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Išleistuvių bankietas, aviacijos diena Vaitkui
Atsisveikinimo bankietas lakūnui 

Shoreland hotely

d. Ford Lansing Airporte
Nekantriai laukusi “LITUA- 

NICOS II” skridimo i Lietuvą, 
kurį visa pasaulio Lietuvi ja ir 
ypatingai Chicago rėmė, chica- 
giečiai netrukus pasakys pas
kutinį sudiev savo sunui ir 
Amerikos lietuvių pasiuntiniui 
į Lietuvą—leitenantui Feliksui 
Vaitkui.

Netrukus “LITUANICA II” 
pilnai ir kuo geriausiai įreng
ta pavojingąjai kelionei per At
lantiką, išties sparnus ir su- 
užusi paskutiniu kartu virš Chi- 
cagos pasileis į rytus, į New 
Yorką, kur lauks progos išplas- 
noti per Atlantiką.

Atsisveikinimui su leitenantu 
Feliksu Vaitkumi ir su “LI
TUANICA II” rugpiučto 24 d., 
yra rengiamas didžiulis • Ban
kietas, o rugp. 26 d., sekmu- 
deinį-*—yra rengiama Atsisvei
kinimo Aviacijos Diena.

Bankietas įvyks Shoreland 
viešbutyje, penktadienio, rugp. 
24 d., vakarą, dalyvaujant vi
siems ALTASS valdybos na
riams, didžiulei miniai Chica- 
gos lietuvių ir žymiems sve
čiams.

Bilietai į bankietą bus po 
$2.00. Kadangi laikas yra pa
lyginamai trumpas, tai visi tie 
asmenys, kurie planuoja ban-

Jung. Valstijose esa
ma 7,000,000 be

darbiu
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

12.—Jungtinių Valstijų vaizbos 
butas išleido pareiškimą, -kuris 
izžginčija Amerikos Darbo Fe
deracijos liepos menesio rapor
tą, kad šaly yra 10,300,000 be
darbių. Vaizbos buto praneši
mas sako, jogei praėjusį mė
nesį šaly buvę bedarbių ma
žiau, negu 7,000,000.

Areštuoja kunigus Vo
kietijoj

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
12.— Pranešama, kad slaptoji 
policija areštavo daug evange
listų bažnyčios kunigų, kurie 
atisisake pripažinti arkivyskupą 
Ludvvygą Muellerį kaip evange
listų bažnyčios diktatorių. Areš
tuotieji kunigai savo bažny
čiose aštriai kritikavę nacių va
dovybę bažnyčioms.

^ORHSfe
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Chicagoj ir apielinkėj— gal 
būt lis; vėsiau; vidutinio smar
kumo didžiumoj pietryčių vė
jai.

kiete dalyvauti, yra prašomi 
prie pirmos progos užsisakyti 
rezervacijas per laiškus ar per 
telefoną, pašaukiant ALTASS 
sekretorių A. Vaivadą, CANal 
8500.

Iškilmėms bus suruošta spe- 
cialis programas ir bus parū
pinta muzika šokiams. Vieta 
bankietui Shoreland viešbutis 
buvo parinktas dėl to, kad ten 
prie ežero yra vėsu, kad yra 
vietos automobiliams pastaty
ti be užmokesnio ir patogu pri
važiuoti.

Aviacijos Diena-gi, įvyks sek
madienį, rugp. 26 d., Ford-Lan- 
sing Airporte, kur įvyko visos 
ikišiol rengtos ALTASS avia
cijos dienos. Ten į airportą 
bus atlėkdinta “LITUANICA 
II”—jau pilnai 41 engta ir to
kia, kokia ji skris per Atlanti
ką. Visi atsilankiusieji galės ją 
pamatyti ir, be to, bus suteik- 

i ti paaiškinimai ką atskiri pa
tobulinimai ir įrengimai reiš
kia ir kodėl jie buvo įdėti.

Be to, Aviacijos Dienoje bus 
ir oro manevrų ir akrobatiško 
skraidymo programas. Kitos 
smulkmenos apie aviacijos die
ną tilps vėliau, bet tuo tarpu 
pranešama, kad įžanga bus 25 
centai asmeniui.

671,866 asmenų tei 
kiama pašalpa 

New Yorke
NEW YORK, N. Y., rugp. 

12.—Nevv Yorko mieste 1934 
metais valdžia teikia pašalpą 
671,866 asmenims. Pasak Ed- 
vvardo Corsi, pašalpai teikti di
rektoriaus, šiemet per pirmuo
sius septynius menesius čia iš
leista pašalpai $40,468,961, t. 
y. daugiau, negu pernai per vi
są metą. Nužiūrima, kad šel
pimui bedarbių New Yorke iki 
metų galo reikės apie $70,000,- 
000.

New Yorko valstija ne
paliesta sausros

NEW YORK, N. Y., rugp. 12. 
—Plačius plotus šiemet užgavo 
sausra. Yra betgi vietų, ku
rios nejaučia sausros. Ir viena 
tokių vietų tai Nevv Yorko vals
tija. šį sezoną New Yorko 
valstijoj lietaus buvo, bendrai 
imant, pakankamai.

Baigė bado steriką

SAN FRANCISCO, Gal., rugp. 
12.—šeštadienį paliovė badavę 
24 asmenys uždaryti šio mies
to kalėjime. Jie buvo nužiū
rėti komunistais esą ir areš
tuoti kaip pabastos. Paskelbę 
bado streiką, tie’ 24 kaliniai 
nevalgė per aštuonias dienas.

Svarstoma milžiniški 
projektai vandens 
kontrolei, irigaci- 
jai ir elektros jėgai
VVASIKNGTON b C., rugp. 
.—Prez. lento Roost velto ko- 

k. ’l.ul i tyri
12
misija vanden
nėjusi natūralius Š »lr..s resur
sus tiksli.* išvy.»Lyti i hitų pla
ną, rekomenduoju irigac.jos ir 
pajėgos j. ojek'i’t, kurių įvyk
dymas vien Pacifiko srity kaš
tuotų 2 bilionus 500 milionų 
dolerių ir padarytu 12 milionų 
akrų plotą tinkama ūkiams že
me. Be to, tie projektai su 
teiktų kita tiek elektros pa
jėgos, kiek jos iš -u šiand < 
šalis suvartoja.

Teismas palaike gub 
pusę Minneapolis 
darbininkų streike
MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 

12.—Federalis teismas išnešė 
praėjusį šeštadienį sprendimą, 
kad gubernatorii/s Floyd B. 01- 
son turėjo pamatą paskelbti 
karo padėtį Minneapolise. Teis
mas atsisakė taipgi panaikinti 
karo padėtį.

Reiškia, samdytojų reikala
vimą teismas atmetė. Pasėkoj 
šio sprendimo nemažai smul
kesniųjų (rokų savininkų, ku
rių šoferiai streikavo, pasira
šė federalių tarpininkų pasiūly
tą sutartį ir pradėjo operuoti 
trokus.

Užsispyrusieji gi samdytojai 
—o jie yra stambieji— nutarė 
kreiptis tiesiai į Wasliingtoną 
su naujais taikos pasiūlymais, 
nepaisydami esančių Minneapo
lise federalių tarpininkų.

Areštuoti du asmenys 
ryšy su bonų pavo

gimu laive
NEW YORK, N. Y., rugp. 

12.—čia areštuoti šeštadienį du 
asmenys. Jie yra kaltinami nu
sižengimu federaliams pašto į- 
statymams rišy su pavogimu 
$135,000 vertės bonų iš Le- 
viathan laivo saugiosios šėpos, 
kai laivas plaukė per Atlantiką 
į Nevv vasario mėnesį 1933 m. 
Areštai padaryti daugiau kaip 
metų laiko tyrinę j mų pasėkoj.

7 mirė, 31 sužeistų trau
kiniui nušokus nuo 

bėgių
AVIGNON, Francija, rugp. 

12.—Anksti sekmadienio rytą 
greitai bėgusis Geneva-Vinti- 
mille ekspresinis traukinys nu
šoko nuo bėgių ir atsimušė į 
tavorinj traukinį

Nelaimėj, kuri įvyko Avig- 
non stoty, 7 pasažieriai užmuš
ti, o 31 sužeisti. Didžiuma nu
kentėjusių važiavo mediniame 
vagone, kuris tapo sujauktas j 
laužą.

Tyrinės Vesuvio krateri
NAPLES, Italija, rugp. 12*- 

—Būrys mokslininkų yra prisi- 
ruošęs tyrinėjimui garsiojo tig- 
niagalnio Vesuvio kraterio 
(duobės).

.'••.•.T.*.

Patekę bėdon reporteriai. Vir
šuj Wesley Carty, o apačioj 
Jack Durham, Danville, Ky., 
laikraštininkai buvo pasodinti 
kalėti po x2]^valandą ir pinigi
nes bausmės’ sumokėti po $15 
už tai, kad atsisakė pasakyti 
teisme, iš ko jie gavo informa
cijų apie pakorimą valstijos at
stovo Sterlingo pavydalo (čiu- 
čelo).

Austrijos vice-kanc- 
leris Italijoj

ROMA, Italija, rugp. 12. — 
Austrijos vice-kancleris Ernst 
von Starehmberg aeroplanu pa
siekė Romą ir turėjo konfe
renciją su Mussolini šeštadienį 
rugp. 11 d. Starhembergo pasi
matymas su Mussolini įvyko 
kempėje prie Ostijos.

Valdžios astovas pareiškė, 
kad Austrijos vice-kanclerio at
vykimo priežastis buvusi tik 
noras pamatyti Austrijos vai
kų stovyklą Italijoj. Tačiau ki
tos žinios sako, jogei Starhem- 
berg atvykęs tartis su Italijos 
diktatorių dėliai pranešimų, 
kad Vokietijoj naciai vėl daro 
planus paėmimui Austrijos val
džios į savo rankas.

Mississippi upės nuslū
gimas trukdo laivų 

plaukiojimą
DAVENPORT, Iowa, rugp. 

12.—Dėliai nuslugimo Mississip
pi upės Davenport—Rock Island 
laivukai vežioję pasažierius 
(ferry boats) priversti buvo nu
traukti operavimą šeštadienį, 
rugp. 11 d.

$4,000,000 žalos dėl gi
rių gaisrų

SPOKANE, Wash„ rugp. 12. 
—Šalies plote nuo Pacifiko 
krantų iki Rocky kalnų ir nuo 
Kalifornijos iki Kanados šie
met dėl sausros yra ypač daug 
girių gaisrų. Visas išdegimų 
plotas siekia 200,0ė0 akrų. Pa
darytos žalos suma apskai
čiuojama $41000,000.'

Amerikos Legiono 
viršylos atakuoja 
darbo sekr. Perkins

SAN FRANCISCO, Cal., ri/gp. 
12.—Pirmadienį, rugp. 13 d., 
čia prasideda Amerikos Legijo
no Kalifornijos skyriaus kon
vencija. Pijldumasiis Legiono 
komitetas patieks konvencijai 
priimti porą rezoliucijų at
kreiptų prieš p. Perkins, Jung. 
Valstijų darbo sekretorių.

Viena rezoliucija kaltina p. 
Perkins už tai, kad ji neėmusi 
ikišiol iniciatyvos deportuoti 
radikalių pažiūrų ateivius. Kita 
reikalu .uja, kad svetimšalių 
deportavimas butų perkeltas iš 
darbo departamento žinios į tei
singumo departamento rankas.

Nusileido į juras 2,- 
510 pėdų gilumon
HAMILTON, Bermuda, rugp^ 

12.—Aštuonių mylių tolumoj 
nuo St. George, Bermuda, du 
Amerikos mokslininkai, Dr. 
VVilliam Beebe ir Otis Earton, 
nusileidi į jurą 2,510 p odų gi- 
lumon dviejų tonų sunkumo 
rituly, kurį jie vadina “bathys- 
phere”. Juodu tą žygį atliko 
praėjusį šeštadienį.

Dr. Beebe pasakoja, kad 
toj gilumoj jisai pastebėjęs 
daug jurų gilumos gyvių, ku
rie jam buvo nežinomi.

Artimoj ateity Dr. Beebe 
planuoja leistis vėl į jurą ir 
mėginti pasiekti dar didesnės 
gilumos.

Dr. Otis Barton, kitas tyri
nėtojas, nuėmė 25 pėdų ilgio 
filmą, bet nežino kaip ji išeis.

Dr-o Beebe manymu, gaudy
mas jurų gilumos gyvių tink
lais negali būti sėkmingas kiek 
pilnesnei tų gyvių kolekcijai, ba 
daug žuvų plaukiojančios ne
paprastai greitai ir iš velkamų 
tinklų visuomet paspruktų.

Išgelbėjo. Byrdą
LITTLE AMERICA, Antark- 

koj, rugp. 8. — Dr. Thomas 
C. Poulter anksti rytą 8 d. 
rugpiučio vėl išvyko su buriu 
ekspedicijos narių 125 mylių 
kelionėn į pietus, kad pasiek
ti admirolo Byrdo patalpas. Tai 
jau trečias mėginimas.

Nacionalė Geografinė draugi
ja pranešė iš Washingtono sek
madienį (rugp. 12 d.), kad ši 
trečioji ekspedicija buvo sėk
minga ir Byrdą išgelbėjo.

Byrd vienų vienas išbuvo ke- 
turius mėnesius pašiūrėj toli
muose pietuose tyrinėdamas 
orą. . - ■

Rochestery atidaryta 
parodą ’

ROCHESTER, N. Y:, rugp. 
12.-—Praėjusį šeštadieni Čia ta
po atidaryta paroda rišy su 
apvaikščiojimu miesto šimto 
metų sukaktuvių. Celebraci
jos tęssi visą mėnesį laiko.

Užtaria žydus
BERLYNAS, Vokietija, ru^p. 

11.—-Pasmerkimas valstybės ki
šimosi į tikybos reikalus ir ne
padoraus pėršekiojimo žydą, 
buvo, tarp paskutinių įvykusio 
čia baptistų kongreso žygių.

Paskelbta streikas Meliono plentuose
Darbininkai reikalauja pripaži

nimo nepriklausomos unijos 
ir rašytos sutarties

P1TTSBURGJ1, Pa., rugp. 12. 
—šeštadienį, rugp. 11 d., išėjo 
į streiką Aluminum Company 
of America plentų darbininkai. 
Streikas palietė, kaip pirmo
sios žinios rodo, kompanijos 
plentus keturiose valstijose.

Alumino Kompaniją kontro
liuoja buvusio prez. Hooverio 
laiku iždinės sekretoriaus An- 
drew Meliono šeimyna Kom
panija tuose plentuose, kuriuos 
streikas uždarė, samdo apie 
15,000 darbininkų. Streiko pa
liesti plentai randasi šiose vie
tose: Nevv Kensingtone, Arnol
de ir Logan’s Ferry, Pennsyl- 
vanijoj; Alcoa, Tennesee; East 
St. Louis, Illinois, ir Massena, 
Nevv York. Be to. yra prane-

Visgi ateinančių me
tų derlių kontroliuos

WASHINGTON, D. C., rugį). 
12.—Puolimas kainų praėjusį 
šeštadienį keliose javų biržose 
iššaukė Agrikultūrai Adjust- 
ment Administration pareišld- 
kimą, kad vhldžia ir 1935 me
tais kontroliuos produktų per
viršį.

Puolimas javų kainų šešta
dienį, nužiūrima, buvęs dali
nai pasėka agrikultūros sekre
toriaus pasakymo, kad dėliai 
sausros ateinančiais metais į- 
vyksią didelių permainų val
džios žemdirbystės programe. 
Dabar kalbamas pasakymas ta
po pakeistas. Pažymėta, kad 
ir ateinančiais metais valdžia 
palaikys kontrolę ant pamati
nių ūkių produktų.

Agricultural Adjustment Ad
ministration taipgi paskelbė, 
kad valdžia nupirkusi 2,623,- 
000 galvijų iš ūkininkų saus
ros užgautose srityse aštuonio
likoje valstijų.

Areštuotas paskilbęs 
žmogvagis

12.
šio
vy-

(kidnaperis)

PADUCAHO, Ky., rugp.
— Farmoj esančioj arti 
miestelio tapo areštuotas 
ras, kurį policija užtiko mie
gant po medžiu. Pirštų dėmės 
liudijančios, kad jis esąs pa
skilbęs žmogvag-'s 
Alvin Karpis.

Policija Karpio 
su pavogimu St.
bankininko Edvvardo A. Breme

ieškojo ryšy
Paul miesto

no šių metų sausio mėnesį.
Areštuotas Karpis pasisakė, 

kad jo pavardė esanti Black- 
burn Jackson ir kad jis paei
nąs iš Memphis. Pasak poli
cijos, prieš Karpį esanti netik 
žmogvagystė, bet ir daugiau 
kaltinimų, jų tarpe galvažu- 
dystė papildyta North Dakota 
valstijoj.

200 lenkų deportuota iš’ 
Francijos

LA FOREST, FrandijA, rugp. 
12.—šeštadienį Francijos val
džia išdėportavo į Lenkiją 89 
lenkus kasėjus ir jų šeimas— 
viso porą šimtų asmenų.

Šimų, kad tos pačios kompanijos 
plentų Fairfielde, Conn., ir Ba
dene, North Carolina, darbinin
kai buvo prisin.'ošę mesti dar
bą taipgi.

Streikui vadovai]įaj Alumi- 
num Darbininkų Taryba pri
klausanti Amerikos Darbo Fe
deracijai. Pati Darbo Federa
cija streiką užgyrė.

Aluminum kompanijos dar
bininkų streikas planuota pa
skelbti jau liepos 24 dieną š. 
m. Streikas iki šiol atidėta 
todėl, kad buvo vedamos dery
bos ginčui taikini hudu išspręs- 
L, /

Streikieriai t*yk«.Luja, kad 
kompanija prip?.2.'ntų jų nepri
klausomą «nuo samdyicjų) uni
ją ir pasirašytų -ut. )tį ga- 
n ntuojančią, artimoj at 
eity nekapos darbininkų algų.

Potvyniai Kentucky 
valstijoj

ASHLAND, Ky., rugp. 12.— 
Kentucky valstijoj, Carter, Ro- 
wan ir Greenup kauntėse, Ohio 
upė ^išsiliejo iš krantų ir ųž- 

į tvindė slėnius. Dabar potvinis 
j nuslūgsta; bet žalos šioms trims 
kauntėms jis pridarė apie 1,- 
500,000. Valdžia pasiuntė pra
ėjusios savaitės pabaigoj nu- 
kentėjsiems nuo potvinio pagel- 
bos maistu ir vaistų— čiepų 
nuo šiltinės (tifo).

Mat potvinis užliejo šulinius 
ir baseinus ir 
vandenį. Tat 
neišsiplatintų 
nės epidemija.

užteršė geriamą 
prisibijoma, kad 
ypatingai šilti-

Du kaliniai nušauti; ke
letas kitų sužeista

nudažytais juodai piš- 
mėgino pabėgti iš 

Du iš jų buvo nu-

NEW ORLEANS, La., rugp. 
12.—šeštadienio rytmetį 13 ka
linių grūmodami dviem medi
niais 
tolietais 
kempės, 
šauti, kiti du mirtinai sužeis
ti, o dar keletas kiek lengviau 
sužeisti.

Tauragė
Rugsėjo 2 d. Tauragės Nau

miestyje įvyks žemės ūkio pa
roda. žemės ūkio rūmai pre
mijoms paskyrė 1600 lt. Pirm, 
agr. Celiešius ir Rimdžius. Vy
kstantieji į šią parodą gaus 50% 
nuolaidos nuo III kl. ^bilieto.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tel. CanaI 8500
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LSS. ŽINIOS
*

Socializmo principų 
ir taktikos klausi- 

g mais. •
Friedrich Adlerio laiškas

(Tęsinys)
Kiekvienos krypties tarptau

tinis darbininkų judėjimas vie
nu balsu pripažįsta būtiną re
voliucinės akcijos reikalą fa
šistinėse šalyse. Tikrieji skir
tumai darbininkų klasėj galima 
surasti problemose, kurios kils 
po nugalėjimo fašizmo, ir ypaė 
taktikose, kurių reikėtų laikytis 
nefašistinėse šalyse. Ir šiais 
klausimais Paryžiaus konfe
rencija jau yra padariusi aiš
kius ir svarbius pareiškimus 
savo rezoliucijoj, atsižvelgdama 
į įvykius Vokietijoj. Tačiau 
Darbininkų ir Socialistų Inter
nacionalo vykdomasis komite
tas mano, kad Austrijos paty
rimų šviesoj tuos klausimus ir 
vėl reikia pilnai ir nuodugniai 
išdiskusuoti ne tik tarptautinė
se įstaigose, bet ir kiekvienoj 
atskiroj šaly. Jis neturi noro 
šią diskusiją pakreipti ton ar 
kiton pusėn, bet jis leido man 
išreikšti mano asmenišką taš- 
karegį šiame laiške kaip pridė
jimą prie diskusijų.

Jūsų laiškas remiasi patyri
mu, kad “fašistinė diktatūra 
Austrijoj išblaškė visas* demo
kratines ir refoi mistines iliuzi
jas darbininkų tarpe.” Ant tiek, 
ant kiek ji sunaikino iliuzijas, 
ji pasitarnavo mums, ba musų 
judėjimo pareiga visuomet bu
vo naikinti iliuzijas darbininkų 
miniose — taip revoliucines, 
taip demokratines, taip ir so
cialistines. Svarbioji marksiz
mo tarnyba prasideda 
cialistų utopininkų iliuzijų su
naikinimu ir kova prieš revoliu
cines anarchistų, bakunistų ir 
blankistų iliuzijas. Demokrati
nės ir reformistinės iliuzijos 
yra vėlesnės darbininkų judėji
mo fazės produktas. Kai dėl jų, 
tai musų užduotis yra toki pat, 
kaip ir dėl visų kitų iliuzijų: 
mes turime įskiepyti darbinin
kams supratimą jų kovos isto
rinių ir ekonominių sąlygų. 
Mes niekuomet neprivalome' pa
sitraukti nuo šios sunkios už
duoties išpildymo, nežiūrint 
kaip nepopulcri ji dažnai butų, 
o labiausia mes niekuomet ne
privalome pasiduoti pagundai 
pakeisti vieną iliuziją kita. Mes 
privalome kovoti visas iliuzijas. 
[Pradėję šiuo nustatytu princi
pu mes turime kiekvienu duo
tu momentu išekzaminuoti pa
dėtį Austrijoj ir tarptautinia
me darbininkų judėjime. Ir va
duodamas! šiuo principu aš da
rau tolesnes trumpas pastabas. 

■ Kada pirmiausia fašizmas 
įsigalėjo Italijoj, darbininkų 
tarpe nuomonės pasidalino la
bai aštriai klausimu, kas atsi
tiks po jo nuvertimo. Kai kurie 
manė, kad kova atgavimui lais
vės ir atsteigimui demokrati
jos turės užimti priešakines po
zicijas, d kiti, kad tuo laiku 
jau bus prisiartinęs momentas 
galutinai kovai už socializmą 
ir įvedimui proletariato dikta
tūros. Atsižvelgiant į pasauli
nės politikos painiavas ir į eko
nominę Italijos padėtį anuo lai
ku, net didžiausias optimistas 
tur būt -turėjo rimtų abejonių, 
ar nuvertimas fašizmo reikš 
kartu ir kapitalizmo nuverti
mą. Per dvyliką metų, kurie 
nuo to laiko praslinko, Euro
pos scena giliai pasikeitė, fa
šizmas pasidarė ne vien Itali
jos požymiu, ir tai kas seks 
po jo, priklausys žymiam laips
ny nuo to, kaip ir kokiu pasi
sekimu fašizmas taps nuvers
tas Vokietijoj.

Padėtis Vokietijoj atrodo žy
miai aiškesnė, nei kurioj kitoj

šaly. Atsižvelgdama į dalykų 
vystymąsi Vokietijoj Socialistų 
ir Darbininkų Internacionalo 
konferencija laikyta Paryžiuje 
rugpiučio mėnesį 1934 m. ma
nė, kad parankiausia darbinin
kams aplinkuma susidarys kaip 
pasėka liaudies revoliucijos 
prieš fašistų diktatūrą. Konfe
rencija todėl pareiškė, kad:—

“Kai jos laimės pergalę ant 
fašizmo, lai revoliucinės spėkos 
nepasitenkins tik jo galios su
laužymu; jos sunaikins stam
biąsias kapitalistų ir dvarinin
kų spėkas, kurios yra jų eko
nominiu pagrindu. Jos padės 
naujai socialiai tvarkai pagrin
dą, ant kurio statys socialistinę 
demokratiją.”

Tai yra atsiekimas, kurio 
mes visi trokštame Austrijai 
kaip maksi mum pasisekimo iš 
revoliucinio sukilimo prieš fa
šistų diktatūrą. Ar mes pajėg
sime tuojau po fašizmo puoli
mo tą maksimumą atsiekti, nie
kas negali šiandie pasakyti. Jis 
atrodo butų galimas, jeigu kle
rikalinis fašizmas griūtų laike 
abelnos revoliucijos cemtralinėj 
Europoj. Bet darbininkų klases 
laimėjimas gali būti daug men
kesnis, jeigu trupi (fragile) 
Dollfusso (laiškas rašytas pirm. 
Austrijos diktatoriaus mirties. 
— V. P.) “kooperatyve valsty-į 
bė” susmuks pirm negu laikas! 
pribręs Hitlerio tiranijos nu
vertimui. Mes žinome iš pen
kiolikos metų karčių patyrimų 
iki kokio laipsnio mažytė Aus
trija priklauso nuo abelnos Eu
ropos padėties, ir mes nepriva
lome pasiduoti šiandie, kaip ne- 
pasidavėme praeity, iliuzijai, 
kad ji esanti pasaulio viršūnė. ■ 
Kas atsitiks Austrijoj fašizmo! 
griuvimo laiku ifėatrodo , taip 
aiškiai, kaip Vokietijoj. Bet 
visi mes tikimės, kad išorinė 
padėtis duos mums galimybės 
užtikrinti darbininkų klasei 
Austrijoj kokių nors maksi-1 
mum laimėjimų, kaip ir Vokie-1 
t i joj. Ir visi mes sutinkame, 
kad Austrijos darbininkų klasė 
turi turėti tatai omenėje nepa
liaujamai, idant butų prisiruo- 
šusi paimti j savo rankas galią 
kai nusveriąs momentas ateis.

(Bus daugiau)

laiško tęsinys. Norisi atkreipti 
dėmesį į šį jo pareiškimą: “Mes 
■turime įskiepyti darbininkams 
supratimą apie istorines ir eko
nomines jų kovos sąlygas”. Ki
taip sakant, Adleris priduoda 
svarbios reikšmės apšvietos 
darbui tarp darbininkų.

Turime priduoti tokios pat 
reikšmės šiam darbui ir mes, 
lietuviai socialistai.

Todėl ateinantį sezoną kuo
pos turėtų (ir, rodos, galėtų) 
surengti po keletą rimtų pre- 
lekcijų opesniais klausimais, 
ypač iš Amerikos gyvenimo, 
nes galų gale mes gyvename 
šioj šaly. Sakyčiau — ne ma
siniuose susirinkimuose, bet 
greičiau kuopų ir artimesnių jų 
draugų sueigėlėse; kad apkal
bėti įdomius klausimus juo pil
niau, juo liuosiau, nesivaržant 
didesnių susirinkimų formalu
mu.

Šiam tikslui gali pasitarnau
ti, kaip referentai, ii’ musų pa
čios Sąjungos draugai ir ame
rikonai socialistai. Juk angliš
kai mes jau “grabaliojame” 
tiek, kad galime duoti klausi 
mus arba suprasti kas kalba
ma.

3. Kuopos turėtų apsvarstyti 
savo narių. darbuotės užduotis 
tose lietuvių draugijose, kurios 
nėra socialistinės, bet kurioms 
priklauso 'pažangių žmonių. 
Mes visgi turime eiti “į mi
nias”, ir eiti ten, kur mums 
lengviausia prisiartinti.

4. Pagalios turėtumėm su
tverti, kur galima, naujas kuo
pas arba atgaivinti apmirusias.

Man atrodo, kad užsibrėžę ši
tuos palyginti siaurus takus 
mes ne tik sulaikysime Sąjun
gą nuo tolesnio krikimo, bot ir 
sustiprinsime ją truputį.

Butų gerai, kad draugai at
silieptų dėl iškeltų čia pasta
bų ne “perdaug” ilgais straips
niais, ba, pasakysiu atvirai, 
vietos mes turime irgi ne dau
giausia. —V. P.

Ateinančio sezono 
darbuotės reikalu

I .

Praėjusį kartą šiame skyriu
je pastačiau klausimą, ar yra 
pas mus, Amerikos lietuvius 
socialistus, pakankamai tvirto 
noro LSS atsteigti. Šį kartą tą 
klausimą atsakysiu: bent Chi- 
cagoj, kiek teko kalbėtis su 
žymesniais mi.‘sų judėjimo 
draugais ir tėmyti jų darbuo
tę, tokio tvirto noro (kas fak- 
tinai reikštų ir pasiryžimą) 
šiandie nematyti.

žinoma, tai yra grynai asme
niška mano nuomonė, ir ji gali 
būti klaidinga.

Bet pas draugus yra gilus 
įsitikinimas socializmu. Lai jie 
ir būna kiek atšalę nuo dar
buotės Sąjungai, vis vien jie 
pasilieka ir pasiliks socialistais.

Ūpui esant taip “prislėg
tam”, kas galima veikti atei
nančią žiemą? Musų darbuotė 
ateinančią žiemą, nesvarbu kaip 
aktyvi, galėtų būti varoma 
šiomis vagomis:

1. Organizavimas jaunuome
nes, tiksliau pasakius, suauges
nės jaunuomenės, pasiekusios 
bent 17—18 melų ir senesnės. 
Mes, kaip ateiviai, vargiai pa
jėgsime patys suįdominti ją so
cializmo idėjomis. Bet mes ga
lime ir privalėtumėm padėti 
Amerikos Socialistų Partijai 
padaryti kontaktą su lietuvių 
jaunuomene.

2. šiame LSS skyriaūs leidi 
tilpsta Friedricho- Adlerio

NAUJIENOS, Chicago, IR Pirmadienis, rugp. 13, 1934
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priduoda ir kitos socialistų ir vėndinimą.:

Lietuvių Diena Pasaulinėj Parodoj 1934
Rašo Juozas J. Hertmanavičius
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Šis paveikslas yra pirmas radio paveikslas parodąs mirusį Vokietijos prezidentų mirties patale. Jo kūnas buvo pašarvotas 
vasarnamyje, Neudecke, Rytų Prūsijoje, kur Hindenburgas ir mirė. Jis išbuvo Vokietijos prezidentu nuo 1925 metų.
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svarbos Britanijos Darbo Par
tija priduoda Įmovai už laiką. 
Ne mažesnės syąrbos tai kovai

blemos socializacijos -- I 
ir pagrindinių įmonių — prak
tiška kova už socializmo įgy-

PAUL VON HINDERBURGAS MIRTIES PATALE
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teisių, jeigu šaly demokratijos 
nesą? Ot, jeigu sakytumei, kad 
įstatymai garantuoja tikras 
demokratines teises, bet kai 
kurie asmenys ar asmenų gru
pės jas paneigia, tai butų kas 
kita.

Britanijos Darbo 
partijos progra

mas
Britanijos 

Darbo Partija išleido pareiški
mą savo nusistatymo (platfor
mą) busimiems rinkimams. Tas 
pareiškimas, kaip ir koks mani
festas, yra užvardintas “Foi 
Socialism and Peace”.

J?ats vardas liudija

dainose ir meno kuriniuose, ku
riais ir mėgina lietuviai pasi
rodyt Pasaulinėje Parodoje.

Publika išklausė tas trumpas 
prakalbas su dideliu susidomė
jimu. Tokia tyla viešpatavo 
publikoje, kad kiekvienas žodis 
buvo aiškiai girdžiamas ir to
limiausiose aikštės vietose.

Kada kalbėtojai lietuvių 
liaudies dainas ir meno kuri-j 
nius perstatė kaipo reiškinus 
lietuvių kultūros, publika lau- SuS7ei’liavo,”"i7 vdŪa-
kė išgirst tas dainas. Pinnon 
ugnin stojo ponia Bronė Dran
gelienė, žinoma operoje kaipo 
“Barbara Darlys”. Pasigirdo 
jos skambus, gražus balsas, 
'puikiai Valdomas aukšta tech
nika. Dauguma susirinkusių 
lietuvių gal pirmą kartą turėjo 
progą išgirsti tokios aukštos

kad ateities lietuviai, kulturiš- 
ku žvilgsniu, užims, pasaulio 
tautų šeimoje vieną iš prakil
niausių vietų. Tokias mintis 
sukėlė tas gražus vaizdas su
darytas antros dalies progra
mų dalyvių.

Visas veikimas vaikučių 
grupių ir Beliajaus grupes py
nėsi su įvedimu ant estrados 

I Lietuvių Dienos karalaitės. Ji 
į sudarė tema tam veikimui.
Vaikučių grupės, nuėję nuo

Iš Socialistu Parti- 
jos darbuotės

Principų pareiškimas 
referendumui

Blankos balsuoti referendu
mu Detroite priimtą Socialistų 
Partijos principų pareiškimą 
(deklaraciją) jau išsiuntinėtos 
valstijų sekretoriams liepos 31 
d. Jei kurios kuopos iki šiol ne
gavo tų blankų, tai neužilgo 
gaus.

Prieš deklaraciją, kaip doku
mentą, bendrai imant nėra rei
kalo kovoti. Joje tačiau yra 
pora ar trejetas pareiškimų, 
kurie atrodo nevykusiai formu
luoti, o ir rodo daugeliui parti
jos narių nepriimtinas tenden
cijas.

Rodosi, butų buvę praktiška 
išskirti tas vietas, kurios susi
laukė ypatingai aštrios kriti
kos, ir tik jas balsuoti. Kadan
gi tačiau šitokių patvarkymų 
nepadaryta, tai referendumu 
teks balsuoti klausimas — ar 
užginama, ar atmetama visa 
deklaracija kaip ji buvo for
muluota. Detroito suvažiavime.

Socialistams neleidžia kal
bėti Illinois miesteliuose

West Frankfort, III. — Ne
seniai Douglas B. Anderson, 
socialistų kandidatas į kongre
są, ir Wm. Cox, kandidatas į 
valstijos legislaturą, mėgino su
rengti čia prakalbas. West 
Frankfurto policijos viršinin
kas Nipper neleido jiems kal
bėti.

Dedama pastangos apginti 
žodžio laisvės teisę,, kurią ga
rantuoja Šalies ir valstijos kon
stitucija. Bet ryšy su šia kova 
kai kurie partijos darbuotojai 
nurodo keistoką socialistų pozi
ciją. Girdi, Detroito deklaraci
ja pareiškė, j ogei šiandie Ame
rikoj esanti tik falšyva demo
kratija (bogus democracy); tai 
kaip* galima rimtai protestuoti 
prieš paneigimą demokratinių

vėlėmis nešenos rimtai žengė 
veikimo scenos. Čia nuo ra
maus žaidimo vėliavėlėmis ei
nama buvo prie vis gyvesnio 
ir gyvesnio veikimo šokių ir 
akrobatiškos gimnastikos. Tarp 
pasirodimo vėliavėlėmis ir šo
kių bei akrobatiškos gimnasti
kos tie kūdikiai gana gražia 
sudanavo liaudies daineles 
pritaikintas jų amžiui. Vei
kimas tų musų vaikučių buvo 
į^pudjųgąs,, ir man labai no
rėjosi kad kokia firma kruta
mu jų paveikslų nufotografuo
tų tą, kas buvo atlikta. Vaiku
čiai atliko ceremonijas sutiki
mo Lietuvių Dienos karalai
tės, kuri, tarpe šešių gražuo
lių, gracioziškai įėjo ant estra
dos ir atsisėdo vidury. Suti
kimą karalaitės atliko vires- 
nes mergaitės graciozišku ba
letu. Tas viskas buvo atlik
ta taip tobulai, kad publikai 
sunku buvo spėti, ar tai tik 
mėgėjai ar profesionalai vei
kia. Ar gali kokios kitos tau
tos jaunimas gražiau pasiro
dyt, sunku yra spėti, bet vie
nas dalykas yra aišku, kad su 
tokiu jaunimu mums nesarma- 
ta pasirodyt, pasauliui.

Vaikučiams atlikus savo 
programa, Pirmyn choras ir 
senoji Birutė pradėjo savo vei
kimus.

Publikai nebuvo svarbu ar 
kas buvo atlikta “Pirmyn” cho
ro ar “Birutės”. To skirtumo 
nieks
buvo tas, kad visi kurie veikė, 
atliko savo uždavinius tobu
lai.

darbo partijos visame pasau
ly.

Turint tatai omenėj, keista 
atrodo, kad pas mus, Amerikos 
lietuvius, kur visuomenė susi
daro veik išimtinai iš darbinin
kų ir smulkiausių biznierėlių, 
šiuo laiku kaip tik mėginama 
stumti į priekį organizacijas 
pamėgdžiojančias mili'taristus. 
Dar nemalonesnis yra tas fak
tas, kad ir vadinami “pažan 
gieji” lošdami minios jausmais 
flirtuoja su panašiomis organi
zacijomis. Pavyzdžiu gali 
kai kurie pastarųjų laikų 
kiai Chicagoj.

Toliau Britanijos Darbo
tijos programo vardas saky
tum liudija, kad partija yra 
perėjusi jau agitacijos, propa
gandos ir prisiruošimo stadiją 
ir kad dabar prieš ją stovi pro-. rūšies dainininkę. Ji parodė 
blemos socializacijos -— bankų (kad lietuviai gali pasiekti 

aukščiausio laipsno tobulumo 
dainos srity, ir kad jokia ki
ta tauta negali pasidžiuoti di
desniu tobulumu. Čia ištik- 
rųjų buvo kuo pasirodyt Pa
saulinėj Parodoj. Ji parodė 
kad mes, lietuviai, esame ne 
blogesni už kitas tautas.

Duetas, p-lės Pečiukaitės ir 
p. Kaminsko, skambėjo labai 
maloniai ir darė gilaus įspū
džio. Dainos ponios Stepona
vičienės žavėjo liaudį. Bai
giant pirmą dalį programo po
nia Drangelienė dar sudaina
vo porą dainelių, ir publika iš
reiškė savo didelį pasitenkini
mą gausiu delnų plojimu.

Šita pirmoji dalis programo 
parodė susirinkusiems kitatau
čiams, kad lietuviai tikrumoje 
yra kultūriška tauta. Ne tik 
dalyviai programe atliko savo 
uždavinius puikiai, bet ir užsi- 
laikimas visuomenes parodė, 
kad mes mokame gerbti pra
kilnius darbus.

Antroji dalis programo bu
vo teikiama perstatymui mu
sų pažangos eigos. Dalyvavo 
joje grupės. Vaikučių grupės, 
senoji Birutė, Pirmyn choras, 
Bieliajaus grupė ir Lietuvos 
Dienos karalaitė su savo svi
ta. . Visos sėdynės ant estra
dos buvo užfmtos dalyviais. Iš 
vieno ir kito šono sėdėjo ka
reivių draugijos nariai, savo 
uniformose.
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Vaikučių grupės gražino vaiz
dą savo margais kostiumais, 
ir Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis. Pati išvaizda to jau
nimo,- įvairaus amžiaus, pra
dedant nuo mažyčių mergai
čių ir berniukų, o baigiant su
augusiais liudijo, kad lietuvių 
dvasia Amerikoje yra gyva, 
ir kad ji nemirs. Musų atei
tis remiasi jaunimu. Jeigu 
jaunimas bus auklėjamas lie
tuvių dvasioje, tai mes galime 
tikėtis, kad tie lietuviai, kurių 
protėviai buvo 
pirm Graikijos ir Romos įsi
kūrimo, kurie išsilaikė per 
tūkstančius metų sunkiausiose 
sąlygose gyvenimo — nedings, 
bet gyvuos per ateinančius 
amžius, o kada jie yra linkę 
prie

Byanskui, grojęs lietuvių kom
pozitorių kurinius; trumpos, 
bet reikšmingos kalbės pp. Jur- 
gelionio, Komiteto pirimninko, 
Lietuvos Konsulo p. Antano 
Kalvaičio, Pasaulinės parodos 
atstovo pulkininko Houghtai- 
ing, ir Naujienų redaktoriaus 
p. Grigaičio; dainų: ponios Bro
nės Drangelienės, ponios Stepo
navičienės ir dueto
skio ir Pečiukaičiutės; persta
tymo publikai sveikiausių lie
tuvių vaikučių per Dr. Šimkų 
ir įteikimo jiems sveikatos pa
liudijimų. Atidarant programą, 
“Birutės” ir ^Pirmyn” chorų 
nariai sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus, pritariant p. 
Byansko orkestrui.

Gražus sugiedojimas Ameri
kos ir Lietuvos himnų sukėlė 
prakilnią dvasią publikoje ir 
prirengė ją išklausyti visą pro-

i II
Praėjus maršrutui, mudu su 

Dr. žilvičiu pasikėlėme iš vie
tų ir ėjome užpakaly tų mar- 
šuojančių lietuvių “Court of 
States” link. Eidami sutikome 
Dr. Jušką su žmona ir keletą 
kitų lietuvių.

Spėjant iš maršuotojų būrio, 
prisėjo manyti, kad Lietuvių 
Diena gal nenusiseks, — gal 
bus mažai žmonių ir tas paro
dys pasauliui, kad mes tokiais 
dalykais nesidomime. Bet pa
siekus “Court of States” aikš
tę, pasirodė visai kas kita. Mes 
ėjome balkonu. Balkonas apsto
jęs žmonių, aikštėje diduma 
kėdžių jau užimta, o stovinčių 
dideli būriai. Taip pat pilna 
žmonių apačioje balkono, lau
kiančių prasidėjimo programo.
Prie estrados ir ant estrados gramą su atsidėjimu, 
matėsi rengėjai ir programo 
dalyviai. Esti ado j e “Lietuvos 
Benas” grojo įvairias melodi
jas. ! Publikoj e matosi gana, 
daug pažystamų., Visi gražiai 
užsilaiko ir daro malonų įspū
dį. Laukiama prasidėjimo pro
gramo. Taip belaukiant pasi
girdo pranešimas, kad progra
mas tuoj prasidės ir svečiai 
yra kviečiami užimti sėdynes. 
Tuščių sėdynių matėsi tik ma
žas kampas užpakaly. Einame 
su Dr. žilvičiu ir užimame vie
tas. Vietos greit užsipildo. At
eina, pažįstamų tarpe, Dr. Stri- 
kolis su žmona, Dr. Naikelis su 
žmona, p. Varkala su žmona ir 
dar keletas kitų. Visos sėdynės 
greit užsipildo ir gana didelis 
būrys pasiliko stovinčių pa1- 
kraščiais aikštės, ant balkonų 
ir po balkonų. ,

ni
Programas susidėjo iš dviejų 

dalių. Pirmą dajį;ąudarė or
kestras, vadovaujant p. Jonui

Kalbėtojai kalbėjo trumpai. 
Nušvietė jie lietuvių ir Lietu
vos likimą. Paaiškino, kad lie
tuviai tik nuo Pasaulinio karo 
džiaugėsi laisve savo gimtinoj 
šaly, ir todėb pasaulio pažango
je * negalėjo suvaidinti tokios 
rolės ar tai kultūroje, ar tai 
pramonėje, ar kitose dirvose, 
kokią suvaidino laisvos ir dide
lės tautos. Pažymėjo taipgi, 
kad nors, Lietuva, kaipo valsty
bė, yra vos 16 metų senhmo, 
lietuvių tauta yra viena iš se
niausių, o jos kalba yra senų 
seniausia ir yra kaip ir moti* 
na visų dabartinių moderniškų 
kalbų. Pastebėjo taipgi, kad 
lietuviai gyvendami per ilgus 
metus labai sunkiose apystovo- 
se, visomis išgalėmis stengėsi 
siekti aukštus idealus — tobu
linti savo sielą, jausmus ir pa
laikyti savo dvasią pasaulinės 
pažangos aukštumoje, ir kad 
ta siela, tie jausmai, toji dva
sia reiškėsi lietuvių liaudies

Jų globoje buvo

žinomi dar

meno, tai galima tikėtis

PROBAK*
suteikia 

barzdaskutyklm 
mm komfortą 

skutimos 
namie

e
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Philadelphia. Pa.
Darbą baigiant

Liepos 29 d., pas mus atsi
buvo kaip ir pabaigtuvės Ant
ro Lietuvių Skridimo per At
lantikų. Nors diena buvo 
ūkanota, lengvas lietutis per 
dienų linojo. vis grūmodamas 
išsiveržti j didesnį, tačiaus ge
ros valios ir pasišventusių lie
tuvių tas nenubaidė. “Vytau
to Parkas“ numirgavo autais, 
busais ir pavieniais lietuviais, 
— su virš 600 žmonių.

Tai buvo piknikas, sureng
tas vietos lietuvių biznierių, 
finansuoti Įeit. Feliksų Vaitkų, 
kuris rengiasi išpildyti DA
RIAUS-GIRĖNO testamentų. 
Išvažiavimas buvo labai tvar
kus, nuoširdus ir visais žvilg
sniais pavyzdingas. Čia jau 
dauguma klausinėjo ar bus 
musų lakūnas, kuris buvo pa
sižadėjęs .dalyvauti, bet vė
liau pranešė, kad esųs labai 
užimtas prisirengimo reika
lais ir dalyvauti pas mus ne- 
galėsiųs, nors labai norėtų. 
To paaiškinimo užteko. Nes 
visi žino kad prirengiinas to
kion kelionėn nėra juokai, bet 
labai rimtas darbas.

Apie ketvirtų valandų po 
pietų turėjome trumpų pro
gramų. Čia Lietuvių Atletų 
Ratelis — AA suporavo tris 
poras ristikų lengvesnio ir 
sunkesnio svorio. Pirma po
ra, Jonas Kvietkus su Leo Bal- 
fordu, rungėsi pirmiausiai. Po 
jų išėjo Jonas Alekna su Vyt. 
Vizbarą, kurie mėtė vienas ki
tų į visas puses, pro galvas ir 
kitaip. Jų ristynės buvo labai 
žingeidžios žiūrėtojams, nes 
jie lamdėsi gudriai ir ilgai. 
Nemažiau sukėlė žiūrėtojams 
žingeidumo ir trečia pora — 
Alex. Kaladinsko su Bernardu 
Čerebiejum. Paskutinės dvi 
poros buvo sunkesnio svario 
drutuolių, kurie patenkino 
daugiausiai publikų ristynė- 
mis. Be imtynių, kalbėjo 
“Vienybės“ red. p. J. Tysliava 
ir VVSS. komiteto uolus dar
buotojas, Kaz. Valys. Abelnų 
programų vedė p. J. V. Gri
nius; atletus perstatinėjo p. 
S. Barauskas, čia gimęs darbš
tus lietuvių judėjime jaunuo
lis. Piknike buvo aeroplanų 
norintiems paskraidyti.

Rugp. 2 d. VVSS. komitetas 
Lietuvių Muzikalėj svetainėj 
padarė pikniko apyskaitų. Su
vedus visų krūvon, pajamų 
buvo $570.94. ALTASS cent
ram Chicagon, ižd. A. Tvara- 
navičiai paliepta pasiųsti 
$240.00. Pikniko išlaidos 
$315.75. Paliko ižde $15.19 
išmokėti bilom, nepristatytom 
šiame susirinkime. Taigi su 
šiuo pasiuntimu, lietuviai phi- 
ladelphiečiai Antram Lietuvių 
Skridimui sudarė Viso 
$1,783.21. Philadelphia tokiu 
budu stovi antroj eilėj po Chi- 
cagos, rėmime “Lituanikos 
II“ ir jos vairuotojo Įeit. Fe
likso Vaitkaus. Sulig gyven
tojų proporcija, Philadelphia 
užima pirmą vietą Amerikoj.

Užbaigus Antro Lietuvių 
Skridimo rėmimo darbų, da
bar visi nekantriai laukia tos 
dienos ir valandos, kuomet 
Įeit. F. Vaitkus su “Lituanica 
II” pakils ir leisis be sustoji
mo pasiekti Kaunu. Linkėda
mi laimingai pasiekti užsibrė
žto tikslo, philadelphieČiai lie
tuviai pasirengę yra surengti 
didžiulį laimėjimo apvaikščio- 
jimų. Bet tos dienos ir laiko 
turime laukti. Ir Jikimės jos 
sulaukti, kad vietoj liudėsio, 
džiaugsmo ašaros riedės vi
siems iš akių!

šį parengimų Vytauto Par
ke padarė vietos lietuviai biz
nieriai, kurie suaukavo val
gius ir kitų daiktų piknikui 
dykai. Kitoj vietoj paduoda
me jų vardus ir pavardes, 
kiek ir ko kas aukavo.

Baigdami skridimo darbų,

VVSS. komitetui nelieka nie
ko dauginu pasakyti, kaip gi
liai ir nuoširdžiai padėkoti 
visiems lietuviams ir lietu
vaitėms, kurie nuo pat prad
žių rėmė pirmų parengimų 
rugsėjo 11 d., 1932 m., prisi
dėdami visais budais kaip 
prie pirmo, taip antro skridi
mo per Atlantikų. Nuo to 
laiko iki šiol VVSS. komiteto 
darbavimasis tik ir buvo sėk
mingas visados, kad lietuviai 
suprato aiškiai lietuvybės dva
sių ir kilnius darbus. Tik to
kiu budu, vieningu supratimu 
dalies lietuvių, galima buvo 
skridimui per Atlantikų vyk
dyti, nors pirmas davė daug 
skausmo ir ašarų. Bet be 
skausmo, ašarų ir kančios, 
garbės irgi sunku pasiekti. 
Visi didieji darbai pasauly be 
žmonių aukų neapseina, — ne
galime ir įneš jų išvengti.

Ypač musų komitetas reiš
kia gilių padėkų pikniko gas- 
padinėms, ponioms Juzei Zo- 
deikienei, Kazei Laskauskie- 
nei Veronikai Jakubaitienci ir 
panelei Irenai Zodeikiutei, ku
rios sunkiai ir dykai dirbo 
per visų dienų prie užkandžių 
piknike.
— Z. Jankauskas, VVSS. rast.

' Bet policija mano; kad ji 
esant pagavus ta baisųjį ma
niakų žmogžudį, kurio bijojo
si visas Steubenvilles mieste
lis.

Brooklyn, N. Y
Musų margumynai

Ii litu liih.y

1 " —.. . ..

A
3

4 duo

Pranas Bilikevičia — stiklų 
muštardos ir raugytų agurkų 
Povilas Biliūnas —• 9 sv. kil
basukų; Ant. Janulevičia — 5 
sv. kilbasukų; Jonas Mende- 
lis — vienų rolę šinkos; Jo
nas Kavockas — vienų rolę 
mėsos; Jonas Jotautas — vie
nų rolę šinkos; Ant. Gryže- 
natiskas — vienų baksų kram
tomos gumos; Aleks. Rubinas
— pusę rolės šinkos; Viktoras 
Preskavičia — pusę rolės sau
sos kilbasos; Juozas Rimko
ms — rolę šinkos; Jonas Vai
vada — vienų rolę mėsos; 
Silvestras Kukis — vienų rolę 
mėsos; Pov. Tvaskus
nas ir baksų kilbasukų; A. 
Gailevičia — 5 tuz. rolių; Le
onas Ginkevičia —■ rolę mė
sos; Mrs. Smaliukiene — 5 sv. 
rūgštų kopūstų; Adam Pria- 
lagauskas — 6 sv. kilbasukų; 
“Tulip Meat Markei“ — 5 sv. 
kilbasukų; S. Ginkevičia — 
4 sv. sausos kilbasos; Andrius 
Laurinaitis — tuz. duonų; Mr. 
Valiūnas — užkandžiams kil
basų; Jonas Povilaitis — vie
nų šinkų; Mr. Balčiūnas — 
vienų šinką; Jonas Merkelis
— 10 tuz. rolių ir J. Martus — 
10 tuz. rolių ir 10 duonų.

Prie šių aukų surinkimo 
daugiausiai pasidarbavo Kaz. 
Zodeikis, S. Subačius, P. Cin
kus, Kaz. Skirvainis, A. Va- 
liušis, B. Tautkus ir J. Mar
tus.
— Z. Jankauskas, VVSS. rašt.

Kai tepliai (maliavotojai) 
paskelbė streikų, tai musų 
miesto ponai gavo kinkų dre
bėjimų. Jiems pasidarė baisu, 
’cad tas streikas kartais heuŽ- 
krestų kitus darbininkus. To
dėl tapo išleistus ukazas, kad 
visi unijos organizatoriai ir ki
ti vaidininkai užsiregistruotų it 
gautų pasus.

Teplių unija į tų reikalavi
mų atsakė, jog Amerika kol- 
kas yra laisva ir iš piliečių 
nėra reikalaujama registruo
tis bei išsiimti pasportus. Tad 
su miesto viršininkų patvar
kymais unija visai nesiskaitys.

NE
užsakykite kuro!

jums dabar nieko nekai

Philadelphia, Pa.
Sąrašas biznierių, kurie prisi

dėjo su aukomis

Vietos lietuvių biznierių su
rašąs, kurie aukavo valgius ir 
kitus daiktus piknikui, įvyku
siam liepos 29 d. “Vytauto 
Parke“, užbaigai ir parėmi
mui Antro Lietuvių Skridimo 
per Atlantikų, Įeit. Feliksui 
Vaikui:

Klein. Steponavičia (Rich- 
mond Grocery) — 2 keisų 
rūgštų kopūstų ir trokų nuve
žimui daiktų. Pinigais: Bole- 
sius Svikla — $7.00; Antanas 
Smaliukas — $5.00; J. Suba
čius — $5.00; Stasys Laurutis
— $5.00; Juozas Valionis — 
$3.00; Juozas Masiulis — 
$3.00; Petras Gelžinis — 
$2.00; J. švedas — $2.00; Pra
nas Jančauskas — $2.00; Pet
ras Smaliukas — $2.00; Juo
zas Petrauskas — $2.00; Juo
zas Bačanskas — $2.00; Harry 
Zinkevičia — $2.00; Juozas 
Mackunas — $2.00; M. Sirata- 
vičia — $2.00; Jokūbas Pekar- 
skis — $2.00; Jonas Jackevi- 
čia — $1.50; Jonas Tunaitis
— $1.00; Stasys Stukauskas
— $1.00; Ant. Marcinkevičia
— $1.00; Mr. Gaubas — $1.00; 
Mrs. H. C. — 50c.; I. Baraus
kas — 25c.; Mr. Donn — $1.00; 
J. Jaskelcvičia — 50c.; Mikas 
Dumša — $1.00 ir Ant. Skaw- 
ronski (lenkas) — $1.00. Viso 
$57.75.

Gėrimų (degtinės): Petras 
Damulevičia — du buteliu; 
Morris Meklish — du buteliu; 
Juozas Jaskelevičia — du bu
telių; Mrs. Jurevičienė — bu
telį; Silvestras Zubkus — vie
nų butelį; Leonas Valentinas
— vienų, ir Andrius Karvelis 
—- vienų.

Valgiais: Jonas Mačys — 20 
tuz. rolių ir du dideliu kepa
lu duonos; Walter Zitaveckas 
—vienų rolę šinkos; Adolfas 

Jablonskas — 5 tuz. rolių ir 6 
sv. kilbasukų; Vladas Mosie- 
jus — 5 sv. taukų; Mr. Čepu
lis — 4 s v. mėsos ir 7 sv. rūg
štų kopūstų; Adolfas Zavackas
— vienų rolę šinkos; Edv. Lu- 
koševičia — 10 tuz. rolių; J. 
Barkauskas — 2 sv. kilbasu
kų; J. Majewski (lenkas) sti
klų muštardos; Jonas Jocius— 
stiklų raugytų agurkų; Floras 
Tvaranavičia — 10 sv. kilbasų 
ir stiklų muštardos; B. Sipa- 
vičia — 5 sv. kilbasukų; Juo
zas Katenis — 5 sv. kilbasų; 
Walteris Duras — 5 sv. kilba
sukų; Juėzas Bilikevičia —- 
baksų saldainių; Kaz. Stankus
— vienų mėsos rolę; Geo. Ra- 
galis — kartūnų cigaretų;

Steubenville, 0
Sugautas maniakas, kuris buk 

nužudęs 3 stilvarko darbi- 
' 'tninkus.

Jau per kiek laiko šio mie
stelio gyventojai yra išgųdinti 
nepaprastomis žmogžudystė
mis. Būtent, Wheeling plieno 
kompanijos dirbtuvės jarduo
se nakties metu buvo nužudy
ti, 3 plieno darbininkai. Jo
kių žmogžudystė pėdsakų bei 
motyvų policijai nepasisekė 
surasti, nors ji ir labai sten
gėsi misterijų išaiškinti.

Buvo visokių nuomonių ir 
kalbų. Kalbėjo, kad tas 
žmogžudystes buk atliekąs 
koks tai baisus pamišėlis — 
maniakas, kuris turįs smagu
mą žmones žudyti. Tačiau jo
kių davinių nebūdavo suran
dama. O dėl įvykstančių 
žmogžudyščių kilo panika 
tarp plieno darbininkų, kurių 
priskaitoma 5,000, ir viso mie
stelio gyventojų, o ypač nak
ties metu.

Wheeling plieno kompanija 
ne tik apie savo dirbtuves 
įtaisė didžiausias šviesas nak
ties metu, ypatingai tose vie
tose, kur yra įvykusios žmog
žudystės, bet ir paskyrė $5,000 
dovanų dėl sugavimo to bai
saus žmogžudžio. Ohio valsti
ja paskyrė $1,500 tam pat rei
kalui. Policija ir šerifai da
bojo visą apylinkę. Buvo ma
noma, kad tasai baisus žmog- 
žudis iš kur nors ateina atlik
ti savo kruviną darbą ir vėl 
nueina savais keliais. Tačiau 
pasirodė, kad policijos tokia 
nuomonė yra klaidinga. Plie
no dirbtuvės nekurie darbi
ninkai pradėjo nužiūrėti keis
tą elgesį tūlo David Dascanio, 
49 metų amžiau?
šlavimo. Jie pranešė apie tai 
policijai.
sekioti minėtų šlaviką ir liepos 
28 d. suėmė. Rado pas šlavi
kų David Dascanio revolverį 
paslėptą jo drabužiuose ir 
amunicijos. Padarius kratą 
jo kambaryje, (jis buvo neve
dęs) rasta da daugiau amuni
cijos. juoda kaukė ir laikraš
čių iškarpos, kur buvo rašo
ma apie atliktas žmogžudys
tes plieno dirbtuvės jarduose. 
Rasta laikraščių iškarpų ir 
apie pasikėsinimą nužudyti 
prezidentų Rooseveltų Flori
doj

Pagautas David Dascanio 
labai mažai kalbo ir klausinė
jamės apie pliėno dirbtuvės 
žmogžudystes nuolat kartoj ė, 
kad jis nėra užmušęs jokio 
žmogaus.

dirbtuvės

Policija pradėjo

Prieš kiek laiko man teko 
susitikti su vienu miesto dar
bininku. Jis nusiskundė, jog 
prie dabartinės administraci
jos pasidarė daug sunkiau. 
Esu, pirma miesto darbininkai 
buvo geriau apmokami. Jei 
kam teko dirbti viršlaikį, tai 
už tai būdavo skyrium atlygi
nama.

Visai kitaip yra dabar. Ne 
tik viršlaikių nebėra, bet mie
sto tarnautojai nebegauna iri 
pilno atlyginimo. Mat, tuo 
budu norima sumažinti išlai
das.

Pereitą ^savaitę teko matyti 
paradą didmiestyje. Sakoma, 
tame parade dalyvavusios 77 
organizacijos.

Tenka pasakyti, jog paradas 
nebuvo labai skaitlingas. Jei
gu ne žiopsotojai, tai jis visai 
nekaip tebūtų atrodęs. Vė
liavų ir visokių užęašų buvo 
nemažai. Bolševikai, žinoma, 
labiausiai stengėsi pasirodyti! 
su savo obalsiais. Girdi, duo
kite mums diionos, vietoje 
kulkų; duokite mums pieno ir 
mokyklų, vietoje kanuolių.

Salaveišihi ‘ į irgi neatsiliko. 
Jie irgi nešė užrašus, kurie 
skelbė, kad Jėzus juos veda 
teisingu keliu.

Buvo pristatytas kalbėti ko
munistų organizatorius. Man 
tuoj dingterėjo galvon mintis, 
kad dabar komunistai sudarė 
tikrai gerų “bendrų frontų”, 
susinėdami su sąlaveišiais. 
Kaip yra sakoma, toks tokį 
pažino ir ant alaus pavadino.

Prieš kelias dienas tapo 
areštuoti sūnūs ir tėvas. Kal
tinimas yra toks: prigavingai 
ėmė pašalpą.

Paaiškėjo, kad jie turi 50 
akrų farmą ir laiko arklius, 
kurie dalyvauja lenktynėse. 
Kitaip sakant, jie yra pusėti
nai pasiturintys.

Pašalpos per mėnesį gauda
vo sekamai: maistui — $63, 
būti — $21.50. Pašalpą ima 
nuo 1933 m. pradžios.

Iki teismo iš abiejų parei
kalauta užsistatyti po $1,000.

Tai, matote, kokie dalykai 
dedasi: ima pašalpas pasitu
rintys žmonės, o biedniokams 
dažnai lieka tik trupiniai.

Policija pagavo plėšikus, ku
rie bandė visų vežimų tabako 
pavogti. Su draiveriu jie jau 
buvo apsidirbę. Bet jų nelai
mei, atvyko policija. Įvyko su
sišaudymas ir plėšikai tapo 
suimti. Žmonėms,/ kuriems 
pasitaikė būti toje vietoje, bu
vo nemažai išgųsČio.

Teko girdėti, kad daininin
kas Stankūnas neužilgo turės 
parengimą. Jis statys scenoje 
operetę “Natalką Ppltavką“.

— Frank Lavinskas.

Detroit, Midi
Meilė apima pasaulį

Vandens įspūdingas ‘švirkšlys 
(žolę gaivinti) tyliai žarsto sa

nuo ja įsivesti Gazo
Šilumą!

Gazo Apšildymo Divizija

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

- The Peoples Gas Light and Coke Company 
Western United Gas and Electric Company

vo sroveles. Parko gėles jau 
pereina į sapnus, gatvės pir
mosios šviesos nušviestos, šei
mynų namai — vakaro tyloje. 
Geltonplaukės, jaunos ir senos, 
vedžioja šuniukus.

Ant suoliuko prižiūrimoje 
vejelėje,, prie krūmų, aiteina du. 
Amžinieji”

Rankų tylus lytėjimas. Gal
vos švelnus padėjimas vienas 
kitam ant peties. Bailus žvilgs
nis, nevykusiai slepiąs drąsų, 

;į kitus žmones...
Tai meilė Palmer Parke, De

troite.

ba meilė amžinoje “Fausto“ 
operoje.

Meilė, tylos, ramybės ir gro
žio siekimas, kad ir labiau su 
paprastintas, apima pasaulį. Ki
taip — musų planeta apželtų

usminis. žemė butu mirusiu — 
vaiduokliu amžinoje laiko ir 
vietes erdvėje.

Arėjas Vitkauskas.

Garsinkitės Naujienose

jis ir ji.

ne!

» »
Elektros šviesa kambaryje 

Vėlu. Jau spengia ausyse. Lai
kas gultis. Bet

Nuvargęs ir ilgesio kupinas 
veidas. Rankos nedrąsus 
tėjimas. Gal svajonėje 
karštas bučkis..^

Tų mačiau Čikagoje.

paly- 
ilgas,

Jų Paryžiuje daug

Stiklinė saldaus gė-

Kavinė.
Begalybė.

Muzika.
rimo. Jis ir ji. Niekas nežiūri,
kaip ji šiltai glaudžiasi prie jo, 
kaip jie pasibučiuoja, pasilieka 
su sudurtom galvom, rankom 
susiėmę...

Tų mačiau žiemų Paryžiuje, 
prieš atvykimų Amerikon.

“Tu mano auksele! Mano šir
die! Nepyk!..” — maldavo (tie
sa, įsigėręs) jaunuolis, grobsty
damas ranką tarnaitei viešbu
čio, kuriame gyvenau.

Jai visa tai tiko, bet jos vei
de buvo rodoma šalta ir abejin
ga. išraiška...

Aš žinau — tas kai kieno 
meilę gali stiprinti.

Tą mačiau Kaune.

Lėtas galvos padėjimas 
ant peties. Ji — tyli ir lyg abe
jinga, bet laiminga. Taip—daž
nai.

Tas buvo Rygoje.

jai

“Tave, tylus, ramus, kampeli, 
aš sveikinu, tylos pasilgęs...
...Viskas ramu, čia viskas

miela
Margaritos sodelyje.

Vakarėjant jijs, laikydamas
ją:/

“O, tamsuma, kur supa mus, 
te mus sujungia...” —
Taip kalba sąmonintąja kai-

dainuoja Faustas

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

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

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Westem Avė., Chicagd, III.
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 S. Halsted SU Chicago

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

, swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU^IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir įšgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5-—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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INFLIACIJOS KRYPTIM

Prieš keletą dienų Jungtinių Valstijų valdžia išlei
do dekretą, kuriuo yra nacionalizuojamas (paimamas j 
valdžios rankas) sidabras. Bėgyje trijų mėnesių visas 
sidabras šioje šalyje, kurį turi šmotuose bankai arba 
privatiniai asmens, turės būt įteikti valdžiai, kuri už jį 
mokės po 50 centų uncijai. Tas dekretas neliečia sidab
rinių pinigų ir sidabrinių daiktų (šaukštų, taurių ir 
t. t.), .kuriuos vartoja žmonės.

Sidabrą valdžia paima tuo tikslu, kad butų padidin
ta pinigų atsarga. Pirmiaus Amerikos pinigai buvo, 
taip sakant, “padengiami” tiktai auksu, t. y. už popie- 
riniuš pinigus valdžia pasižadėdavo duoti auksą, kuris 
yra sukrautas federalinio iždo ir rezervo bankų rūsiuo
se. Bet kongresas davė galią valdžiai tą pinigų rezervą 
(atsargą) praplėsti, viena, nupiginant dolerio vertę, 
antra, padidinant rezervą sidabru. Rezervas dabar bus 
sudarytas iš aukso ir sidabro tokia proporcija, kad trys 
ketvirtadaliai jo susidės iš aukso, o vienas ketvirtadalis 
(25%) iš sidabro.

Turėdama didesnį rezervą, valdžia galės leisti dau
giau popierinių pinigų, todėl jai nereikės tiek daug sko
lintis “naujosios dalybos” reikalams.

Šitokia finansinė politika yra niekas kita, kaip in
fliacija. Ji yra vykinama atsargiai ir pridengtoje for
moje, idant biznyje nekiltų suirutė ir žmonės nenusi
gąstų. Kitose šalyse (pav. Vokietijoje ir Rusijoje) buvo 
vykinama tiesioginė ir atvira infliacija: valdžia liepda
vo emisijos bankams spausdinti daugiau “bumaškų”, ir 
juo daugiau buvo jų spausdinama, juo jie darėsi piges
ni, iki galų gale priėjo prie to, kad rubliai Rusijoje ir 
markės Vokietijoje paliko visai be vertės.

Praktika parodė, kad tokią tiesioginę infliaciją be
veik negalima sukontroliuoti. Kartą ją pradėjus, ji ne- 
besustoja, kaip akmuo paristas į pakalnę, ir po kiek 
laiko priveda krašto finansinę (piniginę) sistemą prie 
visiškos suirutės. Todėl Rooseveltas ir jo patarėjai pa
sirinko kitokį infliacijos kelią. Vietoje to, kad butų di
dinama be jokio “padengimo” popierinių pinigų suma, 
valdžia pirma praplečia metalinę pinigų atsargą, o pa-1 
skui jau, kiek ta atsarga leidžia, spausdina naujus pi
nigus. Tai yra kaip lipimas nuo kalno laiptais.

Savo dekretu apie sidabrą Rooseveltas paruošia 
doleriui naują laiptą žemyn. Kaip ilgai paskui doleris 
galės ant to laipto išsilaikyti, šiandie dar sunku pasa
kyti. Spaudoje reiškiama baimės, kad ir šito dolerio nu- 
piginimo dar neužteksią ir kad, galų gale, Amerikos 
pinigas imsiąs dardėti į pakalnę, kaip kad atsitiko su 
daugelio kitų šalių valiutomis. Bet tai priklausys nuo 
ekonominės krašto padėties. Jeigu depresija ilgai tęsis, 
tai žinoma, kad ir doleriui bus bloga.

Popieriniai pinigai savo esme yra kredito įrankis. 
Lygiai, kaip nota (vekselis), kurią žmogus parašo, ne
tenka vertės, kada jisai perdaug apsikrauja skolomis, 
taip pasidaro be vertės ir pinigai, kai kraštas susmun
ka ekonomiškai. Tačiau vargiai galima manyti, kad 
depresija nenugalima.

Šitas impertinentiškas prikaišiojimas “tūkstantinių 
išlaidų” yra juo labiau įdomus, kad jisai telpa “Vieny
bėje”, kuri nė nuošimčių nemoka Susivienijimui už 
gautą iš jo $25,000 paskolą!

Kada “Vienybė” subankrotavo ir dalis jo šeriniu- 
kų sumanė bendrovę perorganizuoti ir atgaivinti laik
raštį, tai SLA. viršininkai buvo tiek nuolaidus, kad jie 
davė jiems progos savo biznį pertvarkyti ir dėl skolos 
nespaudė. Tai, tur būt, už tai “atsilygindama”, dabar 
“Vienybė” stengiasi sukelti Susivienijimo kuopose be
reikalingą triukšmą!

Kalbant apie SLA. centrą, reikia pastebėti, kad 
vyriausioji Susivienijimo raštinė, sulig įstatymu, nega
li būti niekur kitur, kaip tiktai Penresylvanijos valsti
joje. Senasis čarteris nustato raštinei vietą Luzerne 
kauntėje (Wilkes-Barre), o seimo priimtoji pataisa įsa
ko ją perkelti j Pittsburghą.

Kada tas klausimas buvo svarstomas seime, tai nei 
Bukšnaitis, nei kiti “tautiško” fronto vyrai nebalsavo 
prieš. Bet dabar, parvažiavę namo ir atlikę slaptus 
“kokusus”, jie veda priešingą agitaciją ir kursto orga
nizacijos narius, panaudodami šitam tikslui laikraštį, 
kuris tik iš SLA. malonės tebėra gyvas.

VAIKU AUKLĖJIMO REIKALAS
Pirmoji SLA. užduotis

SLA. turi veikti tuojaus
Rašo Adv. Kl. Jurgelionis

Ame-

turi- 
lieka 
bobų

Apleistieji vai

GRAŽIAI “ATSILYGINA”

Brooklyno “Vienybėje” pastaruoju laiku prasidėjo 
agitacija už “tautišką” frontą, kuriame, nors jau nebe^ 
vadovauja, kaip kad seniaus būdavo, atviri fašistai, 
reiškiasi gana piktas nusistatymas prieš pažangesniąją 
musų visuomenės dalį. Vienas po kito tame laikraštyje 
ėmė pasirodyti raštai, kuriais bandoma diskredituoti 
pereito SLA. seimo pažangieji delegatai ir kurstoma 
tos organizacijos nariai prieš jo tarimus.

Ypač įsidrąsino p. P. Bukšnaitis, į kurio neteisin
gus ir vienpusiškus Detroito seimo aprašymus mums 
jau teko atkreipti skaitytojų dėmesį. Dabar jisai eina 
jau ir toliau, stačiai agituodamas SLA. kuopas prieš 
naują Pildomąją Tarybą. Jisai rašo:

“Seime buvo tarta, kad centrą kelti į Penn- 
sylvania tik tada, kai bus būtinai reikalinga (kada 
p. Bukšnaičiui toks tarimas prisisapnavo? — “N.” 
Red.). Koks reikalingumas dabar atsirado kelti 
.centrą iš New Yorko į Pittsburghą ir daryti Susi
vienijimui tūkstantines išlaidas — nežinia.

“Reikėtų kuopoms susidomėti šiuo reikalu ir 
greitai tarti savę žodį.”

Kad mums musų vaikais rei
dą rūpintis, apie tai negali bū
ti dviejų nuomonių^

Vaikų mes turime ir turė
sime, kaip gimusių iŠ ateivių 
gentkartės, taip ir gimusių iš 
čiagimių.

Musų vaikai turi persiimti 
nuo musų tuo, kas musų tau
tiniame pobūdyje yra tvirta, 
gera ir gražu. Jie turi realizuo
ti esą lietuviais iš kalbos ir 
kraujo, ir pasisavinti lietuvių 
augštesiies kultūrines ypaty
bes. Su tuo visu jie bus nau
dingesni sau, o taipgi tam kra
štui, kurio natūraliais piliečiais 
jie yra gimę.

Mes buvome apleidę savo vai
tus per dvidešimtį metų. Iš- 
tikro mes niekad jais tiksliai 
nesirūpinome,
tai išaugo be musų intakos. 
Lietuvių budo gerųjų ypaty
bių jie nėra realizavę — bent 
;aip yra musų amerikoniškai 
— lietuviško jaunimo didžiu
moj. Dvidešimties metų atgal 
vaikai šiandien yra suaugusiais 
vyrais ir moterimis. Jie jau tu
ri savo vaikų. Daugelis jų vai
kų jau yra dvidešimties metų 
jaunuoliais. Su jais visais jau 
mes šiandien sunkiai susipran- 
tame. Savo elgesyj ir palinki
muose jie tebėra lietuviais. Te- 
čiau jų kasdienine kalba jau 
nebelietuviską. Jie dar visi šiek 
tiek lietuviškai moka, bet jiems 
labai sunku lietuviškai kalbė
ti. Kad su jais gerinus susi
pratus, ir mums tenka j juos 
angliškai kalbėti. Tarp savęs 
jie žinoma kitaip nei nekalba 
kaip angliškai. Vienok jų an
gliška kalba dar nepadaro jų 
anglais ar yankiais. Jie yra ir 
pasiliks angliškai kalbančiais 
lietuviais, tokiais palyginti kaip 
angliškai kalbą vokiečiai, šve
dai, lenkai, šitas čiagimęs ir 
jau subrendęs ir savo vaikų 
susilaukęs» jaunimas, esąs to
kiu kokiu yra, dėl musų ap
sileidimo praeityj,, sudaro spe- 
cialę musų gyvenimo proble
mą. Ji yra kitokia negu mu
sų mažų vaikų problema. Kas 
reikia daryti šito skaitlingo 
suaugusio jaunimo naudai ir 
prirengimui lietuvių gyvenimo 
vadovybei apie tai reiks kalbė
ti kitais atvejais, čia-gi kalba 
turi eiti apie musų mažus vai
kučius nuo 6 iki 16 metų anv 
žiaus. *

Musų vaikučiams mes turi
me duoti tą, ką vis norėjome 
duoti, bet nedavėm.

Jie turi išmokti lietuvių kal
bos.

Jie turi išmokti lietuviškų 
dainų ir šokių.

Jie turi išmokti iš lietuvių 
istorijos gražiausius meilės ir

Susivie-

paliktas 
Apšvie-

rūpintis musų vaikais.
Susivienijimui todėl privalu 

tuojaus padaryti pHantfs dar
bui auklėti ir organizuoti lie
tuvių išeivijos vaikus 
nijimo globoje.

Reikalas rodos yra 
Pildomajai Tarybai ir
tos Komisijai. Iš jų tad turi 
gimti ir iniciativa darbui. Jo
kiu budu negalima leisti, kad 
šitose gan nerangiose Susivie
nijimo įstaigose šitas gyviau
sias musų reikalas birtų atidė
tas į šal|.

Aš nemanau, kad Pildomoji 
Taryba ir Apšvietos Komisija 
galėtų sudaryti plianą. Dar ma
žiau šitos įstaigos galėtų kokį 
nors plianą vykinti. Jų parei
ga yra tiktai duoti pradžią.

Musų vaikų organizavimo ir 
auklėjimo reikalas, plianai ir 
jų įvykinamas turi būti pave
sta vaikų auklėtojų kolegijai, 
susidedančiai iŠ trijų ir nedau
giau kaip penkių vaikų auklė
jimo žinovų, šituos žinovus tu
ri išmintingai parinkti Pildo
moji Taryba kartu su Apšvie
tos Komisija ir duoti jiems 
akademinę autonomiją, kad 
niekas kokiais nors srioviniais 
sumetimais negalėtų kištis j 
vaikų auklėjimo reikalus.

Auklėtojų kolegija turėtų sa
vo žinioj visas vaikų organi
zacijas, skirtų joms mokyto
jus bei instruktorius ir nusta
tytų mokslo, lavinimos, mank
štos ir žaismių programą.

Vaikų kuopos turėtų būti 
globoje reguliarių SLA. kuo
pų, kurios išrinktų vienų vai
kų kuopos globotoją. Kur yra 
keletas SLA. kuopų, Auklėto
jų Kolegija turėtų paskirti vie
ną kuopą giobotis visais vai
kais.

Kiekvienas lietuvių vaikas 
turi būt priimamas j SLA. vai
kų kuopas, nežiūrint ar jo tė
vai priklauso Susivienijimui ar 
ne;

Vaikų kuopos nariams ne
turi būti privalu priklausyti 
prie vaikų apdraudos skyriaus. 
Visi vaikai privalo mokėti vie
nodą mažą mėnesinę mokestį 
— ir tie, kurie priklauso prie 
apdraudos skyriaus 
rie nepriklauso.

Kada visi vaikai 
mo galės dalyvauti
kų kitopose, jie visi bus kan
didatais į apdraudos skyrių ir 
po Susivienijimo globa augda
mi anksčiau ar vėliau jie visi 
bus pilnais SLA. nariais. Jei
gu Susivienijimo globoje augs 
ir lavinsis visas musų jauni
mas, jis visas savaimi su ma
žiausiom pastangom iš Susi
vienijimo pusės sueis į pasto
vų Susivienijimo kūną. Tik ta
da Susivienijimas atsieks di
džiausio išsiplėtojimo, naudin
giausio musų išeivijai.

Šitokiu plianu, kurio smulk
menas galima greit išdirbti, 
Susivienijimas Lietuvių^ Ame
rikoje turėtų pradėt* veikti be 
jokių atidėliojimų.

ir tie, ko-

be skirtu- 
$LA. vai-

Jos veide giliais bruožais, 
tikrai fiziškas skausmas, pa
sireiškė ir prisipažinimas sa
vo kaltes prieš tą, kurį jis pri
mine, ir kankino nenugalima 
desperacija.1

Tarp viso to jos sieloje pa
budo ir siautė, kaip dūmų 
stulpas, milžiniškas ir neįvei
kiamas klausimas, kuriame 
jai atrodė, jog sukėsi visa 
baimė ir visas bjaurumas viso 
to, kas praėjo.

—Kaip visa tai suvokti, — 
be žodžių galvojo Karsaviniu
te: — aš myliu Jurgį ir dabar, 
myliu jį taip, kad mano šir
dis plyšta.... galvodama apie 
tai, kad aš nebusiu jam tokia 
švaria ir vienintėle, kaip bu
vau, visa merdėdama, kaip 
prieš mirtį, o tarp kitko va
kar mane kažkas pastūmėjo 
prie Šito žmogaus...

—Aš pati kalta! — Karsavi
niutė pati sau pasakė: — aš 
biauri, aš atpriklus sutvėri
mas!

Vienu akimirksniu pasiro
dė, kad ji neperneš šito bai
saus smūgio, pames sąmonę, 
numirs. Bet jis atslūgo, nusil
pnėjo ir pasiliko tiktai bevil- 
tingas, tylus liudesis.

I kai Saninas, su kažkokiu 
ypatingu jaudinančiu malda
vimu, pasakė:

—Neminėkite manęs piktu
mu... jus vis taip pat graži ir 
tokią gi pat laimę suteiksite 
mylimam žmogui, kokią davė
te man. 
daugiau
jums, nieko, apart paties ge
riausio, palies maloniausio ir 
visuomet atsiminsiu jus tokia, 
kokia jąs buvote vakar. Sudie 
...o jeigu jums kuo nors patik
siu, r-rpavadinkite... aš atiduo- 
čiaii jums savo gyvastį, jeigu 
galėčiau!

Karsaviniute tyliai pažvelgė 
į jį ir kažko pasidarė jai gai
la.

—A, gal būt, viskas praeis! 
—dingtelėjo jos galvoje ir 
akimirksniu viskas pasirodė 
visiškai* ne taip baisiu ir var
ginančiu. Valandėlę juodu 
žiurėjo viens antram tiesiai į 
akis, ir šituo laiku kažkas 
geras išėjo iš gilumos jų šir
dies ir nusijuokė, lyg juodu 
pasidarė artimi ir giminingi, 
ir sužinojo, jog tai, apie ką 
nereikia žinoti daugiau nie
kam, ir tai pasiliks ant visa
dos sielose Šiltu ir *arškiu at
siminimu.

—Na... sudie! — žema mer
giška nota pratęsė Karsavi
niutė.

Džiaugsmas ir švelnumas 
nušvietė Sanino veidą. Ji pa
davė jam savo ranką, bet išė
jo kažkaip taip, kad juodu 
pasibučiavo, paprastai ir šil
tai, kaip brolis su seseria.

Kuomet Saninas ėjo, Kar
saviniutė palydėjo jį iki var
tų ir ilgai, užsimąsčiusi ir 
liūdnai, žiurėjo f'Sanino pėd
sakus.
sodą ir atsigulė ant žoles, už
sidėjusi rankas už galvos.

(Bers daugiau)

ir daugiau, daug
O aš nenorėjau

lojalumo pavyzdžius.
Jie turi išmokti pastovumo, 

tolerancijos, meilės savo arti
mųjų, teisingumo, tikslaus vei
kimo ir pasiryžimo siekti gra
žesnių dalykų gyvenime.

šito visko jie negauna 
rikos mokyklose.

šitą viską mes jiems 
me duoti, nes be to jie 
tik labai nežingeidžiais,
aptašytais, kreivų supratimų ir 
betiksliais Amerikos mokyklos 
šablonais. <

Duoti musų vaikams Šio-to 
geresnio ar šio-to lietuviško 
visuomet rūpėjo geresniems 
tėvams ar tėvų- grupėms. Te- 
*čiaus pavienių * žmonių rūpes
tis arba spora&iškas platesnis 
susidbmėjimas vaikais tai vie
noj tai kitoj,, lietuvių koloni
joj visai neatliko ir negali at
likti visatines lietuvių užduo
ties duoti augštesnj kulturinj 
pagrindą ir savitumą musų 
vaikams.

Musų vaikai, kaip ir jų tė
vai, iki šiol buvo suteikiami į 
kuopeles ar krūveles srioviniais 
suaugusių sumetimais. Iš grio
vimų vaikų organizacijų ap
skritai nekas gero 
laukti patiems vaikams. Iš ki
tos puses, patyrimas mums pa
rodė, kad sriovihės vaikų kuo
pelės tarpsta tik tol, kol 
ar trys 
ro tarp savęs Konkurenciją dėl 
vaikų 
sriovių ginčai nukrypsta nuo 
vaikų į. kitus dalykus, tai vai
kų kuopeles esti tuojau aplei
džiamos ir išnyksta. Savu ke
lio srioves retai ir veda kon
kurenciją dėl vaikų, nes joms 
visuomet rupi, daug menkesni 
dalykai, čia, žinoma, turiu ome- 
nčje pažangiųjų žmonių srio
ves, kurios yra priešingos kle
rikalų srioves įsigalėjimui.

Taip suprazdamas musų vai
kų. auklėjimo užduotį ir padė
tį, aš jau senai nustačiau vie- 

, autinę logišką išvadą, kurią 
pateikiau pereitam SLA.. sei
mui, < ir kuri gali būti išreik
šta sekamuose trijuose posa
kiuose:

1) , Musų vaikais tik Susi
vienijimas. Lietuvių Ameriko
je galėtų tinkamai rūpintis.

2) . MuSų Vaikai tik epo Su
sivienijimo vėliava gali būti pa-

. sėkmingai organizuojami.
. 3). Tik Susivienijimas, ap- 

. imąs visą musų išeiviją, gali 
duoti vaikams platesnį veiki
mą, kuriame gabesnieji galė
tų rasti vietos savo gabumams 
ir ambicijoms realizuoti.

Susivienijimo pereitas sei
mas rods parėmė v mano mintį 
ir specialėje rezoliucijoje pa
brėžė reikalą '/Susivienijimui

galima

priešingos sriovčs

“kontrolės”. Kaip

. ..................... ; .................r........................4..-.........:_____

dvi 
va-

tik

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

Saninas 
aš labai 
ir man

(Tęsinys)
—Aš nežinau, — 

kalbėjo: — gali būti, 
.prasikaltau prieš jus
nereikėjo ateiti... bet aš nega
lėjau palikti jus taip L.v Aš la
bai noriu, kad jus mane su
prastumėte... ir neturėtumėte 
prieš mane atpriklumo ir ne- 
kentimol... Ką aš turėjau pa
daryti? Buvo tokis momentas, 
kuomet aš pajutau, jog tarp 
musų kažkas atsitiko, ir kad, 
jeigu aš praleisiu, šitas mo
mentas mario gyvenime nie
kuomet daugiau nepasikar
tos... jus praeisite pro šalį ir 
niekuomet aš nepergyvensiu 
tokio malonumo ir laimės, 
kurį galiu pergyventi... Jus 
tokia graži, tokia jaunutė...

Karsaviniutė tylėjo. Rožinės 
spalvos permatoma ausis, pu
siau uždengta plaukais, ir 
trukčiojo blakstienos.

Ir taipjau tyliai, neaiškiais 
ir virpančiais žodžiais Sani- 
nas kalbėjo jai apie tą begali
nę laimę, kurią ji jam sutei
kė, apie tai, kad Šita naktis 
pasiliks ant visados jo gyve
nime, kaip pasaka. Ir iš balso 

kankinasi 
clėl negalėjimo suteikti jai ką 
nors tokio, nuo ko praeitų 
sielvartas, atskristų linksmu
mo srovele, pasidarytų ji lin
ksma, ką nors davusi, ką nors 
pasiėmusi iŠ gyvenimo.

—Jus kankinatės, o vakar 
buvo taip gera! — kalbėjo jis. 
—Bet juk šitas sielvartas pa
eina nuo to, kad musų gyve
nimas netikusiai sutvarkytas, 
kad žmonės patys- uždėjo mo
kestį ant savo asmeniškos 
laimės... O jeigu, mes gyventu
me kitaip, šita naktis pasilik
tų musų abiejų atmintyje, 
kaip yięna iŠ pačių svarbiau
sių; įdomiausių ir / gražiausių 
pergyvenimų, kur tik ir yra 
gyveninio keliasi

—Jeigu gi! —• 
niašinališkai pasakė ir staiga, 
netikėtai jai pačiai, viliojan
čiai šyptelėjo.

Lyg butų saulė užtekėjusi, 
lyg paukščiai užgiedoję, ir žo
lės visu puikumu augę, taip 
pasidarė lengva ir- šviesu sie
loje dėl jos šypsenos; lyg aki-

girdėjosi, kad jis

Karsaviniute

mirksniu gimusi pirmąją lin
ksma ir drąsia mergaite. Bet 
tai buvo tiktai laikinas ieški
nys, kuris greitai dingo.

Karsaviniutei I staiga persi
statė visas busiantis jos gy
venimas pavidale tamsių, su
traukytų ir purvinų retežių, 
supintų iš pajuokos, vargo ir 
gėdos, vedančios prie skanda
lo. Apsiniaukė visi pažįstami 
veidai, ir visi buvo rustus ir 
neapkenčiami, šokinėjo ratu 
kažkokie biaurųs vaizdai; ir 
juoda baimė prislėgė jos sie
lą, sukeldama neapykantą.

—Eikite, palikite mane ra- 
įmybėjel — pabalusi ir sukan
dusi dantis, su žiauria išraiš
ka, lyg keršydama jam dėl 
savo šypsenos, Karsaviniute 
ištarė ir atsitraukusi nuo jo 
krutinės; atsikėlė.

Sunkus bejėgumo jausmas 
nugalėjo Saniną. Jis pajuto, 
jog jokiais žodžiais negalima 
ją paguosti tame atsitikime, 
kas aiškiai grąsino jai sie
lvartu* skandalu ir elgetavi
mu. Ji buvo teisinga savo rei
kale ir skriaudoje, ir ne jo 
.galia buvo vienu akimirksniu 
perdirbti visą pasaulį, kad 
nuimti nuo jos moteriškų pe
čių tą baisią žiaurią sunke
nybę, kuri nukrito ant jos vi
sai- nekaltai, dėl džiaugsmo 
ir laimės, suteikto jam dėl jos 
jauno gražumo. Akimirksniu 
gimė pas jį mintis duoti jai 
savo vardą ir savo pagalbą, 
bet kažkas j j ągtlaikė. Pasiro
dė jam, kad tas yra mažas da
lykas ir ne būtinas reikalai

—Ką-gi, —• Seninas pagal
vojo, tegul gyvenimas eina 
savo.kofeinai - .

Ji stovėjo netoli, nuleidusi 
rankas* nuteikusi galvą, jos 
plaukai atrodė gražus ir švel
nus, ir apie ' kažką galvojo; 

i jos graži, lyg nemoteriška bal- 
!, ta kakta išsivagojo raukšlė- 

misi
i. —Aš žinau
> dėjo, —- kad jus mylite Jurg 

Svarožičių«. gali būti, dėl to 
jus ir sielvartaujate labiau 
visko ?
x —Nieko aš nemyliu!

Paskui tyliai nuėjo į

Naujas No. 6-7 
Labai įdomus 
KULTŪROS

TURINYS)
Sukaktuves.

i

- Saninas pra-
i

siel
vartaudama prašnibždėjo Kar 
saviniutė,'ikausiuingai su- 

. gniaužusi rankas.

Karo _______
P&saulinio Gaisro kilmė. — J. Bal

dauskas. . ,
Karo literatūros tendencijos, — Ju

lius Butėnas^
Šventraščio medicina, r— D r. A.

Frtfneois Vilto no kūryboje pavyz
džiai ir sugretinimai — A. Ven- 
stova.

Mirtis dumble. H, Barbusše.
Privatiškos skaitytojo nuomonės apie 

“Frank Kruka’*. — A. Venstova. 
Sunkusis vandenilis ir sunkusis van

duo; — A. Plkunas.
Knygų Apžvalga. — Literatūra.

Kaina 45 centai
Galima Kauti NAUJIENOSE.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

prašo Lietuvos Imonėsr 
taip pataria Lietuvos banl®



Lietuviai Daktarai
4611

Lietuvės Akušerės

Geo. t>r. Week>. SucceeBor to

Graboriai

MADOS MADOS
OppoSite Davls Store, 2d Floor

Visi Telefonai

ards 1741-1742/masiški s

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

2764

urodytų pavyzdžių
Advokatai

(Adresai)

(Miestai it valstij/j)

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

season 
soon.

kuri 
prie 
kur

Sunkiai sužeistas jo sūnūs Ri 
čardas ir pp. Demereckai

Telefonas Yards 1138

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedildieniais pagal sutarti

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 
▼ak. Nedšlioj-pagal sutarimą 
Ofiso 
Narni

Jonas Malinauskis, 
<3857 Cottage 

Lankytojai yra K.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St 
Tel. Republic 9723

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
ffoje ir apielinkeje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

nelaimė, 
įvyko 

Cicero avenue,

Vienintelis
Vault’as 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St 
Tel Boulevard 1401

Automobilio kata 
strofoje užmuštas 
Stanislovas Meš

kauskas

2764. — Augesnei 
rine suknelė. Tinka 
vasarinės materijos, 
kakle; 
vėm. 
42, 44

Norint gauti vienų ar dau 
giau virš 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

2400 Westi Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po piety, 6 iki 8 vak.

Tel Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Neivs Lith evelen to play this 
practice starting

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

čia jdeda 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No, •••••••M** •••••• 

Mieors per kratine

BURNSIDE. — S. L. A. 63 
kp. laikė mėnesinį susirinki
mų 3 d. rugpiučio Tūly Parko 
svetainėj, 90 St. ir St. Law- 
rance Avė. Narių atsilankė 
neperdaugiausiai. Į kuopų 
priimta du nauji nariai, M. Al- 
kiniovičius ir M. Aleksandra
vičienė. Skaitytas laiškas 
nuo S. I 
skritis taria 
pardavimų 
naudai prieglaudos namo

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Lietuvių mergaitė pakliuvo 
belangę

Seimo delegatų

SLA. 63 kuopa meta 
si darban

il.— 8:80 A. M. iki 8:30 P, 1 
Tel HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Franz von Papen, kurį Hit 
leris pasiūlė Austrijai kaip Vo 
kietijos pasiuntinį po to ka 
Dollfuss tapo užmuštas.

Lithuanian grid 
team being organ 
ized; more players 

wanted

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Rengiasi prie išvažiavimo 
rugsėjo 26 d.

CICERO. — Lietuvių Im- 
provcment Kliubas šaukia di
delį viešų susirinkimų rugp 
17 d., 8 vai. Liberty Svetainėj 
ant 49 Ct. ir 14 St., Cicero, UI 
Geo. F. Nixon, taksų pakvita-

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Rengs iš važia vi m ą
Išvažiavimo komisijos narė 

Juzė Klonienė raportavo, kad

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel Monroe 8377

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika' 
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
Tel Cicero 5927

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
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 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Skaitytas
A. 2 Apskričio, Ap

ačių 63 kp. už 
ienos knygutės

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Although the sponsors plan 
to start practice in a week or 
so, new applicants, who have 
inclinations toward adding 
their brain and brawn to the 
first Lithuanian gridiron 
eleven yet pieced together, 
are asked to do so at the first 
opportunity.

Those planning to enlist 
please get in touch with Mr. 
Art Montvid, 2121 N. Western 
Avenue. In submitting appli- 
cation give name in full, 
weight, height, age and ex- 
perience,

BRON1SLAVA BRIEDIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 10 dieną, 12:07 va
landą naktį 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Šiaulių, 
mieste. Amerikoje išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Vincentą, 3 sūnūs 
Vytautą, Algirdą ir Henriką, 
dukterį Aldoną, brolio sūnūs 
Andriejus Ibianski, sesers duk
teris Teodorą ir Albiną, o Lie
tuvoje broli Juozapą Ibianskį, 
gimines ir draugus. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6631 South 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks antradie
ny, Rugpiučio 14 dieną, 9 vai 
ryto iš namu i Gimimo Pane
lės švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sie
lą, o iš ten bus nulydėta i šv< 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislavos Brie
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sunai, Duktė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Liulevičius, telefo
nas Lafayette! 3573.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

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

BRIGHTON PARK. — šeš
tadienį vėlai vakare automobi
lio katastrofoje buvo užmuštas 
Stanislovas Meškauskas, apie 
-10 metų, žymus Brighton Par
ko biznierius ir veikėjas. Jis 
gyveno adresu 
avenue.

Automobilio 
atėmė jo gyvybę 
79-tos ir 
susidūrė su kitu keleiviniu au
tomobiliu.

Užmuštas buvo p. Meškaus
kas, o jo sūnūs Ričardas buvo 
sunkiai sužeistas. Kiek žinoma 
buvo nulaužta jo ranka ir su
žalotos kitos kūno dalys. Sun
kiai sužeisti buvo ir pp. Deme
reckai, kurie taipgi gyvena 
Brighton Parke. Visi sužeistieji 
guli šv. Kryžiaus' ligoninėje.

S. Meškausko kūnas bus pa
šarvotas J. J. Bagdono koply
čioje ir bus palaidotas Tautiš
kose Kapinėse ketvirtadienį. 
Smulkmenos apie laidotu vėes 
bus praneštos rytoj.

įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
.... IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

63 kuopos antram išvažiavi
mui paimtas Dambrausko 
Farma, Willow Springs, III. 
26 d. rugpiučio, muzikantai 
pasamdyta labai geri iš di
džiausios kolonijos Chicagoje 
ir kiti dalykai sutvarkyti, dar
bininkai išvažiavimui čia pat 
išrinkta. Pasamdytas geras 
trokas, su kuriuo nariai ir sve
čiai bus vežami į Dambraus
ko Farmų.

Susirinkime 6 d. liepos po 
Seimo delegatų raportų, buvo 
surengę išvažiavimų padengi
mui
Surengimui išvažiavimo į ko
misijų įėjo liuosanoriai visi 
Seimo delegatai: P. Kučinskas, 
J. Klonienė, M. Bcrtulienė ir 
A. Teličėnas.

Taigi, musų delegatai netik 
Seiman važiavo už mažų atly
ginimų, bet dar stengias dar
buotis, žinoma su pagelba vi
sų kuopos narių ir svečių, kad 
padengus delegatų lėšas.

Ligonių yra keli: B. Jukne
vičienė pasveiko. Jai nutarta 
pašelpų išmokėti, Pr. Baub- 
kus serga ukcj, Michigan val
stijoj 
savo namuose 
Grove Avė
Varanius ir J. Kurnėta.

Narys

Former collcge, high school 
football stars and other en- 
thusiasts of the game have 
been expending for some time 
their efforts in organizing a 
Lithuanian football team, 
which is to make its bow bc- 
fore cheering crowds this 
coming season.

F. Nixon kalbės rugp. 17 
1 % real estate mokesčio 

klausimu.

NORTH SIDE. — Andai, 
Nortbsidės lietuvių šeimynos 
kokių septyniolikos metų mer
gaitė Adomaičiutė, kuri rodo
si buvo ir angliškuose laik
raščiuose kaipo Josephine 
Adams, pakliuvo į belangę. 
Dalykas tame, kaip teko šiek 
tiek patirti Adomaičiutė buk 
dalyvavusi su dviem lenkiš
kais vaikėzais apiplėšime ko
kio tai daktaro. Kadangi pas 
daktarų rudo tik kelius do
lerius tai plėšikai išeidami 
pasakė, kad dėl kito sykio 
daktaras turėtų nemažiau 
dviejų šimtų dolerių.

Apiplėšimo laiku Adomai- 
čiutų bus sėdėjusi automobi
lyje kol jos draugai atliks 
darbų. Po apiplėšimo visi ka
žin kur dingo.

Sekančių dienų, kada žmo
nes pradėjo eiti į darbų, jie 
pastebėjo Adomaičiutę gulin
čių girtą prie kieno tai durų. 
Buvo pašaukta policija, kuri 
paėmė Adomaičiutę pas save 
ir laiko belangėj, tur būt, kol 
policijai pasiseks sugauti jos 
buvusius draugus, gal ir dėl 
kitų policijai numatomų prie
žasčių. Prie to, rodosi, Ado
maitienės ir vienas sūnūs ran
dasi belangėje, ar turi polici
jos rekordus.

Adomaitienė turi alinę prie 
\Vabansia avė. ir Girard st.

Nemalonus įvykiai su 
lietuvių vaikais 

Northsidėie

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.... ...Pašaukite.
REPubiic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborlus
KOPLYČIA DYKAI

1410 So. 49 Ct.
. . . CICERO. HA -i

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

moteriai vasa- 
iš bile kuiios 
su balta api- 

ilgom arba trumpom ranko- 
Sukirptop mieros •’>>, 3S, 10. 
, 46 ir 48 coliu per krutinę.

Tautos vadai iš kailio neriasi 
Kaip girdėti, Northsidės tau

tos vadas, kuris dėl garbės ir 
vadovybės savo kailį maino 
visokioms spalvomis, o dabar 
bene daėjo iki bažnyčios ko
miteto nario. Dabar iš kailio 
neriasi dėl pasisekimo Lietu
vių Dienos. Na, kaip ten ne
būtų, bet visgi tautos vadų 
kol kas negalima taip daug 
nupeikti

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. WashJngton St. 

Kambary® 402 Tel. Dearbcm 9047 
Bes. 5349 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 Ud š 
_ Te! Prospect 1610 . . .

butų žemesni, Improvement 
Kliubas kviečia atsilankyti rug
piučio 17 d. į Liberty Svetainę 
ir išgirsti p. Nixon.

Jis yra taksų tvarkymo ta
rybos narys ir mums suteiks 
daug naudingų informacijų 
įvairiais taksų reikalais.

A. F. Pocius, 
Kliubo pirmininkas.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL,

Ofiso Tel Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr* A* A# ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką. Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos! 2—4. 7—9 vai vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel Yards 1829 
Pritaiko Akinim 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—^1, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Amerikos Lietuvią Daktarą

Tel. Ofice Wentworth 688G
Res. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų Ir vaikų ligų specialistą
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietą, 7—8 vai vak. 
išskyrus seredomis

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedšlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 Iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE x

Greitai Pristatome i Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
green Park 7122 Evergreen Park, III.
VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU.

Parduodam vien tik Graboriaius.

Telefonas Yards 0994 .

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki £:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiųia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutartį

Ciceroj šaukia masi 
nį mitinga taksų 

reikalais

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos. — 1—8 ir 7—8 
Šaradomis Ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Callfornla Avenue 
Telefonas Renublie 7868

Mrs. Anelia K. Jarusz
>. Physical Therapy

and Midvvife
6109 S. Albany 

Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 

ĮĮlfrrfegu*.. se ar ligoninėse,
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 

■k K ment ir ina?ne~
tie blankets ir tt.
Moterims ir rner- 

gįinoms patari
mai dovanai.

vimo (tax board of appeals) 
tarybos narys, bus kalbėtoju.

T-as Nixon, kaip jau žinoma, 
yra labai daug pasidarbavęs 
dėl mažesniųjų namų savinin-r 
kų, numušdamas 15 nuošimčių 
•taksų. Dabar jis kovoja dar už 
mažesnes taksas. Jis sako, kad 
taksos turi būti ne aukštesnės 
ant visų namų kaip vienas nuo
šimtis (1%). Jis sako, kad tas 
lengvai bus galima padaryti, 
jeigu tik žmonės padės jam 
darbe. Taigi kurie interesuoja- 
tės ir norite, kad jūsų taksai

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojame už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamąvimas, karabonas, painios, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengirnas ir musų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $250,

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

U** U
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šaukiamas visų AL- 
TASS skyrių valdybų 

susirinkimas
Įvyks ketvirtadieni, rugp. 17 d., 

Wm. J. Kareivos svetainėje

Ryšy su paskutini.lis išsivys- 
įlymais “Lituanicos II” skridi
mo daibe, ketvirtadieni, rugp. 
17 d, yra šaukiamas svarbus 
visų ALTASS skyrių Chicagoje 
ir apielinkėje, susirinkimas.

'lūs susirinkimai įvyks 7:30 
\alandą vakare, Wm. J. Karei
vos svetainėje, 4644 S. Paulina 
Street.

Visų skyrių valdybų nariai 
yra prašomi būtinai j susirin
kimą atsilankyti ir pianešti ki
tiems r iriams. jeigu jie šio 
pranešimo nepastebės.

ALTASS Valdyba.

“Lituanicai II” sudiev ir išly
dime juos j ilgąją kelionę lin
kėdami geriausio pasisekimo.

Baigiant darbą, ALTASS tu
ri baigti mokėti ir sąskaitas 
už įvairius instrumentus, mo
torą, propelerį ir kitas lėktu
vo dalis, kuries jau yra paga
mintos ir šiomis dienomis siun- 

Įčiamos įdėjimui į lėktuvą. Vi
sos tos dalys yra naujausio ti
po, kai kurios dar neišleistos | 
rinką ir gautos tik per dideles 
leitenanto Felikso Vaitkaus pa
stangas. .

Kai kurios dalys, pavyzdžiui, 
motoras, turėjo būti specialei 
statytas pagal leitenanto pa 
tiektas specifikacijas įpratt & 
Whitney dirbtuvei. Panašų mo
torą perka ir garsusis 
Postas, tik “Lituanicai II 
ka pirmasis.

Suprasdami dabartinę padėtį 
ir laiko trumpumą ALTASS 
darbuotojai iš visų kolonijų 
skubiai siunčia užsilikusius ar 
naujai sukeltus pinigus skridi
mui ALTASS iždan. Asmenys, 
komitetai ir draugijos, kurios 
nėra iki šiol to padariusios, ra
ginamos pasekti kitų pavyzdžiu 
ir fleitai atsiskaityti, kad ne
sudarius jokių kliūčių skridi
mui.

Penktadienį ir šeštadienį 
ALTASS’ui prisiuntė pinigus 
sekamos organizacijos ir asme
nys:
Cicero, III., ALTAS

skyrius ..................... $65.00
P. A. Apshaga iš Boston,

Mass..............................
Downers Gfc-ove, III., per 

p-a V. Shurn ......
Philadelphia VVSS S-gos

skyr. (ALTASS sk.) 242.00 
Albany, N. Y. per p.

Eleną Grigaitienę ........ 
Timiskaming, Canada, per

J. Pauža ................ 
Rolkford, Ilk, per p.

Mariją Reszas ........... .
Klein, Montana, per p.

T. Norgailą ........ .........
Racine, Wis., (L J. Grimai 
Brooklyn, N. Y. Dr. A.

Petriką .........................
Far Bockaway, N. Y. per 

p. S. A. Cibulskis ...
Edmonton, Altą., per p.

Liutkai irgi iš \Vaterburio. Į 
Visi svečiai dalyvavo Lietu-' 

vių Dienoje ir ji jiems labai 
patiko. Jie išreiškė gražius 
mintis, kad naujieniečiui taip 
daug dirbo dėl tų iškilmių su
rengimo ir turėjo geras pasek
mes, apie 10,000 žmonių. \Va- 
lerburiečiai svečiai yra “Nau
jienų” skaitytojai if sako, kad 
“Naujienos” yra geriausias 
dienraštis.

Svečiai mano apleisti Chi
cago 'apie rūpinčio 14 d., ir 
grįžti į rytus. Pp. Liutkai la
bai linksmi, kad sulaukė savo 
senų draugų ir turėjo progą 
su jais pasilinksminti ir pa
sikalbėti. Senas Petras.

Sime Lietuvos didesnius mies
tus ir miestelius, nes mums 
yra įdomu matyti savo gimti
nį kraštą, kurį neesame ma
tę per dvidešimtį penki 
metus.”

Pp. Pociai pasiėmė 
mėnesius vakacijų, bet 
tuos tris menesius žadėjo
visą Lietuvą apvažiuoti. Jiems, 
sugrįžus, bus įdomu sužinoti 
daug naujienų. Butų gerai, 
kad jie patys savo įspūdžius 
aprašytų “Naujienose”. R.

P-ia Plankienė Įėjo Į! 
bizni

Wiley 
’ ten-

tris 
per 
net

Sužeistas V. Ras 
čiauskas ieško 

giminių

Naujos aukos “Litua 
nicos II” skridimui
Kaip pastebėsite Ridoje vie

toje, “Lituanicos II” skridimas 
jau beveik čia pat. Rugpiučio 
24 d. ir rugp. 26 d. pasakome 
leitenantui Feliksui Vaitkui ir

LIETUVIU DIENA 
KAS SAVAITĖ

Lietuviu Dienos dar. 
bas toliau tęsiamas
Lietuvių dienos pasaulinėje 

parodoje žmonės negali už
miršti.

Pasaulinės parodos vedė-

IIN

Anton Rintelen, buvęs Aust
rijos ambasadorius Italijoje, na
cių šalininkas, kurį naciai ruo
šėsi skirti kancleriu. Kai naciai 
liko nugalėti ir jis tapo suim
tas, tai jis persišovė ir sunkiai 
susižeidė. Kiti spėja, kad j j per
šovė patys heimwehriečiai.

Rugpiučio 11 d. sunkiai trū
ko tapo sužeistas Vladislovas 
Rasčiauskas, kuris dabar ran
dasi ligoninėje. Jo brolio 
sūnūs, Vladislovas Rasčiaus
kas kuris pirmiau gyveno 
Brighton Parke prašomas tuo- 
jaus atsišaukti pas Jim Trin
ka, 822 W. 33rd place, 2 lu
bos ir užpakalio. Rep.

1.25

1.50

Federal Savings and Loan PRANEŠIMAI
jams iš Lietuvių dienos pasi- Assn< spulkos vedėjas yra Ju- 
rodymo taip paliko lietuviai, stiuas Mackevičius, 2324 So. 

nenori | y<eavįt s(m ALTASS iždininkas 
ir Lietuvių Dienos, Pasaulinė
je Parodoje, iždininkas.

Dykai Lempa!
Su kiekvienu Radio 

BUDRIKO

Edmonton, Altą
S. Survilą ....

Chicago, 111., per p. J.
Rimkų ...................

Viso

3.50

2.50

2.50
2.00

2.50

2.50

1.50

1.25

.... $329.00

ujas Midget Radio

59.95
npa ar Stalelis — dykai.

Philco Radio po

520.00
ir aukščiau.

Šiandien Cicero SLA 
kuopos 301 susi

rinkimas

Perkant Didelį Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai dvira
tis (bicycle).

Perkant mažą Elektrikinį
Refrigeratorių Dykai 25 
šmotų sidabro setas.

O perkant naują "Westing- 
house”, “Maytag”, “Thor”, 
“Apex” Skalbyklą už

569.00
Dykai gausite $69.00 vertės 
prosinimo mašiną!

CICERO. — šįvakar SLA. 
301 kuopa turės savo papras
tą mėnesinį susirinkimą p. 
šemeto svetainėje, 1500 South 
49th avenue. Visi kuopos na
riai bukite susirinkime ir 
stengkitės užsimokėti savo 
paprastas duokles, taipgi ne
pamirškite prikalbinti prisi
dėti prie Šios milioninės oi’ga- 
nzacijos. Dabar visiems aiš
kų, kad tas musų Susivieniji
mas pradės didžiai bujoti, nes 
praeitas seimas padare daug 
naudingų reformų visų gero
vei.

Tad, visi jauskime, jog pra
dedame gyventi ir veikti iš 
naujo. O tą jausmą įgysime 
jeigu dalyvausime veikime ir 
lankysime susirinkimus.

Organizatorius.

Perkant gražų lietuvišką 
rekordą už

65c
Dykai gausite didelį, gražų 
Vytauto paveikslą.

Būrys svečių iš Wa 
terbury, Conn., lan

kėsi Chicagoj
Apsistojo pas p. V. Liutkų; 

buvo Lietuvių Dienoje

INC.
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

Pirmadienis, rugp. 13, 1934
.į-į^Į, į . -i^ —    —J

Pullrtianiečiaitj ir Roselandie- 
čiais, tad manoma, kad turės 
gerą pasisekimą biznyje. Viso 
gero’ biznyje vėlinu p-niai N.

WASHINGTON HEIGIITS.—' Plankienei.—Untanas.
Nastė Plankienė, West Pullma-1 
metė, daug pasidarbavusi Al-1 
tass Roselando skyriuje aukų Į 
rinkime, jau biznierė.

Pereitą savaitę p. N. Plan
kienė atpirko pusę aludės biz
nio nuo Kudabos, adresu 10655 
So. May St. prie Washington 
Hts. miškelio. P-ia N. Plan- YANKEE6 FOODl8plfoDUCTS

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga

kienė turi plačią pažintį su West Išdirbėjai Yankee Potato čippų 
j Fountain Įrengimų — lce Cream 

Komi — Pretzel’iu 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicaeo. III. 

.. .

3646

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victorv 4965

—O—

kad jie su lietuviais 
skirtis.

Lietuvių Dienos 
dabar tapo lietuvių Vardo gar- 
sintojais pasaulio parodoj.

Kas ketvergę jie dabar duo
da skrajojamus koncertus, 
dainuodami lietuvių dainas ir 
šokdami lietuviškus šokius po 
visą pasaulio parodę.

Kas ketvergę dabar tūkstan
čiai žmonių susipažysta su 
lietuvių liaudies melodijomis 
ir šokiais. Lietuviai tuo bil
du daros žinomesni, popule- 
resni už daugelį kitų tautų.

Taip tai gražus Lietuvių 
D i e n o s darbas yra 
tęsiamas toliaus, ir lietuvių 
diena miniatiūroje pasikarto- 

kas

IŠ Waterbury, Conn., valsti
jos atvyko j Chicago aplanky
ti Pasaulinę parodą ir pama
tyti Lietuvių Dienos iškilmes 
gražus būrelis naujieniečių: 
Jonas Gelumbauskas, Pranas 
Matusevičius, d. Uršulė Matu-

kviesliai

parodoje
ketvergę.

K. Steponavičius ib V. 
liajus yra lietuvių kvieslių ve
dėjais.

Be

D. K. L Gedimino 
Spulka vienbalsiai 

nutarė fėderali- 
zuotis

Pakeitė vardą į STANDARD 
FEDERAL SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION

Roselandiečiai S. ir 
K. Pociai lankosi 

Lietuvoje
Viešės tris mėnesius; žada ap- 

vazinėti Lietuvos svarbes
nes vietas.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

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

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

Naujienų Administracija.

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausia kainą . čia tu
rėsite “good tiine”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

1>l. Y»rde 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuveža m e ir | tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Cratimr 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PFKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago. fll 

Ofisas 8406 S. HalstM St.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAT 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoie.

LANDLORDS BURĖAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

D. K. L. Gedimino Spulka, 
Westsidėje, davė pradžią 
naujai erai lietuvių spulkų — 
skolinimo ir statymo bendro
vių gyvenimo, pirmoji pasi
duodama federales valdžios 
globai ir atidarydama Chica
gos lietuviams namų savinin
kams duris prie $2,000,000 ka
pitalo, kurį dabar bendrovė 
kontroliuos.

Spulką, federalizavus, val
džia įneš į jos iždą i__
$1,500,000 iki $2,000,000, kurie 
bus prieinami namų savinin
kams namų paskolų formoje.

Gedimino spulkos šėrinin- 
kai, susirinkę Meldažio svetai
nėje šio mėnesio pradžioje 
vienbalsiai nutarė federali- 
zuotis ir tuo pačiu laiku pa
keitė vardą į “Standard Fede
ral Savings and Loan Associa- 
tion”. Standard 
kad spulka yra standardas ki
toms — stipri, turtinga, val
džios pripažinta 100% geram 
stovyje.

Kitą naudą, kurią federali- 
zavimas suteikia spulkai, ak- 
cionierių nuomone, yra ta, 
kad visų dalininkų įdėliai bus 
apdrausti Federal Deposit In
surance Corporation apdrau- 
dos bendrovės iki $5,000. Nors 
pinigai yra ir taip apsaugoti 
spulkos atsargos fondu, . bet 
federales valdžios apdraudi-

S. ir K. Pociai, kurie aplei
do Boselandę liepos 2 d., jau 
Lietuvoje. Juodu aprašė sa
vo įspūdžius kelionėje laiške 
savo draugams ir pažįsta
miems. Rašoma sekamai: 
“Kelionė sekėsi gerai. Dabar 
esame Palangoje; Gottenburge, 
Švedijoje, iš laivo išlipome lie
pos 12 d., 2 vaL po pietų. 
Gottenburge, viešbutyje, išbu
vome pusantros dienos. Pas
kui važiavome ‘geležinkeliu še
šias valandas iki Stokholmo ir 
tenai paėmėm kitę laivę per 
Baltijos juras. Plaukėm 25 
valandas ir pribuvome į Klai
pėdą liepos 15 d.

“10 vaalndą vakare, muiti
nėje peržiurėjo bagažus. Ba
gažus mažai težiūrėjo. Mes 
turėjome keturis baksus, bet 
aš tik vieną siutkeisį teatida- 
riau. Paklausė ar tas pats yra 
ir kituose baksuose. Atsa
kiau tas pats. Prilipino “O.K.” 
ženklus prie baksų.

Kelionėje aš buvau sveikas, 
tik mano 
sveikavo. 
koncertai 
nuo 9 iki

“Dabar

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Korporacijos mėnesinis susirinki
mas ivyks pirmadieny, rugpiučio 13, 
1934, Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St., 8 vai. vakare. Visi di
rektoriai ir atstovai kviečiami būti
nai dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų.

A. Kaulakis, rašt.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi-

* dėlių Atrokavimu. Duodame 
Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St
Tel. Franklin 0576

PAMOKOS

TEL. REPUBLIC 8402

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

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

Cicero 645

Financial 
Finaniai-Pazkoloz

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtafsni

aevičienė ir jų sūnūs Antanas 
ir Pranė Butkus. Visi apsi
stojo pas p. V. Lutkų, 2230 
Blue Island avenue. Mat, ppj Spulkos

Anglų Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan

Avė., 2 fl.
Tel. Pullinan 3359

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$209 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

moteris truputį ne-« 
Ant laivo būdavo 
kiekvieną vakarą 
11 valandos.

esame Palangoje.
Buvome ant Birutės kalno, bu
vome ir “byčiais”. Mums, 
nepripratusiems, atrodo liūd
na. Vėliau važiuosime į Plun- 

nuo1#?* Medigėnus, Žarėnus, pas
kui į Kauną. Jeigu bus pa
togios aplinkybės, apvažiuo-

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimolofirijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

todėl,

mas depozitų saugumų dar 
labiau užtikrina.

Buvusios D. L. K. Gedimino
Standarddabar

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

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.

Help Wanted—Female 
Darbininkių^Rcihįą.

REIKALINGA moteris arba augu
si mergina prie namų darbo, pra
gyvenimas ant vietos.

1857 W. 13th St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų kur 
visai nėra mažų vaikų. Esu 52 me
tų, galiu apdirbti visa namų darbą 
2907 So. Lowe Avė., iš užpakalio.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas — 

parloris, maudynė ir karštas bėgan
tis vanduo. 2102 W. 19 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė su vi
sais rakandais, per 20 metų išdirb
ta. Gali pirkti ir su namu. Priežas
tį patirsite ant vietos. 4522 South 
Honore St., Chicago, III.

PARSIDUODA alaus tavern, gera 
išdirbta vieta, 5 kambariai pagy
venimui. Kaina $350.00; priežastis 
liga. 2122 W. 63rd Street, Republic 
5073.

SEN0S RUPTURA ^PAVOJINGA 

Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Triiss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminė* pančiakos) dėl varicose gyslų. 
BELTS, ARCHES Ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

183 Weat Lake St., Arti Wells St

LtNCOLNS FRIDE
AS HONEST TO YOUR TAŠTE AS THĘ_NAME
100 —- Straight ------ Proo^

KENTUCKY BOURBON WHISKEY 
IT’S EIGHT MONTHS OLD 

MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIŲ GĖRIMŲ 
(Palyginkit musu kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSES OLD TAYLOR (BONDED) 
SH1PPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liąuor Co.
WHOLESALE ONLY 

3252 S. Halsted St 
VICTORY 5382-83

Klausykite kasdien WCFL 12:20 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilrral jus eerrate, 
nei kas suklldo Jūsų liroje. Jeiru jus 
rimtai norite būt i&rydyti. jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
steigd tūkstančiams urnomis ir kroni
komis ligomis sergančius į sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fizikas itegzamfnavl- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mos esame prieangi aug&tom r a tom, ku
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenč, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU. INKS
TU, KEPENŲ. KRAUJO. SKILVIO. 
NERVŲ. ODOS. VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria 6ių ūmių arba kroniAkų ligų, vyrų 
arba moterų ? Tai ateikite j Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTfiS

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.

PARDAVIMUI grosernė pilnai 
įrengta, biznis išdirbtas per 4 me
tus. Priežastis pardavimo vyro mir
tis, arba išrendavojimui.

3512 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI labai geras tavern 
tarp dirbtuvių ir svetimtaučių. Grei
tam pardavimui parduosiu pigiai.

5617 W. 63rd PI.

PARSTDUODA namas su tarvern. 
Biznis išdirbtas per daug metų, nė
ra priežasties pardavimui.

1521 W. 69th St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

KAMPINIS Storas ir Apartmen- 
tas 50x125, dviejų karų garadžius. 
Paaukausiu pigiai. Savininkas 

Yards 2026

$150.00 Cash—likusi mažais mė
nesiniais išmokėjimais—nupirks nuo 
savybe arti 37-tos ir So. Halsted 
St.—2 flatų namą.—Kaina $3500.00.

$250.00 Cash—likusi mokėti kaip 
rendą nupirks murini bungalow 
Lyons, III.

Pašaukite arba rašykite 
FRANK J. PETRU 

n 1443 W. 18tb Street 
Tel. Canal 0806.




