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, KUR BUŠO NELAIMĖJ 2UVO 19 ŽMONIŲHindenburgas 
Miršta

Prasidėjo priešmirtinė agonija, nors dėl 
nepaprasto gaivumo dar gali 

gyventi keletą valandų
BERLYNAS, rugpiučio 1. — 

Prezidentas Paul von Hinden- 
burg miršta. 8:30 vai. vakare 
liko paskelbta, kad prasidėjo 
priešmirtinė agonija ir kad mir
tis yra visai arti.

Tečiaus už pusantros valan
dos Hindenburgo asmeninis gy
dytojas, prof. Sauerbruch te- 
lefonavo Berlynan iš preziden
to dvaro Neudeck, Rytų Prū
sijoj, kad 86 m. prezidentas pa
rodė nepaprastų gaivumą ir at
sparumą ir todėl jis gali dar 
gyventi “tūlą laiką”. Tečiaus 
gydytojas neturi jokios vilties, 
kad prezidentas pasveiktų.

Prezidento namas yra po di
dele sargyba ir nieko į jį ne
įleidžiama, išėmus šeimynos na
rius ir augštus valdininkus.

šiandie pas mirštantį prezi- 
dent buvo • atskridęs pats Hit
leris su daugybe savo palydovų. 
Jis išbuvo su : prezidentu 15 
min. ir vėl išskrido j Berlyną. 
Sugryžo į Berlyną Hitleris pa
vargęs ir susirupinęš.

Gyvulių pirlTKaFgru- 
moja samdytis 
streiklaužius

CHICAGO.—Gyvulių pirkliai 
grūmoja, kad jei gyvulių pri
žiūrėtojų streikas nebus greitai 
sutaikintas, atnaujinti prekybą 
gyvuliais ir pradėti samdytis 
streiklaužius gyvulius prižiū
rėti.

Streikįeriai atsakė, kad to
kių streiklaužių prižiūrimų gy
vulių neims skerdyklos, nes prie 
tokių gyvulių nedirbs organizuo
ti bučeriai.

Federalinės valdžios taikinto
jai paskelbė, kad ir viena ir 
kita pusė padarė nusileidimų ir 
kad vėl atsinaujins derybos 
streiko , sutaikymui.

Jau trys naciai . pa
karti Austrijoje

'VIENNA, r. 1. — Jau tre- 
čias nacis liko pakartas Austri
joje. Juo yra Wuming, kuris 
liko pakartas už užmušimą 
Innsbruck policijos ‘ viršininko 
Hicki. Užmušėjo pagelbininkas 
liko nuteistas 20 metų kalėji
mam

300 žuvo Korėjoje
TOKIO, r. 1.. —Korėjos val

džia praneša, kad potvyniuose 
pietinėj Korėjoj žuvo 300 žmo
nių ir kad nuostoliai siekia 
$9,000,000.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; nedidelė per
maina temperatūroj.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:- 
09.

Spėjama, kad jis rado prezi
dentą labai silpną ir turbut 
jau nebegalėjo susikalbėti.

Nors , laikraščiams ir drau
džiama' spėlioti kas bus seka
mas prezidentas, bet šiaip tarp 
Žmonių ir valdininkų eina viso
kiausių spėliojimų.

Niekas neabejoja, kad tos 
vietos norėtų Hitleris. Tada 
jis būdamas prezidentu ir kar
tu kancleriu, butų visiškas Vo
kietijos diktatorius. Karinin- 
kabmonarchistai irgi norėtų į- 
statyti prezidento vieton savo 
žmogų, kad paskui jį butų ga
lima pakeisti ex-kaizeriu, ar jo 
sunum.

Bet tūlų karininkų nuomonė 
yra, kad geriau palikti nacius 
ir toliau valdyti. Dabar pada
rius perversmą jie pasiliktų dar 
stiprus, O kada jiems bus leis
ta ir toliau valdyti, tai jie pal
tys tiek nusmuks, kad praras 
visus savo šalininkus ir tada 
pasidarys visai nebepavojingi.

Pacifiko dokų ir lai
vų darbininkų strei: 

kas baigtas
$AN FRANGISCO, Cal., r. 

1.—Dokų ir laivų darbininkų 
streikas, kuris tęsėsi nuo ge
gužės 9 d. ir buvo suparaliža- 
vęs visus Pacifiko. uostus, už
sibaigė ir visi streikeiriai su
gryžo j darbą. Tik kai kur 
kilo naujų nesusipratimų, sam
dytojams atsisakius priimti į 
darbą streikierius. Federalinė 
taikymo taryba tyrinėja tokius 
atsitikimus.

Austrijos heimwehr 
pats taikėsi nuvers

ti Dollf ussa
Tuo dalyku vedė derybas su na

ciais, sako fcįiiVęs Dollfusso 
vicė-kancleri^

VIENNA, rugp. T. — Austri
ja oficialiai apkaltino Vokietiją 
Už ištikusį nacių sukilimą ir to 
pasėkoje įvykusį kraujo pralie
jimą.

šis kaltinimas liko paskelbtas 
todėl, kad likęs sugautas Vo
kietijos kur j eras, kuris gabe
nęs Austrijos naciams slaptas 
instrukcijas dėl sukilimo.

Prie nacių sukilimo numal
šinimo daugiausia prisidėjo fa
šistinis heimwehr, kuriuo va
dovauja vice-kancleris princas 
von Starhemberg, kuris ir su 
Dollfussu dirbo išvien ir ku
rio heimwehr pagelbėjo skersti 
Austrijos socialistus.

Tečiaus nors heim'vvehr^ ir 
bendradarbiavo su Dollfusso 
valdžia, bet kartu siekėsi ir jį 
nuversti, kad heimvvehras ben
drai su naciais galėti} pasigrob
ti valdžią.

Tą paslaptį išdavę Franz 
Winkler, buvęs prie Dollfusso 
vice-kancleriu. Jis sakosi nie
ko nežinojęs apie ruošiamąjį 
nacių “pučą”, bet gerai žino
jęs, kad heimwehro vadai tai
kėsi nuversti Dollfusso dikta
tūrą ir tuo reikalu vedė slap
tas derybas su naciais. Bet 
naciai pasiskubino vieni daryti 
“pučą” ir suardė visus bendro 
veikimo planus. Heimvvehr ta
da su ginklu išėjo prieš nacius 
ir pagelbėjo juos nugalėti. Pa
sak Winklerio, nėra abejonės, 
kad bendras heimwehro ir na- 
čių “pučas” butų pilnai pavy
kęs. ■ . v >

Winkler dabar gyvena “kur- 
nors” čechoslovakijoj.
Rintelen prisipažino prie suo

kalbio

Iš ištikimų šaltinių patirta, 
kad Anton Rintelen ,kuris na
cių buvo numatomas Austrijos 
kancleriu, bet. kuris persišovė 
areštuojant, prisipažinęs prie 
suokalbio ir išdavė visus nacių 
ruošto ‘pučo” planus. Jis pa
sveiksiąs.

Rintelen, kuris į suokalbį į-

Surinko $1,017,000, 
liko $2,000

NEW YORK, L 1. — New 
Yorko krutamu jų paveikslų 
operuotojų unija pereitais me
tais duoklėmis surinko $1,017,- 
000. Tečiaus unijos ižde iš tų 
pinigų tėra tik $2,000.

Apie tokį unijos iždo stovį 
buvo pranešta narių susirinki
mui ir visi unijos valdybos na
riai rezignavo.

Prekių taksai davė 
valstijai $36,000,000

CHICAGO.— Illinois prekių 
taksai, per pirmus metus davė 
valstijai $36,632,933 pajamų. 
Apie 65 nuoš. surinktų taksų 
paeina iš Cook pavieto. •

Einant įstatymais, visi biz
niai turi mokėti 2 nuoš. taksų 
nuo visų pardavimų. Taksai ei
na vien valstijos reikalams.

Žiauri motina
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

1.—- Mrs. Consuela Aceledo li
ko nuteista 180 dienų kalėji- 
man, už deginimą savo 8 metų 
dukters rankutės, “kad pada
ryti mergaitę gerų”. Kaimynai 
rado mergaitę miegančią ga
raže su skaudžiai apdeginta 
ranka.

Fotografija parodo laužus buso, kuris prie Ossihing, N. Y., nušoko nuo tilto ir sudegė, sudegin
damas ir lentų sandelį. Nelaimėj žuvo 19 žmonių ir virš 20 žmonių liko sužeista. Nelaime 
įvyko dėl netikusių buso stabdžių, kurie neįstengė sulaikyti greitai pakalnėn važiuojantį busą. 
Busas dėl greitumo neįstengė padaryti staigaus užsisukimo ir nusirito huo tilto. Tik jau nelaimei 
įvykus New Yorkas susigriebė egzaminuoti bu šus ir neleisti važinėti sugedusiems busams, o 
New Jersey valstija atsisakė visai įsileisti Ne^v Yorko busus.

painiojo ir pačią' Vokietiją, bu‘- 
vo jau ir visą kabinetą suda
ręs. Daugelis jo numatytų mi- 
nisterių yta pabėgę į užsienį, 
bet kiti yra areštuoti. Augš- 
čiau žinioj minėtas buvęs vice
kancleris Winkler turėjo užim
ti nacių kabinete agrikultūros 
minis terio vietą. . j
Kare teisinas teisia “pučistus”

Austrijoj jau yra ramu nu
galėjus nacius. Tik vietomis 
dar sproginėja bombos.

Karo teisrųasedabar teisia tuos 
nacius, kurie buvč užpuolę kan
clerio rumus. Galima laukti 
dar naujų mirties nuospren
džių. Karo teismui busią, ati
duoti ir keliolika neištikimų po- 
licistų.
Darbininkai nesidėjo prie nacių 

sukilimo
Valdžios organas Reichspost 

prisipažysta, kad nė socialistai, 
nė darbininkai nesidavė suklai
dinti nacių kvietimais ir nacių 
sukilime visai ųedalyvavo. Už 
tą jiems esą turėtų būti atly
ginta.

5 užmušti nelaimėj 
su automobiliu

BLOOMINGTON, III., r. 1.— 
Trys žmonės liko užmušti ir 7 
sužeisti automobiliu ties Far- 
mer City tamsoj įvažiavus į 
paliktą ant kelio be jokių švie
sų troką. Visi nukentėję yra 
iš De Witt, III.

(Vėliau du sužeistųjų mirė) ___ ■ ■ (___■

Areštuoja streikuo
jančius duonkepius

CHICAGO.-—Rrokūroiro poli
cija puolė streikuojančių Kro- 
ger-Consumers duonkepių salę 
ir suėmė 50 streikierių. Juos 
apklausinėj us, visi Ikio paliuto- 
suoti, išėmus tris unijos virši
ninkus, kuriuos norima apkal
tinti už terorizavimą ir boiko- 
tavimą Consumers sankrovų.

Continental ir Shulze duon-- 
kepyklų darbininkai sugryžo į 
darbą nieko nelaimėję.

««■' ....................n ■■

PALO ALTO, Cal., r. 1. — 
Pasekdamas prezidentą Roose- 
veltą, buvęs prezidentas Hoo- 
ver irgi rašo >knygą— apie lais
vę-. .. h. >• ■ ■ <'

Minneapolis troką 
streikieriai kovoja 

miliciją
Ii j

Pasiryžę sustabdyti visus tro- 
kus, nežiūrint milicijos pasi
priešinimo. Streiko vadai su- 
, '■ •**’r j>.»« v- ■ r.

imti

MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 
1.—Tarp streikuojančių draive- 
rių ir milicijos prasidėjo kova. 
Streikieriai pareikalavo, kad 
butų sustabdyti visi trokai, ki
taip patys strekieriai juos su
stabdys. Gubernatorius ir mi
licija tokį reikalavimą atsisakė 
išpildyti. Streikierių vadai pa
skelbė, kad patys streikieriai 
sustabdys trokUs,- girdi, pažiū
rėsime, ar milicija išdrys į mus 
šauti.

Milicija lig atsakydama į to
kį iššaukimą anksti šįryt puo
lė streikierių buveinę, suėmė 
streiko vadus ir paėmė savo 
žinion streikierių knygas ir 
dokumentus.

Vėliau kai kuriose vietose bu
vo bandoma pikietuoti ir tro- 
kus stabdyti, kas yra draudžia
ma karo stovio. Vienas duo
nos išvežiotojas liko streikie
rių sužeistas. Tečiaus šaudymų 
dar nebuvo. (Milicijos leidimu, 
yra operuojami trokai, reika
lingi patenkinimui būtiniausių 
gyventojų reikalų—pristatymui 
pieno, duonos ir maisto).

. . N -. , t .1 ., > . . > .

Yra suorganizuotos specialės 
stiprių vyrų milicijos kuopos, 
kurios yra apginkluotos dujų 
bombomis ir kitais minių iš
blaškymo įnagiais. Jos ir bus 
siunčiamos į nerumamų vietas 
malšinti riaušes.

Šiandie ligoninėj pasimirė pi- 
kietuotojas John Belor, kuris 
buvo policijos pašautas liepos 
20 d. Kitas pašautųjų, Henry 
Nėss pasimirė tą pačią dieną. 
Tą dieną keli desetkai strei
kierių liko pašauti, kai jie ban
dė sulaikyti streklaužių ope
ruojamus trokus.

ŽUVO 3 DARBININKAI

‘ RIVER8IDE,- Cal., r. 1. — 
Vielai Į nutrukus,. trys nulei
džiami -į. vandens tunelį darbi
ninkai nukrtio 80 pėdų • ir už
simušė.

■■ t-... . ; . . _ , ■ ,

Lietuvos Naujienos
Klaipėdiečiai sve

čiuojasi
» ’ . ............. I II...... I—..............  IIBIIII

PALANGA.—Į Palangą vėl 
iš Klaipėdos buvo atvykusios 
kelios vokietukų jaunuomenės 
ekskursijos, kurios, lankė apy
linkes. Ekskursijų vadovai sa
kosi, ,kad Klaipėdos suvokietin
ta jaunuomenė lanko Palangą 
dažnai todėl, kad čia daugiausia 
iš D. Lietuvos suvažiavusios 
jaunuomenes ir tuo norima 
sų broliais arčiau susibičiuliuo- 
ti.

Audrai praėjus
PAPILĖ.—Kaip jau žinoma, 

Papilės valsčiuje liepos m. 1 d. 
siautė baisiai smarki audra. 
Labiausiai nukentėjo Baublių, 
Tautgailių, Auksučių, Klaičių, 
Biliuniškių ir kitų kaimų gy
ventojai. Audra buvo tiek 
smarki, kad ledų gabalai kris
dami ant lentelėmis dengtų sto
gų, lenteles kiaUriai pramušė.

Iki pamatų išsiautojo 32 tro
besius, o trobesių su išdaužytais 
langais, nudraskytais ir nuvers

Gyva statyba kaimuosę
ŠAKIAI.—šiais metais staty

ba kaimuose yra nė kiek nema
žesnė, kaip ir praėjusiais me
tais. Ūkininkai, pasinaudodami 
teikiama žemės ūkio rūmų pa
šalpa, stato daug pavyzdingų 
žemės ūkio trobesių. Daugiau
sia statoma pavyzdingų arkli
džių. Be to, esant pigesnei miš
ko medžiagai ir darbo jėgai, 
nemaža statoma flr gyvenamų
jų namų. Nauji trobesiai dau
giausia rengiami skiedrų sto
gais. . Stogai nudažomi švedų 
dažais. Stogų dažymui taip pat 
duodama pašalpa. Stogų dažy
mui pašalpą gauti šiais metais 
paduota 135 ūkininkų prašy
mai.
—i— .................... . . , i.. 

Nertinių skalbinių 
sravėjai: ruošiasi 

streikui
NEW YORK, 1. —Nerti

nių skalbinių ir rūbų siuvėjai 
4,792 balsais prieš 259 nutarė 
paskelbti generalinį streiką 
New Yorko apielinkėj.

Tariamieji komunistai turėjo 
savo atskirus baliotus. 102 jų 
balsavo už streiką ir 21 prieš 
streiką.

Tuo tarpu‘ valdžios taikinto
jai baydo sutaikinti 12,000 New 
Yorko maliorių streiką. '

Sniegas liepos mėn.

SAULTE STE. MARIE, Ont., 
r. 1. —Sugryžęs iš San Lake 
apielinkės miškų girininkas pra
neša, kad ten pasirodė snie
gas.

CANTON, r. 1. — Chinijos 
valdžia pasiuntė kariuomenę už
imti aukso kasyklas ties Kong- 
moon, Yanking distrikte ir iš
vyti iš jų valstiečius. Ten auk
so kasyklos buvo neapsimo
kančios, bet dėl liūčių nuslin
ko žemė ir atsirado daug palai
do aukso, kurį pradėjo rinkti 
valstiečiai ir nemažai to aukso 
prisirinko. Valdžia nusavino 
kasyklą, bet valstiečiai atsisa
kė iš jos pasitraukti.

OMAHA, Neb., r. 1.— Omaha 
ir Council Bluff gatvekarių 
darbininkų streikas užsibaigė, 
kompanijai, sutikus išpildyti 
svarbiausius darbininkų reika
lavimus.’

WASHINGTON, r. L. —Plė
šikas užpuolė pašto skyrių at
stovų buto rūmuose ir iš pašto 
klerko atėmė $600. Nors rū
muose buvo daug kongresmanų 
ir sargų, bet plėšimo niekas ne
pajuto.

CHICAGO.—Užvakar, su pas
kutine liepos mėn. diena, užsi
baigė sausiausi septyni mėne
siai miesto istorijoj.

No. 181

tais stogais liko ištisi kaimai.
Kur pirmiau lingavo gražiausių 
javų juros, dabar liko tik juo
da žemelė lyg kiaulių išknai
siota. Net ir miškai negalėjo 
audrai atsilaikyti, nes didžiau
si medžiai tapo iš šaknų išvers
ti, ir griūdami viens ant kito 
virto šipuliais.

Audros metu buvo tikra “sud- 
na” diena, kaip žmonės sako— 
dangus maišėsi su žeme, žmo
nės matydami tą nepaprastą 
gamtos jėgą, kaip jinai draskė 
ir vertė trobesius, rėkė nesavais 
balsais. Gyvuliai, ledų kapo
jami, bliaudami spruko į na
mus, bet nerasdami trobesių kė
lė dar didesnę paniką. Tik per
kūno trenksmas laikinai nutil- 
dydavo žmonių aimanavimus ir 
gyvulių riksmą.

Jau daug maž apskaičiuota,
= kad audra šioje apylinkėje pa- 
• apie 400,000 litų nuosto-

Kratos ir suėmimai
ŽAIDELIAI, Kupiškio vai

šiame kaime prieš kurį laiką 
Kupiškio polic. padariusi pas 
keletą vietos kaimo gyventojų 
kratas, pas pil. P. Lisą, po pa
matu radusi komunistinės lite
ratūros, pil. P. Lisą sU jo žmo
na areštavo ir išvežė į Pane
vėžio kalėjimą. Rastoji kom. 
literatūra, spėjama buvus kaž- 
keno paslėpta. v

Korespondencija turi būti siun* 
tinėjamu lietuviškais vietų 

vardais

Klaipėdos pašto įstaiga pa
skelbė, kad visa siunčiama į 
Did. Lietuvą korespondencija 
turi būti adresuojama lietuviš
kais miestų arba vietų pavadi
nimais. Be to, nurodoma, kad 
einant tarptautinės pašto kon
vencijos nuostatais, turi būti 
adresuojama taip, kaip nuro
dyta tarptautinėje pašto ir te
legrafo nomenklatūroje, kuri 
yra kiekvienoje pašto įstaigoje 
arba agentūroje.

Nepilnai, arba neteisingai ad
resuojama korespondencija bus 
grąžinama siuntėjams, kaip ta
tai daro ir kitos valstybės.

■' ■;1 f 'j. t... .......................... =a

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 vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS; Chicago, Įll. ,

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
&EVELANDO 
MARGUMYNAI

t. Nežinau nąi iš kurio galo 
bepradėti. Vasaros karščiai 
pusėtinai “apslobino” žmo
nes, — mažąi bėra veikimo, 
šhiostame prakaitą ir dejuo
jame, kada tas oras pasitai
sys. į

Žmogus tikrai keistas 
tvėrimas, — vis nepasitenki
nęs. Ateina žiema 
džiąsi, kad šalta; 
vąsaros, — ir vėl tas pat: 
karščiai neduoda ramybes.

Kaip ten nebūtų, bet šią var- 
sąrą karščiai visus pusėtinai 
kankina. Žmonės jaučiasi nu
vargę, nebėra pas juos .nei 
energijos ką veikti. Bet kai 
atvės oras, tai, reikia tikėtis, 
pradės atgyti ir veikimas.
Ohio lietuvių gražuolė dąlg- 

vaųs Lietuvių Dienoje
Kaip žinia, birželio 3 d. 

clevelandiečiai buvo surengę 
“Naujienų“ pikniką ir išrin
ko gražuolę. Ta garbė teko 
panelei M. Vaitekunaitei. ;

Prieš grąžuoljų konteslą 
buvo toks suprątiin.ąs, kad iš
rinktoji mergina turės progos 
aplankyti Chicago jr pąsąu- 
lio parodą.

Kadangi pasaulio parodoje 
dabar yra rengiama Lietuvių 
Dįena, tai prie Vaitekunaitė 
nusitarė tos progos nepralei
sti. Vadinasi, kaip yra sako
ma, ji vienu akmeniu du zui
kiu užmuš: aplankys pasau
lio parodą, o kartu dalyvaus 
ir Lietuvių Dienoje, 

i

Eina gandai 
■

Man teko patirti, kad Ka
ziuku! yra rengiama pirtis. 
Prieš kiek laiko jis turėję ei
ti į ligoninę gydykis. Sąkumą, 
jam buvo padaryta .operaci
ja.

Lietuviai turi tokį priešo-* 
dį, kad kuprotą tik kapai be
gali pataisyti. Tąs priežodi ’̂ 
matomąi, labai tinka ir Ka- 
ziukui. Nei operacija, nei Ii-5 
goninė jo nepataisė.: koks bu
vo akiplėša, toks ir pasilikę. 
Savo pieminiškę liežuvio jįs 
jokiu būdų suvaldyti negali.

Tačiau anksčiau ar vėliau 
visgi prieinama liepto gala$. 
Atrodo, kad liepto galą pri
ėjo ir Kaziukas. Jis tiek pa
leido savo liežuvį, jog toliau 
eiti jau nebebuvo galima.

Na, ir rezultatas viso to 
tąs, kad jam, tur būt, teks 
stoti prieš teisėją aiškinti^, 
kodėl jis nenori ar negali sa
vo liežuvį suvaldyti.

Taigi dėl ilgo liežuvio kar? 
tais galima įsivelti į bėdą. 
Kažin, ar kartais tam tikros 
rųšies operacija ilgliežuyiams 
nebūtų naudinga?
Tadas Čiurlionis Chicagoje
Tadas Čiurlionis, ALTASS 

narys, leidžia ątosiogaš. Jis 
Jau aplankė kelis miestus, o 
dabar išvyko į CliteagO, kur 
ppląnkys pasaulio parodą bei 
pasimatys są savo senais 
draugais. .

P-as Čiųrijęnis prieš kokį 
dešimtį metų gyveno Cbica- 
goję, tad ten turi nemažai 
draugų ir pažįstamų.

J. Armėnas ugžiųpjn 
Chieagon ;

J. Armonas, žinomas ęieve- 
lando veikėjas, rengiasi ap
lankyti Chicago. Svarbiausias 
jo kelionės tįk$l£« b.ųs daly
vauti Lietuviu Dienoje* bei 
susipažinti su chicagiečiais.

P-as Armonas yrą labai 
daug pasidarbavęs ALTĄSSj 
naudai. — Žinantis. ti.kadCine
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Amerikos miestai pergyve
na krizę. Priežastis viso to 
— tai vi&ękię sukti politikie
riai. Kas dėjosi New' Yorke 
per kelis desėtkus metų, tas 
dėdąsi ir kituose didesniuose 
miestuose. New Yorke buvo 
įsigalėjusi Tammany Hali. 
;Tos organizacijos bosai pavo
gė iš miesto milijonus dole
rių, Yrą parašytos net kny
gos ąpie visokius Tweed’us ir 
kitus sukčius.

.Grafterių gengės šejminin- 
kauja ir kituose miestuose. 
Ar mažai visokių skandalų, 
sakysime,. yra buvę Chicago- 
je?

Cincinnati, vienąs didžiau
sių Ohio valstijos miestų, ir
gi pergyveno graftų ir sukty
bių gadynę. Faktinei tai bU- 
yę vienas bloginusiai tvarko
mų miestų.. G-ves .buvo apleistos.

ar važiuojant, kaip 
yra sakoma, lengvą buvo gal-' 
vą nusisukti. Miesto trobe
siais niekas nesirūpino, — jie 
buvo aprūkę, apleisti, apgriu
vę.

Nors iš gyventojų mokesčiai 
buvo renkami visu stropumų, 
bet miestas neturėjo pinigų 
ir reikalingiausioms biloms’ 
.apmokėti, Pęlicmonai kas me
nesį turėdavo imti vieną ar 
dvi dienas “nemokamų ato
stogų”, O jeigu kuris polic- 
monas mirdavo, tai jo vietą 
pasilikdavo neužimta. Mat, 
miesto ponai tokiu budu tau
pydavo pinigus. < u ; . ..

• -į .

Per eilę metų faktinasis 
Gincinnati valdovas buvo “bo
sas“ George G. Cox, kuris tu
rėjo ofisą ant saliuno viršaus. 
Kai jis pasimirė, tai jo vie
tą užėmė Rudolph C. Hynic- 
ka, kuris daugiausiai įdoma
vusi burleskų teatrais. Tiems 
teatrams jis pampindavo pro
gramos,

Hynickos šeiminiųkavimąs 
buvo tiesiog klasiškas korup
cijos ir graf'tų periodas. Vi
sokie miesto “džiąbąi” buvę 
atvirai ųž pinigus pardavinė
jama. Kontraktus miesto dar
bams gaudavo tie žmonės, ku
rie duodavo didesnius kyšius. 
Kiekvienas žiurėjo, kad kaip 
galima daugiau pasinaudoti? 
Na, o kai iždas išsisėmė, tai 

panorėjo už- 
iŠleisdami

Ketvirtadienis, rugp. 2, *Š4 

tuo gal šUtiks ir p. Uvick, so 
jeigu, jisai su tuo sutiks, tai jf- 
ąal negfctes neigti ir idėjų kovę, 
nes kur yra idėjų šktetingnmae. 
tenai jų kova neišvengiama.

Musų kritikas siūlo, kaipo 
taisyklę SLA. nariams, tokį 
dėsnį: "užtenka pilnai būti lie
tuviu ir garbės verta ypata.“ 
Bet patyrimas įrodė* kad tokios 
taisyklės neužteko jau prieš 30 
su viršum metų. Tuęmėt kuni
gai norėję kontroliuoti organi
zaciją ir buvę įrašę j jęp kon
stituciją, kad kiekvienas nar^s 
turi atlikti velykinę išpažintį ir 
šiaip klausyti dvasininkų doroc 
bei religijos klausimuose. Dau
geliui narių tokia kunigų kon
trolė nepatiko, ir jie buvo pri
versti skirtis su klerikalais 
nors jie, kaipo lietuviai, buvo 
ęėkiek ne blogesni už pastaruo
sius.

Griežtai smerkdamas idėjinių 
grupių vadovybę organizacijoje, 
p. Uvick užmiršta, kad daug 
daugiau žalos organizacijai gali 
būt padaryta, kuomet ją ima J 
naudoti savo tikslams asmens 
(ypatos) ir asmenų klikos. At
siminkite tiktai “gerą lietuvį“ 
Devenjl

rvii'inHf,. m"w

Palaidot? biržsfe 1 4 27 d- ir velionei
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vę nuolatinė “Naujienų” ritei? 
tytęja ir Antrojo Skridimo 
mitete daug pasidarbavę riųk^ 
dama aukas. Akrone ji turė
jo daug draugų, kurie dabar 
lindi netekę geros draugės, 

rr-f Reporteris. •

i

I 
ras dalyvauja tik visokiose 
ceremonijose, bet vjsus rei
kalus tvarko tarybos pasam
dytas manadžeris arba admi
nistratorius, kuris nuo jokių 
politinių partijų nepriklauso,, 
Administratorių pašalinti ga/ 
Įima tik tame ateė jyte? budę L 
jis k«ę nors nusikalstą, Priųg-/ 
tam nusikaltimas turi 
tikrai įrodytas, -

Miesto tarybos rinkimai te/ 
gi atitekamu kitaip, ftogu kte 
tuose miestuose, Cincinnati^ 
turi įyędnsi propęrrionate bab 
savimo sistemų. Todėl vte- 
nai kuriai nors partijai nė-/ 
ra galima pravesti visus save* 
kandidatus . Favyzdžiub 
m., kada balsavimo sistema 
dar nebuvo pakeista, senoji 
gengė surinko baisų, o 
opozteija — bežiūrint: 
to, kad gengės balsų daugu
ma buvo visai nedidelė, ji 
pravedė visus savo kandidu“ 
tusi į

Dabar tokių dalykų nebe
gali atsitikti /te mažiau bat- 
sų gavusi partija yra repr^ 
zentuojama. Ir reikia pasa
kyti, kad tokia rinkimų sis
tema yra tiksliausia ir teisin
giausia'. Gaila tik, kad Ame* 
rikęįe ji mažai torą prąl<ti- 
kuojąmą.

Bet tiek to. Dabar pažiū
rėkime, ką Gincinnati miestui 
davė “bosu” Hynickos galios 
sutriuškinimas, 1926 nj.. pie
stas turėjo daug sfcolų. Iš 
metų į metus tęs skolos *vis 
ėjo didyn. Naujai adminis
tracijai pirmiąusiąi teko gal
voti apie pakrikusių finansų 
sutvarkymą. Ir štai per tuos 
kelis metus miestas ne tik ne- 
UŽtraukė nauji 
dar Jas ;’Wm\
milijonais^ dolerių. O New 
Yorkas kaip tik per -’tą laiką 
įsiskolino $680,000,000!

Visokios favoritų šaikos ta
po panaikintos. Miesto dar
bai šiandien atiduodama tiems 
kontraktoriams, kurie pigiau 
ir geriau darbą atlieka. Tuo 
budu sutaupoma milžįniškos 
sumos pinigų.

žodžių sakant 
miestas šiandien
pavyzdingai tvarkomas. Ir vi
sa tai tapo atsiekta piliečių 
pastangomis, kurie iššlavė iš 
miesto valdžios grafterius ir 
kyšininkus.. — Politikoms.

skplų, bet

jos irtm-
t ffiiefai. į

Velionė paliko vieną brolį 
Amerikoj*/ kuris gyvm Fo-. 
ręst Gity, PU./ir gimines Lie*' 
tuvoję. ’

Sunkiai apsirgus, velionė 
pąsikyį.ete brolį Antaną Ger- 
dauską iš Forest City, kurte ate

i

rių pusėj reikėtų stotį fa
šistų ar ^andariečių. Neg jeigu 
partijomis ateityje vąldysim 
§LA, tai turime rinktis geriau
sią partiją. Ką .mes darom 
Slaptą, darykim atvirai, kad Vi
si nąriai matytų.
“išrisimą”,

KĄ ŽMONES MANO
. T ' ■■; 'J; ,. ... ...> ir, (liiiNMutiMrnhr. r r r r■ t t ? .r w .r ~ -f r* ■•v* * —r * r * —
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dą $LA, tampo k drasko ir 
kad mums tas kenksminga. Jis 
taipgi pągeldąąją, pranyk.

Us kam.
Zonas Jms iš Cteveland, 

Obioj tej pačioj dvynėj“ 
taipgi apgailestaujančiai ir fak-

Gincinnati 
yra tikrai

AkronfOhio

miesto ponai 
traukti paskolą, 
specialius bonus.

Tas sumanymas 
klupdė. Tuoj pę 
suorganizuota taip vadinamą 
Cincinnatus Asociacija, kurios 
vyriausias tikslas buvo kovo
ti korupciją. Organizacija ga
na smarkiai augę. Apie ją 
pradėjo spiestis veiklus ir 
energjngj žmonės,. Atsirado ga-’ 
hių vadų, kurio prie kiekvie
nos progęs pradėjo aiškinti 
piliečiams apie tai/ kaip yra, 
yaJdomas miestas.

Kai bęnų išleidimo klausi
mas tapo pavestas nubalsuo
ti piliečiams, tąi Cinginnątuš 
Asociarij» stojo griežtpn ko
von,. 1 r stebėtinas dalykas: 
miesto administracijos , pasiū
lymą išleisi! bonus balsuoto
jai atmetė.

To niekas nesitikėjo. Nesi
tikėjo net palys asociacijos 
nariai, Laimėjimas jiėms aiš
kiui parode, kad veikiant ga
limą daug kas atsiekti, To
dėl jie dar su didesnę ener
gija pradėjo yjio§tis prie mie
sto rinkimų. Ir štai 1926 ių. 
Hynieką ir jo gengė tapo iš
šluoti lauk.^ Sušidarč' • nAuja 
miesto tarybą su mčru Mur- 
rąy Seašongood priešakyje.

Čia * bus yprayąrių pažytąd- 
rinnaii1 m|este>mė-

Atskaita Transatlantinio 
miteta Akrono kolonijos

Ko

juos ir su
karo tapę

Aukavo sekančiai:
S. JL. A. 198 kp....... ..... .
L. . S. S. 29 kp. ..........
N. Trumpikas ..................
3. L- A. 354 kP...............
S. L. R. K. A. 178 kp. ...... 
Ą. Santą,ckien.ę ................
J. Zdanis .... ........... ........
K, Gaškienė .................... .
O. Kazlauskiene .........
A. Tiškus .............. ..........
J. Tamošauskas .............
A, Barry  .................... 
Ą. Barinik .... ...........
J. Krikščiukaitis ....... .....
M. Antanavičius -....
J. Lukęš.evičins .../........
Smulkių aukų ..........

$5.00 
. 5,00 
. 5,00 

2.00
. 2,(M): 

2,00 
2.00 

. 2-00 
2,00 

.2.00 

. 2.00 
2.00 
1.50 

. 1.00 

. 1,00 
1.00 

37,25
Parengimai b.al, 7 d. davė

pelno v.;...,....,.,,.<52

Visų pasiųstą Ceųtra- 
lįpiąm komitetui 121.27

Pirm- J-V. Ramoška
.Sekr- V. T. Nevcrauskas.
Ižd. k Gaškiene.

. ..gį’yįtfįįw.'1 ;■! -fa r

Akron, Ohio
Numirė A. Santockienė
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Pasirgus kejia$ sąyaįt.ęs 
ųamitose, vėliau nuvežtą į 
Feoples ligoninę/ įkyr buvę pa
daryta sunki operacija ant vi
durių, pasimirė gegužės 29 d.

'/ ' / T . I,' ■ i

Bate te& . jk IMcfc
... . ...........?

F,. J, Bagočius, musų

pę.s 29'tev parute iiiMu Mkoj ’itet kas šiandien
AWrti|ęs ^usivtenŲima“, te D ^vfe^. ^Hįikų jau
vadą pateisimi ir j a^dą pa-
^LA. mkaiuoM. Jte nat aako:/ 
•4^ętetL kad ytei tte, kurte prteį 
sirate prte palik
tų savo partijas temte, kate 
dažnai vra girdima te nekuriu 
tarpo, yra teteteteitegaV

Todčb kad aš mus ų preziden
to šį išsitarimų skaitau ndtote 
mlngu kenksmingu ^LA. tai 
teikiu konstruktyvią kritikų.

Aš nemėginsiu prirodiųėt 
kiek kartų jo batięs išvados' 
kertasi — nesutinka arba jo 
logikos trukUmą. Mano tikslas 
ir pareiga darodyti, kad parU-; 
jos teturi tinkamos vietos frą-j 
ternalėj draugijoj s kad parti
jų akcija kenksminga SLA; 
kad musų vadai klysta ir da
bar priverstinąt turi būti prie
šai visų išnaudotojų musų 
draugystės, kurie savo partiji- 
nį kremų mums-parduoda ir jo 
naudai darbuojasi musų 
rinkimuose ir Simuose.

Susivienijimaą, pirmų 
minusiai yra < ^aternąlė 
gystė. Jos tikslas visų 
bendra pagalba suteikti >pašalpą 
ligoj inį .įikusienikf laikė nario 
mirties. Todėly' kad mes esam 
lietuviai, tai yra vietos lietuvy- - 
bes arba tautos kįaų^nosą, 
kurie patys savaime negimdo 
neapykantos, bet neturi būti 
jokio pasidalijimo j partijas.1 
Užtenka pilnai būti lietuviu dr 
garbės verta ypata. Nėra rei
kalo būti ar nebūti buržujus*, 
progresyvis, tikintis, ateistas, 
agnostikas, marksistas arba fa
šistas. Visi garbės verti lietu
viai tinkami ir geri n.ariąj iki 
nepradeda savo įsitikinijnus 
bfįautį į SLA. , reikalus, kurią 
gali nors kiek pesąntaifcos b 
neapykantos sukelti musų na^ 
rių tarpe. AŠ pasitikiu dalinai 
darodyti iš tos pačios “Tėvy
nės“, iur musų prezidentę 
straipsnis randasi, kad neapy 
kauta ųeišvengįama įsileidus i 
partijinius ir politinius 
mus.. ' '

Antanas Ugaudas, 
kuopos fin. rašto toj 
“Tėvynėj“ rašo f “Z.eigiere tu
rime dvi SLA kuopas ir km 
kurie tų kuopų nariai vienoj 
stubpj gyveną. Abejose kuopo
se vargiai suskaitytum apie 70 
narių, o čia dar. trečią , kuopą 
norima tverti.“ Jis nepasako 
priežastį nesutikimo, bet vi$i 
be detalių žino,. kad izmai b 
politika juos skaldo, o ne išim
tinai SLA. reikalai. r / ’ 

.KMusų “l’ėvyn^s^ redaktorius 
toj vpačioj laidoj rašo aditoria- 
lą “SLA. Imtynių Arenoje“ ir 
sakė; • “Ta^au turime pastebė
ti, kad tomis imtynėmis visai 
bereikalingai kliudomi Susivie
nijimo ^reikalai tokia prasme, 
jog diskredituojama vteųomėT 
nės akyse pati/ organizaciją. 
Tokia 'idėjinių 'grupių taktiką 
nėra naudinga Susivienijimui/’ 
Toliau sako: ’ “Pasitikime, kad 
prąėj us šeiminiam/ jsikarščiavį- 
mui pranyks ir musų spaudoj? 
tas karingus grupinis ūpas Sų-’ 
sivrenijimo reikalais/' 
': Musų redaktorius S. Vitaitis 
teisingai ir suprantamai nuro
do, kad partijosfįer savo spau-

susi

pir- 
drau- 
narių

klausi-

308-to{S‘ 
pačioj

dUOri, Dmglįą Mririnkimai 
virio Omik Viso
kį pftmurinuU pepasekmingi.’ 
VtoSs Žiuri, skerr-
somis lyg kad vienas kdam bu/

kuo prąrikaUą/'
M kokios priežasties skab 

dėm kuopas Detroite, Oicagoj, 
Grand Itepble ir musų prez.1 
mteste* Bestena f? Dėi kokios 
prięžasties musų gerb. prezb 
dentas atstovaudamas SLA, 
teismuose bylinėjosi ? Kodėl 
Chicagos seime turėjo lietuviu 
kraujas lietis ir į kalėjimą są* 
vo brolius lietuvius grūsti ? Vie*- 
nas .atsakymas — partijos ir 
partijos ir daugiau niekas kaip: 
liktai partijos. ,

Juk ir musų gerb, preziden 
tas buvo karžygiu tame kare 
partijų kartų su manim prieš 
bolševikus. Baltimorėj ir Chica- 
goj tų laikų “progresyviai“ 
bolševikai Susivienijimui ne 
blogesni už socialistus, kurie 
dabar sako: “Mūsiškiai” išrinko 
prezidentą SLA. Jeigu mes ne- 
veidmainiaująip^tai arba visos 
partijos ir visi’nariai lygus su 
jų įsitikinimais, arba visų par- 
tijiniai įsitikinimai neturi vie
tos gusi vieni j me. Jeigu turi vie
tą, tai mes su bolševikais pa
sielgėm neteisingai. Jeigu ne
turi, tai musų prezidentas išva
žiavo su SLA iŠ fraternalės ir 
lietuvystės vėžių j mums žino
mą politikos dumblyną.

Mums partijų ir gru^ų vadų 
užtenka ir savo partijoj 
ma jiems darbuotė. Jie 
joms reikalingi/ Mums 
vado, kuris galėtų būti 
nis už visas partijas Susivieni
jimo reikaluose? kuris turėtų 
drąsos sakyti? Susivienijimą 
sutikime turi sugyventi fašistai 
įr socialistai, nes mes šioj 
draugystėj esam broliai lietu
viai. Jeigu esi garbės vertas 
lietuvis, tai, prašom prie lietu
vių brolybės bendro darbo. Ta
vo įsitikinimus niekas nepalies, 
nes ir. tau reikės partijinius 
klausimus palikti namie su mu
mis bendrą darbą veikiant.

Ir aš šioj vietoj musų gerb. 
prezidente paties žodžius iš pa
peikiamo straipsnio prieš jo iš
vadą panaudosiu, nes jis sako:

wS0sivienijimo tiksle — išmo
kėjime pomirtinių, ligos pašal- 
pų arba šelpime našlių ir naš
laičių, mes visi žinom, kad jo
kie partyviškumai neturi vie
tos: verkianti našlė, nulindęs- 
išblyškęs ligonis arba alkani 
kūdikiai nepažysta jokių sektų/ 
jokių partijų.“

Jeigu, kaip musų preziden
tas sako, Susivienijime galima 
kaipo miniatiūrinėj respubli
koj“ — “abelno veikimo klau
sime kontręversas išrišti r- 
priimtinais budais”, tai tegul 
tuojau išriša klausimą tuo tin
kamu budu, kuris da ir dabar 
musų kuopose neapykantą vei
sia. Tegul jis, arba tos minia
tiūros kabinetas — taryba, — 
^išriša“ arba nors nurodo mū
šų Organizacijai, kuri grupė 
marksistų (?—Red.) t— socialis
tai, bimbiniai ar sklokininkai,-^- 
rodo mums tiestąjį kelią. Ku-

<tiuros kabinetas

tinka- 
parti* 
reikia 
dides-

Mažu gavę 
nuosprendj.1 arba^ 

nors paaiškinimą iŠ musų teb ( 
po neapykanta pranyks. Ar jau 
matęsi dumblynas?

Aš tikiuosi sulaukti to laiko, 
kada blaiyai protaujantis narys 
turės . jausti nusižeminimą ir 
«>vę ir kitų garbės įžeidimą,, 
kada jis įmaišys partijinius 
klausimus, iš kurių neapykan
ta veisis. Kada mes galėsim bu-, 
ti kuo norim be paniekos ir.«ž-( 
teks būti lietuviu be jokių prie
dų SLA. reikaluose.

Tada galėsim ir rinksim sa
vo vadujs be politinių partijų, 
pagalbos. Tada nesimatys "Tė
vynėj“ editorialų “SLA, Imty
nių Arenoje“ arba nusiskundi
mų, kad musų susirinkimai — 
“tai tikri ermydeliai“,

P. & Man pabaigus rašyti, 
skaitau “Naujienas“ liepos 
23-čios, štai randu pritarimą 
pręz, Bagočiui “Tai visai teisin
ga nuomonė”. Jau čia rašyto
jas numatė reikalingumą pri
tarti ir dalinai pateisinti par 
tijinį veikimą - Susivienijme. 
Mėginama ąnt dviejų kėdžių sė
dėti. Pateisinama karas iki šiol 
dėl to, kad klerikalai ir tauti
ninkai partyviški. Dabar kai; 

'•“anti-sęcįaiistiškas frontas ta-. 
po sulaužytas ir SLA. pateko į, 
naujas rankas“. (Kodėl jus 
vengiat pasakyti socialistų ran
kas?) tai, sako rašytojas to- 

; iiau: “butų bloga, jeigu naujie
ji Susivienijimo vadai pąriro- 
dytų toki pat partyviški nes 
jo (Susivienijimo) pagrindiniai 
tikslai nėra partiniai.“

Jeigu rašytojas patsai sau 
nemeluoja, tegul pasako, kaip 
galima “stiprinti fraternąlizmo 
dvasią, kurią ilgai stelbė parti-

• jų kivirčai“, ką patsai rašo iri 
nutinką sų mąno išvadom, ir 
ne atmesti partijas, kokiais 
Stebuklais dabar galėsim nepa
kenkti fratęrnalizmui, nepraša
lindami partijas, jeigu iki šiol 
nebuvo galima? Apie tikėjimą 
~ klerikalų partiją, tai išvada

• neteisinga prez, Bagočiaus ir 
“Naujienų“. Nėra dabar kleri
kalų partijos Susivienijime, to
dėl aera karo su jais. Kai ne
bus fašistų, socjalįstų ir kitų 
kaipo partijų, pražus ir karas 
su jais. Todėl partijos neturi 
vietos Susivienijime ir niekad

i neturėjo. Nestebėtina, kad min
tis “Naujienų” ir gerb, Bago- 
čiaus pilnai sutinka, nes tokis 
tokj pažinę ir ant pietų pava
dinę, Susivienijimai “į naujas 
rankas“ nebūtų patekęs be vie/ 
nas kito pagalbos, planavimo 
ir sutikimo minčių, -=-J, P, U.

Redakcijos prierašas. Kadan
gi p, Jos. P. Uvięk savo rašto 
nyje paliečia “Naujienas”, tai 
tenka padaryti vieną kitą pa
stabą prie jo argumentų. Jo 
polemika prieš prez. F, J, JBa- 
gočių remiasi daugiausia nesu
sipratimu, kylančiu iš skirtim' 
go supratimo žodžio “partija“, s 
Kalbant apie 3LA-, mums var^ 
giai yra reikalo susidurti su 
partijomis tikrąja (politine) to 
žodžio prasme. Musų lietuviš
kos “partijos“ yra tam tikroj 
idėjinės grupėj kurios daugu
moje atsitikimu neturi jokio 
aiškaus programų ir tarp kurių 
todėl dažnai yra sunku praves
ti- griežtai skiriančią jas viena 
nuo kitos lipi ją.

Gerb, musų kritikui nepatin
ka, kad mes . nepatariame prisi- 

“palikti 
Bet jei-

KORESPONDENCIJOS
M !>■ -r... ....... 1 - " ' ■ '

Detroit, Mich.
£is TAS

Čia, perkant, už dolerį, (nuo 
17 eeątų), ar mažiau, primo
ki 3 centus šios valstybės 
(Michigano) mokesčių. Iš kar
to keista, pamačius, kad “dau
giau“ paimta už matytą kal
bą. liljnejaus valstybėje tas 
buvę, ir pakeista.

įt'? I-K.WW.Blil." ' »> *

Amerikoje žinomo kunigo 
Coughlin’o (riadio kalbėtojo) 
statomoji nauja bažnyčia prie 
miesto i tikrai daro meniško 
Įspūdžio., Bokštą (kuriame esą 
raštinės) galimą pavadinti 
skulptūros kuriniu {įtaisytos 
šviesos jį naktį nušviesti, — 
ji stovi šalia automobilių la
bai gyvo kelio). Pati bažny
čios patalpa daroma apskri
ta, su naujenybe — altoriu
mi viduryje*, iš visų pusių — 
dviejų aukštų, teatrų pobūd
žio — iš aukštai eina žemyn, 
sėdimos vietos. Tai bus mo
demiška, bažnyčią, (kurios 
išorinė apskritoji dalis pri
mena kaip ir Fordo patalpą 
Čikagos pašaknėje parodo
je), taip galinti atitiktį šių 
dienų tikinčiįĮjų reikalavimus 
ir pojūčius, (atvažiuoja vie
sulu automobiliai* sueina 
Žmonės į XX amžiaus pasta
tą ir jaučiasi tos pačios at
mosferos glėbyje, kaip visas 
šių dienų gyvenimas).

Arėjas Vitkauskas,
<»■»»'■ tu B' ■" ....<*■■■

MINERAL WATER
CRYSTAL

Tai yra Raintjika gyduolė, be jo
kią chejnikalinių priąėčką. šie kri
stalai yra imami iš mineralinių 
vaųdepių Texaee, kur suvažiuoja 
tūkstančiai ligonių ir sėkmingai gy
dosi tuę vaądeniu nuo visokių li
gų, $ie krystatei duoda ligoniams 
geriausias pasekmes nuo daug skir
tingų ligų.

Šių krystalų įdėjus 1 svarų į 15 
galionų paprasto vandens gaunama 
mineralinis vanduo,.. kuriuo galima 

gų: nereguliarių ir kk 
nuo inkstų ir skausm 
nuo t 
menų

rašantiems j?rįę SLA- 
savo partijas namie”, 
gu jisai atkreiptų savo dėmesį 
j tai,‘ką tikrumoje reiškia mu- 
sų -partijos, tai jisai, suprastų, 
kad tas patarimas yra kreipia
mas ne prieš politikių organiza
cijų varžytines Susivienijime, 
bet prieš idėjinę kovą. Musų 
numanymu, idėjos yra ne 
kenksmingas, bet naudingas or
ganizacijai dalykas, — net ir 
fratęmalei organizacijai. Su

Rydyhs savą ąųė li
gų: nereguliarią ir kietų vidurių, 

inkstų ir skausmų strėnose, 
reumatizmo ir skaudSjimu rau- 

1 arba muskulų rankose ar pe- 
čiupse, wm) jakąu ir rimčių Ilgų 
ar uždegimų pūslės, jtjuo šutomo 
nervų ir nemiegos, taipgi urnai pra- 
įSaiina sUgas arba šalti ir gelv<os 
skaudėjimų, taipgi sugražina poriną 
kraujo cirkuliacijai.

Todėl arčiau gyvenančius kvie
čiame atsilankyti ir įsigyti šių ste
bėtinai gerųr krystąlu. Toliau ; gy- 
ypnanti galite užsiaftkytį W Uiš- 
kug.

Svarjni$ pakelia kainuoja 25; 
pusė svaro 75c.

mą i* teUmą miestą bei tAfftęrijų.

niu žinią
BBSTOWĄL SALES
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Ar esi Altass nariu?
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vo uždaryta nuo 1926 metų. 
$įmet gegužes ir birželio mėn. 
buvo biskį pradėję dirbt, bet 
dabar ir vėl uždarė.

NAUJIENOS.
, »*»•. ■'t- .•» -t- į V rW4'">W.KAT.z^--------Jx.4.u.e . .. ^.JI.T.-lt -. LH»T«\»WaM,rW. JT

New Kensington. Pa
Darbai mažėja

Mc Fetridge Bros. Coal and 
Brick Co., angliakasykla pra
eitą žiemą dirbo 2, 3 ir 4 die
nas pet savaitę, o plytnyčia 

, | pavasarį
anglies kasykloj darbas suma- 

bet plytnyčia. pradėjo

buvo uždaryta.The United States Alumi- 
num kompanijos dirbtuvė 
praeitą žiemą ir pavasarį dir- žėjo 
bo gerai, — priėmė prie dar- dirbti gerai ir dirbo apie pu- 
bo daug naujų darbininkų, santro mėnesio kasdien. 
vyrų ir moterų. Dabar dar- bar

Da- 
vyrų ir moterų. Dabar dar- bar angliakasykloj dirbama 
bas sumažėjo ir keli šimtai 2 dienas per savaitę, o plytny- 
dirbusių vyrų ir moterų nuo čią visai uždarė, 
boso gavo įsakymą eiti na-j ’ » » »
mo, nėra darbo. Kai reikės,1 
girdi, pašauksim.

- S » » ;
General Electric Co. dirbtu- dienas 

vė praeitą pavasarį dirbo ge
rai. Bet naujų darbininkų ne
priėmė. Dabar kai kurie sky
riai dirba tik 2-3 dienas per 
savaitę.

» » ■; > ■
P-no H. Murphy Co. Kiek 

dienų šioji dirbtuvė dirba, 
neteko sužinoti. Bet dirba ma
žai.

Creighton Coal Co., anglia- 
kasykloį dirbo 5 dienas per 

i savaitę. Dabar dirba 3—-4

ai and Coke Co.Harwick 
angliakasykloj dirba 5 dienas 
per savaitę. Darbas gaut ne
galima. O jei kas darbą gau- 
na< tai tik per “surpaipę” ir 
tik šios šalies piliečiai.

The Allegheny Pittsburgh jie 
Coal Co. angliakasykla pir- vi 
miau dirbo 4—5 dienas per 
savaitę. Darbas buvo sunku1 
gauti. O jei kas ir gaudavo,' 
tai per “surpaipę” ir tiktai šios 1 
šalies piliečiai.

Dabi r jau 9 savaitės kaip 
streikuoja. Komunistų sugun
dyti angliakasiai reikalauja, 
kad kompanija prašalintų tos 
kasyklos vyriaūsį perdėtinį 
E. Reynolds; Kompanija 
kvailą reikalavimą atmetė 
kasykla stovi uždaryta, 

.■ » » » 
■ t ' t ■ X.

The Republic Steel Co. a n- 
gliakusykla praeitą žiemą ir (|iri;a išsijuosę'’anįiie; karai 
pavasarį dirbo .visu smarku- .naudai, 
mu, dienomis , ir naktimis ir L 
daug naujų darbininkų prie? n” V 
m ė.
sumažėjo ir. apie 200 angliaka-, 
šių tapo atleista.

tą 
ir

jie per 5 tnet. o'rganizavo ir hė 
vieno' lokalo nesuorganizavo.

Pernai, / kai prezidentąg, F. 
D. Rooseveltas atsiuntė savo 
“mėlynąjį vanagą”, tai it vėl 
tapo U. M. W. ofvA. unija 
atgaivinta visose angliakasyk- 
lose ir nuo praeito balandžio

1 dienos Jurime 7 va- 
darbo ,diėi|ą ir ; mokes

tis už darbą sekama: kortipa- 
niniąi dirbantieji gauna nuo 
$4 iki $5.50; už iškasimą an
glies toną ^lĮiio 56 iki 75 cen
tų. Darbo ^ųlygos žymiai ta
po pagerintos.

Lietuviai
men

į po
i Bet musų komunistai ir vėl

Pasaulio Parodon
R ugpjuč

Union Spring and Mfg. Co. 
praeitą pavasarį dirbo 4-5 
dienas per savaitę. Dabar kai 
kurie skyriai stovi visai už
daryti, o tie, kur dirbama, 
tai 2, 3 
vaitę.

ar 4 dienas per sa-

American WindowThe
Glass Co., stiklo dirbtuvė, dir
ba visu smarkumu. Vieni sky
riai dirba 5 dienas per savai
tę," kiti 7 dienas po 6 valan
das. :

The - National Lead & Oil 
Co. dirbtuvė stovi uždaryta 
jau nuo 1927 metų. Kada pra
dės dirbt, tai niekas nežino.

Pittsburgh Glass Plate Co., 
stiklo dirbtuve, praeitą žiemą 
ir pavasarį dirbo gerai ir* pri
ėmė daug naujų > darbininkų.

* Darbus davė jauriiehiš’ ddrbi- 
ninkams ir tik šios šalies pi
liečiams. J balandžio mėn. 
pabaigą pradėjo darbai ma
žėti ir dabar kai kurie skyriai 
dirba tik 2—3 dienas per sa

vaitę. '• ; • * ;

Ąčme 7 Steel Co.5,/' dirbtuvė 
stovi uždaryta jau įdaug me
tų. Kada .pradės dirbti,. tai 
niekas nežind.' \ i ’JA

Lokala Lopndry Co. liejyk
loj’ praeitą . pavasarį dirbo 35 
darbininkai.; Dabar ji stovi 
visai uždary ta. .

- ’ ‘ 1 .

American Glue Co., dirbtu
vė stovi uždaryta, jau nuo 1926 
metų ir vargiai kada atsidarys 
bei pradės, dirbti . Pirma čia 
dirbo apie 300 merginų ir apie 
tiek pat vyrų.

West Penn Power Co. ir 
Duąuesne Light Co., elektros 
gaminimo stotys, . dirba dieną 
ir riaktį. Darbą duoda (jei 
reikia darbininkų) įtik kvali
fikuotiems darbininkams 
šios šalies piliečiams.

ir

Crucible Coal and Brick Co.

Valley Camp Coal Co., No. 
1 angliakasykla stovi uždary
ta nuo 1925 metų ir, turbut, 
ją niekad neatidarys; Tai yra 
sena kasykla.' Tos pat kom
panijos No. 3 agnliakasykla 
dabar dirba 1—2’ dienas per 
savaitę. ■ *

Monąrch Fuel Co. anglia
kasykla stovi uždaryta nuo 
kovo mėn. 3o dienos 1927 m. 
Ta kasykla yra nauja ir joje 
iškasama gera anglis.

Superior Coal Co. anglia
kasykla stovi uždaryta nuo 
1925 meti|, o kompanijos stu- 
bose žmones gyvena ir rendos 
moka kiek kas turi.

Unioh., Collieries Co. abid
vi angliakasyklos. dirba 4—5 
dienas per savaitę. Darbas 
sunku gauti. < , ,

' » a .# V1;.' ■
Hillmans Coal and Coke Co. 

šiemet beveik nuolat dirba 2 
dienas per savaitę, Bet jau 
dabar pradėjo dirbt 3, dienas 
per savaitę.. Vadinasi, dar
bas padaugėjo..' Tačiau dar- 
bas negalima-gauti./ .

VJ '.j?
Ford/Cojlieries, Cp. No. 1 ir 

2 angliakasyklos , praeitą žie
mą dirbo* tik 2 dienas per sa
vaitę, bet į pavasarį pradėjo 
dirbt >.5^-6, /dienas. • Dabar 
apie pusantro /mėnesio< Jr vėl 
dirba tik dvi dienas,per savai- 
tę. Nedarbo priežastis buk 
esanti • tą, kad didžiųjų- ežerų

Kiek tame. teisybės, tai aš 
žinau. ■', Čia/ darbą / duoda tik 
Šios šaligs, piliečiams, / •

The t Consumer Mining Co. 
angliakasykla praeitą< žiemą 
per kurį'laiką buvo visai už
daryta,; bet įv pavasarį pradė
jo dirbti ir priėmė daug ^nau
jų angliakasių. Kiekvienam 
pasakė,.kad darbas bus 3 — 4 
mėnesiams, o paskui atlęisią. 
čia turi'kiekvienas angliaka
sys 3 
Shoes” 
nius, •
vaitę. > Anglį verčia: į - laivus

tę.
<.. ............ .. ............................ ...............

laivų darbininkai/ j. str.eįkuoj a*
- * • J '■ - fc. J. .i- 1 f. ’ ' f i ne-

nešioti darbe “Safety
“Safety f Cap”ir - aki-

• Dirba 5 \ dienas per sa-
. ' v. .. . , v .

angliakasykla ir plytnyčia bu- ant Allegheny upės.

Gerkit ir Reikalaukit
f z- • S' * /;

STRAIGHT KEHTLKKY
"iBOURBONhg

i , Am M0uęįątOMFAMY

k,. ----

——-■SI
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

. Degtinis

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803
• . . r ■» f k .

organizuodami 
savo National’ Miners uniją.

- i lačiau pasekmes jie turi pra- 
??as ir gali susilaukti to, kad

. jie gaus labai skaudžiai įspir- 
bus pašalin

ti iŠ. unijos ir iš darbo, nes 
Visos virš minėtos anglia- eiliniai senieji U. M. W. of1 

kasyklos randasi U. M. W. of A. unijos nariai rūstauja. 
A. unijos 5 tame distrikte, 
7me subdistrikte, Allegheny 
upės klony. Anglies sluoksnis 
čia yra dalis Freeporto storo
jo anglies sluoksnio.

Prieš 1927 metus beveik vi
si ‘angliakasiai buvo organi
zuoti į U. M. W. of A. uniją ir 
visi dirbo 8 valandas dienoje. 
Jiems buvo mokama sekamai: 
kompaničnai dirbdami gavo 
už j dienos darbą nuo $7 iki 
$7.75; anglies kasėjai už iš
kasimą anglies už toną nuo 71 
iki $1.10 centų.

O kai nuo 1927 m. kovo 30 
dienos prasidėjo unijos lau
žymas ir kai tapo visai unija 
sugriauta, tai kompanijos an
gliakasiams darbo sąlygas pa
darė tiesiog nepakenčiamas ir 
už darbą mokėjo tiek, kiek bo
so loska buvo. Prie anglia
kasių unijos sugriovimo žy
miai prisidėjo ir komunistai 
su savo “tiesiąja linija”. Tu
rėdami National Miners uniją,. > 
'----- 'i'   -J i'‘'~ r;-?———————

Kodėl Bile Moteris Turėtų Skaityti
Sj Skelbimą’:

TODĖL... Jis išaiškins jai kaip jj gali paleng
vinti ir Apsisaugoti nuo Periodinių Skausmų 

vartodama Lydia E. Pinkham’s Tablėtkas.
Šios tabletkos yra moksliniai pri

rengtos, klinikos išbandytas yščius 
raminąs vaistas. Paprastoj lietąviii 
kalboj tai reiškia modemiški vaistai, 
padaryti iŠ gryniausių ir greičiausia 
veikiančiu sudėtinių dalių, kurios 
duos pageidaujamą palengvinimą 
moterims, kurios serga nuo mėnesi
niu ligų. Šios tabletkos ne tiktai su
stabdo skausmą trumpam laikui. >Byr 
le koks migdąs vaistas tą. padarys. 
Jos pasiekia priežastj to skausmo ir 
neleidžia jam sugrįžti.

Kodėl jums kentėti bereikalingai ? 
Pradėkite vartoti Lydia E. Pink
ham’s tablėtkas savaite prieš susir-

ti į užpakalį,

— Senas Maiųierys.
P. S. Šias žinutes apie dar

bus padaviau taip, kaip man 
įvairių kasyklų ir dirbtuvių 
dirbantieji darbininkai papa
sakojo. šiandien vienur dir
ba ' gerai, o kitur blogai. O 
jau rytoj gali būti kaip tik 
atbulai. — S. N.

Visi, kurie tik jaučiasi lietuviais, jauni ir seni, nedėlio j, 
rugpiučio 5 d. per visus vartus trauks Pasaulio Parodon.

‘ ' ‘ ‘ /• : -i / . r

Tai biis musų lietuvių diena pasaulio parodoj, musų gra- 
žus pasirodymas ir pasididžiavimas savo kulturingumu pasau
lio akyse.

Lietuvių Dienoj pasaulio parodoj turėsime

Iškilmingas Celebracijas

Buy gloves with what 
it savęs

NBra reikalo mosei! 10e ar 
dauriaa. kad aautt re™ daaia 
kolele- X4eteriae Tooth Paete, 
dldelle tūbai . parelduoda M 
B5o. JI valo tr ąpiaueo da** 
tie „le to aaMte ratanpmtl 
|8, qB koriūoe rallte ■n»loirk- 
M plrlUaaitėe ar M klt«. 
Lampert Phanaacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE
:.-/125e /

«ima ir pastebėkite * skirtumą. Sun
kesnėse atsitikimuose jums jral rei
kės priiminėti tablėtkas reguliariai 
pęr keletą mėnesiu, bet jeigu jus ne
šate chirurero pagalbos, reikalaujas 
asmuo, jusu \ skausmai turėtų būt 
vis lengvesni ir lengvesni. NEAT
LAIDUS VARTOJIMAS ATNEŠA 
PASTOVIĄ PAGELBĄ.

šios tabletkos ne turi savy kenk
smingu dalių. Jos ne apsvaigins jus 
ir ne turėsite jokių .blogu pasekmių. 
Jos. šokoliadu dengtos, smagios pri
imti, patogios su ąavim nešiotis.. 
Parduodamos visose . vaistinyčiose. 
Maža skrynutė 50c.

-LITHUANIAN VIELA-
Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus valgiai ir gėrimai!

Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dieną 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Western Aye., Chicago, III.
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 S. Halsted St., Chicago

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool. ’ x fl .
Rusiška ir turkiška pirtis *

Moterims seredpmis iki 7 v. ▼. I
a pirtis

■r

5 WISSI G,
■f Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
i

Kapitonai
Paiauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ”1R 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 daugeli mėtų ir įŠRVa* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. ’ ■
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. , Teį, Crawford 5578

šeštą valandą vakare prasidės lietuvių grandioziškas Pa
radas. Su Lietuvos ir Amerikos vėliavomis skaitlingos lietu- 
vių organizacijos maršuos nuo 14-tos gatvės vartų per Avenue 
of Flags iki Court of States. Maršas eis prie muzikės, kurią su
teiks Pasaulio Parodos benas ir “Lietuva” benas po vadovyste 
P. Sarpaliaus. ' ■ . . . . . ♦

Kaip pusė po septynių Court of States scenoje prasidės 
Lietuvių Dienos puikus žavėjantis programas, kurio pirmoj 
daly j dainuos garsiausia lietuvių dainininkė BRONE DRANGE- 
LIENĖ (BARBORA DARLYS), Chicago Grand Operos solistė. 
Dainuos taipgi žymiausios lietuvių dainininkės A. Salaveičikiu- 
tė-Steponavičienė ir Helena Pečiukaitė ir Chicagos lietuvių 
mėgiamiausias tenoras Antanas Kaminskas. Simfonijos orkes
trą gros dar niekad negirdėtas stebėtinai gražias M. Laurisch- 
kaus kompozicijas, o taipgi Karnavičiaus rapsodiją.

Toliaus seks milžiniškas masinis vaidinimas, kuriame dai
nomis, muzika ir šokiais bus vaizduojama

c

Lietuvių Pažangos Dvasia
Vadovybėje musų visų gerbiamo muziko Jono Bijansko, 

pasaulio parodos lietuvių vaikų choras, Petro Sarpaliaus pri
rengtas, A. Andrejevo šokėjų grupės, Vytauto Beliajaus šokė
jai ir šokėjos, Birutės choras, Pirmyn choras ir simfonijos or
kestrą atliks tą puikų masinį vaidinimą. Lietuvių Dienos ka- 
ralaitė-Miss Lithuania-bus vyriausia šito įspūdingo paveikslo 
figūra ir savimi ji perstatys Lietuvą ir Lietuvių Pažangos Dva
sią. Prie šito didelio vaidinimo musų jaunimas rengėsi stropiai 
ir su dideliu pasišventimu. Lietuvių Pažangos Dvasios vaizda-

• ' 1* IV* • • • j > wvimas duos mums didžiausio pasigėrėjimo ir įgytų įspūdžių 
mes ilgai negalėsime užmiršti..
/ Tai bus puikiausia niekad neužmirština Lietuvių Diena Pa

saulio Parodoje. Visi jos nekantriai laukia, visi joj dalyvaus ir 
turės iš to labai dideli malonumą.

1MPERFECT IN ORIGINAL
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APAŠTALO GALYBĖ SMUNKA
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Dvasiškas ir svietiškas miesteliu Zion valdovas 
Willbur Glenn Voliva jau trečiu kartu pralaimi kovoje 
su savo “bedieviškais” priešais. Pirmiaus to miestelio 
gyventojai išrinko j mokyklos tarybą asmenis, kurie 
abejoja Volivos “mokslo” teisingumu, kad žemė esanti 
paplokščia, kaip blynas. Dabar įvyko teisėjo rinkimai, 
ir opozicijos kandidatas laimėjo pri^š Volivos kandi
datą. - -

Tai vis dedasi ne be pagrindo. Per kelias dešimtis 
metų apaštalas Voliva buvo pilnas autokratas Zion 
mieste. Niekas nedrįsdavo pakelti prieš jį balsą. Mat, 
jo rankose buvo visa miestui priklausanti žemė, namai 
ir biznio įstaigos. Kol biznis bujojo, nekilnojamos nuo
savybės kainos kilo ir miesto turtai augo, visi gyven- - 
tojai buvo patenkinti ir niekas nedrįsdavo abejoti savo 
religiško vado neklaidingumu.

Bet, atėjus depresijai, Ziono nuosavybių vertė nu
puolė ir Volivos organizacijos atsidūrė ant bankroto 
krašto. Tuomet ėmė smukti ir jo paties autoritetas.

Šis pavyzdys patvirtina tą senąją tiesą, kad religi
nės organizacijos ir jų dogmos yra toliai stiprios, ko- 
liai jos remiasi tvirtu materialiu pamatu. Finansiškai 
subankrotavusi bažnyčia negali turėti įtakos į mases.

FRANCUZŲ NUOMONĖ APIE HINDENBURGĄ

Francijoje, kaip sako vienas Amerikos korespon
dentas, esama dviejų viena antrai visai priešingų nuo
monių apie mirštantį Vokietijos prezidentą Von Hin- 

’denburgą. Vieni žmonės laiko jį dideliu ir labai garbin
gu vyru, labai daug gero padariusiu savo kraštui. Bet 
kiti laiko jį viliūgių ir apsimetėliu.

Šitos antrosios nuomonės šalininkai sako, kad gar-' 
siausis laimėjimas karo lauke, už kurį paprastai kre
ditas yra duodamas Hindenburgui, būtent, pergalė ant 
rusų prie Tannnenbergo (Rytų Prūsuose), buvo ne 
Hindenburgo nuopelnas; tą pergalę laimėję gen.>Lu- 
dendorff ir gen. Hoffmann. Toliaus, tie Hindenburgo 
kritikai sako, kad jisai visuomet apgaudinėjęs tuos, 
kurie jo pasitikėję. Jisai apgavęs kaizerį, patardamas 
jam atsisakyti nuo sosto.

Jisai paskui apgavęs kanclerį Brueningą, kurio dė
ka jisai buvo išrinktas j prezidentus. Vėliaus apgavęs 
gen. Von Schleicherį (kurį neseniai nužudė hitlerinin
kai), kuomet šis, būdamas kancleriu, pirm Hitlerio, 
grasinęs iškelti aikštėn finansines suktybes, liečiančias 
Hindenburgo dvarą Prūsuose. Galų gale, jisai išdavęs 
Weimaro respubliką, kurią jisai buvo prisiekęs ginti.

Korespondentas sako, kad tik istorija parodys, ku
ri šitų dviejų priešingų nuomonių yra teisinga. Tiesa, 
kad šiandie daryti galutiną sprendimą yra sunku, nes 
dar yra paslėpta ne vienas faktas, nuo kurio priklauso 
išaiškinimas Hindenburgo rolės Vokietijos gyvenime. 
Jau dabar tačiau galima numanyti, kad Hindenburgas 
labai dažnai buvo tik įrankis, kurį panaudojo tam tik
ros jėgos savo tikslams pasiekti. Kol buvo stipri mę- 
narchija, jisai tarnavo kaizeriui. 'Paskui jisai pasidarė 
respublikos tarnu; bet sustiprėjus fašistiškai reakcijai, 
jisai pavirto reakcijos įnagiu.

Hindenburgas mokėjo stovėti “herojaus” pozoje. 
Tam daug gabumų nereikia. Žmonės dažnai puola ant 
kelių net prieš medinį stabą. Bet herojus jisai vargiai 
buvo. Tikrų didvyrių gyvenime, tur būt, ir nėra. Pa
prastai jie — žmonių fantazijos padaras.

' -■•■iiiamii ....................

Apžvalga
TAS TIKRAI MIEGOJO

Rašydamas savo įspūdžius 
iš SLA. 38 seimo, p. P. Bukš- 
naitis “Vienybėje” kritikavo 
tariamą socialistų nenuosaku- 
mą, kad jie siūlė seimui nu
tarti Susivienijimo centro raš
tines vietą, Užuot pavedę tą 
klausimą nuspręsti visuotinam 
balsavimui^ To dėliai “Nau
jienos” pastebėjo, kad p.

Bukšnaitis, tur būt, buvo snu
stelėjęs seime, kada ėjo dis
kusijos apie SLA. Čarterio 
taisymą, nes kada Čarteris bu
vo taisomas, tai seimas nuta
rė vienbalsiai, kad Susivieni
jimo raštinė butų tokioje vie
toje, kokią “laiks nuo laiko 
pasirinks seimai”, % z

v

Vienas “Pralaimėjęs Kandi
datas” . dabar paminėtame 
Bfooklyno laikraštyje bando 
įrodyti ne tik, kad Bykšnaitis 
teisingai kritikavęs socialis
tus, bet ir kid Grigaitis “pa
klydo”, kad Jam “kinkos dre-

lė seimui Grigaičio patiek
tus įnešimus Čarterio patai
symui, kurie tilpo seimo 
darbų dienotvarkės knygo
je. Čarterio straipsnio 3-Čio 
pakeitimą p. Grigaitis pa
tiekė ir p. Bagočius perskai
tęs seimui rekomendavo se- 

' karnai:"
“ ‘šio susivienijimo vy

riausia raštinė turi būti 
Pennsylvanijos valstijoje, 
tokiame mieste, kur vy
riausioji Pildomoji Taryba 
laikas nuo laiko pasirinktų’.

“Kuomet p. Bagočius per
skaitė ir įnešė seimo svars.- 
tymui šią čarterio pataisą, 
tai buvusis SLA. sekreto
rius p. A. B. Strimaitis pri
mine (? — “N.” Red.), kad 
tokis svarbus reikalas, ku
ris kelis tūkstančius dolerių 
Susivienijimui išlaidų sūdą- 
ro, turėtų būti pavedamas 
visuotinam narių balsavi
mui spręsti. Be to, p. Stri
maitis priminė, kad ir da
bartinė vieta centro raštinei 
nutarta visuotinu narių bal
savimu, tai tokiu pačiu bu- 
du reikėtų ir atšaukti pir
mesnis didžiumos narių va
lia padarytas nutarimas. 
Čia p. Grigaitis saviškius 
užkomandavo (? — “V.” 
Red.), kad centro raštinės 
perkėlimui nutarti nereikia 
visuotino narių... (čia Pra
laimėjusio Kandidato straip
snyje, matyt, kas nors per 
klaidą išleista, nes sakinio 
mintis nėra pabaigta. — 
“N.” Red.) balsuojant už ir 
niekąpą nebalsyojnat prieš. 
Taigi sulig!| pataisyto čarte
rio, centro raštinei vietą 
galės laikas nuo laiko pa
sirinkti pildančioji taryba, 
o ne seimas tai, spręs, kaip 
p. Grigaitis saviškiams tik
rina.

“Kodėl p. Grigaitis nusi
gando savo įnešimo,“ kurį 
seime pervarė socialistiško 
•steam rolerio* priemonė
mis?”

šita Pralaimėjusio Kandida
to pasaka ne atatinka tiesos. 
Viena, A. B. Strimaitis kalbė
jo apie reikalingumą pavesti 
visuotinam'' balsavimui, o ne 
seimui, spręsti SLA. vyriau
sios raštinės vietos klausimą, 
ne tada, kada buvo svarstoma 
aukšČiaus paminėtoji čarterio 
pataisa, bet tada, kada ta pa
taisa jau seniai btfvo priimta 
ir seime ėjo diskusijos dėl 
įnešimo perkelti Susivieniji
mo raštinę į Pittsburghą.

Čarterio pataisa.

Antra, Pralaimėjęs Kandi
datas neteisingai informuoja 
“Vienybes” skaitytojus apie tą 
čarterio pataisą. Tiesa, kad 
originalis Grigaičio pasiūly
mas buvo toks, kad organiza
cijos raštinė butų “tokiame 
mieste, kurį Vyriausioji Pildo
moji Taryba laikas nuo laiko 
pasirinktų”. Ir tas jo pasiū
lymas buvo paduotas, kaipo 
įnešimas, seimui apsvarstyti. 
Tačiau, prasidėjus diskusi
joms, Grigaitis paėmė balsą ir 
nurodė, kad įstatų Komisijos 
dauguma savo projekte (ku
ris taip pat buvo atspausdin
tas seimo darbų dienotvarkės 
knygoje) siūlo panašų patai
symą, tik su tuo skirtumu, 
kad . raštines vietą skirtų sei
mai;* ir įnešimo autorius pa
reiškė, kad1 Jisai sutinka šita
me punkte priimti daugumos 
komisijos mintį. < Tokiu budu 
Grigaičio įnešimas .buvo pa
keistas tąja prasme, kad vie
tą SLA. raštinei, skiria SLA, 
sėimas, o ne pildomoji taryba.

Tas pakeistas įnešimas bu
vo balsuojamas. Už jį balsa
vo labai didelis skaičius dele
gatų, taip kad' tvarkos vedėjas 
nematė reikalo \ nė skaityti bal
sus; o prieš nebalsavo niekas. 
Vadinasi; ta čarterio pataisa 
buvo priimta viebalsiai.

Jeigu p. StriinalUs arba kas 
kitas nesutiko, kad seimas 

v.

skirtų vietą centralinei SLA. 
raštinei, tai jie turėjo teisę 
duoti savo pataisas, kuomet 
buvo diskusuojamas tas<čafrte- 
rio1 punktas. Bet nė vienas jų 
jokių pataisų tuomet nedavė, 
kada po diskusijų ėjo balsa
vimas, ne vierias jų nepakėlė 
rankos prieš įnešimą. Argi 
tai nereiškia, kad jie su įnešimu 
sutiko? Ponas Pralaimėjęs 
JKandidatas žiopčioja apie 
“socialistišką steam rollerį“, 
bet juk seimo tvarkos ,vedi- 
mas buvo p. Gegužio ir pra
laimėjusio į vięe-prezidentus 
kandidato rankose. Joks 
“steam rolleris” nebūtų galė
jęs sulaikyti įnešimo priešus 
nuo davimo pataisymų prie 
įnešimo arba nuo balsavimo 
prieš įnešimą. Tai kodėl gi 
jie tada tylėjo?

- ''V' .B r

Praleimėjusiųjų zurs ėjimas.

Joks “steam? rolleris”, pa
vyzdžiui, neuždraudė p. Stri
maičiui kalbėti vėliau prieš 
įnešimą, kad SLA. raštinė bu-
tų perkelta ,į Pittsburghą. Ji
sai tada (o ne svarstant čar
terio pataisą, kaip tvirtina

reikalauti, kad raštines vietos 
skyrimas butų pavestas visuo
tinam balsavimui. Aišku, kad 
jo kalba tuomet buvo netvar
koje, nes seimas jau buvo 
vienbalsiai nutaręs įrašyti į 
čarterį, kad seimai, o ne vi
suotinas balsavimas skiria 
raštinės vietą. Tačiau joks 
“steam < rolleris” Strimaičio 
netrukdė išreikšti savo mintį. 
Tik diskusijose buvo jam pa
stebėta* kad jo sumanymas 
yra ne vietoj e^nes tas klausi
mas jau buvo išspręstas ir nu
balsuotas, taisant čarterį. Ir 
ši pastaba, matyt, taip pavei
kė J jį, kad jisai nė pats ne- 
bebalsavo prieš raštinės per
kėlimą į Pittsburghą?

Dabar, kada seimas jau se
niai praėjęs, tai tie neva vi
suotino balsavimo čempio
nai skundžiasi “socialistišku 
steam rolleriu”. Reikėjo jiems 
seime sekti, kas dedasi posė
džių salėje, o ne snausti!

Pralaimėjęs Kandidatas, aiš
ku, ne tik snaudė, kaip Bukš
naitis, bet ir miegojo, todėl 
jisai painiojasi net papprastuo-

pastiprina. Pajutus, kad saules 
Šiluma pradeda apveikti, pir
miausia reikia pasitraukti kur 
į vėsią' vietą ir atsigulus pa
kankamai pailsėti, ko dažniau-
šia ir užtenka.

Šituos paprastus
... ......................... .■■■ ■ . ...

kuriuos gana lengva atlikti, 
reikia kiekvienam žinoti ir pro
gai pasitaikius jais pasinaudo
ti. Neretai bus galima išvengti 
ne tik nemalonumų, bet kantais 
rimtų susirgimų ir pagalios net

dalykėlius, pačios nelaukiamos mirties.

n*«■ ........—  ....................... ———

M. ARClBAtfVĄŠ. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

............... .. '

terio pataisą, kaip tvirtina se faktuose, kuriuos visi dele 
Pralaimėjęs Kandidatas) ėmė gatai galėjo gerai įsidėmėti.

SVEIKATOS SKYRIUS
šj Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

PERKAITIMAS NUO SAULĖS

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

I

Saulė yra šaltiniu šilumos ir IJ
palaikytoja gyvybes ant musų 
žemes. Jeigu, taip kalbant, sau
lė pranyktų, tai, visa gyvybė 
veikiai žūtų, užviešpatautų am
žina paktis ir neišpasakyti šal
čiai pasireikštų. Šaulės spindin
ti šiluma neleidžia tokiai ka
tastrofai įvykti.įvPačiau vidur
vasary ji (saulė) tiek mums 
pagamina šilumos," kad nema
žai ne tik nesma'guihų pridaro, 
o kartais net tulus ir į kapus 
nuvaro.

Perkaitimas, ’^tfučiant dide
liems karščiams, nėra reteny
bė. Tai žinomas veik visiems 
pasireiškimas. Mažo laipsniu 
perkaitimas esti visai nepavo- 
jingas ir savaime pereina kad 
ir prie menkos priežiūros, gi 
kraštutiniame atsitikime padė
tis susidaro labai rimta ir rei
kalinga eksperto pagelbos. Ne- 
visada teikiant ir geriausią pa- 
gelbą ir prie tinkamiausių apy- 
stovų galima gyvybė išgelbėti, 
štai jau šį metą nuo perkaiti
mo mirė iki 1500 asmenų. O 
dar vasara tik įpusėjo. Daugu
moje atsitikimų šitokios mirtys 
yra išvengiamos ir galima pa
lyginamai lengvai apsisaugoti.

žymesnio perkaitimo ženklai 
esti sekami Asmuo jaučia silp
numą, galva svaigsta, akyse 
darosi tamsu, širįis skubiai bei 
silpnai plaka, karštis kyla, jė
gos apleidžia ir pagalios visai 
susmunka nustodamas sąmonės. 
Šitaip atsitikus, reikalinga,sku
bi bei tiksli pagelba, nuo ko 
tiesioginiai priklauso busimos 
pasėkos, t. y.; ar tokis (asmuo 
gyvens ar mirs, nes padėtis 
esti labai, labai rimta, šitaip 
atsitikus štai kas reikia daryti: 
Pirmiausia ligoniu turi būti pa
guldytas vėsioje'vietoje. įPrie 
galvos ir net ant viso kūno 
reikia dėtį ledus, jei esama di
delio karščio. Odą reikia trinti 
spiritu, nes tai gelbsti karštį 

‘sumažinti ir teikia stimuliaciją. 
Jei ligonis sąmoningas, .reikia 
jam įduoti visokių skysčių ger
ti. Kuomet gi širdis esti silpna, 
tai būtinai duoti stimuliuojan
čių vaistų. Kuomet aplinkybės 
leidžia, tai geriausia tokis ligo-' 
nis skubinai vežti ligoninėn, 
karnai reikalinga pagelba bus 
užtikrinta. Vienok šiaip ar taip 
daroma, be gydytojo apsieiti 
nėra saugu.

Ne visi žmonęst-vienodai re
aguoja Į karštį. " 'Vieni gali jo

daugiau pakelti, gi kiti visai 
mažai. Juo asmuo senesnis, tuo 
mažiau gali išlaikyti karščio. 
Ypač tie, kurie turi nesveikus 
inkstus ar širdį, aUkšitą kraujo 
spaudimą ir sukietėjimą arte* 
rijų, negali daug karščio pa
kelti. KroniŠki alkoholikai ypa
tingai pasižymi jautrumu šiuo 
atžvilgiu. Šių fųšių Žmonės tu
rėtų* būti itin atsargus vasaros 
karštmety.

Tinkamas apsisaugojimas yra 
už vis svarbiausia ir neša ge
riausius vaisius  ̂Valgis turi bū
ti lengvas ir niekuomet nerei
kia persivalgyti. Mėsos naudo
jimas turi būt sumažintas, o 
daržovių ir vaisių nereikia sku- 
pauti. Juo daugiau vandens 
vartojama, tuo gėriau, tačiau 
niekados nereikia gerti šaltą 
su ledais, ypač gerokai įšilus. 
Alkoholinių gėrimų turi būti 
vengiama. Drabužius geriausia 
dėvėti plonus ir šviesos spal
vos, kuri mažiau saulės spindu
lių sugeria, negu tamsi spalva. 
Karštame vidudieny nereikią 
būti ilgai saulėje ir tai visuo
met laikyti uždengus galvą. Už
tenkamo poilsio svarbos nega
lima perdėti, ypač kuriems rei
kia sunkus darbas dirbti ir 
kurie esti ąiaip jau silpnesnes 
sveikatos. Dažnus maudymasis, 
kuomet daugel prakaituojama, 
paakstina odą tinkamiau veikti 
ir šiaip jau kraujo cirkuliaciją

(Tęsinys)

Tamsus bažnyčios veidas '— 
su jos keistais, giedančiais ir 
skaitančiais bei kalbančiais 
balsais, blikčipjančioms, kaip 
naktiniai žiburėliai ugnelėmis, 
sunkiais atsidusimais, ir vie
nodais garsiais žingsniais prie 
įėjimo durų—Žiurėjo į Jurgį 
rimtomis, griežtomis akimis, 
ir šitoj tamsioj ir griežtoj ty
lumoje, jis puikiausiai girdėjo 
savo mažytę, lengvai ir vieno
dai plakančią širdį.

Jis stovėjo ramiai, žiurėjo į 
jos baltą kaklą po juodais 
plaukais, į lankstų liemenį, 
kuris buvo pilkos suknelės 
dailiai apdengtas. Jam buvo 
taip gera, jog širdis sušvelnė
jo. Ir jis norėjo stovėti taip, 
kad visi matytų, nors jis ir ne 
tiki čia niekam —- nei giedoji
mui, nei skaitymui, nei degan
čiom žvakėm—bet ir nieko 
nuo jų nereikalauja, apart 
nuoširdaus draugiškumo. Jur
gis ir pats pastebėjo savo at
simainymą, tiek nepanašų į 
tą kankinantį piktumą, kuris 
vargino jį ryte.

—Sfąip; vadinasi, galima bu*. 
ti‘ laimingu? — linksma šird- 
iia,- paklausė jis ir greit rim
tai atsakė: — suprantama!... 
Viskas, ką aš maniau apie 
mirtį, apie tai, kad gyventi 
neverta, apie trukumą išmin- 
tihgo kelio' gyvenime ir prie
šingai,. visa tai, matomai, yra 
teisingą ir protinga, bet visgi 
galima būti laimingu... Ir aš 
esu laimingas, ir esu dėkin
gas šitai stebėtinai mergaitei, 
kurios aš dar taip nesenai vi* 
siekai nepažinau.,.

Jurgiui atėjo į galvą paika 
mintis apie ta}, kad kadaise, 
kai jie buvo mažyčiai, juokin
gas berniukas ir mergaitė, jie 
galėjo kur nors susitikti, žiū
rėti vienas į kitą ir išsiskirti, 
nepagalvodami, kad pasiliks 
pas juos kas nors už yią bran
giausio visame pasaulyje, kad 
mylės vienas kitą...

Paskutinė mintis, atėjo į gal
vą kaip tai nelaukta ir Jur
giui pasidarė tokia gėda, bet 
kartu ir gera, jog ji$ net .pa
raudo iki plaukų šaknų ir il
gai sarmatijosi Žiūrėti į ją.

Ir gailestingumo ir meilės 
ašaros Šiltai pasirodė Jurgio

* * 'f

akyse. Jis pakėlė akis į viršų, 
pamatė auksinį paveikslą, ži
burėliais Žibantį nuo žvakių 
liepsnos, o aukščiau —- dvi 
kryžiaus kryžavones ir su se
niau užmirštu jausmu ir pri
prastu įtempimu minčių, sušu
ko:

—Viešpatie, jeigu Tu esi, 
duok, kad šita mergaitė mylė
tų mane, o aš visuomet ją my
lėsiu taip, kaip ir dabar!

Jis truputį susisarmatijo 
savo išsitarimo, bet šį kartą 
jis tiktai nusišypsojo pats iš 
savęs.

—Tas, juk tik taip sau... 
taip! — pamanė jis.

—Eikiva, — tyliai, beveik 
pašnibždomis, kas buvo pana
šu į atsikvėpimą, pavadino jį 
Karsaviniutė.

Juodu draugiškai išėjo ant 
šventoriaus tylėdami, lyg iš
nešdami su savim visus šituos 
giedotojus ir garsiai skaitan
čius balsus, atsidūsėjimus ir 
žiburėlių mirkčiojimus; eilė
je prąėj.o tvorą ir per senus 
vartus išėjo ant kalno kriau- 
šidus. čia nieko nebuvo, ir se
na balta siena, apsilupusiomis 
ir aptrupėjusiomis plytomis, 
atskyrė juos nuo visų žmonių. 
Po jų kojų, ant kriaušiaus, 
glaudėsi garbinuotos ąžuolų 
viršūnės, o toli apačioj spin
dėjo lygi, kaip stiklas, upė, o 
dar tolįaurr už tamsaus* hori
zonto, tiesėsi žalios pievos ir 
laukai.

Juodu tylėdami nuėjo iki 
pat galo kalno pakriaušės ir 
sustojo, nežinodami, ką dary
ti. Kaž ko jie bijojo ir nedrįso. 
Ir, atrodė, niekuomet jie netu
rėtų jėgų pasakyti ir padary
ti, bet Karsaviniutė pakėlė 
galvą ir kažkaip visai nelauk
tai paprastai atsitiko, kad jos 
lupos susitiko su Jurgio lupo
mis. Karsaviniutė visa pabalo, 
užsimiršo ir nutirpo, o Jurgis 
tylėdamas apsikabino ją, pir
mą kartą pajusdamas savo 
rankose šiltą, lankstų kūną. 
Aplinkui pasidarė tylu ir at
rodė, jog visas pasaulis nu
skendo jaudinančioj ir įtemp
toj tylumoje.1

(Bus daugiau)

Garsinkite “N-nose”
■n ii, iiriAaigi

Seaittle, Wash., raitoji policija, vadovaujama asmeniškai paties miesto mero, dujų bombomis 
' puola streikuojančius Seattle.dokų ir laivų darbininkus.
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Drangelienė

Lietuvės Akušerės

CHICAGO, ILL.

padidiDar vienas skandalas
dėl visokių akių

Arųerikoa Lietuvi

(MINGA

Patarnavimas

Tel. Monroe 3377
•trr

antomo

Advokatai

2390 (šios

CICERU IIA

Ambulajice Patarnavimas Diena ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ieško blondinės, bru
netės ir rudaplaukės

praleido lai- 
Dougin, kad 
skaudų smu-

Wis„ 
ciocę

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Ofiso T<
Rez. 1

Sužeis.
143,930
71,720

143,650
22,770

3,630
5,530

53,240 
dažnai

Traukinio sužeistas 
Lenkijos konsu

las Chicagoje

Apiplėšė Congress vieš 
būtį miesto centre

ir sve- 
progos 
daina- 
pasau- 

dainuos

lietuviai 
draugai 
rengiasi 
PaSauli-

laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimąs, karabinas, palmos, 
ttfSaVii&s

įvairus Gydytojai

DR. 11ERZMAN

ląs ir Chirurgaz^

St 
įtreet .
vai. vak. Nu-

Taigi, p. Dougin taria nuošir
dų ačiū visiems pamaldų ir 
puotos dalyviams, o ypatingai 
įraboriui J. F, Eudeikiui už su
teikimų veltui kėdžių vakarie
nei.—Senas Petras.

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

So. ASBMHP: AVĖ.
1 iki 4 ir w, 9 iki f 

pagal sutarimą
Boulevard 7820 
Prospect 1980

Ne, tai ne naujo karo aukų 
sąrašas.

Tai rezultatas šių dienų ci
vilizacijos “išmisto* 
biliaus,) kurj daugelis iš žmonių 
kantais nelabai protingai nau
doja.

Kasdien skaitome laikraščiuo
se apie automobilių nelaimes, 
bet į tai neatkreipiame perdaug 
domės, nebent' padarome pa
stabą, kad, greičiausiai tas, ku
ris valdė automobilį lėkė “kai 
padūkęs” arba “perdaug jtrau-

MT, GjREENWOOIX 
Greenvvood kolonijos 
ir SLĄ. 178 kuopos 
su4 dideliu entuziazmu 
prie Lietuvių Dienos 
nėję* Parodoje.

SLA. 178 kuopos

Liepos 29 d., St. Anselmo 
bažnyčioje buVo atlaikytos mi
šios už vėlę Juzefos Jurevičie
nės, kuri mirė birželio 21 d., 
Šiaulių mieste, Lietuvoje. Tai

Lietuvių Liuteronų 
Draugija pridavė 

$153.27 ALTASS 
iždan

Keturi banditai apsiginkla
vę kulkosvaidžiais ir revolve
riais, vakar anksti rytą už
puolė Congress viešbutį, prie 
Michigan ir Congress gatvių. 
Nuo kasieriaus ir auditoriaus 
atėmė $2,000 pinigais ir če
kiais.

suteikia . 
barzdaskutykios 

komfortą 
■ skutimos 

namie

Areštavo šešius aludžių 
savininkus

SLA. 178 kuopa 
smarkiai rengiasi 
Lietuvių Dienai

l J. ZOLP
164« St.

Tel. Boulevard 5203 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

Tek Oicėro 3724. Koplyčia dykai

Boulevard 5918 
Victory 2848

CHICA80S
ŽINIOS

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

Tel. Ufeyctte 4146 
VALANDOS:

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

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyrų, moterų ir vaiku Paajd nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W, 18th SL netoli Metgąn S*.

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

TeL Ganai 6110 
Rezidencijos telefonai:

Pydė Purk 5755 ąf Centill 7464

Tai bus didelis malonumas 
visiems, kurie atsilankys lie
tuvių dienoj į pasaulinę pa- 
rodą. Programas prasidės 
7:30 vai. vakare pasaulinėje 
parodoj. Court of States, ant 
salos už 16-tos gatvės tilto po 
kairei.

Mrs. Anelia K. Jarusz
> Physical Therapy

and Midwife
6109 S- Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 

ĮBOgC. C -įl »e ar ligoninėse, 
duodu massage 
oleetirie tr e a t- 

Iftl aOlO ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 

M B Moterims ir mer-
gminoms patari
mai dovanai.

Tek Lafayette 8572 
X Liulevičius 
GRABORIUS IR 
ralsamųotojas 

Patarnauja Cluca- 
gęje ir apięlinkejė 

Didelė ir graži 
koplyčią dykai.

4092 ARCHER A V.

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 28841

A. MONTVID, M, p.
West Tųwn State Bank Bldg. 

2400 Weat Madison Street 
VaL 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tek Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswlck 0597

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją sv 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englevood 5883-5840

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas MAS t 
Ofiso vai.: Nuo ! 

rak. Nedėlio: 

aam* T«L

.... 3,30
3201.37

Žavės tūkstančius 
lietuvių dienoj pa

saulio parodoj1

LIE 
2201 W. 
Ofiso vali 

Vakarais i itmvucuv, **
Petnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai; 6459 R. RockweR Street

Telefonas Republie 9600

KAZIMIERAS NORVAIŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiUčio 1 dieną, 11:40 va
landą ryto 1934 m., sulaukęs 
įO metų amžiaus, gimęs Bas
eine. Wisconsin.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Barborą Žakienę, po 
tėvais Balčųnaitę, tavą Kazi
mierą Norvaišą R: 
patėvj Juozapą J 
Elžbieta Bytautiene, dėde Vik
torą Norvaišą ir gimin.es. Kū
nas pašarvotas randasi 4511 
So. Wood St., tel. Yards 5973.

Laidotuvės Įvyks šeštadieni, 
rugpiučio 4 dieną. 8 vai. ry
to iš namų i šy. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kanoje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bos 
nulydėtos i Šv. Kazimiero ka
pines,

Visi A. A. Kazimiero Nor- 
vaišo giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie

čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar* 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina, Tėvas, Patėvis, 
Ciocė, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, telefo
nas Yards 174 J.

Tek, Cicercį2J09 

Antanas Petkus 
Graborius

DR. YAITUSH, OPT?
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. Į 
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos Skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
dmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciąlė atyda atkreipiam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard ^7589

Policija sulaikė aštuonis 
aludžių savininkus, pas ku
riuos buvo rasta pinigų loši
mo mašinos.

Netoli Niagara Falls, užva
kar buvo sunkiai sužeistas 
Lenkijos konsulas CJiicagos 
Dr. Tytus Zbyszewski. Trau
kinys užvažiavo ant jo auto
mobilio, Nors sunkiai sužei
stas, konsulas pasveiks, sako 
daktarai.

ietuviai Daktarai
Daktąrų Drau- 

, ., ariai.
•^^S^^Z*^*-"* 1̂**^*^^^^***^^****^^

Chicagos policija turi įdo
mų darbą. Ieško blondinės, 
brunetės ir rudaplaukės, ku
rios sumanė atvykti į Chica- 
go ir pamatyti pasaulinę pa
rodą. Ir įsėdo jos į traukinį 
Oskaloosa, Iowa valstijoje.

Viskas butų buvę gerai, bet 
beskubėdamos jaunosios mer
ginos pamiršo pasakyti savo 
tėveliams apie 
kelionę. Taigi, dabar 
slankioja gatvėmis ir 
rodą ir studijuoja 
veidelius.

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

Tel. Kenwood 51Q7 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

planuojamą 
policija 
po pa
gražins

Todėl žemiau paduotos skait
linės gal nustebins ne vieną:

Kas valandą Jungtinėse Val
stijoje automobiliai užmuša 4 
žmones.

Į vieną dieną žmonių žūna 
apie 80.

. Į metus laiko —<- 29,900.
Kas dvi minaites automobi

liai šioje šalyje sužeidžia 3 
žmones.

Kas valandą sužeidžiama 90 
žmonių*

Per vieną dieną 
skaitlinės 1033 metų).

Pęr metus laiko nįįlžiniš* 
ka skaitlinė •*— 850,700 sužeis* 
tųjų. Kai kurie lengviau, kai 
kurie pakirsti visam gyveni
mui.

Tų mirčių ir sužeidimų kal
tininkais 1033 metais buvo

5340 So. Kedzie Avenue 
(Netorito© sąryšių bu firmą tuo 

pąčiu vardu).

750,500 automobilių nelaimių.
Anot Illinois Automobile 

Club, Chicagoje, štai : kokiose 
aplinkybėse didžiuma automo
bilių nelaimią įvyksta: 
Nelaimių skaičius Užm. 
Greitas važ. 125,930 5,640 
Važ. kąir. puse 61,270 2,270 
Skųb. skersgt. 118,40.0 2,320 
Lenkimas auto. 18,760 340 
Leųk. gatvękarių 3,100 110 
Ijęųk, ant užsis. 5,420 140 
Nuk. nuo kelio 56,900 3,260

Apart to, nelaimės 
įvyksta pravažiuojant 
raudonas šviesas”,- užvažiuojant 
j “Safety Islande”, etc.

šeštadienis pavojingiausia 
diena \

Didžiausias skaičius nelaimių 
įvyksta šeštadieniais. Antroj 
vietoj stovi sekmadienis. Vyrai 
šoferiai yra kaltininkai 01.69% 
visų automobilių nelaimių, o 
moterys tik 8.31%.

Giedromis dienomis jvyko 
685,800 nelaimių; apsiniauku
siomis ir ūkanotomis dienomis 
įvyko — 10,840 nelaimių, o ly
tingomis dienomis 94,540. ?

SLA. 178 kuopos susirinki
mas jvyks rugpjūčio 5 d. 12 v. 
po pietų paprastoj vietoj. Visi 
kviečiami bu’ti susirinkime, nes 
iš jo 3 vai. po pietų marguosi
me i Pasaulinę Parodą.

t-tB, Waliantinas.

Simon M. Skudas
ir J3ALSAMŲOTOJAI3 

i geras ir nebrangus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157. ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 i? m
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards „1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

A. MASALSKIS 
GR A B ORIUS 

3307 Lituanica Aye. 
Tel. Boulevard 4139

buvo motina p-ios Anna Dougin, 
6108 South State Street, kuri 
neužmiršo savo motinėles, kuo
met Ji buvo gyva, siųsdama jai 
pinigą ir “Naujienas”, neuž
miršo ir mirus.

Ji užpirko mišias bažnyčioje 
ir surengė gedulingą puotą, į 
kurią sukvietė draugus ir pa- 
maldą dalyvius.

Visi draugiškai 
ką, ramindami p, 
greičiau užmirštų 
gį, nes mirtis yra toks daly
kas, kurio niekas negali išveng-

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Pątomauja laidotuvėse kųopigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba ?516 
SKYRIUS:

U39S. 49CL, Cicero, UI.
TeL Cicerų 5927

Ofiso Tel. Calumęt 6893 
Rez, Tel. Draxel 9191

Dr. A. A. BOTH
Rusas Gydytoju,.

Moterišką. Vyriškų, Vai!
chroniška liga 

OfcM 3W2 Sbi “ 
arti 81st 

Valandos i 2—4. 7- 
doliomi* ir šventadieniai* 10-—12 

_ dieną.

specialis 
susirinkimas' įvyko liepos 29 d., 
kuriame buvo nutarta dalyvau
ti rugpiUčio 5 d. iškilmėse. 
Kuopa turi įsitaisiusi didelę 
gražią vėliavą, su kuria galės 
pasirodyti prieš pasaulio akis. 
Komisijon rūpintis dalyvavimui 
lietuvių dienoje išrinkti nariai
A. Miksas, P. Kurųazinskis ir
B. Walantinas.

•x

Musų kolonijos lietuviai ir 
kuopos nariai, kurie rengiatės 
aplankyti Pasaulinę Parodą ir 
dar neturite Lietuviu Dienos 
ženklelių, galite ją įsigyti nup 
suminėtų komisijos narių

Joseph V. Mockus
LIETUVIU ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Waohingtoa

Kambary* 402 Tol. DearJkrn 90<i

Tel Prospect 1610 _ J

I F FIIRFIKK Uo ■ ■ tUUSolaliV
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

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

Dentistąs
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti*

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS '
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W, JL8th Rt. Tel. CąnaJ 6174

CHICAGO, ILL.

Amerikos Uetuvią Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 688Q 
Re». Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna A. Slakis 
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po Pietų, 7—8 vaL vnk. 
išskyros seredomia

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AahlaM Arė. 
Tel, Boulevard 28p0 

Rez. 6515 Se. Bockwell SL 
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
TUVIS ADVOKATAS 
Certnak Roal <W. 22 St.) 

andes: Kasdien nuo 9 iki 5, 
is: Papedėlio, Seredos ir

Chicago, atrodo, yra neiš- 
šiamąs Šaltinis skandalams. 
Nespėja nuaidėti atgarsiai vie
no skandalo, kai tuoj žmone- 
liai išknisa ir kitą. Dabar pa
sirodo, ■ kad viešbučiai, dan
goraižiai mieste, skalbyklos, 
pieninės ir kitos įstaigos va
rė šmugelį su miestu vandens 
reikalu. Sunaudoja gerokai 
vandens, 1 o tožmoka *tjk už 
ketvirtą dalį ar apie tiek tik 
dėl formos. Sako, kad mies
tas turėjęs nuostolių kelius 
šimtus tukstančhj dolerių.

Siūlo pradžią užtikta Ste- 
vens viešbutyje, kur vandens 
“myteriai” buvo taip sutvar
kyti, kad dirbtų viešbučio iž
do naudai.

25 METU PATYRIMO
Prjtaikime akinių

Ofiso Tel. Lafayette 8650

Dr. V. E. Šiedlinskis
GAS DENTISTĄS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Frąucisęo p*.

Phone Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS 

vV CSt jmjuDu OtlTfiCl
Valandos: — 1—8 ir 7—8 

Seredomia ir nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Respblię 78.68

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių,

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9jBO ryto iki 8:30 va
karo. RoOm 8, Nedėtiems uždarytą. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Dr. ffi»"KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 pe pieta 

7 iki 8 vai Nedįt nuo 10 iki 18 
Rez. Telephone Plaza 2400

Bronė 
Barbara Darlys 

Chicago Grand Operos 
Žvaigždė

Gražiausia Lietuvių Dienos 
programo pasaulinėje parodo
je pažiba bus musų garsioji 
dainininkė Bronė Drangelie
nė, žinoma kaipo Barbara 
Darlys, operos solistė, Chica
go Grand Operos žvaigždė.

Chicagos publika gėrėjosi 
ja, kada ji dainavo operoje 
rolėse Donna Anna ir Gio- 
conda, ir pripažino ją pirma
eile pasaulio dainininke. Sa
vo gražiu balsu, talentu ir 
pasišventimu dailei ji atsiekė 
augščiausio garbės laipsnio. 
Lietuviai ja dabar gali did
žiuotis, nes jos garbė 
na lietuvių garbę.

Tūkstančiai lietuvių 
timtaučių vėl turės 
pasigėrėti jos puikiu 
vimu lietuvių dienoj 
iinėj parodoj. Čia ji 
lietuvių kompozitorių pui
kiausias dainas, kurias ji taip 
gražiai moka išreikšti. Tarp 
dainų kurias ji dainuos yra 
Kačanausko “Kaip miela yrą 
išgirst kalba savo šalies”, ir 
Sarpaliaus “Mylimas Kraš-

LAIDOTUVES $95
SU.r taupumas relkaljųgąs, męs pąlaidojame už $95. Už iškilmingas 

idotuves, pilėno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabinas, palmos, 
gęlęę, vagonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus pa- 

tarąayimas liūdnoje valandoje — už visą pągrabą $250,

J. J. Bagdonas 
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100 
10734 S, Michigan Avė. - 2506 W. 63 St

BRIGHTON IPARK. — Lie
tuvių Evangelistų Liuteronų 
Draugija Brighton Parke, ku
ri kiek laiko atgal surengė la
bai pasekmingą vakarą J. Yušr 
kos svetainėje, įteikė ALTASS 
iždininkui p. Justinui Mackevi
čiui $153.27.

Organizacija visus tuos pini
gus skiria “Lituanicai H”. Iž
dininkui juos pridavė komisija 
nuo draugijos, kurion įėjo pp. 
George Bjkneris ir Jonas Se- 
reikis. Jie daugiausiai prisidė
jo ir prie vakarėlio surengimo, 
kuriam p. Juška suteikė sve
tainę veltui,

Vakar ALTASS iždan buvo 
prisiųstos ir priduotos sekamos 
aukos iš kbtonijų:
Lietuvių Liuteronų Drau

gija ........................... $153.27
Chicago, III., Pranas

Itzelis ........................  1.00
Chicago, III., Veronika

J.odis  ........................... 1.25
Chicago, III., J. Valentinas 1,55 
Simcoe, Ont„ Canada, per

William Trągis .14,00.
Gobies, Mich., per Charles

Pavilionis ..............
Brooklyn, N. Y., per

KIEKV;
RŲSIE^
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas Ir pritaikintas prie ruptUros, jums 
gali suteikti palengvinimą.,,ir apsaugoti ppo operacijos. Mes asaųne tre
ti generacija Diržų <Truss) išdirbėjų, ateikite pas mus 4M1 diržo pu 
pilnu pąsitikėjimui .
Taipgi KLASTlC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varieose gyslų, 
BELTS, ARCHES jr t,i, Nupigintas kaiaos naujiems lietuviams kostume- 
riams. .

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake $t.. Arti Wells St.

—111 .. .............................................................. ...................................................................................

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

Res. 6660. South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOMS ir CHIRURGAS 1821 So. Baigto!. Stmt 
CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos puo 2 iki .4 ir puo 7 iki 9 
vąl., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St 
, .. TeL Roulevard 1401

756 W. 85th St 
Cor. of 88th and Hateted Ste. 

Ofiso valandos nuo L-8 nuo 6-80-8:80 
Nedčldieniais pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Peter Vilčinskas
DuBois ,jPa., per K. S, 

Vaisieta    ..................1.00
Ghtaągp, IJL, per K, 

Sąfaekita   .......... 1,00
Mrnitml, Canada, per W.

Bwka ................ .
IR., per Valen 
tinę Rekežis ...........

Mt, Pleasant, Pa,, per 
Antaną Bagočiuną ....

Phii84elphik, Pa., per 
Jehn Vaivadą ........

Chiea^o, III,, per Mrs.
E. IPetrauskas ............

KeArney, N. J,, per J.
Svirnelis j........ . ................

Chicago, per K, Kaza- 
nanskas ........ .

Worcester, Mass., per 
Zigmas Kaulakis ........ 
Viso ..  ...

_ _______grgbgriĄi_______
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriusir 

.Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

į ^|^|.» j . ;   

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrųngumo 
Laidptuvėse....,.vPašaukite...... .

PROBAKf

( PROBAK BLADH

gimin.es


Ketvirtadienis, rugp. 2, '34
• 1 / - 11' ■ / i - . ■ \ 77;i -

* r

Tarp Chicagos 
Lietuvių

T'S* V1"*'**

LIETUVIU DIENOS 
TVARKA

NAUJIENOS, CMcago UI.
.....................i «■>.,.*) ■ h.lll......... I • ............................

• M -r* •• JT; ■ . *

Sveikiausi lietuvių vaikai
t

Kas, kas, bet tie var
gšai žmoneliai vis 
nukenčia daugiausiai
Nesmagus faktai apie receiue- 

' rius, advokatus ir užsida
riusių bankų depozitorius

■.. . *■' i.
* Šimtai tūkstančių depozito- 
rių, kurių pinigai dabar gu
li uždarytuose valstijiniuose 
bankuose, gaus kelioliką sur- 
prizų, kuomet receiveriai baigs 
užsidariusius bankus likviduo- 
Ii, o advokatai baigs kalbas 
prieš teisėjus ir džiurcs “gin
dami” depozitorių reikalus.

Nesmagus faktai, rodą į tą 
kryptį, iškilo aikštėn su pa
skelbimu užsidariusių bankų 
balansų antram šių metų ber- 
tainiui.

Auga litai dos
Pasirodo, kad per paskuti

nius tris mėnesius, žymiai pa
didėjo sumos pinigų išmokė
tos advokatams, pakilo recei- 
verių išlaidos, raštinių ir kler
kų užlaikymo išlaidos, o tuo 
pačiu laiku pusėtinai susi
traukė depozitoriams išmokė
tos sumos pinigų.

Pavyzdžiui.

$301,510 ir $189,872 ,
Antram 1934 metų bertai- 

nyj, užsidariusių bankų recei- 
verių advokatams buvo išmo
kėta $301,510, o pirmam ber- 
tainyj, sausio, vasario ir ko
vos mėn. advokatams buvo iš
mokėta — $189,872, Laike ba
landžio, gegužės ir birželio 
receiveriams išmokėta — $42,- 
995,' o į>er pirmus tris rrfSHfe- 
sius — $37,386. Raštinių už
laikymui, klerkams ir kitq- 
kioms išlaidoms antram ber- 
tainyje išmokėta — $575,927, 
o per tris pirmuosius šių me
tų mėnesius — $176,386.

O depozitoriams— — —
O štai kaip stovi depozito- 

rių reikalai. Per sausio, vasa
rio ir kovos mėnesius šiais 
metais užsidarę bankai išmo
kėjo depozitoriams $1,244,883, 
o laike balandžio, gegužės ir 
birželio nei pusę to$ sumos — 
$530,427.

Dalykai tuo blogiau atrodo, 
atsiminus, kad Illinois valsti
joje yra 146 užsidarę valsti- 
jiniai bankai, kurie tebėra 
skolingi depozitoriams, milži
nišką sumą — šimtą dvide
šimts septynis milionus, aš
tuonis šimtus devyiiiasdešimts 
devynius tūkstančius dolerių. 
Jeigu dalykai eis su bankų 
likvidavimu, advokatais ir re- 
ceiveriais ir toliau taip, kaip 
jie dabar eina, tai depozito
riams mažai kas teks iš tos 
milžiniškos sumos pinigų, ku
ri jiems vieniems priklauso 
ir kuri didžiumoje atstovau
ja jų viso gyvenimo taupme
nas.

Jeigu ne kojinė, J 
Barauskas butų tur
tingesnis tūkstan

čiu dolerių "
: Vakar Juozas Barauskas, 

5925 Emerald avenue, sumanė 
užsukti j alinę prie Monroe ir 
jHalsted. Turėjo pusėtinai pi
nigų kišeniuj, o žinodamas, kad 
kišenvagiai paprastai būna la
bai miklus, sumanė $1,000 pa
slėpti kojinėje. Taip ir pada
rė. Tūkstantį įkišo j. kojinę, 
o $900 pasiliko kišeniuj.

Ir kaip nustebo p. Juozas 
Barauskas, kuomet parėjęs DA* 
mo, tūkstantinės nerado. .0 
$900 tebebuvo kišeniuj.

Parado dalyviai pri 
valo susirinkti ne vė
liaus kaip 5:30 vai. vak. 
tarp Soldier Field ir 
Field MuSeum priešais 
14-tos gatvės pasaulio 
parodos vartus. 12-tos 
gatvės gatvekariais rei
kia važiuot iki galui ir 
pereit per tiltą prie 14- 
tos gatvės įžangos.

\ . » t

Paradas prasidės ly
biai 6 vai. vak.
.. Parado generolas K. 
P. Deveikis padarys ga
lutinų parado surykia- 
vitną.

Programas prasidės 
lygiai 7:30 vai. vakare.

Visiems, kurie turės 
lietuvių dienos ženkle
lius, sėdynės bus rezer
vuotos iki 7:15 vai. vak.

Lietuvių dienos ženk
leliai galima bus pirk
tis lietuvių dienoj ten 
kur bus programas -v- 
Court of States.

Court of States ran
dasi ant salos tuojaus 
Už 16-tos gatvės tilto po 
kairei.

Bet juk nevisi yra 
tokie!

Žodis apie pavargėlius, Oak 
Foreste.

Nemanau, kad ten butų taip 
blogai, kaip nupiešė Dr. A. 
Žmuidzinas vakarykščiose 
“Naujienose”. , ' . ■*

Aš samdau žmogų, kuriam 
moku nuo 15-kos iki 25 dol. į 
mėnesį.. Duodu valgį, kamba
rį ir apmoku išskalbimą dra
panų.

Taigi, 
Forėst. 
senelių.

Oaknuvažiuoju
Parsivežu vieną iš 
Padirba kokį laiką. 

Pasidaro /100 dolerių ir sako, 
“Daugiau man nereikia dirb
ti”.

Parsivežu kitą. Sako, “Man 
nuobodu”.

Parsivežu trečią, šis-gi ar
gumentuoja, kad darbąs yra 
moteriškas 
prieglaudą.

Parsivežu 
dvi savaite, 
gyvenime neturėjo tokio gero 
darbo. Na, gavo užmokestį 
už dvi savaites ir išėjo į lai
dotuves. Jau trečia diena 
kaip lankiu, bet nesulaukiu sa
vo darbininko.

Atrodo iš tų 
jiems geriau tinka gyventi 
prieglaudoje.
kas pasakys kad darbas neti
kęs, bet darbininkui tereikėjo 
dirbti apie porą valandų į 
dieną.

, Tūlas lenkas pas mane iš
dirbo jau trejus metus.

G. Cizanauskas.

ir eina atgal į

ketvirtą. Padirba
Džiaugiasi, kad

prietykių, kad

Žinoma, gal

RĄDĮO
PROGRESS PROGRAMAS

SS!

Luciile Jakubauskas Arthur Tujnosa
huje pir- 

du svei- 
ir inergai-

Lietuvių Dienos 
ženklelius

POPIERIUJ AM ir PĖNTUOJAM
• Atliekame visus namų dabinimo 

darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 6c.

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. Cicero, III.

I Cicero 645

CLASSIFIEDADS I
Business Service 

Biznio Patarnavimas______

Vakar Lietuvių Dienos karalaitės 
mu syk buvo perstatyti lietuvių plačiaj 
kiausi lietuvių vaikai/berniukas Arturas ' 
tė Luciile Jakubauskaitė.

Pąsaulinėj parodoj lietuvių dienoj jie gaįlSvįib gražų cer- 
tifikatą ir po dovanėlę atminčiai.

Visi yra labai patenkinti ihusų jaunais Syė^ktinio atsto
vais ir linki jiems sveikatos per visą gyveninių.

Dar trys pittsburg- 
hiečiai Chicagoje

Sekmadienį Chicagon atvyko 
“Pittsburgho Naujienų” sky
riaus redaktorius p. Povilas 
Dargis. Vakar-gi su automo
biliu atvyko pamatyti Pasau
linės Parodos stebuklų pp. šlei- 
yiiiai ir jų sūnūs. Svečiai žada 
pasilikti Chicagoj kelias die
nas. Jie sustojo Carlton vieš
butyje.

Chicago organizuojasi 
“Trečioji Partija”

Argumentuodami, kad da
bartiniai demokratai ir repu- 
blikonai pasiuntė “Washihg- 
tono, Linčolno ir Je&ejrsono 
idealus” ir J. V. konstituciją 
“į gurbą”, Chicagoje susidarė 
būrys žmonių, kurie sumanė 
steigti trečią partiją, kad kon
stituciją ir idealus išgelbėti 
nuo paniekinimo. Žmones ne
žinomi, nežinomi į jų planai, 
bet jau išleido atsišaukimus 
į _ward lyderius ir precinctų 
kapitonus, kad prisidėtų prie 
jų darbo.

Viena iš įdomiausių radio 
valandų yra duodama per 
Progress Furniture Krautuvių 
iš stoties WGES. sekmadienio 
rytą, U-tą valandą. Praeitos 
nedėlios ryto programas, susi
dedantis iš solo, duetų, ir trio, 
žavęte žavėjo savo klaušyto- 
jus.

Niekados nenusibostų klau
sytis tokių programų. Pro
gress Furniture Krautuvė su
geba duoti tokius programus. 
Advokato K. Gugio patarimai, 
aš mąnau visiems buvo įdo
mus. Klausytojas.

Lietuviški gėrimai

PRANEŠIMAI
■ '.'f. •• ■ ČV -• i . a • •

Piknikų ir išvažiavimų 
/ rengėjams

• • • 1

Pranešame, kaif ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi* 
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip įr pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiąnt pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vįetos norėsite užimti. Draugi- 
jottiš už^Kokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už ’ 1 colj*

Naujienų Administraciją.

Morning Star Kliubo susirinkimas 
įvyks šį vakarą, rugp. 2> dieną, kliub- 
hauzėj, 1654 North Damen Avė. 
Pradžia 8 vai. vak Visi nariai ma
lonėkite UtšilankytŲr

Raštininkas.• • . *-• '** •

Daugelis asmenų teiraujasi: 
kame galima gauti pirkti iš 
Lietuvos importuotų gėrimų— 
krupniko, vyšnių likerio ir 
degtinės.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas duoda tokį paaiškinimą:

Šiuo tarpu iš Lietuvos im
portuoja viršminėtus gėrimus 
šios trys firmos:

1. National Wine & Liąuor 
Imporįers, Ine., 551 Fifth Avė., 
New York City.
2. Atlantic (Pharmacal Co., 204 

Milk St., Boston, Mass.
3. Mutual Liquor Company, 

4707 So. Halsted St., Chica
go, III.

Čia išvardintos importėrių 
firmos santykiauja ne tik su 
tarpininkais (wholesale, re- 
tail), bet ir su gėrimų varto
tojais (consumers). Firma 
Atlantic Pharmacal Co. yra 
pusiau lietuviška.

Kas yra gėralų bizniu inte
resuotas, privalo kreiptis virš 
nurodytais adresais arba į ar
timiausią retailerį, kuris pasi
rūpins reikalaujaihus gėrimus 
atsigabehti iš importėrių.

“Lietuviška degtinė” angliš
kai vadinama “Litauanian 
Whiskey” arba “Vodka”. Deg
tinę yrą “100 proof” ir labai 
gerai išvalyta- SaldięJi > gė
rimai yra: “Lithuanian Krup
nikas”, taipgi vyšninė, “Lith
uanian Cherry Liąueur”.

"A

Artinasi Lietuvių Die
na pasaulinėje parodo
je. Didelėse tos dienos 
celebracijose kiekvie
nas lietuvis nori , turėti 
•ezervuotą sėdynę.

Sėdynės yra rezer
vuotos trims tukstain- 
eiams. Kas nori turėti 
sėdynę, kiekvienas turi 
nusipirkti Lietuvių die
nos ženkleli, nes be žen
klelių sėdynių nebus 
Talija gauti.

Pirkitės Lietuvių Die
nos ženklelius išanksto. 
Tuos galite gauti sekan
čiose vietose:
18-TA GATVĖ

'. NAUJIENOS
<1739 So. Halsted St.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
bo mėnesinis susirinkįmas įvyks ne- 
dėlioj, rugpiučio 5-tą d., Liberty 

-Grove svetainėje, 4B15 Sp. Mozart 
St., ,12-tą. vai, .dįęno&t t
< Viši nariąi-ė^ skaitlingai daly
vaukite, nėš y^a ’ dAūg svarbių ta
rimų- ir-, raportų; ; KUtie esate pasi
likę' su mbkestimis, būtinai Užsi
mokėkite, . kad įjp laiko hėsigaile- 
tumėt.S - ; .c*

— St.' Narkis, sekretorius 
1900 W. '35th St., Chicago, III.

Jaunų •- Lietuvių , Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesinį' su
sirinkimą penktadienį, rugpjūčių. 9 
dieną, 7:30 ! valandą vakaro j Čhicū- 
gos Lietuvių Auditorijoj,’ 3183 So, 
Halsted St.. Viši nariai malonėkite 
laiku pribūti* nes randasi daug svar
bių reikalų, kuriuos, .būtinai turė
sim aptarti. Taipgi, kaip yra nu
tarta dalyvauti apvaikščiojime pa
saulinės parodos Lietuvių Dienoj 5 
dieną rugpiučio, tai šiame susirin
kime galėsite 'gauti - ženklelius kliu
bo nariai po 25c. ’

R. S. Kuneviče.

Urane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicauo. III.

TEL. RĘPUBLIC 8402

RT6AGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

NSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
>ERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
■SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musų spulka

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Fųrniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$209 importuoti kaurai $25, $800 
kaurai $35 Palrlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

BARAS pąrdavimui — 32 pėdų 
— riešutinis —t' moderniško sty- 
liaųs — papuošimas up-to-date ta
vernai. Atsilankykite ir pamatyki
te ji. žema kaina*

CHICAGO CABINET & 
CARPENTER SHOP 

1502 So. Wabash Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PADĖSIU pas patikimus žmones 
arba parduosiu savo dailų Grand 
Piano—mažiau kaip 2 metų senumo. 
Rekomendacijos reikalingos. ‘ Mažas 
balansas gali būti 'mokamas kaip 
renda. Naujienos, Box 143.

MARQUETTE PARK 
KARTAN AS 

2557 W. 69th Street 
Hemlock 0318

NARVID’S BAKER Y
2424 W. 69th Street 

Prospect 5705

BRIGHTON PARK .
PEOPLE’S FURNITURE CO

4183 So. Archer Avenue
, Lafayette 3171 

2536-40 W. 63rd Street

T0WN OF LAKE 
BARSKIS FURN. 
1747 W. 47th St 

Yards 5069

BRIDGEPORT .
PROGRESS FURNITURE 

3222 So. Halsted Street 
Victory 4226 
MIL kiftAŠ

3335 So. Halsted Street 
Yards f 6894 .

NORTH SIDE
MORNING STAR CLŪB 

1 •

AVabahsia & Robey Sts.

ROSELAND
J. J. TUPIKAITIS 

725'. W. 123rd Street 
Pullman 0071

CICERO
K., P. DEVEIKIS

1518 So. 48th Ct., Cicero

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus paitarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . čia tu
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
Victory 8477 

-------.................... ........ ■ —
Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marceljing and 
finger waving 

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

LISTĘRINE
? remves*-
SORE THROAT

Listeiine . bevfik '■ tafbdj '
užmuša turingai, bendiumoj 
tu paprastais iilčikia baktcri-1 
jai! Tas palengvina jūsų
gerklę, kada bakterijos su- 
skaudina. . It' Liuteriui yra 4 
taipjau labai veiksmingą nt- 
pril«idimf šalčio, AUargus 4 
studijavimas 1Q2 žmohių lai- Į 
ke 2% žiemai d>|ueąg pa
rodė; kad tie, kurtė plauna i ' 
gerklę su Listeriuė tiktai fa | 
tesirgo žalčiais, tu|ijo fa Į 
trumpesnius ir fa lengvesnius11 
už tuos, kurię nesiplovč.

ReducesCOLDS

..i. ;*-1 ■

’r

TUŠTI LEBEIIAI
ANT KĖNI)

lXz~T3| JOKS grosernin- 
M|l^į kas nepaims lis

. I apie tokius iėbė-
lius« Jis kad ■FZPvMMĮ ima daugiau nei 

IlcL/n J vardą geram pro- 
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, I 

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

HALSTED EKCHANGE 
HATIONAL BARK 
19th Place and 

Halsted St.

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS 'LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtine — 
$250.00.

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

Partners Wanted

REIKIA partnerio į alaus biznį. 
Biznis gerai išdirbtas: vienam per
sunkti apsidirbti; 2 nauji trokai. 
10419 So. State St. nuo 5 iki 6 va
karais. Tel. Pullman 8011.

Šituation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo kaipo barten- 
der, esu patyręs. Joe Shnuksta, 
4565 Wentworth Avė.

Help VVanted—Malė
. Darbininkų reikia_______

^vww^vw**mm*k***v**^wv**^*>*****,»«***^A**AA^

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės, vedęs. Apžiūrėti senus žmo
nes, pasitaisyti sau valgį ir kad 
mokėtų melžti karves. Stanley 
Malsavage, R. D. 2, Rhinelander, Wis.

' į

TIKRA proga geram selsmonui 
susidėti su seniai įsteigta: daugme- 
nų (wholesale) likerių organizacija. 
Kreipkitės M. Sax & Company, 3048 
East 92nd St. arba * telefonuokite 
South Chicago 6400.

—O—
REIKALINGAS virėjas, vyras, 

kambarys, valgis ir alga.
5654 W. 64th Place

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA — . .
Moteris virėja;

749 W. 31st Street

Help Wanted—M.ale-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS senis ar pusam
žė moteris, kuri galėtų pagelbėt 
prie namų. Turi būti ant vietos. 
Valgis, kambaris ir mokestis. Dar
bas lengvas. 1458 W.. 15th St. i 
krautuvę. * >

CLASSIFIEDADS
Business Service 
BiznioPatarnavimas

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų —- ‘ Pretzel’iu
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago. III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

. PARDAVIMUI valgykla, biznis 6 
metų senas, pigi renda, šiluma, 
karštas vanduo, Insurance ir sūrų 
apžiūrėjimas namo savininko; ant 
gero krosingo, tarp 3 gatvių; yra 
šviesa “stop and go”,

7259 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI Grosernė ir Meat 
Market. Gerai einąs cash biznis. 
Visi, >nodernišl<il įrtenįfcimai. Daug 
stako, gera vieta. Kaina prieinama.

4457 Archer Avenue

BUČERNĖ su groserne turi bū
ti parduota iki Subatps. Pasiskubin
kite, laimėsite. 1000 W. 69 St.

Klausykite kasdien WCFL 13:83 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilgai jus sergate, 
nei kas sUklido jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt ifigydyti, jus pasitel- 

.taukite. Varlcur gydymo metodas, at- 
steigė tūkstančiams urnomis ir kronifi- 
komis ligomis sergančius 1 sveikatų.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus Hzifikas ifiegzaminavi- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų liįros priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mos esame priešingi augfitom ratom, ku
ries ima kalkurie gydytojai ir specia
listai. Varlcur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenė. gali pilnai pasinau
doti inusų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate MHSUMATISMŪ. INKS
TU, KEPENŲ. KRAUJO. SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS. VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC -r- arba blle ku
rią iių ūmių arba kroniAkų ligų, Tyrų' 
arba' moterų? Tai ateikite i Vatlcur 
Institutų 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.

—o—
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 

Ar jusu stogas reikalauja patai- 
į symo ? Pašaukite mus ir mes api- 
i prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

PARDAVIMUI bučeme ir gro
sernė, pilnas stakas, geras ~ biznis, 
išdirbtas per 9 metus. Geras pir
kinys. 5258 So. Union Avė.

RENDAI gazolino stotis, du cot- 
tages ir gyvenimui namas. Viskas 
geroj padėty. Jim Baltrukas vieta, 
127th and Archer Avė., Lemont, 
Illinois.

NERVŲ, ODOS. V 
PILĖS, PRO8TATIC

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 

\ Supakavimas, Storage, Crating 
Persiuntimas 

RAKANDU IR PIANU 
PEKRAUSTYTOJAS

1858 So. Halsted St. Chicago, 
Ofisas 8406 S. Halshvl St.

m

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi* 
ninku ir rendauninku reikalais. Met- 
neturime skyrių. Atdara kasdien nUo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. /šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namv 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU < 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

OP

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARSIDUODA, 40 ak
rų žemės, visos trobos geros, gy
vuliai ir visi, padarai. Parduosiu la
bai pigiai. 2 arkliai, 5 galvijai, viš
tos, 2 kiaulės. Pardavimo priežas
tis — senatvė. Turiu greitai par
duoti viską sykiu už $1,400 (ketu
riolika šimtu dolerių). Įnešti teikia 
$1,000 (vieną tūkstantį dolerių).

Anton Machuta, R. 2, Box 42, 
Branch, Mich.

Real Estete For Sale 
Namai-žemė PardarimPi

BRIGHTON PARKE 5 kamba
rių cottąge. Resyveris parduoda už 
$1,300.

MARQUETTETPARKE 6 kamba
rių bungalow, garadžius — $4,500.

60 AKRŲ ant kranto puikios 
upės su. budinkais — parduosiu ar
ba mainysiu.

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė. Virginia 0757




