitleris pasiryžo išnaikinti.

Tarpusavinės nacių žudynės daro galą rudmarški- 
nių viešpatavimui Vokietijoje. Hitlerio atspara toliaus 
bus reguliarėje armijoje — “reidhswer*ė” 0 armiją kon- 

_ troliuoja junkeriai (dvarininkai) su Hindenburgu prie
šakyje. Tokiu budu ta jėga, kuri padėjo Hitleriui įkop
ti į valdžią, galų gale pataps tikruoju Vokietijos val
dovu. ,

Apžvalga į
PASAKOJA APIE BADĄ 

RUSIJOJE.Vienoje, Austrijos sostinėje, yra susidaręs komitetas Rusijos žmonėms gelbsti nuo bado. Į jį įeina įvairių tikybų atstovai — Vienos kardinolas Inni- :tzer (kuris yra komiteto pirmininkas):; protestonų bažnyčios galva Vienoje Dr. Erich Stoėkl, ir vyriausias žydų rabinas Viė-

_______ . .......................................................................................................................................  ... Y 
n i i i ■■■ ■! «i —e—m———■ ■ i milu (noje, Dr. D. Feuchtwang. Ko-, mitetp narių tarpe yra taip pat mišinys visokių visuomenės veikėjų, labdarybės organizacijų atstovų ir t.t. Jame yra stisi- spietę daugumoje dešinieji elementai, kurie sakosi vadovaująs! ne politiniais arba religiniais sumetimais, bet vien tik noru padėti žmonėms neldimė-Neseniai vienas to komiteto narys, Dr. Ėwąld Ammende, atvyko į Jungtines Valstijas tikslu painformuoti šios šalies gyventojus apie padėtį sovįetų Rusijoje. Anot jo, Rusijoje per-

Lietuvos švietimo ministeris raštu užklausė valstybes tarybą, ar galima priimti j viduti-; nes mokyklas jaunuolius, nepriklausančius jokiai tikybinei; organizacijai, ir jeigu juos galima priimti, tai jie turi tose mokyklose mokytis tikybos 'ir iš jos laikyti ekzaminus. Valstybės tarybą į tą paklausimą atsakė, kad vąikai, kurie ne-: priklauso jokiai religinei orga-j nizacijai, gali būti priimami į mokyklas, nes valstybės konstitucija laiduoja piliečiams tikėjimo ir sąžinės’ laisvę, ir kad mokytis mokykloje religijos jie, neprivalo.Tokiu budu. nors dalinai Lietuvos mokyklose yra apginta sąžinės laisvė mokiniams. Bet religijos mokymas tututį būti visai pašalintas iš mokyklų, kurios yra užlaikomos valstybės pinigais, — taip, kaip Amerikoje. Mokesnius valstybei mo-’ ka .ne tik religinių organizacL, jų nariai, bet tie piliečiai, kurie jokioms .religinėms organizacijoms nepriklauso. Todėl jie neprivalo būti vartojami reli- giniems tikslams.

Rašo Dr. S. BIEŽ1S, 
gydytojas ir chirurgas, Chicago, III.Medicinos mokslas bėgy pastarųjų trijų desėtkų metų padarė žymiai didesnį progresą, negu bile kada nors pir miau. Kai kurios ligos suvaldomos, kitos apveikiamos, gi trečios net visai užkariaujamos; Pasėka <Iq, skaičius su-' sirgimų bei mirčių vis mažėja ' ir mažėja. Akyvesnio aišku-i mo deliai, paimsime keletą konkrečių pavyzdžių. '

, , i''..' ' :Šioje šaly 1902 metais ‘raupais mirė 7,920 asmenų, *gi 1931 metais — tik 120, t. y." 66 sykius mažiau* Tai tiesiogine išdava skiepijimo, kuris aliekamas labahlengvai ir be j okio pavoj aus. t Prūsi joj e ir Olandijoje, karinė skiepijimas priverstinas, šiOs ligos visai nesama. Jeigu? visa žmonija skiępitųsi, tai * šią ligą tegalima butų rasti tik istorijos lapuose, o ne* gyvenime.Difterija 1909 metais mirė 51,960, o 1931 tik 5,760, arba devynis sykius mažiau. Pradedant 1931 metais vien tik nuo difterijbs kas met Įš- gelbiama 46,200 gyvybių, daugiausia vaikų. Ši taip džiuginanti pažanga yra galima/ pa- sidėkojant specifiškiems vaistams, kurie leidžiama po oda ligoniui, o ypatingai pastaruoju laiku tam tikriems skiepams; Užtat kiekvienas vąH kas, pradedant nuo pusės metų amžiaus,1 turi būti įskiepy- \tas, kas apsaugos nuo susirgimo difterija.šiltinėm 1900 metais mirė 43,080, o 1931 — tik 5,400, (y. beveik aštuonis sykius mažiau, arba .kasmet išgelbiama nuo šiltinės 37^680 asmenų, šiltine yra pavojinga ir ijga liga. Vienok, ačiū tinkamiems sariitaririiems dėsniams, ji pa sidarė visai reta viešnia. Oi. atitinkamų skiepijimu ji .gali* ma visai pašalinti iš žmonįijps tarpo.Maždaug prieš tris dešim-. tis metų nuo šių trijų lįgųĮ (raupų, šiltinės ir difterijos) kasmet imtinai mirdavo 102,- 960 asmenų, o 1931

visko reikiamo įgyvendinti.. Mat, nerangumo, nepaisymo buvo ir bus. Iš kitos pusės* ekonominė padėtis daliems neleis pilnai pasinaudoti medicinos nuopelnais, kad ir jie, kažin kaip norėtų. Tačiau tam tikras minimumas galima pasiekti ir reikia tikėtis, kad

lįį^Į.—Tuščią jo, — Ivanovas suraukė.•ę-Kodėl taip?—Nemėgstu aš jo... Sliznįia- kas!—Daug kitų dar blogesnių, —Saninas mostelėjo ranka.— Tai niekis... Eikiva!—Nugi eiva, kas man! — Ivanovas Sutiko taip greitai, •kaip ir visuomet jis sutikdavo, ką Seninas sakydavo.Ir juodu ėjo gatvėmis, aj)u sveiki ir aukštais, plačiais pečiai ir linksmais balsais.Atrodė, kad SalaveiČiko nėra namie. Durys pastogėje buvo uždarytos, kieme buvo mirtina tyla, tiktai Sultonas žvangino retėžį ant kartės ir . vienodai lojo ant svetimų davo ankstyvą mirtį, šiandien žmonių, nežinia .dėl ko pasi- ■padėtis jaU kitokia. Jau ai^-1 maišiusiu 'kieme’kiai ir drąsiai tvirtinama, kad _nešvaru, — Iva- vėžio Ilgo pagydoma, ką aiš- pasakė.—-Eikiva antkini įrodo tūkstančiai ir tuk-, bulvaro, štančiai pagydytų ligonių sir- jUodu gūsių šia liga. vienok ŠitieįllltSj *tūkstančiai kol kas, i palyginamai, nedidelį i ’__ ;šimtį Visų susirgimų. Mat, šį;l dykų kiemą* į neveikiantį ma- liga gana savotiška ir yra bu-.|iuhą mažyčius, baltus ir tiniausia ją tinkąmai gydyti; kleivus siaurus takėlius, ku- vos tik jai prasidėjus* Kuomet;Ule išviete iš po žemos sudul- užvilkinama, ją išgydyti vi$ai- bėjusios ioles.maząi vilties 'telieka. Tačiau .Miesto sode, kaip visuomet, kasmet pagydytų skaičius nuo [grieže orkestras. Ant bulvaro latai didėja, o mirčių palen-Įbuv0 jau visai smagu ir leng- gva mažėja. Taigi ir Čia galu-

tai įvyks palyginamai • trumpoje ateityje.Antrų 'vertus, medicinos mokslas <įar anaiptol nėra pasiekęs savo tikslo. Dar yrą, nemažai ligų, apie kurias mažai težinoma ir, žinoma, kurių gydymas ir nuo kurių ap-: sisaugojimas nėra anaip, toli sėkmingas. Tokiomis ligomis esti kaikurios kraujo, plaučių, širdies ir inkstų ligos. Gi už vis svarbiausia, tai vėžio liga.’ Pastaruose atsitikimuose, nors medicina dažnai esti visai bejėgė, vienok ir šioj linkmėj pastovaus progreso pradedama padaryti.Painikinle kad ir Vėžį. Prieš kelio^ikų mėtų 'si^rgujsiam asmeniui šia liga tikrai reikš/
uždare varie- o Suttanas kiauktelėjo sudaro, I flar du kartu, atsitūpė prie ibu- nuoyldeles ir liūdnai žiurėjo į savo

va. Basi vaikščiojančių žinotinas ‘matosi progreso, nors |nių buvo daug ir jų tamsus nugalėjimas dar atokiai.
M.. Į r ,

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS SHJĖIKIS

SANINAS
romanas;

tik 11,280. Skirtumas yra 91,680. Tokį skaičių, dėka medicinos mdkšlo pažangai,] ųšgelįęti kasmet nuo mirties. Beveik tas pats nuveikta ir prieš, daugelį kitokių ligų. Trumpai sakant, kas met mažiau susirgimų ir mirimų. Tokiu bųdu daugiau žmonių turi progos gyventi ir reikia pabrėžti — ilgiau gyventi. .. Jdeąlę padėtį įvykinti, k»d niekas nesirgtų ir be laiko nemirtų, vargiai bus kada nors galima pasiekti. Kad ir teoretiškai bent kaikuriais žyijg- spiųi tai galima numatyti, tačiau praktiškais sumetimais negalima to įsivaizduoti. Žmo

G AL IR BULVES SKUSTI 
REIKĖTŲ REFEREN- j

DUMU?
. ■. > ' ... r. —------- -^Papasakojęs savo sapnus apie tai, kaip Detroito seime buvusi “nuskriausta” mažuma, p. P. Bukšnaitis “Vienybėje” nurodo dar vieną daugumos “nusidėjo mą”. Sako:“... referendumas, kuris susivienijime buvo beveik numarintas, dabar oficialiai atgijo. *“Bet kai iškilo klausimas Į nes kad ii\ šilų tą nuošimčių apie - centro raštinės perkėli’ l supranta xėikalą,

(Tęsinys) ;, .Saniilas ųėjo į mažytį Lydį- jos kambarėlį, kuriame buvo pusiau tamsu ir pažaliavę nuo medžiais uždehgtų langų, kvepėjo kvepalais, pudra ir. .moteriške.—Kaip pas tave gera! — Sąj ninas pasakė.Lydiją stovėjo yeidu. į langą ir ,ant jos pečių ir žando švelniai, gražiai atspindėjo, žalsvas sodo atspindis.. —Na, ko tu nori? — Saninas mandagiai paklausė.Lydį ja tylėjo ir . kvėpavo, tankiai ir .sunkiai. .—Kas su tavim?—Tu neisi... ant duelio? — prismaugtu balsų Lydi j a ne-^ atsigrįždama paklausė. ■;—Ne, — Šanihas trumpai atsake. sLydi ja tylėjo. į—Na, ir kas gi? įLydijos pasmakris pradėjo, drebėti. Ji staiga pasisuko ir. Uždususiu balsu smarkiai ir nesuvokiančiai pasakė:—šito aš negaliu, negailiu suprasti... . . . ' . i—A... — Seninas ratikydą-n masis pratęsė, — labai gaila, kad mesuprnti L..Lydi ja pažiurėjo į jo ,žings-. nius, e paskui ‘šųsįgriębė abiem rankom už galvos ir nugriuvo į lovą. /Jlga tamsiu kasa; lyg minkšta išsipūtęs ųpdęga* gražiai išsitiesė ' ant švarios baltos paklodės. Tuo laiku Lydija atrodė taip graži, taip stipri ir lanksti, kad,’ nežiūrint į desperaciją ir ašaras, atrodė ^stebėtinai a gyva ir jaunutė; j langą žiurėjo saule nušviestas žalias sodas; Ikaių-. barelis buvo smagus ir šviesus.; Bet Lydija nieko nematė.
>

tso, nors mų buvo daug ar jų tamsus ganėtinai būriai, kaįp ždlė kviėtkpmis, išmarginta moteriškais rUbąis ir kepuraitėmis, judėjo kaip vilnis priekin ir atgal, tai iš- , nykdami tamsiame sode, tai vėl grįžo atgal pro akmeninius Varius.Saninas ir (Ivanovas susiėmę po tanku, nuėjo iį sodą ir pirmoje atlėjoje susitiko Sala- hveičiką, kuris užsimąstę® po medžiais* užsidėjęs rankas >u^ [nugaros, Vaikščiojo nepakeldamas akių.—Mes pas' jus buvome už-Salaveičikas staiga pyptelėjo ir kaltai- prabilo:>u—Ach, prašau atleisti man, aš nežinojąu, kad jus ateisite... Aš bučiau palaukęs... O

Sunkiui kėlėsi ir stovėjo ore ilgai Ii4 lėtai j buvo smagu it. _. gera. Visi garsai ‘skriejo leų-p^ ~ panines pasakė. - gvai ir greitai, kaip arit spar-jSaninas be kepurės, savo plačiuose mėlynuose, bet jau pažaliavusiais peČikis, marš-. y kiniuose, nuėjo -dulkėta gatve ®s* lipote, išėjau truputį pasi- ir Hlgu, didelėm žolėm uząU- *’ gusjii takėliu, į namus, ‘kur gyveno Ivanovas.Ivanovas rimtas ir plačiųlnas kalbėjo, L pečių, ilgais (tiesiais, kaip mas jį -po ranka. Šiaudai, plaukais, sėdėjo prie Salavęičikas linksmai sųlen- lango, kuris buvo sodo pusėje, kė ^avo ranką, nuduodamas kuris vis Jabiau tviųkp nuo ra- linksmu, .tuoj nenaturališkai sos .ir kurį vėl žaliavo per dje4UaeidMo kępurę .ant užpakalio ną apdulkėjus; ar .metodiškai ir taip ėjo, lyg .nešdamas ne kimšo tabaku papirosus, nuo .Sanino ranką, bęt kokį besi- kurių už keleto pėdų atstumų j kelkantį daiktą* Jis šypsojosi poręjosi čiaudėt. 1 iki pat ausų.—rS.vęikas, — Samnas pasa-Į Ąplįnk kareivius, purpurine, atsirėmęs į palangines len- niais nuo įtempimo veidais, U* kurie putė kurtinančias įtriu--^Sveikas. ’ < bas, 'tarp kurių švaistėsi ir—Mane .ant duelio pašaukė, matomai kraipėsi, lazdele mo- —Saninas pasąkė. I pikuodamas .laibutis, panašus—Getas dalyĮcąs! Ivano-1 į -.žvirblį, kariškas įkąpelmeis-vas atsakė nedvejodamas. —j tėtis, susigrudusj .stovėjo pa- Kas ir dėl ko? ‘ *- • 4 •—Zarudinas.u jį iš namų,
dšginiauto jis ir įsižeidė.

Taįp, --1 'Vadinasi, pasįpešite;?k, as» pjaunam. oviviuii— i - ; ■ į ~ - ~tegul draugas draugui mer8‘n»’ studentų ir ofinierų.® į , Čia ^netikėtai susitiko Dubo-Nnfcta ' T^ika. vai‘ę» -šafrovą įr SvArožiČių.J Jie nusišypsojo ir pasisveiki- r ; 1, Salaveičikas irIvanovas - apėjo aplink visąkam neš’l:^ai)ar Ui;P vidm^je ėjo ir 1 I Kąrsąviniutė, aukšta dr graži . šviesiuose drabužiuose. Ji. dar sesuo Lydija iš tolo nusišypso j o Saninui, — šyptelėjo, kurio jau «enai nematė, ir jos • akyse, sužibėjo išraišką £o- TodŠl ji kvaila! — įtikir kipHško jdraųgiškumo.Į .—Kodėl jus vieni vąik$čio- os įate,-----pasakė liesį ąpvaliDubovaįtė,prisidekite prie
* “ 3U. . /—.Eįkiya, ponai, i šalinę ąlč- sudėjo ji ją, nes Čia baisus susigrudi- odinį portsigarą ir, nupūtęs ipas... pridūrė Šafrovas. nūn 4>Ū14pgčs tabako dulkes J Jr didėlis, linksmas jautii- išlindo per langą. mo, būrys pasuko į pustamsę—-KS ‘darysime? — jis pa- tirštais krūmais klausė, dlėją, kurią jie—Eikiv^ pas Salaveičiką,— riiaiš, skambiais Šąninas pridūrė/- I gaiš juokais

^Vaikščioti.Jo .akys atrodė žibančios ir liūdnos- ;—Eikiva su mumis, — Sani- maloniai imda-

įprasta .publika — raštininkai, .gimnazįstai, jaunikiai .batuose ir mergaitės skaisčiomis skarytėmis.. Alėjomis, lyg nesuskaitomos eilės vieni kitiems į priekį maišėsi margos grupes
“ ~±“ J.! . Čia .netikėtai susitikę Dijbo-

Ivanovas 'pareiŠ*kė: — Vadinasi,Pasipeš.k, aš pabusiu seltun- dairtu... < nosį nušauna. . ■
—Del kO... Illnga kūno arfliš... Aš neSipe-fJie « -^ięveiki-šiu! - Saninas Juokaudamas|"o-__S.B^n“«’ S^fll^kas ir —Ž tas gerai, - Ivanovas]“‘‘i ir. vSl > jsusitiko: mostelėjo galva: tis, peštis ■ nereikia!—Bet mano iiįąįp supranta, anihas.XXXBuvo tas ypatingas vakafaą,* koks tik labai retai būna apf žemės iri attode iš kąž kui* toli nusileidęs iš aiškaus ir skaisčiai mėlyno dangaus; Neaukšta saulė jau ailtroje vasaros pusėje buvo nusilpį- .dųs, bet buvo dar visai švįe-' su ir] otas buvo stėbėlį^i t y* ras ir lengvas. Buvo sausių Į?et kųdųps.e, nežimą $ įiesistengs.pasirpdė didėlė tąsą: Mųįkės

pančiai paaiškino Ivanovas.— ipas kiekvieną žmogų kiek tos!jate; kvailystės sėdi!jis prikimšo paskutinį pa- ųiųs pirosą ir tuoj jį užsirūkę; vi-j — Sus kilus surinko, i
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mąi dovąnąi,

CHICAGO, ILL.

_ - kuris
,atimi galvos skaudėjimo, 

nervuotu- 
akiu karšti, atitaiso 

ir toliregystę. Priren-

Trečiadienį Chicagoj buvo 
sustojęs Wjn. gfęjeij, Ąjftėjrj- 
Jj<?s Darbo .Federacijos prezi-

Naudokites Illinois 
Dunes parku .

Vakarais: Panedėlio, Seredds ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Tėlefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Boclnrell Street 

Telefonąą Rępublic 96(10

Tarp Chicagos 
lietuvių

imis ir nedgl. pagal sutarti.
. 6631 So. Califomia Avęnite 
Telefonai Renublic 7868

pampintas diržas ir \ 
lipią.. .ir apsaugoti hūo 
Tftįęę)' jšdirbejų, — ai

stocę;

Iki pasimatymo, —
—Senas Narys

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių sti firma tuo 

pačiu vardu)

Kaltjna favoritizmą fei 
kiant pašalpą

Vokietijps diktatorius Hitleriu po. jo suruoštų skerdynių 
Bavarijos Ąlpųose.

Bomelių govėda sunkiai su
mušė Johp Gelbęrtą miesto 
trobesy adresu 405 • West Chi- 
cago avė. Giuseppe Niscia, 
817 Thompson st., areštuotas 
kaip govedos vadas. Pąsąk 
Gelbėto, jisai ne per seniai 
buvęs paskirtas padėjėju trą- 
fikui pridaboti ties Ląne mo- 
kyklos Adams skyriumi. Ne
toliese esančios gembleriavi- 
mo buveinės savininkas pra
šęs jį patarnąuti ir jp įstaigai 
sargu, bet Gelbert nesutikęs. 
Taigi manoma, kad dabar bu
meliai GelbPFtui atkeršiję.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

dentas. Jįsąį yąžiąyo į Rącį- 
ųe, Wis7 jęąd pasakyti prakal
bų Wiscopsin Darbo Federa
cijos konvęnpijoj. Green, tarp 
kitko, ketino agituoti Winsonr 
sino unijistus remti Roberto 
La Poliesę kandidatūrą į 
Suv. Valstijų senatorius.

Lietuvių Dienos
Ženkleliai

Įsigykite dąbar lietu
vio dienos ženklelius.

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotą Vietą lietu
vių (ĮįeiĮos ppograme — 
rugpjūčio 5.

Su Lietuvių įdienos 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade.

Ženkleliai parsiduoda

Tel. Lafayette 3572 
JI. Liulevičius 
GRABORIUS Tft 
BALSĄMUOTOJAi? 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčję 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

Jft, Jarus? 
Physięal Therapy 
f and Midvvife 
61Q9 S. Aljrnny 

Avejiue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo' namuo 
se ar * ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectiric tn ė ak
meni ir maginė

ta ir t|. 
it mer- 
patarj-

Sumušė mokyklos 
sargą

Vermiliop ir Franldin kauų-: 
tėse Illinois valstijoj sųstreį- 
kavo darbininkai dirbą sulig 
pašalpai teikti projektais. 
Vermiliop kauntėj streikinin
kai reikalauja administracijos 
pakeitimo, O Franklin kaųntej 
algų pakėlimo 
pažininio.

' ’ Tel. Ganai Ž515 arba 2516
MYRIUS: ’ ‘

W M? I1L3?el. Cięę^o

Emil Mar, 1437 Ogden avė., 
V/illet Teaming Co. drąiverįs, 
nušovė Frankį Ellis, 19 metų 
vaikiną. Pasak Mąr’o, jisai 
nušovęs Ellisą, kai pamatęs, 
kad pastarasis yagią gazoliną 
iš automobilio, kuris stovėjo 
ties Mar’o naujais. Kulką pa
taikė i nugarą ir pasiekė Elliso 
širdį.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 Wėšt 46th St. 
T$l. Boulevard 5203 ir‘ 8413 

į?27 So.49tJh Ct.
Tęl. Cicero 3724. Koplyčia dykai i' * > • ■ • * » ‘ T > t ■ r l • > V. . •

JOSĘPII J, GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avę. 
’ Tel. Bdūlevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvrell St. 
Tęl. RępubUc 9729 '

Jau keletą kartų Naujieno
se buvo pranešta apie Illinois 
Dunes Parką, kuris randasi 
tarp Waukegano ir Wisconsin 
valstijos linijos .

Tie dar nedaugelis lietuvių, 
kurie jau buvo kalbamoj vie
toj, sako, kad ji yra tikrai pa
ranki išvažiavimams. Tyru
mu vandens, smulkumu smil
čių ir netoliese esančios gi
rios gražumu prąlenkiąpti pe 
vieną iš maudymosi vietų^ 
kurios yra Ipdiąna valstijoj 
Michigan ežero pakrantėpiis.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Ręikale meldžianTę atsišaukti, omu-

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:' v 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki ] 
’ Rez. Telephohę Plaza 2400

Siliion B Skinkis
GRAB.CĮRIUS ir BALSAMŲOTOJAS 
Patarnavimas’ geras ir nebrangus1

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedelioj pagal sutarti

Pojcahontas mine run 4v tonai ar 
Daugiau;$7-00 D? Joną 

TEL. RERŲBLIC 8|02

A. L. JIay idonis, M.I).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kęnwood 5107 
VALANDOS:

' nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakarę. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

J, F, KADŽIUS 
In 

LIETUVI., ______
Palaidoja už $25.00 ii* augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. l$th St. Tel. Cąnal 6174 

r CHICAGO, ILL. '' rl T

A, MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituahicą Avė. 
Td- 4įL>9

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848

DR. BERfASH
756 W. 35th St

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

Nedčldieniais pagal sutarti.

Ą, R. Rutkauskas, M.D, 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 '
VALANDOS: 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
UETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, I—L 

esti p: ‘ ‘ ‘
svaigimo, akių aptemimo 
mo, skaudama 
trumparegystę __ _____ _____ .
gia teisingai akinitis. Visuose atšiti- 
kimuosę egzaminavimas daromas su 
elektra^ parodančią mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiant {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
rišlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
.......... kaip pirmiau.

4712 Sųuth Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 '

Ofiso Tel. Calumęt 6893 
Rez. Tel. Drexėl 9191 '

Dr, Ą. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku fr visu 
chronišku HgU

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street '' 

Valandogj 2—4, 7—9 vaL vak. Ne
rišliomis ir šventadieniai* 19—12

Draugijų atstovi}, 
valdybų ir liuosnorių 
pasitarimas apie lietu
vių diena Įvyksta rytoj 
Lietuyių 'AųdjtoriĮo j 
7:30 vąl, vakąre.

Kviečiamos yp dpąų- 
g-ijos jau prisidėjusios 
ir prisidėsiančios prie 
lietuvių dienos celebra
cijų dalyvauti šiame pąr 
sitąrime. , J

Kviečiąpij taippaĮ 
HųpgųpFjąi Įr liųospp- 
Fėg, kųrįe tFpkštą Įietų- 
yiy dipųpįs pasisekimo, 
ir sutiktų padirbėti lie? 
tuvių dienoj prįę tvar
kymo, programų ir žen? 
kielių pardavinėjimo. ‘

Šiame susirinkiine 
bųą nustatyta ąF išaiš
kintu visa lietuyių die? 
nos tvąrjką,

les. 6600 South Artesian Avenue. 
,rPhone Prospėct p659 ‘ ' * 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' AB, So. Halsted Streęt ^"CHICAGO, im 7Illinois Įęgisląturos komisi

ją yakąr nagrinėję skundus, 
kad dalinant pašalpą bedar
biams yrą rodopias aiškus fa- 
yorutizmas kai kuriems asme
nims. ĘĮausymasi skundų 
įvyko Chicagpj, Ęųąprgepcy 
Ęejief bųv^ipej aęĮresų 13|9 
So. Michigan ąve. Tarp kitų 
skundų pav. buvo toks, kad 
abclnąi imąntt į Cbicagos be
darbių padėtį Įkj-pipiapia dau
giau dėmesio, ųe Jcąd į pądč“ 
tį bedarbių Jcituoąę HJįppis 
valstijos miestuose ir piįeste- 
liuose.

nijų lietuviai, kurie mėgiate 
lietuviškus saldainius arba 
kurie norėtumėte jų gauįi 
piknikams ir kitiems parengį- 
mams arba krautuvėms, kreip 
kitės į p-ią Oną AJeliunas ad
resu 3251 S,o. Union avė.

Šios savaitės Naujienų beų- 
ktadienio ir šeštadienio ląidq- 
se, be to, tilps Ęutos išdirbysi- 
tės saldainių garsinimas. At
kreipkite dėmesį į jį.

—Senas Petras.

Mirus Antanui Ęųkpi jo gir 
minės, Įkaįp ir Vitį daro» 
padavė gąrsmimą “Naujie? 
pęips.”

Cicero kupįgąs, ąą^ydąpiąs 
pamokslą, (Įęųpį nįęįąs 
pebųvo prašęs jį)? Jni- 
rusip gįipįpes, į^vądįbdąjpąs 
i uos tąipsunąįs. JLųųįgąs sa- 
kė: jį!.» selMe pasjciii Jipilie- 

ųrip vpdll jus į yrągą-

Crajie Opai Co.
5332 So. Long Avė.

Ghicago. III. .

Juozapas Ęudęilds 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
jjaidotuvėsę........Pašau^ite..

Ofiso’W.rNua‘2 iki 4* ir nuo 6'i1 
rak Kedaipj jfarai įtarimą

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr, V. E. Siedlmskis
GAŠ
4143 Archer av., kamp. Francisęo av,

Draugijos ir Jdiubąi 
gali pirkti savp na- 
riąjns lietuvių dienos 
ženklelius su didelę 
nuolaidą.

Ženklelius galite gau
ti Lietuvių Dienos Ko
miteto ofise, 2324 So. 
Leavįtt SĮ., telefonas 
Cąnąl 1678.

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Miėstė r' 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dęarborn 90< 
' Ręs. 5349 So. Hermltagė Are. 

'''vakarais nuo 6iki9

viųs, fcprie y^dą jųa j ęyagą- 
rą? i? f^oj skėlimą į 
šventą įąilirąšH» į^jple jį 
bedievių; tąį yįs|įęli lyg jbųr 
tųmėte įrąŠę nąb^nip#P 

į velnio k n.
Padavė 

2842 
vadą 7DĮ4 

kąfd yrą
itin toji ą|§ilikęs ppo gyveni
nio. “Velnio knygomis” jis gar 
įėjp gąs,dip.tį lietuvius 3Į0-—4Q 
metų atgąj. šiandie gi žmonės, 
turėdami rimtą pranešimą, 
arba pareiškimą, nori, kad jų 
žodis pasiektų visuomenę juo 
greičiau, aiškįąų ir plačiau. 
Ir tokia priemonė Ghicagpj 
jjepis lafPPPj? Ng.i/jipnęs.’' ę.

Rūtos saldainiai

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų DrąU' 

.........  • gijos Nariai.__________

Gerai lietuviams Žinomas per 35 
mėtus kaipo patyręsgydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau- 
jaūsius metodus X-Ray ir kitokių* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
Į034 W. 18th St, netoli Morgan $t 

Valandos nuo 10--12 Pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.'

Tel. Canal 8110 ’ 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

BRIDGEPORTE — Butus 
saldainiai yrą 100 puošipičijj 
lįetųyiyci- sąfiląiljiąi, jlBBV 
tucti iš Rūtos dirbtuvės Šiau
liuose.

P-ią Opą Alelįųpįepė sąk?? 
kad ji turi įvairių rūšių Lię- 
t9Y9ė tarD9 Pa
rodė saldainių dėžę su lakūnų 
Pąpįąųs jr Girėųo ir Litųanj- 
cqs Į pąyeiksląis. Pr'ie to pą- 
ąjŠkįnp; kaij Jvisaą pelnas iš 
saldąipįų su Pąriąus-Girėn,o 
payęilįsiąją pijĮą pasjatymųi 
paminklo Lietuvęje musų žų- 
vusKąįjįį:

Taigi Chicagos 4r

Dr. Charles Segal 
OFISAS

' 4729 So. Ashlaųd Aye.
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 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

” Phorie MIDWAY 288fl

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

Ofiso valąndos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso tėlefonas Hemlock 6141

Ambuląnce PatąrųąvĮmas PĮępą ir NęMIJ 
Moderniška Koplyčią ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605^07 So. Hermitage Avenue

DENTISTAS X-RAY

- Lt T į Ų A NIĄ N VIL L A
Atsilapkykitę! Puiki valgykja, s “

Svętėijię soklamą ir įųandaguę patąrpi
Dariaus ir GirSpo' išleistuvių iš CLf 
. ' MMOVIES” rodomi šeštadieniais

CHICASOS
ŽINIOS

* fV # '-T*\ ’

H P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo- 
||l dernišką studiją st 

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

Nuo 1 iki 14 metų ka, 
lėti už “raidą”

Edwin Cussak, buvęs polici
ninkas, ir James Mc Cąrthy, 
garavo sąvįninkas, išyežė tūlą 
John French (4903 Lake Park 
avė.) į “one way ridę’*.

Išvežtas už miesto ir palik
tas negyvas, kąip Cussakui ir 
Mc Carthy atrodė, French vė
liau atsipeikėjo. Dabar gi 
Cussakui ir Mc Cąrthy teks 
ątsįsėsti už grotų.

Kai kurie policininkai sa
ko, kad Ffencji esąs pirmas 
Chicagoj asmuo išlikęs gyvas 
po tokios kelionės.

Ęodej sakau, kad visos Cjii- 
,cągp$ lietuvių išvažiavimas? 
Todėl, kąd jį rengia Chįca- 
gqs Lietuviu Draugiją — did
žiausią ęjiįcagoje — kurios 
nariai randasi visose Chica
gos liejuvįų kolonijose.

Chicagos Lietuvių Draugiu 
jos piknikas į įvyks liepos 22 
d., sękipajlięnį, Justice Park 
Garcjęns, prie Archer ir Kean 
gal'įų. .

Gražiausias piknikui dar- 
žag, parankiausia privažiavi
mui vietą ir rengia pikniką/

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė, 

Td. Victory 5904
Ofiso vąlaiidos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
ei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 

Jęį ękaitapt arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. '

Dr. John J. Smetana
OPTOSIETRISTAS

1801 So. Ashland Avę.
Plati; Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo''9j30 ryto'iki 8:30 vrf-! 
karo. Room (8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

SjĮęfonas Yards 1138

ey P. Mažeiką
Graborius ir

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8895

*. Sušauna X. Slakįs
doterų ir vaikų ligų specialistę /

skanuą valgiai ir gėrimai! 
atąrųayjflum yįSAI VELTUI * 
hipagos ir kitų aviacijos dienų 
“'~F'ir sekmadieniais.

■" LITHUĄNIAN VĮLLA ■ ' 
Į1212 $o. Wę§fehi Aye., Chicągo, III.

pa<Įląry|ą StąnlĮuąo Studijoj, 3315 S. Halsted Št., Čhicago

didžiausia Chicagos lietuvių 
draugija.

Šventadieniais vasaros me- 
tu mes nepasiliekame namie. 
Važiuojame kur nors. Taigi 
ateinantį sekmadienį važiuo
kime į Chicagos Lietuvių Dr- 
jos pikniką. 

• 1 1
Ten susitiksipie senus ir 

malonius draugus. Ten gausi
te daugiau informacijų apie 
pačią Draugiją, kuri yra vie
nintelė Chicagos lietuvių 
draugija valdžios priežiūroje. 
Ten smagiai laiką praleisite. 
Ten, trumpai kalbant, bus pa
rankiausia vieta ateinantį sek
madienį skaitlingoms Chica
gos lietuvių minioms susirink-

YRA
. PAVOJINGA 

pri.tai^intąs p,jie rūptųros, jums 
operacijos. ^Teš ėšąme tre- 

ateikite pas mu? dėl diržo su

(Gumines pknčĮąJęo§) dęl vąricosę gyslų, 
upjąintoę kaį^ęę nąųjięms lietuviams kpsfume-

3AGO ORTOPEDĮC

kolo- la

" Lietuviai Daktarai

DR. MARGELIS 
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

GXDXTOJĄS IR CHIRURGAS 
Valandos' nuo 2 iki 4 ir puo 7 iki 

vai.,- Nerišliomis nuo 10 iki 12 
834ą South Hąlstęd SU

T#- gCTfoF* W
Phone Canal 6122

DR. S, BWS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street 

Valandos: — T—8 ir 8*

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas 
Valandos nuo

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

A. MONTVID, M. D.
West Town Statę Bąnk Bldg. 
'2400 Westi Madison Stręęt

Vai. ! iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. Sęeley 7830

Namų telefonas Brunswięk 0597

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZĘUIS

*>' ■’t *•' •* . r * r* ’ *' s ♦ s, Dentistąs
4645 Šo. Asliland Ąye.

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro.

8?^

Keturi milionai jau ąt-

P-lė Bella Elkan, 5457 Hyde 
Park avė., Chicago, buvo 
4,000,000 skaitlinės užbaigėja> 
tarp Chicagos pasaulinės pa- 
rpdpą lankytojų. Ji įėjo pa^ 
rodon šeštadienį, liepos 14 d., 
4:45 yąl. po piet.

Vįsi Telefonai:

VU'. I I II I UtiHI'll.'l.'.'J! į Į

’ ....Ę Ų P T U R A
Tiktaj mojesliškiausiąi 
gali suteikti palęn^Yl 
ti generacija DiyŽi 
pilnu 'pasitikęjimu! 
Taipgi - ‘ - 
BELT 
riams.

LAIDOTUVES $95 -
Kur taupumas reikalingas, mes. palaidoj ame už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karahonas, palmos, 
gėles, vargonai; koplyčia,—visas priręrigi|nas’ir giušų maloąus ąą- 
tąrnąviiųąę liųjląflją Yąląn^ ~ už visą pagrabą $250. * ?

J, J, Bagdonas 
PULLMAN 4151 RĘPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Ąve. - 2506 W. 63 St.
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Cicerostiklai

reiškia

suradęs

Žilvitis

MADOSMADOS MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

kad

2772

For Rent

(Adresas)

1.00
1.00

your 
next 
that

REIKIA 50 MOTE 
RŲ IR MERGINŲ

Aleksą. Vasiliūną iš Cicero p,a 
tiko netikėta mirtis Benld

A. Unkšta ..
L. Sereikis
J. Andrekus
A. Gedraik . 
D. Ulbas ..... 
W. kisleikis

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

kaip 
daugiau

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

i susirinkimas
1934 .m. Almiro 

. Hanccack St. 
Gerbiami Kliu-

Bendro Kliubo

Viso ..........  $31.50
F. T. Puteikis, sekr.

Kupiškėnų Kliubo 
susirinkimas

STORAS rendon, gera vieta dėl 
sauliuno, išdirbta per daug metų. 
Fikčeriai yra ant vietos, galima var
toti. Kampinis namas Bridgeport 
apielinkėje. Atsišaukite pas savinin
ką. 3341 So. Halsted St,

- Mergaitėms vasarines suk- 
Patogios ir praktiškos. Su

’rad ši musų lietuvių prekybinė 
staiga, Peoples Rakandų Išdir- 

oystęš Čo.> ima dalyviumą mu
su tautiškuose darbuose.—J.B.

pritaikytas atminčiai

REIKIA 50 VYRŲ 
IR VAIKINŲ

Lietuvių Dienos 
kviesliai pasaulinėj 

parodoj

Pirmyn choro naktį 
uis piknikas

PARSIDUODA dviejų ruimų ra
kandai, norintis gali ruimus paimti. 
Galima matyti vakarais.

2438 W. 45 Place

Humbold Park Lietuvių Politikos
Kliubo pusmetinis 
ivyks liepos 19 d. 
Simans svet., 1640 N 
Chicago, 8 vai vak. 
bo narįai nepamirškite ateiti ant su 
sirinkimo ir atsivesti naujų narių.

/ Valdyba.

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 
LIETUVIŲ DRAUGIJOM, 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 Draugijom

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
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. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biiiro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 Wešt Division St 

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

Lietuvaitės, jus juk nori
te kad lietuvių diena pasau
linėj parodoj, yienutinė die
na, kurioj lietuviai turės 
garbingai pasirodyti, iŠtik- 
ro butų pavyzdingiausia.

Kad to atsiekus, prašome 
jūsų prisidėti savo darbu. 
Mums reikia 50 moterų ir 
mergaičių/ liuosnorių, ku
rios pasiaukotų tvarkų da
ryti, o taipgi pardavinėti 
lietuvių dienos ženklelius ik* 
programos lietuvių dienoj 
pasaulinėj parodoj rugpjū
čio 5 d.

Visų liuosnorių prašome 
ateiti pėtnyčioj, liepos 20 d. 
į Lietuvių Auditorijų, 7:30 
vai. vak. čia užsiregistruo
site ir gausite išaiškinimų 
kas ir kaip bus daroma lie
tuvių dienoj pasaulinėj pa
rodoj rugpjūčio 5 d.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jo moteris bu v,o išvažiavus 
ant vakacijų ir šeštadienį A. 
Vasiliūnas nuvažiavo ją parsi
vežti. Ten kaimynas turėdamas 
ant jo piktumą, jį peršovė ir 
Vasiliūnas vietoje mirė.

Plačiaus apie £į įvykį bus 
pranešta rytoj;■ • Rep.

Minėta Dariaus-Girėno žuvimo 
metinės sukaktuvės

FURROW in 
morning mail

TAVERN in lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo higway. Renda $20. Pa
aukausime pigiai.

7013 S. Western Avė.

Atsilankykite! Puiki aludė. Man 
dagus patarnavimas. Visokie gėri’

■ ‘ ‘ < j . .čia tu
good time”.

2772 
neles, 
kirptos mieros 6, 8, 1Q, 12 ir 14 me
tų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutfc arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. 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.

Šiandien vaikų egza 
rtiinacijos pasku

tinė diena

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS žmogus kuris mo
ka karpenterio darbą ir plasteria- 
vimą dėl perdirbimo 8 kambarių.

2038 Wabansia Avė.

sau: gydytojas žino 
Reikia jo klausyti, 

biznio reikalais.
į tūlos gražuolės 

užmokėš už 
padarysiu biznį.”

NA U JIE N v 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vaL yakr Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto;iki I v. p. p.

Vyrai lietuviai, jus, kurie 
trokštate lietuvių vardo 
garbės, juk norite kad lie
tuviai pasaulinėj parodoj 
pasirodytų pavyzdingiausia.

Kad to atsiekus, visų, 
kam brangi lietuvybė, pra
šome prisidėti savo darbu. 
Dirbkime lietuvių vardo 
garbei be pažiūrų skirtumo. 
Mums reikia 50 vyrų ir vai
kinų liuosnorių, kurie pasi
aukotų tvarkų daryti, o 
taipgi pardavinėti lietuvių 
dienos ženklelius ir progra
mus lietuvių dienoj pašyti* 
linėj parodoj, Ųugpjučib 5 
dienų.

Visų liuosnorių prašome 
ateiti pėtnyčioj, liepos 20 d. 
j Lietuvių Auditorijų, 7:30 
vai. vak. čia užsiregistruo
site ir gausite išaiškinimų 
kas ir kaip bus daroma lie
tuvių dienoj pasaulinėj pa
rodoj rugpjūčio 5 d.

Liepos ,17-tą
vieni metai, kąi žuvo Darius ir 
Gtirėnas. Tą pačią dieną ei
linis Peoples Rakandų Kompa
nijos programas, kuris ir tin
kamai
žuvusių lakūnų metinių sukak
tuvių.

Valandos vedėjas J., A. Kro
kas primine, kad šiandie 17-tą 
dieną liepos, visa lietuvių tau
ta liūdi ir, apvaikščioja meti
kes

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

A. Chernauskas Tavem 
Atsilankykite i Puiki , aludę.

mai už žemiausią kainą 
resite "good time”.
A. Chernauskas Tavem 

3204 So. Halsted St. 
CĮHCAGO, ILL,

Vieną gražią dieną užeinu 
pas pažįstamą gydytoją. Neil
gai trpkus gydytojas ir sako:

—Petrai, tavo gyvybė pavo
jui, tu jau esi ' perdaug rie
bus!

—Taip, sakau, esu riebus. 
Sveriu 194, kuomet neturė
čiau sverti daugiau 170 sva-

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

Čia įdedu 15 centų ir praSau 

atsiųsti man pavyzdį No.............

Mieors per krutinf

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Buvęs Chicagos visuomenės aptarnavimo įmonių magnatas 
Samdei Insull (dešinėj) su savo šeimyna
Tėvas ir sūnūs laukia teismo sąryšy su subankrutijimu Insullų 
finansines imperijos.

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

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų1 parengusios išvažiavimus da
ro visokį bizn|, kaip ir pikni
kuose,'o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

THE 
friends 
week will remind them 
you are one of thcse charm- 
ing people who think of them 
in small things as well as big.

Of course you’ll have 'C'j 

hurry, būt that only adds to 
the fun of it. Send mailing in- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Business Service 
____Biznio^ Patarnavimas .

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar j usu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus i? mes api- 
prėkiuosime. Mes taipgi darome Vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 Sp. Halsted St 
Tel. Victory 4965

... Tel. Yards 8408 ,
VĮCTOR BAGDONAS 

Perkranstome ant vietos 
Nuveža me ir 1 tolesnias vietas 
Supakavimąs, Storage, Cratimr 

, Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago, 111 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

šiandien ir vėl'pasirodys pa
saulinėj parodoj lietuvių die
nos kviesliai. ;

Jie jau pagarsėjo iš pirmo 
pasirodymd, pridarę pasaulinėj 
parodoj daug triukšmo, klege
sio, juoko, pasigerėjimo ir sma
gumo pereitą ketvergą. Tūks
tančiai žmonių gėrėjosi jais ir 
skaitė ant jų krūtinių užrašus 
“Lithuanian Day—Augu’st 5.”

Per juos sklinda pasaulinėj 
parodoj besiartinančios lietuvių 
dienos garsas.

šiandien vakare didelis būrys 
Lietuvių Dienos kvieslių, dai
nininkų, šokėjų ir muzikantų, 
vaikinų ir mergaičių pasileis po 
visokius pasaulinės parodos 
kaimus. Jie jau yra pageidau
jami, jie jau yra laukiami. Per 
juos lietuvių vardas pasidaro 
malonus ir patinkamas įvairių 
tautų pasaulinės parodos sve
čiams. Per juos sklysta žinia, 
kad ateina lietuvių diena rug
pjūčio 5.

Kas busite šiandien vakare 
pasaulinėj parodoj susiraskite 
musų kvieslius. Kur jie yra, 
galėsite pastebėti ' iš tolo, neš 
apie juos spiesis didelės minios 
žmonių.

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Kaip Senas Petras 
pildo gydytojo pata

rimus.

sukaktuves netekimo savo 
cautos drąsių sūnų, Dariaus ir 
Girėno, kuVie praeitą metą, 17- 
;ą .dieną liepos, nugalėję Atlan- 
jiką, beveik pasiekę savo myli
mą žemę Lietuvą, dėl nežino
mos priežasties nupuolė su savo 
‘Lituanica” ir sykiu visi dingo 
amžinai.

Po šio trunipo užsiminimo 
apie liūdnas sukaktuves per
statė Peoples Radio kvartetą, 
kuris, po vadovyste K. Sabo
nio, sudainavo liūdną ir lietu
vių pamylėtą Petrausko kompo
ziciją ‘Eina garsas nuo .rube- 
žiaus” ir “Kur bėga Šešupė”— 
Sasnausko.' Taipgi sugrojita 
graži muziko “Plaukia sau lai
velis”. O tarp tų dainų re
daktorius Ig. Sakalas pasakė 
kalbą apie Dariaus ir Girėno 
tragingą mirtį ir jų darbus nu
veiktum Lietuvos garbei.

Pabaigus šią programo dale
lę, toliau tęsėsi linksmesnio tu
rinio programas, kuris susidė
jo iš gražių dainelių,' muzikos, 
sveikinimų ir visokių praneši
mų. Tai iš tikrųjų yra gražu,

nacijon. Kiek bus 
į šias tris dienas, 
išrinkti sveikatos 
Jų paveikslai tilps 
se. Tėvai, būtinai atsiųskite 
savo sveikiausius vaikus į Mark 
White Square šį vakarą.

šiandien sekami daktarai eg
zaminuos vaikų sveikatą: Dr. 
A. J. Bertašius, Dr. Z. Slakis, 
Dr. St. Biežis, Dr. A. L. Yuš- 
ka, Dr. V. S. Nares, Dr. A. G. 
Rakauskas.
dentįstai: Dr. C. Z. Vezelis, Dr. 
M. Žilvitis, Dr. V. B. Milas, Dr. 
G. L Bložis ir Dr. F. A. Zubas.

Tėvai ir Vaikai, pasiskubin- 
kit. Daktarai j ieško lietuvių 
sveikiausio vaiko ir sveikiau
sios mergaitės. Daktarų iš
rinktieji sveikiausias vaikas ir 
sveikiausia mergaitė bus per
statyti lietuvių dienoj pasau
linėj parodoj ir gaus po gražią 
dovanėlę, ir jie turės progą pa
matyti visą pasaulinę parodą.

šiandien vakare nuo 7 iki 9 
vai. lietuviai daktarai egzami
nuos vaikų sveikatą Mark White 
parkelio svetainėje. Ir tai bus 
paskutinė proga stoti egzami- 

vaikų atėję 
iš tų btfs 
laimėtojai.

laikraščiuo-

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT

DoubleTested/ , 
Poubfe ActionJ

$5.00 ATLYGINIMO tam kas ra
do nedidelį moterišką siutkeisį, ku
riame buvo moteriškų dresių, žirk
lės ir akiniai. Siutkeisas pamestas 
tarp Cicero ir Joliet, III., liepos 14 
tarp 7 ir 9 vai. vak. Sugražin
kite.

F. D. YAKAS.
4024 S. Maplewood Avė., Chicago, Iii.

3—4 KAMBARIŲ flataix saute 
ir erdvus. ^^J^abaLnrobrangiai, p< 
čiaisap^tMomi, naujai išdekoruoti.

1344 W. 18 PI.

rėjo omenėj didžiausią mierą 
O tokios mieros try 
sudarys 96 uniejas.

Bet juk 96 uncijos 
kuone dešimtį stiklų 
uncijų vienas.

Nudžiugo Petras 
galimybę mirties išvengti, gy
dytojo patarimus pildyti ir 
iiznį daryti. Ir Senas Petras 
mano, kad daug kitokių pai
niavų galima išrišti, tiktai 
reikia, šiaudinę nusiėmus, 
šiek tiek pagalvoti. O tuomet 
jusi sveikas ir gyvensi daug 
metui — Senas Petras.

Paskutinį pasisekimą, kurį 
pirmasis “Pirmyn?1 naktinis 
piknikus turėjo fcįmet, choras 
pasiryžo ir kitą pranašų paren
gimą surengti. ?Tas antrasis 
naktinis — “Mėnesienos Pik
nikas” įvyks šį šeštadienį, lie
pos 21 d., Wm. J. Dambraus
ko farmoje./AVilio^ Springs, 
III. Visi choro rėmėjai, ku
ri ė dalyvavo pirmame pikni
ke ir turėjo “good times” iy 
tie, kurie pirmu kartu nėatsi- 
lankė, kviečiame ir Šiame pa
rengime būti.

Lietuviškas Žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR
COMPANY 

4707 So. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Nebesirūpinkite dėl 
odos . niežėjimo, Plai 
skanų, Išbėrimų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 

iežėjimui pašalinti, Lengva var
toti visuomet. Visįose aptiekose 
35s, 60c, $1.00. U-.'--

Drąsiai galima sakyti 
neatsiras Amerikoj liettfvis, ku
ris galėtų sumušti Frank Kra- 
sauskio rekordą darbe skridi
mo per Atlantika naudai. Jis 
užbaigė jau ketvirtą knygutę, 
prirašydamas narius į ALTASS, 
rinkdamas aukas ir platindamas 
parengimų tikietus. Taip kad 
Frank Krasauskio pasidarbavi
mas atnešė skridimo naudai 
virš $100.

štai jo prirašytieji nariai:
James Tauras, 4457 So. Tal- 

man Avė...........................  $2.00
Joseph šniuka, 4426 So. Ar- 

tisian Avė........ .................... ’5.00
Frank Navakauskas, 2653 W. 

43rd St........... .. ...........   2.00
Magdalena Ralkevičienė, 2431 

W. 47th PI............. ............. 2.00
Walter Pauhnskas, 4440 S.

Western Avė. .....................2.00
Frank Srebalis, 2556 W. 45th 

St. ..................................   2.00
Bessie Srebalis, 2556 W. 45th 

St.............. ........................ 2.00
Ignas Linkus, 4422 So. Ar- 

tesian Avė.................... i___2.00
Petras Kauneckas, 2556 W. 

5th St........................  2.00
Helen Krasauskis, 3229 So. 

Lituanica Avė...... .............  2.00
Už baltus ženklelius.......75c
Per Iz. Leistrumą:
Ronaldas Plusk......... .... 2.00
Estera činstakauskienė, gar 

žolino stotis, 4864 Archer 
Avė............. .................  i.00

W. Greitjurgis .... . 50c
J. Malkievieče ......   50c

TASS nauji nariai 
ir aukos

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų f— Ice Cream 

” Konų — Pretzel’ių
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

Kupiškėnų
Amerkioj ekstra susirinkimas 
atsibus liepos 23 d. 8:30 vai. 
vakaro adresu 3259 So. Halsted 
St., svetainėj ant trečių lufoų.

Visus narius meldžiu atsilan
kyti ir norinčius įsirašyti j K. 
B. K. A. Yra svarbių reikalų 
aptarti, kaip tai Valdybos rin
kimas, seimo šaukimas ir lik-, 
vidavimas knygyno, kurį mums 
Aglinkas buvo padovanojęs.

Visos knygos bus parduotos 
už žemiausią kainą. Kas nprės, 
galės nusipirkti. • ,

• Todėl nepraleiskite šios die
nos, atsilankykite visi kupiškė
nai ir kas norite.knygų pirkti.

K. B. K. A. Centro pihn.
Jonas J. Kulis

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino arba vedusios poros. Garu 
apšildomas. (Pirmos lubos).

4224 So. Rockwell St.

O gydytojas atsistojo šalia, 
paekžaminavo ir tęsia:

—Širdis yra apaugusi tau
kais. Kurį laiką gali sustoti 
ir visai, kaip kad neseniai su
stojo daktaro Kaspučio.

—Daktare, sakau, esu agen
tas; eidamas per biznius tu
riu gerti. Suprask, daktare, 
užsuksiu į aludę — negersiu, 
tai negausiu biznio.

Bet • daktaras atrodė neper
maldaujamas. Girdi:

—Gerk ne daugiau 
tris stiklus dienoj; 
gerti pavojinga.

Manau 
ką sako. 
Einu sau

Užeinu 
alinę. Manau 
dienraštį 
Pasiėmiau cigarą, o savininkę 
kviečiu išgerti mano širdies 
sveikatai.

—Petreli, kalba leidė, neno
ri gerti alaus... ar jau taip iš
puikėjai?

—Ne,» ne, bet gydytojas už
draudė. Ba riiano širdis esan
ti maža, kaip balandėlio ir 
vos nasivąrto taukuose.

—Wėllt atšovė leidė, kad 
negeri alaus, tai aš daugiau 
tavo dienraščio . neskaitysiu I

Mėginu argumentuoti:
—Tai ką» ar tamsta nori, 

kad Senas Petras taip, atsi
prašant, ir užverstų kojas, da
gi nepakikinęs jų?

Argumentas betgi neveikia. 
Kas daryti?

Mislijo, mislijo Senas Petras 
ką daryti. Pagalios atėjo jam 
į galvą mintis pavartoti arif- 
metiką šiai-problemai išrišti.

Matote, gydytojas leido tris 
stiklus per dieną išgerti. Bet 
stiklų yra įvairių 
12 ir net po 32 uncijas įtalpos. 
Kadangi daktaras nepasakė 
stiklų įtapos, reiškia, jis tu-

- Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtąisftf __

DIRBTUVfiS URMO SANDBLIO ISPi.R. 
DAVIMAS. Priverktas Pratuštinti Vietą. 
260 nauji) 2 6m. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. ‘Gražus pasirinkimas apdan
galų ir f ramų, kiek vienam asmeniui patin
kamas stylius.
$ 69.60 2 6m.' setai dabar ----------  $29.05
$ 79.60 2 šin. setai dabar ----------  $34.05
$126.00 2 šm. setai dabar $39.60—$40.60
Daugelis kitų bargenų. studio couches. valg.
kamb., mieg. kamb. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 South Halsted® St.

Duodame apakai litavimus dėl storage ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 6181.

Skin

AS 43 YEARS AGO

BAK I N G
POVVDEH

ILLIONS OF POUMDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

Stop 
Itching

žemo
DR SKIN iRh'iTATlO N S

Farms For Sale 
UkiaiPardavimui

PARSIDUODA puiki farma su sre- 
rais įrankiais už pigią kainą arba 
mainysiu ant mažos farmos, namo 
ar biznio. Del informacijų rašykite 
Joe Zubriski, Goodman, Wis.




