
■ III rtll^
The First and Greatest Lithuanian Daily in America i * > • . i ’ ’ * ‘ ■;

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The Lithuanian Daily News

1-U. 't1- -Rlv-....The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

' Phone CANal 8500

Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879 ^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c Chicago, III., Ketvirtadienis, Rugpiutis-August 16 d., 1934 No. 193

Vaitkus Atlankys Pabaltijo Valstybes ir Sovietus
Lietuvos Aero Kliubas Organizuos 
“Geros Valios Skridimus“ Lakūnui

“Lituanicos II” įrengimo darbas 
progresuoja

Tik-ką atėjo laiškas iš Lie
tuvos Aero Kliubo, kuris pra
neša, kad žmonės Lietuvoje ne
kantriai laukia Įeit. Felikso 
Vaitkaus parskrendant į Kau
ną. Kauno radio stotis skelbs 
žinias oro bangomsi apie lakū
ną nuo to momento, kada jisai 
pakils New Yorke, iki to mo
mento, kada jisai nusileis lai
kinoje Lietuvos stoslinėje.

Amerikos National Broad- 
casting Company (NBC) skelbs 
žinias per savo radio stočių 
tinklą po visą Ameriką apie la
kūno išskridimą iŠ New Yorko. 
Ta kompanija siūlė taip pat, 
kad iš Lietuvos butų transliuo
jamas j Ameriką “Lituanicos 
H“ nutūpimo momentas Kau
ne. Bet šis sumanymas dėl 
brangumo jo įvykinimo nega
lėjo būti priimtas. Vaitkaus 
atskridimas j Kaimą^tačiau bus 
užrekorduotas garsinėmis fil- 
momis.

Aero Kliubas taip pat pra
neša, kad jisai pritaria ALTASS 
sumanymui, kad lakūnas, nu- 
skridę j Kauną, su “Lituanica 
II“ aplankytų Pabaltijo valsty
bes—Latviją, Estiją, Suomiją ir 
SSSR (Sovietų Rusiją). Šituos 
“geros valios skridimus” Kliu
bas mielu noru sutinka organi
zuoti.

MOTORAS RYTOJ BUS 
VIETOJE

Iš “Lituanicos II” mechaniko, 
Viktoro Yesulaičio, vakar atėjo 
telegrama, kad naujasis moto
ras buvo galutinai išbandytas 
prieš supakuojant išsiuntimui 
ir surastas “OK”. Motoras iš
vysto ”618 arklio pėgų prie 
2180 apsisukimų per minutą”.

Taigi motoras turės milžiniš
ką atsargo pajėgą, nes viduti
nišku greitumu skrendant, pil
nai prikrautam lėktuvui terei
kia tik apie 300 arklio jėgų.

Ekspreso kompanija pranešė, 
kad motoras jau kelionėje ir ry
toj bus pristatytas į vietą.
SCRANTONIECIAI ATSIUNTĖ 

$110.00

Scrantoniečiai, kurie jau per
eitą rudenį gražiai pasidarbavo 
transatlantiniam skridimui, su
rengdami aviacijos dieną, vakar 
atsiuntė dar $110.00.

Iš įvairių kitų vietų smulkio
mis aukomis gauta $40.00.

Keturių stambių kolonijų ko
mitetai, kurie turi gana stam
bias sumas, sukeltas per avia
cijos dienas arba kitokiais pa
rengimais, buvo paraginti urnai 
atsiųsti pinigus. Bet yra dar

daug pinigų mažesnėmis sumo
mis, kurias paskyrė arba su- 
kolektavo įvairios organizacijos 
ir pavieniai amens. Pasiekti 
kiekvieą jų atskirai su paragi
nimais nėra jokio galimumo.

Todėl ALTASS valdyba at
sišaukia į tas organizacijas ir 
asmenis per spaudą, prašydama 
neatidėlioti pinigų prisiuntimą. 
Kas tik gali, yra prašomi pa
aukoti arba parinkti dar dau- 
giaus, idant nepritruktų lėšų 
nenumatomoms šiandie išlai
doms.

Valdyba kviečia taip pat vi
sus, kurie nori, kad jų laiškai 
butų nugabenti lėktuvu į Lie
tuvą, duoti tuojaus užsaky
mus. ALTASS centras turi pa
rūpinęs tiems laiškams tam tik
rą popierą ir tam tikrus kon- 
vertus. Juos gaus, kartu su 
visomis instrukcijomis, kiekvie
nas, kuris prisius ALTASS iž
dininkui po $2.50 už laišką.

Visgi rudmarškiai 
neišnaikino opo

zicijos
BERLYNAS, Vokietija, rug. 

15.—šiandie čia paskelbta laiš
kas, kuriame mirusis Vokieti
jos prezidentas Hindenburgas 
pavedęs savo ofisą Adolfui Hit
leriui. šį Hindenburgo laišką 
hitlerininkai skaito labai svar
biu “trupu” ateinantiems ple
biscito balsavimams kad paves
ti prezidento ofisą Hitleriui.

Žinoma, Hitleris laimės “bal
savimus”. Bet ve kas įdomu: 
nežiūrint rudmarškių siautimo, 
visame Berlyne pasirodė iš- 
malevoti ant sienų ir šalygat- 
viuose atsišaukimai arba spaus- 
diti lapeliai dėžutėse laiškams 
kviečiantys piliečius ateinantį 
sekmadienį balsuoti prieš Hitle
rį. Spėjama, kad tai darbas 
socialistų ir komunistų, nors už 
tai jiems grūmoja mirties baus
mė. Nąciai atsišaukimus nu
trina arba aptepa, bet po kiek 
laiko jie ir vėl pasirodo .

Reikalauja Seattle 
merą atšaukti

SEATTLE, Wash., rugp. 15. 
—Miesto komptrolerio ofisui į- 
teikta peticija su4 21,000 parašų 
reikalaujanti atšaukti iš tarny
bos mėtą Charles Smith’ą. Pa
sipiktinimas meru kilo dėliai jo 
žygių atkreiptų prieš darbi
ninkus laike dokų streiko.

T

P-ia Frances H. Marsalis, pasižymėjusi aviatorė. Ji užsimušė savaitė laiko atgal Daytone, Ohio,
moterų aviatorių dienoje.

Plačiu mastu varo
ma apšvietos darbas 

Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, Mexi- 

co, rugp. 15. — Pastaromis 
dienomis Meksikos sodžių mo
kyklas lankė p-nia’ Arina Wil- 
marth lokes, Jungt. Valstijų 
vidas reikalų sekretoriaus žmo
na.

Pasirodo, kad tose sodžių 
mokyklose, kurias lanko indė
nų arba maišytų su indėnais 
tėvų vaikai, ypatingo dėmesio 
kreipiama į sociales problemas. 
Dedama pastangos jau čia, šio
se mokyklos auklėti budimus 
liaudies ir visuomenės vadus.

šiuo laiku sodžių mokyklų 
Meksikoj yra 8,500. Apšvietos 
ministerija vadovaujasi planu, 
kuris numato iki 1940 m. tokių 
mokyklų šaliai net 30,000.

Hitlerio pasiuntinys 
Vienoje

VIENA, Austrija, rugp. 15. 
—šiandie kaip 1-30 vai. popiet 
čia laukta atvykstant baroną 
von Papen, Hitlerio pasiuntinį 
Austrijai. Ir, pasak Austrijos 
ptopagandos komisionieriaus 
Walter Adam, rudieji marški
niai užleis vietą frakui kaip Vo
kietijos atakų ant Austrijos 
preimonei.

Pradėjo pasitarimus aluminum kompani
jos streikui likviduoti

PITTSBURGH, Pa., rugp. 15. 
—šiandie prasidėjo pasitarimai 
Washingtone ir Pittsburghe dė
liai aluminum kompanijos dar
bininkų streiko šešiose jos 
dirbtuvėse. Streikas palietė 
daugiau kaip 10,000 darbinin
kų.

Tikimasi, kad tie pasitarimai 
atidarys takus darbininkams 
su kompanija sutaikyti ir 

* streikui likviduoti.
Aluminum darbininkų nacio- 

nalė taryba, atstovaujanti strei-

kierius, reikalauja rašytos su
tarties su kompanija, vienodos 
algos vienokį darbą dirban
tiems įvairiose kompanijos 
dirbtuvėse darbininkams ir 
pripažinimo unijos. O kompa
nijos viršilos yra pareiškę griež
to priešingumo bet kokiai su
tarčiai, kuri atrodys į “užda
rytos šapos” kontraktą.

Vienas šios dienos pasitarimų 
turėjo įvykti Washingtone tarp 
streiko vadų ir Suv. Valst. dar
bo departamento tarpininko 
Fred Keightly.

Maisto išteks visiems, sako prez. Roosevelt
Nėra maisto stokos pavojaus 

šaliai

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

Chicagoj ir apielinkėj —lie
tus; temperatūra daug maž ta 
pati; lengvi pasikeičią vėjai.

Mellon nupirkęs paveik
slą už $1,500,000

PARYŽIUS, Francija, rugp. 
15.—čia gauta Žinių, kad Ame
rikos multimilionierius Andrew 
Mellon nupirkęs iš sovietų Ru
sijos Rafaelio paveikslą “Alba 
Madonna” už $1,500,000.

Pradėta vajus Vo
kietijos importui 

sumažinti
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

15.— šiandie visoj Vokietijoj 
pradėta vajus, kad sumažinti 
kiekį reikmenų įvežamų į šalį 
iš svetur. Vajus paskelbta 100 
dienų.

Valdžia prašo piliečius tau
pyti visą kas galima sutaupy
ti—gumą, popierą, javus ir me
talus—ir ieškoti pamainų to
kioms reikmenėms, kurių Vo
kietija negamina.

Toronto policija ieško 
kidnaperių

TORONTO, Ontario, rugp. 15. 
—Toronto it Ontario provinci
jų policija sujudusi dėliai pir
mo stambaus biznierio kidnapi- 
nimo Kanadoj.

Kidnapinto bravarninko John 
Labatto brolis Hugh Labatt iš
traukė iš banko $150,000 cash. 
Tai yra tokia suma kokios kid- 
naperiai reikalavo už pavogto 
bravarninko paliuosavimą. Ma
noma, kad Labatto šeima ir jo 
brėlis yra pasiryžę pavogtąjį 
išpirkti.

Kidnaperiai grūmojo Labattą 
nužudyti, jeigu pinigai nebus

Paleista varžytinėms 
kontraktai pabuda- 

voti 24 naujus 
karo laivus

WASHINGTON, D. C., rugp. 
15.— Šiandie Jung. Valstijos 
paleido varžytinėms 'kontraktus 
pastatymui 24 karo laivų. Dvi
dešimt tų laivų bus submari- 
nos ir naikintojai (destroyęrs), 
o keturi 10,000 tonų įtalpos 
kruizeriai.

Laivus budavos piešę priva
čios šalies firmos, o kitą pusę 
laivyno dirbtuvės.

Prasidėjo darbas 
didžiulės dambos 

pastatymui
SPOKANE, Wash., rugp. 15. 

—Šilas Mason Company pra
dėjo darbą prie statymo didžiu
lės dambos per Columbia upę, 
93 mylios į šiaurvakarę nuo 
Spokane. Pirmos programo 
vientos išpildymas kaštuos apie 
$63,000,000.

Jauuomenė pinigų dir
binio bizny

... ......................... niimite

MUSKOGEE, Okla., rugp. 15. 
—Jungt. Valstijų iždo depar
tamento agentai pranešė šian
die, kad jie susekę būrį jau
nuolių, kurie dirbo falšyvus pi
nigus.

Savai išdirbystei formas tie 
jaunuoliai atliejo Vietos aukš
tesnės mokyklos faundrėj (lie- 
jikioj), Pinigų dirbėjų grupės 
vadas buvęs Clinton Rayes, 14 
metų. Paeak agentų, tai jau
niausias falšyvų pinigų dirbė
jas Šioj šaly. Vaikėzai dirbo

Manchukuo areštavo 
20 rusų geležinke

lio tarnautojų
TOKYO, Japonija, rugp. 15. 

— Japonijos žinių agentija 
Rengo praneša šiandie iš Char- 
bipo,( kad hPttiu. paskutinių po
ros dienų Manchuokuo policija 
areštavo 20 rusų valdininkų 
tarnavusių Rytų Chinijos gele
žinkeliui. Areštuotieji atgabenti 
į Charbiną teismui.

Jie yra kaltinami suokalbiu 
prieš Manchukuo ir Japoniją, 
ir įtariami kaip veikę kartu su 
banditais, kurie pastaruoju lai
ku keliais atvejais buvo užpuo
lę Manchuokuo ir Japonijos 
kariuomenės traukinius.

Lenkai smarkiai 
veisiasi

II II ■ M—   ,

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
15.—Šiomis dienomis vyriausybė 
paskelbė, kad Lenkijos gyvento
jų prieauglis per paskutinius 
metus buvęs 402.,465.

Kai kurie į šį prieauglį žiuri 
kaip į ženklą pavojaus, jogei 
.ateity Lenkijoj pasidarys per- 
ankšta gyventi. O kiti įrodi
nėja, kad Lenkija šiandie pri- 
skaitanti 33,000,000 gyventojų, 
kuomet Vokietija turinti 66,- 
000,000. Ir esą, jeigu Lenkijos 
gyventojai veisis tokiu smarku
mu kaip dabar, tai per 20 metų 
jie pasivys vokiečius.

Per tą patį laikotarpį Vokie
tijos gyventojų prieauglis buvo 
226,113, Holandijos — 99,194, 
Anglijos 83,948, Čekoslovakijos 
82,377 ir Franci jos 21,598.

Uždraudė garsinti like
rius Iowa laikraščiuose

. ■■ ■■■■ f » W

DĖS MOINES, Iowa, rugp. 
15.— Iowa valstijos komisija 
likeriams kontroliuoti išleido 
patvarkymą, kuris draudžia 
laikraščiams dėti likerių skelbi
mus iki kovo 8 d. 1985. Ligi 
to laiko komisija tikisi surink
ti pakankamai informacijų li
kerių biznio klausimais, kad už
imti aiškų ir pastovų nusista
tymą link to bizhio.

BERCRTĘSGADEN, Vokieti
ja, rugp. 15. — Prūsijos pre
mjeras Goering tapo sužeistas

VVASHINGTONAS, D. C., r. 
15.—. Viena svarbiųjų AAA 
(Agrikultūrai Adjustment Ad- 
ministration) užduočių buvo su
mažinti Ju‘ng. Valstijų ūkių pro-

Wasliingtoną nepateisina dažnai 
pasirodančių spaudoj pranešimų 
apie maisto reikmenių kainų 
kylimą, išėmus kai kuriuos pa
vienius įvykius, ba kaip pelna- 
gaudų buvo praeity ,taip jų yra 
dabar ir bus ateity. Vyriausybė 
tačiau tokius čizelerius dabos

dūktų perviršį. Prez. Roosevel- ir elgsis su* jais taip, kaip pri- 
tas mano, kad sausra kaip tik dera su panašiais asmenimsi
pagelbėjusi AAA šia užduotį < 1 t • 1 i • •<! lt • • t   ’i _ _
dos atstovais šiandie prezidęn-

elgtis.
atlikti Pasikalbėjime su spau- • m

nt.afnvAiA kifliidip nrPTiHPn- . 1 •

tas pareiškė, kad sumažinimas 
dabar įvykęs per metus vietoj 
dviejų metų laiko.

Ateity valdžia rūpinsis, kad 
uikių produktų butų gaminama 
tiek, kiek jų reikia suvartoji- 
mu'i,- ir dar pakankamai prie
do atsargai.

Prez. Rooseveltas, be to, pa
reiškė, kad šaliai negrumoja 
maisto stoka nė dabar, nė at
eity. O ir raportai . pasiekią

i nu
kertėjusiems' dėl. sausrds, tai
prezidentas ma.no, kad kongre
so paskirtų šiam tikslui sumų 
išteks bent iki to laiko, kada
susirinks sekantis šalies kon
gresas.

Nepadaryta galutino sprendi
mo klausimais NRA perorgani
zavimo. Tie klausimai betgi 
buvo svarstomi valdžios rate
liuose ir netolimoj ateity ma
noma juos išrišti.

sumokėti jiems į 20 valandų.

■•■i

nikelius ir kvoterius

fe
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automobilio nelaimėj.

Teiks pagelbą Puer
to Rico

WASHINGTON, D. C., rugp. 
15.—Suv. Valstijų valdžia buvo 
numačiusi išleisti Puerto Rico 
salai $30,000,000. Kada Jung. 
Valstijose sausra pradėjo už
gauti vis didesnį ir didesnį ša
lies plotą, tai Puerto Rico bė
dos tapo užmirštos. Dabar bet
gi, prez Rooseveltui sugrįžus 
į Washingtoną, pagelbos sutei
kimas tai salai ir vėl pasidarė 
dienos užduotimi Washingtone.

Byrd taisosi, bet nepa
kankamai stiprus 

kelionei
LITTLE AMERICA, Antarti- 

ca, rugp. 15. —Trys gelbėtojai 
pasiekę admirolo Byrdo patal
pas tebėra vietoj. Partija ke
liai kas nemėgina grįžti į pa
matinę bazę 123 mylių tolumoj 
j šiaurę, nes Byard. nors jaučiasi 
geriau, nėra pakankamai tvir
tas tokiai kelionei!

Paliuosavo kaltinamą 
žmogvagį

ST. PAUL, Minn., rugp. 15. 
—Iš vietos kalėjimo tapo pa
leistas šiandie chicagietis John 
McLaughlin, kai užsistątė $15,- 
006 kauciją. McLaughlin buvo 
suimtas ryšy su kidnapiriimu 
Edwardo G. Bęremėrio. Chica
goj savo laiku jis lošė itin stam
baus poltikierio rolę.

Australijos parla
mento rinkimai 

rugsėjo 15 d.
SYDNEY, Australija, ru^p. 

15.—Australijos vyriausybė va
dovaujama premjero J. A. 
Lyons paskelbė šalies parlamen
ti rinkimus rugsėjo 15 d. Val
džia tikisi rikimuose laimėti 
piliečių užgyrimą savo darbuo
tei. Bet piliečių ūpas šuo lai
ku esąs neaiškus ir todėl lau
kiama, kad Darbo Partija va
rys atkaklų vajų valdžios par
tijai užduoti skaudžių smūgių.

Studijuoja žvaigždes
PASSADENA, Cal., rugp. 15. 

Siu* laiku čia suvažiavo daug 
astronomų į Wilson kalno ob
servatoriją žvaigždėms tyrinėti.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Tek Canal 8500

T*
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Rockford, 111.
Lietuvių Dienos įspudžiai

Savo gyvenime daug sek
madienių teko praleisti. Bet 
vienas įdomiausių ir įspūdin
giausių buvo 5 rugpiučio sek
madienis pasaulio parodoje. 
Jis tikrai suteikė daug dva
siško peno.

“Naujienoms” tenka didelis 
kreditas už tinkamų Lietuvių 
Dienos išgarsinimų. Tas nuo
latinis garsinimas paskatino 
lietuvių visuomenę susidomėti 
celebracijomis. Visi tikėjosi 
jog lietuvių parengime pasau
lio parodoje bus ko nors ne
paprasto.

Beskaitant “Naujienas”, ir 
mane paėmė pagundų vykti į 
Chicago. Pirmiausiai su p. 
Petru Alinausku, kuris yra 
mano senas kolega, atlaikiau 
“konferencijų”. Abu tvirtai 
nusprendėme važiuoti kad čia 
ir kaip. Sakome, nors žemė ir 
su dangum maišytųsi, o mes 
visvien keliausime į Lietuvių 
Dienų.

Štai susilaukėme ir rugpjū
čio 5 d. Kai mes pasileidome 
į kelionę, tai buvo dar anksty
vas rytas. Pasirodė, jog nak
tį nemažai butą lietaus. Oras 
buvo tyras, lengvas ir gaivi
nantis. Dangus atrodė labai 
gražus. Šypsojosi vasaros ry
tas, pasipuošęs žalia spalva. 
Susidarė tikrai smagus įspū
dis.

Fordukas, kuriuo mes va
žiavome, nors ir spardėsi, bet 
gana smarkiai ritosi pirmyn. 
Saulutė iš pat ryto skaisčiai 
švietė ir savo švelniais spin
duliais tarsi siekėsi mus pa
bučiuoti. Bet vos pasiekėme 
pusiaukelį, kaip iš pietų ėmė 
slinkti tiršti ir juodi debesys. 
Saulutė paslėpė savo šklus'tų 
veidų; oras pasidarė niūrūs. 
Petras pradėjo nerimti. Esu, 
galima tikėtis lietaus. Sakau, 
jog tai negalimas daiktas. 
Gamta nebus tokia kietaširdė, 
kad sugadinti lietuvių iškil
mes.

Taip besikalbėdami nei ju
ste nepasijutome, kaip atsidū
rėme ir Chicagoje. Apsisto
jome lietuvių centre, Bridge- 
porte. Mat, norėjome, taip 
sakant, lietuviškai pavalgyti, 
— gauti kopūstų ir kitko. Už
sukome į p. Norkaus valgyk
lų. Bevalgydami pietus, nu
tarėme susirasti p. Bruno 
Juknį, kuris savo laiku gyve
no Rockforde ir vra mums 
gerai pažįstamas. Sakome, 
bus geriau turėti palydovų, 
kad nereikėtų klaidžioti po 
pasaulio parodų. Kuriam lai
kui praėjus mes jau turėjome 
savo rankose ir p. Bruno Juk
nį. Jis mielai sutiko musų pa
geidavimų išpildyti. Vadina
si, viskas eina sklandžiai.

Kadangi po ilgos kelionės 
buvome gerokai ištroškę, tai 
pasiūliau kur nors sustoti ir 
troškulį nuraminti. Niekas 

• tam nesipriešino. Užsukome 
valandžiukei pas p. Chernaus- 
kų, o paskui jau traukėme į 
pasaulio parodų. Pasirodė, jog 
p. Juknis yra gabus palydo
vas. Jis pirmiausiai mums 
išaiškino, kokios vietos paro
doje yra įdomiausios ir pali
ko patiems pasirinkti, ką mes 
norime pamatyti.

Reikia pasakyti, jog paroda 
yra tikrai įdomi. Ji vykusiai 
atvaizduoja šimtmečio progre
sų. O progresas, ypąč techni
kos srityje, padaryta milžiniš
kas.

Nemažai teko pavaikščioti 
ir daug dalykų pamatyti. Ma
no kolega Petras pradėjo skų
stis Jog jis jaučiasi pavargęs 
ir kojos nebenori tinkamai 
tarnauti. Žinoma, nieko ta
me stebėtino. Jis, palyginus 
su manim, yra trumpas vyru
kas. Kai aš padarau du žing
sniu, tai jam, vargšui, tenka 
sumesti tris ar net keturis.

Kaip matote, kai kuriais atvė- 
jais gana pravartu turėti ilgas 
kojas.

Ligi Lietuvių Dienos progra- 
mo turėjome beveik visų va
landų laiko. P-as Juknis pa
stebėjo, jog vi^ai netoli ran
dasi Court of States, kur tu
rėjo įvykti iškilmės. Nutarė
me keliauti ten, kad turėjus 
progos gauti sėdynes ir tuo 
pačiu laiku pasilsėti.

štai jau ir vietoje, Jau 
daug sėdynių buvo užimta, o 
žmonės vis rinkosi ir rinkosi. 
Nusipirkome ženklelius ir ei
name atsisėsti, žiūrime, čia 
jau susirinkęs visas būrys rock- 
fordiečių: p. Sinkevičius, Dr. 
Yovaish, p-ia Šimaitienė, p-ia 

‘Bacevičienė ir kiti. Vos tik 
pradėjome dalintis savo įspū
džiais, kaip priėjo Tarnas 
Aleksynas su savo šeima. Tai 
kadaise buvęs rockfordietis, 
kuris nemažai yra veikęs so
cialistų judėjime. Buvo tik
rai malonu su juo susitikti. 
Karštai pasisveikinome. Na, 
sakau, einame nors po kaušų 
alaus išsigerti. Nuėjome į 
restoranų ir susėdome prie sta
liuko. Iš trumpo pasikalbė
jimo patyriau, kad p. Aleksy
nas tebėra toks pat nuoširdus 
ir draugiškas žmogus, kokis 
jis buvo ir praeityje.

Kadangi pasigirdo aliarmas, 
jog lietuviai jau maršuoja, tai 
mes pasiskubinome apleisti 
restoranų. Žmonių jau buvo 
prisirinkę tiek daug, jog mes 
susirūpinome dėl sėdynių, 
šiaip taip susiradome kur at
sisėsti. Pastebėjau, kad žmo
nių ūpas labai pakilęs. Visi 
tik laukia, kada prasidės pro
gramas. Pagalios, pasigirsta 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Seka kalbos. Kalba adv. Jur
gelionis, Lietuvių Dienos ren
gimo komiteto pirmininkas. 
Paskui Lietuvos konsulas 
Kalvaitis, P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Susirin
kusius lietuvius pasveikina ir 
pasaulio parodos atstovas. 
Groja orkestras, dainuoja Bro
nė Drangclicnė, Elena Pečiu- 
kaite su Antanu Kaminsku 
duetų, p-ia Steponavičienė.

Trumpos ir turtingos kal
bos, graži muzika, talentingų 
dainininkų dainos, — visa tai 
sudaro nepaprastai malonų 
įspūdį. Tai pirma programo 
dalis. Antra dalis — tai lie
tuvių dvasios išreiškimas. 
Čia ir šokiai, ir skambios dai
nos, ir graži muzika, ir kara
laitė su savo svita. Vaizdas 
tikrai įspūdingas ir jaudinan
tis. Vargu kas tikėjosi, kad 
lietuviai taip gražiai butų ga
lėję pasirodyti. Smagu buvo 
žiūrėti į jaunus vaikučius, — 
kaip puikiai jie išlavinti! 
Gražiai jie dainuoja, o dar 
gražiau šoka.

Pabaigoje “Birutės” ir “Pir
myn” chorai, orkestrui prita
riant, sudainavo “Mes be Vil
niaus nenurimsime” ir “Lietu
viais esame mes gimę”, Tai 
tikrai tinkamas finalas.

Lietuvių Dienos komitetas, 
kuris sugebėjo tokį gražų pro
gramų patiekti, užsitarnauja 
didžiausį kreditų.

Grįžome mes į Rockfordą 
su pakilusiu upu. Rugpiučio 
5 d. įvykiai pasiliks ilgai mu
sų atminty^. — Vptungis.
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Detroit, Mich.
Truputį eilėmis

“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės”, -n

ir, užvalgęs rytų “hemės”, 
aš Detroitą aprašau, 
paskaityti jus prašau!
Partijos... Kam jas minėti, 
jei sunku susikalbėti 
tų pačių žmonių būriuose, 
pykstas, baras, išsijuosę... , 
0 tuo tarpu lenkai veikia: 
radio programų teikia, 
(ir lietuviai jų turėję, —

susibarę ir padėję..,);
ir knygyne lenkų knygų 
su lietuviškom nelygu, 
lenkai savo knygas ima, 
o lietuviai... Bet veikimų 
mes nelieskime spaudoje, 
kad nebūtų ko kaktoje... 
Norint čia kų paminėti, 
apie Fordų pakalbėti 
galima, kurio dirbtuvėj 
dirba nuo senai lietuviai, 
bet kas liečia viešus daiktus, 
tai tebus šis rastas baigtas!,,

— Arėjas Vitkauskas.

Brooklyn, N. Y.
“Vaina” ar sklokininkų 

piknikas

au draugijiniame gyvenime. 
Jie. toki žmonės, daug kalba, 
bet jų kalboj nėra nuoširdžioj 
Leonai! Pasiklausk savo sąži” 
nes, ar iš tikro esi tos pigios 
rųšies žmogus, kuris tiek kar
tų jau keitė savo kailį, ir ar 
nėra galimybės, kad vėliau dar 
keisi? Kartu norėsi, kad ir ta
vo pasekėjai keistų savo min
tis. Sena, bet teisinga lietuvių 
patarlė sako: prastas paukš
tis, kuris teršia savo lizdą, 
Daugelį musų komunistų ar 
kokių ten sklokininkų galima 
priskaityti prie tos rųšies pra
stų paukščių.

— Rytietis.

ko Dazdausko mirtis. Kaip jau 
minėjau, aš jo pirma nepažk 
nau, I* kitų tik patyriau, kad 
Jis gyvenę Kansas City, Neži
nau taip pat, ar jis turėjo ko
kių giminių, ar ne: Jeigu atsi
rastų giminių ir norėtų gauti 
platesnių informacijų, tai te
gul kreipiasi į Omaha policijų 
arba šiuo adresu: Mrs. K. 
Uvick, 5306 So. 32nd Street, 
Omaha, Nebr.

Kai buvau užbaigusi rašyti 
šią žinią, tai iš policmono pa
tyriau, jog Lazdauskas jau esąs 
palaidotas, Kiek ta informaci
ja yra teisinga, tikrai nežinau, 
nes jo laidotuvėse nedalyvavau.

M. K. Uvick.

Tai buvo anų gražų sekma
dienį, kuomet kaitri saulutė 
tirpino ne vieno “griešnų” kū
nų. Ir mane apėmė pagunda 
važiuoti į sklokininkų piknikų, 
kuris buvo susispietęs visai 
Brooklyno pakraštyje, didelėje 
pašiūrėje.

“Aš čia “pastanavijau” pa
sidalinti tais nepaprastais įspū
džiais su visais “Naujienų” 
skaitytojais. Sakau nepapras
tais įspūdžiais dėl to, kad kų 
aš čia mačiau4 ir girdėjau, tai 
rašant galima butų prirašyti 
šimtas jaučių skurų. Bet tiek 
to. Trumpai rašant gal sutilps 
ir į vienų ožkos skurų.

Vieta — aplinkui aukšta tvo
ra. Dideli vartai, kur turi Įženg
ti ir įžangų apmokėti nuo šmo
tų. Jeigu žengi su abiem ko
jom, — kaina 40 indijonų. Kas 
žengia su viena koja, — pusė 
prekės. Bet vienkojų buvo vi
sai mažai.

Daržas nedidelis, bet pašiūrė 
aukšta. Kieme — daug visko, 
ir atrodė lyg mūšio laukas — 
“vaina”. “Armotos ir armotas”, 
— prabilau į savo geresnę pu
sę. Ji man sako: girdi, kur tu 
matai tas “armotas”.

Na, sakau, žiūrėk, ar nema
tai, kad “armotos” atsuktos į 
visas puses, o dųugįausia jų 
atsukta į “Laisvės” tvirtovę. 
Ji ruščiu balsu atkerta man: 
“Atsibusk, jeigu miegi ir sap
nuoji apie vaina”. Tos armo
tos, kurias tu matai, tai yra 
ne armotos, bet bertainiukai.

“Bertainiukai ?”
“Taip”, ji sako, “bertainiu

kai” — bačkutės. Na, žiūrėk, 
ana viena vėl atjoja.

Taip, patubdė ant galo len
tos ir kuju per galvų kraukšt. 
Geras ženklas. Tuoj visi susi
spietė į bendrų frontų prie ber- 
tainiuko ir dalinosi linksmybės 
skystimėliu. Darže pilna viso
kio svietelio iš visų pasaulio 
kraštų, — net ir* iš Afrikos 
buvo murinų. Pašiūrės aukštu
mas. žvirbliai margina pašiū
rės grindis, kad būt šokikams 
slidžiai! šokti. Mat, ir tie paukš
čiai čia susirinko paremti sklo- 
kos bokštų. Bet jiems Įžanga 
dykai.

Programas įvairus. Butkus 
veda jį. Butkaus veide matosi 
depresijos pasekmės, ——r gana 
sukudę. Leonas pasako trum
pų pamokslų, Jis sako, kad 
mes visko turime, alaus ir 
dešrų, —- bet mums trūksta 
vieningumo. Jis kvietė visus į 
vienybę, į bendrų frontų prie 
sklokos. Vienybė, jis sako, yra 
galybė, šitie Leono žodžiai sme
go Į mano makaulę ir pateikė 
va kokį antbalsj. Tu, žmonių 
mulkintojai?, drįsti kalbėti apie 
vieningumų, Tu su savo sėb
rais sugriovei Lietuvių Socia
listų Sųjungų visiems mums 
atmenant; sukai komunistinį 
lizdų. Vėliau Bimba tave iš
metė iš to lizdo, tai vardan 
to vieningumo pradėjai sukti 
sklokininkišką lizdų. Tad ži
nant tų viską, kokių teisę tu
ri kalbėti apie darbininkų vie
nybę? žmogus, kuris keičia sa
vo mintis eidig vėjo plitimu, 
nieko, gero nė draugijai, nė sau 
nepadarys. Toki žmonės netu
ri principo., Kas neturi prin
cipo, tas yra skaitomas pigios 
rųšies žmogus. Tokių žmonių 
Žodžiais niekas nepasitiki. To
kie žmonės yra pašinais mu-

McKees Rocks, Pa.
Konstebelis, šaudamas bėgantį 

jaunuolį, pašovė 2 moteris ir 
pats papuolė į bėdą

Rugpiučio 7 d, konstebelis 
Harold Cupningham iš Warren- 
dale, Pa., kur randasi apskri* 
ties industrijiiiė mokykla (In- 
dustrial School) dėl patvirku
sių jaunuolių, atsivijo į McKees 
Rocks pabėgusį, iš mokyklos 
jaunuolį Stanley Dezripilskį, 17 
metų. Pamatęs ję bėgant Island 
Avė., jis paleido šūvį, bet pa
taikė ne jaunuoliui, ale dviem 
gatvėj stovinčiom moterim. Bū
tent, Mrs. Petrovičienei peršo
vė krūtį ir ranką ir kiek leng
viau sužeidė da vienų moterį, 
stovinčią netoli Petrovičienės.

Pasigirdus revolverio šuviui 
ir pašautų moterų riksmui, 
prądėjo žmonės bėgti iš visų 
artimesnių gatvių. Subėgus 
žmonių miniai ir pamačius, kad 
konstebelis yra pašovęs 2 mo
teris, minia pradėjo pulti jį ir 
ėmė grųsinti neį jėga pavartoti. 
Ir kažin kas butų nutikę, jei 
nebūtų į laiką pribuvus McKees 
Rocko policija, kuri išgelbėjo 
konstebelį nuou Įniršusios mi
nios, uždarydama j j į belangę, 
o sužeistas moteris nuveždama 
į ligoninę. Už* pusę valandos 
laiko policija be jokio triukšmo 
ir šaudymo surado ir pabėgusį 
jaunuolį bei nusiuntė jį atgal, 
iš kur jis buvo pabėgęs.

Kaip girdėti^.įųi pašautos mo
terys pasveiks,, bet konstebe
lis, kuris šaudė žmonių pilno-* 
j e gatvėje, turės pakankamai 
t rūbelio.

Omaha, Nebr
Dėl LazdausRo mirties

Millvale, Pa
Nuodingų obuolių sodas, 

vienas mirė ir 2 apsirgo
kur

gauname paramos iŠ amerikie- 
ių. Vakar Petras sakė man, 
ęad gavęs iš Tamstos laišką, 
kuriame pranešate, jog SLA. 
seimas paskyręs musų Etinės 
draugijos skyriui $50. Be to, 
neseniai Tamsta prisiuntei 
326.80. Tai didelė mums para
ma.

Musų Draugija prie šios 
progos širdingai dėkoja visiems 
amerikiečiams, kurie parėmė 
musų kultūrinį darbą; Tačiau 
abiausiai esame dėkingi Tam
stai Už tokį didelį pasiryžimą 
ir pasidarbavimą kupiškėnų 
naudai. Tai priduoda mums 
drąsos žingsnis po žingsnio 
koptis Į šviesesnę ateitį.

Ačiū Tamstai ir už siunčia
mus laikraščius. Jeigu ne tie 
laikraščiai, tai mes beveik nie
ko nežinotume apie Amerikos 
lietuvių gyvenimų.

nuodingas
Iš to sodo pasivalgęs 

obuolių, jau vienas 11 metų 
vaikas John C. Klug mirė lie
pos 12 d. ir keletas kitų vaikų 
pavojingai serga.

Yra daroma 3 skirtingi ty
rinėjimai. Btftent, Millvalės 
policija, komerio ofisas ir ap
skrities vyriausias chemikas 
Frank C, Bųckmaster. Surink
tuose obuoliuose iš minėto so
do yra atrasta “zinc chloride”. 
Tai ir yra tie nuodai, nuo ku
rių jau vienas mirė įr kiti 2 
sunkiai serga.

Tačiau yra didelis galvasukis, 
kaip tie nuodai galėjo atsirasti 
obuoliuose. Prieita prie išva
dos, kad minėti vaisiai galėjo 
būti užnuodinti šlakštant su 
nuodais obeles, kad sunaikinus 
vabalus-parazitus .kurie naikina 
vaismedžių lapus, žiedus ir vai
sius.—Korespondentas.

Millvale atsirado 
sodas. LIETUVOS ŽINIOS

Laiškas iš Kupiškio

Jis

.‘Prieš keletą dienų pastebė
jau “Naujienose”, kad chica- 
gietis Lazdauskas žuvęs kelyje 
iš Kansas ir jo kūnas esąs lai
komas Omahoje.

Turiu pasakyti, jog ta žinia 
neatatinka tikrenybę. Ar kada 
Lazdauskas yrą gyvenęs Chi
cagoje, to tikrai nežinau,
atvyko į Omahų liepos 12 ęl. ir 
sustojo mano namuose, — pa- 
sirendavo kambarį. Ligi to lai
ko aš jį nepažinau. Tačiau ki
ti žmones, kurio jį pažino, man 
sake, jog jis gyvenęs Kansas 
City ir iš ten atvykęs.

Pas mane jis išgyveno tris 
savaites, — ligi pat mirties. 
Žmogus jis buvo labai ramus 
ir, taip sakant, niekam ant 
kelio nesipainiojo. Visa, kas 
man teko pastebėti, tai buvo 
tas, kad jis pusėtinai gėrė. Šeš
tadienio rytų jis praleido sa- 
liune. Sekmadienį po pietų vie
nas vyras, . praeidamas pro 
kambarį, pastebėjo, kad Laz
dauskas guli skersai lovos. Jam 
pasirodė, kad kas nors yra ne
gerai. Tad jis dar su kitais 
dviem vyrais nuėjo pažiūrėti. 
Pasirėdė, jog Lazdauskas iš 
tiesų buvo hegyVas. Nieko dau
giau nebeliko <japy|fr kaip tįk 
pašaukti policijų. Pastaroji pa
šaukė daktarų ir graboHų.

Daktaras išegzaminavo nu
mirėli ir pareiškė/ jog .mirtis 
įvyko dėt karščių'. Lazdauskas 
buvęs gana silpnas. O kadangi 
naktis buvo labai karšta, tai jis 
ir nebeatlaikęs. ;

Prie tokių tai aplinkybių jvy-

metrus. Nuo nelaimės vietos 
matyti Kuhdammo ežeras, ku
ris yra jau už pušyno.

Gyventojai tebekalba apie 
didvyriškų lietuvių lakūnų žu
vimą. Kiekvienas Kuhdammo 
ūkininkas pradeda pasakoti ši
taip:

“Taip, tai buvo didelis žygis 
ir jie buvo narsus vyrai”. Gy
ventojai laukia, kad čia bus 
pastatytas paminklas, kuris 
įamžins tragiškų lietuvių van
denyno nugalėtojų žuvimą.

...........

Subankrutavo Priekulės 
bankelis

Kaip atrodo dabar 
Dariaus ir Girėno 

žuvimo vieta

Prieš kięk laiko, Dr. A. L. 
Graičunas gavo laišku U Ku-* 
piškio. Rašo Etinės Kultūros 
Draugijos Kupiškio 'Skyriaus 
sekretorius, p. K. Jėčius. Laiš
kas skamba sekamai;

Jau kelios savaitės prabėgo, 
kaip gavau iš daktaro laiškų. 
Su atsakymu nesuskubinau, 
nes nebuvo jokių svarbesnių 
Įvykių musų E. Kf Draugijo
je. Taip dalykams susidėjus ne
buvo nei ūpo rašyti.

Pastaruoju laiku lyg ir pa
gerėjo prospektai; musų Drau
gijai yra daugiau vilčių laimė
ti, Pereitame laiške rašiau, jog 
nedaug bebuvo vilties gauti 
leidimas kapinėms. Tačiau da
bar prospektai pradeda gerė
ti, — taip sakant, sukelia nau
jų vilčių, jog miteų pastangos 
nenueis niekais,

Anų dieną kartu su Petru 
Vaitiekūnu buvau nuvažiavęs į 
Tatkonių kaimą. Mat, sužino
jome, kad ten atostogas leid
žia profesorius Purėnas. Tad 
norėjome su juo pasikalbėti 
L. E. K. Draugijos reikalais 
bei dėl paskaitų rengimo. Rei
kia pasakyti, jog prof. Purėnas 
yra labai popidiarus ir karštai 
atsidavęs liaudies švietimo dar
bui, Jis taip pat daug rūpina
si musų skyriaus reikalais, 
; Grįžome iš jo naujų vilčių 

kupini. Viena, tiek jis, tiek jo 
žmona pasižadėjo Kupiškyje 
paskaitas laikyti. Re to, paža
dėjo gauti ir daugiau prele
gentų. Prof. Dr. Mažylis jąu 
sutiko paskaitą laikyti, Antrą, 
kalbėjome su prof. Purenu apie 
laisvų kapinių Įteigimą Kupiš
kyje, Tam reikalui jis karštai 
pritaria ir pasižadėjo visokiau
sią paramų, štai kodėl pas mus 
pradeda viltys atgyti.' Prieš 
kiek laiko Petras Vaitiekūnas 
buvo nuvažiavęs ir f Kauną ir 
ten kalbėjosi su tokiais žmo
nėmis, kurie gali šį tą pada
ryti, kad išgavus laisvoms ka
pinėms leidimų.

Nors kliūčių y yra nemažai, 
bet vistiek tikime, jog musų 
troškimai pagaliau išsipildys. 
Ypač daug energijos mums 
priduoda tas faktas, kad mes

Soldine. Apie 7 vai. vaka-

KLAIPĖDA. — Priekulės val
sčiaus teismas paskelbė Prie
kulės , “Vorschuss-Vereino” ban
krotą. Subankrutavusi įstaiga 
vertėsi bankinėmis operacijo
mis, kurios buvo nemažos. 1933 
m. gruodžio 31 d. balansas su
vestas 2,744,133.83 lt. Įdomu 
tai, kad tame balanse buvo pa
žymėta 1080 lt. gryno pelno ir 
pažadėta išmokėti 6% dividen
do. Tačiau po kelių mėnesių 
bankelis pateko į sunkumus ir 
buvo priverstas bankrotuoti. 
Bankelio valdyba aiškinasi, kad 
paskutiniais metais teko išmo
kėti 3,000,000 litų indėlių, o 
dabar dar likę apie 500,000 lt. 
reikalavimų. Tų reikalavimų 
bankelis atlikti nepajėgė. Indė
lininkų reikalavimus norėjo pa
tenkinti dalimis, bet jie su tuo 
nesutiko. Valdyba šaukė kelis 
indėlininkų susirinkimus,
nepasiekė jokių rezultatų. In
dėlininkai griežtai reiškė savo 
pretenzijas. Bankelis rūpinosi 
paskolos gavimu, bet jos nie
kur negavo.

BauRelio bendrovė . įsteigta 
jau 18?7 m. Pajininkai ir indė
lininkai buvo daugiausia ūki
ninkai, kuriems teks nukentėti.

bet

SOLDINAS, VII. 17. Elta.— 
Liepos 16 d., lietuvių tautai ne
pamirštamos “Lituanikos” su 
didvyriškais vandenyno nuga
lėtojais Dariaus ir Girėno, tra
giško žuvimo išvakarėse, Lie
tuvos pasiuntinybės Berlyne 
nariai atsilankė nelaimės vieto
je
ro Lietuvos pasiuntinybės per
sonalai trimis automobiliais at
važiavo j Kuhdammų. Atvažia
vo iš viso 12 žmonių, su pa
siuntinybės patarėju Dymša ir 
karof attaehe, pulk. Škirpa, prie
šakyje. Kartu su pasiuntinybės 
nariais Į musų didvyrių tragiš
ko žuvimo vietų atvyko ir keli 
Berlyne viešėję svečiai lietu
viai. Tokio didelio lankytojų 
skaičiaus atvykimas atkreipė j 
save Kuhdammo gyventojų dė
mesį ir priminė jiems prieš me
tus toje vietoje įvykusių nelai
mę. Atvažiavusieji tuoj nuvy
ko į “Lituanikos” katastrofos 
vietų.

Nelaimės vieta beveik nepasi
keitė. Aiškiai matyti ta vieta, 
kur žuvo Lietuvos didvyriai ir 
kur nuo jų kraujo dar dabar 
žemė yra pajuodusi. Ant že
mės tebeguli kelios pušys, ku
rias nukirto krisdama “Litua
nika”. Taip pat aiškiai matyti 
duobė, kurių išmušė motorai, 
nors ta vieta yra jau kiek už
nešta smėlio. Iš kelių kitų lėk
tuvo nukirstų pušų, kai kurios 
jau padžiūvo ir greit bus pa
šalintos.

šiaip žmogaus ranka bendro 
nelaimės vietos vaizdo nepakei
tė. Tįk pajuodavusios žemės 
vietoje, kur vandenyno nugalė
tojai žuvo po “Lituanikos” ske
veldromis ir kur daugiausia nu
tekėjo jų kraujo,
įkaltus stulpelis, ant kurio pa
prastų paišeliu parašyta; “Ne
laimės vieta (Ungluecks- 
Stelle)”, Aplink dar matyti 
smulkučių "‘Lituanikos” medžio 
ir stiklo dalelių, kurias atsi
lankiusieji rinko kaip relikvi
jas. Ties stulpelių žemė jau 
kiek apaugo žalia žole.

Visa katastrofos vieta uži
ma apie 6 kvadr. metrus, p 
didvyrių krauju ir benzinu ap
taškyta vieta — apie 3 kvadr.

1935 m. Kaune įvyks 
viso pasaulio užsieniu 

lietuvių kongresas
KAUNAS.—Draugijos užsie

nio lietuviams remti žiniomis, 
1935 m. Kaime numatoma su
rengti viso pasaulio užsienio lie
tuvių kongresą. Atvykę į kon
gresų užsienio lietuvių atstovai 
svarstytų užsienio lietuvių gy
venimo aktualiuosius reikalus, 
iš kurių svarbiausias butų nu
statyti kovos planą su lietuvių 
ištautėjimu svetimose šalyse. 
Kongreso metu bus bandoma Į- 
steigti užsienio lietuvių sujun
gi

yra į žemę

TUSTI LEBEUAI 
ANT KĖNI)

JOKS grosernin- 
kas nepamis 1 i s 
apie tokius Abe
lius. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 
vardą geram pro
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, 

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

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St,

Buk Jauna kartu su 
Savo Kūdikiais 

Tegul jie ne prisimina apie motu
te kaipo apie nuolat besibaranti as
menį. Laimingi namai priklauso nuo 
jus. Jeigu jūsų darbas yra jums na- 
šta-r-jeigu jūsų kūdikiai yra jums 
įkirųs—padarykite ką nors dėl to 
Šiandien. Pradėkite vartoti Lydia E. 
PinHham’s Vegetable Compound. Jie 
sutvirtins jūsų nervus—-priduos jums 
tą taip reikalingą energiją ir t\dr- 
tumą.

Iš tikru rekordų, 98 i Š1O0 moterų 
sako; “Jie man pagelbsti.” Duokite 
jiems progos ir jums pagelbėti taip
gi. Parsiduoda visose vaistynyčiose.

Lytlia f: Pinkliam s Vp^pIpIjIp
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Atostogos ant Ratų
Rašo Mikas Šileikis

teko 
kur

sur sausra įstengė sunaikinti 
! javus. Avižos ir miežiai jau 
nuplauti, tik toliau į šiaurius 
važiuojant, apyžalės avižos ir 
miežiai. Daug kur matėsi žy
dinčios bulvės. Bendrai Šitoj

Praeitą vasarą nedaug 
turėti atostogų. Mažai 
tevažiavome dėl pasaulinės 
parodos ir svečių, todėl ir ne
rašiau apie “atostogas ant ra-; AVisconsino dalyj, t. y. Lake 
tų”. šį sykį turime progos 
praleisti porą savaičių tyrame 
ore. Kaip ir paprastai mes 
praleidžiame savo atostogas 
“ant ratų”.
jame iš vietos į vietą 
to, kad ką nors nauja atrasti, 
atidengti nežinomus 
plotus, ne, bet kad pamatyti i- 
naujas, mums dar nežinomas | j-

Michigan pakraščiu vfaur la- 
Beveik 

gra-

jau raškomos ir galima pa-[ ’ 
tiems Taškytis. Bet maistas 
čia brangus, ypatingai mėsa. 
Kiaušinių pas farmerius gali
ma gauti po 12c. tuziną. Bul
vių irgi pigiau gaunama, ne
gu mieste. žmonių vasaros 
metu čia labai daug suvažiuo
ja.

Trys mylios už Sturgeon 
Bay randasi Potowatomi 
State Park. šitame parke ga-

• KĄ ŽMONES MANO
MUSŲ DAINA IK MUZIKA
\------------------------------------

J ♦.

Dainoje dvasios spėka
Tauta be dainos ir muzikos, 

tai kūnas be dvasios. Dainoje 
pasireiškia tautos dvasios gy-

bai gražus vasarojus, 
kiekvienoj formoj matosi 
žus sodai; geras derlius 

Vadinasi, kėliau- šių ir obuolių. Nemažai 
ne dėl nių ir pyčių čia augina.

žemės

vietas ir pasigėrėti gamta. O 
rašau dėl to, kad aš pats mėg
stu skaityti kitų žmonių kelio
nių aprašymus. Kelionėse pa
sitaiko visokių prietykių, ma
lonumų ir nemalonumų ir kas 
gali gerai juos aprašyti, pasi
daro lyg ir savo rųšies pasaka.

Kadaise svajojau net aplink 
pasaulį keliauti su keliaujan
čia universiteto ekskursija, 
bet šį kartą užteko apkeliauti 
aplink Green Bay salyną.

Fort AVashington,

“Atostogos ant ratų” pradė
jome liepos 29 d. Buvo sek- 
madieno rytas. Autas iš vaka
ro buvo priruoštas, daiktai 
sudėti. Mudu du su žmona.ir 
trečias pasažieras — šunelis 
Bobbie, — saulei tekant, aplei
dome Chicagą ir keliu U. S. 
No. 42 traukėme Lake Michi- 
gan pakraščiu šiaurių pusėn.

šiuo keliu važiuojant, mato
si gražus vaizdai. Kelias eina 
paežerių, kartais nukrypda
mas toliau nuo ežero, tai, žiū
rėk, ir vėl važiuoji tiesiai į 
ežerą...

Pasiekę
sustojome pusryčių pavalgy
ti. šis mietselis randasi prie 
pat ežero, tarp kalni; ir nepa
prastai gražus. .Kalnai nuo 
ežero pųpep'.veik, paslepia vi
są miestą. Neveįtui jis ir 
vardą turi “fort”.

šio miesto bažnyčia man 
priminė Lietuvos Ežerėnų 
bažnyčią su dviem baltais 
bokštais, kyšančiais iš tirštų 
liepų viršūnių. Maldininkų 
dar nesimatė, nes Wisconsino 
laikrodžiu buvo dar tik 8 vai. 
rvto. •

Prisikabino prie šunelio
Automobilį buvome pastatę 

prie vienos rezidencijos šalę 
restorano. Kai išėjome iš re
storano, radome prie to na
mo stovinčią ponią. Ji, ma
tomai, laukė kol mes sugrį
šime. Šunelis buvo automo
bilyj ir žiurėjo pro langą. Po
nia klausia:

— Kaip senai turite tą šu
nelį?

— Senai, — sakau. — O ka
me dalykas?

— Musų šunelis prapuolė ir 
šitas atrodo kaip tik mūsiškis,
— ji sako.

— Bet šis šunelis yra musų,
— sakau.

— Bet jis atrodo kaip tik 
musų, — ji ir vėl savo karto
ja-

Manau sau, paskaitys musų 
šunelį už savo ir kad kokios 
dar atsiims.

Visgi pasirodė, kad musų 
Bobbie buvo musų ir ponia 
atsiprašė už klaidą.

Debesys ir lietus
* . •

Iš giedro dangaus šiaurių
— vakarų padangė staiga vir
to “nakčia”. Pro didelį kal
ną* apsodintą dailioms šlube
lėmis, aiškiai matėsi, kad mus 
laukia nemaloni “pirtis”, o 
apačioje, prie upės, saulė 
smarkiai kaitino.

Traukiame link. Sheboyga- 
no. Debesys augo ir pradėjo 
žaibuoti, bet tas mus nenu
gąsdino. Man čia prisiminė 
Arcibaševo išsitarimas: “Ir tas 
gerai”.

Puikus derlius
Visur gražus laukai, gražios 

triobos. Vasarojęs nepapras
tai geras. Matyt, kad ne vi-

j

Dar nepasekus Sheboygan, 
pradėjo smarkiai lyti. Debe- 

■ sys apsupo visą padangę ir 
kad visą dieną lys. 

Prie Sheboygan, prie pat eže
ro, yra Terry Andrae State 
Park, kur galima kempinti, gy
venti, maudytis, bet kad lie
tus pyle, tai kaip tu čia da- 

i bar maudysies, tai ir aplen
kėm šį parką, o antrą, — ne
norėjom čia apsistoti, nes visa 
diena buvo priekyj.

Važiuojame per Sheboygan. 
Miestas prie pat ežero, teka 
upė per miestą, matosi daug 
laivų. Šiame mieste yra ir 
lietuvių. Miestas didels, gra
žus, o ypatingai švarus.
Manitowoc ir Two Rivers

Kadangi lietus truputį apsi
stojo, tai mes, nedavažiavę 
Manitowoc, staptelėjome pa
žiūrėti ežero pakrantės, kuri 
atrodė, kaip Palangos juros. 
Kelias 141 irgi eina ežero pa
kraščiu, tai beveik visą laiką 
matos ežeras, bet šitoj vietoj, 
t. y. tarp Manitowoc ir Two 
Rivers miestų tarpe, ypatin
gai atkreipė musų dėmesį au
dringas ežero vanduo ir ki
šantys iš ežero juodi akme
nys, kurių kupros atrodė lyg 
jurų šunes.

Prie vieno karklų krūmo, 
kuris saugojo nuo šalto ir 
stipraus vėjo, mes užkandome 
pietų. Bet nebaigus mums 
pietus, staigiai kad pabiro iš 
dangaus didelės baltos “uo
gos”... Griebėme kas ką su
griebdami atgal į vežimą, o 
šuo pats pirmas įlėkė. Žai
bas išsišakojo per debesį be
lėkdamas į ežerą, o iš ten pa
sigirdo tik plonas balsas. Mes, 
lyg išgąsdintos antys, nuva
žiavome toliau.

Two Rivers miestelis nevi
sai mažas. Čia yra didelis 
laivų judėjimas. Linija tarp 
Ann Arbor ir Frankfort, Mieli., 
taipjau Pere Marguette ir Lud- 
ington, Mich. Laivai kelia 
vagonus per ežerą.

Kewaunee nesustojome dėl 
didelio lietaus. Apie trečią 
valandą po pietų, pasiekėme 
Sturgeon Bay. Vadinasi, įva
žiavome į taip vadinamą viš- 
nių žemę — cherryland 
Green Bay salyną.

Gamta čia skirtinga, 
apie Rhinelanderį. Pats

arba

negu 
Stur- 

geon Bay miestas randasi išsi- 
kišulyj Green Bay užlajos. 
Užlaja labai gili, nes plaukio
ja dideli laivai. Per miestą 
eina didelis tiltas, vadinamas 
“Toli Bridge”. Per tiltą per
važiavus, yra kita Sturgeon 
Bay miesto dalis, šitoj apie- 
linkėj randasi daug vasarna
mių ir gražių farmų. Vyšnios

viškų programų gerieji priva- vienas iš kultūringiausių mu
iliniai priklauso nuo tiesiogi- sų lietuviškosios radio
nių musų biznieriaus užma- zikos gyvenime, čia nėra to 
čių. Žinoma, tas musų “kup-| jovalo, kuris yra pasireiškęs 

.čius nėra menininkas ir ne kitų įstaigų teikiamuose pro- 
' siekia to idealo bei tikslų, su gramuose, čia matome susi- 

D'uzikos kuriais tampriai yra susiė- ’ spietimą rimtesnių mfeno pa- 
jęs musų plačiosios visuome- jėgų ir todėl, reikia tikėtis, 
nes gyvenimas. Jis šaltas ir tuo keliu einant šis progra- 
nervingas dolerio vergas. Jo nias užkariaus masės priejau- 
tikslas yra biznis t. y. kaip U ir pasitenkinimą.

• V • • 1 . 1 • v I
Tikslai

Dainoje mes visi lygus, čia 
nėra pažiūrų ir religijos skirtu
mo. Dainoje mes tvirtėjame

mu-

dėsi mažos vertės i 
garsus. Už tai, nesistebėkime, 
kad musų priaugančioji karta 
laiko vieną ausį prikišusi prie 
radio kabineto, o akis įsmei
gusi į kriminalinių romanų 

i “story book”, nes ji taip iš
auklėta, ji nėra girdėjusi ir 
mačiusi nieko gražesnio ir ge
resnio. Jaunoji karta, dėka 

; nesusipratimo, neturi men- 
klausios nuovokos muzikos ir nuškų ir poIkų> kllrias taip 
dainos mene. Tad, neverk ir rllpesĮingaj( tasai musų lie- 

tuviškasis “kupčius” teikiasi 
“rankas (........... ~ ------- ---

Įima būti nors ir visą vasarą. Vvbės pradmens ir jos tvirtv- 
Malkos dykai, už kempinimą bį, bc ko tauta įuįų negy;,u 
irgi nereikia mokėti. ^™tkunu. Deja, nevisi mes taip 
į1 * .virtuvė, kur galima valgį (gaiVojdmę ir suprantame me- 
išsivirti arba nuo smarkaus no rcjkšmę žmogaus gyveni

mui.
Gi musų tauta, yra viena tu motinėlė, kai pamatysi su- 

iš vėliausiai ; į 
laisvę ir, štai, tik vos septy- menką paprašymą 
nesdešimts vieni metai pras- aukštai pakelti”, nes tavo su
linko nuo to laiko, kai didikas mis betiksliai 
dvarponis ir caro bizūnas for-1 šaligatviu, 
maliai 
senelių, 
kūną.
blokšti jokie vergijos baisūnai, prasikaltimų keliais, 
ji šiandien gyva, dėka jos iš-1 
tvermingos dvasios, kuriai sti
prybę sėmėsi savo pačios aša 
rų sukurtoje dainoje. Dai 
nuojame, anot poeto, varge
liūs rokuodami ir džiaugsmu ir klausytis, nes nebūtų buvę 
besidalindami.

Karas sunaikino viską
Pasaulinis karas pražudė 

daug gyvybių ir materialio tur
to, sunaikino dalinai ir žmo
gaus moralę ir fizinę sveika
tą. Karas tai vėsulas, negai
lestingai ardantis visą žmo
gaus sukurtą kultūros ir civi
lizacijos rūmą. Po karo žmo
gus lieka tuščias, lyg keva
las be branduolio. Vargu kas 
galės ir aprašyti to baisiojo 
karo aukas. O kiek, be to, 
jis yra pražudęs vertingų 
žmonių su jų' Idėjomis, žadė
jusiomis žmogui daug dar ne
svajoto dvasinio peno ir me
džiaginio indėlio į musų 
“griešną” pasaulio iždą.

Parazitas, fas amžinas žmo- • • • ' ' 1 ’J ' ' ' . > , , .gaus nelaimių palydomas, ir 
šios audros sūkuriuose susi
rado sau tinkamas sąlygas ir, 
susisukęs lizdą dar sveikame 
žmogaus kūno kampelyj, ne
dėkingai 1 čiulpia paskutinį 
žmogaus gyvybės syvų lašą, 
štai, delkd inusų šių dienų gy
venimas toks mizernas, negai
lestingas ir nykus. Gailia, 
visur, kur tik pažvelgsi, pu
vimas visuomenes kūno taip 
ir dvelkia, čia žudosi, ten 
šeimos nesantaika ir išarda. 
Dar kitur,, išnaudojimas savo 
artimo ir panašiai.

Pelnagauda ir pasekmes .... , ,
Pseudo 

vienas anų karo palikimo pa
razitas, tai nusikaltėlis muzi
kos šarlatanas, kuris pasisavi
nęs genijaus kūrybą ir ją iš
darkęs, parduoda už pinigus 
kaipo savo pagamintą prekę.

Dėka tų nenaudėlių ypatin
gos veiklios po karo dingo 
meliodingasis valsas ir jaus
mų daina. Vietoje simfonijos 
malonių meliodijų mes išvien 
maitiname savą smegenyną 
žiauriu džiazo trukšmu ir ma
tome šlykščias formas foxtro- 
to Šokių. •

Visur kur, tik pasisuksi, te
regėsi tas pačias taip nuobo
džias to šokio pozas ir tegir-

lietaus pasislėpti pastoge. Mau-I 
dytis galima Sturgeon Bay 
įlankoj tiktai, labai gilu prie 
pat kranto. Gamta labai įdo
mi — kaip Lietuvoje: beržy
nai, pušynai, egles, liepos, 
kadugiai, paparčiai. Yra uo
gų. Užlajos krantai labai 
įdomus. Įspūdis darosi kaip 
Norvegijos pakraščiuose iš 
Atlantiko žiūrint. Tolumoje 
matosi tamsus miškai, o pa
kraščiais akmenų sienos bei 
granito klodai šviečia prieš 
saulę.

Nors buvo dar anksti, bet 
lietuje nenorėjome toliau va
žiuoti, tai ir apsistojome Po- 
towatomi parke. Čia buvo 
gan vėsus oras. Susiradę pa
togesnę vietą, statome būdą 
“tentą”. Pasirodo, kad kuolo 
negalima įkalti. Bandau kal
ti geležinį kuolą, nagi ir tas 
nelenda, o linksta arba galas 
atsilenkia. Kas daryti? Va
dinasi, į akmenį kuolą neįkal
si! Atėjo mums į pagalbą 
vienas turistas su parko “na- 
čalninku”. Jie sako, kad čia 
nevisur galima kuolą įkalti, 
nes apačioj visur esanti uo
la. Kol surado vietą, kur 
lenda kuolas, lietus pradėjo 
smarkiai pilti, šiaip-taip su
sitvarkę, tuoj pasigaminome 
vakarienę, pavalgėme ir išė
jome pasivaikščioti po tą di
delį ir įdomų parką. Paeže
rių nuėjome iki1 aukšto bokš
to, pastatyto ant didelio* kal
no. Pradėjo giedrytis ir sau
lė leidosi labai raudona. Vaiz
das įdomus: iš bokšto matosi 
net antra pusė Wisconsino 
skersai Green Bay ežerą. Ry
tų pusėje — Green Bay saly
nas, o šiaurių - rytų pusėje 
matosi dar keletas nedidelių 
saliukių, tarp kurių nemaža 
sala Green Land. Bokštas 
yra valstijos lėšomis pastaty
tas ir bus apie 200 pėdų aukš
čio, kad turistams tarnautų 
kaip observatorija. Tai tik
rai įdomu žiūrėti iš bokšto. 
Matosi begaliniai didelės gi
rios, plaukianti laivai, Mari- 
nette miestas ir tt.

Nutarėm šitame parke pa
būti keletą dienų. Maisto ga
lima gauti Sturgeon Bay mie
ste, bet mieste brangiau, ne
gu Chicagoje; mat, šitie mie
stai ir miesteliai iš turistų 
daugiausiai biznį ir tedaro. 
Bet pas farmerius galima gau
ti pieno po 5c. kvortą, kiau
šiniai — 12c. tuzinas. Uogos 
irgi nebrangios.

(Bus daugiau)
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raižyti musų savo energijos perteklių, tik 
nenusidėjus j, nežinojo kaip ir tokiu 

nepajėgė per- Jis lyg nesijausdamas
būdu, 
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Klausomės
Musų seneliai su daina 

veno, jiems daina buvo jų 
Įrybės papuošalu. Jie nemėgo

gy
do-

menininkas tai

VQU WQETCU/ 
YOU. vA/ould 

toisoNJ u?

už garbę pasirodyti nemokan
čiu dainuoti. Jie dainuodavo 
kartais ir žodžių nežinodami. 
Pakako, jei būry radosi vie
nas mokančiu “vedžioti”, o 
kiti tik pritardavo savo stip
riais balsais. Tai buvo gra
žiausia liaudies meliodijų de
rinimas į vieną dainos bendrą.

Pasigirdus pirmiems chorų 
garsams senovinė dainavimo 
forma pradėjo išeiti iš gyve
nimo ir, galų gale, susikūrus 
valstybei, ji visai nutilo. Ne 
bent retkarčiais kur nors toli
muose kaimuose buvo galima 
dar nugirsti tą griausmingą ir 
kartu gražų sutartiną daina
vimą.

Daina 
dainavimo formas ir ta for
ma ŠiandierP linksmina mies
to tėatHttfšfe .liaudies dainos 
mėgėjus ir švelnina josios ka
rų nuvargintus jausmus. Te
nai vargu išgirsi tąsias šlykš
tybes, kokiomis tenkinasi mu
sų broliai ir sesės Dėdės Šamo 
pastogėje.,

Radio
Dvidešimtasis arba mokslo 

ir elektros amžius apdovano
jo žmoniją dar Vienu pabūk
lu, tai radio.. Jo naudą visi 
žinome’ir todėl jau nebesižeg- 
nojame nuo jo, kaipo nuo 
“velnio. išradimo” ir nebetiki
me, kad didžių liūčių parėji
mas yra radio bangų tiesio
ginė išvada.

Radio nauda neapkainuoja- 
ma ir vargu kas šiandien iš 
musų galėtų atspėti, ką tas 
padaras suvaidins rytojaus 
žmagaus gyvenime.

Pseudo -— menininkas ir čia 
neprasnaudė progos savo pra
gaištingam darbui varyti.

gavo sau meniškas

gaištingam darbui
Jis pasinaudojęs tų galingų 
bangų jėga privertė silpnąją 
visuomenės dalį klausyti jo 
šlykščių dainų ir muzikos, ko 
pasekmėse, šiandien jau bai
gia nykti žmogaus muzikalės 
sąmonės jausmas.

Programas ir rengėjai
Dėdės Šamo pasieny lietu-

greičiau ir daugiau ko išpar-] 
duoti. štai, kuriais tikslais 
jo radio bangos pakinkytos. 
Tai paslaptis, kurios pasek
mėje esame liudininkais tų 
nuvalkiotų piemeniškųjų dai-Į dvasia ir Vienijamės, čia musų 

galia. Muzika švelnina musų 
jausmus, mes žmoniškajame ir 
mumyse auga visos žmonišku
mo ypatybės. Ir, tada, tapus 
žmoniška būtybe, mumyse iš
auga artimo, meilė, artimas 
bendradarbiavimas, užjaučiame 
jį nelaimėje ir padedame var
ge. Tai faktas, kurį pažinsime 
gerai pažinę musų senąją kul
tūrą.

Musų tauta kultūroje atsili
ko nuo vakarų tautų ir todėl 
musų tikslai siekiasi toliau, ne
gu baigiasi užmačiai musų tau
tos kultūros priešų. Tad vers
tame dolerių garbintojus ir ei
kime apšvietos ir meilės takais.

J. Kairys.

"Margutis” Co.
Nesiras, manau, sveiko žmo

gaus proto, kuris drįstų pasa
kyti, kad p. Vanagaičio Co. 
neteršia musų lietuvių vardo. 
Tai balaganinės dainos ir 
muzikos fabrikantas. Progra
mas taip ir dvelkia nekultu- 
ros padarais. Kam teko gir
dėti jo programas rugpiučio 
11 d., tas įsitikino, kad tai 
buvo Viešas pajuokimas musų 
kantrybės ir duosnumo, iš ko 
panašus gaivalai susidaro ge
rą sau gyvenimą.
kad pats nesugeba duoti nie
ko rimtesnio, plepa ir kartoja 
be prasmės ir žodžių sąryšio, 
pasikviečia kitą, kokį ten 
Juozą ar Juozelį ir abu kva
toja ir kalbą, publikai reikš
mės neturinčio kalba. Visas 
jo programas, kaip ir ta kal
ba, beverte, nuvalkiota ir ba- 
laganiška.

"Naujienų” valanda
Netenka abejoti, kad “Nau

jienų” programas, kol kas yra

Negana,

CLEVELANDIEČIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St., 

Cleveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatomos 
jums kasdien į namus.

KIEKVIENOS p IT P T TT P A yra
RŲŠIES » v f 1 t Ą A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiau si ai pagamintas diržas ir pritaikintos 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 pasitikėjimui **
Taipgi ELAST1C STOCKINGS (Gumųi^ panėiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake SU Arti WelU St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimmin«r pool.
Rusiška ir turkiška pirtis ’ •

' Moterims seredomis iki 7 v. ▼.. 

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN
KANTER

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YAKDS 0803 ' . '
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DUONOS UŽTEKSIĄ — KAM?.

Spaudos atstovams prezidentas Roosėveltas pareis-, 
kė, kad, nežiūrint sausros, kuri labai pakenkė pasėliams 
24 valstijose, maisto žmonėms nepritruksią. Sausra, nu
degindama javus laukuose, ne tik, anot jo, nepakenkė 
kraštui, bet dar atnešė naudos, kadangi dabar valdžiai 
nereikėsią raginti farmerius, kad jie siaurinti! sėjos 
plotus ir mažintų gyvulių skaičių, ir mokėti jiems už 
tai premijas. Tai, ką AAA (agricultural adjustment 
administration) planavusi pasiekti per dvejus metus, 
sausas oras ir karščiai atliksią per vieną vasatą.

Iš tų prezidento pareiškimų malonu yra patirti, 
kad žmonėms užteksią maisto. Bet kuomet skaudi gam
tos rykštė, sunaikinusi milžiniškuose plotuose javus ir 
pašarą gyvuliams, virsta kuone Dievo palaima ir val
džios talkininke ekonominiame krašto gaivinime, tai 
jau čia turi būti kas nors bloga. Maisto perteklius, pa
sirodo, reiškia Amerikai bėdą, — kuoiti’et visi žino, kad 
šioje pat šalyje yra milionai žnionių, kurie retai kada 
gauna sočiai pavalgyti, o daugelis ir tiesiog j kenčia 
badi*! - t - ... v

Antra vertus, bene tik viena Amerika gyvuoja tint 
šio žemės kamuolio? Yra milžiniška kinų šalis, kurioje 
liaudis visuomet gyvena pusiau badaudama. Yra 300 
milionų žmonių apgyventa Indija, kurioje skurdas dar, 
gal būt, didesnis, negu Kinijoje. Yra beribiai Rusijos, 
sovietų Ukrainos, Kaukazo ir Sibiro plotai, kur maisto 
trukumas yra toks aštrus, kad miestų gyventojai tik 
pagal korteles gali gauti duonos, o ūkininkai sodžiuje 
yra baudžiami mirtim už tai, kad, valant javus, “pasi
vagia” kelias varpas kviečių. ,
į Kada tiek išalkusių žmonių pasaulyje, argi Ameri
kai butų pavojinga turėti daugiau duonos ir mėsos, ne
gu suvalgo jos gyventojai?

Čia matome, kaip dar menkai žmonija tevartoja 
savo išminti. Net maistą ji nemoka paskirstyti taip, kad 
alkstantieji galėtų pavalgyti. Kada jo vienoje šalyje 
perdaug, tai jisai yra naikinamas, kuomet kitose šaly
se žmonės badą kenčia!

O tai vis dėl to, kad dabartinėje ekonominėje siste-, 
moję viskas yra paremta privatinio pelno sumetimais. 
Tokia sistema negalės būti ilgai toleruojama.

partijai. Ji tik tam ir buvo js-!( 
teigta, kad tų laikų “kairia- 
špariiiai” itiatė toše neva revo
liucinėse idėjose darbininkų iš-; 
ganymą ir noi’ėjo jk! paskleisti.:J 
masese. Kada patys komunistai.i 
Itiikui bėgant stiprato, ktid tas 
“revoliucingumas”, kuris jų, 
progratiią skytė nuo socialistų 
programo, buvo tik “kudikys-i 
tės liga”, tai išnyko prasmė ko-; 
munistų partijai gyvuoti. Ji pa-i 
virto bereikalingu balastu dar
bininkų judėjime. i

Tai ntijaučia, ktid ir gtil ne 
aiškiai supranta, ir sveikesnieji 
elementai komtinistų organiza-, 
ei jose, ir todėl vis daugititi ir. 
daugiau žmonių iš jos traukia
si. Pėr didelį triukšmą partija! 
susižvejoja tūkstantį kitą hau-, 
jų narių, bet senieji nariai iš i 
jos ptibčga, ir takiu budu jos( 
tiarių masė visuomet susideda; 
iš žalios, politiškai neišlavintos! 
medžiagos. Diktatoriški “va
dai” gali ją kurį laiką, kaip 
tešlą, minkyti, bet Sudaryti iš: 
jo! stiprią ŠUsiprattisių kovo-; 
‘tojų tiriniją hera jokio galimu- > 
tino. Nes kaip tik kUrmmis'tų 
partijos Paryš iitia politiškai1 
iŠsflayih’ti, j’istil pasijunta, kad 
titaltaiškai-bimbišktis jovalas jo1 
proto nepasotinti. Iš kdrhtitiištų1 
dvasinio ubagyno nebega tik- 
sufanatizuotos davatkos ir ta!! 
parazitiškas galValas, kuris' 
mėgsta tiašyti gyvenimą iŠ! 
žmotiių tamštimo.

kdl tifeškvti toms davatkoms- 
teiks įkvėpimą, 0 jų vadams1 
pašalpas, ’tol komunistlį paril-1 

nebūtų buVę Jokio ptigritido jų ja ekzistudš.

Kada komunistų partija at
sirado 1919 metais Amerikoje, 
jos steigėjai buvo įsivaiždavę, 
kad jie turi kišeniuje raktų į 
visas ‘'socialistines revoliuci
jos” problemas. Jie tuomet su 
Jatiiėka atmetė SOcitilistų pro-1 
gTamų, kaipo “oportutiisttaį”, 
‘Teformištinį” ir ‘ktiūtr-revo- 
iuci’nį”, ir ęrn'ė stelbti, kadt 

datibin'ihkų klašė tieprivalanti 
nieko kita daryti, kaip tik kai-’ 
bčt’i apie revoliucijų, dtiryt'i re- 
vol’tačiniUs bandymus ir rėhgtis 
prie kapitalizmo nuvertimo.’; 
‘linkimai j legislaturas ir kon
gresų, kova už socialinę ap-i 
draudą ir kitus darbininkų bū
vio pagerinimus kapitalizmo 
tvarkoje ir net paprasti darbi-

■ l i.

trumpesnių darbo va- 
“kapitalismo,

— visa tai buvo 
. . ' i

ninku streikai dėl didesnes al
gos ir i 
landų, o ne dėl 
nuvertimo
komunistų apšaukta oportuniz-. 
mu, darbininkų mulkinimu ir, 
kontr-revolhiciniU kapitalizmo 
lopymu.

Dabar, kaip žinome, komu- 
listai apie tuos savo “revoliu-' 
cinius” Šukavimus hebcnoi'i nė 
prisiminti, die seniai atsižadė-1 
jo savo pirmojo programo ir 
skelbią tą, ką pirmįąuš hpsipu- 
'todarhi smerkdavo. Tai pats sa
vaime nėra peiktinas dalykas, 
žmones gyvena ir mokinasi. 
Bet ve kame šuo pakastas: jei
gu komunistai 1919 metais nė- 
iutų šventai tikėję tomis’ 
pseudo-revoliucinčmis nesąmo-' 
nėmis, kuriomis buvo papuoš
tas jų pirmasis programas, tai

SVEIKATOS SKYRIUS
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Vaisiadulkių Slogas
Rašo bR. š. bifežis, 

gydytojas ir cbirurgąš, į 
tinetigo, ilk

Apžvalga
PENKIOLIKA METŲ BEREI

KALINGO GYVENIMO

Prieš 15 metų suskilo Ame
rikos Socialistų Partija, iš ku
rios vadinamojo “kairiojo spar
no” susidarė Komunistų Parti
ja. Tais pačiais metais įsikūrė 
ir Lietuvių Komunistų Sąjun
ga, kuri dabar vadinasi “lietu
vių sekcija” komunistų partijo
je. Šiemet, todėl, komunistai 
švenčia savo 15-os metų jubi
liejų. Agituodami už tą jubi
liejų, komunistų laikraščiai ke
lia tokius obalsius:

“1. Padidinti Partijos eiles 
nariais, bent iki, 40,000.

“2. Sustiprinti musų spau
dą, ypačiai dienraščius, su 
‘D. W.’ gal viny j.

“3. Sustiprinti Partiją fi- 
nansiniAi.

“4. Pakelti Partijos narių 
politinę lygmalę.”
Kaip matome, obalslai gana 

blaivus ir kuklus. (Pakelti par
tijos barių skaičių iki 40,000! 
Bet juk prieš 15 niektų komu
nistų- partija Amerikoje jau 
sakėsi turinti ne mažiau, kaip 
65,000 narių! šiandie kOmunis- 
tai ned'rįsta net svajoti apie 
įgijimą tiek narių, kiek jie jų 
turėjo, pradėdami gyventi.

Per penkiolikę metų jie ne 
tik nieko neužgyveiio, bet dar 
pražudė ir išeikvojo daugumą 
to organizacinio kapitalo, ku-

ris jiems bUvo tekęs. ;
Kiek šiandie Amerikos komti-j 

nistų partija turi narių, niekas- 
tikrai nežino, išimant tik jos 
viršininkus. Jie giriasi 25,*000, 
tačiau niekas tuo netiki, ka
dangi ilgas patyrimas įtadė/ 
jOgei komunistai savo jėghs vi-* 
suomet 
Tikroji 
kiausia 
10,000.

Kiti 
obalsiai
silpnumą, 
raginami 
spaudą”, ‘ 
hansiniai” 
narių politinę lygmalę”. 'Pasta-

padidina keleriėpai. 
jų narių skaitlinė veiJ 

bus tarpe 7,000 ir

jubiliejiniai komunistų 
irgi liudija apie jų i 

Partijos nariai yVa 
“sustiprinti itiUslį 

sustiprinti partiją Ii-' 
ir “pakelti partijos1 

rasis obalsis yra yįrtit charak
teringas. Iš jo mes patiriame, 
kad sustiprinimo reikalauja nė 
tik komunistų Organizaciją, fi
nansai ir spauda, bet ir — “po
litinė lygmalė”. Tai negali nie-< 
ko kito reikšti, kaip tik prisi-, 
pažinimą, kad komunistų par
tijos nariai yra menkai išsila
vinę politiškai, kad jų susfpra-, 
timo laipsnis yra žemas.

Kaip komunistai galės, patys; 
bėdami itienkai politiškai gUši-i 
pratę, Savo “politinę lygmalę”! 
pakelti, tai pasilieka sekretas.; 
Tur būt, jį žino “vadas” Brow- 
der ir jo bendradarbiai parti-i 
jos centre. Bet jų receptas “pė- 
litinei lygmalei” kelti turės bu-, 
ti daug geresnis, negti tas, k‘u-; 
r j per 15 metų vartojo įvairus' 
komunistų “vadai” Amerikoje 
— Ruthenberg, LoVęstOne, Fds- 
ter ir kiti —- su tokiu menku 
pasisekimu.

pavasary ir parudehop be
veik vienas nuošimtis visų gy
ventojų suserga ypatinga kvė
pavimo orgėnų liga, vadinama 
vaisiadųjkių slogomis (hay fe- 
ver). Nors Ši liga nėra taip, 
pavojinga, vienok . gana įkyri 
ir Varginanti. O jei pasikar
toja iš. meto į metą, tai Ilgi
niui įsigali net tikrasis dusu-, 
lys, kuris tik retais atsitiki
mais tegalima visiškai išgy
dyti. .

šia liga daugiausia serga 
parudeniu, kuri prasideda apie 
vidurį rugpiuČio mėnesio. Nei, 
iš šio, nei iš 'ta ‘tarytum be j 
jokios priežasties asmho pra
deda po truputį kosėti, ndsis ( 
niežti ir vandeniųOja, akys per-, 
šti ir rausta. Nepatyręs ligo
nis iš pradžios mano, jog “pa
gavo” paprastą šaltį. Vienok) 
juo. toliau, tuo padėtis blogė
ja įr vis įkyresnė darosi. Pa
galios, , rimtesniais atsitiki 
mais, liga pasiekia tokį .laip
snį, kad žmogus kosti veik be 
paliovos, užmigti retai. kada 
tegali, kartais net turi, didelio 
sutikititio k'Vėpuoti. Nėsls niįo-i 
lat vandeniuoja ir ‘užsikem
ša, o akys esti visados, parau
dusios ir negalima aiškiai ma
tyti. Ir taip tęsiasi iki šalnos 
paširėiškiA, k’tatiti'ė’t savaimar 
be jokio gydymo liga paleng
vą pranyksta.

Priežastis šios Hįds yra tti-; 
ių žolių vaišišdulkės, kurios; 
vėjo nešiojamos patetika į žhio-5 
£aus nosį, burną ir plaUŠius, 
kėmė sukelia ypatingą ėrzin.i- 
mį, kuris ir pagatirina Čia kal
bamą ligį. Viši įtraukiame tų’ 
dulkių, tačiau tik apie vieha«; 
iš šimto tasūserga. I^iškinir 
mas yra tame, kad tik ypa
tingai jautrus ašmenys vaisia-* 
dulkėms tėsušerga, gi visus ki
tus nei kiek nėpalidčia. Taigi 
savotiškas j u trumas ir vaisia- 
dulkes pagamina šią ligą.

Apsisaugoti tegalima tik vie-
' - . E . - .

nu iš dviejų btidį: pašailpti 
visas Šią ligą -gaminančias žo
le! arba pačiam ligoniui išva-i 
ŽiUOti ten, kur tokių žolių vi-1 
sUi tiėra. Vienas ir kitais bu- 

‘das labai sunkiai ivVkitihnaš,.' 
ypač pirtpasis/ Taigi šiuo kė
liu ligoniui hiatai viltie! rati-. 
dama. Buvimą! vidiije priė 
uždarytų lahgų šiek tiek pė-. 
fetigVininid randa'fna, hiat, tėti’ 
tii'ažiau Va'isiadUlkių įsigalinti J 
Netėikiti eiti arti, kur takių1 
Žolių randasi ir kti'bm'ėt vejas 
šiatie'ia, tai tčikia ’vidtijė būti 
tiŽšidatiųs rišu! lėhgtiš. Vtią, 
ttini tyrią koštuvai padaryti,1 
kurie įstatomi į languti, kati 
sulaikyti vaisiadulkių viduti; 
įsigąvimą. Tai dažnai ligoniui 
getdkėi pagelbsti, bent khom'et 
jis/etiti ridUj^ė. Gętiaiti’tiis Vai
stais tik gtilim'a tikėtis laiki
no ptilėngViniitio, o neišs'igydy 
mo.

ši liga pasikartoja kas itie-, 
tą ir pttišidedą Veik Vi! tuo, 
pačiu laiku. Be ypatingo gy-, 
'dym'O, tik labai išimtititioiše at-.

1 šitikimiioše ‘tegalimu laukti iš-( 
• gijimo Urbė kati ir bėtit kdkio 
pageVejltiio. ’G'eriėtišių ptiŠėkų 
dub'dti, tai ypat'ihgtii ptigtimiti- 
tų vtiištų leidžiatfiti p‘6 otia.. 
Tai reikia daryti keletu 'titba 
dažti'tii ti'et k'etiol:lĄ šykįį, ge- 
tiititišiti ptti'd'ėj'u! iŠmirškJmtis 
k'dkitiš šėšitis Šhytiiteti ’iš ‘titik- 
sto. šiuo budu gana dažnai li
gonius galima , visiškai išgy
dyti. . Kad1 gavus geriausių pą-t 
sėkmių, reikią pilnos ligohĮO: 
kooperacijos iŠ vietioš pusės ir j 
sąžiningo sumanumo iš gydy-i 
tojo pusės. > i

Reikalaukite .“NAIT’-' 
JIENAS” Aftt bile Ūki- 
po, kur pąfdtaoflinii Iii* 
ki*ajčiai. Pardavėjas Iii- 
kraščių bus ^atiVaė 
luite ^atamiiU; Jišai 
tmi Stbvi nė Biro bihi'* 
gumtiij bėt Jtisu i/ato- 
■£Umo delėi.

't**

— »»Aito* '£4?HT -M* •** ** "*• *Garsmkiies>nose

. '"J"1;":.1" j:/;1" 1'*...

M. AHCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R O M A N A S

V f

(Tęsinys) i
—Daktarą.:, greičiau pašau-* 

kitę!...
Jo baimė pradėjo nykti ir 

jis suprato, jog jau Viskas, 
baigta ir niekas nepagelbės. 
Lapai, kurie buvo ant jo 
kaktos, neįmanomai prislėgė 
jo galvą. Jtirgis ištempė kak
lą, khd pro lapus ką ndrs dar 
patirtatyti, bet lapai dar sun
kiai! spaudė išsidraikę p'o vi-’ 
šaš puse! ir viską uždengė.

Jurgis daugiau nieko nebe
žino j o, kas su jiio dėjosi.

SdLfc.
Ir tie, kurie žinojo, ir tie, 

kurię nežinojo, ir tie, kurie 
tiiylėjo jį, ir tie, ktiriė neap
kentė, 5r tie, kurie nieko ir 
niekuomet apie jį negalvojo, 
visi gailėjosi Jurgio Svaroži- 
čiauš, kai jis hUmirė.

Niekas negalėj“o suprasti, 
kčdėl jis tą padarė, ir visichiš’ 
išrodė, Jog jie supranta ir 
gilumoje širdies visaip svar
sto jo pasielgimų. Saužudystė 
išrodė gražiu dalyk'ū, o taš 
gražumas -iššaukė ašatias, gė-' 
les ir genis žodžius.

šermenyse nebuvo gitiiinig! 
dėl to, kšd tėvą Svarožlčių 
sugriebė smūgis, o Lėlė nega
lėjo nuo tėvo atsitraukti. Bu- 
vū vienas Rtazan’covaš, kUri! 
ir tvarkė laidotuves. Dar di-i 
destiis iiUdešis ' buvo lydėto
jams, kad habašnitikų laidoja 
be giminių; simpatija ir Už-; 
uojatita aūgo Vis didesnė ir 
darėsi Vis reikšmingesnė dėk 
Jurgio.

Sunešė jam daugybę rude
ninių, gražių, be kVapstiio, 
gėlių ir, tarp jų dAtig raudo
nų, bartų ir žalių vainikų,i 
kurie apsupę mitiusiO Jurgio 
Veidą, kuris tiešlėpė “Savo pė-- 
dų, nė vleho pergyvento jaus-; 
tiio ir veiksmo ir išrodė visiš
kai ramus. i

Kai 'nešė J6 karstų pro Du- 
bovaitės ir KarsaViniutės na- 
rhtiš, abi jUs išėjo ir prisišlie-i 
jo prie laidotuvių pVOctisijos. 
PAs Karšaviniutę buvo begali
niai prislėgtas ūpas, kaip pa!, 
mergaitę, Vedamą ant papari-J 
mo ir nepakenčiamo! pab'aū-i 
do's. Nors ji žinojo, kad Jur-; 
gis tiegalėjo nieko žinoti’, ka!< 
su ja buvo atistjkę, jui vis lš- 
fo*dė, jog tarp jo mirties ir 
“to” yra kas nors bendro, kU 
ris ant visados pasiliks pa 
slaptyje. Didelę nįŠtį tiesų 
ptištitamos kaltės ji sti’Vertė 
‘atit savo peČiį ir jatite save 
hs'ati’t Ptičiti AVlaiiti'ingiaVisia 
lt P^sWttis’ih Pričš tisą 
ptistiulį. Yišį tiaklį ji iš'Verkę, 
giatiiotiėdmtiA jį sAVč itiihii 
miš it garbitidtimi atvšiždą 
ant Viš'šdtfs ditigtisid žtiiogaiis, 
d pri'eŠ ptii rytą bUvO ’piina 
karštos meilės ptiė JVirgTo ir 
neapkentė Sąnįno.

Kaip klajoklis sapnas per- 
šištatė jai atšitiktinas jų susi-, 
artinimas įr dar neaiškiau št 
einantis , tYtojUs. Viškas, ką 
Satiititis jtii šškė, Ir į ką ji ių 
stiųktyyiškai patikėjo, pasi 
rodo biauriu ir save nužemi 
nančiu bei paštuitiėAčiii į ko
kių tai. prapultį, iš kur jau 
nėta kelio atgM. Kai Seninas 
priėjo prie jos, ji pažvelgė į 
jį pilnomis ptišibiautėjimp 
akimis ir išgąsčio ir staiga 
titišigręžė nuo jo.

Staigus pajųutįnias J6s šal
ių pirštų rankoje, paduotoj 
Stipriam Vyriškain pūsp’šu di- 

: mui, peVdšvė Sanitiui viSkų, 
ką ji dabar jatitė Tr galvojo, 
ir jis pats pajutb save jau ant 
visados jai svetiitias. Jis ’šti- 

- k^eipe Itipaš, vatandėlę pagšl- 
‘ Vojo ir iiuėjo prie Ivanovo, 
kiirisf užsimąstęs it iiitiriai 
neleidęs savo geltoųtis tiesius 
plaukūs, ėjo paskui liudėto- 

f) jus.
I —Jis, kaip Petras Iličius,

SanlnAs suslinąsstengtasi! — 
tęs pasakė.

Toli priešakyje, Už bėsvy-> 
rudjančio karsto dangčio, au
kštaiti gaidom giedojo lydėto
jų gaileštirtgi balsai ir Petro; 
TličiatiS oktava aiškiai ir liū
dnai virpėjo ir tęSSši ’ofe.

—Stebėtinas dalykas, —ktil-*
— juk žmO-! 
ir paprasta!,'

»

bėjo Ivanovas: 
gus buvo kaip 
o... matai kas!

—AŠ manau, drauge, — Sė- 
jis užhitia's atsake 

trijų sekundų prįeŠ Šovimą,' 
'dar bežinojo, kad nusišaus..?

>.< > »■ > • • f- i.aip gyveno, taip ir numi
rė. i

—šitaip!... Vadinasi, visgi'
surado savo tiksią žmogus!— 1 
nesuprantama dėl kO taip 
pasakė Ivanovas ir greit pa
purtę savo geltonu! plaukus ir 
pasidarė linksmesnis, inatO-1 
inai, kažką suvokė, kad jam 
vienam buvo suprantama ir 
tik jį patį tegalėjo Suraminti.

Kapinėse btivo jaU visiškai 
rudub, ir 'medžiai išrodė ap
lieti auksiniu ir raudonu lie
tum. Tiktai žolė vietomis tarp 
lapų krūvų žaliavo, o ati't ta
kelių vejas pustė lapus tirš- 
t'oihiš masėmis, dėl ko atrodė 
lyg per visus kapus teka gel-1 
lom upeliai. Balti kryžiai sto
vėjo ir truputį pajuodę, veik* 
pilki murnioriniai paminklai 
su. paauksuotom karunaitėm, 
kilt tarp nėmalditigų ir ne-l 
gtiliestihgU kapų vaidinosi 
kieno tai hematomas ir liūd
nas likimas, tikrenybėje, kės, 
prieš ateinatiČi'lis nuliu’dušiuš 
žmones; kažkas nulipdęs vtii- 
kŠėiojo takėliais, sėdėjo ant 
ktipų ir verkė be aš'ariį, b’e 
vilties.

Juddii žemė priėmė durgį ir 
Uždengė, 6 prie duobes dar 
'ilgai vaikŠčiOjo . žfriotie! sti 
kokčių, klaūsiahčiu žihgeidii- 
ntii žiurėdtiitii Į ŠtiVd tafns'ųi 
likimą ir giedodami liutina! 
giesmes. ikkn. i

Tuo barsiu momentu, kuo
met jau nebešimate karsto 
dangčio ir, kai aMžina ‘žemė!

ll i i..... . .

ttįįįįgŠi
•.•.V.V.'ZsV

Viršuj.' Dr. Wm. Beebc, o apa
čioj ritulys, kuriame jis ir dr. 
O*tis *Barton nusileido pusę my
lios juros gilumon. šitokios ju
rų gilumos dar niekas kitas 
nėra pasiekęs.

atskyrė mirusį nuo gyvųjų, 
iarsaviniutė garsiai pravirko. 
Aukštas jos balsas pasklido 
tyliuose kapuose ir atsimušė 
paslaptingai liūdinčių, susi
jaudinusių žmonių ausyse.

Ji jau negalvojo apie tai, 
kad žmonės sužinės jbs pas
laptį. Ir visi suprato jos ver
kimų, bet taipjau matėsi mir
ties baisumas, ėnt visados 
nutraukusios ryšius tarp ver
kiančio! gražios jaunos mote
riškės, norėjusios atiduoti 
jam visą savo gyvenimų, visą 
jėuhyštę ir gražumą, ir ha- 
bašninko, nuėjusio po žeme, 
kad niekas nė nepalietė s!vo 
jubda minčia moteriškės sie
los, ir tiktai žemiau nulenkė 
galvas, nejučiomis pagerbda- • 
mi ją.

Kšrsaviniutę h u vedė ir jos 
Verkimas perėjo į tylų, bevil- 
tingą verksmą, kuris nutruko 
kažkur tolumoje. Ant duobės 
Išatigo pailgas žemės kapčius, 
piktai primenąs uždengtą žmo 
gaus klibą, o ant viršaus 
Smarkiai ir greitai dėjo žalias 
veiehas.

Tiktai tada sukruto šafro- 
vas.
— Potiai, r'eikėtų prakMbėlę 
pasakyti.. Ponai, kaip gi taip? 
—veikliai it kartu tūo pačiu 
liūdnu balsu kaibejė jis tai 
į vienus, tai į kitus.

—Paprašykite Saniną, —ty
čiomis pridėjo Ivanovas.

» ... ; »

Šafrovas nusistebėjęs pa- 
; žvelgė į jį, bet Ivanovo veidas 
buvo ^neįtartinas ir jis patiko- 
JO- « t . ...........

—Sė'nine, Sabine... kur Ba
ilinas, ponai kur? — skubino
si jis, žvąlgyAamasis saV6 aki- 
iiiis. — Al... ‘Vladimirai I^ct- 
roViČiaii... Pasakykite jus be
metą žodžių... Kaipgi taip!

—Pats pasakyk, — Susirau
kęs atsakė Šahinaš,. įslbląusy- 

‘člamas į užkimusį Karsaviniu- 
tėą balsą.

Šitas aukštas, turtingas ir 
vęrbsme balsas, vis (iar sbam 
bėjo jo tiYlsyse.5 w y

—Jeigu aš galėčiau pasaky
ti, tai būtinai pasakyčiau... 
Juk tai buvo, tikrenybėje, pa- 
s-stebėtinąs žmogus!... Na, 
prašau... dų žodžiu!

Sabinas šiurkščiai pažiurėjo 
•į jį ,ir piktai pasakė: ,r.

*—-ką čia kalbėti?... Vienu 
kvailiu mažiau pasaulyje, tai 
ir viskas!

Jo garsus balsas suskambė
jo su netikėtai didele jėga ir 
aiškiitini. Išsyk visi lyg kaž
kaip sustingo, bet tą pačią se
kančią, kai daugumas dar ne
suspėjo suprasti, ar jie girbė- 
jpv ar tie* Dubovaite šiurkš
čiu balseliu surėkė:

—Tas biauru!
—-kodėl? — Sanihas truk

telėjęs pečiais paklausė.
Dubovaite norėjo kažkaip 

surėkti ir pakratyti ranka, bet 
ją tuoj apsupo kokios tai pa
nelės. Visi pradėjo judėti ir 
vaikščioti. Žvalgėsi nedrąsus, 
susijaudinę, paraudę veidai 
ir, lyg vėjelis pakvipo iš krū
vos sausų lapų, būrys smar
kiai atsitraukė į šalį, kafrovas 
kažkur nubėgo, paskui sugrį
žo. Atskirame būrelyje žmo
nių susijaudinęs RiazančbVas 
'mosikavo rankomis.

‘Sahinas neatidžiai pažvelgė 
į kieno tai išsižiojusi sii aki
niais veidą, kažkodėl pasipai- 
nidjušiahi no jo nosia i'r pasi
suko prie Ivanovo.

Ivanovas žiurėjd Ausistebė- 
jęs. Pasiuntęs šafrovą pas 
Saniną, jis tikėjosi kdkio nors 
incidento, bet ne ‘tai, kas at- 
si tiko. Iš vienos puses visa ši
tą-istorija patenkino jį Širvo 
žiaurumu, o iš kilos . pusės 
kažkodėl darėsi liūdna ir iic- 
nialofm. Jis .nežinojo, ką sa
kyti,. ir be tikslo žiurėjo per 
kryžius į tolimą lauką.

—1Kyąįli'ai, — nuoširdžiai 
pasakė Salimas.

Tuomet Ivanovas sušildo, 
kad galėjo iŠ bile ko pasijuok
ti, ir nuduodamas rinitu, pa
statę! taždėlę Užpakalyje sa- 
Vęs, atsirėnlė aht jos ir pasa
kė:

v.. daugiau)



Ketvirtadienis, tugp. 16, *34

MADOS MADOS

Pašaukite.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITIPupyte

Telefonas Yards 0994

malonus pa

Advokatai

(Adresas)

Ambųlance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Įvyks ketvirtadienį, rugp. 16 d 
Wm. J. Kareivos svetainėje

Iš Roselando Drau
gijų ir Kliubų Susi
vienijimo darbuotes

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez, Tel. Drezel 9191

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

■ų specialiau 
sted St.

Šaukiamas visu AL 
TASS skyrių valdy 

bų susirinkimas

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti

Rūpestis 
kad savo 
išauginus

JOSEPH J. GRISK 
lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So, Rockwėll St 
Tol. Republic 9728

sezonų, bet sumanymas atpuo

4631 South Ashland Avenue

Nuo 10 iki 12 dieną
7 iki 8 vai. Medę!

Rez. Teiephone Plaza 2400

Ofiso Tel, Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

Paveikslas rodo valdžios agentą nušaunantį išbadėjusias dėl sausros karves vakarinėj Oklahoma 
valstijos daly. Iki šio laiko kuone 6,500 galvijų užmušta. O prieš porą savaičių pradėjus val
džiai supirkinėti, jau 32,000 galvijų šios apielinkės farmeriai pardavė ir tie galvijai tapo išga
benti iš sausros vietų.

Norint gauti 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. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Tel. Cicero 3724, Koplyčia dykai

Svarbus pranešimas 
Dr-jos Lietuvos Duk

terų narėms

Vienintelis 
Vault’as 

užgirtas U. S, 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimų 
Jis yra 

ABSOLIU, 
TlšKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Po Brighton Parko 
apielinke pasi

dairius

laiku pribūti. Tos, kurios esa
te paėmusios Lietuvių dienos 
ženklelių pardavimui, malonė
site sugrąžinti pinigus ir ne
parduotus ženklelius nevėliau 
kaip šiame susirinkime, nes 
reikia atiduoti kuogreičiausiai 
atskaitą komitetui Pasaulinės 
Parodos.

Meldžiu nepamiršti šio susi
rinkimo, 18 d. rugp.

A. Dudonienė, nut. rašt.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visi 

chroniška ligų
Ofisas 3102 So, Halsted 8t. 

arti 81st Street 
Valandoj 2—4. 7—9 vaL vak. Ne

ri ėliomių įr šventadieniais 10—12 
diena.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Pereitą pen- 
įvyko susirinkimas 
Draugijų Susivieni- 

Narių atsilankė viduti-

Z. Lib^in-IJtvinas t^rgą
Daugeliai žinomas Brighton 

parkietis Z. Litvinas serga ir 
randasi Dr. T. Dundulio prie
žiūroje. Apie tris savaites at
gal, sako, ji užgavęs gatveka- 
ris—prakirto koją ir stipriai 
sutrenkė kaulą, Nors ligonis 
dar tik su lazdelės pagelba ga
li vaikščioti, betgi yra vilties 
kad Dr. T. Dundulio pastan
gomis neužilgo pasveilds. lAš 
reiškiu Z. Litvinui užuojautą 
nelaimėje. Norinti ligonį at
lankyti, atras jį adresu, 2605 
W. 43rd. Str. (Antras ąukštas).

Savo ar nesavo vietoj
Praeito dekmadienio, rugp. 

12 d., vėlai vakare prie Archer 
ir California gatvių susikūlė du 
gražus automobiliai o Riek vė
liau susikibo jų navininkai, ku
rie, laimei, išliko nesužeisti. 
Argumentuodami kuris kaip va
žiavo ir buvo savo vįetpj, o ku
ris ne, po neilgo tąsymosi pa
siliovė, padavė vienas antram 
rankas, na ir palikę savo nu
kentėjusius automobilius, nu
ėjo į taverną išsigerti, sakyda
mi "Mes dalyką-tyrime išrišti

Ateinantį šeštadienį, rugpiu- 
čio 18 d., 7 vai. vak įvyksta 
draugijos svarbus susirinkimas 
Mark White Parke svetainėj. 
Bus svarbių raportų, praneši
mų ir bus svarstoma nauji ir 
nebaigti reikalai.

Tad visos narės malonėkite

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5208 ir 8418

ROSELAND 
ktadienį 
Kliubų 
jimo. 
niŠkai

Serga J. Šatkauskas, J. Me- 
linauskas ir F. Mockus. Iš li
gonių pranešimų paaiškėjo, 
kad ligoniai kritiškame padė
jime.

Su išvažiavimu nusisekė vi
dutiniškai. Sumanymas buvo 
kad surengti ir balių sekantį

valandą vakare, Wm. J. Karei
vos svetainėje, 4644 S. Pauliną 
Street.

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

—ALTASS Valdyba.

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
rišlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3877

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerm 
Ofiso valandos 

Vakarais: 7

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI

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

Tas susirinkimas įvyks 7:30

3158.
3158 — Bliuzkos, bliuzkos, naujos 

bliuzkos!!! Dabar jau laikas pra
dėti jas siūdinti — nes ruduo ne toli 
ir jos bus reikalingos, kaip oras pa
sidaryt vėsesnis. Sukirptos mieros

gražiuoju”. Būrelis žiopsotojų, 
išsiskirstė ir vėl tyku ramu, 
tik einant pro šalį girdėjosi ta- 
verno gyvo inventoriaus gar
sus juokas-klegėsis kur ir tie du 
“draugai” buvo.—A. J. S.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Amerikoi Lietuvių Daktare

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. ]

Valandos.!—4 po plotu, 7—8 vaL vak.
išskyrus seredomis

Nemažai ligonių buvo per šį 
pirmą pusmetį, bet Susivieni
jimui atliko dar apie tris šim
tus dolerių. Reiškia, Susivieni
jimas neina žemyn ir šiais de
presijos laikais.

šiomis dienomis gauta iš 
Roselando State Banko penk
tą nuošimtį.

Korespondentas.

tnak Road (W. 23 St.) 
j: Kasdien nuo 9 iki 5, 
Panedėlio, Seredos ir 

PėtpyČios 6 iki 9 
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell Street 
Telefonas Republic 9600

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 S:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Tarp California ir Kedzie, 
Archer gatvė su savo priegat- 
vės užeigomis-tavernais gana 
skaitlinga, dėlto kostumeriams 
nėra ko skųstis. Mat, tos rų
šies biznierių kompeticija duo
da jiems pageidaujamą patar
navimą.

Kaip kur tavernose gražiosios 
lyties patarnautoja pripylus 
stiklą alaus ir prieš duosiant 
jį kostumeriui dar pati * alaus 
putas nugeria, sakydama “Gerk 
pupyte, štai va, oj koks gar
dus”, ir tai daroma “mandagu
mo” dėlei.

DR. HERZMAN
• ■ IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th 8L, netoli Morgan SU 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Res. 6600 South Artesiap Avenue, 
Phone Prospect 6659 

Qfisp -Jei, Canal 0257
DR, P. Z.ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Strtet 

CHICAGO. JLL.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutarti.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_Tel. Yards 1829
i Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABPRIUS 
Palaidoja už $25,00 ir augščiau. 

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

CHICAGO, ILL

Ofiso valandos:
2 iki 8 po pietų 
nuo 10 iki 12

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 8:80 va
karo, Room 8. Nedėtoms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

ir prasilenkti vienas kito ne- 
dasilytėjus. Prie to patalpose 
oras nekoks. Matomai trūks
ta švarumo.

Pusvalandį pasikalbėjus su 
mano kaimyno motere ir iš ša
lies kiek pasiteiravus, nesun
ku pasakyti, kad didžiuma pa
talpų gyventojų protavimo jė
gos tapo pakirstos sunkaus gy
venimo (aplinkybių 
rytojum, rūpestis, 
šeimynėlę-vaikuičius 
dorais, protingais piliečiais etc. 
Keli, rasi ten galėjo atsidurti 
tik dėl paprastų gyvenimo klai
dų, tai yra, nesantikos šeimy
noje, barniai, priekabių ieško
jimai vėliau prisidėjo politikos 
pagelba, na ir žmogų įkalino, 
ti|rsi nuožmiausį kriminalistą 
ir atskyrė nuo šio pasaulio. Da
bar, domesio nieks nekreipia, 
gali ten ir protingiausias die
ną ir naktį šaukti: “Gerbia
mieji, pagelbėkite man nusukti 
jiems sprandus, kurie čia mane 
uždarė”.—A. J. S.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofįso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nerišlioj pagal sutartį

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai._

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Joseph V. Mockus 
METUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W, WaahlngJ<m St.

______ Z3 Tel. Dearbcrn 904
Res. 5349 So. Hermitage Ąve.

Tei Prospect 1610 J

J. F. EUDEIKIS 
l 

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Renublic 7868

CR0WN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

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

Čia įdeda 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį Ne......................

Mieors ••••••••••«•»»••••••••<• per hratiui

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojome už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, painios, 
gėles, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir muši 
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $2

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

~ - .......   - — ' - - - ’ J.

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome i Visas Kapines
Telefonam / DIDYSIS OFISAS , ,

93rd Street ir Turner Avenue 

EverVaLdžios bandymas pripažino ^TSeriausiu,1- 
Pąrduodaji) vien tik Graboriaiųs.

Tel. Lafayette 8572
J, Liulevičius 

|1W GRABORIUS IR 
kiS BALSAMUOTOJAS 
ožy Patąrnauja Chica-
E* goję ir apielinkėje
IlK. Didel 

koply 
4092 A

(Miestą* ir * 
WHS«HWISMMnil

________Graboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuy ės AkuŽerės _ _
Mrs. Anelia K. Jarusz 

w___________ Physical Therapy
end Midvrife 

6109 S. Albany 
Avenue 

r Phone
Hemlock 9252

L'C' 'Patarnauja prie 
gimdymo namuo 

■jPnį|L se ar ligoninėse,
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 

fck & ir niagne-
tic blankets ir tt. ĮHBMhHSN Moterims ir mer- 
gtinoms patari
mai dovanai.

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nup 7 iki 9 
vai,. Nedaliomis nup io iki 12 

83m3. Halsted St* 
TeL Boulevard 1401

■I1 ■ ■ !!■!■■ I'IH'I1!"1 i milini......IKI I

DR. STRIKOI/IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND ĄVE. 

Ofiso vąl.: Nuo 2 IW 4 ir nuo 8 ild 8 
vąk. Nedalioj pągąl sutarimą 

&

ciuca
ė ir graži 
čia dykai. 
KCHER AV.

C’ur^ii/C n

UANIHO f f ( 7'^'i ' •

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

“Nusukite jiems 
sprandus, kurie čia 

mane uždarė”
Praeito sekmadienio rytmetį 

vieno kaimyno kviečiamas kar
tu nuvykome atlankyti jo gy
venimo draugę-moterį, kuri jau 
bus apie aštuoni metai kaip 
randasi valdiškoj įstaigoj pro
to ligomis sergančių ruimuose, 
prie Irving ir Forest gatvių. 
Tai didelė įstaiga, užimanti ar
ti ketvirtainės mylios plotį su 
aukšta geležine tvora aplink. 
Visa išorinė ir vidujinė atmos
fera labai atatinka kokiam kri
minalistų kalėjimui, o ne ligo
ninei.

Žmonių-lankytojų prie eina
mųjų vartų susigrūdimas pri
vertė mus savo eiles palaukti, 
pakol tvarkos dabotojai pralei
do. Einant rūmų link staiga 
musų pasikalbėjimų pertraukė 
kuklus lietuviškas moteriškas 
šauksmas: “gerbiamieji, prašau 
jus pagelbėkite man nusukti 
jiems spradus, kurie čia mane 
uždarė”. Toksai atkartotinas 
maldaujantis praeivių pagelbos 
šauksmas veržėsi iŠ vieno tro
besio ketvirto aukšto kur lange 
moteris, bet mes ne jos atlan
kyti ėjome. Vidaus rūmų pa
talpos grustinai prikimštos tos 
rųšies ligonių, taip, kad sunku

•ą:jc<: ■ 1 'i
MM*. ■



CLASSIFIEDADS

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

ARTI PRIE ATLANTIKO

MORTGAGE BANKERSPRANEŠIMAI
REAL ESTATE

Bet leitenantas F. Vait
vien

Pra

RADIO
Centro

TEL. REPUBLIC 8402

Print

Address For Rent

Weight

Experience

NARIŲ

Regis

savaitėj, pomirtinė

CLASSIFIEDADSLaiškai Pašte

GYDO VISAS LIGAS VYR

8645
901 Biesi Maryja

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

Paul Smith perkėlė 
ofisą Į naują vietą

pra- 
kiek

vakacijo- 
Nebuvo 
svarsty

si 2.00 
•$8.00 
$8.00 
$1.50
$1 50

ANT 
ing Sh

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Banditai sumušė 
Stanley Yuška ir at

ėmė $500 pinigais

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial 
Finansai-Paskolos

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY 
STĖS valdyba 19.34 metams: Pet 
ras Killis pirm 
A ve 
3252 So. 
Narkis prot. rašt.

kurie šviečia ii 
šaltus kapite 

ilsisi daug pa-

pag. Fr. 
nut. rašt.

Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St., 
užlaikytojas 

Paulina St.;

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
• Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė,

.... State 
Print

Chicagos Draugija
Kliubų Valdvbos

1934 metama

1243-45 So. Michigan Avė.

Kryžiaus 
of Lake. 

Antano Te- 
Parkiečio. 

Brazauskai-

ką jis jums j 
tūkstančius ii 
nuo 10 valan 
Nedaliomis nuo 11 ry 
4300 West 28 BL

LIETUVIŲ AMERIKOJE

1608 S. 50th Avė.
'■ Ųicero 645

“ARDAVIMO “Shoe Repair 
, su visoms mašinoms.

5848 W. Lake St.

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

Rugpjūčio 11 d., Stanley Yuš
ka, kuris užlaiko alinę savo na
me, adresu 6241 South State 
street, nuvažiavo | Banką pa
siimti pinigų dėl mainymo če-

Šiandie visų ALTASS 
skyrių susirinkimas

Šie laiškai yra atėję iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausiu paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti, Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERI, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

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

JOSEPH AUGAITIS 
Cicero, III.

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

nut. rašt.
Union Avė,.
ras, 8534 S. Lowe Ave.j
P. Viršilą, 8200 Lime St
K. Laucius, 8817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime
S. Lowe Avė.
8306 So. Union Avė.
žiūrėtojas P.
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir 

ma penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St.

$250.00 Cash—likusi mokėti kaip 
rendą nupirks murini bungalow 
Lyons, 111.

Road, VValter Lėkis, 
Adolph Kauiagib, 
S. Union Avė., 

4067 So. 
Frank Bakutis, Ižd. 

Adomaitis ir

nariai užsiima
vasaros laiku.

Jurgio ir Kastancijos Ginočių 
sukaktuvių proga buvo su
rengta šaunus bankietas.

Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 85th St.
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3183 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

PAIEŠKAU patyrusio darbininko 
'dirbti prie virtuvės ir valymo ta
vernoj

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

4882 S. Wentworth Avė.

Bus svarstoma lakūno Vaitkaus 
išleistuvių planai

bus vienas 
tranzatlan-

ney

užeina čekius

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..

STOGDENGYSTĖ IR B1.6KORYSTE
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendayninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dei 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm. 
Mąrųuette L—' 
pirm, pageli)., 
nut. rašt. 8842 
Frank Norkus, fin. rašt 
Richmond SI., L . 
2608 W. 69th St..
J, Janušauakčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

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

Vedasi p. A. Tebeis 
kis ir p-le J. Bra

zauskaitė

biznierius, ku-
Smith’s Palm

Pranešame, kad ateity pra 
nešimų apie išvažiavimus vėl 
tui nedėsime, nes daug draugi 
jų parengusios išvažiavimus da 
ro visok| biznj, 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.

RENDON pilnai įrengtas restau- 
rantas ir tavem su ar be rooming 
house. Priverstas išrenduoti dėl 
ligos. 5702 W. 65 St

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

Jęl. Canal 0806.

Laiškai Naujienų 
Ofise

3347 South 
J. Zalatoris 

33rd St.; A. 
, 8842 South 

1 z. Macaitis kontrol. 
Jaunis ir J. Krikščiu- 

iždo globėjai; A. Vilkis, mar- 
Demereckis, knygyno 
; K. Valaitis, ligonių

leistuvių. Rugpiučio mėn. 24 d. 
(kitą penktadienį) bus sureng
tas atsisveikinimo bankietas 
Chicago Beach viešbutyje. Už 
dviejų dienų po to, t. y. rugpiu- 
čfo 26 d., įvyks paskutinė avia
cijos diena Ford Lansing Air- 
porte.

Tolinus, šio vakaro susirinki 
me bus smulkiai paaiškinta 
apie visa, kas iki šiol yra atlik
ta, ruošiant “Lituanicą H” ke
lionėn, apie numatomą skridi
mo laiką, ir tt.

Komitetų nariai yni prašomi 
į susirinkimą nesivėlinti.

ALTASS VALDYBA.

CITIZENS 
valdyba 

J. Svitorius pirm., 
j.; P. Jurgelionis 
J. Petraitis nut. 

J. Nau- 
1500 So. 48

Kaip 7:30 vai. inkaro šian
die, Wm. J. Kareivos svetainė
je, 4644 S. Kaulina Strecii, įvyks 
ALTASS valdybos ir visų Chi- 
< ilgos 
ALTASS komitetų 
mas.

šis susirinkimas 
svarbiausiųjų antro 
tinio skridimo istorijoje 
jame bus aptarti darbo užbai
gimo planai.

Pirmiausia — prisirengimas 
prie Uit. Felikso Vaitkaus iš-

YRA. L ... . .. . . . ,
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas^ rėumatizm 
skausmus n

Rugpiučio 8 d., p-ms Gino- 
Čiams buvo surengta šaunus 
bankietas • paminėjimui jų 
25-kių metų ženybinio gyveni
mo sukaktuvių p-nų Karsokų 
svetainėje. Dalyvavo skait
lingas būrys jų artimiausių 
draugų, kurie didžiumoje yra 
onuškėnai, čedasiškiai, rokiš
kėnai ir kiti iš tos apielinkės. 
Skaitlingas draugų atsilanky
mas ir bankieto kuklus priren- 
gimas Ginočiams suteikė di
delį džiaugsmą ir vargu jie 
užmirš tą įvykį iki sulauks 
kitų 25 metų ženybinio gyve
nimo sukaktuvių.

Jaunavedžius pasitiko su 
muzika, dainomis ir -ąpdova-

SLA. 55 kuopa ren. 
giasi prirašyti daug 

naujų narių

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia ■

Ir vėl labai gražų programą 
pateikė Progress Furniture 
Krautuve praeitą nedėlios ry
tą iš stoties WGES. Buvo la
bai gražių duetų, kuriuos iš
pildė Progress Vyrų duetas.

Taipgi programo vedėjas 
spudingai sudainavo dvi dai

neles, solo. Nėra abejonės kuš
ink advokato K. Gugio paaiš

kinimų ir patarimų, kurie yra 
visiems naudingi.

Klausytojas.

GENERALIS KONTRAKTORIL’S
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome galiūnams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III.

NAUJIENOS, ęhicaero UI
. ......... . -I r U*. ....  -■ -Į-

905 Ceponiute Mrs. S. A 
bino

924 Simenaite Ona

Amerikos Legijono Dariaus-Girėno 
Auxiiiary Narėms. Svarbus mėnesi
nis susirinkimas jvyks ši vakarą 8 
v. v. Yuškos svetainėje, 2417 West 
43rd Street. Visos narės prašomos 
atsilankyti, nes yra svarbių dalykų 
aptarti. Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Palitikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
rugpiučio 16 d. 1934, 8 vai. vakare 
Almiro Simans svet., 1640 North 
Hancack St. Visi nariai malonėkite 
būti ant šio susirinkimo. Vasara jau 
baigiasi ir mes turėsime aptarti ką 
veiksime ateinant; rudeni.

Valdyba.

1500
Chicagos Lietuvių 

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

Įsirašyti

Gataveckis, Antanas 
gistruotas.

Janus, John
Kasmauskiene, J 

truotas, pašte.
Kručas, J.
Latvenas, John
Lechavičia, A.
Matiene, Martha
Povilaitis, S. A., Registruo 

tas, pašte.
Pienis, Martin K.
Teipira, A.
Zalatoris, John 
Žebrauskas, F.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

globėjai E. Blumas, 
lt. ir J. Malinauskas, 8409 

teisėjas K. Valaitis 
ligonių pri- 

Petraitis, 8159 So.

JAUN
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Kutą; vice-pirm 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.;

Kuneviče, 3220 So. 
in. rašt. F. Kaspa- 

kas. rašt. 
kasierius

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

SALIUNAS pigiai ant parda
vimo. Biznis gerai išdirbtas per 
daugeli metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima vartoti. Kampinis namas. 

3329 Lituanica Avė.

Del platesnių žinių rašykite Šiuo 
antrašu Bestowal Sales, 1314 So. 
Cicero Avė., Cicero, III. Telefonas 
Cicero 6273.

Tel. Yarda 3408 
V1CTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
358 So. Halsted St. Chicago. Iii 

Ofisas 8406 S. H aistri 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

panedėlyje
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijom

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams yra 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So 
Cottage Grove Avė.; Jul. Rače- 
viče pagelb., 8326 So. Union Av.; 
P. Killis nut. rašų 
Lituanica Avė.; A. 
iždininkas, 827 W. 
Kaulakis turto rašt 
Union Avė 
rašt 
nas 
šalka; K. 
prižiūrėtojas 
prižiūrėtojas. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

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

Sukaktuvės 25-ių me 
tų ženybinio gyve

nimo

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. 111.

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.

Vos keliatas mėnesių pra
slinko ir didelis prisirengimo 
darbas skridimui i Lietuvą jau 
baigiamas. Netrukite Lituani
cą Antrąją pamatysime įrengtą 
tolimai kelionei. Netrukus pa
tirsime, kad leitenantas Feliksas 
Vaitkus arti prie Atlantiko, 
prie to klaidaus kelio, kuriuo 
daugelis skridusių lakūnų pa
klydo 
kus tautos garbę ir žmonijos 
progresą stato pirmoj vietoj, 
prieš savo gyvybę ir jo negąz- 
dina audringi debesys, perkūni
jos ir žaibai, 
rodo Atlantiko 
kurių gelmėse 
laidotų lakūnų. Daug brangių 
gyvasčių paaukota orlaiviui n- 
kystės tobulinimui. Bet lietu
vis drąsuolis nebus progreso 
auka, o pergalėtojas klastirigu- 
jo okeano. Jis savo ištverme, 
gabumais ir LitOanicos Antro
sios tvirtais sparnais nugalės 
visas kliūtis, praskins tiesų ke
lią į musų Lietuvą: Atsieks to, 
kas buvo neįmanoma tiems, ku
rie bandė pirm jo.

Sėkmingai atliktas šis isto
riškas žygis įamžins leitenanto 
F. Vaitkaus vardą. įamžins 
lietuvių tautos vardą pasaulio 
istorijoj. O lietuviai, kurie rė
mė pradėtąjį darbą moraliai ir 
materialiai, verti aukštos par 
garbos ir gali didžiuotis pasau
lio akyse, kaipo iniciatoriai šio 
žygio.

Mažai laiko tėra lauk. Litua
nica Antroji greit bus arti prie 
Atlantiko, ki.*r lauks progos iš- 
plasnoti j Lietuvą. Mums čika- 
giečiams dar yra proga pasi
matyti su leitenantu Feliksu 
Vaitkum jo išleistuvėm rengia
mam atsisveikinimo bankiete, 
rugpiučio 24 d., Chicago Beach 
viešbutyj. Tarti paskutinį SU
DIEV. Palinkėti geros kloties 
kelionėj. įteikti linkėjimus sa
vo broliams ir sesutėms gyve
nantiems Lietuvoje ir patiems 
kartu pasilinksmint su leitenan
tu* F. Vaitkum šauniam išleis
tuvių atsisveikinimo bankiete.

O pamatyti “Lituanica H” 
tokią, kokia ji skris per At- 
lantiką galėsime rengiamoj 
aviacijos Dienoje Rugp. 26 d., 
Ford Lansing Airporte. Pamar 
tyti paskutiniu kartu tą oro 
milžiną, kuris nuplasnos laimin
gai Įeit. F. Vaitkaus valdomas 
per platų jų Atlantiką,

PATYRUS, švari moteris ar mer
gina prie namų darbo. Turi kal
bėti angliškai. Vienas kūdikis 
Reikia gyventi ant vietos. Tel 
Sheldrake 2860.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai______

4 vyrai privažiavo prie kampo 
79th gatvės, kur raudasi ban
kas, ir skaudžiai smogė S. Yuš- 
kai j galva.

S. Yuška griebėsi už savo 
levolverio, kad apsigynus nuo 
banditu, bet visi 4-i supuolė 
parmušę jį ant šaligatvio ir iš
ėmė iš kišeniaus pinigite; $500, 
kuriubs paėmė čekių mainy
mui. Mat, šetadienį kaip ku
rie darbininkai 
išsimaiyti.

Drg. Yuška buvo taip skau
džiai sumuštas, kad jo galva 
pilna “stičių”, o ausis beveik 
numušta. Jis yra draugiškas 
žmogite ir senas “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas.

—Senas Petras.

nbjo gražiais bukietais gėlių. 
O stalai buvo tiesiog “kara-^ 
liškai” išpuošti ir apdėti viso
kiais skanėsiais.

Programo eigoje Illinojaus 
Universiteto studentas pasakė 
pritaikytą kalbą tam įvykiui. 
Kiti dalyviai pareiškę nuošir
džius linkėjimus.

Ginočiai yra progresyviai 
žmones. Turi dvi dukteris, 
kurios lanko universitetus ir 
siekia aukštos profesijos.

-r Re p. F. B.

3847 S. Lituanica 
Liudvikas Yucius vice-pirm., 

Halsted St.; Steponas 
1900 W. 35th 

St.; Feliksas Kasparas* fin. rašt., 
8584 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue;

Sekmadienį, š 
bažnyčioj, Town 
įvyks vestuvės p. 
belskio, Brighton 
ir p-lės Jadvygos 
tūs, 2743 West,.59th Street. Ji 
yra giminaitė p. Wm. J. Ka
reivos, ALTASS valdybos na
rio.

Po vestuvių bažnyčioje, p. 
Kareivos namuose, 4644 So 
Paulina Street, įvyks iškilmin
ga puota, kurioje dalyvaus di
delis skaičius svečių.

Pirmadienį ten įvyko ir 
“slioiver parly”, kurioje jau
navede gavo daug dovanų nuo 
savo draugių ir giminių.

AMERICAN LITH.
CLUB of 12th WARD 
1934 metams: < 
4819 Tripp Avė 
pirm, pag.; P.
rašt., 3159 S. Halsted Št.: J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėj'as, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
K. Gramantas. 4585 S. Rockwell 
St.. tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Laiškai yra šiems asmenims:

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Pąrk kliubo yaldyba 1934 
m.: Vincas Baliųnaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W.,tf40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vicij-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney ipietkewičia. nut. 
rašt., 2608 W. *;t47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 S». Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Westerif Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė. b
Laiko susirinkinibs . kas mėnesį 

cas antra ketvergą, 8-tą vai. vaka
re, B. Pietkevvičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

Lietuvišką Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Crearr 

Konų — Pretzel’iu
). WALLACE STREET
Tel. Yards 4996

Chicago, III,

apieJinkių lokalių
susirinki-

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockvvell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St, 
Joe Dabulski, 3044 1 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So 
Harvey, III.; pinigi 
A. čiesna, 4501 S.
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuSkeviče,. 6989 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugyste nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

WEST PULLMAN 
eitą: sekmadienį West Pullman 
Park svetainėje įvyko SLA. 55 
kuopos susirinkimas. Narių at
silankė mažai. Pagerėjus lai
kams 
mis 
daug svarbių reikalų 
mui.

Gautas laiškas iš 
kuriame parodyta kaip nariai 
stovi su mokesčiais Centro kny
gose. Tokius laiškus gauna pir
mininkas ir fin. raštininkas. 
Tokiai tvarkai esant Centre, 
nariams nėra abejonės su mo
kesčiais. Vieno nario reikalas 
atidėtas svarstyti sekančiame 
susirinkime, kuomet jis pats 
atsilankys.

Orui atvėsus, valdyba tikisi 
gauti daugiau narių. Butų ge
rai, kad pasidarbuotų gavimui 
narių. Mes westpullmaniečiai 
turime išauginti kuopą tokia 
pat, koki ji buvo pirm bolše
vizmo pavietrės. Manau, kad 
bolševizmu m Ūsų apielinkėje 
jau yra persirgę. O kad tokios 
ligos nėra, tai lengviau gauti 
narių prirašyti prie musų SLA. 
55 kuopos.

Korespondentas.

BRIGHTON PARK — Paul 
Smith, senas Brighton Parko 
gyventojas i 
ris užlaiko
Gardens, 4177 Archer avenue, 
ir savo apdraudos ofisą per
kėlė į naują vietą, 4405 South 
Fairfield avenue.

P. Smith parduoda įvairiau
sios rūšies apdraudą nuo vi
sokių nelaimių, kurios gali 
žmogų ištikti.

Senas Petras.

WISSIG,
Specialistas Ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Patauliniamo kare

LIETUVIŲ DIENA 
Su šiuo kuponu — Įžanga Dykai 

Labai Graži — I^abai Erdvi 
ŠOKIAMS

Navy Pier Salė 
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia i ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą. 
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 18 ir 19

LINCOLN S FRIDE
A9 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 musų kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSĘS OLD TĄYLOR (BONDED)
SHIPPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liąuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St
/ VICTORY 5382-83

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

SpėcialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės užnuo- 
_ " ' ‘ * ią, galvos skausmus, 

_______  „ ___ ,........... mą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjų jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 

“ * sali padaryti. Praktikudja per daugelį mętų ir išgydė 
-onių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdi® 
oš ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.

ampaJ^eeler Avė. TeL Cravford 5573

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė“ Pardaviniųį

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

Mes perkame ir parduodame 
EKSKURS1JU T1K1ETUS 
l visas Šios šalies vietas, 

žemiausios kainos.
Philadelphia ..................   $9.00

Tiktai Nedėliomis
New York ..... .............
Pittsburgh .....................
Buffalo ..... .......... ........
Round trip j Milvvaukee
Benton Harbor ...... .

209 S. WABASH AVENUi 
Tel. — Wabash 3358

Help VVanted—Malė
________ Darbininkų reikia________

REIKALAUJAME pardavėjų dėl 
šių garsiųjų kristalų (mineralinio 
vandens kristalai), t.y. Mineral Water 
Crystals. Labai lengvas pardavinėji
mas, nes jie yra reikalingi kiekvie-

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai

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

1521 W. 69th St.




