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Penki Asmenys Sužeisti 
Prie Hammondo Dirbtuvės
Susirėmime pikietų ir 
mėginusių prasiveržti 
per pikietus streiklau
žių sužeisti 3 policinin

kai ir 2 pikietuotojai
HAMMOND. Ind., rugp. 13. 

—Trys policininkai ir du pikie
tuotojai tapo sužeisti susirėmi
me prie Lever Bros, kompanijos 
muilo fabriko Bobertsdale, 
Hammond, Indiana, priemiesty.

Suirutė kilo kai būrys vyrų 
mėgino prasimušti automobiliu 
per pikietų eiles i plentų.

Suirutei aprimus, fabriko 
♦menedžeris Bruce Vernon pa
reiškė, kad darbavietė bus lai

Laukia valdžios įsimaišymo j Meliono 
plentų streikų

PITTSBURGII, Pa., rugp. 13. 
Kilus praėjusį penktadienį Alu- 
minum Company of Amerika 
(Meliono šeimos kontroliuoja
muose plentuose) darbininkų 
streikui pirmadienį padėtis at
rodė nepasikeitusi. Taip dar
bininkai, taip kompanijos vir
šilos laukė valdžios atstovų tar- 
pininkystės ginčių^ likviduoti.

John Bowen, atstovaująs dar
bo santikių tarybų, tapo pasiųs
tas iš \Vashingtono padaryti 
pradžių taikos deryboms.

Roy Hunt, aluminum kompa
nijos prezidentas, pareiškė, kad 
darbininkai reikalauja “užda
rytos dirbtuvės” sutarties ir 
kad kompanija esanti priešinga

Didžiulis kranto 
šmotas nukrito i 

i ..

Niagara krioklį
NIAGARA FALLS, N. Y., 

rugp. 13. — Didžiulis šmotas 
kranto žinomas kaip Horshoe 
Falls (patkava) atplyšo ir nu
marmėjo į krioklį šiandie.

įvykis sukėlė milžiniškų tren
ksmų ir išmetė vandens fonta
nų porų šimtų pėdų aukštin.

Atplyšęs kranto šmotas, ma
noma, svėręs apie 30,000,000 
svarų.

Užėjo prasti laikai
OKLAHOMA CITY, Okla., 

grup. 13.—George Kelly n|e- 
perseniai skaitėsi Čia labai 
smarkiu vyru. Ir gyveno pla
čiai.

šiandie jo advokatas siūlo 
pardavimui Kelly $10,000 šar
vuotų automobilį ir Kelly pa
čios $3,200 laikrodėlį. Mat abu 
Kelly—taip vyras, taip mote
ris —sėdi kalėjime. Jie tapo 
nubausti už kidnapinimų tūlo 
Chaster Urschel pereitais me
tais. Prasti laikai užėjo p.p. 
Kelly.

Chicagai ir apielinkei federa* 
Uo oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Chicagoj ir apielinkėj—gied
ra; kiek vėsiau pietinėj Illinois 
daly.

koma uždaryta iki streikas pa
sibaigs. Jisai paliepė tiems 
samdiniams, kurie nėjo į strei
kų, grįžti namo ir laukti pašau
kimo į darbų.

Sužeistieji darbininkai tapo 
nuvežti j ligoninę.

šis plentas yra anglų kom
panijos savastimi. Ta pati 
kompanija kontroliuoja kitų 
plentų Cambrigde, Mass.

Hammondo dirbtuvės streikas 
tęsiasi jau savaitę laiko. Strei- 
kieriai reikalauja, pripažinti 
unijistams pirmenybės teisę ir 
pakelti algas.

Kai pilnai dirba, plentas sam
do 400 darbininkų.

šitokiai sutarčiai.
David AVilliams, Amerikos 

Darbo Federacijos distrikto or
ganizatorius, kaltina kompani
jų, kad ji atsisakė pasirašyti 
ne “uždarytos dirbtuvės” su
tartį, bet iš viso nesutikusi pa
sirašyti jokios sutarties su dar
bininkais priklausančiais Ame
rikos Darbo Federacijos uni
joms, kurių streiko apimtuose 
plentuose yra didelė didžiuma.

Prie Meliono plentų, kuriuo
se paskelbta streikas, pikietai 
eina savo pareigas po 6 valan
das. Jokios suirutės iki šiol 
nebuvo, išėmus porų ginčų kai 
eita į streikų. Tada pora vy
rų tapo lengvai sužeista.

Alkogolius nosiai, 
kad apsisaugoti 
nuo šienligės

CLEVELAND, Ohio, rugp; 
13.—Dr. Myron Metzanbaum iš 
Clevelando praneša, kad yra ge
ras būdas įskiepyti nosį alko- 
goliu apsaugai nuo šienligės. Pa
sak daktaro, vienos alkogolio 
dozos įšvirkštimo gali užtekti 
apsaugai nuo šienligės per sa
vaitę, o kartais per visus me
tus ar porų metų.

Sovietai ir Manchukuo 
nutraukė derybas dėl 
gelžkelio pardavimo
TOKIO, Japonija, rugp. 13. 

—Rusijos ir Manchukuo atsto
vai neoficialiai nutraukė de
rybas, kurios vesta Chinijos 
rytų gelžkelio interesų parda
vimui. Rusų laikraščiai Mask
voj išsireiškių, joge i Japonija 
esanti kalta dėl teroristinių 
žygių tose srityse, kur 
eina kalbamas gelžkelis, kad 
priversti rusus parduoti savo 
interesus tame gelžkely.

La Follette remsiąs 
Roseveltą

FOND du LAC, Wis., ruįgp. 
13.—Pradėjęs kampaniją kaip 
kandidatas į Jungt. Valstijų 
senatorius Robert M. La Fol- 
lete savo kalboj pasakytoj Van 
Dine apielinkėj sekmadienį pa
reiškė, kad jis rems prez. Roo- 
seveltų koliai pastarasis eis 
teisingu keliu. Senatorius La 
Follette stato savo kandidatū
rų perrinkimui.

Constantine miestas Algerijoj, kur arabų užpuolamuose ant 
žydų užmušta daugiau kaip 100 žmonių ir sužeista virš 300. 
Viršuj paveikslas rodo dalį biznio distrikto, o apačioj garsųjį 
piramidinį kapų mieste.
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Numatomos valdžios priemonės kovoj su 
sausra

VVASŲINGTON, D. C., rugp. 
13.— Prezidentas Rooseveltas 
sušaukė šiandie į Baltąjį namų 
valdininkus, kurių žinioj yra 
pašalpos teikimo reikalai.

Darbuotojai pašalpos teikime 
išsireiškę, kad kongreso paskir
tų $525,000,000 nukentėjusių 
dėl sausros pagelbai neišteksių. 
Prezidetas ieškąs fondų, iš ku
rių butų galima teikti priedo 
prie kongreso paskirtų sumų, 
jeigu jų neišteks.

Apskaičiuodami, kad šiemeti
nis derlius busiąs mažiausias 
per pastaruosius 30 metų, val
dininkai numato farmų pro
duktų kainų pakilimų publikai 
arba suvartotojams. Jie todėl 
žada dėti visas pastangas pel- 
nagaudų operacijoms kontro
liuoti.

Kalbama apie permainas far

Areštuota 219 poli
cininkų Austrijoj

VIENA, Austrija, rugp. 13. 
—Rugpiučio 12 dienų valdžia 
pranešė, kad 219 policininkų 
grūmoja disciplinarės bausmės 
Jie visi yra suimti ir yra nu
žiūrimi kaip simpatizuoją na
ciams. Kai kurie policininkų 
pasodinti į kalėjimus, kiti pa
likti namie valdžios agentų da
bojami.

Moteris įšoko į Niagara 
vandenpuolį

NIGARA FALLS, N. Y., rugp. 
13.-^-Mrs. Ruth L. Hyde, 30 
metų, įšoko j Niagara vanden- 
puolio vandenis iš gurbo, ku
ri uto turistai yra vežiojami virš 
vandenpuolio. Moteris iššoko 
kai vežimėlis pasiekė upės vi
durį.

ŠEDUVA.—Pieno p-mo b-vė 
savo pieninę pertvarkė iš pa
grindų. Dabar įrengta naujau
sios konstrukcijos mašina, ku/ 
ri atsėjo 145,000 litų; J dienų 
apdirba per 15,000 kilogramų 
pieno.

mų produktų kontroliavimui. 
Pavyzdžiui, gal, bus leista at- 
einatiems metams nusėti kvie
čiais tokį šalies plotų, koks bu
vo sėjamas 1927-32 metų lai
kotarpiu. Dar numatoma, kad 
valdžia leis kultivuoti nuo 32,- 
000,000 iki 35,000,000 akrų 
medvilnės (bovelnos) vietoj 
25,000,000 leistų kultivuoti šie
met.

Gal taps pakeista bent 1935 
metams sutartis dėliai kviečių 
eksporto padaryta tarp S u v. 
Valstijų, Kanados, Argentinos 
ir Australijos, šia sutartimi 
einant buvo padarytas apriboji
mas kviečių kiekio eksportui; 
tarp kitko Ji/ng. Valstijų eks
portas buvo apribotas 90,000,- 
000 bušelių metams. Dabar at
rodo, kad ateinačiais metais 
šalis neturės ne to kiekio kvie
čių išvežimui svetur.

Kova tarp Hitlerio ir 
vokiečių kunigų

BERLYNAS, Vokietia, rugp. 
13.—Atkakli lova tarp Hitlerio 
ir Vokietijos protestonų kuni
gų atrodo neišvengiama. Val
džia areštavo nemažai kunigų, 
kurie reiškė priešingumo dikta
toriškai galiai suteiktai reicho 
vyskupui Ludwigui Muelleriui, 
karštam Hitlerio sekėjui.

Mat Muellerio programas rei
kalauja iš kunigų ištikimumo 
Hitleriui prsiekos, o kunigai sa
ko, kad toki prisioka pastatytų 
Hitlerį pirm Dievo ir bažnyčios. 
Nenuolankus Hitleriui pastoriai 
praėjusį penktadienį išleido 
Hamburge manifestų, kuris 
skaitoma kaip kuro paskelbi
mas rudmųrškinių vadui.

Panevėžis
Pastaruoju laiku netik mies

te ,bet ir apjinkėse ėmė sirgti 
ir mirti vailcai niro kokliušo. 
Apie Pumpėnus, Naujamiestį ir 
Upytę vaikų kasdien miršta po

Hitleris protestuoja 
Čekoslovakijai

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
13.—Vokietijos pasiuntinis Pra
hoje šiandie įteikė Čekoslovaki
joj užsienio reikalų ministeri
jai tris aštrias notas.

Viena tų notų reiškia pro
testų kai kurių čekų laikraščių 
komentarams dėliai Hindenbur- 
go mirties ir dėliai galimų po
litinių pasėkų ryšy su jo mir
timi.

Antroji nota protestuoja vo
kiečių socialdemokratų pildan
čiosios tarybos Čekoslovakijoj 
manifestų, kuris liečia Hitlerio 
paskelbtų Vokietijai plebiscitų.

Trečioji nota atkreipta prieš 
brošiūrų, kurioj yra atspaus
dintos nepalankios naciams ka
rikatūros; Hitlerio valdžiai už
protestavus ši brošiūra buvo 
ištraukta iš parodos Prahoj ke
letas mėnesių atgal.

Argentina skelbia 
kviečių gamybos 

apribojimą
LONDONAS, Anglija, rugp. 

13.—Antradienį, rugp. 14 d.„ 
čia prasideda tarptautinė kon- 
ferecija kviečių gamybos ir 
pirklybos klausimais.

Laukiama, kad Argetinos at
stovai onkfereneijoj paskelbs, 
jogei jų šalis yra prisiruošusi 
sumažiti 15 nuošimčių plotų 
kviečių sėjimui.

Jeigu Ąrgentinps atstovai pa
darys šį pareiškimų, tatai liu<- 
<įys, kad ii’ ji prisdiėjo prie 
pastangų sumažinti kviečių pro
dukcijų. Pernykštėj tokioj 
pat konferencijoj kaip šymeti- 
nė Argentinos atstovai sutiko 
nedidinti savo šaly kviečių sė
jos plotų, bet jie griežtai at
sisakė paremti Jung. Valstijų ir 
Kanados įnešima sumažinti jį 
15 nuošimčių.

Nužiūrima tačiau, kad pa
stangos gauti sutikimų kviečių 
sėjos apribojimui iš tokių ša
lių kaip Francija, Italija ir Vo
kietija susilauks nemažai kliū
čių.

Portlando trokų šo
ferių streikas

PORTLAND, Ore, rugp. 13. 
—H. W. Dail, vežėjų unijos 
sekretoriaus pareiškimu, 400 
vietos trokų šoferių buvo pri- 
siruošę išeiti į streikų pirma
dienį. Darbininkų reikalavi
mai esą pakelti algas daugmaž 
vienu doleriu dienai ir pagerin
ti darbo sąlygas. Iki šiol tie 
trokų šoferiai gaudavo nuo 
$4.25 iki $4.75 dienai už as
tuonias darbo valandas.

Parakas apdraskė 
žmogų

Tytuvėnai. —Sprogęs parakas 
sudraskė Romerio dvare ak 
mens skaldytojo Dambrasuko 
abidvi rankas. Nukentėjęs nu 
vežtas Šiaulių ligoninėn. Pažy
mėtina, kad akmenų , skaldymas 
paraku čia vyksta i? be jokios 
speciųles priežiūros ir tokios 
skaudžios nelaimės yra dažnas 
reiškinys.

Naujos ligoninės darbas spar
čiai eina. Manoma šiais me
tais užbaigti. Ligoninė stato
ma labai gražioje viėtoje; prie 
pat šakių į/arko, kur ligoniai 
galės sau pasilsėti ir pavaikščio
ti. Parkas taip pat tvarko
mas.

Lituanica II veš laiš
kus Lietuvon

Už $2.50 nugabens siuntinį oru iš New 
York į Kauną per atlantiko vandenyną

Laiškus galima užsisakyti dabar; siuntimo in
strukcijos bus patiektos su specialiais vokais
Atsakydama j skaitlingus pa-Į 

klausimus iš lietuvių pusės ir į 
iš svetimtaučių, ALTASS val
dyba šiuomi praneša, kad “LI-1 
TUANICA II” vež laiškus Lie
tuvon.

Kaip ir pirmutinė, “Lituani
ca II’ gabens į Lietuvą savo 
sparnais Amerikos lietuvių svei
kinimus giminėms Lietuvoje, 
gabens laiškus nuo sūnų ir duk
terų tėvams, nuo brolių ir se
serų viename kontinente, bro
liams ir seserims kitame. Ga
bens leitenantas Vaitkus ir vo
kus filatelistų, kurie ypatin
gai ieško panašių progų įgyti 
nepaprastose aplinkybėse per
gabentų siuntinių.

Dariaus ir Girėno pervežti 
laiškai dabartiniu laiku yra 
tokios didelės vertės, kad dau
gelis to paskatinti, šįmet yra 
pasiryžę siųsti jei ne du tris, 
tai bent po vienų laiškų arba 
kam nors Lietuvoje arba sau. 
Tarp tokių didžiumoje bus fi
latelistai.

Dūmų debesiai den 
gia tris valstijas

SPOKANE, WASH., rugp. 13. 
—Tamsus durnų debesiai ky
lantys iš poros tuzinų girių 
gaisrų kabojo šiandie rytinės 
Montanos, šiaurinės Idahos ir 
rytinės VVashingtono valstijų 
dalyse.

Tik Idaho valstijoj Selway 
nacionalėj girioj 2,000 žmonių 
būrys kovojo desperatiškai, kad 
paimti kontrolėn pora besiple
čiančių gaisrų.

Aeroplanai, kuriais vežta 
maistas ir kitokios reikmenės 
Ugnegesiams, tureo sugrįŠti į 
savo bazes Montana ir Wash- 
ington valstijose, ba pilotai per 
durnus nepajėgė surasti tinka
mų vietų orlaiviams nusileisti.

Miestų Spokane užtvindė du
rnai šiandie pirma kartų, kai 
didžiulis gaisras kilo girioj apie 
10 mylių tolio nuo čia. Gais
ras slinko JSpokane pusėn trijų 
myliu ilgio juosta.

Vėl dedama pastangos 
Minneapolis streikui 

likviduoti
MINNEAPOLIS, Minn., rug. 

13.—Kadangi pirmseni federa- 
lių tarpininkų pasiūlymai ne
pajėgė likviduoti trokų šoferių 
streiko, tai tie patys tarpinin
kai dabar ir vėl laužo galvas, 
kad išdirbti tokias taikos są
lygas, kurios butų priimtinos 
taip streikieriams, taip samdy
tojams.

Vėl. moteris teisiama už 
galvažudystę

COOPERSTOWN, N. Y., rug. 
13.—šiandie prasidėjo nagrinė
jimas bylos iškeltos p-niaiEvai 
Coo, 42 metų, rodhauzės savi
ninkei. Ji yra kaltinama tuo, 
kad nužudžiusi savo darbinin
kų tikslu iškolektuot jo $12,000 
apdraudų.

Lituanica II gabens Lietuvon 
kelius šimtus laiškų. Tam ti
kslui bus pagaminti specialiai, 
lengvi konvertai (vokai) ir la
kštai raštui, kurie bus pasiųs
ti tiems, kurie norės su lėktiu 
vu laiškų pasiųsti. Kiekvieno 
laiško kaina bus $2.50.

Norintieji užsisakyti laiškus, 
prašomi prie pirmos progos pa
siųsti $2.50 čekį arba money 
orderį ALTASS iždininkui, p. 
Justinui Mackievvicz, 2324 So. 
Leavit Street. Užsisakiusiems 
bus tuojaus pasiųsti specialiai 
konvertai ir lakštai ir instruk
cijos kaip laiškus reikės siųs
ti.

Pervežimui tebus paimti tik 
tie vokai, kuriuos siuntėjams 
pasiųs ALTASS. Kiti vokai 
nebus imami, kad išvengti ne
susipratimų su paštų valdybo
mis.

Tie, kurie planuoja siųsti 
laiškus, prašomi juos užsisa
kyti dabar, nieko nelaukiant.

Buvusio karaliaus 
sūnūs mirė

VIENA, Austr.’ja, rugp. 13. 
—Kunigaikštis Gonzalo, buvu
sio Ispanijos karaliaus ketvir
tas sūnūs, mirė šiandie. Mir
ties priežastis tai automobilio 
nelaimė įvykusi 17 valandų an
kščiau, kurioj Gonzalo tapo su
žeistas.

Pats savimi sužeidimas gal 
kitam asmeniui ir nebūtų bu
vęs taip pavojingas, kaip Gon- 
zalui. Dalykas betgi toks, kad 
Gonzalo, kaip ir vyresnysis jo 
brolis, sirgo kraujo tekėjimo li
ga, ir jis mirė dėl nutekėjimo 
kraujo. Ligos ypatybė yra to
ki, kad prisimušęs kraujas ne
sustoja tekėjęs.

ši liga kamuoja buvusio Is
panijos karaliaus šeimų. Ja 
pavelde j a šeimos nariai vyrai, 
o perduoda naujoms gentkar- 
tėms moterys.

Mirė žymus rašytojas
NEW YORK, N. Y., rugp. 12. 

—šiandie mirė Augustus Tho- 
inas, daugelį metų scenos vei
kalų rašytojas ir statytojas jų 
scenoj . Mirė nuo apoplekcijos 
Clarkstown Country kliube bū
damas 77 m. amžiaus.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilnų ir 
greitų išmokėjimų.

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. dienų.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tel. Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Pas Fordą

Kai pradėjau Lietuvoje ma
tyti “Fordo” ir “Fordsono” 
(traktoriaus) skelbimus laik
raščiuose ir kai pirmų kartą 
važiavau ten “Fordu” — nie
kuomet nemaniau, kad kuomet 
nors teks matyti, kaip tuos 
“Fordus” daro. Bei dainoje apie 
Napoleoną (rusiškai) gerai pa
sakyta:: į. į;

“Sudba igrnet čeloviekom” — 
(“Likimas žaidžia žmogumi”)...

Tai tas “likimas” ir mane 
atvedė į garsiąsias Fordo dirb
tuves Detroite, jbruko į rankas 
“sokerį” (saldainį su ledais, 
ant kotelio) ir sako:

—Vaikščiok ir žiūrėk!
Tas “sokeris” ne juokais 

čia pridedamas. Kaip tik — ei-

į vagonus — vežti į visas šalis, 
čia deda po motorų į diržu 
pravažiuojančius automobilių 
griaučius (griaučiai!.. Juk, 
esant tiek nelaimių su automo 
biliais, tie, sudegusių ir sulau 
žytų automobilių griaučiai ga
lėtų vaidintis musų amžiuje 
žmonėms taip pat, kaip vaidin- 
davosi legendari škiej i senovės 
pakaruokliai!..); čia vožia ant 
viršaus sienas (“body” —- kū
ną), čia “užfundija” — pride
da, ant viršaus, ratus, kuriuos 
geraširdis darbininkas, stovin
tis toliau, sumausto...

Visi pas Fordą reikalingi, vi
si dirba. Kiekvienas kampelis 
yra kampeliu įstaigos, “puo
šiančios žemės veidą”, 'tik mes 
— žiūrovai esame ten nerei
kalingi. Todėl, parėjus visą' 
grandinę, mus veža savo auto
busu į Fordo raštinę. Ten toks' 
grynas oras aplinkui ir taip

Vyskupas važiavo karietoje, 
į kurią buvo pakinkyti keturi 
arkliai. Vienoje rankoje jis lai-
kė lazdą, o kitoje kryžių, su 
kuriuo “bagaslovijo” žmones. 
Paskui karietą sekė keli karei
viai. Jie jojo ant arklių su ap
nuogintais kardais.

Nors nuo to laiko jau daug 
metų praėjo, bet ta scena ir 
šiandien stovi mano akyse. Ne
galiu jos užmiršti. Taip pat 
galiu pasididžiuoti, jog ir 
buvau vyskupo palaimintas 
gavau “amžinus atlaidus”.

aš
ir

O štai kitas įvykis, šiomis

Lietuvių Diena Pasaulinėj Parodoj 1934
Rašo Juozas J. Hertmianavičius

butų suteikę mums tokią gra
žią aikštę, kokia yra “Court 
of States”. Kada atėjo vakaras,

George Winkler (viršuj), 
centralinis asmuo kovoj prieš 
naujai išleistą Oklahomos val
stijoj įstatymą, kuris numato 
S'tereližavimą užkietėjusių (ha- 
bitual)) kriminalistų.

eiti geryn. Manoma, jog trum
poje ateityje jis pasveiks.

P-as Valavičius American
Steel Foundry eina formano

darni per Fordo dirbtuvių pa
talpas, vienoje radome parda
vinėjantį juos žmogų ir, kol 
tą “sokerį” suvalgiau, jau, 
mums matant, padarė ištisą ei
lę automobilių... Ne “poezija”
- čia žodžiai, bet tikriausia 
tikrenybė:

—Kol pas Fordą suvalgai 
“sokerį”. darbininkai padaro 
automobilį!

: Pirmiausiai — vertas nuo
traukos vaizdas, kai atvažiuoji 
gatvės elektriniu vežimu iš 
miesto ir lipi per tiltą į dirbtu
ves — matai milžinišką plotą, 
automobilių nustatytą; ne — 
pagamintųjų automobilių, bet
— darbininkų automobilių, su 
kuriais jie atvažiuoja į darbą... 
Iš viršaus matai mirgančias 
automobilių nugaras, kaip nu
garas tų vabalų, kuriuos per
nai vasarą Birštohe mažiau ap
semtoje gūžtoje Nemuno kran
te. Taip pat saulė žaidė jų juo
dais, kietais dangčiais —.'.nu
garomis, kaip čia — Detroite... 
(Automobiliaus “nugara”, ma
tote, yra iš viršaus, kai jį 
palygini su gyvunu...).

Raštinėje užpildai geltoną 
kortelę. Vadovas veda iš ten 
būrelius per visą tą judantį 
progresą, kol išeini ten, kur iš
eina jau visai padaryti auto
mobiliai.

Aukštai einą grandinėmis vi
sokios dalys, lyg parodoje, prieš 
darbininkus, kurie: kak;, muša, 
gręžia, cipdo, žviegina viską.

Atsimenu, kai 1931 metais 
Dauguvpilio (Dvinsko), Latvi
joje, geležinkelių dirbtuvėse 
vienas iš Lietuvos provincijos 
žurnalistų (ekskursijos sakė, 
matydamas, kaip vienas darbi
ninkas greitai daro iš geležies 
atatinkamų šmotų po geležin
kelių bėgiais pakišamas (ir pri
kalamas) geležis. Jis sako:

—Taigi, aš dabar lenkiu gal
vą technikai!

Aš, norėdamas tą patį jš- 
reiksti apie Fordą, turėčiau su
silenkti kaip natų raktas arba 
paragrafas...

Iš kitos pusės — atrodo, kad 
nieko nėra ypatingo. Jauti, kad 
žmogus, tiek laiko praleidęs 
šioje planetoje, turi teisę taip 
lengvai mankyti geležį ir visus 
kitus žemės vaisius, kurie, išė
ję iš žmogaus rankų, turi puoš
ti savo darniu sudėtingumu 
amžiną jaunuolę, amžinai ne
kaltą mergelę ir amžinai moti
ną, musų žemę. Visas tas dir- 
žinis judėjimas viršuje ir že
mai, rodos, yra taip paprastas, 
kaip paprastas rūbas mums at
rodo to žmogaus, kuris kadai 
se, musų vietoje, bėgiojo pus
nuogis ir plaukais apžėlęs pas
kui žvėrį ir su spindinčiomis 
akimis rijo ir laižė smegenis iš 
ką tik perskelto švėries kau
šo... Atrodo, kad vis dar per- 
mažai sudėtingumo, permažai 
žmogus pasiekė... Bent aš bu
vau ten toks besotis su “soke- 
riu” rankoje ir nusilenkimu 
progresui širdyje.

Čia krauna automobilių dalis

gražiai atvaizduoti automobi
lini skelbimų lakštuose viduje, 
kad tikrai neveltui ten Fordas 
po visko nuveža žmones. Aš 
manau, kad tokiu būdu nema
žai kas sau automobilių užsi
sako, nusiperka (nebeišlaiko 
pagundos) 4

Fordo automobilių gamyklos 
apžiūrėjimas. teisybę sakant, 
mane sugadino!

Nors aš pats automobiliaus 
neturiu, bet dabar, pamačius 
jų tokią greitą ir lengvą gamy
bą, jie man atrodo “už nieką”..

Arėjas Vitkauskas.

Indiana Harbor, Ind.
Niekad nėra gerai

pareigas. Jis yra pusėtinai pa
siturintis žmogus.

Turime ir kitą ligonį. Bū
tent, serga p. Stasys Barzdys, 
musų senas vietos draugijų 
darbuotojas. Nors jis nesijau
čia labai silpnas, bet visgi yra 
priverstas pasiduoti daktaro 
priežiūrai. Aną dieną man te
ko su juo susitikti. Nusiskun
dė, kad nebeturįs teik energi
jos, kaip pirma. Esą, mano ko
jos tarsi ne mano. Nebėra no
ro ką nors veikti.

P-as S. Barzdys kartu su p. 
F ra lik Rudžiu laiko alinę adre
su 3525 Main St.

Linkiu m Ūsų sergantiems 
darbuotojams kaip galima grei
čiau pasveikti!

— žilas Senelis.

Kai žiema šalta, tai mes nu
siskundžiamo, jog per daug 
šalta. Ateina vasara, — mes ir 
vėl nepatenkinti: karščiai 
mums neduoda ramybės. Va
dinasi, gamta niekuomet mums 
pataikinti nedali. Jei ne vienas, 
tai kitas yra nepatenkintas.

Mes tai turime ačiū pasa
kyti plieno magnatams, kurie, 
taip sakant, labai “rūpinasi” 
musų Ūkimu ir apsaugoja nuo 
karšpių. Nuo birželio pradžios 
api^ vienas trečdalis Tlarbinin- 
kų gavo “vakacijas”. Per karš
čius dirbti prie įkaitusių kros
nių, kur geležis ištirpinama į 
savotišką maliasą, nėra juokai. 
Tad, matomai, bosai ir “susi
mylėjo” bei paliuosavo darbi
ninkus nuo tos koronės.

Kada mes busime vėl pa
šaukti dirbti j liejyklas, sun
ku pasakyti. Tiesa, bosai “tie- 
šija”, jog rugsėjo mėnesį vėl 
viskas eis, kaip iš pypkės. Bet 
tai dar klausimas, ar taip bus.

Per karščius dirbti plieno 
liejyklose yra tikrai nemalonu. 
Labai dažnai darbininkams pa
sitaiko susirgti. Nuo karščio 
jie nusilpsta. Kai tik užeina 
didesni karščiai, tai kompani
jų vežimai vos spėja nusilpu
sius darbininkus vežti į ligo
ninę arba namo.

Tos rųšies ligos tačiau ilgai 
nesitęsia: ant rytojaus darbi
ninkai atsigauna ir vėl trau
kia į darbą, žinoma, kai ka
da pasitaiko ir rimtesnių da
lykų. Pavyzdžiui, gana rimtai 
buvo susirgęs p. Juozas Vala
vičius. Bedirbdamas jis labai 
sušilo, ir nuėjęs i ofisą atsi
gėrė leduoto vandens. Tuoj po 
to jis pradėjo nekaip jaustis. 
Nežiūrint to, kad blogai jau
tėsi, bet išdirbo visą dieną. 
Mat, p. Valavičius yra itin tvir
tas vyras ir ligai nenorėjo pa
siduoti. Tačiau, kai parėjo va
kare namo, tai pasijuto tiek 
blogai, jog reikėjo į daktarą 
kreiptis. Atvyko Dr. Schleiker 
ir surado, kad p. Valavičius 
serga plaučių uždegimu.

Dabar p. Valavičius yra pri
žiūrimas labai gero gydytojo 
ir dar geresnes slauges. O ta 
slaugė yra jo žmona, p-ia Ona 
Valavičienė. Ačiū jos budriai 
priežiūrai, ligonis jau pradėjo

Indiana Harbor, Ind.
Du pairai minimai

Tai buvo daug -Dietų algai. 
Gyvenau dar* Lietuvoje ir bu
vau savo motinėlės priežiūro
je. Kartą pasklydo žinia, jog 
per musų kaimą važiuos Kari 
no vyskupas. Dabar tikrai ne
galėčiau pasakyti jo pavardės, 
bet, rodosi, tai buvo vyskupas 
Miačeslovas Palulovas.

Vyskupas važiavo į Taura
gę. Kunigas buvo pranešęs 
bažnyčioje apie tą įvykį. Kai
miečiams diena buvo žinoma. 
Tačiau niekas nežinojo, kurią 
valandą jis pravažiuos. Kad ne- 
praleidus progos pamatyti vy
skupą, žmonės nuo pat ryto 
pradėjo rinktis prie kelio. Vie
ni lipo į medžius, o kiti ant 
stogų, kad tik geriau pamatyti 
“šventą asabą”.

Laukti teko beveik visą die
ną, nes vyskupas tik vakarop 
pravažiavo. Buvo tai rudens 
laikas. Diena pasitaikė gana 
niūri. Visur šlapia, visur pur
vas. Priešakyje važiavo kuni
gai ir liepė žmonėms klauptis, 
kad gavus palaiminimą. Visi 
klaupėsi į purvą, kad gavus 
“amžinų atlaidų”.

ir liko uždegtos šviesos, vaiz
das buvo tikrai žavėjantis. 
Gamta pati, lyg pagerbimui 
musų pastangų, suteikė labai 
puikų orą. Viršui aikštės ma
tėsi mėlynas, žvaigždėmis pa
puoštas dangus, kuris puikiai 
harmonizavo su spalvomis 
“Court of States” triobesiu, 
šviesomis, ir upu žmonių. Vis
kas tas sudarė taip puikia at
mosfera, kad ilgai, ilgai pasi
liks ji atminty ir sieloj tų kur 
ten tą vakarą atsilankė.

Jau buvo arti pusnakčio ka
da apleidome “Court of 
States” aikštę. Išėjus, lagune 
pasimatė gražus fontanai ir 
įvairiaspalvės ugnis. Kaip 
lyg išlydėjimui lietuvių iš Pa
saulines Parodos tuo laiku lei
džiamos buvo neapsakomos 
grožybės reketes. Jos buvo 
šaunamos aukštyn, kur erdvė
se sproginėjo su dideliu trenk
smu, paberdamos įvairiaspal
vius, gražiausius vaizdus. Mu
du su Dr. Žilvičių gerejomesi 
tais vaizdais ir stovėjome ant 
tilto kol paskutinė raketa ne
buvo iššauta. Po to važiavo
me namo. Tai buvo, kaip 
Amerikonai sako, A Pcrfect 
Day!

IV
Viskas kas buvo atlikta ant 

estrados, buvo labai gražiai su
planuota ir atlikta, čia matyt 
daug buvo padėta triūso, už 
ką pridera padėka tiems, ku
rie tą Lietuvių Diena rengė. 
Surengti tokį programą, spėk

ai t aklį, neužtenka vien gerų no
rų. Tą gali atlikti tik aukšto 
laipsnio mėnininkai? Pažvel- 

I gus į programo rengėjų sąsta
tą randame čia: Kleofą Jur- 
gelionį — poetą, literatą; Jo
ną Byanskį — nuo senai pasi
žymėjusį muzika; greto jo pp. 
Steponavičių ir 
lių 
zikališkas jėgas.
lavinime jaunimo — Bieliajus 
ir Andreieff. Be tokių vado
vų toks spektaklius negalėjo 
būt surengtas. Bet ir jie, jei
gu butų paėmę neišlavintą 
jaunimą, negalėtų tokį gražų 
spektaklį surengi. Garbė tat, 
priklauso tam jaunimui, ku
ris nuolatai lavinas meno sri
ty, ir gal nemažiau garbės pri
klausą ir to jaunimo tėvams, 
kurie pakreipė savo sunūs ir 
dukreles gražiojo meno sritin. 
Bet jeigu butų ir jaunimas ir 
vadai, bet nebūtų jiems su
teikta proga akivaizdoje pla
čiojo pasaulio pasirodyt, tai 
jų triūsas nesuteiktų tos gar
bės kurią dabar suteikė. Jau
čiant tad dėkingumą visiems 
dalyviams, negalima užmirštit 
ir Komiteto, kuris nepasigailė- j 
damas ir laiko ir triūso tą 
Lietuvių Dieną surengė. Pa
galinus, ir viską turint, kas bu
tų atsitikę jeigu tą programą 
nebūtų garsinusios “Naujie
nos”? Jų tad role yra čia 
pagarbos verta. Bet ir su vi
su tų veiksnių triūsu viskas 
butų nuėjus niekais, jeigu mu
sų visuomene nebūtų susirin
kus. Cit tad visiems garbės 
yra užtektinai.

Viskas, kas čia buvo pami
nėta negalėtų įvykti jeigu Pa
saulinės Parodos vedėjai nc-

Einant programų i prie galo, 
du yaizdai daro labai gera 
įspūdį. Vienas, tai “šienapiu- 
tė” o antras tai “Lietuviai 
prieš 30 ar 40 metų”, šiena- 
piutei girdėjosi tos pačios dai
nelės, kurios buvo Lietuvoje 
dainuojamos. Gėrėjausi gir
dėdamas senai jau užmirštas' 
dainas, bet tėmijau kad musų1 
grėbėjos ir pjovėjai Lietuvoje 
'_ 1__ 1___________________ 1 j
į— ne taip gražiai dainavo 
.kaip tie nuduoti šioje scenoje.
Scenoje lietuviai prieš 30 ar 
40 metų, matėsi tie patis kos
tiumai kurie buvo anais lai
kais dėvimi Amerikoje ir tos 
pačios dainos, kurios musų 
parengimuose anais laikais 
buvo dainuojamos — bet vis 
tik geriau kaip anais laikais. 
Prisiminimas buvo labai ma
lonus. Po to chorai išėjo jau 
apsirengę dabartinės mados 
rūbais ir reiškia dabartinę 
Amerikos lietuvių jaunimo 
dvasia, ir dainavo musų nau
jausias dainas. Tuo užsibai
gė perstatymas musų pažan
gos. Paskutinis numeris pro
gramo davė gerai sudainuotų 
keletą dainų, turinčių patrio
tiška reikšme. Paskutine bu
vo: “Lietuviais esame mes gi
mę”. šita paskutini daina su
daro tokį ūpą, kad ištikrųjų 
kiekvienas pasijuto taip atsi
davusiu lietuvybei, kad kol vi
sa Lietuva nebus išvaduota iš 
svetimo jungo, nclia.usis kovo
ję už jos cielybę.

Tuo užsibaigė 
Diena Pasaulinėje Parodoje 
1934 melų”.

dienomis į Washingtoną grįžo neturčjo tokių išlavintų balsų
ii nhiai-Arti! onio a TT n I . • v. • I •iš atostogų prezidentas F. D. 
Rooseveltas. Jis turėjo prava
žiuoti ir musų miestą. Kadan
gi jis važiavo geježinkeliu, tai 
prie stoties pradėjo rinktis bū
riai žmonių. Jo atvykimo lai
kas buvo visiems gerai žino
mas. Tačiau traukinys susivė
lino apie valandą, nes visur 

prezidento kelionę truk-

geležinkelio stoties su- 
apie 10,000 žmonių. Pa- 
pasirodė ir prezidento

minios 
dė.

: Prie 
sirinko 
galios,
traukinys. Paskutiniame vago
ne prie 
tas ir, 
rankoje, 
važiavo 
turėtų 
matyti.

Nors

[Princas von. Starhemberg, 
Austrijos fašistinio heimwehro 
vadas ir vice-kancleris.

Petrą Sarpa-
- pirmaeilines musų mu- 

Fiziniame

lango sėdėjo preziden- 
laikydamas skrybėlę 
mosikavo. Traukinys 

visi 
pa-

visai iš lėto, kad 
progos prezidentą

yra 
vy-

prezidento galia 
nepalyginamai didesnė 
skupo, tačiau niekam 
jo prieš jį ant kelių 
ir prašyti atlaidų.

Vyskupą mes ėjome 
ti, kad gavus palaiminimą ir 
užsipelnius “dangaus karaly
stę”. Prezidentą pasitikome ki
tokiais sumetimais. Pirmiausiai 
jam buvo pareikšta simpatija. 
Tuo pačiu laikų musų miesto 
suvargę žmonės lyg demon
stravo 
vilties, 
žęs į 
darbo, 
lies padėtį. Jei tai bus pada
ryta, tai ir musų likimas, ku
ris žymiame laipsnyje priklau-

nei 
nereikė- 
klauptis

pasitik-

“Lietuvių

Dykai Lempa!
Su kiekvienu Radio 

BU DRIKO 
Krautuvėje

savo skurdą. Jie turi 
kad prezidentas, sugrį- 
Washingtoną, stversis 

kad pagerinus visos ša-

so nuo plieno magnatų, irgi 
turės pasitaisyti.

Tačiau kyla klausimas, ka
da, pagalios, mes sulauksime 
tų geresnių laikų?

— Skurdžius.

Spaudos Darbus
y

u __ ■_

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertua
Plakatus

Atsišaukimus
Lapelius 
Korteles
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuvis
kais antgalviaią.

0 0
1739 South Halsted Street, Chicago, III

Naujas Midget Radio

$9.95
Lempa ar Stalelis — dykai.

Philco Radio po 

$20.00 
ir aukščiau.

Perkant Didelį Elektrikinį 
Rcfrigeratorių Dykai dvira
tis (bicycle>.

Perkant mažą Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai 25 
šmotų sidabro setas.

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

$69.00
Dykai gausite $69.00 vertes 
prosinimo mašiną!

Perkant gražų lietuvišką 
rekordą už

65c
Dykai gausite didelį, gražų 
Vytauto paveikslą.

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.



naujienos* chicago, m

LIETUVIU DIENA IR KLERIKALIZMAS

rengimo
verv

NaujienosDeai
how do you do it

Day
m a person

O gi ponas

ir ReikalaukitGerkit
savo

žvalgas

PETER7PEN

tinti

Lietuviškos 
Degtinės

NATHAN 
KANTER

NICK- 
NICHOLS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

YRA 
PAVOJINGA

komiteto 
Adv. Kl. 
ir užduo- 
jis buvo 
vietų už-

' IT'S* OOOD 
TU SEE TME 
SUMS-NlME

< AGAJM /

/HER PACE \ 
i SEEMS » 
k t=AMll_IARL. .’

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

RNEW 
WE 

WOULD
COME 
OUT 
ON

TOR

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

Which are the souveniers of 
the Fair, Ray, the corn or the 
corn plasters?

Edclie Čepulis being parti- 
cular about whose autographs 
he šolicits, distinguishing him- 
self from the ręst of the Cor
poration.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

ACCEPT 
THE 

INVITATION

t- 11> i'ii u'i a 1

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KENŲ

Antradienis, rugp. 14, 1984

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 

Kentucky 

Bourbon

of M r. K. Jurge- 
Byanskas, Mr. C. 
others, and we’re 
the people that

visi tė 
kad Šimu 

laukuose buvo daug auto

ZKM- m v OEAOS“- 
SO NJ1CET OP YOU 
TO COME AMD 
VI S“IT AKI OL.DZ 

k UOKIESOME /—

Why Catherine Marulis 
you that 
hausted - 
Auditorium stairs on all fours? 
the Idea.

mokau SOe ar 
rauti rer« daata 
■e Tooth Pasta, 
parsiduoda ui

- think of all the crazy 
you coiAd have per-

vvere 
fatigued and ex- 
climbing u*p the Rusiška ir Turkiška Pirtis

DOUGLAS BATHS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <5
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 •
Vanos, lietaus ir druskos vanos. .

swimming pool. *.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼. _____

come injsioe!
I M AVĖ* A NIC E*
SAJO.PGhSe’ 1=00.

\OU !

Another one of this genera- 
tion of Lithuanians has dis- 
tinguished himself, and brought 
about publicity for our nation- 
ality as a whole — Ed Krause. 
He’s the young man who got 
the most votes in the Tribune’s 
poli for All-American foot-ball 
stars to play against the Bears 
this fall. That makės us feel 
štili more thąnkf.ul (?) to Vic 
Yanzanaitis for not introdut- 
ing him to us at the lašt Nau
jienos picnic.

kad Lietuvių Dienos 
draugi-

zmo-
tuos laukus tik

tume in, gelti ng a neat crush- 
able hat instead of one of those 
beautiful derbies, and, to crown 
it all, they vvouldn’t even trust 
you to carry a flag in the 
parade 
anties 
formed with it

iš žmonių kuodaugiau 
To vieno užteko, kad 

priverst išsi- 
ir važiuo-

Hit or Mišs: .
We feel sorry for you, Frank 

Jakavičius: a’Tractured knee- 
cap, having to work anyvvay, 
no suitcase to carry your cos-

Alphonse V. Spitlis having 
his moustache renevved with 
mascara, — somehow, we don’t 
think even that was any ex- 
cuse for the artisVs having her 
ariu around his neck.

Estelle 
prettiest of all the gay belles 
in the Gay Ninties sketch at 
the Fair. Her coy mannęr 
matched her costume perfect-

simu- 
suva- 

pasaulinę parodą savo 
geresnio

Lietuvių Dienos rengimas 
davė mums progos pamatyti 
musų klerikalų baisius apeti
tus, o taipgi jų baisų kerštin
gumą, dvasišką susmukimą ir 
kvailumą.

Dabar lietuvių visuomenė ži
nos prieš kokj pavojų jai rei
kia kovoti.

ir marijonų pa- 
kada lietuviu 

ios iškilmės mi
sa vo tvarkingu- 

stengiasi viso- 
sunie- 

lietuviu

Going 45 milus and trying 
to beat the I. C. to the Cross
ing is no time, Aldona Maro- 
zas, to tell us that you'r brukęs 
don’t function properly. Con- 
sider our nerves.

Gentlemen:
After listening to your pro

gram since it started, I finally 
gat the courage to vvrite you 
a letter of \vhat 1 think of it.

Speaking of the ouarted I 
think I 
good it 
i s what 
soloist I 
kaitė. I 
she sang for ofher people & I

We achieved the height of 
something or other when we 
arrived an hour late Thursday 
nite at the Auditorium and 
were an hour early...

Otto Planetta
Paveikslas rodo Austrijos na

cį, kuris buvo rastas kaltu (lė
liai nužudymo Dollfusso, šalies 
premjero, ir tapo pakartas.

COMG OKI ! 
WE ARE ON 
TOO OP TME 

CASTLE:

asmuo
Jurgelioniui la- 

kad lietuvių 
butų kuo- 

ir tam 
pašvę- 

Tečiai/s 
šimutis 

vie- 
Prieš

The tantalizing flavors of true may> 
onnaise and true old .faahioned boiled 
dreMing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exduaive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Šimučio 
Lietuvių — • • v
UJO 1S 

mitete 
rijonų. 
nebutu 
kad toks procentas katalikų įei
tų i komitetą, jeigu tiek ras
tųsi iš jų pusės veiklių žmo
nių, suprantančių kaip gražus 
parengimai yra daromi. Bet 
buvo juokai manyti, kad ma
rijonai tiek vietų galėtų nau<- 
dingai užpildyti 
šimutis tik marijonus gerais 
katalikais pripažino, ir tik dėl 
to jis jų vienų norėjo komite
te, nors visi žino, kad marijo
nai apie sceną, teatrą, šokius 
ir dainas tiek tesupranta kiek 
kiaulė apie debesį. Pono šimu
čio mastui visai netiko tokie 
katalikai, kurie yra parodę sa- 
vystovio proto, gilesnio išsila
vinimo ar patyrimo. Jis atme
tė, kaipo netikusius katalikus, 
puikiausią katalikų chorvedį 
p. Saurį, ir seną katalikų dar- 
bi.’otoją ponią A. Nausėdienę.

Igesys Lietu- 
atspindi 

lietuvių klerikalų išaugusį ne- 
dvasišką apetitą valdyti lietu
vius svietiškuose reikaluose. 
Jie meta bažnyčias, jie meta 
tikėjimą, jie meta šalin dusių 
ganymo uždavinius, bet lenda 
į gražuolių rinkimo reikalus, į 
visuomenės svietiškus darbus, 
į biznį, Į spulkas, i žmonių šei
mynišką gyvenimą.

Klerikalai užsikirto visame 
kame vadovauti, kur jie visai 
neprivalo vadovauti. Katalikų 
bažnyčia nėra taip sutvarky
ta, kad galėtų išsilaikyti, kiš- 
damos į svietiškus dalykus. Ka
talikų bažnyčia nei neturi už
davinio pagaminti gerus dak
tarus, gerus advokatus, artis
tus, šokėjus, šokikes, biznie
rius, oratorius ir tt. Jeigu iš 
katalikų yra kas geru dakta
ru, artistu ar šokėju, tai tas 
yra tik pripuolamas dalykas. 
Tiesioginiai katalikų bažnyčiai 
gali rūpėti tik geri kunigai, 
zakrastijonai ir vargamistros.

Musų klerikalai nei neturi 
tokių žmonių, kurie tiktų į va
dus lietuvių visuomenės gyve
nime. Net daugumas jų var- 
gamistrų yra gana prasti mu
zikantai. Jų redaktoriai vos vos 
moka rašyti ir yra labai men
ko išsilavinimo žmonės.

. Mr. Charles Steponavičius- 
Stephens resplendent in a white 
Palm Beach suit. We bet he 
vvould be tired after all that 
directing of the parade, the 
Symphony Orchestra, and the 
joint choruses. Būt when 10:30 
came around he v.as štili smil- 
ing

“There’s something about a 
sailor, there’s something about 
a sailor, there’s someth-------- ”
we could 
with the 
vvou’ld be 
agonism 
maid, Marcelin Maculis 
we do admit that the 
man 
handsome, and had quite a way 
about him. Don’t get sea-sick 
Marcy...

And don’t you love that new 
song, “I Only Have Eyes For 
You.” ..... .....................................

ti pasaulinėm parodom dėl tos 
pačios priežasties, kad pasau
linė paroda esanti "buržuazi
jos išmislas”. Dėl to jie ir ne
norėjo bi.\i su Lietuvių Die
nos Komitetu ir iš jo pasitrau-

go on indefinately 
šame tune, būt we 
incurring the ant- 

of one sea-minded 
Būt 

young 
sailors uniform was

Incidenlally, Bruno Brooks is 
back with us, i f we can be- 
lieve the number of times his 
name appeared cn the differ- 
ent things we nutographed.

C.huck Matekunas, strange 
būt true, the more we talk to 
you. the more we discover that 
you’re a lot of fun, and 
tremelv interesting.

Senis multimilionierius ii 
aliejaus karalius John D. Rocke 
feller, kai jam šiomis dienomis 
sukako 95 m. amžiaus.

Po to šimutis si.oivienijo si 
bolševikais ir kitais partyviš 
ko ir asmeniško keršto apaš 
talais.

Visas šimučio
viii Dienos reikale

Dabar gal yra laikas pa
skelbti visuomenei dar vieną 
dalyką apie pono šimučio ma- 
rijonišką uzurpac’jos svietiškų 
reikalų nusistatymą, šitas da-

Gu*ten Tag!
Well, the Lithuanian 

the Fair is over, and 
fe\v of our well-known 
alities are moping their brows 
in relief. The program re- 
presented a lot of hard work 
on the parts 
lonis, Mr. J. 
Stephens and 
certain that 
savv the program enjoyed it— 
we enjoyed what we savv of

can not explain how 
really is būt supreme 
I’d call it. For a — 
likę best Albina Trili- 
used to hear her when

lykas iki šiol buvo nutylėtas 
dėl šventos ramybės.

Buvo žinoma, kad šimutis 
baisiai nenorėjo matyti advo
katą Kl. Jurgelionį 
pirmininko vietoje. 
Jurgelionis tą garbę 
tį buvo priėmęs, bet 
parangi.'s pirmininko 
leisti kitam, jeigu tinkamas ir 
visiems pageidaujamas 
atsirastų. Adv. 
biausia. rūpėjo 
dienos programas 
puikiausia surengtas, 
darbui buvo pasiryžęs 
sti visas savo spėkas, 
niekam neišrodė, kad 
galėtų užimti Jurgelionio 
tą kaipo pirmininkas. 
Jurgelionį šimutis išrodė kaip 
neaptašytas žmogelis.

Tada buvo sumanyta, kad 
Lietuvos konsulas A. Kalvai
tis liktų Lietuvių Dienos Ko
miteto pirmininku, o Jurgelio
nis ir šimutis butų vice-pirmi- 
ninkais. Konsulas Kalvaitis su 
tuo sutiko ir adv. Jurgelionis 
su tuo sutiko.

Ta propozicija buvo paduo
ta šimučiui, bet šimutis ja at
metė.

Toliauš nebegalima buvo ei-

JOKS groflernin- 
^1 kas nepamis 1 i s 

apie tokius lebė- 
l*U8« J*8 žino, kad 
ima daugiau nei 

JJ vardą geram pro- 
duetui padaryti. 
Tcčiau jis žino, 

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

Austrahetis Harry Bridges, 
San Francisco streikuojančių 
dokų ir laivų darbininkų vadas.

aivvays did likę her voice, būt 
never got a chance to hear her 
sing enough to suit me. 1 
would appreciate it if you vvould 
get this soloist vvhich is a 
grand singer lo sing for me 
soon.

\Vaiting Impatiently
1 am,

Mrs. Sally Barges
111 E. 64th St., Chicago, III.

favorite!

^ESEN0S R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

Lietuvių Dienos priešai 
vra keletas aklu fanataku 
maskviečių 
tamsio) dabar 
dienos puik 
stebino visus 
m u ir gražumu 
kiais kvailais 
kinti tą didelį įvykį 
išeivijos istorijoj.

Bet apie dešimtį tūkstančių' remtas 
lietuvių dienos dalyvių 
liudytojais lietuvių dienos pui
kumo.

Patamsio paukščiai baisiai 
džiaugiasi, kad siriyg Tribūne J 
tik 500 dalyvavo lietuvių die-i 
nos maršavime. Parade daly 
vavo 600 ir daugiau 
dalyvauti, nes tik šešiems šim
tams buvo duotas leidimas 
("pasai”). Nei viena kita tau
ta neturėjo leidimo didesniam 
skaičiui kaip šešiems šimtams. 
Tokia jau yra Pasaulio Paro
dos vedėjų tvarka

Lietuvių dienos programų 
laiku publikos, kuri klausėsi 
programo ištisai, buvo su virš 
8000, o tokios publikos, kuri 
klausėsi programo dalinai, bu
vo apie 3000. Buvo gana daug 
tokių, kurie vakare iš 
čio-Vanagaičio jomarko 
žiavo i 
dvasiai geresnio peno gauti. 
Tarp šitos publikos buvo pa
stebėti ir keli kunigai.

šimutis rėkauja, kad į jo 
keršto šauksmą suvažiavo pas 
jį j laukus 20,000 žmonių. Vi
si, kurie buvo tuose laukuose 
tą dieną, tik juokiasi iš tokios 
skaitlinės. Bet štai k 
mytojai pažymi 
cio 
mobilių ir kad 90 nuošimčių 
automobilių neišbuvo vietoj nei 
vienos valandos, tik atvažiavo, 
pabuvo valandėlę, ir tuoj traukė 
atgal į Chicagą. Tie visi 
nūs važiavo į 
iš žingeidumo patirt ką kerš
tininkai daro, bet neprisidėt 
prie jų keršto. Paklausę pra
kalbų visi spjaudėsi, nes kiek
vienas kalbėtojas tik ragino 
gerti alų arba skraidyti aero
planais, reiškia tik stengėsi iš- 
vylioti 
pinigų 
šimtus žmonių 
dauginti iš tų laukų 
ti į pasaulio parodą, kur lie 
tuviai džiaugėsi tikra 
dvasios prakilnumo puota

Marijonų melagiai iki 
tauzija 
komitetas neleidęs 
joms prisidėti prie lietusių die
nos pasaulinėje parodoje. Bet 
prieš lietuvių dieną jų Drau
gas, pasiskolinęs argumentus iš 
Vilnies Andrulio, dideliam edi- 
toriale įrodinėjo, kad pasauli
nė paroda yra buržuazijos iš- 
mislas, kad kapitalistai nori tik 
išnaudoti lietuvius ir kitas tau
tas, kad tautinės dienos pasau
lio parodoje yra tik išnaudo
jimo įrankis, ir kad todėl lie
tuviai visai neturi eiti į pasau
linę parodą, bet traukti į Har
lemą, kur jų niekas neišnau
dos (o tik ragins byro kuo- 
daugiausia gerti). Tas reiškia, 
kad šimučio draugai, kaip ir 
bolševikai, išviso nenorėjo ei-

l’ntil the next time. . .
Auf \Viedersehn

Ellie Gesshoo

pasitraukimas
Dienos Komiteto 
užsikirtimo, kad 

butų 80 procentų
Gal iš komiteto pusė;
buvę pasipriešinimo

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Buy gloves with what 
it savęs

SiSra reikalo 
daurlau. kad 
kolele. X4at«i 
dldelle tūba* ,-------------
266. JI valo ir aprauso daa- 
tla Ba to taute rataupiati 
18. afl kortuot salite auaipirk. 
u pirAttaaitee ar ka kita.

STRAICHT KENTUCI 
* BOURBON

. MUTUAL Liftuos COMPANT
V <hx.«>v >v, ...

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR‘MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Vienok, kada jie traukėsi iš 
Lietuvių Dienos Komiteto, jų 

| pasitraukimas dar nebuvo pa- 
______„j bolševikiškais argu- 

vra mentais apie buržuazijos neti- 
kumą. Ponas šimi’tis apie bur
žuazijos žabangas sužinojo tik 
vėliau, kada Andriu'lis išleido 
atsišaukimą su šauksmu "ša
lin lietuvių dieną' šalin bur- 

ižuazijos žabangos!’’ Nuo pra- 
(džios iki galui šimutis putė į 
i Andriulio dūdą ii- Andriulio 
protu* naudojosi, nes eavo ka
žin ar daug turi.

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803
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JSISIUBAVO

je bažijasi, kad jie nori vienybės darbininkų judėjime, 
tai kodėl vienybė tik Francijoje, o kitur ne? Kodėl, vi- 
sų-pirma, nedaryti tos vienybės komunistų valdomoje 
šalyje?

Visose šalyse, kur tik socialistai dalyvauja valdžio
je (Danijoje, Švedijoje, Čekoslovakijoje ir k.), komu
nistai turi visas pilietines teises. Jie gali organizuotis, 
rengti prakalbas, leisti laikraščius, statyti kandidatus 
į valdiškas vietas, kritikuoti valdžią, ir t. t. O Rusijoje 
socialdemokratai ir socialistai revoliucionieriai neturi 
jokių teisių. Stalinas elgiasi su socialistais nėkiek ne 
geriau, kaip Hitleris arba Mussolini.

Taigi, jeigu komunistai tikrai nori bendro fronto 
su socialistais, tegu sovietų valdžia grąžina teises Ru
sijos socialistams ir tariasi su jais apie bendrą frontą. 
Kuomet komunistų judėjimo centras tai padarys, tuo
met vienybė viso pasaulio darbininkų judėjime bus at- 
steigta kaip bematant.

LIETUVOS ŽINIOS

“Baltijos kovotojų 
sąjungą” tikrai 

egzistuoja!

Jos vyriausiu vadu ir globėju 
yra bermontiados 
generolas grafas 
Goltz.

laiku visa

atsargos 
von der

Baltijos

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

žo- 
ap- 
ne-

Prieš dvejetą dienų streikų banga užliejo turtingą
ją aliuminijaus pramonę. Daug kitų industrinių kon
fliktų įvairiose vietose Jungtinėse Valstijose dar tebei
na. Vakar prie jų prisidėjo darbo sustojimas didelėje 
muilo dirbtuvėje North Hammond, Ind. Apie šito strei
ko intensyvumą liudija, bent paviršutiniai, tas faktas, 
kad jame jau įvyko, kaip laikraščiai praneša, riaušių 
ir susirėmimų tarpe streikininkų ir policijos.

Tokiu budu darbininkų sąjūdis įsisiūbuoja vis la
biau ir labiau. Jisai dalinai yra pasėka bendro ekonomi
nio atgijimo krašte, bet dar, gal būt, labiau — vaisius 
NIRA ir tų jo patvarkymų, kurie užtikrina darbinin
kams kolektyvių sutarčių teisę.

Darbininkai nori, kad tie pažadėjimai, kuriuos 
jiems davė kongresas, priimdamas Nacionalinio Pramo
nės Gaivinimo Aktą, butų įvykinti gyvenime, ir kadan
gi darbdaviai tam priešinasi, tai jie stoja į kovą, šis 
faktas patvirtina “Naujienų” išreikštą nuomonę, kad 
NIRA atidaro naujas progas Amerikos darbininkams. 
Nuo jų pasiryžimo ir mokėjimo tas progas išnaudoti, 
priklausys, kiek Amerikos darbininkai, ačiū NIRA, pa
žengs priekyn.

PASTABOS
Nacionalistinis judėjimas 

Latvijoje

Laikraštis The Cristian 
Science Monilor praneša jog 
Latvijos premjeras K. Ulma
nis išleido patvarkymą, ku
riuo einant visose viešose įstai
gose privalo būti naudojama 
tik latvių kalba. Latvių kal
ba taip pat turi būti naudo
jama ir viešuose susirinkimuo
se. Net paskaitų nebus gali
ma rengti kokia nors kita kal
ba be spccialio leidimo.

Tas patvarkymus paliečia ir 
kino teatrus, kur irgi turės 
būti tik latviški parašai.

Nėra reikalo aiškinti 
tautinių mažumų
Latvijoje dabar bus labai 
sunkintas.

jog 
veikimas

ap-

“Nieko naujo”
BAŽNYTINĖ KOVA VOKIETIJOJE

Hitlerio diktatūra gali padaryti be galo daug žalos 
Vokietijos religinėms organizacijoms, ypač protestan
tizmui. Rudmarškinių vadas, įsigalėjęs valstybėje, už
simanė paimti savo kontrolėn ir bažnyčias. Protestonų 
dvasiškiams jisai paskyrė savo vyskupą, kuris reika
lauja iš jų aklo paklusnumo diktatoriui. Aną dieną ta- 

■ sai vyskupas sušaukė visuotiną protestonų synodą 
(kongresą) ir pravedė jame nutarimą, kad kiekvienas 
dvasiškis (pastorius) prisiektų ištikimybę Hitleriui.

Tūkstančiai dvasiškių tam pasipriešino ir atsišau
kė, į savo parapijonus, ragindami juos nenusilenkti “na
cių” diktatūrai. Už tai jie yra suspenduojami ir areš
tuojami. Telegramos iš Berlyno sako, kad valdžia yra 
pasiryžusi sulaužyti maištą bažnyčioje, nežiūrint kokio
mis priemonėmis. Todėl galima laukti, kad tos grum
tynės tarpe protestonų bažnyčios ir Hitlerio eis, iki- vie
na arba antra pusė laimės pilną pergalę.

Įdomu yra pastebėti tai, kad labai panašios rųšies 
konfliktas prieš kokią dešimtį metų ėjo ir Sovietų Ru
sijoje. Nors bolševikai didžiuojasi savo “bedievišku
mu”, tačiau jie buvo užsimanę paimti į savo rankas 
vadovybę pravoslavų (stačiatikių) bažnyčioje. Šituo 
tikslu buvo įsteigta “gyvoji bažnyčia”, kurios lyderiai, 
su sovietų valdžios pritarimu ir parama, vedė visai pa
našią kampaniją prieš senuosius stačiatikių popus, kaip 
kad dabar Hitlerio vyskupas Muelleris veda su senai
siais protestonų pastoriais Vokietijoje.

Rusijoje ta kova pasibaigė tuo, kad pravoslavų 
dvasiškąja tapo, “suvaryta į ožio ragą”. Bet kai triukš
mas praėjo, tai pasirodė, kad bolševikų “gyvąja baž
nyčia” niekas nesiinteresuoja. šiandie apie ją jau nieko 
nebegirdėti. Dalykas paprastas; tie žmonės, kurie bu
vo tvirtai prisirišę prie tikėjimo, pasiliko ištikimi se
najai pravoslavijai; o kurie buvo senąja religija nepa
tenkinti, nuo jos visai atsimetė. Naujas religijas steigti 
dvidešimtame šimtmetyje yra beveik neįmanoma (iš
imant gal tik Ameriką, kuri turi garsų religinių sektų 
fabriką Los Angeles).

Tas pat, kas Rusijoje, veikiausia atsitiks ir Vokie
tijoje. Hitlerizmas praris protestantizmų, bet savo "tik
ros germaniškos vieros” neįsteigs.

PASIULYMAS MASKVAI
. . i * ' ■

sako,

galinga. Ir naujuoju patvar
kymu einanti ji galės pen
kiems metams siųsti žmones 
į kocentracijos stovyklas. O 
tai reiškia, jog gyventojų te
rorizavimas nebus panaikin
tas.

Užsienių spauda pažymi dar 
ir tą faktą, jog bolševikų slap
tosios policijos priešakyje pa
silieka tas pat paskilbęs Ja- 
goda, kuris visiems yra gerai 
žinomas savo teroristiniais žy- 

Todėl ir visa reforma 
tik

giais.
bus niekas daugiau, kaip 
savo rųšies maskaradas.

Filosofų kongresas

če-

Anglai dažnai 
“there is 
thc sun”. 
kyti, jog jau viskas yra žino
ma ir nieko naujo negali at
sitikti.

Tikrumoje gi naujų dalykų 
atsitinka beveik kas dieną. 
Pavyzdžiui, daugelis manė, jog 
musų žemės kamuolys jau yra 
pilnai ištirtas ir visi kraštai 
žinomi. Bet štai neseniai au- 
straliečiai surengė mokslišką 
ekspediciją į Naująją Gvinė
ją. Toje saloje randasi di
deli kalnai, į kuriuos Ugi šiol 
niekas nebandė įkopti. Mat, 
nebuvo matoma ir reikalo. 
Tyrinėtojai buvo tos nuomo
nės, jog už tų kalnų nieko 
ir nėra, kaip tik dykuma.

Ekspedicija, W. P. Ghinncry 
vadovaujama, naudojo lėktu
vus, kad įsigauti į kalnus. Kai 
ekspedicijos dalyviai pasiekė 
kalnų viršūnes, tai prieš jų 
akis atsirado nepaprastas vai
zdas: jie pamatė derlingą 
plokštakalnę, kur gyveno pa
sauliui dar nežinomi žmo
nės.

Tie žmones tebegyvena dar 
akmens gadynėje. Atskirti 
nuo viso pasaulio, jie (pasili
ko tokiame civilizacijos laips
nyje, koks buvo prieš penkis 
tuksiančius metų.

Pokštakalnėje, sako Chin- 
nery, randasi apie 200,000 tų 
keistų žmonių. Trumpoje 
ateityje juos pradės studijuoti 
antropologai ir kitos ■ rųšies 
mokslininkai. Nėra abejonės, 
kad bus patirta daug įdomių 
dalykų.

lOg 
nothing new under 
Tuo jie nori pasą-

Kito mėnesio pradžioje 
koslovakijoje (Pragoję) įvyks 
8-tas filosofų kongresas. Kon
grese žada dalyvauti daug žy
mių pasaulio filosofų. Svar
biausios temos bus sekamos: 
moksliškos žjnuotčs rubežiai, 
santykis tarp religijos ir filo
sofijos, demokratijos krizis ir 
filosofijos uždaviniai.

Apie demokratijos krizį bus 
padaryta 10 pranešimų. Dau
guma prelegentų laikosi tos 
nuomonės, jog tai — tema ne 
tik politiška, bet ir filosofiška, 
nes demokratija yra daugiau 
nei politiška sistema, — tai 
pasaulėžiūra.

Pranešimų turinys jau yra 
žinomas. Ir štai visi 10 filo
sofų, kurie kalbės apie demo
kratiją, griežtai pasisako prieš 
visokią diktatūrą.' Vadinasi, 
jie laikosi tos nuomonės, kad 
demokratija, nežiūrint jos visų 
ydų, yra tiksliausia ir geriau
sia politiška sistema.

Pabastos

iš-

Maskaradas

Kaip jau žinome, Francijos komunistai sutiko su
daryti "bendrą veikimo frontą” su socialistais.

Francijos socialistų partijos vykdomoji taryba, pa
tvirtindama tą sutarti, nutarė kreiptis į Socialistinį 
Darbininkų Internacionalą su paraginimu, kad jisai 
pasiūlytų bolševikų kominternui (komunistiniam inter
nacionalui) sudaryti tokius pat "bendrus frontus” vi
sose šalyse, neišskiriant nė Sovietų Rusijos.

Iš tiesų, tai butų visai logiškas pasiūlymas- Jėigu 
komunistai ir jų dvasiški (ir finansiški) bosai Mąskvo-

Bolševikai pan&ikipo GPU., 
kuri buvo užėmusi čekos vie
tą. Ta slaptoji policija buvo 
vyriausias bolševikų įrankis 
kovai su politiniais priešais. 
GPU, agentai be jokio teismo 
galėjo galabyti priešus. Yra 
žinoma tūkstančiai atsitikimų, 
kuomet patekę į tų agentų 
rankas žmonės taip ir ding
davo be žinios.

Dabar ta policija pavedama 
vidurinių reikalų komisaria
tui. Ji nebegalės tiek sauva
liauti, kaip pirma.

Bet nors GPU. ir negalės 
daugiau be teismo šaudyti 
žmones, bet ji vįsvUn pasiliks

Prof. Minegan pasiryžo 
studijuoti Amerikos , pabustų 
gyvenimą. Beveik per dveje
tą metų jis pats vedė pabastos 
gyvenimą. Tai davė jam ga
limybės pažinti tos rųšies pi
liečius. Jis su jais draugavo 
ir kartu bastėsi. Labiausiai 
jam rūpėjo jaunųjų klajoklių 
likimas.

Apie savo patyrimus jis da
bar parašė knygą. Didesnė 
dalis jaunuolių, sako prof. 
Minegan, yra baigę pradines 
mokyklas. Tai daugumoje at
vejų esti bedarbių vaikai. Ta
čiau, girdi, butų klaida ma
nyti, kad tie jatmuoliai klajo
ja tik todėl, kad jie neturi kur 
pasidėti. Tokių nelaimingų 
viso jis sutikęs tik penkis. Ki
ti turi namus, bet juos aplei
džia, nes pas juos yra įsiga
lėję avantiūristiniai polėkiai: 
jie ieško ko nors naujo, ieško 
stipresnių pergyvenimų.

Jaunų klajoklių likimas esąs 
kur kas lengvesnis, negu senų 
pabustų. įmonės juos ir pa
valgydina, ir pavėžina.

Dorišku atžvilgiu jaunieji 
klajokliai greit pradeda smuk
ti: jie išmoksta ir meluoti, ir 
vogti, ir kitus negražius dar
bus atlįkti.

Prof. Minegan sako, jog by
linai reikalinga susirūpinti tų 
klajoklių likimu. Būtent, po 
visą šalį reikalinga jiems 
steigti kolonijas, kur juos bu
tų galima tinkamai auklėti. 
Tai padarius, esą, tūkstančiai 
jaunuolių butų gailina pada
ryti naudingais piliečiais, 
..... , .J -

Savo 
spauda plačiai rąšė apie gerai I 
žinomos bermontiados vado at
sargos generolo von der Goltz 
suorganizuotą “Baltijos kovo- 
tojų sąjungą”. Vokiečių oficia
lioji spauda griežtai užginčijo, 
kad ats. gen. von der Goltz jo
kios “Baltijos kovotojų sąjun
gos” nesąs suorganizavęs nei 
esąs tokios sąjungos vadas. Da
bar štai neabejotinai paaiškėjo, 
kad Baltijos spaudos pranešiu 
mai apie ats. gen. von der Goltz! 
įsteigtą “Baltijos kovotojų są- 
jungą” ir apie jo vadovavimą 
tai sąjungai yra ne spaudos 
prasimanymas, o gryniausia 
tiesa. Tatai patvirtina patsai 
nacionalsocialistų organas Vol 
kischer Beobacher JSTr. 186 iš 
VII. 5.

Ką tik paminėtame Volki- 
scher Beobachter numeryje yra 
atspausdintas šitoksai visoms 
Balti j os valstybėms labai įsidė
mėtinas dokumentas:

“Bąltikumo kovotojai išti
kimi vadui.”
Visos Vokietijos “Baltijos ko

votojų sąjunga” (vyriausias 
globėjas generolas grafas von 
der Goltz, sąjungos vadas ka
pitonas Helling) pasiuntė vadui 
Hitleriui šitokią telegramą:

“Visos valstybės Baltijos ko
votojų sąjunga” (Reichsver- 
band der Baltikumkampfer) 
(buvusių dienos apsaugos ir sa
vanorių korpusų kovotojų su
sivienijimas dėkoja vadui Hit
leriui už jo geležinį valymo 
darbą tėvynei iš gręsiančio di
džiausio pavojaus išgelbėti ir 
kartoja savo viešai pareikštą 
nepajudinamą ištikimybės ap
žadą atidengiant Saaleck pilyje 
birželio 3 d. paminklą kritu- 
siems Baltijos kovotojams pa
gerbti.
jungos vadas,”

šis dokumentas neužginčija
mai patvirtina Baltijos valsty
bėms gerai iš pokario laikų ži
nomo generolo grafo von der 
Goltz dabar įsteigtos “Baltijos] 
kovotojų sąjungos” egzistavimą 
ir jo vadovavimą tai sąjungai, 
kas seka iš to, kad paties Vol- 
kischer Beobaehter generolas 
von der Goltz paminėtas pirmo
je vietoje, o kapitonas Helling 
tik antroje, kaip visos Vokieti
jos “Baltijos kovotojų sąjun
gos” reikalų vedėjas.

Ko, siekia gen. von der Goltz 
sąjunga, užtenka prisiminti 
Bermonto-Avalovo-Goltz vardų 
trijulė iš 1919 m. liepos mėn. 
ir to paties vokiečių generolo 
grafo Ruediger von der Goltz 
tada vadovaujamas l vokiečiui 
vakarų savanorių korpuso, į 
kurį įėjo vokiečių legionas, ge
ležine divizija ir grafo K eilei 
rinktine, ir Bermonto kariuo
menės, rusų žandarų puikiniu, 
ko Virgolič vadovaujamas, da
lis. Nuo šios dienos gen. grafas 
von dęr Goltz ir kapitonas Hel
ling pavardės Baltijos valsty
bėms labai įsidėmėtinos, o na
cionalsocialistų taikos Šukiai 
Baltijos valstybėse pasilieka 
tik tikruosius jų siekimus pri
dengiančiu šydu.

IPažymėtina čia, kad 1919 m, 
generolas grafas von der Goltz 
buvo vyriausias visų bermonti
ninkų vądas ir norėjo savo, ka
riuomene užkariauti Baltijos 
valstybes. Sąjungos egzistavi- 

į mas rodo, kad gen.
, Goltz IV jo sąjungos nariai 

metų tikslų ųe šiandieną 
nėra užsižailėję.

bermontiados vado at>

-Helling, valstybės są-

von

B*

kalbėjo

galvoti,

nutilo.

vasara, ir vėl 
žiema, pavasaris, va- 

O ką aš tuo

(Tęsinys)
Apysausė, bet dar tiršta 

lė, dėl ko tai sučiužėjo 
link; užmerkė akis, nieko
galvodama ir nejausdama, 
Karsaviniutė nutirpo. Kažkas 
atbudo joje ir atrodė, kad at
budo ji pati, ir išnauja atsi
kels ir eis į gyvenimą, kaip ir 
pirmiau linksma, jauna ir 
drąsi moteriškė, prieš kurią 
gyvenimas atidarys didžiau
sią laimę, malonumą, kokis 
tik gyvenime gali būti.

Juodos mintys apie Jurgį, 
apie tai, ar reikia pasakyti 
jam savo paslaptis, ar ne, 
atėjo jai į galvą, atnešdamos 
naują baimę ir gėdą, bet Kar
saviniutė rūpestingai 
pati sau:

—Nereikia apie tai 
nereikia... tas pats!...

Ir vėl ji nutirpo ir 
XL.

—Ruduo... Jau ruduo... Pas
kui bus žiema, sniegas... Pas
kui pavasaris, 
ruduo.
sara... Kančios!
laiku darysiu? Tą patį, ką ir 
dabar darau! — su skausmu 
nusijuokė Jurgis.— Geriausia
me atsitikime atbuksiu ir ne
galvosiu apie nieką! O tenai) 
senatvė ir mirtis!

Vėl per jo galvą begalinė
mis eilėmis lėkė rnintvs: ir 
apie tai, kad 'gyvenimas praė
jo jam pro šalį, ir apie tai, 
kad visiškai nėra jokio ypa
tingo gyvenimo, o visokis gy
venimas, dargi didvyrių gyve
nimas pilnas nuobodumo, ne
malonių periodų, pasiryžimų 
ir liūdno galo. Atsiminė jis, 
kad visuomet gyveno laukda
mas pradžios ko tai naujo, 
žiūrėdamas į tai, kas dėjosi 
tiktai tą minutę, kaip į laiki
ną dalyką; o šitas laikinas 
dalykas išsitęsė kaip žąsų pul
kas eidamas vertė vis naujus 
ir naujus kojų keliukus, ir 
pagalios pasirodė, kad baltos 

! šitų žąsų uodegos slepiasi se
natvėje ir baigiasi mirčia.

j —Veikimo, veikimo! — su
sijaudinęs sugniaužė Jurgis

I rankas. Kad 
ant syk sudegti 
baimės ir be 
Tiktai šitame ir

Tuksiančiai veiksmų, vieni 
didvyriškesni už kitus, piešėsi 
prieš jį, bet kiekvienas žvilg
terėjo jam j veidą giltinės 
kaukole. Jurgis užmerkė akis 
ir visai aiškiai pamatė išblyš
kusį petrapilišką rytą, šlapias 
plytų sienas, iškabą, blyškiu 
siluetu išsikišusią į paniurusį 
pilką dangų... Arba kažkieno 
sužvėrėjęs veidas, laikė atki
šęs revolverį į smilkinį, bai
mė, kurios, roods, negalima 
pernešti ir kurią reikia pergy
venti, šūvio smūgis tiesiai į 
veidą.., Arba botagu muša per 
veidą, per nugarą... ir per 
nuogą užpakalį...

—Ir prie to reikia eiti? 
Su tuo jau nesiskaito? 
gis pats sau pasakė ir susi
krimtęs mostelėjo ranka.

Veiksmai išblanko, kažkur 
dingo ir išsiblaškė, o vietoj 
jų pasirodė apsiniaukęs vei
das, kuris rodė savo silpnu
mą ir bejėgį prisipažinimą, 
kad visos šitos svajonės apie 
veiksmus — 
mas.

—Kuriuo gi 
atliksiu, a ant 

įnfiįrtiis) \dėl to, kad trysde- 
I ši;nt antro šimtmečio darbi
ninkai nejaustų trukumo, ne
kentėtų bado ir laukinės mei
lės!.., Po velnių su jais, su vi
sais darbininkais ir viso pa
saulio nedarbininkais!...

Jurgis ir vėl pajuto prisi
šliejusį bejėgį piktumą, kuris

butų galima 
ir išnykti, be 
sutrukdymo I 
gyvenimas.

kankino. Bet nematomi nagai 
stipriai laikė, ir {šliaužiantys 
į jo galvą jausmai visiškai 
pribaigė, privesdami prie to, 
kad jo protas ir širdis, kartu 
ir gyvas kūnas prisipildė 
mirtina apatija.

—Kad nors kas mane už
muštų... 
galvojo, 
kalio, kad aš ir nepajusčiau 
savo mirties... Tfiu, kokios 
kvailystės lenda į galvą!... Ir 
kodėl būtinai kas nors, o ne 
aš pats? Nejaugi aš jau tokis 
niekšas, kad pas mane neuž
teks jėgų užbaigti su savim 
dargi pilnai žinant, kad gy
venimas suteikia 
kančias?... Juk, vis 
anksčiau ar vėliau, 
vis tiek reikės!... 
kapeikinės sąskaitos?

Jurgis sąmoningai pasilen
kė prie žemės ir, perkreipęs 
veidą, pažvelgė į save iš auk
što, su neapykanta ir skaud
žiu šyptelėjimu;

—Ne, siusk, broli, siusk! Tu 
tiktai pagalvoti moki, o kai 
prieisi prie dalyko... Kur gi 
jau čia!

Nedidelį 
žingeidžiai

—Reikia 
tik, ne rimtai 
Ne tas, kad... 
įdomu!.., — 
prašydamas, pasakė jis sau.

Buvo labai sunku ir gėda 
pasiimti revolverį iš stalčiuko 
ir gąsdino baisi mintis, kad 
šiandien vakare nesužinotų 
bulvare Dubovaitė, šafrovas, 
Saninas ir labiausiai Karsa
viniutė, kokius vaikikškus da
lykus jis iŠ savęs daro.

Vagčiomis įsidėjęs revolverį 
į kišenę, Jurgis išėjo į prie
menę sodo pusėn. Ant laiptų 
taipjau gulėjo padrįkę sausi, 
geltoni, kaip lavonai, nukritę 
lapai. Jurgis pajudino juos 
galu bato, klausėsi silpno jų 
čiužėjimo ir pradėjo švilpti 
ilgą ir liūdną melodiją.

—Ką tu Čia dabar užtrau
kei? — juokaudama užklausė 
Lėlė, su knyga ir parasonėliu 
eidama iš sodo į siūbą. Ji bu
vo nuėjusi prie upės pasima
tyti su Riazancovu ir grįžo 
šviežia ir laiminga nuo buč
kių. Niekas jiems nekliudė 
matytis, kur ir kada patinka, 
bet paslaptingame kurtaus 
sodo tylėjime, buvo kažkas 
aštraus, nuo ko bučkiai jaudi
no ir jau kėlė pas Lėlę naujus 
troškimus.

—Savo jaunystę tu tikrai 
laidojil — pridūrė ji praei
dama pro šalį. \

—Nesąmonės, — Jurgis pik
tai pasakė ir nuo to momento 
pajuto, jog kas nors prisiarti
no, kas nors stipresnio už jį 
patį.

(Bus daugiau)

— susimaišęs Jurgis
— Netikėtai, iš užpa-

vien tik 
tas pat, 
o mirti 

Kas iš tos

drebulį širdyje 
pajuto Jurgis.
pabandyti?... Taip 

štukomis!...
o taip... visgi 

lyg kažką atsi-

•t*
Jur-

vaikiškas žaidi-

budu aš sava 
nelaimės ir

der
anų I jį kankino. Neįmanomas troš- 
dar kimas kažką numesti, atsikra-

Ityti, atsipeikėti Jurgį begalo

Naujas No. 6-7 
Labai Įdomus 
KULTŪROS

TURINYS:
Sukaktuvės.Karo __

Pasaulinio Gaisro kilmė. — J. Bal
dauskas.

Karo literatūros tendencijos. — Ju
lius Butėnas.

šventraščio medicina. — Dr. A.
Pikas,

Francois Vlllono karybose pavyz
džiai ir suRrątįmmai. — A. Ven- 
slo'va.

Mirtis dumble.
Privatiškos skaitytojo nuomonės apie 

“Frank Kruizą**. •*> Ą. Venslova.
Sunkusia vandenilis ir sunkusis 

duo. • —A. Pikunas.
Knygų Apžvalgą. — Literatūra.

Kaina 45 centai
Galima gauti NAUJIENOSE.

H. Barbusae.

van-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudingos e.
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Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Liepos

Graboriai
MADOSMADOS

X-RAY

LAIDOJAM PIGIAU NEGU ' KITI
Lietuvis

radiatorių perkirs

Tel. Monroe 8377
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PADĖKAVONĖ

AdvokataiKAZIMIERAS BUROKAS

kurie suteikė jam pas

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vabti»

Negražus piktadarių 
darbas Bridgeporte

>icago. III. 

ir pralau

nors pavagia dalį 
tai gal reikėjo ar-

Ambulance Patarnavimas Dieną ir N akt j 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

24 žmones, 
u re j ome tiek

valandų 
Škotijos

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Petras Vilkas 
Chicagoje

Perkūnas trenkė i 
lietuvio Tarandos 

narna; sudegė

Penktadienį ir šeštadienį oras 
sušilo, bet pusėtinos vilnys su
po muSų laivą. Sekmadienį vi
są dieną buvo užgulęs rūkas ir 
laivo sirena kas 2 minutes rė
kė duodama ženklą išvengimui 
pavojaus.

BRIDGEPOBTAS
A. Ražaitis šeštadienį tarp 10 
ir 11:30 vakaro, paliko savo au
tomobilį pastatytą prie šaligat
vio netoli Halsted ir 34-tos gat-

DR. MARGER1S
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted 9ts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:30 
Nedėldieniaii pagal sutarti

3-cią 
matome

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Kovoia už Marųuette 
Parko gyventojų 

patogumus

kant apie 10 kilometrų tolumo 
nuo musų laivo. Prekinis laivas 
plaukdamas iš Gothenburgo 
prašliaužė pro pat šalį ledo kal
no, o mums bežiūrint net šiur
pu pasidarė.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocknelį St 
Tel. Republic 9728

, Vienintelis
Vault’as 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oj-o Spaudimu
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Sccurlty gavint* A Commtrclal 
Bank Dollding

(Dlr*«tly soras* Street from PaUnt Offles) 
VVA8H1NGTON. D. C.

NAUJIENOS Pattern Dtpt
1739 S. Halsted St., (

Čia įdedu 15 centų 

atsiųsti man pavyzdį Na. 

Mieors .——   per kratine

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel Boulevard 4139

gerų laimėjimų pikniko daly
viams. Sako, bus pustuzinis 
gyvų paršų laimėti ir daug ki
tų įvairenybių. A. J. M.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

CR0WN VAULT COMPANY
Niekas kita., nepadaro panašina Vanlfna

Antradienį iš liepos 17 į 18, 
rodyklė rodė, kad nuvažiuota 
386 mylias, iš trečiadienio į 
ketvirtadienį, liepos 19 d., 400 
myl., penktadienį, liepos 20 d. 
394 myk, šeštadienį, liepos 21 
d. — 394, sekmadienį, liepos 

pirmadienį, lie- 
408 mylias. Per

Kuomet grįžo, tai Kazaitis 
rado automobilio ‘distributerj” 
nupieštą

Evergreen Park 7X22 
VALDŽIOS B 

Parduodam vien tik Grąboriamg.

CLEARING 
tadienio naktį perkūnas tren
kė į lietuvio Antano Tarandos 
namuką, 5711 West 64th Place, 
Clearinge. Namas užsidegė. 
Pradėjo degti nuo viršaus, o 
kadangi namas buvo išdžiuvęs 
nuo kaitros, tai liepsnos greit 
visą apsupo. Viskas sudegė.

Namo savininkas Antanas 
Taranda ir jo žmona Salonėja 
buvo sužeisti laike gaisro. Jie 
turi penketą vaikų ir dabar tu
ri gulėti ant sudegusių namo 
likučių.

Taranda buvo geras darbinin
kas, bet užėjus bedarbei pra
rado ką uždirbo ir sutaupino.

Dabar kreipėsi į miestą pra
šydamas pagalbos, bet, žinoma, 
užims laiko kol pašalpą gaus.

Ar neatsirastų geraširdžių, 
kurie centais, drabužiais ii 
maistu juos aprūpintų nors da
bartiniu laiku? Juos galima 
pasiekti važiuojant 63-čios gat
vės gatvekariu.

Nukentėjusių Draugė.

Septinta diena laive. R. šniu 
kas pasakoja įspūdžius

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2510 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI* 
Tek Cicero 5927

K* Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

gerinti trukumą 
nį karštį jau vandens netruko, 
ielos irgi jau daug geriau pri
žiūrimos ir t.t.

žinoma, dar nėra viskas, dar 
yra dai.'g nepakenčiamų dalykų, 
prieš juos kovoti reikia orga
nizuoti ir dirbti.

Virš minėtas Kliubas rengia 
pikniką Marųuette Parke, Sept. 
9 d. Adv. C. P. Kai, kaip gir
dėt, jau yra prirengęs daug

kuris mirė rugpiučio 5 dieną, 
1934 ir palaidotas tapo rugpiu
čio 8 d., o dabar ilsis Wood- 
lawn kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, 
kutini patarnavimą ir palydė
jo jj i tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasiŠalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams.

Dėkavojamo graboriui Chras- 
tka 5606 W. 22nd, kuris savu 
geru ir mandagiu patarpvimu 
garbingai nulydėjo ji i amži
nantį, o mums palengvino per
kąsti nubudimą ir rūpesčius, 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris, Duktė, Brolis, 
Uošviai, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminė®.

Wisconsin universiteto profe
sorius Edwin E. White, kurį 
prez. Rooseveltas paskyrė di
rektorių komiteto ekonominiam 
ir socialiam saugumui. Komite
to tikslas yra paruošti progra
mą socialiams įstatymams, ku
rie bus patiekti sekamam kon
gresui priimti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

Dr. S. NAIKEIJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

22 d. — 
pos 23 d 
septynias dienas nuvažiavome 
du tūkstančius tris šimtus sep- 
tyniasdešimts tris mylias. Vi
si pasažieriai sveiki, linksmi. 
Musų lietuvių,, yra tik šeši, bet 
dalyvaujame visuose pramogo
se, linksminamės su svetimtau
čiais šokių vakaruose, kruta- 
muose paveiksluose ir t.t. Ju
ros ramios, o mu‘Sų Drottning- 
holmas puikiai bėga. Ketvirta
dienį, liepos 26 d. tikimės pa
siekti Švedijos portą Gothen- 

labučių čikagie- 
iš Atlantiko van-

R. šniukas.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso TeU Bouląvard 7820 
Namų Tąl. tfrospect 1980

Jeigu kas 
automobilio, 
ba kas norėjo gauti už ją ke
lius centus, bet kuomet pikta- 
daris ar piktadariai perkerta 
radiatorių, tai negali būti kas 
kita, kaip tik keršto darbas.

Kazaitis rodos nėra nieko 
blogo padaręs ir nežino kas jam 
galėjo keršyti.—Matęs.

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

Tol. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotiivėse........Pašaukite.

REPublie 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE.

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
Evergreen Park, 111.

J. F. KADŽIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Tek Cicero 2109i 
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PitnyČioa 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

burg’ą. Daug 
čiams siunčiu 
denyno.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hydų Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai._________

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

Valandos i 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Laikas dnu* reinda 
prie patentų. Nerišk 
knoklt vilkindami ra 
aptaugojlmn savo 
snmanymn. Prisius, 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukelfa. 
arba raitykite 
NEMOKAMOS I 
gutC* "Bow to 
tai n a Patent” I 
ventlon” formos. __ __
oi informacija* ką daryti. 
ralinCJItnnl laikomi 
Greitas, atsargas, rot____
tarnavimas. Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Res. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublie 7868

Pereitos savaitės pabaigoje 
atvyko į Chicago inžinieriifs- 
chemikas Petras Vilkas. Jis 
per paskutinį desėtką metų gy
veno ir dirbo Tulsa, Oklahoma. 
Prairie Oil kompanijoje jis ėjo 
vyriausio chemiko pareigas.

Kadangi inž. Vilkas gazolino 
gamyboje turi didelį patyrimą, 
tai jis tapo perkeltas į East 
Chicago, kur randasi Sinclair 
kompanijos gazolino išdirbys- 
tes. Kaipo specialistas savo sri
tyje čia jis turės gana atsako- 
iningą vietą.

3160 — šių metų modelis su nau
joviškom rankovėm. Jeigu tokią 
suknele pasisiūdinsite, tai būtinai 
gražiai atrodysite, neužiurint iš ko
kios. pigios ar brangios materijos 
ja siūdinsite. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, taipri 36. 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

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

po pietų pa
krautus, smil

tynų kalnus. Landi Visi pasa
žieriai linksmi. Vieni žaidžia, 
kiti atvaizdčlius ima, treti gi
nsi juros ir krantų grožiu. Ju
ra rami — smooth. Nukelia
vome 2,786 mylias. Liepos 26 
d., busime Gothenburgo. Iš ten 
keliausime į Malmo, c vėliau 
į Klaipėdą. R. šniukas.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

•1 DYKAI
£ KNYGELI 
"Reeord of Ip- 
Nlsko aelmkia

2_.11. Basl-
PMteptyJs. 
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DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—d. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas Yards 0994 . ___ „

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenaa 

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

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

MARQUETTE PARK. — 
Marquette Park Liet. Am. Pi
liečių Kliu’bo išrinkta komisija 
neseniai lankėsi pas aldermoną 
J. Egan su skundu prieš neku- 
riuos svarbesnius kolonijos tru
kumus, pavyzd.: kad butų va
lytos ieles, duotų daugiau van
dens, daugiau policijos priežiū
ros, ir kitų trukumų.

Matoma, kliubo darbuotė 
duoda pasekmių. Vandens Biu
ras buvo prisiuntęs žmogų pas 
pirm. A. J. Malinską ryšy su 
vandens riekalu. Pagaliau pri
siuntė laišką, nurodant kaip 
yra sunku palaikyti geras van
dens spaudimas karštame ore, 
publikai labai eikvojant vande
nį. žadėjo ateityj stengtis pa- 

Per paskuti-

Įvairųs Gydytojai
W*l^^WW^**X*WWlWW^*5**,*^*^**,**l*<*-*,**^*****,**,*******^^*^*l***’

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku Pagal "at
jausiąs metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 288fl

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Ofiso Tel, Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i 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

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidoj ame už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėles. Vargonai, koplyčia,—visas prirengimas 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

■' . ........... ....j......... n.. uw

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wa8bhuttou St 

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
Res. 5349 So. Hermitage Avė.

nuo 6 
Tel Prospect 1610

Dear Naujienos:
Have been lištening to you‘r 

Wednesday night programs for 
some time now, and have been 
impressed by the pleasing and 
interesting manner in vvhich 
they have been presented. I 
mušt say that you are to be 
congratulated. I feel that I am 
talking also, in behalf of many 
of my compatriots.

I mušt also devote words of 
praise to little Onuks for her 
work on lašt Wednesday’s pro- 
gram. She is not to be over- 
looked when consideration for 
soloists on future programs is 
in order. Splend’d, splendid I 
keep repeating. Keep up the 
good work.

Bruno Mažeikas.

Liepos 20-21 dd. radio ži
nios mums pranešė, kad New 
Yorke didžiausi karščiai, sie
kia net iki 108 laipsnių ir kad 
nito kaitros mirė 
O mes tuo laiku 1 
šaltą orą, kad ant viršaus lai
vo būnant su apsiaustais vos 
vos buvo galima iškentėti.

Ketvirtadienį, liepos 19 d. 
apie 9-tą valandą ryto nuo New 
Fuondland’o putė šaltas vėjas 
ir didžiausias ledx) kalnas plau
kiojo juroje. Iš rytų pu*sčs ki
tą ledo kalną pamatėme slen-

PATENTS
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Ii" Vėliausios
cos II”SkridimoZinios

I

šiandiena Amerikos Lietu- 26 d. Ford Lansing 
vių Transatlantinio Skridimo*Airportc
Sąjunga
\Vhitney
Hartfort, 
“L1TUANICOS 
kuris tuojau yra
Chicagon 
lėktuvą.

užmoka Pratt 
Aircraft Company, 
Conn.. $5,700 už 

11” motorą, 
išsiunčiamas 

bus įdėtas į

Klaidos Atitaisymas

kur

O O O
taipgi Bendix Kor- 
South Bend, Ind., 
bus išsiųsti ratai

šiandien 
poracijos, 
pranešimu 
Lituahicai 11, o Ilill Bendrovė,
Obio valstijoje 
tams “streamliners” 
tikrus kliošus
sumažina oro spaudimą ir tuo
pačiu laiku pagreitina lėktu
vą*

parūpins ra
tam 

ratams, kurie

šeštadienio “Naujienose”, 
žinioje apie p. B. Briedienės 
įnirtį, įsibrovė nemaloni klai- 

I da. Buvo pasakyta, kad ji 
mirė “po nepasekmingos ope 
racijos”.

Operacija, kaip praneša, 
buvo pasekminga, tik mirti 
paskatino įsigalėjusios po ope
racijai komplikacijos.

K

s

NAUJIENOS, Chieatro Ui.

0 » a
Leitenanto Felikso Vaitkaus 

atsisveikinimo bankietas įvyk
sta rugpiučio 24 d., penktadie
nį, o Atsisveikinimo Aviacijos 
Diena Ford-Lansing Airporte, 
sekmadienį, rugpiučio 26 d. 
Abu parengimai bus imponuo
janti, iškilmingi ir nei vienas 
lietuvis, kuriam “Lituanica 
II* yra brangi, neturėtų palik
ti juose neatsilankęs.

et o »
Lituanica II, pilnai prireng

ta ir tokia, kokia ji skris per 
Atlantiką, bus atlėkdinta į 
Aviacijos Dieną Ford Dansin
ge. Ten vietoje, ATLASS 
valdybos nariai ir leitenantas 
Feliksas Vaitkus išaiškins 
įvairių lėktuvo dalių funkci
jas, įvairius pagerinimus, ku
rie buvo į lėktuvą įdėti ir ki
tus klausimus, liečiančius skri
dimą.

Šaukiamas visų AL* 
TASS skyrių valdybų 

susirinkimas
[vyks ketvirtadienį, rugp. 17 < 

Wm. J. Kareivos svetainėje

Ryšy su paskutiniais išsivys
tymais “Lituanicos II” skridi 
mo ditrbe, ketvirtadienį, rugp. 
17 d., yra šaukiamas svarbus 
ALTASS centro ir visų AL
TASS skyrių Chicagoje ir apie- 
linkėję susirinkimas.

Tas susirinkimas įvyks 7:30 
valandą vakare, Wm. J. Karei* 
vos svetainėje, 4644 S. Paulina 
Street.

Visų skyrių valdybų nariai 
yra prašomi būtinai į susirin
kimą atsilankyti ir pranešti ki
tiems nariams, jeigu jie šio 
pranešimo nepastebės.

ALTASS Valdyba.

Lituani Telefonas Virginia 0036.
Kiiubo susirinkimai atsibuna kas 

,-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
21a vul. dienų, Liberty Grove sve- 
nin^le, 4615 S. Mozart Street.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kiiubo 
valdyba per 1984 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gvnderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 238 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.: M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozanas Vili- 
maltis ir M. Davidonis iždo globė
jui; Antanas Rudis, maršalka; 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą

dėldieni, Lawler Hali Svet., 8929 
Madison St., kalu 1 vai. no piet.

nns iždo globėjai; A. Vilkis, mar- 
šauta; K. . Demęreckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi pirmą sekmadienį, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

A.

ne- 
W.

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY.

Ine.
Chicago Ofisas

KRANK A. YOUNG PRODUCTS Co.
Distribtitors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Ajitraijienis, rugp. 14, 193-1
■ III O ■■       i——»

Mes perkame ir parduodame 
EKSKURSIJŲ T1 KIETUS 
t visas šios šalies vietas. 

Žemiausios kainos.
York — $11, Los Angeles $27. 

Kartu su valgiu.
Įdomių vietų atlankymo tripai $1.50 
Round trip į Milwaukee .......... $1.50
Benton Harbor ..........  $1 50

209 S. WABASH AVENUE
Tel. — Wabash 3358

New

CIASSIFIED ADS
Automobiles

o Leonard 
mėgi-

Kanados aviatoriai — James Ayling kairėj, 
Reid dešinėj — kurie aeroplanu “Trail of the Caribon 
no padaryti 6,600 mylių kelionę be sustojimo ir pasiekti Bag
dadą. Jiems teko nusileisti Anglijoj dėl stokos gazolino. Leigh 
Capreal (vidury), žymus Kanados lakūnas, velija jiems lai
mingos kelionės.

Sekanti repeticija įvyks rugsė- 
j o mėnesį, kuomet naujasis se
zonas prasidės. Apie laiką ir 
vielą nariams bus pranešta at
virutėmis.

8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8138 So 
Halsted St

« O B
Amerikos valdžia, per De

partment of State pradeda 
žingsnius išgauti leidimą Li- 
tuanicai II skristi per sveti
mas šalis Europoje. Ųz tą 
patarnavimą ALTASS turi su
mokėti valdžiai $100.
leidimo vra draudžiama skri
sti.: 7-u*.

Attention, Pirmyn chorus 
members

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams

Be to

Contrary to former instruc- 
tions, there will be no rehear- 
sals for “Pirmyn” Chorus this 
week. The next rehearsal will 
take place only in September, 
\vhen \ve will begin our new 
season. Cards will be sent noti- 
fying members of the exact 
time and place.Leit. Vaikaus atsi

sveikinimo Bankietas 
rugpiučio 24 d.

Atsisveikinimo Avia
cijos Diena — rugpiučio savaitę nebus choro repeticijos.

“Pirmyn” narių atydai

Šiuomi pranešame, kad šia

Triumfo Valandoje

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell s SU; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 3044 
nia Avenue; iždo
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekūnai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St, Priimame 

draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

N. Califor- 
rašt. A.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco AVė.; Jonas Puža
ms. 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkipiai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

griausmingi ir
fejerverkai, palydėję

(Tęsinys)
Margi, pasakiški šviesų efek

tai akompanavę Lietuvių die
nos programą, 
žavinti
musų iškilmes, ir gražus pačių 
iškilmių momentai per ilgus lai
kus stovės musų akyse. Jie 
nuolat kutens musų jausmus, 
musų puikybę, bet mes netu
rėtume leisti jiems mus užval
dyti.

Tie malonus atsiminimai, tų 
iškilmių grožis turėtų mums 
priminti ir mus raginti ir ki
tus didelius darbus atlikti, nes 
mos jau save įtikinome, kad 
mes pajėgas, gabumus ir ta
lentą tokięms darbams turime. 
Mes turime ir moralę ir fizinę 
jėgą savus planus įvykinti. Ne
pasitenkinkime • vien atliktu 
darbu, bet ieškokime naujų sri
čių ir naujų progų tas jėgas 
parodyti ir jas toliau miklinti.

Tereikia perbėgti per sekma
dienio iškilmių kaltininkų var
dus, kad tą įsitikinimą sutvir
tinti. Kleofas Jurgelionis, Dran- 
gelienė, Jonas Byanskas, Stepo
navičiai,. Sarpalius, musų geras 
draugas Andrejevas, Pečiukai- 
tė, Kaminskas, Bieliajus. Už
tenka prisiminti tuos šimtus 
jaunų vaikučių ir suaugančios 
jaunuomenės, kuri savo dalykė
liais tiesiog užžavėjo publiką. 
Užtenka žinoti, kad musų tau
ta jau yra išvysčiusi Karnavi* 
čių, Laurischkų ir kitus, kurio

atgaivino Lietuvių muziką ir 
pradeda atidaryti jai duris j 
Beethovenų sritį.

Argi ne laikas mums atsi
kratyti tos Amerikos lietuvių 
nelaimės, kuri mus stumia j 
užpakalį, pastato mus pajuo- 
kon ir neleidžia kitiems mus 
gerbti. Nusikratykime tos di
džiosios ydos visuomet tikėti 
kad lenkas, rusas, vokietis už 
mus geresnis, už lietuvį man- 
dresnis, už musų profesionalus 
išmintingesnis. Atsiminkime, 
kad ir svetimtaučiai, kuriuos 
mes taip šloviname, taipgi kiau
les ganė ir basi po ganyklas 
lakstė.

Kuomet anglų laikraščiai ra
šo apie p. B. Drangelienę-Bar 
bara Darlys: “...a brilliant dra- 
matic soprano proved wonder- 
fully capable...” (Lois Watt 
North, Music News); “Miss 
Darlys brought down the 
house... possesses a voice of 
beautiful ųuality, with ample 
power to emphazise the music’s 
forcefulness...” (Kritikas Aaron 
Goldberg), neleiskim tokiems 
įvykiams prabėgti nejučiomis, 
bet įvertinkime juos kaipo di
džiulį musų tautos laimėjimą ir, 
savo opiniją apie save, kaipo 
lietuvius, pakelkime kelius co
lius aukščiau.

Pakanka mums galvą lanks
tyti prieš svetimus dievus, kuo
met musų pačių dievai palieka 
užmiršti. —Ir aš ten buvau.

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rast., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kiiubo susirinkimai atsibuna 8 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

----------  ---------------— —    i

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockvvell St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd Pl„ Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesį kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:80 vai, vak.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTĖ- 
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Mileriene, 1030 Central Evans- 
ton, III. i ' 
nienė, 8322 S 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė. 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke. 3239 S. Union Avenue,

pirm, pagelb. P. Grigo-
2 S Union Avė, nut.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams yra: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So 
Cottage Grove Avė.; Jul. Race- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.; 
P. Killis nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Kaulakis turto rašt., 3842 South 
Union Avė.: Iz. Masaitis kontrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiu-

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kaff 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.

LIETUVIŲ DIENA
Su

PARDUODU Studebaker Sedan au
tomobili, gerame stovy j.

4011 So. Campbell Avė.

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.,

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

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

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. 11L

TEL. REPUBLIC 8402

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

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

Cicero 645

šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl Įžangos ir vienam šokiui.

šiuo kuponu — Įžanga Dykai 
Labai Graži — Labai Erdvi

ŠOKIAMS
Navy Pier Sale

Smagu — NAVY PIER — Patogu 
Viena mylia į ežerą prie 

Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 18 ir 19

Business Service
Biznio Patarnavimas______

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, iii.

STOGDENGYSTĖ IK BLĖKORYSTE 
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

i THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietoi 
Nuvežame ir i tolesniaa vietas 
Supakavimas, Storame, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1858 So. Halsted St. Chicago, HL 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų 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. [žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met.

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger vvaving

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 

Hollvwood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Englevrood 5883-5840

Financial
Pinan $al-Pa»kolo«

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $85 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park kiiubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakaviči^, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran- 
cisco Avė.
Laiko susirinkimus i kas mėnesj 

kas antrą ketvergą, 8-tą vai, vaka
re, B. Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3188 So. 
Halsted St.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1034 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph K aula kis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2688 W. 
40 St.: Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 88 St.; 
K. Warnis iždininkas, 8888 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kiiubo daktaras, 4157 Archer Avė;,

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudziii 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.'i
[£AI yra piuku jeigu gali taip 
L * padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Lhterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Salnt

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 
$250.00.

Įsirašyti
Draugijon 
panedėlyje

Personai
Asineiių Ieško

PAIEŠKAU Stanley Marks, pra
puolė birželio 28 d. Jeigu kas ži
note jo adresą, prašome pranešti se
kamu adresu.

3500 So. Union Avė.
Skiriu $5.00 dovanų arba prašau, 

kad jis pats atsišauktų, yra svarbus 
reikalas.

Help Wanted—Female
Da r bin i n k i ų Reikia

MERGINA arba moteris abelnam 
namų darbui, turi gyventi ant vietos.

4344 Lexington Avė.
2 apt.

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

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.

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

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip lirai Jus sergate, 
nei kas suklido Jūsų liroje. Jeiru jus 
rimtai norite būt iftrydytl. jus pasitei
raukite. Varicur rydymo metodas, at- 
steirfi tūkstančiams urnomis ir kroni
komis liromis serrančlus j sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodurnus fisl&kas tterzaminavi- 

rali parodyti, su tikrumu, kokia 
jūsų liros priežastis.
EGZAMINACIJA DYKAI 
esame priešingi aurštom ratom. ku* 
ima kaikurie rydytojal ir specia- 

Varicur Institute, kaip turtingi,

MERGINA prie abelno lengvo na
mu darbo, $3.00 i savaite, kmbarys 
ir valgis, Sherman, 1329 Lunt Avė. 
Hollycourt 1916.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

5617 W. 63rd PI.

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

1521 W. 69th St.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 8220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče. 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8584 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila. 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius. 8817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3288 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S.. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis,

O"

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.

Nedėlioj, 10 iki 1 v. po piet.

Tiktai nuodugnus fiziškas i teirz am in avi
mas 
yra

Pašaukite arba rašykite 
FRANK J. PETRU 
1448 W. 18th Street 

Tel. Canal 0806.

LINCOLNS FRIDE
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
100 -----  Straight -----  Proof

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)
SHIPPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liquor Co
WHOLESALE ONLY "

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83 ’

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

7259 Vincennes Avė.

Šiluma, 
sūrų 
ant 
yra

Mes 
r i na 
lietai, 
taip ir biednuomenS, rali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu. 
Ar jus sergate RHEUMATISMU. INKS
TU, KEPENŲ, KRAUJO, SKILVIO. 
NERVŲ, ODOS. VARICOCE GI8LOM, 
PILĖS, PRO8TATIC —■ arba blle ku
ria 6ių ūmią arba kroniAkų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite t Varicur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė geroj vietoj tarpe 2 mokyklų. 
Renda pigi. Garu apšildoma. Labai 
pigiai. Priežastis pardavimo apleid
žiant miestų. 936 W. 33rd St.

Real Estate For Sale

$150.00 Cash—likusi mažais mė
nesiniais išmokėjimais^—nupirks nuo 
savybę arti 87-tos ir So. Halsted 
St.—2 flatų namą.—Kaina $8500.00.

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



The First and Greatest Uthuanian Daily in AmericaThe First and Greatest Lithuaniah Daily ih America

Entered tts secoiid-class tna Pirmas ir Didžiatlsias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 192Kaina 3c

mene

Lietuvos Naujienos

ir su

gatava

Voras stipresnis už gyvatę
Mirė žymus architektas

sekre

netraukti
NUO 9—9:30 VAKARE

aukso

Radikalės idėjos ple
čiasi Jung. Valstijose

Darbininkai cibulių 
laukuose streikuoja

Trys asmenys žuvo ko 
vodami girių gaisrus

Vatikanas nusiskun
džia, kad publika ne
kooperuoja su juo

Prezidentas tartasi apie pagel- 
bą nukentėjusiems dėl sausros

Jung. Valstijų-Kubos 
pirklybinės sutartis 

veik priruošta

kad pastoti 
doms

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiutis-August 15 d., 1934

kad 
palai-

automobiliu tarp 
Kidnaperiai 

$150,000 už paleidi-

Mėgina “paimti” Chicagą

šiemet tų patį mė 
teikiama tik 750,- 

Iš to daroma iš- 
ekonominė

Vokiečiai ieško $50,000, 
000 iš Amerikos

D. C., rugp. 
Rooseveltas 

konferencijų 
apie sausros

Du kalingai , išvogti 
kalėjimo ligoninės

Farmerių riaušės 
Airijoj

Pikietai daboja Alumi 
numo kompanijos 

dirbtuves

Cbicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai prana* 
Sauja:

Chicagoj ir apeilinkėj —gali 
būti lietaus; lengvi pietryčių 
vėjai.

Korikai darbuojasi 
Vienoj Pristor vėl busiąs 

Kaune?

MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 
14.—Streikas Minneapolis tre
kų Šoferių tęsiasi. Darbininkai 
atmetė paskutinį samdytojų są
lygų pasiūlymą. Streikieriai 
reikalauja taikos tomis sąlygo
mis, kurias formulavo federa- 
liai tarpininkai—kunigas Haas 
ir E. H. Dunnigan.

Sovietų planavimo 
bėdos

Paminklas gen. Hiiidenburgui pastatytas Tahnenberge, Rytų Prusnose, kur jis tapo palaidotas

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
14.—Vienuoliką metų atgal Phi- 
ladelphijoj mirė Daniel Pet
ras, kuris, sakoma, palikęs $50,- 
000,000 turtą. Dabar Petraso 
giminės iš Vokietijos pasiuntė 
į Ameriką reikalingus dokumen
tus mirusiojo turtui paveldėti.

1210 kilocycles 
PASIKLAUSYKITE

GRAND Marais, Minn., rugp. 
14.—Netoli nuo Čia užtikta giš- 
lė aukso, kurį davė iškasamos 
žemės tonui $17.50 vėtrės bran
giojo metalo. Šimtai 
ieškotojų rr-beniį ir jaunų — 
skubinasi Jh kalbamą apielinkę 
tikėdamiesi laimę surasti.

Streikas Minneapolise 
tebesitęsia

Dillingerio šeimos tru
pei neleista pasirodyti 

Detroite

Piktadaris maniakas 
jau šeštą moterį 

sužeidė

SPRINGFIELD, III., rugp. 14. 
—Mažiukas voras namo skiepe 
buvo įpainiojęs 14 colių ilgio 
gyvatę j savo tinklą. Gyvatė 
butų tapusi voro auka, tik re
porteris norėdamas 
gyvatės paveikslą apardė vor 
tinklj ir paliuosavo ją iš ne 
laisvės.

NEW YORK, N. Y., rugp. 
14.—(Savo namuose Sotfthfield 
Point, Gonn., šiandie mirė Ray- 
mond, Hood, tarptautiniai žino
mas architektas. Jis tarp ki
tų trobesių padarė planus ir 
pastatė Chicago Tribūne bokštą. 
Mirė sulaukęs 53 m.

Kanadoj padėtis pa 
gerėjsi; pašalpa su 

mažinta pusiau

tentai dar užmo- 
Už ratus—$135. 

ALTASS užmoka

venimą 
pats 
mos

LONDON, Ontario, rugp. 14. 
—Piktadariai šiandie kidnapino 
John S. Labatt’ą, Labatt Brew- 
ing Company prezidentą, kai 
jis važiavo 
London ir Samia 
reikalauja

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
14.—Užsienio reikalų sekreto
riaus padėjėjas Summer Wells 
po konferencijos su* prez. Roo- 
seveltu pareiškė, kad Jungt. 
Valstijų-Kubos pirklybinė su
tartis baigiama apdirbti.

SPOKANE. Wash„ rugp. 14. 
—'Siaučiantys girių gaisrai pri
vertė pasitraukti burius ugnia
gesių, kurie kovoja su jais 
Idaho ir California valstijose. 
Trys ugniagesiai žuvo darbe.

Idahoj žuvo Le Roy McGinnis 
iš Kewanee, III., ir Lester John
son iš Galesbury. III. O Wm. 
Mattison, 21 m., iš Los Ange
les mirė bekovodamas liepsnas 
prie Nevada City, Gal.

Amerikonų benas lai
mėjo prizą Europoj 

PARYŽIUS, Francija, rugp.
14.—Amerikos Legiono benas 
iš Milwaukee, Wis., laimėjo di
dįjį prizą konteste su 120 kitų 
benų iš visos Europos, 
rikonai taip pasižymėjo 
voj pirmadienio vakare, 
13 d.

DETROIT, Mich., rugp. 14. 
—John Dillinger teatralė trupė 
negastroliuos Detroite. Taip 
pareiškė šiandie miesto meras 
Frank Couzens. Jisai įsakė po
licijos komisionieriui Pickerttfi 
uždrausti bet kokį programą, 
kuris bus taikomas nušauto 
bandito gimines publikai paro-

Ame-
Gene- 
rugp.

\VASHINGTON, 
14.— Prezidentas 
šiandie vėl turėjo 
su savo patarėjais 
iškeltas problemas. Vyriausybės 
tikslas esąs nustatyti dar šią 
savaitę aiškią valdžios darbuo
tės liniją.

Prezidentas tarėsi šiais klau
simais su žemdirbystės sekreto
riaus padėjėju prof. Rex Tug- 
wellu, kuris neseniai sugrįžo iš 
kelionės per sausros užgautas 
sritis.

žemdirbystės departamento 
tarnautojai ruošia planus, kurie 
artimoj ateity bus patiekti pre
zidentui. Planai taikoma tam,

GREAT LAKĘS, III., rugp. 
14.—Dvi kariško laivyno eskad
ros darė manevrus Michigan 
ežere. Viena lavių dalis mėgi
no “paimti” Chicagą, o kita 
“gynė” ją.

ALTASS valdyba jau susiži
nojo su Valstybės Departamen
tu Wiashingtone dėl leidimo Įeit. 
Feliksui Vaitkui skristi “Li- 
tuanica II” per okeaną. Aplika
cija su smulkiu aprašymu visų 
lėktuvo įtaisų ir instrumentų 
jau pasiųsta. Sulig valdžios nu
rodymu, pasiųsta ir pinigai už 
vizas tų šalių, per kurias “Li- 
tuanica II” s&ris—$75.00.

pelnagau- 
jeigu šie kėsinsis pasi- 

Įjehiyti stoka farmų produktij 
ir kelti jų kainas nežmoniškai; 
kad priruošti maisto reikmenų 
atsargai, ir kad nustatyti me
todas sėjos kontrolei ateinan
čiais metais.

Vyriausybės atstovai leido su
prasti, kad trečiadienio (rugp. 
15 d.) pasikalbėjime su spau
dos atstovais prezidentas api- 
budins sausros problemas ir 
gal būt nurodys nors pagrin
dus valdžios darbuotei tais rei
kalais.

Kaip žemdirbystės departa
mento žemlapiai ir rekordai ro
do, sausra iki šio laiko yra už
gavusi 1,405 kauntes 24 vals
tijose.

GORK, Airijjos Laisva vals
tybė, rugp. 14. — Pirmadienį, 
rugp. 18 d., čia Įvyko nuožmus 
susikirtimas 5,000 farmerių su 
300 civilės sargybos narių. 
Kautynės kylo dėliai pardavi
mo ūkininkų turto už taksas. 
Vienas ūkininkas žuvo, daugiau 
kaip šimtas asmenų sužeista.

Farmeriai užpuolė sargybą, 
kuri dabojo kiemus su galvi
jais atimtais iš ūkininkų 
varytais čia pardavimui.

COLORADO SPRINGS, Col., 
rugp. 14.— Ugnis anglies ka
sykloj prie Matheson, Col., ku
ri ruko kuone 25 metus, baigia 
mirti. Per pastarąsias 11 sa
vaičių būrys iš 25 vyrų Suv. 
Valstijų valdžios inžinierių va
dovybėj darbavosi, kad ugnį 
galutinai užgesinti.

McGUFFEY, Ohio, rugp. 14. 
—Okey Odeli, agrikultūros dar
bininkų unijos prezidentas ir 
vadas darbininkų streiko cibu
lių laukuose šioj apielinkėj, 
praneša, kad artimoj ateity 
bus iššaukti į streiką laukų dar
bininkai Whitley kauntėje In
diana valstijoj.

“Berliner Tageblatt” praneša 
iš Varšuvos, kad greitu laiku 
išvažiuoja atgal į Kauną jau 
apsilankęs nesenai Kaune pulk. 
Pristor. Esą jis važiuoja tęsti 
pradėtas Kaune derybas dėl lie
tuvių-lenkų santykių sifnorma- 
vimo.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 14. 
—Pikietai šiandie ramiai da
bojo šešias Aluminum kompa
nijos dirbtuves, kuriose pa
skelbta streikas. Laukiama at
vykstant Pittsburghan Fredą 
Keightly, Suv. Valstijų darbo 
departamento tarpininką, kom
panijos ir darbininkų taikos 
deryboms, kurias siūlo federa- 
lė darbo santikių taryba.

Reikalauja daugiau 
policijos Saar 

apskričiui

SANTIAGO, Cbile, rugp. 14. 
—Chilės valdžia įsakė savo pa
siuntiniui Dr-ui Enrique Gal- 
lardo Nietto tuojau apleisti 
Asuncioną, Paraguayos sostinę, 
o pasiuntinybės reikalus pa
vesti Chilės ambasados 
toriui Buenos Airese.

ST. LOUIS, Mo., rugp. 14.— 
Du rimtai sužeisti kaliniai gu
lėjo St. Louis kauntės ligoni
nėj kalinių skyridj laukdami 
teismo. Antradienį ligoninę at
lankų du nepažįstami ginkluoti 
vyrai ir nudavę esą policinin
kais išsivedė kalinius iš ligoni
nės, įsodino juos į automobi
lių ir nuvažiavo savais keliais.

Vienas išvogtų kalinių yra 
Wm. Perkins kaltinamas ban
ko apiplėšimu ir galvažudyste, 
o kitas, Paul Mills, automobilių 
vagystėmis.

rugp. 
tvarkanti

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

SAN FRANCISGO, Cal. rug. 
14.— Edward A. Hayes, Ame
rikos Legiono nacionalis ko- 
manduotojas, čia kalbėdamas 
šiandie Kalifornijos legiono 
konvencijai pareiškė, jogei ra
dikaliai mokinimai Jungt. Vals
tijose plečiasi kolegijose, baž
nyčiose, sočiaiėse organizacijo
se ir net pačioj šalies valdžioj.

DEFIANGE, Ohio., rugp. 14. 
—Tur būt maniakas piktada
rys jau tris mėnesius terori
zuoja šio miestelio moteris. 
Anksti šį rytą jis vėl užpuolė 
moterį, p-nią Mabel Krotz, 38 
metų, ir supjaustė jos ranką, 
kai ji degino šiukšles alėjoj 
prie namų, kuriuose gyvena. 
P-nia Krotz jau šešta piktada
rio auka.

VATIKANO MIESTAS 
ma, Italija, rugp. 14. — “< 
vatore Romano”, 
tikano organas, 
su nusiskundimu

Vaikšto svetima koja
SPRINGFIELD, Mo., rugp. 

14.—w. L. Tracer iš St Louis, 
Mo., konstrukcijos kompanijos 
superintendentas, tvirtina, kad 
jis vaikštinėjąs svetimo asmens 
koja. Didžiojo karo metu 
šrapnėlė netraukusi jo koją ir 
jam buvusi prigydyta kito as- 
mena koją. Operaciją padaręs 
Dr. majoras Wheeler. Sakoma, 
kad tik keturi panašus įvykiai 
yr žinomi pasaulio medicinos 
istorioj.

000. Ji buvo pastatyta 
kos inžinieriaus H, L. 
rio priežiūroj.

Stotis sulig planais 
buvo išleisti 310,000 kilovatų 
pajėgos 1932 m. Tačiau* tuo 
laiku pasirodė, kad fabrikai, 
kuriems ši pajėga turėjo plauk
ti, nebuvo užbaigti. Ir tik da
bar, pora metų vėliau, Dniepro- 
gres pradeda surasti kostume- 
rių 150,000 kilowatų pajėgai, 
t. y. pusei to kiekio, kurį sto
tis galėtų pagaminti.

1) Kad visi komitetai, drau
gijos ir asmens, kurie turi su
keltų tranzatlantiniam skridi
mui pinigų, BE ATIDĖLIOJIMO 
JUOS PRISIŲSTŲ;

2) Kad visi, kas tik gali, dar 
pasistengtų sukelti DAUGIAU 
PINIGŲ, idant nepaliktų nė 
cento skolos pirma, negu lakū
nas Vaitkus leisis į didžiąją ke
lionę. Milžiniškoji dauguma dar
bo jau yra atlikta. Dabar jį 
reikia užbaigti.

“Lituanica II” bus įtaisyta 
geriau, negu kad buvo bent 
vienas lėktuvas, skridęs per 
okeaną. Tas įta^iymas yra 
brangus, bet jisai užtikrins pa
sisekimą. Todėl visi yra kvie-

KICHKAS, Sovietų Rusija, r 
10.— Dnieprogres, sovietų di
džiausia elektros pajėgos sto
tis, kaštavo pastatyti $150,000,- 

Ameri- 
Goope-

GENEVA, Šveicarija, 
14.—‘Saar apskritį
komisija šiandie kreipėsi į Tau
tų Lygą prašymu paskirti tam 
dist-riktui dar 2,000 vyrų tarp
tautinės policijos. Padėtis šioj 
srity taip pablogėjusi, 
esamos policijos tvarkai 
kyti nebeištenka.

Ateinančių metų sausio 
si čia įvykš plebiscito balsavi
mas klausimu, ar gyventojai 
nori, kad sritis taptų Vokieti
jos arba Franci jos teritorija, 
ar kad ji pasiliktų, kaip da
bar, Tautų Lygos kontrolėj.

Chilės pasiuntiniui pa 
liepta tuojau apleisti 

Paraguayą25 metų gaisras 
giasi

Pereitais metais rudenį, Pa
nevėžio ir kitose kapinėse, bu
vo pastebėta visa eilė apvogtų 
kryžių, nulupinėta naujos kan
čios. Vėliau apvogta ir sena
miesčio bažnyčia. Ilgai polici
ja vargo, kol pagaliau išaiški
no šiuos vagis. Policija suse
kė, kad tai daro dvi moterys: 
viena panevėžietė, kita kreke- 
navietė. Abi turi apie 30—35 
m. amžiaus. Policija padariusi 
kratą rado 12 vogtų žvakių, 2 
divonu ir kelias dievo kančias. 
Moterys buvo sulaikytos ir per
duotos Panevėžio apyg. teis
mui.

šių m. liepos m. 20 d. teis
mas šias dvi moteris nuteisė. 
Panevėžietė gavo 3 metus s. 
d. kalėjimo, o krekenavietė 6 
men.

OTTAWA, Canada, rugp. 14. 
—Rugpiučio mėnesį 1933 metų 
Kanadoj teikta pašalpa 1,500,- 
000 žmonių, 
nesį pašalpa 
000 asmenų, 
vadas, kad 
padėtis pagerėjuąj ir jiąd dau 
giau’ žmonių pajėgia*pasidary 
ti gyvenimą neprašydami pa 
ramos iš valdžios.

Vyriausybės domė atkreipta 
j sausros problemas

ni, kitoms mažesni, sulig rei 
kalavimo.

Už motorą 
keti $5,700. 
šitas sumas 
šiandie.

Toiiaus teks baigti mokėti už 
propellerį, už landing gears, už 
radio, ir kitus daiktus Visiems 
mokėjimams atlikti ALTASS 
valdybai dar trūksta apie $1,* 
500, kurie turi būti sukelti 
Ūmiausiu laiku, idant nebūtų 
sutrukdytas paskutinis prisiren
gimo dalbas.

Taigi ALTASS centras pra-

Šį Vakarą ir 
kas Seredą
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Stambiosios aukos, kurias 
ALTASS valdyba gavo vakar, 
buvo iš SLA. ir iš ALTASS 
Roselando skyriaus.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, sulig Detroito seimo nu
tarimu, davė tranzatlantiniain 
skridimui $500.00. čekis jau 
pas iždininką Mackevičių.

Roselando ALTASS s&yrius 
vakar pridavė $103.00. Tai visi 
likusieji pas juos pinigai. Viso 
tasai skyrius sukėlė skridimui 
trejetą šimtų dolerių
APLIKACIJA VIZOMS JAU 

PADUOTA

VIENA, Austrija, rugp. 14. 
—Vienos korikas Johann Lang 
šiomis dienomis turi nemažai 
darbo ir, sulig tos šalies stan
dartais, neprastų uždarbių. Jis 
mat gauna po 100 šilingų (apie 
$19.00) už kiekveiną pakorimą.

Pirmadienio vakare (rugp. 13 
d.) jis ir du jo padėjėjai, ku
rių kiekvienas gauna po 15 ši
lingų (apie $2.80), Užnėrė kil
pas dar keturiems buvusiems 
policininkams.

šiandie gi, antradienį, prasi
dėjo teismas kitų 15 po
licininkų, kurie laike nacių pu
čo liepos 25 d. buvo užėmę 
Ravag, Austrijos radio kompa
nijos patalpas, ir davė nacių 
sukilimui signalą. Nužiūrima, 
kad mirties nuosprendis esąs 
jų byloj neišvengiamas ir kad 
Johann Lang su savo padėjė
jais turės daugiau darbo ir pa
jamų.

REIKIA DAR PASIDARBUOT
Per Ateinančias kelias dienas 

visos firmos, kurioms buvo 
užsakyta įvairus daiktai ir in
strumentai lėktuvui, juos pri
statys, ir už kiekvieną jlj teks 
mokėti COD. Duodant užsa
kymus, buvo pasiųsta rankpi-1 čiaifli dar per šį trumpą laiką 
nigiai-—vienoms firmoms didės- padirbėti! .

Moterys — dievo kan 
čių vagys
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Osser- 
oficialis Va- 

šiandie išėjo 
kad Italijos 

filmų teatrų lankytojai neko- 
šalies operuoja su Romos katalikų 

bažnyčia jos kovoj prieš fil
mas vaizduojančias sekso gy- 

Jie nežiu’rį net to, kad 
popiežius užgyręs tą Ro- 
katalikų bažnyčios vajų.

Tas pats laikraštis praneša, 
kad iš Varšuvos per Rygą į 
Kauną išvykęs Varšuvoj susi
kūrusios Lietuvos bičiuolių d-jos 
pirmininkas dr. Lukoševičius 
ryšiams užmegzti su Lietuvos 
kultūriniais,- visuomeniniais ir 
mokslo veikėjais. Esą Varšuvoj 
dabar viešinti lietuvių ūkio vei
kėjų delegacija, kuri studijuo
janti ūkiškus reikalus ir tarp 
kita ko turėjusi pasikalbėjimą 
su Gdynės uosto direktorium.

Be to, pirmadienio “Kur- 
jer Wilenski” nr. 198 rašo, kad 
greitu1 lakiu į Neprikl. Lietuvą 
išvažiuoja didesnė lenkų veikė
jų ekskursija su pulk. Pristoru 
ir buv, lenkų užs. reik, minis- 
teriu Zaleskių priešakyje.
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KORESPONDENCIJOS
N. S. Pittsburgh. Pa.
Lietuvių protesto mitingas prieš 

statymą “garbičių” apdirbi
mo dirbtuvės (Incinerator) 
jų apgyventam distrikte.

Liepos 31 d. Lietuvos Sūnų 
svetainėj buvo sušauktas North 
Sidės lietuvių mitingas, kad už
protestavus prieš miesto ad
ministraciją dėl rengimosi sta
tyti šioje apylinkėje garbičių 
apdirbimo dirbtuvės (incinera
tor). Kadangi visi North Sidės 
gyventojai prieš tai kelia pro
testą, tai, žinoma, ir lietuviai 
neatsilieka. Lietuvių šioje apy
linkėje gana tirštai apgyventa 
ir yra daug lietuviškų biznio 
įstaigų. O jei bus pastatyta, 
kaip yra nutarta ir planuoja
ma miesto administracijos, 
“garbičių” apdirbimo dirbtuvė, 
tai, manoma, kad namų verty
bė ir’,; biznis šioje apylinkėje 
nupuls.

Kaip tik miestas nutarė pa
sistatyti dvi “garbičių” apdir
bimo dirbtuves, tai buvo pa
rinktos dvi vietos: viena ry
tinėje miesto dalyj, o antra 
šiaurinėje. Tuoj North Sidės 
gyventojai ir sukruto protes
tuoti, bet miesto administraci
ja protestų nepaiso ir varo pla
nuojamą darbą pirmyn. Kaip 
išrodo, tai nei Allegbeny ap
skrities komisijonieriai neuž
stos North Sidės gyventojų ir 
duos leidimą statyti planuoja
mą dirbtuvę. Dalykas, tur būt, 
atsidurs teisme ir bus reika
laujama “indžionkšino” (draus
mės) prieš miesto administra
ciją. Reiškia, bus didelės im
tynės teismuose tarpe North 
Sidės gyventojų ir miesto ad
ministracijos. Kuo visa tai pa
sibaigs, tai sunku permatyti. 
Tačiau North Sidės to
jai dėsią visas pastanga.C’kad 
neleidus pastatyti tos neken
čiamos dirbtuvės jų apylinkė
je.

Susirinkimą atidarė Jonas 
Paparčius, paaiškindamas dėl 
ko jis yra sušauktas ir jo svar
bą. Susirinkimas išrenka Joną 
Pabarčių tvarkos vedėju, o 
Praną Šimkų užrašyti nutari
mus.

Pirmiausiai paima balsą Jo
nas Mažukna, SLA. vice-prezi- 
dentas ir nuodugniai išdėsto 
dalyką, nurodydamas, kad jei 
bus įsteigtos tos nekenčiamos 
dirbtuvės šioje apylinkėje, tai 
pasekmės bus liūdnos. Dauge
lis lietuvių turi savo namus, 
savo biznius, kurių vertė nu
pus. Visiems lietuviams tad 
reikia protestuoti prieš miesto 
administracijos pasimojimą sta
tyti tas negeistinas dirbtu
ves.

Antras paima balsą vietinis 
biznierius p. Senulis. Jisai pa
reiškia, kad tų dirbtuvių sta
tymas esąs negeras dalykas. 
Bet dabar tie protestai esą ne
reikalingi, ba iš tų protestų 
ir pinigų rinkimo tik gal kaf 
kas pasipinigaus. O jei maty
sime, kad jau stato, tai tada 
protestuokime. Tačiau Senulio 
kalbai visas susirinkimas pa
sipriešino ir net nušvilpė jį nuo 
pagrindų.

K. Milleris pasiprašo balso 
,ir tinkamai atsako Senuliui, 
pareikšdamas, kad kai bus pra
dėta statyti, tai tada jokie pro
testai ir pinigai negelbės. Jei 

; nenorime, kad butų pastatyta 
ta nekenčiama dirbtuvė, tai 
dabar yra laikas protestuoti, 
idant neleidus pradėti statyti. 
Jonas Mažukna antru kartu 
kalbėdamas irgi gerai užva
žiuoja Senuliui, nurodydamis, 
kad jis klysta taip manyda
mas.

Paima Žodį /pats pirminin
kas Jonas PabarČius ir pareiš
kia, kad jei tik bds pas mite 
pabūdavote “garbičių” dirbtu
vė, tai neišvengiamai ir juo
dukai susikraustys į musų ko-

lioniją ir tada ne tik nukris 
kainos namų, bet tai busianti 
ir gera dirva dėl komunizmo. 
Aš, išgirdęs Pabarčių komu
nizmą lyginant prie juodžių, 
pasidairiau, ar nėra Gasiuno. 
Bet nemačiau. Tur būt, nebu- 
vo. Jei butų buvęs, tai butų 
užprotestavęs prieš Pabarčių.

Gauna balsų Jonas A. Rū
kas, North Sidės Lietuvių Bal
suotojų Lygos prezidentas ir 
Board of Trade narys. Jis pa
pasakoja kas yra veikiama pas 
amerikonus dėl minimų pro
testų. Paskui dar kalbėjo tūlas 
amerikonas, kurio pavardės 
nenugirdau. Tuo kalbos ir bai
gėsi.

Buvo pasiūlyta išrinkti ko
mitetas, kuris kartu su ame
rikonų jau veikiančiu komi
tetu dirbtų. Į komitetą buvo 
išrinkta sekami darbuotojai:
J. K. Mažukna, Pranas Dargis,
K. Milleris, p-lė Bombliauskai- 
tė ir Martha Miileriutė. Mažuk- 
na pasiūlė susirinkimui komi
teto narių pareigas paskirsty
ti sekamai: pirmininkas K. 
Milleris, vice-pirmininkas J. K. 
Mažukna, iždininkas Pranas 
Dargis, sekretorių pareigoms 
p-lė Bombliauskaitė ir Martha 
Milleriutė. Pasiūlymas priim
ta. :

Prieš uždarant susirinkimą, 
buvo vienbalsiai priimta pro
testo rezoliucija, kuri bus pa
siųsta laikraščiams, miesto ad
ministracijai ir apskrities ko- 
misijonieriams.

Aukų surinkta dėl vedimo 
bylos virš $20. Nutarta atsi
šaukti j visas lietuviškas drau
gijas prašant moralės ir finan
sines paramos.

— Reporteris.

New Kensington. Pa.
Aluminum Darbininkų 

Streikas

pripažinti uni-

“\$eniorit£” (išdirbto Ištiko} ! 
taisyklas prisilaikyti darbams 
sumažėjus ir atleidžiant dar
bininkus ; Checfc-off sistemas 
(atitraukti unijos mokestis iŠ 
uždarbio); vienoki# uždarbių 
nustatymo visose dirbtuvėse, 
panaikinant geografiškų skir
tumų uždarbiuose.

žodžiu sakant, buvo parei
kalauta, kad kompanija pasi
rašytų raštiškų sutartį su* uni
ja. Tačiau kompanija griežtai 
atsisakė pasirašyti bile kokių 
sutartį su unija. Tada unijos 
viršininkai, pasitarę su Ame
rikos Darbo Federacijos vadais 
ir gavę prezidento Green’o pri
tarimą, paskelbė streiką.

Tikimasi, kad prezidento 
Roosevelto naujai paskirta Dar
bo Taryba, kuriai yra suteik
ta daug galios streikų taiky
me ir kurios nariai teisėjas 
Walter P. Stacey, admirolas 
Henry A. Wiley ir James Mul- 
lenbach rugpiučio 13 d. bus 
jau* Pittsburghe, kad išklau
sius plieno dirbtuvių darbinin
kų skundus prieš kompanijas. 
Tąsyk jie imsis tinkamų žing
snių, kad likvidavus aluminum 
darbininkų streikų.,

— S. Bakanas.

Per ilgą laiką vestos dery
bos tarpe National Association 
of Aluminum VVorkers Unijos 
atstovų, kurie atstovauja 15,- 
000 aluminum industrijos or
ganizuotų darbininkų, ir kom
panijos viršininkų nedavė jo
kių teigiamų pasekmių. Rug
pjūčio 10 d. buvo paskelbtas 
streikas kaipo paskutinė prie
mone, kad privertus Melionų 
kontroliuojamą aluminum tru- 
stą skaitytis su organizuotais 
darbininkais

Streikas paliečia apie 4,000 
darbininkų Pittsburgho dis
trikte, būtent, New Kensing
ton, Amold ir Logans Ferry. 
Kitose valstijose — tai seka
mose vietdsė: Alcoa, Tenn.; 
East St. Loūis, 111.; Mėssina, 
N. Y.; Fairfield, Conn., ir Ba- 
den, N. C. Visose viršm mėto
se vietose dirbtuvės priklauso 
Aluminum Company of Ame
rica. Dirba apie 15,000 darbi
ninkų. Taip pat yra keletas 
Aluminum dirbtuvių išsimėčiu
sių įvairiose valstijose; kurios 
nepriklauso trestui. Tose dirb
tuvėse irgi streikas yra skel
biamas. • !

kai streikas buvo paskelb
tas, tai Aluminum kompani
jos prezidentas ttoy A. Hunt 
pareiškė nusistebėjimą, kad 
darbininkai iš kaino neprane
šė kompanijai, kad streikas buš 
skelbiamas.

Laike streiko dėl saugumo 
■nertianąs savo dirbtuvių ope
ruoti, kad išvengus susikirti
mų. Tačiau darbininkų reika
lavimams vistiek nemanąs nu
sileisti.

Kaip ilgai kompanija neban
dys operuoti šdvo dirbiiivių; 
tai tik nfetolimd ateitis paro
dys. Bet darbininkai vištiek 
pikietubja dirbtuvės ir stati
kas kol kas yra ramus.

Liepos 24 d. unijos atsto
vai įteikė kompanijai 11 punk
tų reikalavimą. Reikalaiijariia

rrrai, vn.uv^rrs>, tuomet, tame Kfat, todėl ir vanduo i ru- 
dvaro nfarhe šū langAis iš Žilta- .mūši būva buvęs įvestas, ir 
daržių dangčių stiklo, redaga- brangių gėrimų buteliai ten

mat, didvyris, tuomet, tame

vau ir pats špauėdindavaų per 
haktis savo įsteigtąjį pirmąjį 
kariuomenės dalių žurnalą...

Būdavo*, plaštakes ir visokie 
vabalai, pro šiltadaržių stiklu® 
mano Tarigė — antrame auk
šte

Detroit, Midi.
Kaip aš gyvenau Vokietijos re

spublikos prezidento marša
lo fon Hindėnbtirgo palociu- 
je.

Ne anekdotas, gerbiamieji, 
ne!

Klausvkitės!
Bebūnant Detroite — šau

kia laikraščiai:
“Hindenburgas miršta!”
“Hindenburgas mirė!.”
— Ir primena man — tą, 

kad jau prieš kelis metus esu 
parašęs atsiminimus apie Hin- 
denburgo palocių, ir tuos atsi
minimus lygiai taip, kaip čia 
viršuje, pavadinęs. Tas ir bu
vo tikriausias įvykis! (Rank
raštis dar neiššpatišdintas žu
vo vienoje redakcijoje Kau
ne).

Buvau kareivis. 1919—1921 
metais. Buvome Zarasuose (9 
pėstininkų pulkas, 2 kulkosvai
džių kuopa), išėjome į dvarą 
už Zarasų (o pavadinimo šian
die ir nebežinau).

Apleisti rūmai. Išdaužyti lan
gai. Prie laiptų, sode, apvers
tas sudaužytas pianinas. Mė
tosi brangių gėrimų buteliai.

O vieta — pasiusk! — po- 
etingiausia! Rūmai prie pat 
ežero. Ežere pusiausalis. Pu- 
siauSaly medžiai ir krūmai. 
Dugne, pakrantėse, žolių gra
žumas! Kai šviečia mėnulis — 
tikrai darosi:

“Naktis svajonėmis papuoš
ta!..”.,

O, kad aš tuomet bučiaū tu
rėjęs kam-kas prieš mano ata
ką gėlėmis btitų atsakęs:

“Nesek man rožės prie kru
tinėsi..” — tris tiėk visų bu
čiau apsagstęs (kad ir nė ro
žėmis, bet — tyromis lauko 
gėlelėmis!). Rožių hėbebiivo. Ir 
stiklais nuo šiltadaržių mes tų 
rūmų langui užsitaisėme. Ir Vi
sus ramūs pasitaisėme! Iš apa
tinio aūkšto išvalėme tiiikus ir 
tuitiis (“plytas”), kurių ten 
gausiai buvo priversta; pasi
taisėme laiptus į viršų, ir va
karais mano malonybė gėrėjo
si tolintomis apylinkėmis iš 
bokšto, kuris buvo per rūmų 
Vidurį ir buvo aptVėrias tvo
relė. Daug svajonių iš ten, iš 
mano širdies, išskrido, bet tdip 
jas vėjais laikas ir išnešio
jo...

Rūmai vokiečių bdvo buvę' 
aprūpinti savo vandeniu, —- 
prie ežero, kiželėje, (“bakūžė
je” — vokiškai: Baekliauš), 
tebestovėjo mašinos griaučiai, 
lyg skųsdamiesi dėl žhtonių 
žtoūriimo...

Buvo vasara. Jauna, kaip ir 
aš p^ts anais metais;.,*

čirškė per naktis čifškučiai; 
Žėrėjd Šviesus vabaliukai, plie
kė lakštingalos. O AA Viškį tį 
matydavau* ir girdėdavau, ties,

dhtaame auk-
- įsiskverbę čirškia įsi

žiebę nuo žvakės, o gerbiama
sis visuomenės veikėjas ranka 
daro spausdintas raides savo 
žurnalui (kitaip — nedaug kas 
iš kareivių suskaitydavo), 
vargsta su raštines raštų dau
ginimo prietaisu (“hektogra- 
fu”; spausdindavau po trejetą 
šimtų; buvo gerų bendradar
bių kareivių piešėjiį; Žurnalai 
dabar padėti Kauno ksiro ma
žėjuje). Kai įvargsta akys ir 
paskausta rankos — didžiai 
gerbiamas viršila Vitkauskas 
(kuris buvo rikiuotėje, taigi 
dieną turėjo darbus su karei
viais, tik ištisas naktis skir
davo žurnalui), išėind į sodiį, 
žiuri į mėnešieiią, klausosi lak
štingalų, lėtai nueina iki ėže- 
ro, bando pagauti šviesos va
baliukus, o visi kareiviai, iš
skyrus sargybinį, pftičia į usiis... 
Ateis, būdavo, poūas Vitkau
skas atgal į ramūs, iš nykios 
naktį salės pasuks kairėn į 
kambarį ir iš ten pro kiauras 
langavietes į tą patį ežerą sva
jodamas žiuri...

To kambario sieiioa — bu- 
busios išdabintos, išpieštos, jau 
nebe tikrųjų gyventojų, — vo
kiečių kareivių; virš galvos ka
bo, kaip koks keistas vabalas, 
liekanos buvusios papuoštos 
lempos, — o mėnulio šešėliai 
visą tą kambarį daro panašų 
į daugkojo užviešpatautą laivo 
kapitono kambarį, kaip j į ma- 

nusileidęs į juros dugną 
žmogus-naras... O tame kamba-

nema-

metėsi, — kad tuose rūmuo
se bu’vo vokiečių kariudmėriėš 
divizijos štabas ir jame ilgai 
gyveno feidmaršftlas fon llin- 
denburgas; kuris tuomet iš ten 
vadovavo kovoms su rusais.

O tokio pieno, kokio vaka
rais, laiveliu, aplenkdamas 
(kaip -tą “salą lenkdamas Bu- 
jano” —- operoje “Caras Šai
tanas”), važiuodavau su karei
višku katiliuku parsivešti iŠ 
ežero kitoje pusėje esamo kai
mo, — tokio pieno vargu savo 
gyvenime begersiu (jtrik kitur), 
jeigu raši pieno, tai nebus mė
nesienos, b jrigu Švies mėne
siena, tai ieškok laivelio, o jei
gu rasi laiVelį, tai kas tau taip 
gražidi žolių pinučiais nuners 
gamtos Svingus nėrinius eže
ro dugne?!..)...

Kai Detroite laikraščiai šau
kia apie Hihdėnburgo mirtį, 
aš vėl rašau šiuo dtŠiminimus; 
rašai?, kol plunksnoje išsenka 
rašalas, ir baigiu pieštuku, (re
daktorius ir raidžių, rinkėjas 
“neduos meluoti”!), 6 huo pieš
tuko spaudimo pavalgęs (ir 
moksliškai jau yra apskaičiuo
ta, kad pieštukas atima daug 
daugiau jėgos iŠ rašytojo, kaip 
plunksna), geriu pieno, įsipy
lęs iš bonkos, nuo kurios nu
ėmęs pasidėjau' šalia popierinį 
dangtelį, tokį visuomet drėg
ną, kaip paršiuko “perikkapei- 
kis” (šritikučio galas)... Geriu 
ir dušauju — kur tu tokio pie
no ir tokių jaunystės svajo
nių, lakštingalų Užpultose nak-

Viskas žūsta, 
- kaip mano 

“šio pasau- 
juk, štai, jau ne-

Lietuvių Kambario 
Reikalai

to,

ryje anksčiau gyveno 
žiau ir nedaugiau, kaip — da
bar mirusis Vokietijos respub
likos prezidentas maršalas fon 
Hindenburgas...

S <O kiek naktų ten mano sva
jota, kiek bangavietėse rymo
ta, kiek visko užsimota!...

tyse, begausi?!... 
viskas nyksta, — 

fjaunystė, taip ir 
lio didieji : ne
bėra vėl vieno milžiniško skam
bėjimo:

“Feldmaršalas generolas fon 
Hindenburgas!”...

— Arėjas Vitkauskas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yfai naudingos

L. K. Fondo Komiteto susi
rinkimas įvyko liepos 26 d. 
Mokslo Katedroje, Pfttsbur- 
ghe.

Dalyvauja Pivaronas, Baltru
šaitienė, Zamblauskas, Baltru
šaitis, Blažaitis. Keturi nariai 
neatvyko. Birželio mėnesyj su
sirinkimo nebuvo.

Prrhi. Pivarorias raportuoja, 
kad jisai Detroite aiškino L. 
Kambario reikalą L. T. San
daros suvažiavime; sdvažiavi- 
mas pritdrė ir žadėjo per kuo
pas paremti tą reikalą. Taipgi 
jisai darbavosi ir SLA. seime 
Tenai taip pat rado gerą jaus* 
mą šiam klausimui. Pats sei
mas paaukojo iš fondo 100 dol. 
Liet. Kambario naudai.

Vajaus vedėja (arba “orga
nizavimo pirmininkė”) Baltru
šaitienė raportavo, kad ji as
meniškai nuvežė gegužes mė
nesyj Liet. Kambario paskuti
nius, tikruosius planus Lietu
vos Pasiuntinybei Vašingtone. 
Grįždama, lankėsi Baltimorė- 
jė, tenai yra jau susiorganiza
vusi L. Kambario darbuotojų 
grupė. Baltrušaitienė daly-] 
vavo SLA. seime. 1 
dalyvautoji^, ypač moterų iš 
įvairių miestų, 
darbuotis kambario naudai.

Sekr. Zamblauskas rapor
tuoja, gavęs kambariui aukų 
iš Baltimorcs Lietuvių Mote
rų Piliečių Kliubd.

J. Baltrušaitis raportavo, 
išsiuntinėjęs liepos mėnesyje 
du straipsniu laikraščiams, 
ctc. , Pirma buvo siuntinėja
ma po kopiją kiekvieno straip
snio aštuoniolikai lietuviškų 
laikraščiu Amerikoj; dabar 
pradėta siuntįneti da vienam, 
gavus jo adrešą.

Rezignavęs sekretorius atsi
lankė į šį susirinkimą ir pa
reiškęs, kad jis vėl norįs dirb
to f o j pačioj prot. sekreto
riaus vietoj. Paklausus jo 
apie protokolus, pasirodė, kad 
jis neatsinešė nei protokolų

cnygos, nei vėliausio, jo ra
šyto, protokolo. Klausimas 
nutarta atidėt, kada susirinks 
Sdši komiteto nariai.

Padaryta šie tarimai: pra
šyti laišku Liet. Ūkės Klkibo, 
kad teiktųsi duoti vietą Lietu
vių Kambario piknikui rugsė
jo 2 d. Gavus vietą, kviesti 
draugijų atstovus į specialį su
sirinkimą rengimui to pikniko 
vardu Lietuvių Diena. Visą 
rengimą atiduot pilnai į drau
gijų atstovų rankas, jų susi
rinkime išrinktajai komisijai:
, Sumanymas padirbdinti spil- 
kutes su Mokslo Katedros em
blema palikta kitam sykiui.

Prašom nepamiršti finansų 
sekretoriaus adreso: V. Zam- 
blauskas 31 Minooka St., 
Pittsburgh (10) Pa. Čekiai 
reikia čia siųsti.

Gautomis Lietuvos oficiali- 
nėmis žiniomis, pirmieji kam
bario įrengimo projektai bus 
padaryti iki rugsėjo menesio 
šiais metais.

L. K. F. /Spaudos Komisija. 
J. Baltrušaitis.

Daugelis'

prisižadėjo

Dykai Lempa!
Su kiekvienu Radio 

BUORIKO 
Krautuvėje

Spaudos Darbus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

J BIZNIERIAMS

Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS:
Atšiš^tikiniua
LapėŪtiš
Kortelės

?rogramus 
ikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėhiš Laiškeli 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pašveikiiiimai, ėtc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant spečialio užsakymo 
taip kaip jdS vedamos, su speeialėm lihijom ir lietuviš
kais antgalviais.

U O.,- ■ .*< . ... ; . J ■ j

1739 South Halsted Streetj Chicago, Ill

Lempa ar Stalelis — dykai. 
Philco Radio po 

$20.00 
ir aukščiau.

Perkant Didelį Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai dvira- 
lis (bicycle).

Perkant mažą Elektrikinį 
Refrigeratorių Dykai 25 
šmotų sidabro setas.

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

$69.00
Dykai gausite $69.00 vertės 
prošinimo mašiną!

Pėrkant gražų liettivižką 
rekordą už

65c
Dykai gausite didelį, gražų 
Vytaiitd paveiksi#.

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 3167
ChlCAGO. ill.

•—..................................................

PROBAK-
nuteikia 

barzdaskutyklot 
komfortą 

■■■ skutimos
naihte

( PROBAK BLAl't
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Šiandien jo pagerbtuvės

visi birutiečiai bukiteSHARPS and FLATS

Annual Meeting

užtikrina patogia kelionę i Kauna

nuo

TEMYKITE
Šį Ženklą, kuris Reiškia

UZGANEDINIMĄ
notes of this lašt

Sabath

lašt Baresas

Bottltd in Bond In Canada

ir ReikalaukitGerkit
Alinėse

Print

Address

Tel. YARDS 1829 garsinkite; “naujienose”
PETER PEN

IMS IDE

HAVING

Apvogė auksinių 
daiktų krautuvę

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinės

again
• lašt

was only 
$103 the 
of failure 
there will

President 
Ist Vice Pres.: 
2nd Vice Pres 
Becording Sec 
Business Sec.: 
Financial Sec.: 
Treasurer: M. 
Sočiai Chair.: 
Sočiai Sec.: S.

Walker*s
—Black Hawk

YRA 
PAVOJINGA

plans
Wiscon-

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NE W YORK 

ALBERT B ALLIN

CPOAKlhJG TOADS 
TmAT CAT'S 
SPOILED M V 

pLAMSy / į

F00TBALL MEMBERSHIP DRIVE
Scnd to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

... State
Print

Anų dieną 
jo numeriu 
išmušė lan-

sin 
chigan
also ir

r TQY 1TZ MYDSAR. 1 
AS ARTIST ’
FRCND VVOULD SAV 
'JT'S A KNOCKOU T

the whole 
the shoulders of

I KNOW VOU 
MUŠT BE 
HUsJORy; so

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

Birutė” renkasi 
ketverge

Ne su menku pasididžiavimu Hiram 
VValker and Sons atkreipia jūsų atidų 
į Chicagos miesto dealerius, kurie par
davinėja Hiram Walker ir kitus rinkti
nius produktus. Ir, kad jums nesunku 
butų atskirti tuos dealerius, jie turi iš
statę parodoje šių emblemų, šis ženklas 
yra jūsų užtikrinimas, kad dealeris yra 
prisirengęs suteikti jums sųžiningų, grei
tų malonų ir gerų patarnavimų, ir, kad 
jis siūlo jums produktus, kurie yra iš
skirtinos rųšies ir vertės, tarp kurių yra 
Hiram Walker and Sons Bonded Whis- 
kies—“Canadian Club”, DeLuxe Rye, 
DeLuxe Bourbon... “Stodart’s” Scotch... 
Hiram 
maišyti 
ir Ridgewood 
tiliuotas London Dry Gin

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool. *
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7 v. v.________

dainininkų ir šokėjų repetici
jas pasirodymui Pasaulinėje 
Parodoje.

Taigi
Sandaros svetainėje šio ketver 
go vakare, 8 vai.

A bit of sadness, too, came 
to the chorus. Toward the end 
of the season, late in May, we 
lošt a very loyal member, a 
sincere worker and friend, 
Cleo Stones. Her memory will 
remain sacred to the chorus 
and its members...

Pirkite Atsakomą Degtinę 
Patikėtino Dealerio

Pirmyn’s annual meeting 
vvas held lašt Friday at Melda- 
žis Hali. The majority of of- 
ficers was reelected: for Pir
myn’s Jubilee Year they will

Kongresmanas
Chicagos West-'Side’s kongres- 

manas A. J. Sabath yra seniau
sias Suvienytųjų Valstijų kon
greso narys. Jis ilgiaus išbu
vo be pertraukos kongresmanu 
negu by kuris kitas kongres- 
manas. Demokratų partijoj 
kongresmanas A. J. Sabath pri
klauso progresyvių pusei ir re
mia visus prezidento Roosevel- 
to progresyvius įstatymus.

šiandien vakare jo kongre-

S. Jokubauskas
A. Vilis

: A. Bažmus 
.: M. Baronas

Aid? Valulis
B. Miller 
Cepulevičius

F. Pūkis 
Pūkis.

Club
. “Stodart’s” 

augščiausios
Meadowbrook

ir Hiram Walker’io Dis-

— \ve thrived on ’em...
Your Swan Song singing 

paragraphist has been Jacųues 
Grandmesnil, wlio now, for a 
\vhile at least, returns to his 
triA?-life rolė of

Ray Mathevvs.

I MAOE?
SOMS- NJICG/ 
SAVORY
SOUP. A

This advertisement 1h not inteuded to offer whiakey 5or sale or delivery In any •tato 
or cominunity wheroin the advertlein?, sale or ubo thereof Ib unlawful.

Visose
Mutual Trijų 

žvaigždžių
Kentucky
Bourbon

Now 
troducing bunni sovetski 
next editor of the Sharps and 
Flats. Bunni edited the recent- 
ly published “Furrow”. Hav- 
ing much time on his hands 
he has been vvriting profūsely 
of late, both poetry and prose. 
Utilizing some of this time 
and energy, he should be able

Succeeding Miss šarkiutė ai 
the post of Litlu.’anian corres- 
pondent Ray Mathews vvas 
elected and X. šaikus appoint- 
ed co-writęr. At this time, how- 
ever, Bay discovers it will not 
be possible for him to devote 
much time to this undertaking, 
thanks members for the elec- 
tion, and pushes 
burden onto 
M r. šaikus.

Looking back over 
season we realize it 
most active Pirmyn 
had. “Agurkai” vvas

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo/odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
tukštančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5573

^UE™OS R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų. — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins Regėjimą

Ar jums reikia akinių? Aš jau pri
taikiau akinių dėl 25,000 žmonių ir 
jie sutaupė pinigų. Jums apsimokės 
pasikalbėti su manim apie savo 
akis. VISI AKINIŲ STIKLAI SPE
CIALIAI ŠLIFUOJAMI.

Ketvergo vakare visi Birutės 
nariai, dainininkai ir daininin
kės. yra kviečiami susirinkti 
priprastoj vietoj, Sandaros 
svetainėje.

Yra du neatidėtinu reikalu: 
viena, sutarti kada ir kur dary
ti Birutės šeimynišk 
vimą: antra

“The 
girls,
Ves- 

made

’Tis August, and Pirmyn ites 
are in the inidst of either va- 
cations or vacation 
VVhitney Tarutis is iii

Helen Vespender 
and Frances 
Wisconsin.

HAVE 
REACHED 

THE 
TCP 
OF 
THE 

CASTLE.
AND 
ARE 
WE 

HUNGRY/

Interesting
season: Ninety-one new mem
bers were accepted between 
the dates of August 25, 1933 
and July 27, 1934...As choruses 
go, this was a vcry successful 
season, financially as well as 
socially...The deficit 
$12.68, compared to 
lašt season...Because 
to agree on a date
be no Dunes ou‘ting this month 
as had been planned...

sinis distriktas rengia kongres- 
manui Sabath u i iškilmes' jam 
pagerbti ir įvertinti jo ilga dar
bų kongrese. Tos iškilmės j- 
vyks Pilsen Parke, 26 str. prie 
Albany avė.

West Side’s ir 18-tos gatvės 
lietuviai, kurie pažysta kon- 
gresmanų Sabath per daugelį 
metų, rengiasi šį vakarų būti 
Pilsen Parke ir pasakyti se
nam kongresmanui valio.

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabinimais 
garlaiviais.

W1SSIG,
Specialistas ii 

Rusljoa

\ve take pleasure in in- 
your

The Strollers were 
enterlaining at the Fair 

į Tuesday. No longer advertis- 
ing Lithuanian Day they will 
attend every Thursday nite as 
guest entertainers for the 
Century of Progress...

Pirmus Morcnčius 
ant Real Estate 
Defaulted. ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC,

120 S. La SaUe St 
Tel. Franklin 0576

this 
was 

has ever
success- 

fully presented for the second 
time. “Abejotinas Asmuo” and 
“Kaminkrėtys” were presented 
as a double feature at St. 
Agnės’. “Abejotinas Asmuo” 
was so good, its cast so vvell- 
known, it had to be shown at 
Roseland and Kenosha. Then 
there were the affairs for Kę
stutis Club, ALTASS, Naujie
nos Picnic, Memorial Day, the 
special benefit affairs for F. 
Jakavičius and S Jokubau- 
skas...During this season Pir
myn and its members gained 
more and more popularity; F. 
Pūkis received honorable men- 
tion in the L. Y. S. Art Ex- 
hibit; bunni sovetski and Ray 
Mathews figured prominently 
in the Youth magazine, 
Furrow”; three cf our 
Adele Rakauskas, Helen 
pender, and Julia Sadulis 
up fifty per-cent of the Queen’s 
Court of Lithuanian Day.

to turn out many interesting 
articles.

We wish to statė that con- 
dueting this coh?mn since the 
Singing Fool’s (Joe Gura) de- 
parture to Rockford has been 
a pleasant experierice. Thru it 
as well as thru the weekly Lith
uanian column, “Pirmyn Ai
dai”, which we used to con- 
duet, we have made many 
friends and perhaps deserved 
a few enemies. We wish to 
thank all our correspondents 
first, for their criticism and 
suggestions — we could not 
get along without ’em — se- 
cond — for their eompliments

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

NORTHSIDE. - 
Milvvaukee Avė., 
1037 tūli plėšiką 
gų auksinių daiktų krautuvės 
ir išnešė gerokai visokių bran
gių daiktų, kurių vertė sako, 
esanti keliolikos šimtų dolerių, 

išvažia- Apie panašius triksus kas kart 
atlieti parinktųjų daugiau girdisi. X. š.

SIRAICHT KEHTIKU 
BOURBON

7 nIENos į LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivu Bremen ir Europa 
Bremerhavene

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

.«* ‘šiokia, ILLINOIS . , . , VVALKt RVILLE, ONTARIO 

tr^TILLERS OF THI W0RLD FAM0US..

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St.
kampas Halsted Street

Informacijų klauski 
te pas vietini agen 
ta arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

..i;;:..;... j.;;.ągs no W. KANDOI.PH ST., CHICAGO, ILL. ----------uąss
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8600

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai
88.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year in Chicago
3c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Dl. Telefonas Canal 8600.

NRA IR NEDARBAS

Kongresmanas Fred A. Britten, republikonas iš 
Illinois, sako, kad valdžiai nepasisekė atgaivinti kraštą 
ekonomiškai su NRA pagelba, kadangi da ir šiandie 
tebėra daugiau kaip 10 milionų bedarbių ir apie 16 mi- 
lionų žmonių ima pašalpą iš valstybės iždo. Klausimas 
tačiau, ar NRA galėjo pašalinti nedarbą?

Prezidento Roosevelto padėjėjai, tiesa, nekartą 
piešė NRA tokiomis skaisčiomis spalvomis, kad publi
kai galėjo atrodyti, jogei nacionalinio gaivinimo aktas 
tai vaistas nuo visų ligų. Bet tikrumoje kokius tikslus 
turi NRA? Tas įstatymas numato sutrumpinimą dar
bo valandų pramonėje, padidinimą atlyginimo už darbą 
menkiausia apmokamiems darbininkams ir darbininkų 
teisę organizuotu budu ginti savo reikalus. O iš darb
davių atžvilgio, NRA apsaugoja jų reikalus, drausda
mas neteisingas kompeticijos priemones (pav. pardavi
nėti prekes pigiau, negu kad kaštuoja jų pagaminimas) 
ir pašalindamas kai kuriuos kapitalo koncentracijos su
varžymus.

Trumpai sakant, NRA iš vienos pusės siekia pa
skirstyti darbą tarpe didesnio skaičiaus darbininkų, o 
iš antros stengiasi apginti sveiką biznį nuo parazitiško 
biznio kompeticijos. Ar gerai, ar blogai Roosevelto ad
ministracija tuos įstatymo tikslus vykina gyvenime, 
mes čia negvildensime, nes tai kitas klausimas. Bet čia 
mums rupi pasvarstyti, ar NRA savo esme yra toks 
dalykas, kuris gali pašalinti pramonės, žemės ūkio ii1 
finansų krizį, sugrąžinant į darbą milionus bedarbių.

Trumpinant darbo valandas (ir draudžiant maža
mečiams dirbti fabrikuose), aišku, turi atsirasti darbo 
didesniam skaičiui darbininkų. Bet kuomet darbo valan
dos yra trumpesnės, o atlyginimas padidėja, tai gamy
bos išlaidos pasidaro didesnės. Kaip gali prie tokių ap
linkybių biznis pakilti iki to laipsnio, kad visiems be
darbiams atsidarytų pakankamai vietų dirbtuvėse?

Tai butų galima tiktai tame atsitikime, jeigu biznis 
surastii naujus pajamų šaltinius, t. y. naujas rinkas, 
naujas mases pirkikų. Tik-ką sugrįžusieji j darbą žmo
nės, vargiai gali daug pirkti. Todėl vienintelis būdas 
pakankamai išplėsti biznį, kad pramonė stengtų pakelti 
padidėjusias išlaidas, galėtų būti tiktai eksporto didini
mas. Bet šitas dalykas į NRA tikslus visai neįeina. 
Amerikos eksportą (prekių pardavimą svetimoms ša
lims) valdžia stengėsi padidinti dolerio nupiginimu, ir 
gana gerų rezultatų šitoje srityje ji pasiekė, nors jie ir 
nebuvo pakankami.

Taigi vienas NRA šio krašto ekonominį gyvenimą 
atgaivinti negali. Todėl jisai negali ir pašalinti nedar
bą. Kad Amerika ekonomiškai pilnai atsigriebtų, turi 
būt atsteigti normališki santykiai visose stambesnėse 
šalyse, su kuriomis ji veda prekybą. Viename pramo
ningame krašte šiandie negali būti gerovės, kuomet 
siaučia suirutė visame pasaulyje.

ROLANDUOS UNIJOS META 
LAUK KOMUNISTUS

Geležinkelių darbininkų uni
jų federacija ir transporto dar
bininkų unija Holandijoje ne
seniai laike savo metinius kong
resus, kurie padarė nutarimus, 
liudijančius apie didelį Ilolan- 
dijos darbininkų pasipiktinimą 
komunistiška “vienybes” (ardy
mo) taktika.

Transporto darbininkų kong
resas priėmė rezoliuciją, kad iš 
unijos turi būti išmestas kiek
vienas narys, kurio kraštutinis 
kairumas (komunizmas) arba 
kraštutinis* dešinumas (fašiz
mas) yra pragaištingas darbi
ninkų judėjimui. Darbininkų 
unijų kongresas pasielgė dar 
griežčiau, nutardamas, kad nė 
vienas asmuo negali būti dar
bininkų unijos narys, kuris tuo

Misiaakymo kainai
Chicagoje — paštu: .

Metams $8.00
Pusei metu .... 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams —._______- 1.60
Vienam mėnesiui ____ — ,76

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —...................... 8c
Savaitei .......................    18c
Minėsiu!  ..... .............  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago),
paltui

Metams----- ----------------    17.00
Pusei metu —_ ___  8.60
Trims mėnesiams ____   1.76
Dviem minesiams __ _ _____  1.26
Vienam mėnesiui ___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama ______ ..........__ 38.00
Pusei metu ___ —_________ 4.00
Trims mėnesiams ...............  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

pačiu laiku yra komutiistų ar
ba fašistų organizacijos narys.

Paskiausios žinios iŠ Holan- 
dijos sako, kad socialdemokra
tų partijos centro komitetas 
visai atsisakė svarstyti komu
nistų partijos pasiūlymą dėl 
sudarymo bendro prieš-fašisti- 
nio fronto.

Holandijoje padėtis yra to
kia, kad socialdemokratų par
tija, kuriai priklauso masės 
darbininkų, veda smarkią ko
vą prieš fašizmą. Ji turi dide
lės įtakos tarpe ūkininkų, ofi
sų darbininkų, inteligentų it 
smulkių amatininkų. O tuo tar
pu komunistų partijelė yra vi
sai mažiukė ir ji savo neišmin
tinga taktika, niekinimu demo
kratinių idėjų ir šlykščiais už
sipuldinėjimais ant darbo žmo
nių organizacijų yra sukėlusi 
prieš savei neapykantą masėsse. 
Jeigu socialdemokratų partija 
susidėtų su komunistiškais 
triukšmadariais, «tai ji atstum
tų nuo savęs skaitlingus liau
dies sluoksnius ir tuomet pa
didėtų fašizmo pavojus, ų

ČEKOSLOVAKIJOS SOCIALIS 
TAI ATSISAKĖ TARTIS SU 

MASKVINIAIS

Čekoslovakijoje yra trys so
cialistinės partijos: čekų social
demokratų partija, vokiečių so
cialdemokratų partija ir čekų 
nacionalinio socializmo partija. 
Pas toro j i neturi nieko bendro 
su “nacizmu” hitleriškos rųšies, 
bet yra pažangi, demokratinė 
partija su socialistinėmis sim
patijomis. Ji gyvuoja apie 15 
metų ir sudaro svarbiausią jė
gą Čekoslovakijos valdžioje. 
Aukščiaus paminėtosios dvi so
cialdemokratinės partijos taip 
pat remia valdžią.

Į jas visas tris Čekoslovaki
jos komunistai kreipėsi su pa
siūlymu sudaryti bendrą fron
tą. Bet jos jį atmetė, viena, 
dėl to, kad susidėjimas su 
Maskvos garbintojais pakenktų 
socialistų vardui liaudyje; ant
ra, dėl to, kad komunistai be 
atodairos atakuoja demokrati
nę Čekoslovakijos valdžią, ku
rią socialistai remia.

Danijos, Švedijos, Belgijos ir 
Didžiosios Britanijos socialistai 
taip pat nesutinka eiti į bend
rą frontą su komunistais, ku
rie tose šalyse beveik nebeturi 
jokios reikšmės. Protingesnieji 
komunistai atsimeta nuo mask- 
vinių ir dedasi prie socialistų, 
o su tais komunistais, kurie 
neprotauja, tik rėkia ir plūs
tasi, neverta ir susidėti.

URUGVAJAUS “IŠVAKARĖS”

Montevideo mieste, Urugua- 
juje (JPietų Amerikoje) pradė
jo eiti nedidelis laikraštėlis 
“Išvakarės”, kurį leidžia ir re
daguoja Aibė B. Gumbara'gis. 
Jisai pasižada “suorganizuoti, 
sukoncentruoti ir sucementuoti 
vieną bendrą pažangų ir demo
kratinį frontą, prieš kurį dre
bėtų ištižusiam fašizmui parsi
davę dvasios ubagai”.

APGJAILAUJA VIENYBĖS 
STOKĄ

“Amerikos Lietuvis” apgai
lauja, kad Lietuvių Dienos ren
gime pasaulio parodoje Chica- 
gos lietuviai suskilo. Sako:

“Rodos, kad šis, Lietuvių^ 
Dienos klausimas Pasaulinė-, 
je Parodoje jau tik negalėjo 
būti skaldomas, bet (turėjo 
būti) gretinamas į bendrą 
kupetą visų lietuvių, nes tai 
buvo kultūrinis lietuvių tau
tos pasirodymas svetimtau
čių akyse. Vienok, kaip da
bar matome, tai neįstengta 
padaryti. Reikia ieškoti tos 
vienybės ardymo kaltininkų, 
kad ateityje butų galima 
tuos netaktiškumus iš savo 
tarpo prašalinti.”
Kalti, žinoma, yra tie, kurie 

skaldė; o kas skaldė, tai juk 
gali būti aišku kiekvienam be
šališkai protaujančiam žmogui. 
Lietuvių Dienos Komitetas ren
gė tą, ką buvo apsiėmęs reng
ti, ir savo darbą taip gražiai 
atliko, kad juo gėrėjosi visi, 
kas tik jį matė. Pasaulio paro
dos administracija pripažino, 
kad lietuvių programas buvo 
gražiausias iš visų programų, 
kokius iki to laiko buvo attiku
sios pasaulio parodos viduje 
tautinės grupės.

Publikos gausingumo atžvil
giu Lietuvių Diena taip pat už
ėmė pirmą vietą tarpe tautinių 
“dienų*’, surengtų toje pat vie
toje. Tai sakė irgi pati admi
nistracija.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
klerikalai, vanagaitiniai ir san
dariečiai stengėsi, kiek įmany
dami, tam darbui < pakenkti?! 
Kodėl jie agitavo, kad žmonės 
neitų į pasaulio parodą lietu
viams paskintoje dienoje? Ko
dėl jie nuėjo net ligi tokio des
peratiško dalyko, kad tą pačią 
dieną tyčia surengė savo ker
mošių kitoje vietoje, pakrikšty
dami jį irgi “lietuvių diena”?

Vietiniai klerikalai ir jų pa
kalikai rėkia, kad komitetas 
buvęs “partyviškas”, "socialis-

tiškas”;1 toliaus, jie sako, kad 
Lietuvių Dienos komitetas tu
rėjęs būt išrinktas masiniame 
mitinge; ir, pagaliau, kad to 
komiteto pirmininkas, adv. Kl. 
Jurgelionis, pats save pirminin
ku paskyrė. Bet šitie argumen
tai neišlaiko menkiausios kri
tikos.

Tautinių dienų komitetai vi
si šiemet buvo sudaryti pana
šiu budu, kaip lietuvių. Toks 
buvo pasaulio parodos adminis
tracijos nusistatymas, nes pir
mesnių metų praktika parodė, 
kad sudarant komitetus masi
niuose mitinguose į juos daž
nai patenka politikieriai, kurie 
dažnai apie muziką, meną ir 
panašius dalykus nieko nenusi
mano. O kas dar blogiau, mass- 
mitinge išrinkti į atsakomin- 
gas vietas, asmens neretai visai 
nesirūpina, kad darbas butų at
liktas, o tik laukia, kad jie ga
lėtų pasirodyti publikai ir pasi
reklamuoti, kai ateis iškilmių 
diena. Kai ita diena praeina, tai 
jie paskui nesirūpina net, kad 
butų išduotos atskaitos.

Todėl šiemet pasaulio paro
dos administracija kreipėsi į 
tautines veikėjų grupes ir su 
jų patarimu ir pagelba suorga
nizavo komitetus. Taigi šituo 
tikslu už kelių savaičių prieš 
parodos atidarymą buvo pa
kviestas į parodos administra
cijos namą ir būrys lietuvių 
veikėjų. Tenai buvo visokių 
pažvalgų žmonių. Jie pasikalbė
jo su administracijos atstovu 
ir išreiškė savo nuomones apie 
tai, ar reikia kviesti daugiau 
darbuotojų ir kokius. Tas bū
rys išsirinko tik laikiną pir
mininką ir laikiną sekretorių 
ir išsiskirstė, laukdamas sekan
čio, platesnio pasikalbėjimo.1

Nors jau ir pirmame susi
rinkimėlyje dalyvavo ir katali
kų, ir sandariečių, bet buvo 
nutarta (be jokio užsivarinėji- 
mo arba ginčo) pakviesti jų 
dar po keletą. Marijonų “Drau
gui”, kuris tiek daug šukavo 
apie tai, kad katalikai, girdi, 
nebuvę įleisti į komitetą, buvo 
net pavesta, kad jisai pats re
komenduotų tuos asmenis, ku
rie atstovaus katalikus komi
tete. Tai argi reikia dar aiškes
nio įrodymo, kad komiteto or
ganizavimas nebuvo vykinamas 
vienpusiškai ?

Bet Marijonų lyderiai, atėję 
į susirinkimą, pareikalavo sau 
daugumos vietų komitete ir 
kontrolės! Toks jų nachališkas 
reikalavimas, suprantama, ne
galėjo būti priimtas, viena, dėl 
to, kad jisai nėra nieku parem
tas, antra, dėl to, kad šitaip 
partyviškai statant klausimą^ 
butų buvęs pastatytas klaidin
goje šviesoje visas komitetas ir 
jo tikslas. Lietuvių Diena juk 
turėjo būti ne partijų kongre
sas ir ne politiška demonstra
cija, bet tik kultūrinis lietuvių 
pasirodymas. Jeigu butų buvęs 
į komiteto pagrindą padėtas 
tas partyviškas principas, ku
riuo vadovavosi Marijonų at
stovai, tai tuomet ir daininin
kus bei muzįkantus Lietuvių 
Dienai butų reikėję rinkti ne 
sulig tuo, kas geriau dainuoja 
arba moka grajinti, bet sulig 
tuo, ar žmogus moka duokles 
parapijai ir eina išpažinties!

Kuomet Marijonų reikalavi
mas buvo atmestas, tai jie de- 
monstratyviškai išmaršavo ir 
pradėjo vesti prieš Lietuvių 
Dienos Komitetą savo melų ir, 
keršto kampaniją. Prie jų pas-i 
kui, grynai asmeniniais ir frak-. 
ciniais sumetimais, prisidėjo ir 
vietinių sAndarieČių boseliai 
kartu su vanagaitiniais. Pir
mieji varinėjo intrigas ypatin-, 
gai prieš komiteto pirmininką: 
Jurgelionį, kurį pats komitetas, 
mekeno neverčiamas, išrinko ir 
kuris savo uždavinį atliko taip 
pavyzdingai, kad susilaukė 
karštų sveikinimų iš daugybės; 
žmonių.

žodžiu Licttfvių Dienos rei-* 
kalni kenkė tie, kurie nori pa
vergti kulturinj musų liaudies 
j udėjimą savo ■ siauriems sek
tantiškiems arbą egoistiškiems

KĄ ŽMONES MANO ,

Sandariečių delega
tų brolybė ir tole

rancija
Tuoj po SLA. Detroito Sei

mo teko skaityti sandariečių 
laikraštyje visa tai, ką ponas 
redaktorius Mikas Vaidyla ra-
šė apie “sandariečių delegatų 
brolybę ir toleranciją*’.

Dėl sandariečių delegatų 
SLA. seimuose “brolybės“, o! 
ypač pirm rinkimų Pildomo
sios Tarybos, visai neprisieina 
ginčytis su p. Vaidyla. Reikia 
pripažinti, kad sandariečių de
legatai SLA. seimuose yra tik
rai broliški, kada jiems reikia 
balsų dėl jų kandidatų į Pildo
mąją Tarybą, — jie yra tik
rai broliški dėl sviruoj ančių 
delegatų, iš kurių galima bal
sai gauti. O jei yra reikalas, 
tai, žinoma, “broliškai” ir pa
sibučiuojama. Prisiminkime 
Pittšburgho seime “garbingą“ 
pasibučiavimą su fašistais.

Pilnai sutinku su p. Vaidy
los nuomone dėl “sandariečių 
delegatų brolybės“.

O dabar kaslink sandariečių 
delegatų tolerancijos. Jokiu bu
du negalima sutikti su redak
toriaus Vaidylos nuomone. Pir
miausiai reikia pasakyti, kad 
pas tifos sandariečių delega
tus, kuriems p. Vaidyla vado
vauja, nedaug ką daugiau yra 
tolerancijos, negu pas komu
nistus arba religiškas davat
kas. Skirtumas tarpe Vaidylos 
sandariečių ir komunistų yra 
tik tas, kad komunistai turi 
šiokius lokius principus, o Vai
dylos sandariečiai neturi jokių 
principų. Komunistai yra ko
votojai, o Vaidylos sandariečiai 
yra bailiai, jei jiems kur ko
va .nepavyksta, tai meta gin
klus ir bėga.

Pas komūnistus dėl to nėra 
tolerancijos, kad jie įsivaizduo
ja, jog kas ne komunistas, tas 
ir nedarbininkas. O Vaidylos 
sandariečiai įsivaizduoja, kad 
kas ne tautininkas ir sanda- 
rietis, tai jau net ir ne lietu? 
vis ir jokiais tautiškais, reika* 
lais neturi teisės rūpintis.

Kita taip vadinamų sanda
riečių bailumo ypatybė yra ta, 
kad jie yra geri klikininkai ir 
intrigantai, bet viešoje kovo
je yra tikri lepšėa. žinoma, aš 
nesakau, kad visi sandariečiai 
yra lepšės. Ir tarp jų randasi 
gerų kovotojų už savo įsitiki
nimus, bet tai ne Vaidylos ti
po sandariečiai.

Geriausias pavyzdys bus, jei 
mes prisiminsime tuos laikus, 
kada bolševikai buvo pasimo- 
ję užgriebti Susivienijimą ir 
reikėjo vesti kovą su bolševi
kais. Kur buvo tais laikais p. 
Vaidyla ir keletas kitų Vaidy
los tipo sandariečiai, kurie 
šiandien taip garsiai šneka apie 
SLA? Jie kur nors sau ramiai 
sėdėjo ir žiurėjo. Tada jie ne
rėkė, kad “žūsta Susivieniji
mas”.

Bet kada bolševikų puolimas 
buvo atmuštas, tai ir tie mu
sų taip vadinami sandarietiški 
vadai išlindo iš pakampių ir 
pradėjo rūpintis SLA.

Puikiai man prisimena Chi- 
cagos seime vienas nuotykis. 
Per pirmąsias kelias Alenas, 
kada Lietuvių Audi tori j o j bu
vo tikra pekla, — iš vienos ir 
antros pusės ėjo atkakliausia- 
kova, — tai tūlas Sandarietiš-t 
kas dentistas sėdėjo kuo ra
miausiai, nuduodamas, kad čio
nai nėra jokios kovos. Tačiau1 
žinant tą patį dentistą aš tų 
laikų, kada jokio bolševikiško 
pavojaus nebuvo ir kaip jis

. j , -i i n, i iiriun^.■ — . 11 —

tikšlams ir kurie, jeigu negaili 
savo siekinio įvykinti, tai jį ar
do.

budavo aktyviškas SLA. sei
muose, išrodė labai stebėtina, 
kad jis ne piršto nekrutina 
prieš bolševikišką pavojų. Bu
vo manoma, kad į senatvę mi
nėtas dentistas surambėjo ir 
pasidarė neveiklus. Bet kaip 
tik bolševikų triukšmadariai 
buvo prašalinti iš svetainės, o 
kiti patys išbėgo, tai atgijo ir 
musų dentistas ir vėl po seno-

vei pasidarė veiklus prieš so
cialistus. Bet tas aktyvišku- 
mas pasireiškė ne tik pas den- 
tistą, bet ir pas kitus senosios 
gvardijos skymininkus.

Mano draugas iš kietųjų ka
syklų srities priėjo prie manęs 
ir sako: “Matai, brolau, apsi
dirbome su bolševikais, dabar 
jau ir vėl atgijo musų seno
viški tautiečiai ir jau ruošia 
mums pirtį”.

Tai, mat, kiek pas Vaidylos 
tipo sandariečius yra toleran
cijos ir bailumo. Bailumo dau
giau*, negu tolerancijos.

— Pittsburgho Jonas.

M. ARCIBASBVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
Kaip gyvas daiktas prieš 

mirtinoj kančioj, jis pradėjo 
netekti lygsvaros ir ieškojo 
sau vietos. Kieme jo nebuvo; 
ten visus erzino, o Jurgis nu
ėjo prie upes, kur plaukiojo 
nukritę geltoni lapai ir žolė; 
jis paėmęs įmetė į vandenį 
sausą šakelę ir ilgai žiurėjo, 
kaip skirstėsi nuo jos smul
kus greiti užgauto vandens 
rituliai ir trukčiojo plaukio- 
jantys lapai. Paskui jis vėl 
nuėjo prie namu, kur pasku
tinės raudonos gėlės, raudona 
mase, vienodai liūdnai kyšo
jo tarp sumindžiotų ir pagel
tusių stiebų. Jurgis pastovė
jo prie jų valandėlę ir nuėjo 
į vidurį sodo.

Ten jau viskas buvo gelto
na ir plikos šakelės ryškiai 
matėsi auksinių lapų tarpe
liuose. Tik vienas medis buvo 
žalias—ąžuolas, atydžiai sau
gojąs savo žalius lapus. Po 
ąžuolu, ant suoliuko, sėdėjo 
ir ant saulės šildėsi didelis 
rudas katinas.

Jurgis liūdnai ir švelniai 
glostė švelnią katino nugarą 
ir tuo pačiu kartu pajuto, kad 
ašaros veržiasi į gerklę.

—Pražuvo visas mano gy
venimas, pražuvo visas mano 
gyvenimas... — MaŠinališkai 
pakartojo jis žodžius, kurie 
jam atrodė beprasmiai, bet, 
kurie spaudė jo širdį, lyg koks 
aštrus durklas,

—Bet juk tai vis tiek pat!... 
Visas mano gyvenimas prie
kyje... Aš teturiu dar tik dvi
dešimt šešis metus! —.galvo
damas surėkė jis, sekundai 
prasiblaivęs nuo miglos, ku
rioj jis daužėsi, kaip musė pa
tekusi į pieną.

—Ek, ne tame dalykas, kad 
dvidešimt šeši metai,5 ir ne 
tame dalykas, kad visas gyve
nimas priekyje!... — numojo 
jis ranka. — O kur?...

Netikėtai atėjo mintis apie 
Karsaviniutę, apie tai, kad po 
vakarykštės, baisios^ ir-įtarti
nos scenos, negalima susitik
ti su ja, o nesusitikti negali
ma. Jam persistatė susitiki
mas, geda prisipildė jo širdis 
ir galva ir dingtelėjo mintis, 
Jog geriau butų numirti, negu 
tas.

Katinas išlenkė savo nugarą 
ir meiliai niurnėjo, kaip ver
dantis samovaras, užvedė sa
vo dainą. Jurgis atidžiai pa
žvelgė į jį ir pradėjo vaikš
čioti priekin ir atgal.

—Gyvenimas užkankino...
nuobodu, biauru... O kita ver
tus, ncžihau, kas... Be 
mirti, negu su ja pasi

Pasirodė, jog ji jau 
sados pasišalino iš Šio 
ino.

Bhvo vienas akimirksnis 
žaviiigo, malonaus moteriškės 
judčsio... O dabar, dingo ir 
niekad daugiau nebesugrįš.

Ir staiga Jurgis aiškiai pa
matė išblyškusią, šaltą busian 
čio savo gyvenimo dieną. Nė 
šviesos, nė tamsos: tuščia, ne
jauku ir ilgu, ilgu!...

—Geriau mirtis!
Sunkiais žingsniais Rengda

geriau 
natyti. 
ant vi- 
gyveni-

mas praėjo pro šalį vežėjas 
su Vandens kibiru. Kibiro 
klaukiojo nudžiūvę geltoni la
pai. Stubos priemenėn, kuri 
per retas medžių šakas matė
si, išėjo tarnaite ir žiurėjo į 
Jurgį, kažką sakydama. Jur
gis ilgai negalėjo suprasti, ką 
ji jam sako. Tarp jo ir visų, 
kas jį apsupę, gaišo ir truko 
susirišimas. Su kiekvienu aki
mirksniu jis nepastebimas 
slinko toliau ir toliau, bėgda
mas nuo viso pasaulio į tam
sią gilumą vien tik savo dva
sios.

—Ak, tai gerai...—ant galo, 
pasakė jis, supratęs, jog tar
naitė šaukia jį ant pietų.

—Pietaut? — išsigandęs pa
klausę, jis save:. — eit pietaut! 
... vadinasi, viskas po senovei, 
ir vėl gyventi, kankintis, ir 
vėl reikės galvoti, kaip bus 
su Karsaviniutę, su mano gal
vojimu, su visais?... Reikia 
greičiau... o tai reikės eiti 
pietaut ir aš nesuspėsiu!

Keistas rūpestis apėmė jį, 
o drebulys pradėjo krėsti visą 
kūną, kai kokia srovė perbėg
dama per jo rankas, kojas į 
krutinę. .Tarnaite, užsidėjus 
rankas po baltu žiursteliu, sto
vėjo ant laiptų ir nenueidama, 
matyt, norėdama pakvėpuoti 
rudens sodo oru.

Jurgis slėpdamasis užlindo 
už ąžuolo, kad nematytų jo 
nuo laiptų ir žiūrėdamas į 
tarnaitę, — ar kartais ji ne
pastebėjo jo, — kažkaip labai 
smarkiai ir netikėtai iššovė 
sau į krutinę.

—Nepataikiau! — linksniai 
dingtelėjo jo galvoje, tuo pa
čiu kartu atsirado ir kanki
nantis noras gyventi ir mirties 
baimė. Bet jis jau matė tiktai 
ąžuolo viršūnę, mėlyną dangų 
ir viduryje dangaus kažkur 
šokantį rudą katiną.

Tarnaitė rėkdama leidosi į 
stubą ir, kaip Jurgiui pasrio- 
dė, tuoj jį apstojo daugybė 
žmonių. Kažkas liejo ant 
galvos šaltą vandenį ir ant jo 
kaktos prilipo geltonas la
pas, kuris baisiai jam kliudė. 
Sujaudinti balsai skambėjo 
aplink jį, kažkas verkė ir rė
kė: ’

—Jurgiuk, Jurgiuk... kodėl 
tu!

—čia Lėlė verkia, — pama
nė Jurgis ir tuo pačiu momen
tu pravėręs akis, kaip atkak
lus laukinys gyvūnas, pradėjo 
šaukti:

(Bus daugiau)

Naujas No. 6-7 
Labai įdomus 
KULTŪROS 

•TURINYS.
Karo Sukaktuvės.
Pasaulinio Gaisro kilmė. — J. Bal

dauskas.
Karo literatūros tendencijos. — Ju

lius Butėnas.
šventraščio medicina. — Dr. A. 

Pikas.
Francois Viltono kurybose pavyz

džiai ir sugretinimai. — A. Ven- 
slova.

Mirtis dumble. •— H. Barbusse.
PrivatiškOs skaitytojo nuomonės apie 

“Frank Kruka”. A. Venslova.
Sunkusis vandenilis ir sunkusis van

duo. — A. Pikunas.
Knygų Apžvalga. — Literatūra.

Kaina 45 centai
Galima gauti NAUJIENOSE.
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RADIO ucceuor

Oppotite Davls Store, 2d Floot

širdingai

Lietuvės Akušerės
Mrs. AneliaBudriko programas

Phone Boulevard 7589

Graboriai iria 0669pačios

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ofiso TeL Calumet 6893

TeL

Advokatai

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Šiandien aludžių sa
vininkų susirinkimas

years old. Ile 
Chicago, and 
his studies at

Chicagos kriaučių 
vargai ir bėdos

išpil- 
pro- 

daug

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Ofiso TeL Lafayette 3650 
Rez. TeL Vi

VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

756 W. 35th St 
Cor. of 86th and Halatad SU. 

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

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Rez. Tel Vieton? 2848

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

E goal, Lieut. 
Chicagoan of 

will take 
non-stoD flight from

“Chicago American’ 
apie leitenanto Fe 

likso Vaitkaus 
skridimą

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas bepadaro panašius Vault’ JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvrell SL 

Tel. Republie 9728

Sis laikraštis, kuris paskuti
niu laiku pradėjo gerokai ra
šyti apie lietuvių veikimų, ži
nioje apie skridimų tarp kito 
ko sako:

Walteris lanko aukštesniąją 
mokyklą. Sumanytojai ir gas- 
padoriai to parengimo buvo p. 
p. Dovidoniai ir Bružai.

—Juozas.

Šiandien laidojamas 
Stanislovas Meš

kauskas

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
alandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8348 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

prirengintas ir musų malonus pa 
už visų pagrabą $250.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CHICAGOAN TO TRY HOP 
TO LITHUANIA

Krautuvės radio 
praeitų sekmadienį 

gražus, kad klausy- 
ir šiandien tebekal-

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

Ofiso vai.: Nuo 2 ikj 4 ir nuo 6 iki 8 
- vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Teki Boulevard 7820 
Narni Tel. Prospect 1986

Northsidėje atsidaro 
bankas

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamfa. Franciaco av.

nio vietoje (4 blocks South of 
Kean, on Archer avė.). Proto
kolų raštininko rinkimas ir 
daug kitų reikalų.

Visi bukite. Kviečia valdyba. 
Juozas Kuzmickas, rašt.

Vai.-—8:80 A. M. iki 8:80 P. M, 
Tel. HARrišon 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

ette 8572 
evičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
gojė ir apielinkėje 

DidelS ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Šiandien V. Ascila ir 
V. Gumauskienė dai

nuos per radio 
duetus

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai;__________

Vienintelis
Vault’as 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU-

apsaugotas 
nųp 

vandens.

Pp. J. Siedlinskiai gyvena 
Marąuette Parke, 2435 West 
65th Street ir yra giminaičiai 
Dr. V. Siedlinskiui, 4143 
Archer avenue.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virglnia 0086 

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

žius ir darydamos sau didelį 
pelną, o Chicagos išlavintiems 
ir organizuotiems darbinin
kams rėikė pakelti štinkėhy- 
bes. Chicagos kriaučiai turi

Kadangi Amalgamoj tų kriau
čių unija dabar priklauso 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos, tai draugas Butvilas,

. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

arti Slst Street
Valandos i 2—4, 7—9 vaL vak. Nu- 
diliomis ir šventadieniais 16—12 

dienų.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

Budriko 
programas 
buvo taip 
tojai dal
ba. Pirmas pusvalandis, iš sto
ties W C F L, 1 vai., ypatin
gai buvo tinkamai prirengtas 
ir vykusiai išpildytas. Antras 
pusvalandis, 1:30 vai., iš W A 
A F, buvo vedamas angliškai, 
bet susidėjo iš gražios lietu
viškos liaudies muzikos ir dai-

Budriko Krautuvės didžiulis 
programas bus rytoj, (ketvir
tadieny), 7:30 vai. vakare, iš 
stoties W H F C, 1420 kil. 
Kaip ir visada, Budriko pro
gramų verta pasiklausyti kiek
vienam muzikos mylėtojui.

— žemaitis.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS*

1439 S. 49 Ct., Čicero, HL 
Tek Cicero 5927

YOUR EYu
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care’* 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co.,Dept. H. S., 9 E. OhioSt.,Chic«<o

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. WasWngton SL 

Kambarys 402 Tel. Dearbcm 904 
Res. 5349 So. Hermfatge Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 6 
Tel Prospect 1610

Du ciceriečiai V. Ascila ir 
Viktorija Gumauskienė dauge
liui yra žinomi, kaipo origina
lus lietuviškų dainelių dainuo
tojai. Jiedu dainuoja musų dai
neles taip kaip Lietuvoj jos 
buvo dainuojamos — 
paprastai ir maloniai 

šiandien vakare jiedu 
dys visą Naujienų radio 
gramų. Jiedu padainuos 
girdėtų ir negirdėtų dainelių. 
Tai bus kas nors kitoniško. 
Taigi 9 vai. vak. būtinai atsu
kite savo radio j stotį WSBC, 
1210 kilocycles.

Paveikslas rodo D-rų Wm. 
Hcld, kuris surado serumų ir 
juo išgydė savo sūnų nuo kū
dikių paralyžiaus. Dr. Held da
bar siūlo pasauliui nemokamai 
naudotis jo išradimu kovai su 
ta baisia vaikų liga.

Chicagos popietinis laiKraš- 
tis “Chicago American’’ pirma
dienio, rugpiuČio 13 d., laido
je, įdėjo žinią apie “LITUANI- 
COS II” skridimų ir leitenan
to Felikso Vaitkaus fotografi-

kaipo delegatas, pranešė vis
ką apie federadją. Prie visų 
savo pranešimų, draugas But
vilas pasakė, kad iš dženito- 
rių unijos tapo prašalinti visi 
dvidešimts komunistų, kurie 
buvo priešingi unijai. Užbai
gus visų delegatų pranešimus 
ir nesant daugiau jokių klau
simų, susirinkimas užsidarė.

X. Š.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir maorne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

gtinoms patari
mai dovanai.

įvairus Gydytojai 
-W'**^^W^^^***WV'^%*W■*^■*^Z“*’*^**■*<***,''«*,l*'*■'•<**"*■'>•*'’*'"**"'»■**■****■*'''■■*'' l■**•

DR. HERZMAN
IŠ BUSI JOS

' Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL. netoli Morgan SL

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuvių aludžių 
susirinkimas įvyksta trečiadie
nį, rugpiučio 15 dienų po piet, 
Chernausko svetainėje, 1900 S. 
Union avė. Daug svarbių rei
kalų: reikalais pikniko, kuris 
įvyksta 26 rugpiučio Jono Mik-

Pp. J. Siedlinskiai turi įpė
dinį. Tai yra sūnus.

Naujagimis padarė pirmą 
vizitų tėvams užvakar, šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kuf lai
mingoji motina dar ir dabar

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI1410 Š0. 49 Ct

........ CICERO. IUS>----- 1

TAnV T> nAUTh'E'KTJ vrJLJLlN U* JUvr JC/JlM 
lietuvis Advokatas

2261 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčioa 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 g. RockirelI Street 

Telefonas Republie 9600

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Be operacijos ar |£lrikimu. Be prlveraUno 
poilsio, Sis paprastu rydjmaais namie leid
žia j airis atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliete, kad 
esate priversti rulCti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oll veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir padalint! visus skausmus, kad jus 
į trumpa laik? galėsite atsikelti. Tiktai lai- 
kyklMs lengvų nurodymų ir Jums Ukrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasilalkys Jūsų 
pinigų, jeigu aeaorMto.

pasistatę savo namų, kurio pa
statymas ir užlaikymas kriau- 
čianis nemažai kaštuoja. Į tų 
namų kasdieną šimtai kriau
čių susirenka, tikėdamiesi 
gauti darbų, bet suėję ir apsi
dairę apie šaltas sienas nusi
minę eina namo. Nei vienas 
nežino kas jo laukia rytoj.

Lietuvių lokalus
Penktadienį rugpiučid 10 d. 

įvyko lietuvių kriaučių lokalo 
mėnesinis susirinkimas, ka
dangi biznio agento p. Kairio 
nebuvo susirinkime, tai teko 
užsiganėdinti tik delegatų ra
portais, svarbiausiai “joint 
board”, kuri 
gero nedavė 
bėdos.

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

Kadaise Chicagojc buvo la
bai plati industrija kriaučių. 
Čionai buvo susispietę netik 
mažesnes firmos bei kontrak- 
toriai, bet taipgi buvo ir di
džiausios Amerikoj kriaučių 
firmos, kuriose dirbdavo tūk
stančiai darbininkų ir pasiū
davo per dien tukštanČius vy
riškų drabužių. Dabargi kriau
čių padėtis žymiai pasikeitė, 
nes netik, kad kontraktoriai 
ir mažesnės firmos iŠ Chica
gos pranyko, bet taipgi prany
ko ir žirni dalis didesnių fir
mų, o kurios dar ir pasiliko, 
tai darbų varo gana šlubuo- 
damos. Tokiu budti Chicagos 
kriaučiams atėjo jau nebepa
kenčiamas gyvenimas, d pač 
tiems kriaučiams, kurie neta
ri visai darbo ir prie Šių ap
linkybių visai nenumato gauti.

Amalgameitų unija
Tiesa kriaučiai tari saVo or

ganizaciją, kaipo Amalgamei
tų unijų, kuri kriaučiams ne
mažai kainavo ir kurios ko
voj daugiausiai nukentėjo ir 
atsižymėjo lietuviai. Užtadgi, 
tilt bui, dabar lietuviams rei
kia kentėti bene daugiau ir 
Šiais sunkiais laikais. ,

šiiios sunkius kriaučianiš 
laikus galima išaiškinti dviem 
dalykais. Vienas; tai kaipir 
visur ištobulinimas mašintj, 
antras, tai, kada susiorįanižd- 
vo unija ir darbininkai pra
dėjo iškovoti geresnį ąllygiiii- 
mą iiž darbą, tai firmos grie- 
bėši kitokiiį liriėAibftiiį, tėi 
yta, iššliiėšdtadafildš iš Chiča- 
gos į mažesnius miėstelius, 
kur su neorganizuotais darbi-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i 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.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nup 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

šiandien 2-trą valandų po 
pietų iš J. J. Bagdono koply
čios įvyks laidotuvės Stanislo
vo Meškausko, kuris žuvo au
tomobilio nelaimėje, šeštadie
nio vakare. IŠ koplyčios jis 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines. F. B.

registruotas U. S. PATENT ofise
I t

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OĖISAS:

93rd Street ir Turnėr Avenue 
Valdžios bandymas pripažino Ejvfr&ERiAuliu!’ 

Parduodam vien tik (iraborianis.

Rugpiučio 11 d. pas p. P. 
Spaitį, Archer avė., Willow 
Spring buvo surengta p.p. J. J. 
Kučinskams “suprize party”, 
kad pasveikinus juos su dvi
dešimt penkių metų jų ženy- 
binio gyvenimo.

Būrys apie šimtas penkiasde
šimt žmonių sutiko “jaunave
džiui” su muzika dainomis ir 
vainikais, kurie to nesitikėjo, 
gražiai pasveikino, apkaišė rū
tomis, įteikė sidabro dovaną ir 
visi susėdo už stalų. Graži bu
vo “svodba’. Matėsi daug jau
nuomenės ir visi lietuviai, čia 
matėsi ir Roselando, Norlh 
Siidės ir Evanstono draugijų ir 
Altass darbuotojai. P-ia Mille- 
rienė iš Evanstono pafdavinėjo 
Transatlantinio skridimo ženk
lelius, už tai p. Milerienei pri
klauso pagarba.

Gerų ir pritaikintą kalbą tam 
įvykiui pasakė A. Poška. Jis 
kalbėjo dviem atvejais: tėvams 
ir jaunuomenei. Pp. J: J. Ku
činskai augina stlnų Walterį, 
tai yr& puikus pavyzdingas jau
nuolis ir tėvams', p^girba.

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

4712 South Ashland Av.| Dr. S. NAIKELIS
Phone Boulevard 7689 Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

\Vith Kaunas, capita! city of 
Lithuania, as hi 
Felix Waitkus, 
Lithuanian descent 
off on 
Chicago on September 1.

Lieut. VVaitkus will fly a 
Lockheed-Vega plane, of the 
šame type as used by Jimmy 
Mattern, Amelia Earhart and 
Wiley Post.

I/ast year Capt s. Darhfc and 
Girėnas, in attempting a si- 
milar flight, perished 400 miles 
from Kaunas.

Waitkus is 25 
was educated in 
after completing 
the University of Chicago, he 
enlisted in the Army Air Corps, 
becoming a lieutenant in 1931.

Dr. Charles Segal
' , OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki £:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2886

Paminėjimas 25-ių 
metų ženybinio 

gyvenimo

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu*

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

les. 6606 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: —— 1—8 ir 7—8 
S^redomis ir nedel. pagal sutartL 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublie 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Piaza 2400

Pp. Siedlinskiams 
gimė sūnūs

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tek Boulevard 5203 ir 8418

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

NORTHSIDE. — Kadaise bu
vusiam Smulskio Northwest 
Banke, kuris anais metais su- 
bankrutijo ir nunešė daug žmo
nių pinigų, tarp kurių ir dau
gelis lietuvių nukentėjo, netek
dami .savo sunkiai uždirbtų cen
tų, dabargi atsidaro vėl ban
kas po nauju vardu, būtent, 
Milwaukee National Bank. Ka
dangi bankas dėl biznio yra 
patogioj vietoj, tai nuo pat už
sidarymo Northvvest Banką vis 
buvo gandai, kad bus atidary
tas kitas bankas.

Dabar tas pranašavimas iš
sipildė. Kų gauta nukentėję de- 
pozitoriai iš to banko, tai dar 
neteko sužinoti. X. š.

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojame už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas,* karabonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengiriias ir musų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje

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

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

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

Visi Telefonai: »

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.. .41/ >_____________

Uetuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Amerikos Lietuvių Daktarą

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyda Park 8895

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

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

K
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Trečiadienis, rugp. 15, 1934

Vėliausios “Lituanicos II
Skridimo Žinios

M oi oras siiutči amas
šiandien, ALTASS valdybai 

sumokėjus Pratt and Whitney 
Aircraft Conipany, Hartford,

• Conn., į Chicago išsiunčiamas
* “Lituanicos II* motoras. Vi- 
so, motoras ALTASS’ui kaina
vo $7.260.00.

Bendix korporacijos, South 
Bend. pranešimu, vakar buvo 
išsiųsti specialiai “LITUANI- 
COS II’* ratai, pritaikinti di
deliam svoriui, kurį lėktuvas 
turės panešti, pakeldamas 710 
galionų gazolino. Lėktuvas 
s vers dvigubai daugiau, negu 
jis paprastai sveria — suvirš 
8,000 svarų, kuomet reguliaria 
Lituanicos II svoris yra ma
žiau kaip 4,000 svarų.

Kaip vakar buvo pranešta, 
kad “LITUANICA II’’ veš lai
škus Lietuvon. Norintieji lai
škus siųsti, prašomi juos už
sisakyti pas ALTASS iždinin
ką p. Justiną Mackevičių, 2324 
South Leavitt Street, asmeniš
kai arba per paštą, prisiun- 
čiant po $2.50 už kiekvieną 
laišką. Tiems laiškams 
ALTASS pampins specialius 
konverlus ir popierą.

Atsisveikinimo ban. 
kietas Chicago Beach 

viešbutyje
Leitenanto Felikso Vait

kaus atsisveikinimo Bankietas, 
rengimas penktadienį, rugpjū
čio 24 d., įvyks ne Shoreland 
viešbutyje, kaip buvo ankščiau 
skelbta, bet CHICAGO BEACH 
VIEŠBUTYJE, prie 1660 Hyde 
Park Boulevard. Čia gauta 
prieinamesnės sąlygos.

Visiems vra žinoma Fair 
Departanientinė krautuvė Chi- 
cagoje, prie State ir Adams. 
Toje krautuvėje yra ant par
davimo vienas laiškas, kuris 
buvo pervežtas per Atlantiką 
Dariaus ir Girėno “LITUANI- 
COJE I-oje”. Už tą laišką 
reikalaujama $500! Keli to
kie laiškai jau buvo parduoti.

Ar neverta įsigyti vieną 
“LITUANICOS II” laiškų lik 
už $2.50?

Šaukiamas visą AL
TASS skyriu valdybų 

susirinkimas
{vyks ketvirtadienį, rugp. 17 d.

Wm. J. Kareivos svetainėje

Leit. Felikso Vaitkaus ir 
“LITUANICOS II’’ Išleistuvių 
Aviacijos Diena įvvks rugpjū
čio 26, FORD-LANSING AIR- 
PORTE, kur įvyko ir “LITU
ANICOS II” krikštynos. Bi
lietai bus po 25 centus asme
niui. Bus didelis programas, 
bus Lituanica II, Įeit. Vait
kus ir kiti. Nepraleiskite pro
gos su juo atsisveikinti ir pa
matyti kartų Baltąją Gulbę, 
kurią leitenantas nulėkdins į 
Kauną per platųjį Atlantiką.

Ryšy su paskutiniais išsivys
tymais “Lituanicos II’’ skridi 
mo darbe, ketvirtadienį, rugp. 
16 d., yra šaukiamas svarbus 
ALTASS centro ir visų AL
TASS skyrių Chicagoje ir apie- 
linkėję suširinkimas.

Tas susirinkimas įvyks 7:30 
valandą vakare, Wm. J. Karei
vos svetainėje, 4644 S. Paulina 
Street.

Visų skyrių valdybų nariai 
yra prašomi būtinai į susirin
kimą atsilankyti ir pranešti ki
tiems nariams, jeigu jie šio 
pranešimo nepastebės.

ALTASS Valdyba.

vargonininkus ir davatkų orga
nizacijas. Giriasi, kad alaus 
pardavę už kelis šimtus dole
rių. Giriasi turėję publikos apie 
20,000. Kadangi jie ėmė po 25 
centus įžangos nuo kiekvieno, 
tai turėjo surinkti apie 5 tūks
tančius dolerių ir kelis šimtus 
dolerių pelno už alų. Apart to, 
juk buvo ir kitokių įplaukų. 
Tokio parengimo, kokį atžaga
reiviai turėjo, išlaidos nėra di
delės. Marijonų “Draugas” ir 
kiti atžagareivių organai turės 
paskelbti atskaitas iš savo lie
tuvių dienos ir publika iš jų 
pamatys, kiek buvo melo apie 
atžagareivių parengimo pasise
kimą. Prisibijau, kad jie at
skaitų viešą paskelbimą vilkins 
arba ir visai nukniauks, kad 
paslėpus savo melą, kad ir to
liau be faktų galėjus tauzyti 
apie nebūtą pasisekimą.

Kas kita su pasaidinės paro
dos lietuvių komitetu. Įžangos 
jie negalėjo imti nė cento. Vi
sos jo įplaukos susidėjo iš 
ženklelių ir programų pardavi
nėjimo ir rėmėjų aukų, ženk
lelių padaryta 2500. Už kiek
vieną paaukautą dolerį buvo 
duodamas ženklelis. Nors rė
mėjai suaukavo apie, rodos, 
$221, vienok ženklelių paėmė 
mažiau negu 200. Pardavimui 
liko apie 2300. Apie 1000 jų 
pardavė asmenys ir biznieriai 
da prieš rugpiučio 5 d. Jiems 
buvo duodama po 10c uždarbio 
nuo kiekvieno ženklelio, šitaip 
parduodant, j komiteto iždą už 
1000 ženklelių galėjo įplaukti 
$250. Už pardavinėjimą ženk
lelių parodos vieloj niekas pel
no negavo, todėl visi 35c už 
kiekvieną ženklelį ėjo iždan. 
Jeigu beturėta tik apie 1300 
ženklelių, suma už juos siekė 
$455. Reikia atsiminti, kad ge
rokas ženklelių skaitlius tapo 
išdalintas dovanai po vieną ko
miteto ir komisijų nariams, 
pardavėjams. Kadangi progra
mų spausdinimas atsiėjo bran
giau, negu iš jų pardavimo su
rinkta, tai dalis i^Hiėjų aukų 
turėjo eiti šiam reikalui. Tai
gi vien tik iš ženklelių parda
vinėjimo, kurie pačiam komi-

tetiti kainavo arti 7c Riekvie- vo kokie 4,000 ar 5,000. t?ra- 
nas, ir'mažos aukų sumos Lie- einančių ir trumpam laikui sų-
tuvių Dienos komitetas turėjo 
pabengti arti tūkstančio išlai
dų, šitas išlaidas jis padengia, 
belieka niekam skolingas. Ma
to paduotosios skaitlinės yra 
tik ap.vtikrios, bet iš jų matosi, 
kiek publikos dalyvavo pasau
linėj parodoj lietuvių programo 
laike. Komitetas paskelbs tik
ras skaitlines. Už .atikas, pasi
darbavimą ir išparduoti ženk
leliai davė privilegiją sėdėti 
2500 žmonių. Kokie 500 atsi
sėdo vėliau be ženklelių, nes 
atėjus skirtam laikui bile kas 
turi teisę sėstis. Galerijose sė
dėjo apie 1500 žmonių be ženk
lelių, nes ten bile kas tiiri tei
sę sėdėti. Stovinčių buvo visa 
minia. Tūkstančiai jaunimo, 
kuris nėra linkęs sėdėti ir ne
maža senesniųjų, kurie neišga
lėjo arba šykštėjo sėdynę pa
sisamdyti, įkirėjus stovėti, pa
sklido po visą parodą. Progra
mą visą, laiką tėmijo apie 8,000 
žmonių. Laikinių tėmytojų bu

stoj ančių kitataučių buvo antra 
tiek.

Lietuvių dienos rengėjams 
nėra reikalo girtis ir meluoti. 
Vien tik parduotų ženklelių 
skaitlius ir 3000 užpilcjytų sė
dynių rodo, kad publikos atsi
lankė apie 10,000. Negana to. 
Tvarka, programo vedimas ir 
pats programas davė lietu
viams progos didžiuotis ir gė
rėtis. Tai buvo inteligentiš
kumo ir kultūros žydinys, nes 
inteligentiški ir kultūringi 
žmonės rengė. Turime džiaug
tis apsivalę nuo tų šiukšlių, 
kurie išbėgo į ganyklas tą pa
čią dieną. Pažangioji visuo
mene išbandė savo jėgas ir ji 
laimėjo. Ji labiau pasitikės

pp AlUPčIiVI AT

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kad ateity pra-

savimi ateityj ir drąsiau ims 
kovoti su smunkančiais atža-
gareiviais.

Lietuvių dienos rengimas 
nebuvo pažangiesiems kokis 
idealas. Jie ją rengė, į ją lan
kėsi ir ją rėme, kad įrodžius, 
jog jie geriau gali padaryti už 
atžagareivius, jog jie yra stip
rus skaitliumi ir protu ir jog 
jie pajėgs atžagareivius į ga
nyklas išvaryti. Bolševikai, kaip 
priprasta jiems, matydami, kad 
persiemims eina tarp pažan
giųjų ir atžagareivių jėgų iš
bandymui, vartojo melą, 
šmeižtą ir net lapelius plati
no, kad pakenkus pažangie
siems. Jie visuomet gelbsti 
atžagareiviams įsigalėti.

— Žilių Antanas.

CLASSIFIEŪSDS~]
Business Service
Biznio Patarnavimaa

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
orekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekprystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4065

—O—

Tel. Yards 8408 
VICTOK BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 g. Halste/I St.

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

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

Naujienų Administracija.

vien

pra- 
kiek

Humboldt Park Lietuvių Palitikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 16 d. 1934, 8 vai. vakaro 
Al įniro Simans svet., 1640 North 
Hancack St. Visi nariai malonėkite 
būti ant šio susirinkimo. Vasara jau 
baigiasi ir mes turėsime aptarti kę 
veiksime ateinanti rudeni.

Valdyba.

Lietuvių Tavernų Biznierių susi
rinkimas įvyks rugpiučio 15 d. 1934 
m. Geo. M. Chernaucko svetainėje, 
1900 S. Union Avė., 2 vai. p. piet 
kviečiami esate tavernų biznieriai 
neatbūtinai pribūti ant šio susirin
kimo. Turime daug svarbių reikalų 
dėl sekančio kavernų biznierių išva
žiavimo rugpiučio 26 d.

Kviečia Valdyba.. . .... ---------- . ... .

Dvi Lietuvių Dienos
AS 43 YEARS AGO

NAUJAI ATSIDARĖ
KAUNAS TAVERN
Prašome visų atsilankyti. Geras, 
mandagus patarnavimas. Importuoti 
gėrimai. Skanus užkandžiai.

IZIDORIUS NAUSIEDA, 
Savininkas

3201 Lituanica Avė.
kampas 32 St.

Mes perkame ir parduodame 
EKSKURSIJŲ TIKIETUS 
I visas šios šalies vietas, 

žemiausios kainos.
New York —7 $11, Los Angeles $27. 

Kartu su valgiu.
Įdomiu vietų atlankymo tripai $1.50 
Round trip j Mihvaukee ........... $1.50
Benton Harbor ....................... $1 50

209 S. WABASH AVENUE 
Tel. — Wabash 3358

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų 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 Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

—O—

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musą spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

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

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

LIETUVIO LUMBER ĮSTAIGA
Nužemintos kainos ant materiolo. 

Stogams popiera, rinos, lumberis ir 
inillwork, tavernų įrengimai, taipgi 
ūžimam darbus — naujų ir senų 
taisymą nupigintai; apskaitliavimas 
veltui. Atidarą kas vakaras ir ne- 
dėlioj. Builder Supply, 3553 South 
Halsted St., tel. Boulevard 8743. 
Savininkas S. Zolp.

Financial
Ftnansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures

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

* X

Rugpiučio 5 d. Chicagoj įvy
ko du lietuvių parengimai — 
vienas pasaulinėj parodoj, ki
tas užmiesčio laukuose. Vienas 
ir antras buvo vadinamas Lie
tuvių Diena. Sandariečiai flir
tavo su vienos ir kitos pusės 
rengėjais, vienok prie rengimų 
nė darbu, nė pinigais neprisi
dėjo. Visi kiti taip vadinami 
tautininkai ir klerikalai paren
gimą darė laukuose ir visomis 
įmanomomis priemonėmis ban
dė pakenkti parengimui pasau
linėj parodoj. » Vartojo tam 
laikraščius, radio, pamokslus 
bažnyčiose, viešas sueigas ir 
pletkavimą pakuždomis. Tiek 
užsispyrė, kad savo parengimą 
nutarė iškelti iš pirmesnės da
tos į rugpiučio 5 d., kada bu
vo rengiama lietuvių diena pa
saulinėj parodoj. Tai buvo visų 
juodųjų ir atžagareiviškųjų jė
gų susitelkimas supliekti pa
žangiąją lietuvių visuomenę. 
Mat šiemet lietuvių diena pa
saulinėj parodoj teko rengti 
komitetui, kuris susidėjo iš> in
teligentiškų ir pažangių žmo
nių, nors pažvalgomis jie vie
nas nuo kito žymiai skiriasi.

Jame buvo pora socialistų, 
trejetas inteligentiškų katalikų, 
vienas demokratų partijos na
rys, kiti nepriklausanti jokiai 
partijai, nei religijai. Atžaga
reiviai norėjo dalyvauti šitame 
komitete ta išlyga, kad jiems 
butų leista turėti didžiumą na
rių jame. Pažangieji nesutiko 
ir atžagareiviai demonstraty
viai pabėgo. Pažangieji vieni 
pasiliko vykdinti lietuvių dieną 
pasaulinėj parodoj. Pažangioji 
visuomenė žinojo, kad tai sun
kus darbas ir nekantriai laukė, 
kas iš visko to išeis. Visa naš- 
ta gulė ant 10 žmonių, akty

viai dirbusių komitete. Kadan
gi rugpiučio 5 d. Chicagoj bu
vo išėjusios griežtai persiimti 
dvi lietuvių jėgos — pažangioji 
ir atžagareiviškoji, — tad pats 
parengimų tikslas daugeliui ga
lėjo neturėti reikšmės, vienok 
kuri puse įveiks, buvo visiems 
įdomu ir svarbu. Daugelis biz
nierių, profesionalų ir šiaip 
žmonių, kurie visuomet mėgs
ta dvipusiauti ir veidmainiauti, 
atsidūrė keblioj pozicijoj. Pas 
geroką jų skaitlių atsilankė 
Lietuvių Dienos atstovai ir pa
prašė rengimą remti; pasakė, 
kad rėmėjų pavardės bus pro- 
gramuose. Kurie bijojo nusi
dėti atžagareiviams, tie atsisa
kė, bet jie neteko pažangiųjų 
simpatijos, ką laikui bėgant 
mažu .jie patėmys.

Visgi Lietuvių Dienos komi
tetas pažangiosios visuomenės 
neapvylė. Jo parengimas ir sa
vo tvarka, ir programo turiniu 
ir kultūringiausios publikos su
kvietimu pralenkė visus iki šiol 
buvusius lietuvių parengimus. 
Pasaulinės parodos viršininkai 
davė lietuvių komitetui pareiš
kimą, kad lietuvių parengimas 
turėtų būti pavizdžiu kitoms 
tautoms. Net žymiausias lenkų 
laikraštis “Zgoda — Dziennik 
Związkowy” rašo, kad “prog- 
ram byl dobry i bardzo boga- 
ty”. .

Dabar apie publiką. Paklaus
kite, kas iš Chicagos reikšmin
gųjų, kultūringųjų ir inteligen
tiškųjų lietuvių neatsilankė? 
Net katalikų išmintingieji vei
kėjai Čia buvo. Neatsilankė tie, 
kurie buvo pakinkyti kokias 
nors pareigas eiti atžagareivių 
parengime. Jie pas save varu 
varė visus parapijų chorus,

ouncesl
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BAKI NG ■■
POWDER. .

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT

DoubleTested /
Double Aciion?

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

LISTERINE
0

re//eves

SORE THROAT
Listeiine beveik moine cjliail 
užmuša turinčias bendrumo! 
•u paprastais šalčiais bakteri-l 
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkle, kada bakterijos ją iu- 
skaudina. Ir Listerinc yra , 
taipjau labai veiksminga w- 
prileidimt šalčio. Atsargiu i 
studijavimas 102 žmonių lai- < 
ke 2 H žiemos minėsiu pa
rodė kad tie. kurie plauna 
gerkle ’u Listerine tiktai H 
tesirgo šalčiais, turijo % 
rtimpesntus ir U lengvesnius1 
ui tuos, kurie nesiplovi. , 
Lambert Pharmacal Co., S- j 
t ouis. Mo. |

Reduces COLDS

66%

3003
3003 —- Savo * paprastumu 

skromnumu ši suknelė užkariaus 
jusu širdį ir jus būtinai ją norėsite 
turėti. Praktiška ir pigi. Sukirp
tos inieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38, 
ir 40 colių per krutinę.

Norint gaut) vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą.įjKiekvieno 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.

ir

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

čia įdeda 15 centų ir pralau 

atsiųsti man .pavyzdį No

Mieors ................J....... per krutinf 

..................... .
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstijai)

f,

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi

ŠOKIAMS
Navy Pier Salė

Smagu — NĄV.Y PIER — Patogu 
Viena mylia į ežerą prie 

Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 18 ir 19

Šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl Įžangos ir vienam šokiui.

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

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

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

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

Cicero 645

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Stanley Marks, pra
puolė birželio 28 d. Jeigu kas ži
note jo adresą, prašome pranešti se
kamu adresu.

3500 So. Union Avė.
Skiriu $5.00 dovanų arba prašau, 

kad jis pats atsišauktų, yra svarbus 
reikalas.

Help Wanted—Malė

REIKALAUJAME pardavėjų <iel 
šių garsiųjų kristalų (mineralinio 
vandens kristalai), t.y. Mineral Water 
Crystals. Pardavėjai reikalingi kiek
vienoj stuboj. Labai lengvas parda
vinėjimas, duodame geriausi uždarbi. 
Del platesnių žinių rašykite šiuo 
antrašu Bestowal Sales, 1314 So. 
Cicero Avė., Cicero, III. Telefonas 
Cicero 6273.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidaro nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marce Ui n g and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metą amžiaus, esate kviečiami { 
narius CHICAGOS LIETUVIU 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtinė — 
$250.00.

įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugiįon 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 
Draugijom

WHOLESALE ONLY 
3252 S. Halsted St.

VICTORY 5882-88
L.. < . : , 4 , / ■ j.:-,*- k

UNCOLN’S FRIDE
Xs HONEST TO YOUR TASTE AS -THE NAME 
100 ----- Straight -----  Proof

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)

’ SHIPPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liųuor Co. * Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’iu
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reilcia

MERGINA arba moteris abelnam 
namų darbui, turi gyventi ant vietos. 

4344 Lexington Avė.
2 apt.

For Rent
RENDON pilnai įrengtas restau- 

rantas ir tavern su ar be rooming 
house. Priverstas išrenduoti dėl 
ligos. 5702 W. 65 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1521 W. 69th St.
—O—

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

7259 Vincennes Avė.

TAVERN ir 2 flatų namas par
davimui Geras biznis, pigiai. Vis
ką už $2,800.

4832 S. Wentworth Avė.

Real Ėstate For Sale 
NamaLžentl Pardavimui

$150.00 Cash—likusi mažais mė
nesiniais išmokėjimais—nupirks nuo 
savybę arti 87-tos ir So. Halsted 
St.—2 flatų namą.—Kaina $3500.00.

$250J)0 Cash—likusi mokėti kaip 
rendą nupirks mūrinį bungalow 
Lyons, III.

Pašaukite arba rašykite 
FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th Street 

Tęl. Canal 0806* <




