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Aluminum Company of America dirbtuvė New Kensington, Pa., kur darbininkai išėjo į streiką. 
Darbininkai reikalauja rašytos sutarties su kompanija ir pripažinimo jų unijos. Aluminum 
kompanija turi ir daugiau dirbtuvių, kuriose streikas taipgi paskelbta. Aluminum kompaniją 
kontroliuoja Andrew Meliono šeima. Apačioj (kairėj) paveikslas kompanijos prezfdento Roy 
A. Hunt’o.

Įsakė Unijos Viršininkam Paskelbti 
500,000 Darbininkų Streiką

NEW YORK, N. Y., rugp. 
16.—United Texti!e Workers of 
America unijos konvencija šian
die instruktavo savo pildomąją 
tarybą iššaukti medvilnės teks
tilės pramonės generalį strei* 
ką rugsėjo 1 dieną arba ir an
kščiau.

Generalis toj 
kas, jeigu jis

Kasyklos darbinin
kai ir vedėjai sutiko 

konferencijai
BUTTE, Montana, rugp. 16. 

—Anaconda Couper Mining 
Company darbininkai streikuoja. 
Reikalaujant darbo departa
mento taikytojui R. C. Jacob- 
sonui, Minės, Mills and Smel- 
ters unijos viršininkai ir kom
panijos atstovai sutiko konfe
rencijai, kad apsvarstyti gali
mybes streikui likviduoti.

Šios kasyklos darbininkai 
streikuoja, jau nuo gegužės mė
nesio š. m. Jie reikalauja algų 
pakėlimo ir kitokių darbo są
lygų pagerinimo. -

Įsakyta paskelbti 
darbininkų atstovų 
rinkimus Minnea- 

polise
VVASI1INGTON. D. C., rugp 

16.—Darbo sentikių taryba šian
die įsakė įvykinti darbininkų 
atstovų rinkimus Minneapolis 
trokų šoferių streike. Darbo 
santikių tarybos štabo narys 
Donahue kaip šiandie ruošėsi 
apleisti Washingtoną ir vykti į 
Minneapolisą, kad priruošti da

lykus balsavimui.
Nors balsavimams diena dar 

nepaskirta, bet jie įvyksią kaip 
galima greičiau, 
santikių tarybos 
Lloydo Garrisono,
prašę tokių rinkimų, o ir dar
bininkai nesą jiems priešingi.

Pasak darbo 
pirmininko 
samdytojai

Pati ne kumele — par
duoti nevalia

HOBOKEN, N. J., rugp. 16. 
—čia areštuota Richard Post 
jo žmona ir Paul Herman—visi 
iš Union City. O areštuoti jie 
už tai, kad Post pardavęs sa
vo žmoną, jai sutikus, Her
manui už $700.00

Vokiečiai susirūpinę

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
16.—Vokietijos ekonominio gy
venimo vadai ypatingai susirū
pinę yra dėliai to, kad šalies 
importai yra kur kas didesni 
negu eksportai nežiūrint visų 
pastangų juos subalansuoti.

ORHte

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

Chicagoj ir apielinkčj—gied
ra; šilčiau; Švelnus pasikeičią 
vėjai.

palies apie 500,000 darbinin
kų.

šį nuosprendį konvencija pa
darė posėdy pasižymėjusiame 
karštais debatais. Sumanymui 
iššaukti streiką priešinosi kon
servatyvesnių delegatų dalis va
dovaujama unijos prezidento 
Thomas MacMahon. Kairie
siems vadovavo Full-Fashioned 
Hosiery Workers unijos prezi
dentas Emil Rieve, kuris stato 
savo kandidatūrą į tekstilės uni
jos prezidentus, t. y. į Mc- 
Mahono vietą.

Milwaukee miestui 
neleidžia laikyti pi

nigus baksuose
MILVVAUKEE, Wis„ rugp. 

16.—Milwaukee miesto komp- 
trolieriaus žinioj yra atliekamų 
miesto pinigų 
cash.

Miestas už 
2 nuošimčius 
tams. Tatai sudaro apie $50,- 
000 metams. Milwaukee ban
kas, kur pinigai laikoma, mo
ka, po visų išskaitymų už pa
tarnavimą, 1 nuošimtį miestiri 
už lakiomą jame cash. Tai 
duoda miestui $25,000 metams.

Taigi galų gale Milvvaukee 
miestui laikymas pinigų banke 
kaštuoja po $25,000 kas metai. 
Kad sutapinti tuos pinigus, 
miesto valdžia buvo nutarusi 
ištraukti juos 
zitų sąskaitos 
suose. Tačiau4 
pareiškė, kad 

iš banko depo- 
ir padėti bak- 
federalė valdžia 
miestas neturi

teisės taip daryti, ba tai 
siąs ištraukimas pinigų ir 
kuliacijos.

bu- 
cir-

Dar giliau nusileido 
į juros dugną

IlAMILTON, Bermuda, rugp- 
16.—Dar kartų Dr. William C. 
Beebe ir Dr. Otis Barton nusi
leido juros gilumon. šį kartą 
juodu sumušė savo pačių 2,500 
pėdų rekordą ir pasiekė 3,028 
pėdų gilumą.

2,750 pėdų gilumoj juodu pa
stebėjo kokį tai 20 pėdų ilgio 
jurų gyvį.

Reikia tačiau pažymėti, kad 
3,000 pėdų giluma faktinai yra 
tik juros paviršis, nes Atlanti- 
ke užtikta giluma 27,972 pė
dų, o didžiausia visų jurų gi
luma 35,400 pėdų rasta Min- 
danao salos apielinkėje.

Mobilizuos mokytojus 
vajui

VVASHINGTON, D. C., rufcp. 
16.—Aubrey Williams, veikian
tysis administratorius, pranešė 
šiandie, kad ateinančiai žieihai 
valdžia sumobilizuosianti apie 
40,000 bedarbių mokytojų, ku
rių užduotis bus duoti reika
lingų pamokų bedarbiams. Ma
noma, kad šios pamokos 
sieks 2,000,000 bedarbių. 

I

pa-

Prasidėjo gazolino kompanijų 
karas

WASHINGTONAS, D. C., r. 
16.—Konkuruodamos viena su 
kita gazolino kompanijos Čia 
ėmė kapoti savo tavoro kainas, 
šiandie varžytinės numušė ga
zolino kainas iki 4% centų ga
lionui.

******

Rezignavo federales 
rezervų tarybos gu
bernatorius Black
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

16.—Vakar prez. Rooseveltas 
priėmė federales rezervų ta- 
rybp.š. gubernatoriaus Eugene 
R.^Ęlack rezignaciją. Black su- 
grjj • pirmešniam savo darbui 
kaip:^Atlanta, Ga., federalio re- 
zerylj s banko galva. Bet tuo 
pačiu* laiku jo užduotis bus po- 
pulerizūoti bankininkų rateliuo
se .. prezidento ir jo patarėjų 
finansinę politiką ir jų priemo
nes jai vykinti.

Lietus pagelbejęs 
ūkininkams

FORT WAYNE, Ind., rugp. 
16.—Lietus išlėto vakar lijęs 
per penkias ar šešias valandas 
centralinėj Ohio ir rytinėj In- 
daina valstijų dalyse, sakoma, 
nemažai prisidėjęs prie išgelbė
jimo dalies farmų derliaus, 
ypač kukuruzos, alfalfos, pu
pų ir daržovių. Kukuruza cen
tralinėj ir šiaurinėj dalyse Ohio 
ir Indiana valstijose dar prak
tiškai visa esanti žalia ir todėl 
šis lietus nebuvęs jai pervėlus.

Christopher miesteliui 
stoka vandens

BENTON, III., rugp. 15. — 
Dėliai stokos vandens Ghristop- 
her miestely išleista patvarky
mas, einant kuriuo vandens re
zervuarai uždaroma 7 valandą 
vakaro ir atidaroma tik 7 vai. 
ryto.

žuvininkai sterikuoja
ASTORIA, Ore., rugp. 16.— 

čia išėjo streikai! 4,000 žuvi
ninkų ir darbininkų samdomų 
žuvies. konservavimo šapose. 
Darbininkai ręik&lauja geres^ 
nio amokėjimo už darbą, h v

Dabar yrą pats vašilų (sal- 
mpnų) žvejojimo sezonas. Jis 
tęsis dar kokią savaitę laiko.

MM

Chinijos sausra-ba- 
das gyventojams
SHANGHAY, Chinija, rugp. 

16.— Apskaičiuojama, kad šie
met vienose vietose dėl potvy
nių, bet kur kas labiau dėl saus
ros, ypač Yangtze klony, Cliini- 
jai bi?s stoka apie 9,000,000 to
nų ryžių.

Amerikos pinigais tai reiš
kia $860,000,000 žalos. Sausros 
nuostoliai Chinijoj palyginti su 
$5,OU0,OOO,OOO nuostolių dėl 
sausros Amerikoj atrodo men
ki, Reikia tečiau atminti, kad i 
ryžiai ypatingai Chinijos bied- 
nuomenei sudaro maisto pama
tą ir kad stoka jų reiškia gy
ventojams aktualį badą.

Fordo sistema nepati
kusi braziliečiams

MILVVAUKEE, Wisc., rugp. 
14.—Sugrįžęs į Milwąukee iš 
Fordo gumos plantacijos Brazi
lijoj tūlas Rogge papasakoja 
apie 3,000 plantacijos darbinin
kų streiką įvykusį trejetą mė
nesių' atgal. 

\
Fordo samdinių amerikonų 

grupė pradėjusi plantacijos dar
bą pareiškė, jog samdysianti tik 
vedusius šalies gyventojus. Bra- 
ziliečiai prieš tai nieko netu
rėję ir šliubus ėmė tartum ko
kią registraciją atlikdami.

Bet kada vėliau plantačijoj 
tapo įtaisyti laikrodžiai pirm 
darbo ir po darbo punčiuoti 
laiką ir kada atidaryta kafęte- 
rijai, kur darbininkai patys prie » -T ’ .
valgio turėjo pasitarnauti 
(self servce), tai kilo streikas, 
išdaužyta indai, langai, sutriuš
kinta laikrodžiai, etc. . .

Kodėl? Rpge aiškina, kad bra- 
ziliečiai nęniatę prasmės gai
šinti laiką pu’nčiayimui kokių 
ten. laikrodžių. Q kai dėl ka- 
feterijos, tai brąziliečįai. yra 
pratę, kad moterys patarnautų 
jiems prie stalo, tad kaip ga
lėjo jie . dabar Fordo kafeteri- 
joj be tokio patarnavimo ap- 
seiti.

Iš Aluminum kompa- 
- nijos darbininkų 

streiko
PITTSBURGH, Pa., rugp. 16. 

—Trečiadienį darbo departa
mento tarpininkas Keightly tu
rėjo pasitarimų su aluminum 
darbininkų streiko vadais Wa- 
shingtone. Ketvirtadienį 
turėjo pasitarimų su aluminum 
kompanijos vedėjais Pittsburg- 
he.

Naciai sumušo Chica- 
gos universiteto 

profesorių
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

16.—Dr. Albert Lepawsky va
kar stovėjo čia šalygatvy ir tė- 
mijo Hitlerio smogikų burių 
paradą. Staiga iš eilių išėjo 
vienas smogikų ir prisiartinęs 
prie Lepawskio, Chicagos uni
versiteto profesoriaus, kirto jam 
į veidą.

Vėliau, Amerikos atstovybei 
užprotestavus, smogikas buvo 
areštuotas.

Paryžiaus gyventojai 
nemėgią nacių ženklų

PARYŽIUS, Franci] a, rugp. 
16.—Du Amerikos kolegijų stu
dentai iškišo čio oro pusėn per 
viešbučio langą Vokietijos na
cių ženklą—svastiką. Jie mat 
norėję pamatyt kaip reaguos pa
ryžiečiai.

Ilgai neteko laukti. Susirin
kusi prie viešbučio minia pra
dėjo grūmoti ir studentai sku
biai paslėpė nepatinkantį fran- 
cuzams ženklą.

Ar prisiruošę svieto 
pabaigai?

ZION, III., rugp. 16. — Pa
skubęs Ziono miestelio pra
našas ir yadaą, Wilbur Valiva, 
vakar vakare pranešė, kad svie
to pabaiga ateinanti j tris sa
vaites nuo busimo pirmadie
nio, t. y. rugsėjo 10 dieną. .

Ukmergė
Nakties metu užsidegė Kęs

tučio gat. esantis br. Bučkan- 
cų vaistų ir kvepalų sandėlis. 
Nuostolių padaryta apie 8 tuks. 
litų. Sandelis buvo apdraus
tas. Gaisrą gesinant ugniage
siai dėvėjo dujokaukes.

Rusų-Japonų san- 
tikiai įtempti

MASKVA, sovietų Rusija, r. 
16.—Manchuokuo žygiai ir su
ėmimas 19 rusų Rytų Chinijos 
gelžkelio tarnautojų, nutrauki
mas derybų ryšy su pardavi
mu rusų interesų tame gelžke- 
ly ir kiti provokuojantys ja
ponų ir Manchukuo aktai už
duoda šiuo laiku sovietų vir
šiloms nemažai galvojimo ir ke
lia klausmią, prie ko japonai 
taikosi toliau.

Rusai nužiūri net, kąd ja
ponai ir Manchukuo gali už
griebti rytinę gelžkelio dalį. 
Kas tada daryti? Rusų nuo
monė esanti ta, kad skelbti ka
rą šiandie, nežiūrint kaip rim
ta provokacija butij tiesiog ne
išmintinga, ypač kai sovietų 
teritorijos’ nepuolama.

Bendrai imant, rusų ir japo
nų santykiai šiandie yra labai į- 
tempti.

r-........ ■ V . .

Valdžia turi duoti darbo 
žmonėms

MADISON, W;s., rugp. 16. 
—Senatorius Robert La Fol- 
lette, kandidatas perrinkimui į 
tą patį urėdą, savo platformoj 
pareiškia, kad valdžios užduo
tis yra duoti darbo darbinin
kam už tinkamą atlyginimą, 
jeigu privati pramonė ir biznie
riai neduoda.

Bargenų ieškotojų mi
nioj žuvo moteris 

k

OAKLAND, rugp. 16. —Ne
kantrios minios, kurios laukė 
krautuves su bargenais atsida
rymo, spaudėsi prie trobesio. 
Truko krautuvės langas ir stori 
stiklai pasipylė ant bargenų 
ieškotojų galvų. Pasėkoj p-lė 
Laverne Wilkins, 22 m., tapo 
suraižyta stiklų ir mirė ligo
ninėj.

Mano suėmę apsukrų 
jurų vagj

NEW YORK, N. Y., rugp. 
14.—Čia suimtas Julės Rubin. 
Policija mano, kad jis esąs tas 
asmuo, kurio ji ieškojusi porą 
metų. Vagis operavęs laivuo
se, kuriais važinėja pasiturinti 
publika, ir iš tų laivų pavogęs 
daugiau kaip $200,000 vertės 
drabužių ir kitokių brangmenų. 
Policija nužiūri Rubiną esant 
tUo vagiu.

Pavojinga muzika
BALTIMORE, Md., rugp. 16. 

—Valstybės gynėjo asistentas 
turėjo čia šiomis dienomis štai 
kokią pasaką teismui apie kom
poziciją “Stormy Weather”. Vie
nas negras buvęs užmuštas to
dėl, kąd jis atsisakė ilgiau gro
ti tą melodiją, o kitas užmuš
tas todėl, kad nesiliovė grojęs 
ją, kai klausantys prašė jį su
stoti grojus.

Šiaulių apielinkėj
Audros padaryti nuostoliai
šiaurės Lietuvos ūkininkams 

VII. 3 ir VII 5 dienomis jau 
galutinai apskaičiuoti.

Joniškio valse, audra palietė 
580,5 ha plotą. Nukentėjo 52 
ūkininkai. Sugriauta 10 trobe
sių. Iš viso nuostolių padary
ti 178,600 lt. sumai.

Papilės vals. audra palietė 
1314 ha pi., nukentėjo 278 uk., 
nugriauta 14 daržinių. Viso nuo
stolių 273,465 lt. sumai.

Gruzdžių valsč.—547,8 ha plo
tas, nuk. 101 uk., apgadinta 19 
trobesių, nuostolių 144,268 lt.

Kruopių valsč.— 248,95 ha 
plotas, nukentėjo 31 uk., nuo
stolių—57,201 lt. sumai.

Skaistragio valsč.—255,1 ha 
pi., nuk. 28 uk. nuostolių — 
53,5556 lt. sumai ir

Meškučių valsč.—64 ha pi., 
nuk. 14 Uk., nuostolių 7,232 lt. 
sumai.

Iš viso Šiaulių apskrity aud
ra paleitė 3010,35 ha plotą, nu
kentėjo 504 uk. bendra nuosto
lių suma siekia 714.381 lt.

Gaisru paleido žmones
Sudegė šarkiškių k., Žiežma

rių vai., Kunrado gyv. namas, 
tvartai su kiaulėmis ir kloji
mas, o taipgi 3 klojimai kitų 
jų^kaimynų.

l^utų, su^egęą ir visas kai- + 
mas, jei ne sumanumas šoferio 
Kadrešovo, kuris subėgusius 
žmones paskatino išardyti sto
gą trobesio, stovėjusio vos 5 
metrų atstume nuo degančio 
namo ir tųomi sulaikė tolimes
nį ugnies plėtimąsi.

Ugnis kilo iš padegimo. Pa
degė Kunrado žmona, kuri jau 
senai serga pschine liga, bet 
jos negydo.

Sudegę trobesiai nė vienas 
nebuvo apdraustas. Klojimuose 
buvo sukrautas šienas. Laimei 
rugiai dar nebuvo suvežti.

Naujakuriams-savano- 
riams šelpti paskir

ta 2,150,000 litų
Niftijhkurian^s - savanoraims 

ukiuį kurti pašalpos šiemet iš 
nepaprastųjų žemės ūkio minis
terijos išlaidų yra paskirta 2,- 
150,000 litų. Pernai šiam rei
kalui buvo skirta 2,000,000 li
tų. Kaip žinoma, neseniai že
mės reformos valdyba 1,800,- 
000 litų sumai pašalpą, kuri 
bus teikiamą statybine miško 
medžiaga, Lietuvos kariuome
nės kurėjams-savanoriams ir 
mirusių savanorių bei žuvusių 
kovose karių šeimoms jau pa
skelbė. Pašalpa numatyta iš
duoti rudenį ir ligi rugpiučio 
6 d. priimami prašymai.

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 
vakąro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

TeL Canal 8500
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Pittsburgh’o Naujienos
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Pąnnsylvanijos Republikonų 
Partijos frakcijų tarpusavine 
kova pradeda į save įtraukt vi
sa, ką tik paliečia, prie ko pri
sisiūk a.. Net Pittsburgho Uni
versitetą j tai įtraukia. Net ir 
lietuvius skaitytojus tatai su
interesavo. Net radikališki lie
tuvių laikraščiai stoja už at
statytąjį profesorių Tumerį,, 
kuris yra vienos republikonų 
frakcijos narys^dar.buotojas. Į)ų 
iš tų laikraščių iš tos kovos 
gayo įrodymą — argumentą, 
kad, girdi, tą universitetą Mel
ionas kontroliuoja. Abu laukia, 
kada Liet. Kambario Fondo 
Komitetas pradės kalbėti, kad 
“Turneris butų atgal priimtas”. 
Vienas dar priduria, kad Penn- 
sylvanijos demokratai esą su
sirūpinę profesoriaus Turnerjo 
prašalinimu, ir klausia.: “Ari 
lietuviško kambario organizato
riai mažiau rūpinasi akademi
ne laisve, negu demokratai?” 
(žiur. “N. Gąd.” liepos 19 d.). 
Matomai, Pinchot’o republiko- 
nų frakciją pavadino demokra
tais.

“Naujienos” savo Pittsbur-’ 
gho skyriuje plačiau išsireiš- 
kia: vietoj vieno vienatinio Mel
iono sako, kad universitetą 
kontroliuoja plieno ir anglių 
karaliai. Bet mano, kad Turne
rio pašalinimas pakenks lietu
vių Kambariui, nes kai kurie- 
galį susilaikyti, nuo aųkayimo. 
' Man yra kliuvęs į rankas 
Pittsburgho Universiteto žur
nalas “Record” ir jame radau 
šitokius kontroliavimo faktus: 
šito universiteto trustees’ų są
raše pirmoj vietoj yra Penn- 
sylvanijos gubernatorius, ant
roj — Pittsburgho miesto 
ras (mayor), trečioj 
versiteto kancleris,
eina keliolika kitų pavardžių, 
tur būt, tų žmonių, kurie au
koja universitetui dideles su
mas pinigų. Jie yra padalinti 
į tris skyrius. Meliono pavar
dė yra trečiam skyriuje.

Matyt, ne vienas Melionas 
kontroliuoja., šis klausimas čia 
ir užsibaigia.

Vienas radikališkas liet, laik
raštis pasakė, kad Pilt. Univ. 
yra vienas iš reakcioniškiau- 
sių, jei ne pats reakcioniškiau-. 
sias.

Kiekvieną universitetą užlai
ko ar tai turčiai savo gausio
mis aukomis, ar valstybės iž
das (valstybinių universitetų 
mažai yra šioj šalyj). Kas duo
da pinigus, be abejo, tas ir 
kontroliuoja. Dažnai tam nereik 
nė žodžio tarti: jo pinigai kal
ba. Pavyzdžiui, Chicagos u’ni- 
versitetui laiks nuo laiko duo
da milionus dolerių Rockefol- 
leris. Per ilgus metus ir socia
listai, ir komunistai, ir net re- 
akcioniškos darbininkų unijos 
poną Rockefellerį vadino reak
cionierium ir tt. Na, ar Chica
gos Universitetas yra reakcio-. 
niekiausias? O gal pono Rocke- 
fellerio malone jį padarė pirm-, 
eiviškiausiu ?

Palaukim su atsakymais. Pa
žiūrėkim į minėtas republiko- 
nų frakcijas. Jų yrą dvi Penu-, 
sylvanijoj. Viena vadinas regu-, 
lianų republikonų, kita pro-, 
gresyvių republikonų. šiuos pa-; 
gimdė dar pirm pasaulio ka
ro pirmasis Rooseveltas. Socia
listų Partija tada savo suva
žiavime aimanavo, kad Roose
veltas “pavogė musų progra
mą”. šiandien antrąjį Roose- 
vėltą įtaria atgaleiviški gaiva? 
lai, sakydami, kad jis pasisa
vinęs socialistų ir bolševikų 
programos ir vykdo “new 
deail”. Tai, tur būt, bus lietu
viškai; “ųąųjpji dalyba”. Aš 
nežinau, bet — a&u tam, kas
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Ar š|ąip> ar taip,, Lietuvių 
Kambarys bus, kiti ^ako,, 
“amžinai bus”, •— be jokios 
(Politikos, be jokios sektos, ne? 
turės jokios partinės ir reH- 
gjnės reikšmės,. Tas visus par
tinius ir nepartinius, religinius 
ir nereliginius lietuvius paten
kina, ir patenkins musų vaikų 
vaikų vaikų vaikus ateityje.

— J. Baltrušaitis.

N. S.Pittsburgh, Pa.
♦'Prekybos karab”’

.ktiį į gyvenbną..,.
Progresyviai republikonai tu

ri “Pennsylvania Security Lea- 
gue”. Tai ne partija, o tik pa- 
gelbinė partijos organizacija. 
Bęt .aš prisibijau, ar Penh. le- 
gjįątųra nepadarys įš jos nau
ją partiją. Juk pirmojo Roose- 
velto judėjimą senatoriaus 
Penrose vadovystė čionai išpla
tino, sutverdama net tris nau
jas partijas: A‘Birtl Moose”. 
“Roosevelt” ir dar vieną. Pro
gresyviai republikonai keikė, 
spardėsi laike rinkimų,, kad jų 
spėkas taip suskaldė, bet ką 
padarysi, kad taip įvyko lega- 
lišku keliu.

Tarp artimųjų frakcijų eina 
aštresnė kovą, pęgu tarp seųų 
partijų.

Penų, gubernatorius Pinchot 
su profesorium Tumeriu yra 
progres. republikonų f rakei jp- 
j,e. Jie dabar koyoja už “aka
deminę laisvę”. Geras dalykas 
kovot už visokią laisvę, taigi 
ir už akademinę. Bet, bekovo
jant, įsigilinti į ne savo par
tijos frakciją ir ten pagelbė
ti politinį laimėjįmą kam nors 
atsiekti — lyg ir butų netik
slu’. 1

Tarpe tų Pitts. Universiteto 
rėmėjų yra — rodos, didžiu
ma, — reguliariai republikonai, 
o kiti — .progresyviai republi
konai. Prie pirmųjų priklauso 
tas garbinamasis Melionas. 
Miesto majoras dabar demo
kratas — siųgle taxeris. 
nesikiša į dabartinį ginčą.

Reguliariai republikonai 
dė miestą iki šiol per 25 
tus. Jie nori ątgaut savo 
ną poziciją.
frakcija nori laimėt poziciją 
po demokratų.

* Kiek ta.‘aštri įtovĮ0'kur per 
vislus politikos plyšius trykšta, 
pakenks, ar pagerins mokslo 
įstaigą, nežinia. Ar šiaip, ar 
taip, ne amžius taip bus. Lie
tuvių Kambarys stovės Mok
slo Katedroje per šimtus me
tų. Dabartinė politika persi
mainys, partijos taipgi Iper- 

simąinys, o lietusių meno pa? 
vyzdžiai, lietuvių stiliaus “pa- 
marginimąi” stovės daugel am
žių ir liudys pasauliui, kad ya, 
tai tokia meno-dailčs-kulturos 
dvasia susidėjo lietuvių sielo
je per nepamenamus tęs tau
tos gyvavimo tūkstančius me
tų iki 1-934 m.

Kaip jau iš tp kambario ko? 
miteto spaudos pranešimų Ži
nome, joki politiniai, pąrtįnįai, 
sektiški, ar ši-ai p, ginčijami mo? 
tyvai ir simboliai kambario 
ruošoje nebus priimti.

Taip yra pareiškęs Univer
sitetas toms tautoms, kurios 
rengia tenai savo kambarius. -

Pittsburgho Universitetas nė?, 
ra reakcioniškiausias. Jis, ro
dos, dar nėra šiuo žvilgsniu 
nusistovėjęs. Nė kiek nema
nau, kad aš jį apginu, ar kad, 
skaitytojas galėtų rast mano 
paslėptą tikslą linkui jo apgy
nimo. Neapginu visai, Bet sa
kau : kur kartais daugelis žmo
nių ginčijasi apie ką, tai tas 
“kės” yra ant šiokiortokįo pro
greso tąko. Kad ginčijasi .dėl 
šio universiteto valdybos pasi-i 
.elgimų, tai iš to jau’ gali m a-1 
tyt, jog universitetas yra, dar 
“demokratijos” gobyje. O de-i 
mokratija nėra “reakcįoniš- 
kiausia”. Jeigu kituose univęr-' 
sitetupse panašus dalykąi. neiš-s 
eina į viešumą, nesukelia to
kių ginčų, tai gal jau jiiose pra
sidėjus stagnacija. p stagna
cija yra pamatu rėąjkcfjos.

Ar šiaip ar kitaip yra, arba 
bus, o laikraščių skąįtytęj.ai nė 
truputį neatšals nuo steigimo 
Lietuvių Kambario, nes skai
tytojai, reikia žinot, yra ap- 
tfrietesni už nęskaitytojus, #

Tur JAM risi žinome,, 
kad Anglija yra paskelbus pre
kybos karą Japonijai, o žydai 
Hitįleriuj. Tačiau gal niekas ne
žino, jog ir musų, lietaviškbj; 
North Sidėje yra- panašus “pr,e? 
kyboa karas”.

Panaikinus garsiąją prohibi- 
ciją ir grįžus geriemsiems gė
rimams ir musų lieĮtuviams biz
nieriams prisiėjo taikytis prie 
naujų aplinkybių. Vienas geras 
musų, tautietis (mes jį pava
dinkime d zuku),~ nemanydamas 
nieko blogo, nusitarė eiti į to? 
kį biznį, kuris atitiktų šių die
nų reikalavimams. Apsirinko, 
tinkamų vietą visais atžvilgiais, 
— gražiai ją įrengė ir atida? 
rė restoraną su gėrimų bizniu. 
Vieta patraukianti^ pataruąvj.- 
mas mandagus ir musų dzū
kas su sayo šeimyną, nors ir, 
sunkiai dirbdamias, tikisi lai? 
kui bėgant padaryti gerą biž- 
nį-

Tačiau musų dzūko pasiseki
mas naujame biznyje pradėjo, 
nepatikti susiedui sl&yiokui? 
esančiam tokiam pat biznyje,; 
bei jo geram draugui žemai
čiui, kuris vis dar senovišką, 
prohibicijos laikų biznį tebeva
rė. Prasideda “pre.kybo? karas” 
tarpe dzūko, žęįpaįčįo ir sla- 
vio-ko. žemaitis nekenčia dzū
ko, dzūkas žemaičio, o slayio- 
kas nekenčia abiejų. Ir kurgi 
sįavjokui nebus pikta, kiflomet 
jis, y ra ^ek^i^^kifcpfsipejn^s 
iš tų “lftvitiU^M iŠ gfažį namą 
pasistatęs, o dabar tie “litvi- 
nai” ėmė ir nušluostė jam no
sį,

• Musų žemaitis* kuris turi vi
sas savą protėvių ypatybes (ge
rąsias ir blogąsias)., pradėjo 
gailėtis, kąd jis pražiopsojo tą 
progą dėl bjznio, kurią pąsi- 
nąųdoję jo draųgąs dzūkas. 
Tad nutarė, ką4 Wkią d^ukuji 
atkeršyti. Susiranda vietą tik 
skersai gatvės nuo savo drau
go dzūko, ir atidaro tokį pat; 
biznį^

NAUJIENOS, Chicago, DL 
----------------------------------------------------------- 1 . '"r’jgyi.........

$5,300, Mdtaris, norėda- 
(uos pinigus gautį, 

arinei au Faracci i#y Sąetta 
yyrtfc guriai nužudė^ — 

supjaustė* peiliu ir sušaudė 
Tačiau, aprauda jiems we-j 

teko pasinaudoti. Iš jų nnsj-; 
kaltan.0. pasinaudojo tik tas, 
kuris paspaudė elektros myg
tuką mirties bausmę vykinant. 
Mąt, nuo gąlvos jam yra mo
kama $150. Tad per vieną 
tik pusvalandį jis uždirbo. 
$450.

Moteris patiko, tris vaiku
čius, — 
duktari, 
atvestas atsisveikinti, 
daugi jis -yrą visai 
tai nesuprato, jog tenka 
paskutini; kart< motiną ma
tyti.

tą vakarą turėjo gi
mimo dienos Mper«M. Ji pa
rašė mottari laišką^ jog ture-' 
rianti smagų laiką.... » 

Tri buvo tikra tikimo iro-, 
nija: kuomet dukrelė iinks-> 
minėsi ir džiaugėsi dėl sayo 
gimtadienio, tai 'motina ruo?; 
šėsi mirti-

Dąug kas didžiuojasi dvide?! 
ritata amžiaus civilizacija.; 
TąČiafU pasirodo, jog pas žmp? 
nes; dar giliai barbarizmas tc- 
btėta įleidęs šaknis. Senovės 
įstatymas: akto UŽ akį, dantis, 
už dantį, — ^bepraktikuoja-1 
ma ir šiandiem Vadinasi, tebe?. 
ažįriema tagatiška žmog- 

dė. Matomai, praeis djar 
nemažai laiko, kol; žmonės 
taps tikrai civilizuotais.

" "-Tir“.y "'-y?-"-—v -

Jesrish IVomeų’s .Qrg^nizritans, 
AHęgheųy <jounįy Soctaįistį 
Pąrty, Workmeų’s Circlęs ©isri’' 
triet Committae, JėwM War, 
Veterans, German Arbeiter' 
Sąųger B uita., AjUritaJJ 
Vėrėm, Arbeiter Krankerokesse 
ir kelios kitas mažesnės orgą-< 
nizacijos.

Virš minėtų prgąni^acijų ąjt-, 
stovai, šjame savo sųriritatiW' 
priėmė rezoliuciją, kuria pata
riama Amerikos banlcįeriams 
neskolinti pinigu, he tik 
čių Hitierip vrid$ri> 'bet ir vo?j 
kiečių industrijoms, kur 
leris šeimtatakaują.

Komi,teta prezidento Jolųj Ji, į 
Kąne, kuris yrą, įr 
miešta tarybos wy»» perriš? 
ke:: •‘;§itaki«’i padėjai eumt; 
•kožnam sveikai manančiam 
amerikonui narą, jokio kita pa? 
sirinkimo, kaip tik nepirkti vo? 
kiečių įšdirbystąs prekių kri 
viešpataują, tenai nacių, tero? 
rąs'”. . *

Pittstarg^, Pą.
Jau žemė nepikta dri Naąta’ 

naftų Patao ,

“Pitisburgbo ' ''■ l^aujjienose”} 
jau buvo tašyta, kad federąlėi 
valdžia planuoja įs,teigti Nacio-, 
nulį Parką Pittsburgho apytin*-; 
keje*

Rugpjūčio d, Ūpo pr.aneš? 
tą iš Wariitagtaa> p. kadį 
jau ir žemės yrą nupitata 
000 akerių dėl minėto parko; 
Beayer netoli
W. Va, valstijos rubežiaus, 27* 
mylios talumo. j vakarus ųųoi 
P^ttaburgho prie Likerių Hjgh-i 
wluv ir Racoon Creek

Nacio.nąh.ų Pąrkų įrengimo! 
darbąš busiąs tūo.iąb ptad^tas,, 
pęrkelįąnt. Civijian. Coųserva-. 
tion Corps kempes ir kad at
einančią vasarą nors dalim to 
Nacionalio Parko publika jau^ 
galėtų naudotis. ;;

Pirmiausiai busią prir^igtą; 
jlęl publikos, naudojimp 2,000 
akerių žemes, ištaisant* vietas' 
dėl piknikų,, išvažiavimų ir vi
sokių žeidimų/ Ttaverse upe
liukas bus užtvenktas, kad pa
darius didelius ežerus dėl maų- 
dymosi ir žuvavHno. Likusi 12^-; 
000 akerių žemė busianti pa?( 
versta miškUkJftri'leidžiant lau?; 
kinių žvėrių’irpj upeliukus žiir

Po mišką ’taįsta 
kai dėl pasiyąik^oita*^

biznį, —- restoraną su gėri? 
mais. Nors žemaičiui visa tai; 
daug kaštavo, bet jis pastatei 
ant say.o, kąd suvarius į ožiot 
ragą, tą 'nelabąjį'dzūką. Na, o 
dzūkas irgi turi savo bočių 
ypątybes, nenusigąstą, pariti“ 
KČdamąs savim ir savo šeimy
nos nariais, kurie moka man
dagiai patarnauti ir gražiai su 
syečįajs apsieiti.

Dabar jau pasidarė iŠ b.uvi,‘r- 
šių draugų du priešai,

Japonija su Anglija yataosi, 
dėl prekybos Tolimuose Rytuo
se, o musų tautiečiai — dzū
kas su žemaičiu (kalakutu) dėl 
prekybos su grabų dirbtuvės 
darbininkąis, o ypač pietų Jai? 
ktf... — Aukštaitis.

Pittsburgh, Pa.
Susidarė komitetas skelbti boi 

kotą, vokiečių prekėms

mm uii1 n|ni<|i

MRESPOIUOCIJOS
■. J J .J. JII!' A■ TR-a-4?

Brooklyii, N, ¥.
Legaliuos žm ogi u dys t ės

iJvertg. Gal t>i4, žtfag JfeįnviŠ-'Wimdka ir ęali, o 
nori visuomeniškai pasidarbuo
ti. • • ' /.'>

t kas pavadinimas kaip nors tru
putei} prisidės prie to, kad tie-

Rugpiučio 8 d., vadovauj-ąn- 
iti. Pittaburgh.0 organizuotiems1 
darbininkams, buvo sudarytas 
ibendras. komitetas skelbti boi
kotą vokiečių išdiaįiystds prė-' 
kėms visoj vakarinėj Pennšyl-: 
vanijoj. Tai bus kaip ir kovos1 
priemonė . prieš Himlerio kruvi
nos diktatūros siautimą Včkie-: 
Ujo j, kur yra suardytos dar
bininkų laisvosios unijos ir siau-1 
čia kruvinasis teroras bei bai
siausia rasinė neapykanta. !

Komitetam įeina sekamos or- 
ganizacijos: Pittsburgh Gentrąl; 
Labor iUnion Councdi, League 
for Sočial Justice, American 
Jewish Gongress, Copference of

du sūnūs k vieną 
Vienas supus buvo 

Ka- 
jaunąs,

Laikraščiai sako,, Jog tai jau; 
ketvirta moteris New A'orko 
valstijoje,. kW* mirė elektros 
kedčį. tai penkios bu
vo. pakartos. Bet jau randa
si ir daugiau, kandidačių, štai' 
CooperstpyVn mieste tapo su-l 
imtos dvi moterys, kurioms1 
ingi gal teks sėsti į elektros 
kėdę. Tai Eva Goo ir josi 
drauge Martha Clif^i. Kaitina- • 
mos jos yra nužudymu Harry 
Wrigjife “54- metiy vyro.
i ą Wrigbt jr^/ibiivęs apsįdrau-; 
dę,S apt, $,ly800. JDėl tos ap-: 
draudos moterys jį ir nužu- 
džiusįos. Rugpiučio 14 d. jis; 
buvo surastas ant kelio negy
vas. Iš pradžių buvo mano?* 
ma^ kad’ su Wright atsilikoi 
notai m ėi tapo automobilio su
važinėtas. Tačiau Lyrinėj L- 
mos parodė, jog per kūpą 
automobilius pervažiavo pe 
’yieną, bet bent kelis kartus. 
Tuoj. kilo nuožiūra, jog 
’Wrigiit buvo nužudytas. Pasi
remiant Jkai kurių automobi
listų liudijimais, aukščiau pa
minėtos moterys tapo usimtos 
ir apkaltintos žmogžudyste.

— Frank Lavin^kfls.

Mųsą tatarias tikrai, yra žy? 
minusias visoje Amerikoje; 
bėgių tik vieno pusvalandžio 
tapo tagatišhai; nužudyta, trys 
žmones. Tai airitikp rugpių- 
čjo :9., df Ekzekuciją prasidėjo; 
n rib vaL vąjkaro. pjrmtau- 
siai buvo aįvęsta ta fi^odta?; 
ta į elektros kėdę Ąnnė. AiU-j 
tonio, 42 metų amžiaus italė.. 
Ją palydėjo kunigas, skaity-j 
damas maldas ir ruošdamas' 
ją į amžiną kdlionę. Ranko
je jis iaifcė' kryžių.

Moteris-' buvo pasodint® i i 
krėslą, tinkamai pririšta, o 
paskui ’ migalabinta. Tą dar
bą. attiko etaktros srove, Į ką-' 

’ri^buybr'pri^šta'-'-p^.’J^ 
jšsĮtampė,suvirpętaj. \ ir 

yiskąs paįaigįa,;
vta mėtdėsii MyntaU.ąi, W'd.i 
ųųsikątiėles dušta dievąs; pH-l 
imta į, dad^us karri’ysl^ ’' 
i/:I?askUL\jąr;se^>^ Su
eita ir ^jįi-f 
įąį. J m buvo pą99di^ti j tįą
pątįi taMf r ta 
koma». Karceri.

jjpkflMs. .&R litf0S( į1®

“ V/si,' tMW° j 
Smerkti ;.;?ūž r ■ w>’a;4r,įta: pati 
riusikšlttmį: žmbgiįudystę^įr

Deteoik Mich

g-?.-. i"—''

stą,( žiūrėk, mažytis miško pi- 
Jietųkas atbėga po suolu,, pa
tupi, net į priešakines kojeles 
ką nors pasiima... Bet — pa-' 
judėjai, tai idilija baigta: dvi 
jgyvįos akutės jau žiuri jiuo me-' 
idžio šakos ir, rodos, sako:

— Žiųome mes jumis, žmo
nes! Neapgausite!.,.

Ir tas kerėpliukas žiuri, kaip 
aš vartau didelius laikraščių 
puslakščius. Rudas gyvūnėlis 
--•filosofas. Jis verčią mape 
susimąstyti. Juk teisybė, kaip 
to miško gyventojo akutės ro
do, kad nematai žmonių yra 
veidmąimu,. Ne tik žvėriu
kui (jį pabaidoj, bet ir kitiems 
žmonėms.

Man gaila to vovįeriųko, ku
ris, netikėdamas mano gerais; 
porais jam, saugojas! manęs, 
be.t man taip pat gaila ir ne
mažai tų sutinkamų žmonių, 
yyrų ir moterų, visuose žemy-, 
puošė, kurie man kartais vie? 
toje širdies turį rupūžę”* bet. 
visuomet nuduoda bičiulystę. 
Man tokių žmonių gaila iš tos 
puses, kad jie nepastebėtų, jog 
aš jų veidmainystę matau. O. 
veidmainystes ilgai nepaslėpsi! 
Tai; man ir gaila, kad toks 
žmogaus pavidalas, veidmai? 
niaudamas prieš mane, nepa
matytų, jog aš jį jau pažinau, 

tegul gyvena toks su savo 
Įsitikinimu, kad aš jo netikru^ 
mo nepastebiu...

Kaip, vargšę vovięrikę kar
tais piktai pabaido žmogus, 
prie kurio ji priėjo su pasiti
kėjimu, taip mane dažnai pa
baido (bet aš nebėgu) žmogus, 
kuris mane jau mintimis kiša 
į pypkę, bet paviršutinai 
iš toli rėkia į mane:

“Ooo!.. Laaabas!.. Ponas 
kaaauskas!.. Labai, laaabai 
tanu!;.

Aš tokiam dėlioju ir tyliu 
apie mano pastebėjimus. Jis 
mano, jog aš jau ir tikiu juo. 
Tegul' mano, tegul 
džiaugia!..

O aš iš Detroito 
išmokau1 filosofijos.'..

“Eikš čia, mažyte 
tave už tai Į tavo paiką snu 
kutį pabučiuosiu4!..” — bet vo? 
vierikė, išsigandus, pabėgo 
aukščiau į medį..

> Ji perdaug gerai žmones pa
žįsta.

— Arėjas Vitkauskas.

Voverikės apie veidmainystę

jau

Penktadienis, rugp. 17, 1934
■ ........ .... -,-=" •
kad jis nušviečia pilnai apie 
skyrių darbas: apšvietos, kul
tūros dirvoje, tarp kaimo žmo
nių.

šiame numeryje plačiai ap
rašyta skyriai: kruopiai, Kra
žiai, Kupiškis ir tt.

Pamtak, kad sttaipsniąj,, ku
rta talpa “Laisvojoj Mintyje”, 
niekados nenustoja savo aktu
alumo ir todėl užsiprenume
ruoti tą laikraštį niekados nė
ra vėlų. Kaina tik $1.00 me
tama. Adresas:

“Laisvoji Mintis”, 
Aguonų gatvė, No. 8, 

Kaunas, Lithuania.
štai turinys:

“LAIVOJ! MINTIS” Nl 6— 
(bjržeMor-4iepos)_. Laisvama

nių etinės kultūros draugijos 
Kauno skyriaus mėnesinis lei
dinys. Turinys: 1) Dr. J. šliu
pas ? 10-ties metų sukaktu
vėms. 2) Mk, Honda ir dr. Kai
rą 10 metų draugijos gyve
nimo. .8) Dr. I. K. Laisvamanio 
tikėjimas (straipsny atremti 
daromi laisvamaniams priekai
štai, kad jie nieko nekuria, bet 
tik griauna tikybą). 4.) T. Ka- 
rušis. Mokslas ir religija. 5) 
Dr. Šlp» Bažnyčia ir valstybė 
Vokietijoj. 6) I. K. Katalikiška 
kultūra. 7j Vidirramžių šešė
liai radio gadynėj (Eucharis
tinio kongreso proga). 8) Iš 
N. fndrašio knygos. Medicina, 
teisė ir pasaulėžiūra. 9) J. Il
gūnas. Palyginamoji religijų is
torija. Mokslo ’eidiniąi apie 
Kristų. 10) Korespondencijos. 
Kartu su ši.tuo numeriu visi 
prenumeratoriai gauna jau an
trą priedą — knygą T. Karu
žių “Laisvosios Minties” ABC”.

7

Vit- 
ma-

tiki, tesi?

vovierikčs

rudke, aš:

“Laisvoji Mintis”
&tai atėjo seniai lauktas, ne? 

paprastas. “Laisvosios Minties” 
Jubilėjinis numeris, pašvęstas 
pirmo- dješimtmečta sukaktuvių 
paminėjįmųi Laisv, Ętinės Kul
tūros Draugijos.

Sis numeris įdomus tiiom,

I iPngąltaUK išsųiiidė svajonė! 
i Kasdieną matau* laisvas yovie- 
i rikes. Kaip man patinka, Palr1 
-mer Panko senasis amerikiečių, 

talpi jiems miria gyyen-. 
ti visame / parke, tikrai pana- 
$ąrne į laisvą mįškų> Jos daug; 
kų» ir kata
ątajną. ant ayrietatylų, suolų 
pernąkyoti žmegu.s,.ir kąip dje- 
ną taidžta' golfų pst 
žmonės, ir kaip. Arėjas Vitkau?' 
atkas su pluoštų įvairių laik
raščių ateiną į patį ramiausią 
kamputį.

Vovięrikįų yra visokių — 
delta,. kUPAe kaip .katinų,, su. 
ita.ustamią>mdagQmįs,. ir mažy-' 
įSĮty, kata 'žiurkių, visai be pa-; 
pustu uodegikių. Vikos tas bu-' 
tybšs itabailios ir; malonios.; 
Tiesa, mažyčiai i vovieyiukai 
smarkiau šauna į šalį iš po ko- 
ių,. bet Jįabėgę. taip; pat ilgai ir 
hejttdbmai tupi, murksi akutė- 
njį», MiP ir seniai, jų,, jeigu- 

nčggąflini, If voyigrjuky tų 
ivŲ^snta is^ikinųu, kad ir 
įie yrą sužįnojęj • jog dąųgpĮis

—...""--IV ................... .  ......

CLEVELANBIECIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis ,

JUOZAS KATKUS 
1372 Ę, 65th St, 

' Clėveland, Ohio ■ 1
Kur kasdien' galite gauti 

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

*■" "■■■——ii *...... " ■■■■ ■■■

t J* .!1

Pirmus Morgičius 
aut- Real mate 
Defautted ir Undefmilted 
Perkamu už Caeh są N^perdj- 
deliu Atrokavimu. Dąočsmę 

Coilateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAH
! INC.

120 S. La Šalie St.
TeL Franklin 0576

♦ » - f

Lietuviškos 
Degtinės

NATHAN 
KANTER

W.'. »"

■?     u u. ti

.... .  ]

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 

Kęntuckr 
Bourbon

47.07 S. Halsted St.

Tl?.‘ t> i—■ y ■ t  

Daktaras
Kapitoną?

Paiauliniamo kare

ripkas, viešai, prieitų prie tąv|6, 
W Sfe nota
yęš ’— išg^cįll^ Kai aš sėd- 
žiu w |O
Hs

ters!“vyras:' buvo^apsia^atiaės'fc. ’isigiliitįs j ’ špšu^Os skanė-
* 1 v.. įf ’/’■»' A- ■ > f z/

< T, . J ,

WISSIG,
Speciali«ta« H 

Rualjoa

GYDO VISA-S UGAS VYRlTTR' MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpadaliŠkai gy4o liftas pilvo, plaučių ir pusl&t ufcauo- 
dijijęną Mįįlio. odos, lig^s, žaizdas, ręunjatizmą, galvos skaysfljus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jheigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite

UVO 1Q valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—S valapdai vakare.
Nedaliomis nuo ii ryto iki 1 vai.
4200 Weat 26 St Kampas Keeler Avė, TeL Crairford 55T8



Penktadienis, rugp. 17, 1934

Atostogos ant Ratų
Rašo Mikas Šileikis

gra-
par-
Bav
per

kaip Lietuvoj

(Tęsinys)
Naktys čia labai šaltos
Beveik apsigavoine nepasi- 

inidanii daugiau blanketų ir 
kitų šiltų drabužių. Saloje 
dieną saulė gan karšta, bet 
naktimis būna tiek vėsu, kad 
maudytis nuėjus, vandeny jau
ties, kaip,šiltame patale. Ten
tas mus pasaugojo nuo šalto 
nakties oro. Sako, per di
džiąsias Chicagos kaitras čia 
buvę kaip tik gerai.

Klimatas čia labai geras, 
lengvas ir pilnas pušų kvaps
nio. Sveikatos atžvilgiu, tai 
vargiai kur berasi geresnį kli
matą.

PerJnsula State Park
Paviešėję keletą dienų 

žiame Potowotomi State 
ke, susipažinę su Green 
apielinkėm, persikėlę
Sturgeon Bay tiltą, keliavom? 
į kitą salą — Peninsula State 
Park. Į tą parką nuo Stur
geon Bay yra apie 35 mylios. 
Bet tos 35 mylios atrodė, kaip 
penkios mylios, nes pakeliais 
matosi gražus vaizdai: neįma
nomai dideli vyšnių laukai. 
Ubuolių ir griaušių, čia net 
medžiai linksta prie žemės. 
Ūkiai labai gražus ir dideli. 
Vietomis teko keletą mylių 
pravažiuoti per vyšnių laukus. 
Be gražių ūkių, kartais mato
si Green Bay ežeras ir krantų 
kalnai (bluffs). Green Bay 
ežere yra daug mažesnių ir di
desnių salų. -Kai kurias jų 
valdo turčiai ir. ten turi išsi
statę vasarnamius. Kai kurie 
turi ir briedžių. Washington 
Island sala yra 36 ketvirtainių 
mylių didumo. J ją galima 
laivu su automobilium nusi
kelti. Tolumas ?T|ūo. Garrett 
Bay iki Detroit Harbor — 8 
mylios.

Miškai
Peninsula valstijos parkas 

nėra tokis parkas, kaip mies
tų parkai, bet tankus, “neiš
brendami” miškai. Didelės 
pušys, eglės, klevai, beržai, 
“hock” medžiai ir paparčiai. 
Keliai visur geri: kapoto ak
mens, sulieti su smala, bet la
bai vingiuoti: rangosi aplink 
kalnus, vietomis eina aplink 
ežerus. Peninsula miškuose 
nepaprastai įdomu. Kai įva
žiuoji į tankius beržynus ar
ba eglynus, tai net tamsu ir ve
šu pasidaro. Ežerų krantai 
apaugę tankiais beržais ir iš 
tolo atrodo kai balta siena.

Važiuojant išilgai parką, 
pasidaro 5% mylios kelio. 
Kempinti Čia gali kur tau pa
tinka. Nuvažiavome iki Nico- 
let Bay, kur įlankoje yra gra
žus, smėlio “byčius”. Rado
me labai daug žmonių “be- 
kempinant”. Nebuvo tinka
mos vietos musų dideliam 

rtentui pasistatyti, tuomet nu
važiavome kiton vieton, netoli 
Strawberry Island, kur rado
me nedaug žmonių ir gražioj 
vietoj apsistojome.

Gal niekur kitur nėra tokio 
švarumo ir geros tvarkos, kaip 
Wiconsine. Turistų stovyk
lose randi virtuvę: karštas 
vanduo, prosas, rankšluoščiai 
ir malkos dykai. Vanduo ge
ras, šaltas, yra švarios išėji
mo vietos ir tt. . Gyvenk ir 
gerėkis gamtos gražumu. Yra 
daug šeimynų, ktfribs per va
sarą čia gyvena. ' ' '

Uogų — kiek tik nori
Aviečių pilni miškai, reikia 

tik netingėti jas rinkti. Kas 
nori vyšnių, nuvažiuoja pas 
ūkininką ir už 20c. prisiraško 
viedrą, o kai kur ir visą buše
lį. Raškyti vyšnias reikia pa
čiam, nes jas čia parduoda ant 
medžių. State parke yra sor 
das, pilnas obuolių ir kitų vai
sių, rodosi, pyčių, vyšnių ir kt. 
Kas nori, tai pasiraško ir nie-

tai kaip Karnavičius paskelbė 
savo rapsodiją, ir dabar įsi- 

jkunys Jurgio Viktoro svajonė 
[išgirsti savo kurinius pilnos ir 

Sapnas ir žąsų kliksmas '/eros orkestros išpildyme. 
Sapnas “išpranašavo” nelai- foUs taipgi 

mę su automobiliu. Rodosi, 
patekau kiniečių garažan tai
syti automobilį, bet mechani
ko niekur nėra. Ant galo 
prisistatė du kiniečiai, Jr ki- 
nietiškai 
akį viens kitam, 
jie daro suokalbį mane ap
gauti, bet mano laimei atėjo 
ple Euprosina Mikužiutė ir 
sako: “Aš galiu išversti jų 
kalbą į lietuvių”. Paskui aš 
išėjau siauru urvu, kuris bu- 

, vo pustamsis, supuvusiom 
grindim ir atrodė kaip ber
žynas. Pro mane pramaršavo 
du nykštukai su cilinderiais ir 
portfeliais po pažastim. Žiū
riu, tai buvo adv. K. Gugis ir 
Andrius Bulota. Bulota dar 
pažiurėjo atsigręžęs. Paskui, 
kai pasibaigė urvas, aš išėjau 
į didelį kambarį, kur buvo bu
fetas. Prie pat mano nosies 
šoka dvi didelės, geltonom' v1IA1T-h
I * * L * * f ™ T 1 * I KA ŽMONĖS MANO biaunos kinietes. Laukimų 
žąsų rėkimas mane prikėlė iš 
miego ir sapnas nutruko.

Išėjęs iš kempės, nusiprau
siau ežere, padariau 
čius ir i 
miestelį. Pravažiavę apie my
lią, prieš didelį kalną, vadina
mą Norway Bluff, rengiausi 
paleisti mašiną “polnym cho- 
dom”, kaip staiga po sėdyne 
pasigirdo nepakenčiamas tren
ksmas. Manau sau, “klačius” 
truko!

Leidė nuėjo uogauti, o aš 
krapštaus palindęs po mašina, 
bet nieko negaliu rasti. Pama
žėl! sugrįžome į kempę, kur 
kitas žmogus pagelbėjo suras
ti, kur ir kas nulužo. Nuta
rėme, kad “rear end” “supleš
kėjo”. Nuėmiau dangtį ir su
radau įstrigusį šmotą geležies 
į girų tarpą. Radau dar tris 
sukapotus šriubo šmotus, išė
miau, sudėjau atgal, kas rei
kėjo ir mašina eina, kaip svie
stu patepta. Bet klausimas, 
iš kur atsirado tie geležies 
šmoteliai, kuomet giros yra 
sveikos? Gal namo važiuo
jant visai sugriusime ant ke
lio...

(Bus daugiau)

kalbėdami u merki a 
Matuti, kad

Be Jurgio Viktoro kurinių 
_ _ i atlikta Naujalio 

simfoniška poema '“Ruduo”, Jo
kūbėlio simfonija viename sky
riuje ir Karhavičiaus naujas 
simfoniškas kūrinys.

šį lietuvių muzikos progra
mą Chicagos Simfonijos Or
kestrą ddoda kaipo vieną iš tau
tinių programų, ir tai yra vie
na iš gerų pasekmių lietuvių 
dienos rengimo pasaulinėje pa
rodoje. Jurgis Viktoras ir J. 
Olšauskas, kurį Margutis sakė
si siuntęs net į Kauną, dau
giausia prisidėjo prie muzikos 
kurinių parūpintam.

Visi lietuvių muzikos mylė
tojai turėtų nepraleisti šitos 
progos išgirsti savo muzikų ka
rinius atliekamus vienos iš pui
kiausių simfoniškų orkestrų, 
Erikui De Lamarter vadovau
jant.

kultūrinį darbą dėl lietuvių tau- 
tos. , '"''r

Katalikas 'prisipažino, kad,'kai
po geras katalikas, paklauūęs' 
‘Draugo” ir nuvažiavęs į Ha?- 
lėm, bet 
suvažiavę 
valkų jomarką kėlė.

Taigi, ve koki kataliko pa
sakojimai apie tautos vadų dar-, 
ous. Nesiinteresavaū to kata
liko nei pavardės nei kur gy
vena, nes tuįp buvo įsikarš
čiavęs, kad beveik su ašaromis 
prasitarė, kad tokie katalikų bei 
kunigų darbai tik griauna ka
talikų tikėjimą. -

Kiti gali pasakyti, kad tai iš
mistas, nes geras katalįkas ne
gali taip šnekėti, prieš kunigus, 
bet juk pats prisipažino, kad 
yra ščyras katalikas. Prie to 
dar turėjo pasikabinęs ant kak
lo kokį tai medalikėlj su šird- 
džia, kas retenybė matyti tar
pe tūkstančių besimaudančių 
žmonių?—X. š.

apsivylus, nes,apsivylus, nes, *ėšą 
tik keli šimtai da-

The Englišh Golumn
■ .. -------------

kas nedraudžia.

Festival takos place Saturdayiyou mahagė to find your way 
night, Ai.’just 18 a t Soldiėrs home?
Fiteld. The Pirmyn Choras *has 
bėėn invited to participate as 
“special gliėšt artists”. Whe- 
thfei* they will or not dėpends 
on the rehearsals cf this 
week. /

Arte you coming to the Lith
uanian Youth Societies first 
anniversary celebrątion at the 
Canton Tea Gardelis? You’re 
bound to have a good time 
\vherever you go with this 
eį’owd. It is going to be a very 
spe'cial occasion. You can 
your tickets from any of 
organization’s members.
COURT CAPERS:

Stanley Jakubauskas up and 
around again 
president of Pirmyn 
grats!

Būtini Sovetski managing 
skillfūlly to avoid talking in 
Litbu'anian, and then doing so 
in a moment of Jorgetfulness. 
We thought you 
impJTssible.

I “Aldona’s got 
urtderškirt”, and

Don’t be a Slacket!
And the “Strollers” continėe 

to s troli.
Mr. K. Stephens with a 24 

oz. bottle of pop in onė hlnd, 
and... we-!l, it wafc mote thah 
a 24 oz. sandwich in 
other.

And it rained, and rained fight our way to the top.
kWp oūr colors fly-

Come oh you hard-tackitag 
line taen and flashing backs! 
Why hesitnte in joihing thfe 
Lithuanian fbotball tėam ?

the į Sho<v ihe other nationalities 
I that we can unite as ohe and

ai|d rained. This year tevten 
that's news.

jįLtatil the T.ext time. 
, ,’Til we n.eet again, 
>o < The Duchess.

L‘et & 
ihg.

Don’t be u Marta.r — fili out 
yoūr applichtfon uid senti it 
in

buy 
the

Was re-eleeted
Con-

s Aid it was

lace on her 
just watch 

the fair Miss Grigonis blush.

FOOTBALL membeRshič bRIVE i
Send to Art Montvid, 2121 N. Westem Avė. į|

Name i n f uit

Address

Weight

Experience
i

Print

... State
Print

Height

| Atbalsiai iš Lietuvių
.... Dienos Parodoj
išvažiavome į Ephreim'

'Katalikai smerkia Draugą” ir
Vanagaitį už provokaciją

• prieš Lietuvių Dieną

ir* 9 n ii ' IWė wouldn’t have thought it King s Bulletin pmibie.
! Did you know that Ed

tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių simfonija 
pasaulio parodoj

Swifto stokjąrdų kompanija 
duoda lietuvių muzikos pro
gramų šį sekmadienį

Swifto stokjardų kompanija 
šiais metais pasaulinėje paro
doje turi nusamdžiusi Chicagos 
simfonijos orkestrą duoti pa
saulio parodos publikai kasdien 
ir veltui puikius simfoniškus 
muzikos programus. Swifto pa
samdyta orkestrą savo koncer
tus duoda ant vandens pastaty
toje scenoje prie 22-ros gatvės 
tilto.

šį sekmadienį, rugpiučio 19 
dieną, Swifto kompanija duos 
savo scenoje lietuvių muzikos 
programą. Tai bus vakare nuo 
8 iki 9 vai.

Chicagos Simfonijos ,$kes1> 
ra, susidedanti iš 70 muzikan
tų, po vadovybe Eriko W La- 
marter, gros vien lietuvių kom
pozitorių kurinius.

Pažymėtina yra, kad bene 
svarbiausią vietą tarp lietuviš
kos simfoniškos muzikos už
ims kompozicijos musų talen
tingo chicagiečio muziko 
ViktOrd (George Victor) 
džiami bus net trys jo 
niški veikalai, 
dainų ir šokių 
Jurgis , Viktoras

džiami bus net trys jo starto- 
niški veikalai, paremti lietuvių 
dainų ir šokių melodijomis. 
Jurgis Viktoras , yra parašęs 
šiuos savo veikalus dar prieš

Hear Ye, Hear Ye!
How tame this week*š iiėws 

is after all the rejoicing bf lašt 
week dver * thė sūccesš of .the 
Lithuanian Day at the Fair.

We had such a good timė, 
and were hoping to have aii- 
other such day next year būt 
President Rufus Dawes hąs 
announced that the Fair clbsfeš 

permanently this

nei žodžio.

Trečiadienį man nuėjus matu 
dytis ir besėdint prie ežero 
kranto, atėjo koks vidutinio 
amžiaus žmogus ir atsisėdo 
sale. Nors sykiu maudėmės ir 
sykiu sėdėjome per keletą va
landų, bet viens kitam nepra- 
tarėm

Bet jau besirengiant man na
mo ir pradėjus baltintas var
tyti, kas tai barkšterėjo ir nu* 
krito tarpe akmenų. Nusigan
dau. Maniau,, kad tai laikrodė
lis ir jau susikūlė .bekrisdamas. 
Pradėjau - dairytis šalę .manęs 
sėdėjęs žmogaus* pastebėjo, kad 
šalę jo kojų, tarpe akmenų, nu
krito Lietuvių Dienos ženkle
lis, kuris buvo užsilikęs balti
nių kišeniuje.

Pamatęs tą Lietuvių Dienos 
ženklelį, mano kaimynas links
mai prabilo lietuviškai, pats iš
traukė ženklelį iš tarpo akme- 
nų, o paskiau paprašė padovano
ti jam ženklelį, ką, žinoma, aš 
ir padariau. Pradėjome kal
bėti apie sėkmingą Lietuvių 
Dieną, apie kurią mano kai
mynas labai interesavosi. Pa
reiškus man visus įspūdžiais 
Lietuvių Dienos, mano kaimy
nas labai rūsčiai išsitarė prieš 
kunigus, “Draugą” ir Vanagai
tį, kutrie darė visokias provo
kacijas; anot jo, kad apgavus 
lietuvius it pakenkus Lietuvių 
Dienai, dargi pavartodami Da
riaus Girėno vardus tokiam 
purvinam darbui, kuomet šie 
dėl Lietuvos labo yra gyvastis 
paaukavę.

Katalikas patvirtino, kad ku
nigai baidė savo tamsias ave
les smertelnu grieku ir neduo
ti išrišimo tiems, kurie eis į 
Lietuvių Dieną. Prie to, girdi, 
Vanagaitis statosi toks didelis 
žmogus ir patriotas, bet ištik
tųjų jis daugiau niekas, kaip 
tik makliorius. Pats nieko ge
ro negalėdamas padaryti su vi
sokiais pliurpalais dar stengia
si pakenkti tiems, kurie daro

its doors
October.
. For the lašt five* years the 
Tribūne has arranged musįcal 
programs called Festivals. This 
year the Sixth Annual Tribūne
• ■ — ---- ----------------v------------------------------------

_ you know that Ed 
krause, the Notre Dame foot- 
ball star, who is to play on the 
Tribune’s All-American team, 
is Lithuanian?

Was it past your bed-time 
Adele Rakauskaš, or did you 
jiist feel likę making that mo- 
tioh to.adjoutn?

Frahk Pūkis, the new pianoy 
moving director by eleetion.

Julia Sadulis, all dressed up, 
dighity personified, munching 
a šuttimer saūsage sandwich.

And did you know Mr. Be- 
liajus has an honorable dis- 
charge from the U. S. Navy?

PAls desert you Tony? Did
..... ■ ............ ........................ . ................... .

■™N0S R U P T U R A ^PAVOJINGA 
Tiktai nioksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rapturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos., Mes esame tre
ti generacija Diržą (Truss) iSdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
ęilnu pasitikėjimui ’ . . .

aipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminė* bAnėlėlcos) dėl vąricose gyslą, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPĖDIC CQ.
/i 183 West Lake SU Arti Wells St

.......................... i—., i i..... .... ............................................. ■

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS 

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

. Moterims seredomis iki 7 v. v.

fiARSINKITES “NAIiJIENOSr
. _____ - __________ l.. .............

“MIDWEST STORES”
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS—PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, RUGPIUČIO 17 IR 18 DIENA

; «-ii

VAflfiaiUGTAGUN
Octairon Muilo Produktai nekainuoja dau 
ffiau nerti byle kuris kitas gero* muilas 
bet jie turi pirmenybę tame, kad jie tirto- 
d^vertingas premijas be axtra pHmokSji- 
n». Kuponas randasi ant klekvfeno įvy
niojimui popierių.

»&><>■<> vay 
[OCTAGON

“MAXWĖLL HOUSE”

KAVA
DUTCH MĮLL
COOKIES

OCTMSOH 
SCOURINO 
lŪEANSĘįl

OCTAGON SOAP

OCTAGON TOILET 
____ ________________ F«r TOtLST —SATH mU SHĄMfOO

OCTAGON SOAF 
CHIPS 2for29«

“Rich Heavy Suds” £ Ite 
“THE SOAP OF YOUTH” 4 tor 17® 

Visas Vagonas Pigiausiomis Istorijoj Kainomis

ve

• , " 7 1 1

/Svaras 19c

Queensville SpeciaI 
10 procentų alus yra produktas, 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro. <

Grynas WAUKESHA ŠALTI- 
. NIO vanduo, kuris be pailsto M- 
Si po 80000 galionų i dienų

Itas, skaistūs, be chlorino b. 
ammdnijos, tas sveikas WidcbnB|- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queenšville SpeciaI

komis, pusbačiais bei virtaisiais 
ir 4 galionu, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCT^ 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III. 
Tel. Lafayette 7846

PEANUT “Midwest”

SVIESTAS
VlfeTl ! ? “Šcdtt GOūMįy”.
SPAGETAI -. 2 įž- 17c
IMF. NOftV. SAfc$$Žs - , ' ji ■

ŠARmNfiS'W<\^Yal^ *| 

, u.....  n...........7'"“—
.RĄrtDONAjs 1

PINK. iiisSALMONĄS' ^2^ Ž5C
“MidSVese? •

“MIDWEST”
. . Puikiausi Golden Santos

KAVA”
Kasdien šviežia—Spraginta

JELL-0

19c
« < ___ c '

Visų Skonių Pakelis 5c
••PET”. ‘ AukStas 

Evaporuotas kenasMILKAS
“Midwest”

Corn Flakeš
. ' “Post” .

Bran Flakeš ^” ^.2 ui 19c

.n b 14c

pak. 1 3C

“Midwėst”
A ROOT BEER 9 did. OCa

DŪDA GINGER ALE bonkosfc^V
' ’ > Plūs depozitas už bonkas

RINKTINIAI

DIDĖLI SULTINGI *

LEMONAI Tuz.
860 didžio fcOU

BANANAI 3. 19c
1 4<Hoteom”

Paltis LAŠINIŲ
* t ‘ ’ V

Svaras 22 C
“Drexel Farms'

Baked Meat LOAF
9 H '

Svaras

Salami COTTO 
VIRTA SALAME Sv 18c

“Midveist”
BLEACH 10c
Vandens minkštintojas______  (Plūs depositas).

“Leader”
šluotos Tfe* . va 39 c

———. iii. .............................-

“Educator” 
a v Butteri Wafers 

VtvAA • Pakelis
“Midwest”

Fruit Salad' No 1 “7
“Arteriul"

Sweet Peas No. 2 Kenai

15c

INIRMIRMMI wSLYVOS Svl^<>,,^X:.3 ,T, 20c

PIRKINEKITE IR TAUPYKITE MIDWEST STORES KRAUTUVĖSE!

SALDUS MAIŠYTI ' .
AGURKAI

■ ■■■ ............. ..»■—4 ». •* . *

■Mritan

iW
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmaoieruus. Leidžia Naujiem* Ben-

BMsakym* katei >
Chicagoje — paštu: .

Metams ..... .............  S8.00
Puwi metu.
Trims mėnesiams -----—. 2.00
Dviem menesiams 1.JO'
Vienam mšnaslui. .....

Crięagoj, per išnešietojusr
Viena kopija, ~ 3ę
Savaitei  ........    18c
Mineliui .......      7#c

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagejr> 
paštu:

Metams ----- . 17.0*
Puiri metu T............. ...... 0.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ' 1.25
Vienam mėnesiui ........ .7fc

Metami-----------------------   88.00
Pusei metu..... ............   4.00
Trims minesiami 2.50

HINJJĘSBJŲUGO “TĘSTĄMSN,TAS”

Už kelių dienų prieš plebiscitą (visuotiną balsavi
mą), kuriuo bus “patvirtintas” Hitlerio perėmimas res
publikos prezidento pareigų, Vokietijos “naciai” staiga, 
atidengė tariamą Hindenburgo testamentą. Nabąšnin- 
kas feldmaršalas prieš mirsiant palikęs jį savo suųpi, 
šis jį atidavęs Von Papenuį, o pastarasis nugabenęs jį 
Hitleriui, kuris tuojaus liepė jį paskelbti spaudoje.

Tame rašte reiškiama seno generolo, pasitenkini: 
mas, kad Hitlerio rankose Vokietija susilaukusi “tau-, 
tinio atgimimo ir konsolidacijos”, ir jo viltis, kad ru7- 
dojį. diktatūra padėsianti vokiečių tautai išpildyti savo 
“istorinę misiją”.

šitokio dokumento paskelbimas, žinomą, dąug pa
dės Vokietijos diktatoriui, “laimėti” balsavimuose, jup, 
labiau, kad visai opozicijai burna yra užčiaupta ir ne 
vienas kritikos žodis negali, viešai; tą “testamentą” pa
liesti. Kas žino, ar jį rašė Hindenburgas, ar kas kitas?’ 
Jeigu! hitlerininkai galėjo padegti reichstagą, a paskui 
suverstu kaltę komunistams, taį dar lengviau jiems yra 
sufabrikuoti bet kokį raštą.

Ar tas popierių butų, ar ne, Hitleris vistiek pasi
liks. "tautos vadu”, nes tuo tarpu nėra jėgos, kuri ga- 

e lėtų: jam pasipriešinti, Bet jeigu tokį dokumentą Hin- 
denburgas tikrai pagamino, tai; jisai prieš mirtį buvo 
pavirtęs išdaviku respublikos, kuriai jisai; buvo prisie
kęs.-: .

KOMUNISTIŠKAS BURBULAS
... *

J

LDS prezidentas, minėtame 
Brooklyno organe į tai atsako: ’

“...Sovietų Sąjungą prieš 
du metu, Genevoją, pasiūlė 
kapitalistiniam pasauliui vi
siškai nusiginkluoti. Jipai; 
SSSR, pažadėjo padaryti tą 
patj, t. y. sunaikinti visus 
ginklus,, karinius pabūklus ir 
paleisti Raudonąją Armiją, , 
jei tiktai kapitalistiniai kram
tai panašiai padarys/*• ,
Bet kapitalistiniai] kraštai tft, 

Sovietų, pą^iulymą, girdi;, atme
tė fa net iš, jo pasijuokė; Na, 
tai. kas beliko daryti bolšcvi- 
kąms? Nieką kito, kaip tik 
ginkluotis daugiau.
\ Bet jeigu nusiginklavimo, to 
pasaulio, taikos klausimą* što 
ta|p>stpvj». kaip jj; SiUi dfcstoMįf. 
žara, tai juk jį išaprąatį. visai, 
negalima. Ir kokios naudos-tuo
met butų- iš to, kad visi, musų 
Susivienijimai sušauktų bend
rą kongresą ir parašytų rezo- 
Huęiją,. kad jisai, nenori kanu?

Sovietų valdžia atsisako nu-, 
sigjnkluoti tol, kol neaptiks nu?, 
siginkluoti “kapitalistiniai kraš
tai”; o “kapitalistiniai; kraštai’’ 
nenori nusiginkluoti tol, kol ne
nusiginkluoja sovietai; Ir ka
dangi. npi Vieni, nęi. kiti nenu
sileidžia, tą! abi pus.ės ginklųo-

Didelė politiška “akcija”, ku? 
rią sumanė bolševikiškas LDS, 
kviesdamas SLA. ir Bomos-Ka- 
talikų Susivienijimą bendrai- su 
juo “kovoti prieš karą ir fašiz
mą”, susprogo, kaip muilo bur
bulas, nespėjęs ne išsipūsti*

“Naujienos” nurodė, kad bol
ševikai kreipiasi] ne ten,, kur 
reikia, nes jie pnopąnupja. gry
nai politišką veikimą, o tuo 
tarpu, organizacijos, kurioms 
jie siuntė savo kvietimu* yra 
ne politiškos, bet fraternaJė* 
Pats tp sumanymo “pape”, ta- 
vorščius Mizara, dabar bando 
šitą musų nurodymą atremti, 
ir sako;

“...visos fraternalės orga
nizacijos nėra liuosos, nuO' 
politikos, nuo politiškos ak
cijos.” 
Bet tai juk nėra argumentas.

Fraternalės organizacijos “nėra 
liuosos” nuo politikos dėl tos 
paprastos priežasties, kad poli
tika. yra dąžnąi susipynusi su 
nepolįtiškąis dalykai* Ir nepo- 
litišką darbą dirbdamos,, tęs. jąsi. vj* labiau ir labiąu, Rei* 
organizacijos kartais įbredą į- 
politikos sritį. Bet tas, kąa bu-# 
na. kai. kanose aplinkybėse ne
išvengiama, dar nėra tikslas, 

Politiškas veikimas, kaipo 
tikslas* tinka tik politiškom* 
organizacijoms. Todėl butų, vi
sai. nesąmone, jeigu fraterna- 
lės organizacijos, bandytų pa
imti- į savo rankąs vadovybę 
politiniame veikjmej. kuris, dągi; 
neturi tiesioginio ryšio su jų 
iškalai*

Antras punktas, kuriuo 
“Naujienos” įrodė- to bolševi
kiško sumanymo netikslingumą, 
buyo, ta*, kad. bolševikams ne* 
labai pritinka šnekėti, apie ko- 
vą su karu, kuomet jų dyąąir- 
niai. vadai, ir. šelpėjai, kurie 
valdo Rusiją, visomis pajėgo
mis augina. toją
šalyje. ap^taW
negali būti nuoširdus karo prie-

<

tuą. išnešiojo vieną lietsąrgį, 
^aądieų- jį imdamas. *u sąvim 
drauge-
‘ Gydime- ilgumo 
pašlamėjo, ne Methųealis, bet 
Achmede 2$ogp, kuri* šįąndie, 
tapdamas, 152 metas amž., 
jkažkur Kpnstantįnopoly kata* 
tabęyajo.. Kitas Bąpjtiąte Mo1** 
rpų,. mirę* 1,815. metais,, pagis,, 
kęs rekordo tokju/budu: būda? 
mas. 32. meta, amžiaus ji* buvo, 
putėieįte Mėti šimtai ir vie- 
nerius, metus, tuo* atsėdėjo, ir> 
dar 3 metas pagyveno laisvas. 
M. mirė.
, Metbusąljo amžius huvo> 
sJtata.maS' mėnesiais: todėl, jo 

metai, padalinus j 12* tik
rumoje, buvo tik 81 metai!

■yąidp. į^npiopų, dęl tp, kad. jo 
veide buyo suskaityta g407< 

Tuo, bųdų ši* vąir 
staM4aw^’ 

rekordąUž vieno. Cąlijfor- 
i)ijos. darbininko, Įtiirėjysio. 7948 
įątrązdenąs.

Rekordų-manija yra ir Euro- 
pąf užktfėtusL Viena prancūzė; 
ponia, Roulaiics* Pietų Praneli
ui joj $ būdam* -90 • metų dar pą- 
gimdė vaiką* Kita moteris, po- 
bia Mene ifr Eifėrio Moliai 
karių> iš eilės pagimdė dvynus, 
septynis kartas pagimdė try- 
Pu*' ir keturis kartus po 4- vai* 
kli* viąo labo,'65, vaikus ! 
! Tokį: rekordą nesą lengva at*- 
Imta Tačiau retenybių mėgė
jai greit surado Jugoslavijoje 
moter|* kuri* per 28; metus kiek
vieną dvyliktą z mėnesį gimdė 
po vaiką , ir tokiu- būdų pasiekė 
kitą pasaulinį rekordą.
5 Dar viena pasaulinė “čem
pionė" gali' bųti paminėta Ją- 
gUdine, Montgarte, iš Tolimo, 
kuri nuo. 1.4. tėvų, tarėjo 17 vai
kų. Bet ir šią sumušė Londone 
ąreštųptoji vedybų makleri* 
Jąonne Ęeradi. kuri,; per gO mė
tų spėjo 22 kartus apsivesti iy 
įl j’karta, atsiskirti,

Negąna to» Nebraska, valsty
bėj* viena moteris, pirmais 
metais pagimdė 1 vaiką, antrais 
metais dvynus, trečįaįs motais, 
.tris vMiku* ketvirtais, metai* 
keturis, o penktais, metai* pen? 
įkiš, ir šeštais -r--’šešis vaikus! 
ferimiųtina*. kad^ Ispanijoj) 1704 
Inetai* viena, moterie pagimdė 
-7 vaikų* ir lįgį šiol. to. rekordų 
pė. vieną nebuvo, sumušusi.
5 .Sąvo. ląikų, vienas Maroko kur. 
pįgaikstis, Nepoto tarejp, 888> 
vaiku*, gį. Lenkijos ir, Lietuvos 
karalius Augustas Stįpyusis to; 
rojo 544 vaikus. >

Vienas Amerikos bankinių- 
kąs, Morcan, išleido detekty
vams 20;000* dolerių, norėda?. 
irias ką nors susekti savo žmę> 
taos neištikimybei- įrodyti* Tų- 
las Bostono pilietis 240 kartų, 
mete pelenyčių, ir tokiu bųdu 
žmoną įtikino, kad jis jos nebe- 
jjpylį- - ■ ; ;•
> šiuo moterų rekordai baigią.--
SI. i

Vyrų rekordai prasideda ki
ta* sritimi. Pirmasis padaję^. 
maratono bėgimo rekordą, per-, 
bėg^s 4)2,^ kitaktetrus per vęįK 
3. valandas. Kadangi tiek nu- 
bėgtii ne vfcii ^ąli, tai Sinajų 
įm?si? kito budo pagarsėti: jį* 
įiąr, 37: metus išsėdėjo ant 8Q. 
nėdlĮ. aukštumo stulpo tyrupąe; 
f R visą, laiką pamokslus sakė-, 
i Viąpąą airis iš Kentucky gą?. 
iii pakriti- antt akies obun?- 
liuko, 5, *vawji daiktą. Vienas, 

davė tempti savo aųąis 
taip ilgai, kol! ausys pasiekė I# 
ĮcpU ilgumui Vienas anglų max- 
trosas, pėr 37 valandas iš&to-* 
vėjo ant aukščiausio masto, kol 
kpjtO* supūto ir jis nukrito už- 
^muždąmąs. Kad ir miręs, 
rekordą} sumušė!
j Ę^nąndą, per ii dienų šokų

vim%. ir 
jkiauąiąjąj pasaulyją valdžią. ųž 
tai*, kąd jį, ąįnkluęjąri dčj to,, 
kad. kito* talys nąnųąįąįhkj^

Ar neimta; . daug gerjąų fa 
tikslingiau, UŽUPI šaukus “tąi: 
kos seimą” ir leidus tam daly
kui dešimtis tūkstančių dolerių* 
tuos pinigus tiesiog sudėti ■ ip 
už juos nupirkti gerą arinota, 
kaipo prezęntą draugui Stąli:. 
nųi? Tokia dovana bus padą;, 
ryta daug daugiau pasąulip 
“taikos” labui, nėgių rązoliucĮr 
jomis, užgįriančiomis bolŠevi-. 
kišįką militarizjną*.

Belieka dar pąsąkytį keletąj 
žodžių apie demokratiją, kurte 
bolševikiško. Sųąįytanįjimp, bo?. 
sai. nepripažįstą, nor* jįą> dedą,, 
ąi. kovojąj prieš, fašizmą. Mte* 
ra sakosi visai ną*ųppąnjtą* 
kam čia reikia tą koyą{ prieš; 
fašizmą jungtų srn demokratijos* 
klausimu. Jisai rašo:.

“jupkingąJr usrimta, kuo
met, Grigaitis r.eįkaląują, kad 
komunistai, išsižadėtų sąvo 
nusistatymo linkjiį; bųritaazir 
nes demokratijos...” 
Vadinasi, “buržuazines, dpmo, 

kratijos” nereikia, Bet jeigu- 
jos, nereikia, tai, kam, tuomet 
kovoti prieš fašizmą ? įLįtoki08 
demokratiją, kąįp. ta* kurią 
komunistai' vadinat “bnrtezi- 
ne!’, kojka* pasaulyje dar n& 
rą. Bolševikai. įteigė.- Rusijoje 
“proletariato diktatore!’ (Įcųri 
tikrumoje yra? žyalgybiškai-mi- 
iįtarinė Stalino? diktatūra^, bet 
ne demokratiją.. Kitose.' §alw 
kur yra demokrątįjp*. jpa' vi? 
sos? komunistų/ yra vadinamos 
“burtezipėmi*”.

JrigU) J M pereiki*, taij tuomet 
yra gąras; fašizmas!? Ne*, ką* gi 
yra: fašizmą*, jeigu j ne buržug- 
zišk* tyąrką į* demokratijos?; 
Raaištonsįme tai dy«jetaf pą* 
vyzdžių ? Vienui tikru* 
hypotatišku,. ^tąb. Vokietijoje 
per, kriioliką, męta, gyvavo. Mbur- 
žuazinė demokratija”. Paskui, 
jai; suąilpnpjys ^Vęl’ prięžą«čį^ 
kpriąą čią dėatytiru^mtų; pe? 
daug laiko), atėjo “naciai” ir 
steigė sąy,o> fašistišką diktatai 
rą. Vado vau j antis Mi žaros pa- 
žiura į Memokračiją, reikėtų 
pasakyti, kad ta atmaina Vo
kietijos politinėje santvarkoje 
netari jokte reikšmė* Itasečią 
tokio, kąd vietoję “buržuazinės 
<to.mokretij.res’’ atsirado 
inas! Vieną, netikusį dalyte pa
keitė kitas netikęs dalykas. i

Arba imkime Ameriką,. Dą*. 
bar jojęt viešpatauja demokr* ; 
tįjav — demokratija su daugy-. 
be vįaokįųy ydui. tek yjagį. nfr 
idNdptinal domokretija*. Bok įąii. 
yaiaduokima* kadr&ojk šataJft 
įsigalėtų. kUTklufcaąį;. ‘’sidabri* 
pįai- marškiniai”’ arba, kitas 
koks panašus elementą*. kurK 
žiuri į Hitlerį ir Mussollnį, kaip, 
herojus. Ir imtų jie čia gaudy
ti, ‘tedikąlųąV įp- j^P* l 
kalsimu* hri; .konęęntaarijps 
stovyklas, sunaikintai savo, pol
itinių priešų organizaciją* to bei pertraukos, sudėvėdamas. 47 
'spaudu, rengtų* ta
kapotų galvas, žiūrint iš ko* 
munistiško atžvilgįo. į. tokį. peir. 
Versmą, reikėtų j jį tik ranka 
numoti. Nes, “juokingą) ir. PO: 
rimta” < 
demokratijos.
! Taigi, jei mes atmetame dftr. 
inokrąitjją, d$i jos tartame 
^buržuaziškumo” (kUPm®t kito
kios dęmokratljps? kolka* nėriv, 
įr dar negreit bus j* tai meą.i 
faktip,a| atsisakome- PUP kovai* 
prieš fašizmą,

Mizara ir Jo* vjępminčią^ 
“buržpązinę“ dąmokrettjių nto 
kiną. Todėl jų teįuzijjmai apję 
kovą prięš fašizmą* 3taa* tuščjas 
blofas. 
L

dęmokratija su daugyn

ąhsjpttoaų demokratiją., Batt tyli

kia*. išeities nėra. O jeigu išei
ties nėrą, tąi kam dar čia sa
ve ir Ųta* apgąudinėti bęrgžr 
džiais sumapymąis?

Miząra ne- tįk dumia, publi
kai akis* bandydamas ją’: 
tį, jogei jo, symanytasai kong
resas gąlėtų kuo nors prisipūti, 
prie tarptautines tąįkos sųstip? 
rinimo, , nepaliesdamas. pačios 
pikto, šaknies, militarizipo. Jij 
sai nori dąn iš jos ir pąsityčio* 
ti, knonpet jisai savo originali 
kongresą šaukimo sumanymą; 
papildo šitokia šuggeątija:

“To|<is Amerikos l|ętųviųi 
* visuptįųą*; seimas... galėtų

paremti' savo žodžiu ytadjĮp- 
vo, tė«jm apie tmuik

. nuaiflinklayima."
Ar matėte kur tokią kytr^ 

«^ly% Wp> War<?B.
ka4 susirinkęs. taiĮtąi, gfotii S«ip 
mes pakartotų sovietų komisa- 
ro deklaraciją apie nusiginkla-

, KKX .fi!• * .■ Vi (•*■*■**■■ >•* i'
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Civilizacijas ‘'palaimai”
; i- 1 »r« u r.’i

. Miąjoniariųj ir baltais pirk
lių paatanųo* Pietų Ąuftelįjo* 
^egrąmą įpratinti dėvėta rubua 
.nepaprastai, blogą! ataiJtapi* 
yjete. gyventojam*. Sveikatos 
saugojimo įstaigos pastebėjo,, 
kad kartu su negrų įpratimų, 
dėvėti rUbus nepaprastai greto 
tai, plinta, lįmpąmorios ipfekcit. 
įnės ir lyties ligos* Pasirodo, 
kad saulė' čia- veikia labai dez?. 
Sfckuojąmai ir naikiną lįmpa^

ąsiąs negfų ligas. Vos tik, 
negrai: ėmė nešioti, drabužiu*, 
tuojau čia ėmė plisti džiova ip- 
lytinės ligos. Profi Woodi Jone* 
vienas pačių- žymiausių- Austrą?, 
lijos entologijos autoritetų, 
griežtai reikalauja neversti čior. 
nykščių negrų dėvėti rubus* 
“nes tai. gresia tai; giminei iš-- 
nykimo pavojum. Jis kviečia ir 
misionierius neplatinta tarp ne
grų rūbų nešiojimo.

pora* batų, 181 partneres ir* 
S(>46 gramofono plokšteles!
4 Vienas Berlyno murikos-ątųr- 
dęntąs per- 3> dienas be> jokio* 
^teuko^ skambinę piano, kol 

gailuti* buržuazinės kraujas po nagąi^ pradėjp vip

Sahara veržiasi prieHinV 
..... ............... .

Paskutiniais tyrinėjimais, Sa- 
haros dykuma pietuose smar
kiai veržiasi priekin, kas metai 
smėlio kopomis užpildama pus
antro kilęmęjtro derlingos žą-. 
mės juostą* Prąnęuzų ir, aųglų 
ĮštMgįš Nigerijoje dedą, vjsaą 
pastangas šiam pavojui užkirs
ta kelią ir suorgąnįzuoti apsąli? 
gal prieš gresiantį: užpylimu, 
dykumos veržimąsi į pieta* 
Moksle, tyrimai, parodė,, kad; 

!per paskutinįus 250 metų dy,-. 
kurna paėjėjo, priekin apie 300 
kijųmetrų, Paskutiniu meta, dy
kumos veržimasis priekin dąr 
daugiau, padidėjo* nes prieš, 
ąmėlį; ir vėjąt kovoti stačiai, nė* 
ra, jokios., prieinonės.
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Kokioms moterims, leng- 
! viausift . ištekėti*

I Kjckvieno* jaunos, moters 
didžiausias noras yra turėti 
gražia* kūno linijas. Daugelis 
jų griebiasi.. įvairių, dirbtinių 
priemonių* bado, odinių gorsa- 
žų* kad) tik butui gražios, šių 
dienų kosmetika moterims pa? 
gelbsti, jei, negražus veidąi, 
plaukai; rąnko* bet; kūno, lini
joms pagražinti priemonių, kąip
ir nčrą* Storos* mergaitės ne-, 
tenka vilties kada, nor* ište
kėti.
1 Bet viepas mokriiniplęą* ne
seniai nustatė;, kad daugiąpria 
išteką storos mergino* o 
krakščteios dąžnąi lieką, ąęn- 
fiergėmi*. nes storosios eaan- 
cioą ramesnes,, drąugįškMnęą i* 
ląbiąu mpkąiiėte mylėti. Tuo 
tarpų, grakščiosios, turi. d<nai5 
daug budo trukumų ir beveik 
aštuoniasdešimts nuošimčių ąsą- 
kapriznai. nervam tas. Mokslinin
ką* mano, kadi dabartinė' Šykš
tumo mada greit išnyksianti ir 
ptorulės vėl užims sąvo seną
sias pozici j a*. .
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ti, Anglijoj viępą* ąų. aųtpąta? 
Mliu\ 3, kartas, užyažlm ta; j 
yąžiąvn\ 40 pėdų aukštaw 1W- i 
te- > ■ - ; • ’ < h 
j Tūlas- bavaras pasiekė- rekorr- ■ 
rią suyalgydamas 48. kapenMi 
tobulus, tiurib^tią įąotle- 
įtu^.o Jbsėph Dornbach iš Pfąl- 
zo P0T- $ dĮenąs ąoą* svarų- sųp- 
kte MaųHmioą įųriJp>.
keterią. 3tobrpweiti*.' per 3 
landąs; sušlavę(jeyynis karai-- 
yišjteduonos kepsnius!,

'; Badavimą* • rąkardp- pasiekę 
.vienas, airis, l^kike Airijos, nė- 
nriklaųWiybgs kovų, išbadai^:

. kalybą* 'dienas- prieš
’^tarnas.
' 1. Berlyne, Lipąt^ąptan*, viepę* 
^alhūtwaavhe. ...wiwk«s k^ 
bėjo 3 djenas, \kcl-v gęrklčs ? ry* 

v^Rąrikpj viH* 
valandas ięąą 

žydų ‘Bibliją pėhkaitė. Viepą* 
Jolė prpfęsorid^B.t per. ^8 mį- 

:a. ..>. >• uis \ • '■>

’iu Šis 
feui.-ax.'

bus pagąrba, o mums pasi- 
’tenktemąs!

—Taip.
Kai jupdu sugrįžo į kapines, , 

tenai jpų, nieko ncfruyo. Kry
žiai ir papiįnkjąi. stovėjo,, lyg 
laukdami* napa<sajpdindami 
spaudė gęifonupjančią, žemę. 
Nei vieno gyvo sutvėrimo, ne
simatė ir nesigirdėjOi, ir tik
tai iš po lapų krūvos čiupda
ma išlindo biauri; juodą gy- 
valė fa nušliaužė skersai ta- 
teU* i 
; — Ąk,.tų biauryho! — krūp
telėjęs pastebėjo Ivanovas.

i Ant šviežio Jurgio kapo, 
kuo kvepėjo. surausla šalta 
žemė^. moji*, seni? karstai ir 
žąlfas eglaite* juodu, išvartė 
ant. žolės krūvą, sunkių alaus 
butelių,

i —Žinai, ką... — pasakė Sa- 
nina* kuomet už valandos ar 
dviejų, juodu išėjo į tamsią 
gatyę* 
! -Ką?

-r-Palydėk mane iki: stoties, 
Xh aš ta išvažiuosiu iŠ čia.

Ivanovas, sustojo.
—rrDėl ko?*

? —Nuobodu, man. čia...
—Nusigandai, ar- kas?' 

j -.r-Kp?.’.. Norisi išvažiuoti, 
tai; ir. viskas.

—Kodėl?
I -rDnauge, nestatyk kvailų 
'kausimų! Norisi* tai ir. vis
kas... Koli žmonių nežinai, vis 
atrodo, kad jie ką nors duos... 
•Čia buvo. įdomus žmonės... 
Kaisaviniutė atrodė nauja, 
Semionovas: numirė; Lydi j a, 
išrodė; lyg galėjo nueiti nie
kingu keliu... O> dabar nuo
bodu. Viii: įkyrėjo, Ar tau. ši- 
to negalia? Supranti, aš iš
kentėjau Šituos žinone* kiek 
tik. grojau, kentėti.,, daugiau 
nebegaliu.

* Ivanovas ilgai-' žiurėjo į jį.
—Nagi, ei va...

*—Ar su giminėmis atafovei- 
kintl?

•—Aų tegul juos... jie tai 
daugiau už visus man ir- įky
rėjo.

—Gh daiktus ar pasiimsi?
—Nedaug aš jų- teturiu... Tu 

eik į sodą, o aš-eisiu į kamba
rius ir paduosiu tan- čemo
daną per langą. O kaĮ- pama
ry* tai- prisikabins su viso
kiais klausimais* o ką aš 
jięms galiu pasakyti* kad 
juos suraminti'?’

—Tarip,... — pratęsė Ivano- 
Vai ir valantįėlei susimaišė, 
paskui mostelėjo ranka. — 
Mąn labai gaila, drauge... na, 
•taip, kas ten!'

—Važiuok su maniui.
- —Kur?41
1 —Ne vię tiek,, kur. Paskui 
pam.ątysime-
’ —rBet aš, pinigų neturiu.

—Ir aš nebeturiu* — nusi
juokė Saninas^.

—Ne, jau geriau tu vienas 
važiuok... Nuo, penkiolikto pas 
mane ir užsįėmimąs atsinan-

(Tęsinys)

Regulų juo*, gate Eikįva, 
iO*1 
' 7lW>

jįpdU) preėjp> pro šalį žyah 
:rei 4? juos šiprintį; Riazancovą, 
ir kariu, su jųpj bpyųria, gru
pele žmonių, fa nuėjp, prie* 
Wh|» Dar iš tojp, Sąjungą pa?, 
stebėjo būrelį puriau pgžiątar 
mo jam jaunimo*, stovėjusio, 
kąip, ayimjj pulką* galva* nur 
leidę. Viduryje jųi Wrovas 
smarkiai mpsiknvp) rankomis 
ta ką tąii jiem* sakė, bet- pa
mote Sapiną, muilo,. Visų 
veidai: pasisuko, prie jo; in pas 
viftUft buvo: kaifttą išjraifįa: 
mišiny*, malonau* sukilimo, 
ker&ę. ijy žingeidumo*, 
f

—Tas prieš jus daromaj^- 
Tvąjįovą* pasakė.,
i Supinąs, staiga suateųkė,. 
ijr Ivanovas dargi nuririehėjo, 
pamate jo veido, Wai$kąL O 
kuomet iš; gnupe* studentų ir 
margaičių*, na tai išgąsdintais* 
ine tat susi jaudinusiais; ritinės 
ispatao* Vaidagais, išsiskyrė 
ifcatevą* ip visaa, paraudęs, 
kaip burokas, žibančiomis 
trumparegėmis akimis* laidosi; 
pria> Sanino*. sustojo, tokiir 
judesiu* lyg norėdamas; kirsti 
pirmam, pasipainiojusiam, po 
ranka. *

šafrovas, gąl hut», pamanė* 
jgreičiaitaia/taip, tddėr lę&F'sii?. 
stojo truputį tolėliau, negui 
reiįėjp, ir pabalo. Štųdentai; 
;ir. panelės, visiškai mašu bu?, 
relių* apsto jo j į

—K° dąr jus norite? -r- ne* 
gąrąiai užkjause Supina*

—Mes, nieko nenorime...,— 
susimaišęs, atsakė šafrova*; 
—bętj me* nor^jpmc nuo Visos 
draugų, grupės pareikšti jums 
sąyo, apkalitnimą ir..,

i "-Labai man. reikalingąs 
jūsų? apkaltinimasji-r-per- dan- 
tis, ir su, negerk išraiška pa? 
reiškė Saninąs; — jus. mane 
prašėte, kad aš pasakyčiau, ką 
nors apie nabašnihką SvarpT 
žičių, o kuomet aš pasakiau, 
tai* ką, maniau, jų* reiškiate 
man savo, nepasitenkinimą?— 
Gunari r.. jų*; nabutųmė* 
te kvaili, sentimentališki ber
niukai,. aš. gi. jpm* pasakyčiau, 
kad ak teisingą* ir Svaroži: 
cius, tikrenybėje gyveno, kyaiT. 
lai* kankino save dėl inenk- 
ntakių. ir kymla mirr 
čia, bet jus... o jus man tie- 
riog: įkyrėjote sam- bukumu ir 
kvailumu, ir eikite jus visi po 
velnių! Ar aš kliudau jums?..,. 
Marš! .

Ir Saninas nuėjo- tiesiąi* 
praskirdamas užstojusius, jam, 
kelią.

-^Jųs nesistumdykite, meld: 
ižiamaslsb — ploniu balseliui 
kuriame kažkas girdėjosi; įr 
priminė gaidį* užprotestavo 
^afrovas, paraudęs- iki- ašarų* 

kaž
kas pradėjo, bei neužbaigė 
sakinio*

T>Tn ;rr

eot ku» munduedairt l|ut- 
kr&žęiai^rard.ayėjftslftu 
kraščiu bus

tenai stovi ne savo sma-

*

-Tas tai netvarkai

pasakė jis.

Saninas ir tenova* išfijo p t<lp- Tąi dąr geriau.
................. Skaninąs, tylėdamas pažiųrė- 

įp jam tiesiai į aki*, ir. tąip- 
įąu tiąsiąi pažiurėjo į, jį lya- 
}npya*. Ir, stąįgą paąidąrė 
kažkodėl jam nesniągu ir jis 
surijąudino. lyg veidrodyje 
©aijjftte išreiškimą sąyo nu- 
liųdįmo.; Sanipąs nurinko,

Juodu nuėjo skersai kiemą. 
jSaninąs, įėjo, į, stubą,, o Ivano
vas į sutemusį, tamsų sodą, 
{kuri* atrodė nubudęs, susi- 
'mąsięs. in liųdnai- pasitiko jį 
rudens išvakarių- šešėliais; ir 
irathaup oro kvapsningu dvel
kimu. Per. žolę' ir, krumus, 
(praskleisdamas lapus, ir sau
sa* šakeles, Ivanovas prisiar- 
tino prie. ląngo, kur, buvo Sa- 
nipo. kambary* Langas buvo 
atviras ir tąmeųs.

(Bus JlMlįĮdM)

gatvę to gan* tagtto tylėjo.
—Kodėl tu žmones gąsdini’ 

—Ivanovas pasakėm —r tu kir
šinu žmones, daugiau nieko!, 
! tmii visą
įtaipi užsiapynę lįstų.; po kojų 
šitjte laisvę mylinti, jąuni žmo- 
įn|ju — rimtai; atsakė lapinas;, 
--tai tu fa dor netoip ipps 
pabaidytom kitą, vertus, 
ihęlfti Jttr narnate*

—-Nagi, noyęrik,, dmgo>T — 
ne rimtai, -ijv nO juokaudama* 
ištarė Ivapoya* žinai., ką,n 
įĖįMvą. tpufe,

įto paminėsima 
lurųjl

—Kąrgi* prašau! — Uote 
mm ątsakA Šrndite 
, -Kol ąjejriw*. vjši tasjr 
yąj^oa,—gyvai, kalbėjo- lyar 
įdoyas Čia, Mt; km! 
te •

i 7
. ...< / . ■

gyvenimą 
r*
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Kur buvom, ten vOI esam 
r - *

Rugp. 12

Mrs. Anelia K. Jariisz

Graboriai

Vai.

M. Mejdažis bu

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Vąfcacijų sezo-
Phone MIDVVAY 2880

ret'-.mipiiuH1 «wat!in niii.in>iur'H>,w*r

Ofiso

Ever
gra

amo TeL

bažnyčia, didelė 
griuvėsių tebe-

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

šiandien 
darbą.\ 
jie pir-

dukrelei, p-ai Siedlinskicneį 
gimė gražus sūnelis

etniška
18th St

CHICAGO, ILL.

sutaupy- 
ar neno- 
Pirmiau- 
jie šuln

iam jmo- 
:ys atitai-

25 METU PATEKIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Telefonas Yards 1138
80 A. . M- iki 8:80 P:. 'M, 

Tel. HARrjson 0751
PASTOVIAI ŽĘiVOS KAINOS

erdaug 
dajis jų neiŠsiJaįJkys

Svarbus Dr-jos “Lie 
tuvos Ūkininko” su 

sirinkimas

ilgesniam laikui grįžo į Cicero, 
pas čia turi 4aųg <l«rb»v* Yra 
spidkos prezidentas, turi aayb 
biznį, etc, Rpikajųs sutvarkys 
ir vėl ten išvažiavo trumpam 
laikui.

! Buvęs cicerietis P. Deveikis 
su visa šeimyna išvažiavo j 
Wįscowsiną porai savaičių tik
slu apžiūrėti tinkamų ūkį nu-! 
pirkimui. Laimingų pasekmių 
pasiįiupsuoti iš surukusios Chi- 
cagos. i

Broliai Vilkai Ciceroje.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

r Vienintelis
Vault’ag 

.Užgirį U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
yidaŲj ir su 

Ojro Spaudimu.
Jis yra

bankieriavo. Mejda- 
o Bagdžiuno vietoj 
marijonų Draugas, 
ten kaip buvo taip

sopų laikų žinoma akušerė, vie
nas jo brolis Dr. V. E. Sied- 
linskis jąU keli metai prakti
kuoja dentisteriją, Brighton 
Parke, kitas byoljs šiemet bai
gė medicinos mokslų ir gavo 
daktaro-gydytojo, laipsnį,

Dr, Poška, džiaugiasi tokios 
kilnios šeimynos juo pasitikė
jimu, o jaunučiai tėvai ir jau
ni “sęm&aT’ visu pasisekimu 
bei laime, 4 Draugas,

Rusai Gydytoja* 
Moteriškų, Vyrišku 

chroniški 
Ofisai 3102 So. 

arti Slst

tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

suteikia 
barzdaskuty klos 
—m komfortą 
HH skutimos 

namie

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West
Valandos 

Šaradomis ir
Tifefonaa Renublie 7868

Yra Nemažas Skir 
tumas!

TIŠKAI 
apsaugotos 

nuo 
vandens.

jaidolyv.es, Pl^PO 
K.ėfe vargpnąh J 
toraavįmąs Hiwu

Apvogė Lileikių 
siūba

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. V i et ory 2848_

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

-ir*1 j..»h rm4w'*rw!'

Plėšikui išnešė netik brangius 
daiktus, 
panas.

1—8 ir 7——8 
nedil. pagal sutarti 

81 So. Califomia Arew»

dingę, tik užsiliko bažnyčios. 
Po to atsirado karčemos.

Karčemos, kaip ir bažny
čios, matyt yra reikalingiau
sios lietuviams.

G.ai šioj valandoj karčemų 
lietuviai jau turi 
Geroka
Bet kaip buvo pirmiau, taip 
gal bus ir dabar. Subahkruti- 
ję karčemninkai 
biznių.

NORTH 
d. vakare, 
leikiai 
sugrįžę iš atostogų iš Wiscon- 
sino, rado liūdnų naujienų — 
apvogtų stubę. Buvo išnešta 
p-nios Šileikienės daimontinįs 
žiedas, daug karolių ir kitų 
auksinių daiktų, visi moteriš
ki ir vyriški drabužiai, tarp 
kurių dvi tuksedos, du auksi
niai laikrodėliai, typewriteris, 
dėvėti ir nedėvėti baltiniai, pa
klodės, staltiesės ir tt. Palik
ti tik didieji rakandai.

Stuba buvo suversta, mato
mai, vagys ieškojo pinigų, ku
rių ten ir nebuvo.

Apvogjmo aplinkybes labai 
keistos, kadangi stuboje buvo 
du vyrai — 
antras girtas

Plėšikai buvę keturi vyrai ir 
dvi merginos. Visi jaiflu. Vie
nas, šviesiaplaukis vyrukas 
kalbėjęs lenkiškai.

Vagys rausęsis po kambarius 
apie porų valandų laiko vidur
naktyj t. y. tarp lg-to$ ir 2- 
ros ryto. >

Plėšimas įvyko 4 d. rugpiu-

SIDE
Mikas ir Paulina ši-

1516 N. Kedzie Avė

A.nt rytojaus buvęs apėjęs 
der vienas vagių kažko ieško
ti, bet niekas jo nęsulaikč, nors 
buvo apie 11 vai. ryto. Pbliei* 
jai irgi niekas nepranešė, kol 
nesugrįžo šeimininkai,

Lileikiams padaryta didelė 
skriauda, nes nuostolis siekia 
keletą šimtų dolerių.

CROWN VAULT C0MPANT 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

•J ✓

Simon M, Skydas
GRABORIUS ir BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8377

žemesnės ir todėl juos galima už 
pigesnę kąiną parduoti.

Boto galima ir atsidėti ant ju pa
tarnavimo. štai yra didelė grupė] 
groserninkų, daugelis jų 10, 15, ar 20 
metų tame bignj. Ant tokių ęksel 
pertų patarnavimo ir patirimo kiek-J 
viena namų šeimininkė be jokios 
abejonės gali atsidėti. O'kas lie
čia produktu gerumo, tą irgi ne
sunku jrodyti. Reikia tik pažiū
rėti i ”Midwest Stores” krautuvių 
eptynas, kur plačiai išgarsinti ir ge

ri produktai rąpdasi. Ir " neuž
mirškite, kad tik geriausi produktai 
randa sau vietą šiose sankrovose.

Todėl jus drąsiai be jokio spėlio
jimo galite atsilankyti i ”Midwest 
Stores” sankrovas ir nusipirkti sau 
geriausius maisto produktus, apie 

^kuriuos tūkstančiai “Midvvest Stores” 
Kostumerių gali geriausia paliudyti.

Anskel,

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Hatoted SU. 

Ofiso Vglapdos nuo 1S8 nuo 6-80-8:80 
Nedtldieniais pagal sutarti

Physical Therąpy 
and Midwife 

6109 S. Aibany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
80 ar ligoninėse, 
duodu inassage 
eleetirie tr e a t-

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvis Daktarą

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

T<el. Kenwood 5107 
VALANDOS?

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

AP.ort |veųtgdienio ir ketvirtadienio

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciai pv.

imsis kitų 
—Žvalgas.

Kitoj pusėj šv. Jurgio baž
nyčios buvusio Jono Tanane- 
vičiaus banko namas. Iš čia 
kitų syk išeidavo ir “Katali-

Kasdien ir beveik ant kiekvieno 
žingsnio, namų šeimininkės susitin
ka su pareiškimų, kad — “šis daly
kas yra geresnis” arba, kad “mu$ų 
kaina ir žemesnė” arba dar, kad 
<xmusų patarnavimas yra manda
gesnis”.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optoinetrically Akių Specialistas.
Palengvins aidu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvoj skaudftjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuosę atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klab 
das. Speciali atyda atkrei * 
kyklos vaikus. Kreivos a 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phope Boulevard 7589

Graborius ir 
Balzamuotoj as

Moderniška Kpplyčią Dovaną! 
Turiu automobilius visokiems reika

lams Kaina prieinamą.
3319 Lituanica Ayenue

' '' CHICAGO, ILL. ,

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
f® TM 

__ DICBBO. HA -J

Amerikos Lietuviu Daktąrą 
------------- Bsagąai^ŽlyfftE, - —■—

Tel. Oficer Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
iiskynu seredouds

.. ....... . HHi ......... II .. ............. Įllįli, i.li.Hiiii* >1............ ......... .

J. F. RADZIUS
LĮ^uyiTęRATOBius : 

ir ąugščiau. 
įplyčia dykai.

Tel. Canal 6174

Jonas Vilkas sugrįžo iš Lie
tuvos ir pradėjo dirbti West
ėm Electric dirbtuvėse,

Petras Vilkas, chemijos in
žinierius atvažiavo iš Oklaho- 
ma valstijos paviešėti pas pa
žįstamus ir vėliau persikelti į 
Hammond, kur dabar darbuo
sis.

čia taipgi viešėj osi senas ci- 
cerietis M. Kaupas, veikėjas 
SLA. 178 kuopoje.

“N.w Rašėjas.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Ptott P&&p^s^’,kitw 
Vajapdos nuo 9j$0 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0528

Bugpiučio 1$ d„ Barausko 
Svetainėje, . 2244 W. 28rd 
Place, 1 vai., po pietų, įvyks 
Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
svarbus mėnesinis susirinki
mas.

Visi nariai ir narės būtinai 
malonėkite atsilankyti, nes bute 
daug reikalų svarstoma ir iš
girsime raportų iš pereito iš
važiavimo. (Taip-gi nariai atsi
likę su mokeščiais prašomi už
simokėti.
Ieva Lukošiūtę, Finansų Rašt.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

..... ..
Tel, LafąyeUe 8572 
J. LiulevUius 
GRABORIUS IR 
BALSAMU0TOJAS 
patarnaują Chica- 
goje ir apielinkėje

Didelė ir 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Onsas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

MARQUETTE PARK. — 
Rugp. 13 d. garnys aplankė ir 
apdovanojo labai gražiu šune
liu jaunų porelę pp. Juoz. Sied- 
linskius, Garnį “dirigavo” Dr, 
Jonas P. Poška šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

Jaunute motina Bronislova 
Siedlins'kiene yra vienintelė 
dukrelė žinomų bei pasiturin
čių p. Petr. Garicnių, ku‘rie il
gus metus gyveno Town of 
Lake padangėje, o dabar Mar- 
ųuette Parko kolonijoj. O p. 
Juozas Siedlinskįs taipgi paei
na iš įžymios šeimynos: jo mor 
tina p, CMedbnskįepė yra nuo

GNA SABDTIENft 
po tėvais Mikašauskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 15 dieną, 3 valandą 
po pietų 1934 m., sulaukus 38 
metų amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Skaudvilės parapi
jos, Viliuku kąime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Feliksą, sūnų Stanislovą, 
motinėlę Prancišlęą, seąeęį tyto? 
rijoną, 2 brolius Antaną ir Mo
tiejų Mikašauskus. ir gimines, 
o Lietuvoj tėvą Juozapu ir 
broli Kazimierą. >’

Kūnas pašarvotas,. randasi 
5715 S. May St.

Laidotuvės jvyks šeštddieni 
rugpiučio 18 dieną, 8 vai, ryto 
iŠ namų i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pajnaidos už velio
nės sielą, o iš ten btts nulydė
ta i šv. Kazjjnferp kapines.

Visi a. a. Ohos ,Sabutienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti! laidotuvės* ir suteikti 
Jai paskuti ųj patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sūnūs, Metine, 
Seserys, Broliai ir 
Gimtoms,

Laidptuvjėse patarnauja 
befdės J. -F. EudjMkto,

CICERO
nas jan eina prie pabaigos.
šiuomi menęsių, pradės artam 
,tis šajtas, tamsus ruduo. Va* 
saros linksmybės baigiasi.

šiomis dienomis linksmai po* 
baigę atostogas prie powęrs 
Lake, p. šemetas, p. Mateiko
ms ir jų vaikai. B-as J> F. 
Kimbarkas išdūmė į šaltų Wisr 
consinų, šeimynų palikęs ten

- ——" -r?1**" —r .į.*-

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN 
' IŠ RUSUOS...

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Vąlandps nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7c80 vai. vakare. 

Tei. Ganai 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

I^ietuaių biznio griuvimas 
tylimas

REGISTRUOTAS Ų. ’ S. FATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines „
Teto: iH. 93rf

3i,M>WAN©WAS PRIPAŽINO jT’SrRIAUSIU?
. Pardįgdani vięn tik Graboriams.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPubiic 8340 
5340 jSo, Kedzie Avenue 

(iNetupmę sąryšių sų fiyma t«P 
pačiu vardu)

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nąkti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAMELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

Cbicagos lietuvių kolonijos 
savo buvusių biznio įstaigų 
griuvėsiais liūdnai pažymi lie
tuvių biznio praeitį.

Bridgepoytas.
Vienoj pusėj Šv. Jurgio baž

nyčios buvusio A. Olszewskio 
banko namas. Iš čia per dau
gelį metų išeidavo ir “Lietu
va”, kitę pyk buvęs didžiau
sias Amerikos lietuvių laik
raštis.

► AjneriJcos 
buvo

vienos “spulkos 
ir skolinimo bendrovės — iš
silaikė ir dauguma jų gerai 
gyvuoja iki šiol.

Lietuviai kilę syk turėjo su
taupę gana daug pinigų. Da
bar jie yra netekę jų. Ir kvaili 
ir išmintingi su savo 
tais pinigais noroms 
roms yra persiskyrę. 
šia, godumo pagauti, 
šo daug milijonų Bišopui ir 
Harringtonui. Taip, galima 
sakyt, buvo palaidoti kvailes
nių žmonių pinigai. Bet ir iš-, 
mintingieji ne ilgai jais džiau
gėsi. Juos prigriebė bankie- 
riai. Vien Elijošiaus Universal 
banke ir spekuliantų Central 
ManufacUiping District banke 
lietuvių pinigų žlugo apite trys 
milijonai dolerių. Iš lietuvių 
pa Ironizuotų bankų tik l&oiių 
Brinzų Metropolitan State 
bankas ištaikė lietuvių pini
gus čięlybėje. \

Tarytum po didelio žerpės 
drebėjimo lietuviai 
pradeda atsistatymo

Ir kokio biznio 
miausiai griebėsi?

O-gi to pačio* su 
pradėjo savo gyvenimų Ame
rikoje.

Būtent -sr karČiamų, saliu- 
nų biznio.

Anais laikais pas Amerikos 
lietuvius nieko nebuvo, i tik 
karčemos. Po tų ųfrirųdo baž
nyčios.

laiku 
lietuvius bfcvi

Pp. Garioniai liko 
senukais

Tebėra namai, bet nebėra 
nei bankų, nei “Lietuvos” nei 
“Kataliko.”

Abiejuose namuose degtinės 
sandėliai, žydų įsteigti. Ir tų 
sandėlių savininkams tarnau
ja, kaipo agentai, musų buvu
sieji dideli biznieriai.

Priešais Šv. Jurgio bažnyčią 
Iz. Nausėda kitą syk turėjo 
puikią departapientinę krau
tuvę. Ten lietuviai visko galė
jo pirktis. Ant to namo tebėra 
įmūrytos raidės “Izidorius 
Nausėda”. Bet krautuvė jau 
kelinti mele i riogso tuščia, ap 
leista, sudulkėjusi.

Town of Lake kolonijoj ki
tą syk Beržinskis, Marcinke
vičius ir Ukso turėjo Nevv 
City Banką, J. Zolpas vedė 
platų real estete biznį, o J. J. 
Elijošius pardavinėjo šipkor- 
tes prie kunigo Skrypkos baž
nyčios. Tų biznių nebėra, tik 
kun. Skripkos 
ir graži, tarp 
stovi.

West Sidėje 
vo kitą syk didelis bosas, < 
Bagdžiunas medicinas parda 
vinėjo ir 
žis mirė, 
įsisteigė 
Bažnytėlė 
ir paliko mažiulė.

Beveik visi lietuvių visu me
niški biznio sumanymai, stei
gtos bendrovės, korporacijos, 
bankai nuėjo perniek.

Kvailai ar gal ir kreivai įs
teigta Lietuvių Auditorijos 
bendrove yra žlugusi, tik Au
ditorijos namas tebestovi ir 
liudija, kaip neišmintingai jo 
statytojai jį pastatė. Ta pati 
istorija su visomis kitomis 
didelių namų bendrovėmis.

Iš visų biznio bendrovių tik 
statymo

Dr. Charles Segal 
4729 So,°AsSiaiid Avė.

2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nądžliomis nuo 10 iki 12

LAIDOTUVĖS 895
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojamo pž $95. Už iškilmingas 
----  grabas, siutas, išbalsamavięias, karabonas, paiiuos, 

ęplyčią,—visas prirehgirnas ir muM »»-
je valandoje -r- už visą pagrabą $250.

Bagdonas
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
M734 S. Michigan Avė. - 2506 W.63 St

JOSEFII J. GBISH 
lietai AdroteUaa 

4631 South AaMw>4^A<e, 
Bm, 6515 So^^Sckiveii

dieną, 2 iki 8 po pietų 
NedM. nuo 19 iki 12 
phooe Piaąą

Ofiso TeL Calumet 6893 
Bei, Tol. Dragoj 9W1

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADU 

2201 W. Cermak Boa 
Ofiso valandoj: Kandi^Wai^o^

Telefonai

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
16$ W. Waihlngton St,

Vakarai. auTSTkr? ' 
Tel Prospect 1610

tol ik
TąL Bouląyani 1401 

.................     —— 11

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

M. Op nuo 6 ild 8 
PMKu .sutarimą 
feSevard 7820 
čroapept 198Q

<!Wi'.i||W" lIWltWlWWHWWfflDl|'tl>I.Hi||IJI ■ . .....Ui n.l» ...

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR <

Valandos nuo 2 ild 4

Be ahejopčs, tękie paęakymąi 
tonkiaį pąsidąro neaiškus ir dau
gely atsitikimu suklaidina. Kadangi 
namų šęjmįijipkė visuomet ięško 
bargenų, tai girdint tokius, atsilie
pimus ją ima pagunda ši bei tą ir 
nusipirkti. ’ Jeigu jai pasiseką, gau
ti gerą pirktoj, ji būna užganėdin
ta, bet jeigu ją apgauna, tai ji nu
siperka netinkamą daiktą ir tuo bu
dy nukenčia.

Todėl, kai kur turi būt tas skir
tumas. Kame tas skirtumas apsi
reiškia jai nesunku suprasti, kuo
met ji patyria apie sankrovas arba 
kompanijos reputaciją, kurioje ji 
tuos pirkinius padarė?

Kaipo pavyzdi mes galime paimti 
l'MidAvest Stores”. Tai yra organi- 
izącija 300 nepriklausomu groserdin- 
kų, kurie įsigijo labai gera reputa
ciją. Jeigu jų skelbime pasakyta, 
kad kainos tapo nupigintos, tas leng
va galima jrodyti, nes ši organiza
ciją perka tiesiog iš manufaktūrų ir 
išdirbėtų vagonais. Perkant daug 
iškarto, kainos ant produktų būna

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.
. r ....* ■Trr*.-f..1 "i1 .r. ."-xru^"i"u nm1 .

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL. Chieago 

Tel. Canal 2615 arba 2518 
SKYRIUS:

1439 S, 4.9 Ct, Cicero, Į1J. 
TeL Cicero 5927

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So, Halsted SL 

Valandos: nu© 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 ild 8 vakaro, 

feventądieniąis nuo 10 iki 12 
Pbope Boujevard 8488

.......... .  1 i. r?-*—T-rt1! t» .'B* ...|».h v 
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s : Visi Telefonai: "

Yards 1741-1742

A. MONTVID, M. D.
Weet Towp State Bank Bldg, 

MM Wert Uadiaon Street 
Val-1 8 vafc

Mamų, telefonas Brunąwick 0597
....!'UI' I.J WH"’W 'mlWI. 1 ."'ja-H'i:. . 1" ............r-.... .... ..... I '■ "V—

dr.t ntt’is 
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47Įth Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Šaradoj pagal sutarti,

. i ii'?' »’i i.ejft. t.' ■ ui,"".'i, . ..■en—.

DR. T. DŪMUS

6-8 y. v, Nedėjioj pagal
* ■ w ■ ”M trnmi

Rep. 6600 South

PROBAK

(PROB.AK Blir.'f)

VVMESDEhlTAt

jaidolyv.es


Vėliausios “Lituanicos II” 
Skridimo Žinios

........1 . •' '

“LITUANICOS II“ laiškai asmeniškai ar per laiškus, pri
eina labai sparčiai. Dauge- siunčiant $2.50 “Naujienose“,
lis lietuvių juos jau užsisakė, 
dar didesnis skaičius laukia 
“kol pėdę gaus” arba kitaip 
$2.50 sukrapštys.

Visi lietuviai, kurie nori per 
“LITUANICOS II” oru pasių
sti laiškų j Lietuvi} iš Ameri
kos ir pasveikinti savo gimi
nes tuo nepaprastu budu, gali 
užsisakyti laiškus dabar ir jie 
prašomi tai padaryti greitai, 
nes laikas palyginamai trum
pas, o tuos laiškus vežant 
ALTASS turės iš anksto išpil
dyti tam tikrus reikalavimus 
ir turi žinoti kiek jų bus.

Atsakydami i daugelį pa
klausimų, norime pareikšti, 
kad asmenys, kurie nori tokį 
laiškų gauti savo atminčiai, 
gali juos išsiųsti užadresuotus 
sau. Laiškas bus nuvežtas 
leitenanto Vaitkaus Lietuvon 
ir ten perėjęs per paštų bus 
išsiųstas atgal Amerikon pa
prastu paštu.

įdomu pastebėti, kad Da
riaus ir Girėno laiškai, kurie 
taipgi parsidavė po $2,00, da
bar yra verti šimtus dolerių ir 
yra labai branginami filatelis
tu.

Laiškus galima užsisakyti

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

KENTUCKY BOURBON WHISKEY 
ITS EIGHT MONTHS OLD

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

PAUL JONĖS
OLD TAYLOR (BONDED)
OLD GRAND DAD (BONDED)

CRAB ORCHARD
FOUR ROSES
SH1PPING PORT

Bridgeport Liųuor Co
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St. t
VICTORY 5382-83

"Nieko šiurkštaus nėra mano 
gerMėj..kadangi aš rukau 01d Golds" 

I • >

‘T ei aktorius vaidina keletu kumštininkų karakte- Į 
J rių filmoj, tai kai kurie žmones įgija supratimų, I 
kad jis yra perdėm kietas kaip vini§.

“Bet tai ne visada teisinga. Imkite pavyzdžiui ma- I 
no gerklę. AŠ turiu daboti jų kaip ir kiekvienas kitas 
judžių Žvaigžde, kuris dirba priešais ‘maikį’. ' I

“Štai kodėl aš stoju už Old Golds—jie niekuomet I
nedrasko gerklės. O kas daugiau, jūsų skonis sako 
jums, kad jie yra grynas tabakas—-pakankamai su* I 
sendintas — o ne ‘puoštas’ dirbtinais kvapsniais. I

“Suerzinta gerklė yra tokia beda, kad aŠ nerizL 1 
kuosiu. Taigi aš plauksiu Švelniai su Old Golds.”, 1 ■

• I 1
(Pasirašyta) * 1

JAMES CAGNEY I
Mes norėtumėm pabrėžti ve kų, p. Cagney:—
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taipį |
lengvas ant GERKLES ir NERVŲ. ? I

AMERIKOS CIGARE TAI I
. 'I- . ii' ' : ; -.II

hmmhUI '
Pamatykite James Cagney Warner Bros. Paveiksle, “HERE COMES THE NAVY” 

. .. * * • • t '
, • % ‘. ■ * J

Švelnu^ gerklei c i g a r e t a i

sako (JaCįHCll
[OLD GOLD RŪKYTOJAS NUO 1932] F.

'CP.LoriUar<iCo.lle& -

pas ALTASS pirmininkų p. A. Į 
G. Kartanų, Rockwell ir 69thj 
Sts, ir pas ALTASS iždininkų1 
p. Justina Mackevičių, 2321 
South Leavilt street.

Laiškus jau užsisakė seka
mi asmenys:

Dr. A. Kačkus — 4 laiškus
I’-s Antanas Pilkauskas - 

“Ben Ali” — 2.
P-s Sesnulcvičius.
Edvardas Maukus.
C. Nobar.
Adam Wegis.
Walter Butkus.
Dominikos Balys.
Petras Miknaitis — 2.
K. Zaromskis.

Už savaitės laiko, penkibidie- 
nį, rugpiučio 24 d., įvyksta lei
tenanto Felikso Vaitkaus atsi
sveikinimo bankietiis. Bnnkie- 
tas bus Chicago Beach viešbu
tyje, 1600 Hyde P,ark blvd., 
puošnioje “Main Dining Room” 
salėje. Bilietai .asmeniui bus 
$1.50.

Svečių lauks, apart skanios 
vakarienės, turtingas progra
mas, j kurį įeis leitenanto Fe
likso Vaitkaus paskutinis žodis 

pirm išskrendant iš Chicagos, 
kitų žymių svečių ir ALTASS 
valdybos (trumpos kalbas ir mu
zikaliai numeriai.

Šakiams gros G. Stephens 
Revelers orkestras.

Kadangi ALTASS reikia iš 
anksto žinoti klek vietų užpli
kyti svečiams, tad visi, kurie 
planuoja dalyvauti bankiete, 
piašomi rezervacijas tuojau pa
dalyti asmeniškai ar p įšau
kiant ALTASS sekretorių A. 
Vaivadų, Canal- 8503. Taipgi 
ALTASS svarbu žinoti kokį 
maistų svečiai pageidaus, ka
dangi penktadienį daugelis pri
silaiko pasninko. Bus pasirinki
mas valgio.

Pamatykite “LITUANICĄ 
II”, tokia, kokia ji skris per 
Atlantika. Pamatykite pasku
tinį kartų leitenantų Feliksų 
Vaitkų išleistuvių aviacijos 
dienoje, Ford Lansing Airpor- 
te, Lansing, III., rugpiučio 26 
d. įžanga 25 centai asmeniui. 
Smulkmenos vėliau.

Vakiir Chicagojc buvo gau
ti Lietuvos ir Europos oro* ke
lių žemlapiai, kuriuos Įeit. 
Feliksui Vaitkui prisiuntė Lie
tuvos Aero Klubas. Kartu su 
žemlapiu atėjo ir visų Europos 
radio stočių radio signalų, 
knyga, kuri ypatingai brangi 
lakūnui, nes jis didžiumoje 
skris pagal instrumentus ir 
pagal radio signalus.

Leitenantas Vaikus dabarti
niu laiku baigia speciales in
strumentinio skridinio instruk
cijas, Fargo, N. D., kurias jis 
ėmė per paskutines dvi sa
vaites.

AR JAU AUKAVAI “LITU- 
ANICAI II”? Jeigu ne, ar at
siliks! nuo tūkstančių lietuvių, 
kurie aukavo? LITUANICA 
II dar tikisi iš jūsų pagalbos, 
dar jai trūksta. Aukok! nes 
dabar paskutinės progos tai 
padaryti.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

NAUJIENOS, Chicago UI,
—-------------- - ---------- r

Duos savo pirmą 
radio koncertą

Vera Stradomskaitė
“Birutės” choro pažiba p-lė 

Vera Stradomskaitė jau senai 
pasižymėjo savo maloniu bal
su, ir kaipo solistė dainavo 
įvairiose rolėse “Birutės” sta
tomuose veikaluose.

Kaipo radio dainininkė, ji 
dar mažai pasirodė — gal dėl 
stokos progų. Tečiaus Naujie
nų radio vedėjas pastebėjo, kad 
Vera Stradomskaitė turi labai 
tinkamų ir puikų radio balsų. 
Nedaug net ir garsiausių dai
nininkių gali dainuoti per ra
dio taip kad jų balsas malo
niai registruotus.

Veros Stradomskaitės balsas 
ir jos švelnias dainavimo bū
das, Naujienų radio vedėjo 
nuomone, priklauso radio sri
čiai.

Vera Stradomskaitė todėl 
yra pakviesta duoti savo pir
mų radio koncertų, kaipo Nau
jienų radio programų sekančių 
seredų iš stoties WSBC.

Nėra abejonės? daugelis lauks 
su nekantrumu to netikėto ma
lonumo išgirsti musų jšvelnių 
dainininkę jos 1 pirmame kon
certe. .

! LPanelė Stradomskaitė yra 
.atsižymėjusi kaipo uoli darbi- _____________ fr. __ :_ ■ . 

)
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ninkė muzikos ir dainos srity
je.' šiuo laiku* ji duoda muzi
kos ir dainavimo lekcijas dau
geliui musų jaunuolių.

Burnsidiečiai rengia 
ekskursiją i Crown 

Point, Ind.
Aplankys p p. Orinius

BURNSIDE.—-Ateinantį sek
madienį, rugpiučio 19 d. burn
sidiečiai organizuojasi važiuoti 
Į Crown Point, Ind. į J. Orin- 
to ūkį pabaliavoti.

Tai bu's jau antras atsilan
kymas. Birželio 27 d. būrys 
burnsidiečių buvo nuvažiavęs 
aplankyti p.p. J. Orintus kai
po senus Burnsidės gyventojus, 
kurie yra daug veikę apšvie
tus ir dailės draugijoje, taipgi 
ir kitose organizacijose.

Apie porų metų atgal Ori li
tai apleido Bursinde, apsigyven
dami ukėje Crown Point apie- 
linkėje. Pas p.p. Orintus at
silankius būriui Burnsidiečių 
patiko jiems jo ūkis su puikiu 
mišku, todėl rengiamasi ir vi
zitų pakartoti didesniam buriui. 
Norintieji dalyvauti toje eks
kursijoje atsiklauskite pas J. 
Mačiukevičių, 1036 E. 93 St., 
kuris suteiks informacijų apie 
nuvažiavimų ir kitus dalykus.

—Burnsidietis.

f!

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

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

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

Naujienų Administracija.

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

Humboldt Park Lietuvių Palitikbs 
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 ateinanti rudenj.

Valdyba.

Amerikos Liet. Piliečių Kliubo 12 
wardo laikys mėnesin susirinkimą 
sekmadieni 19 dieną rugpiučio K. 
Gramanto svetainėj, 4535 South 
Rockvvell St. 1 vai. po piet Visų na
rių pareiga yra skaitlingai atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti. Taip
gi nepamirškite užsilikusias duokles 
sumokėti kliubui, idant nenustotu
mėte pašelpos ir pomirtinės.,

P. J. Petraitis rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks nedė- 
lioj rugpiučio 19 Jono Garbužo sv., 
3749 S. Halsted St. ant 12:30 po 
piet. Draugai turite visi pribūti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
kalbėti. Taipgi neužmirSkit atsi
vesti po nauja narj.

M. Batutis sekf.

Draugijos Lietuvos Dukterų mė
nesinis susirinkimas jvyks šeštadie
ny rugpiučio. 18 d., 7 vai. vak, 
Mark White Parke paprastoj svet. 
Visos narės malonėkite laikų pri
būti, nes randasi daug svarbių rei
kalų, kuriuos neatbūtinai turėsime 
aptarti. Kurios esate paėmę Lie
tuvių Dienos ženklelių pardavimui, 
malonėkite sugražinti pinigus ir ne
parduotus ženklelius ant šio susi
rinkimo.

A. Dudonienė, nut. rašt.

Mes perkame, ir parduodame 
EKSKURSIJŲ TIKIETUS 
I vifeas Šios šalies vietas. 

Žemiausios kainos.
Philadelphia ........................

Tiktai Nedaliomis
Neur York .......................
Pittsburgh ............. ...... ........
Buffalo ....................... .........
Round trip j Milwaukee .....
Benton Harbor ....... ....................

209 S. WABASH AVENUE 
Tel. —■ Wabash 3858

$0.00
$12.00
$8.00
$8.00

i NAUJAI ATSIDARfi
KAUNAS TAVERN
Prašome visu ątsilapkyti. Geras, 
mandagus patarnavimas. Importuoti 
gšrimai. Skanus užkandžiai.

IZIDORIUS NAUSIEDA, 
' Savininkas 

3201 Lituanica Avė.
kampas 82 St.

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS 

Navy Pier Salė
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia j ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą. 
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI 

RUGPIUČIO 18 ir 19
šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam šokiui.1

i

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

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

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

TEL. REPUBLIC 8402

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

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

Cicero 645

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

P. CONRAO
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

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

1500 £^2
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 savaitėj, pomirtinė — 
$250.00.

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

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTJ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai 

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosimė. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystšs darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

........-'-'r1............ ... .......... ................. ■'

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERĘRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Penktadienis, rugp. 17, 1934

CLASSIFIEDADS
■      II »■ Į ■ II.    —, •/

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. rytp iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
’ CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2S52
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

GENERALIS KONTRAKTOR1US
Statom naujus ir taisom senus na

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

BRUNO SUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite lafayette 8351

Financial
Finansai-Patkolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures
Rakandat-Jtalsai

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

Personai

PAIEšKAU Stanislovo Eringio 
abu drauge atvažiavome iš Škotijos. 
Girdėjau, kad pvvena Spring Valley. 
Meldžiu atsišaukti, Jonas Raščiukas 
4158 S. Campbell Avė.

Help Wanted—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
noj stuboj, duodame geriausį uždarbį. 
Del platesnių žinių rašykite šiuo 
antrašu Bestowal Sales, 1314 So. 
Cicero Avė., Cicero, III. Telefonas 
Cicero 6273.

PAIEŠKAU patyrusio darbininko 
dirbti prie virtuvės ir valymo ta
vernoj. 1243-45 So. Michigan Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

SKUDURŲ SORTUOTOJOS! Pa
tyrusios, 40 valandų — $15.00. 
Supreme Paper Stk., 1012 South 
Fairfield Avė.

REIKALINGA moteris prie abel- 
nd namų darbo, mokestis, geras 
pragyvenimas , ant vietos. 2452 W. 
69th St. Tel. Republic 6396.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS indų plovėjas ir 
mergina į valgyklą, kuknios dar
bui. 6236 So. Westėm Avė.

Tor Rent
RENDON pilnai jrengtas restau- 

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

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA du ar trys rui

mai arba visus 5 ruimus, išfomi- 
šiuoti. ant trumpo ar ilgo laiko, dėl 
vaikinų ar merginų, šiltos vanduo. 
Galima matyti nedlioj visą dieną. 
5512 S. Ashland Avė. Telefonas 
Prospect 8597.

RENDON švarus kambarys pi
giai, atsišaukite prieš 11 vai. ryto 
arba 8 vai. vakare 3236 South 
Emerald Avė., 2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1521 W. 69th St.

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

4832 S. Wentworth Avė.

SĄLIUNAS pigiai ant parda
vimo. Bizrtis gerai išdirbtos per 
daugeli metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima vartoti. Kampinis namas. 

3329 Lituanica Avė.

PARDAVIMUI restoranas su ga
liūno fikčeriais, viskas už $200.

2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ice 
cream, kendžių, .geroj vietoj, viso
kių tautų apgyvento.

4518 So. Rockwell St.

Real Estą te For Sale
Naiųai-Žeml Pardavimui

PARDAVIMUI 3 Storai vieno aukš
čio naujas mūrinis namas, taipgi 
saliuno fikčeriai viską už lotų kai
ną. Agentai teatsišaukia. Savinin
kas 1758 W. Hasting St.




