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Sausoji Oklahoma 
Legalizavo Alų

Jau leistas pardavinėjimas alaus. Guber 
natorius sakosi sulaikęs alų, kad 

iškolektuoti taksus

šiandien

visuotinu

OKLAHOMA City, liepos 12. 
— Sausojoj nuo pat įsikūrimo 
Oklahoma valstijoj, 
pradėta pardavinėti 3.2 nuoš. 
alus, gyventojams
balsavimu legalizavus alų.

Alus, generalinio prokuroro 
King nuosprendžiu, turėjo bū
ti leistas pardavinėti tuoj 
kaip paaiškėjo apytikriai bal
savimo daviniai. Tečiaus gu
bernatorius prie alaus vago
nų pastatė kariuomenę ir ne
leido alaus iškrauti iki jis iš
leis proklamaciją apie alaus 
legalizavimą. Tečiaus šian
die gubernatorius atsileido, le
galizavo alų ir atšaukė ka
riuomenę. Tuoj po to ir pra
sidėjo viešas alaus pardavinė
jimas.

Gubernatorius sakosi 
pardavinėjimą sulaikęs 
kad iškolektuoti taksus,
di, jei alus butų buvęs iškrau
tas ir pradėtas pardavinėti 
tuoj po balsavimo, kol dar 
taksai už jį nebuvo sumokėti, 
tai valstija niekad nebūtų ma
čiusi tų taksų, nes nebūtų bu
vę kas moka taksus už jau 
išgertą alų. . / /

Gubernatorius Murray, ku
ris pats yra sausas ir pagelbė
jo priruošti sausą valstijos 
konstituciją sako, kad valsti
ja galbūt ir prohibicijos 
šaukimą ratifikuos, bet ji 
kad pilnai neatšauksianti 
hibicijos savo valstijoje.

iki jis pats 
apie alaus 
generalinis 
nusprendė,

alaus 
tam, 
Gir-

rastą Oklahomai dalyką: lega
lizavimą alaus, kurio Oklahoma 
dar niekad nėra turėjusi.

Tečiaus to alaus paragauti 
neteko, nes gubernatorius Wm. 
H. (“Alfalfa Bill”) Murray 
nusprendė, kad alus negalima 
pradėti pardavinėti 
išleis proklamaciją 
legalizavimą, nors 
prokuroras King
kad alus yra legalizuotas nuo 
tos valandos, kaip paaiškėjo 
apytikriai balsavimo davniai. 
Kad priversti pildyti savo pa
tvarkymą ir neprileisti parda
vinėti alų, gubernatorius nie- 
kuriose vietose paskelbė karo 
stovį ir pastatė miliciją sau
goti alaus vagonus, kad jie ne
būtų iškrauti. Taipjau sulaiko
mas gabenamas trokais alus iš 
kitų valstijų. Gubernatorius at
sisako pasakyti, kada jis išleis 
tą savo proklamaciją.

Diar dvi valstijos ratifikavo 
prohibicijos atšaukimą

HARTFORD, Conn., liepos 
12. — šiandie Connecticut ir 
New Hampshire valstijų kon
vencijos formaliai ratifikavo 
prohibicijos atšaukimą. Tokiu 
budu jau 13 valstijų prohibici
jos atšaukimą ratifikavo.

šv. Petro katedra, Vatikane, kur nesenai vilyčios rodomoj 
vietoj sprogo bomba, sužeisdama 4 žmones, už 30 pėdų nuo 
“šventųjų durų”.

Prezidentas paskyrė 
tarybą vesti šalies 
atgaivinimo darbą

Prezidentas patvir 
tino pirmuosius vie
šų darbą projektus

at- 
nie- 
pro-

Oklahoma didelė bal 
su didžiuma lega

lizavo alų

Persišovęs Milwau 
kee kontrolierius 
Kotecki pasimirė

Taryba susidės iš visų kabine
to narių ir įvairių adminis*- 
tratorių. Taryba rinksis kas 
savaitę.

Bet gubernatorius paskelbė 
ro stovį ir neleidžia alų 
davinėti iki jis pats išleis 
proklamaciją.

ka- 
par-

CITY, Okla., 
Oklahoma valsti-

OKLAHOMA 
liepos 12. 
ja, nuo pat jos įsikūrimo bu
vusi griežtai sausa, vakar vi
suotinu balsavimu didele balsų 
didžiuma pasisakė už legaliza
vimą valstijoje 3.2 nuoš. alaus.

Oklahoma patapo 37-ta val
stija legalizavimui alų. Ji pa
sisakė už alų didele balsų di
džiuma, beveik 
prieš vieną. Dar 
šimtis 
duotas 
kur ji 
jomis, 
tas.

Pasitikint, kad valstija lega
lizuos alų, bravorai atgabeno 
kelis desėtkus vagonų su alum, 
kad tuoj aus po nubalsavimui 
butų galima pagirdyti ištrošku
sius žmones ir atšvęsti nepap-

dviem balsais 
didesnis nuo- 
alų buvo pa- 
pakraščiuose;

balsų už
valstijos

susieina su tomis valsti-
kur alus yra legalizuo-

MILWAUKEE, Wis., liepos 
12. — Senas miesto kontrolie
rius Louis M. Kotecki, 53 m., 
griežtas socialistų priešinin
kas, kuris vakar peršovė savo 
draugą ir pagelbininką William 
H. Wendt, 49 m., ir paskui 
pats persišovė, šiandie pasimi
rė ligoninėj.

Koteckio pašautas Wendt gal 
būt ir pasveiks.

Šaudymas ištiko kontrolie
riaus raštinėje miesto salėje, 
po Koteckio pasitarimo su 
Wendt.

Kotecki buvo teismo apkal
tintas dėl netinkamo savo pa
reigų ėjimo ir butų buvęs iš 
tos vietos pašalintas. Jis buvo 
kaltinamas, kad jis su miesto 
iždininku Drew neprižiūrėjo 
pirkimo bonų ir visą pirkimą 
pavedė užsidariusio Liberty 
State banko prezidentui Ro- 
senberg. Del neprižiurėjimo 
bonų pirkimų, miestas liko ap
suktas ant $500,000. Svarbiau
siu prieš Kotecki liudytoju bu
vo Wendt. Manoma, kad pavo
jus netekti darbą taip jį pa
veikė, kad jis ryžosi atkeršyti 
liudijusiam prieš jį savo pa- 
gelbininkui ir todėl jf peršovęs 
pats žudėsi.

WASHINGTON, liepos 12.— 
Prezidentas Rooseveltas sudaro 
taikos laiko “karo tarybą”, ku
ri vadovaus visam šalies atgai
vinimo darbui. Kad suderinti 
visą valdžios veikimą, preziden
tas įsteigė tarybą, kuri susi
deda iš visų kabineto narių ir 
visų viršininkų tų įstaigų, ku
rios yra sukurtos kovai su de
presija.

Tarybos sekretorium tapo iš
rinktas Frank C. Walker iš 
New Yorko, demokratų parti
jos iždininkas. >Per visą vasaros 
laiką ši taryba laikys susirin
kimus kas antradieni, vieton 
reguliarių kabineto susirinki
mų.

Be kabineto narių, tarybon 
įeina biudžeto direktorius 
Douglas, Rekonstrukcijos Fi
nansų korp. pirm. Jonės, far- 
mų kreditų administratorius 
Morgenthau, namų paskolų 
pirm. Stevenson, farmų admi
nistratorius Peek, šelpimo ad
ministratorius Hopkins, Musele 
Shoals darbų administratorius 
Mdrgan, geležinkelių koordina
torius Eastman, darbo armijos 
direktorius Fechner ir indust
rinis administratorius Johnson.

WASHINGTON, liepos, 12. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandie patvirtino pirmuosius 
vidaus reikalų sekretoriaus 
Ickes patiektus viešųjų darbų 
projektus. Spėjama, kad tų 
viešųjų darbų suma siekia 
apie $200,000,000. Tečiaus nė 
suma, nė patys projektai nė
ra paskelbti; juos sekretorius 
paskelbsiąs rytoj.

Nesulaukiant industrijų su
sitarimo dėl biznio nuostatų, 
prezidentas rengiasi pats nu
statyti minimum algas ir dar
bo valandas visai šaliai, kurių 
turės laikytis visos industri
jos iki jos patieks savo nuo
status.

Kad pagelbėti Amerikos biz
niui, prezidentas veda dery- 

dau- 
del

bas su daugeliu šalių, 
giausia Pietų Amerikos, 
navikų prekybos sutarčių.

Verčia Kentucky rinkti 
konvenciją

Vokietijos naziai 
švelnina biznio 

kontrolę
BERLYNAS, . liepos 12. — 

Valdžia ikišiol nieko nedarė, 
jei ginkluoti naziai maišyda- 
davosi į biznio reikalus. Te
čiaus dabar Hitleris įsakė sa
vo sekėjams paliauti maištytis 
į biznio reikalus, kitaip jie 
bus baudžiami. Prūsijos pre
mjeras Goering gi įsakė dar
bininkų organizacijoms koope
ruoti r u darbo globėjais, ku
riuos Hitleris paskirė nustati
nėti darbininkų algas. Reiš
kia, įsakoma darbininkams 
nesišiausti, jei tie “globėjai” 
ir žemas algas nustatys.

Net ir šachmatų lošimas pa
teko nazių kontrolėm 
nudistams įsakyta j 
kad ir jie gali prisidėti 
šalies rekonstrukcijos ir 
šaęhmatistais gali būti 
gryno kraujo vokiečiai.

Moteris uždarys virtuvėje
Nors moterų profesionalių 

ir nevaržoma, 
čius mergaičių mokyklų žy-

Mergaitės 
mokinamos 

ūkininkauti ir šeiminin-

Lakūnas Mattern pa
sakoja savo vargus 

Siberijos tyruose
Kuone sušalęs ir miręs badu. 

Aeroplanas sudaužytas, jis 
pats išsinarino koją.

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
' ŽINIOS

Penki rusai pasmer 
kti mirčiai už sa

botažą

bet guber* 
neatsakė į

šelpimo ad-

šach- 
parodyti, 

prie 
kad 
tik

tečiaus skai-

miai mažinamas, 
daugiausia bus 
tik 
kauti.

Saksonijos pasižymėjimas
Turbut uoliausia nazių val

stija yra nedidelė Saksonija. 
Ji naziškume nenori pasiduoti 
net visai valstybei. Pats Sak
sonijos vidaus reikalų minis- 
teris Fritsch. viešai giriasi, 
kad Saksonijoj yra du syk tiek 
politinių kalinių, kiek' Prūsi- 
joj, nors pastaroji yra kelis 
sykius didesnė už Saksoniją.

Saksonija nuėjo tiek toli, 
kad įkalintieji žmonės ten tu
rės mokėti už įkalinimą. Esą 
įkalinti “dėl apsaugos” turi 
patys užsimokėti už įkalini
mą. Jei kuris neturi pinigų, 
tai už jį turi užmokėti kiti 
turtingesni kaliniai.

Ekonominė konfe
rencija svarstys tik 
nekaltus klausimus

Pabrango duona
Kaune juodos duonos klg. 

pabrango 15 et., baltos duonos 
20—25 et.

Nubaudė spaustuvių vedėjus
Kauno karo komendantas 

“Žydų Balso” spaustuvės vedė
ją nubaudė 500 lt. arba 3 sa
vaites kalėjimo, “Lecte Nais” 
spaustuvės -vedėją 500 lt. arba 
3 sav. arešto ir “žinovo” redak
torių pris, adv. pad. J. Darylą 
už vieš, doros įžeid. 300 lt. ar
ba , 2 sav. kai.

Areštuotas Panemunio pašto 
viršininkas

Panemunio, Rokiškio apskr., 
pašto viršininkas Juozas Čei- 
čys išaikvojęs apie 10,000 lt. 
yalstybės iždo pinigų, buvo pa
bėgęs Latvijon, bet musų teis
mo organams prašant, Latviai 
čeičį išdavė Lietuvai, čeičys 
Lietuvon jau pargabentas.

Vilniaus lietuvių veikėjas 
Kaune

Teko patirti, kad Kaunan 
pro Vievį atvyksta ilgametis 
Vilniaus lietuvių Vytauto D. 
giminazijos mokytojas ir žino
mas populiarių mokykloms va
dovėlių — Sakalėlių autorius 
Stasys Matijošaitis (Esmai- 
tis). Kiek sužinojome, St. Ma
tijošaitis priverstas persikelti 
įgyventi" Kaunan, nea Vilniuj 
lenkai nebeleidę jam toliau 
dirbti mokytojo darbą ir, tuo 
budu, atėmę pragyvenimo šal
tinį.

Pasikorė jaunas Olšauskas
Birželio 21 d. apie 10 vai. 

vakaro Šiauliuose, Bažnyčios 
gt. 40 nr. rastas savo bute pa
sikoręs pil. Povilas Olšauskas, 
20 m. amžiaus jaunuolis. Nu
sižudymo priežastis nežinoma, 
bet spėjama, kad dėl blogo gy
venimo, nes velionis, dažnai 
skųsdavęsis sunkiomis gyveni
mo sąlygomis. Neturėjęs tar
nybos, gyvenęs pas brolį, kuris 
turi smulkių prekių krautuvė
lę ir šiaip taip verčiasi.

. Pavogė 1,500 dolerių
Žeimelio valsč., Jovaišių km. 

pil: Silvestro Tuomo kažkas 
pavogė 1,500 dol. Vagys gau
domi.

Traukinys suvažinėjo kurčią 
žmogų

Birželio 27 d. rytinis trau
kinys Lieplaukės ir Telšių tar- 
pustotyje suvažinėjo VI. Koniu- 
šą, kuris, būdamas kurčias ir 
nebylys, ėjo viduriu geležinke
lio.

Ties Šiluva nužudė žmogų.
Ant kelio Masaičiai-Bulanė- 

nai Šiluvos valsč. rasta nužu
dytas Pr. Banys, Nedingėnų 
km. gyventojas. Nužudė 6 pik
tadariai, kurių 4 jau suimti, ki
ti du slapstosi ir jų pavardės 
nežinomos.

ANADIR, Siberijoj, liepos 
12. — Lakūnas Mattern, ku
ris buvo prapuolęs per tris sa
vaites ir tik prieš kelias dienas 
susirado Anadire, plačiai pa
pasakojo apie savo vargus Si
berijos sniego tyruose.

Išskrido jis Chabarovsko j 
Alaską birž. 14 ir labai džiau
gėsi, kad gryšta namo. Išpra- 
džių viskas buvę gerai. Tečiaus 
paskiau motoras ėmė Šlubuoti: 
pradėjo kaisti ir “spjaudyti”. 
Jis pradėjo ieškoti vietos nu
sileisti ir pasitaisyti motorą. 
Tečiaus niekur kiek tinkames
nės vietos negalėjo rasti. To
dėl jis buvo priverstas skristi 
toliau iki, pagalios, motoras 
visai sustojo. Teko leistis kur 
papuolė. Besileisdamas jis ge
rokai apdaužė aeroplaną ir iš
sinarino koją, taipgi apsidegi
no.

Nusileido negyvenamoj vie
toj. O šaltis buvo didelis. Mais
to gi turėjo tik mažą kiekį. 
Laimei, sovietų lakūnai buvo 
davę šautuvą ir turėjo pasiė
męs meškerę.

Supratęs, kad tyruose jo nie
kas neužtiks ir kad visos ke
lionės čia yra atliekamos upė
mis, jis 's,u didžu^siu > vargu 
dasikasė iki Anadir upės, kur 
pasistatė pašiurę, kad nors 
šiek tiek apsiginti nuo šalčio, 
nes jau baigęs pavirsti į ledo 
šmotą.

Bijodamas, kad čia niekas 
nepastebės, jis persidirbo trap- 
tus ir persikėlė j salą. Jo mais
tas išsibaigė ir jis visą laiką 
badavo.

Pagalios jis pamatęs plau
kiančius valtimi eskimosus ir 
šiaip taip juos prisišaukęs. Tie
ji pasiėmė jį j savo kaimą ir 
visą laiką slaugė, iki galima 
buvo išvežti į Anadirą. Ana
dire irgi buvęs rūpestingai 
slaugomas, iki koja tiek su- 
gyjo, kad jis galėjo pradėti 
rūpintis kaip susižinoti su pa
sauliu. Tik tada pasaulis suži
nojo, kada jis, skaitytas žuvu
siu, tebėra gyvas.

Del streiko areštavo 
22 žmones

ST. LOUIS, Mo., liepos 12.— 
Sąryšy su streiku dviejose 
dirbtuvėse, policija areštavo 22 
žmones, kuriuos nužiūrima 
kursčius prie riaušių.

Areštavo čekistus už šaudymą 
japonų

TOKIO, liepos 12. — Mask
va praneša, kad slaptosios 
GPU. policijos nariai — če
kistai, kurie nušovė Kamčat- 
koje tris japonus, tapo areš
tuoti. Taipjau areštuotas ir 
Kamčatkos GPU. viršininkas.

LONDONAS, liepos 12. — 
Prancūzai laimėjo savo reika
lavimą, kad ekonominė kon
ferencija nebeliestų pinigų 
klausimo, Amerikai nežinant 
savo nusistatymo. Todėl pini
gų komitetas svarstys tik 
menkesnius nekaltus klausi
mus — tarptautinės prekybos 
skolas, kūrimą centralinių 
bankų ir sidabrą.

Tuo tarpu konferencijos už
kulisiuose eina derybos tarp 
įvairių valstybių apie kvotas, 
tarpusavius prekybos santy
kius, visai neatsižvelgiant į vi
sas kitas šalis.

Anglija jau paskelbė, kad ji 
turės įvesti naujas kvotas, kad 
apsaugoti savo agrikultūrą. 
Importo kvotos bus žymiai 
sumažintos ant visų prekių. 
Kitos valstybės irgi apsitveria 
kvotomis ir paskui derasi su 
kitomis valstybėmis, kad iš
gauti sau koncesijų. Lenkija 
ir Austrija padarė sutartį, su
lig kurios Austrija padidins 
kvotą Lenkijos kiaulėms ir 
kiaušiniams. Už tą Lenkija 
duos t nemokamas vizas 5,000 
lenkų turistų įvažiavimui į 
Austriją. Lenkų viza dabar 
kainuoja 400 zlotų, kad sulai
kyti lenkus nuo važiaviiiio už
sienin it priversti juos pini
gus praleisti pačioje Lenkijo
je. Austrai gi tikisi lenkais 
turistąis atpildyti tai, ką jie 
prarado Vokietijai sustabdžius 
važiavimą į Austrija.

WASHINGTON, liepos 12.— 
Kentucky tikrai balsuotų už 
prohibicijos atšaukimą, bet gur 
bernatorius Laffoon atsisako 
šaukti nepaprastą legislaturos 
sesiją, kad paskelbti valstijos 
konvencijos rinkimus. Demo
kratų vadas, pašto viršininkas 
Farley jau du sykiu ragino gu
bernatorių veikti, 
natorius dagi nė 
Farley laiškus.

Dabar bedarbių
ministratorius Hopkins prane
šė gubernatoriui, kad jei jis 
nesušauks legislaturos ir nepa- 
skirs pinigų, bedarbių šelpimui, 
tai valstija nuo rugpjūčio 15' 
d. nebegaus jokios pašelpos iš 
federalinės valdžios.

Jei sušauks legislaturą dėl 
bedarbių, šelpimo, tai, žinoma, 
turės svarstyti ir prohibicijos 
atšaukimą. s

< Ikišiol valstijos konvencijas 
išrinko 16 valstijų, šiemet rinks 
dar 18 valstijų, '

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursą.

Austriją.

to iki 8 vai. vak.

Pen- 
mir- 
liko 

18

115 
pa- 
100

VERNON, Tex., liepos 12.— 
Vakar karštis čia pasiekė 
laipsnių. Jau 22 dienos be 
liovos karštis siekia virš 
laipsnių. MASKVA, liepos 12. — 

ki rusai tapo pasmerkti 
čiai už sabotažą, 6 kiti 
nuteisti kalėjiman nuo 
mėn. iki 8 metų. Jie buk dė
lioję dratus, vynius, stiklus ir 
plaukus j sriubą restoranuose, 
kad sukurstyti darbininkų ne
pasitenkinimą.

permaina

Chicagai ir apleHnkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Giedra, nedidelė 
temperatūroje.

Saulė teka 5:25, leidžiasi

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po 'pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

BERLYNAS, liepos 12. — 
Naziai užgriebė prof. Einšteino 
motorinę valtį, kuri buvo Ha-' 
zel upėj netoli jo namų, kad 
mokslininkas neišvežtų jos j 
Belgiją.



KORESPONDENCIJOS
Hartford, Conn

Bakanas,

Toronto, Ont

Frenzelis. po pusę

Garsinkite “N-nose
ček

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

butų 
Kąna- 
galėtų

Amerikoj Sei- 
įsiskverbė ke- 
klaidų, kurias

pama-
ir ži-

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programusi 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konyertus
Plakatu^

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip Jos vedamos, su specialęm linijoną, iu lietuviš
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms,. Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

apraši- 
žmonių reikalus, 
yra visuomeninis

mokėti apie 
būti pasakyta, 

Apdraudos Fon-

Apie Januškevičiaus ir čeką 
nausko suspendavimą

rium Kaziulevičium
ti po vienerius metus paprasto 
kalėjimo, Elenutę Matuzaitę, 
jos motiną ir abu liudininkus 
— Poškų ir čiurlį
metų paprasto kalėjimo. Visus 
nuteistuosius teismas nuo. baus
mės atleido) lygtinai, paskyręs 
penkerių, metų bandomąjį lai-

liudįninkai (Poškus ir 
buvo apkaltinti — 

kad davė melagingą liu
kai padėjo

nr. iš liepos 5 
paminėta, jog 
suspendavus J.

SLA. iždo

Nekokios rengimosi Amerikon 
pasekmės

Jean Piccard apžiūri ruošiamą naują gondolą, kurioj jis, ar jo brolis Auguste,, skris iš. Chica 
gos pasaulines parodos į stratosferą. Lakunu bus Įeit. kom. Settle* (kąirėj,)!..,

Aplinkybes Yra 
Kaltos

Atitaisymas Klaidos Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj Seimo Aprašyme.

keistą užvydą. Vie- 
. narys štai kaip tą 
Girdi,1 kvailas buvau, 

i naują SLA.

Be viršaičio 
1931 m. Varė- 
viršaičiu buvo 
žmogus rimtas 
autoritetingas. 

Gerai vaišinamas ir gražiai 
prašomas jis nusilenkė Matu- 
zienės valiai ir sutiko mirusią 
Moniką paversti gyvąja Elenu* 
te. Matuzai palenkė ir kiek ne- 
sukalbamesnį valsčiaus sekre* 
torių Joną Kaziulevičių, kuris

CKicagos universiteto profesorius. Robert ^tylorss Lovett 
(kairėj), ir Chicago. Civil Liberties Union sekretorius Tliomąs 
McKenna (dešinėj), kurie tapo areštuoti prie i vienos žiurstų 
dirbtuvės, kai jie atsisakė pasitraukti poįięjjai vaikant strei* 
kierių piketuotojus. Jųdviejų byla atiduota jury; nagrinėjimui.

15 d. liepos Chicagoje j vyks 
LSS. konferencija. Tokios kon
ferencijos turėtų įvykti kas 
metai. Bet jų nebuvo, kas, be 
abejo, reiškė darbininkų apsi- 
leidjmą. Dabar galima sveikin
ti tuos draugus, kurių inįcia- 
tyVa mintis- buvo iškelta šauk
ti tokią konferenciją. Ji buvo 
naudinga darbo klasei.

Šitoje konferencijoje 
labai pageidautina, kad 
dos lietuvių kolonijos

šis “biznis” gali išeiti viešu
mon. Lygiai tokiomis pačiomis 
priemonėmis, kaip viršaitį ir 
sekretorių, Matuzai “suorgani
zavo” dar du liudininkus — 
Joną čiurlį ir Poškų, kurie tu
rėjo šią operaciją savo para
šais patvirtinti. Tuo tarpu iš 
Amerikos buvo parsiųsdinti mi
rusios Monikos Matuzaitės gi
mimo metrikai. Pagal tuos 
metrikus viršaitis Putys su sa
vo sekretoriumi Kaziulevičium 
surašė liudijimą, kad Elenutė 
yra tikrai Monika Matuzaitę. 
Rodos, visa kombinacija pasise
kė kuopuikiausiai. Tačiau vis 
tos • kalbosKažkas kažkam 
pasigyrė, kad Elenutė virto 
Monika ir netrukus busianti 
amerikietė, gelbėsianti nuo 
krizės tėvus ir artimuosius. 
Kalbos, žinoma, pasiekė The- 
midos ausį, kuri nusprendė įsi
kišti. To visko rezultate vir
šaitis, Matuziene, Elenutė, vals
čiaus sekretorius Kaziulevičius 
ir abu 
Čiurlys) 
vieni 
dijimą, o kiti
išduoti. Kąuno. apygardos teis
mas savo, išvažiuojamoje sesi
joje Alytuje šiomis dienomis 
šią bylą nagrinėjo ir nuspren
dė: viršaitį Pūtį su sekreto-

nubaus-

KAUNAS. — Dažno svajonė 
nuvykti į Amerikos Jungtines 
Valstybes, nors ir ten, kaip 
laikraščiai praneša, kepti kar
veliai patys į burną nelekia. 
Tokiomis pat svajonėmis nu
vykti. pas gimines Amerikon 
sirgte sirgo Varėnos valsčiaus | 
gyventoja Elena Matuzaitę. Gi
minių ten ji turėjo, o, be to, ir 
tėvai — amerikonai, į Lietuvą 
sugrįžę dar gerokai prieš karą. 
Tėvai visai neprieštaravo, kad 
jų dukrelė nuvyktų “laimės” 
šalin. Motina netgi sugalvojo 
visai neblogą kombinaciją, ku
riai “išdegus”, Elenutė jau sė
dėtų pas gimines Amerikoje... 
Reikalas toks. Senieji Matuzai, 
prieš karą gyvendami Ameri
koje, susilaukė dukters, kurią 
pakrikštijo Monika. Kai tik 
Matuzai sugrįžo į Lietuvą, jų 
dukrelė Monika pasimirė, nesu
laukdama nė dvejų metų am
žiaus. Tačiau Matuzams Dievas 
davė kitą dukrelę 
nutę, kuriai šiuo metu jau su
kako devyniolika metų. Senoji 
Matuzienė nusprendė, kad, no
rint Elenutei patekti Amerikon, 
reikia, ją paversti Monika, gi
musia Detroite 
čia neapsieisi, 
nos valsčiaus 
Bronius Putys, 
ir apylinkėje 

vaišinamas ir

nėtose kolonijose yra nemažas 
skaičius lietuvių, bet nėra kas 
juos išjudintų naudingam or
ganizaciniam darbui. O po to
kių prakalbų, kuriose butų tin
kamai nušviesta reikalingumas 
darbininkams organizuotis į so
cialistų organizacijas, tikriau
siai įsikurtų suminėtose kolo
nijose socialistų kuopos.. Mes, 
Kanados darbininkai, turim vil
ties, kad konferencija musų 
pageidavimo nepamirš, todėl 
draugiškai linkime gero pasise
kimo darbo žmonių klasės 
kainose

Kaip tik prašvinta pavasa
rio saulėtos dieneles, taip grei
tai pamiršta Kanados lietuviai 
darbininkai savo visus vargus, 
o kartu ir darbininkišką spau
dą. Atrodo lyg šiltasis oras 
alkanus pavalgidina, o apiply
šusius aprėdo. Tikrumoje to 
nėra. Jei žiemos laiku tankiau 
pasirodo “N.” arba “K.” apra
šymų iš Kanados lietuvių gy
venimo, tai tik todėl, kad dar
bininkai žiemą visai neturi vil
ties gauti nors ir menkiausį 
darbą; jie tad užsilaiko dides
niuose miestuose, kur gauna 
nors šiokios tokios sriubos pa
srėbti vadinamose “suplainėse”. 
Turėdami gi daug liuoslaikio 
retkarčiais kai ką parašo ir į 
laikraščius. Vasaros metu dau
gelis tikisi gauti kokį nors dar
bą, tai ir blaškosi po visą Ka
nadą ir neturi laiko net apra
šyti savo vargus.

Vienok mažai randasi laimin
gųjų, kurie gauna progos bent 
už kelis dolerius vargti visą 
mėnesį. Turintieji darbą dau
gumoje vasaros metu dirba il
gas valandas, kas, be abejo, 
irgi neleidžia prieit prie plunks
nos darbo. Taip ir prabėga va
saros laikas be nusiskundimų 
spaudai. O tai leidžia manyti, 
kad mes, Kanados darbininkai, 
esame viskuo patenkinti.
. Nors randasi žmonių, kurie 

turi gražaus laiko ir galėtų 
aprašyti darbininkų esamąją 
padėtį, bet jie sako, kad ge
riau būti kur tyram ore, negu 
kambary rašyti. To užginti ne
galima, bet tas gerumas yra 
tik asmeniškas. O žmonės, ku
rie kovoja už visuomenės ger
būvį, savo asmens reikalų ne
stato pirmon vieton. Gi bendra
darbiavimas spaudoje, 
nėjant darbo 
kaip tik ir 
darbas.

bet jie gerai 
Jan. Sr., 

sako- 
S-gos 
klap- 
SLA. 
buvo

pasiųsti savo delegatus. Bet, 
deja, to Kanados darbininkai 
šiemet tur būt nepadarys, nes 
Kanados socialistinio nusistaty
mo lietuviai kol kas neorgani
zuoti; jie dar tik rengiasi prie 
te darbo.

Kaip teko patirti iš komite
to, šaukiančio konferencija, jo
je yra kviečiami dalyvauti ir 
neorganizuoti darbininkai. To
dėl Kanados darbininkams reik
tų naudotis šia proga. Bet Ka
nadoje mažai kas iš lietuvių 
darbininkų turi šalies piliety
bes popieras, be kurių visai ne
įmanoma nuvažiuoti į Chicagą. 
O jei yra vienas kitas toks, 
ką turi minimus dokumentus, 
tai tiems socialistinė idėja yra 
svetimas reikalas. Bet nesant 
Kanadoje sočiaiislinės organi
zacijos negalima tiksliai žino
ti, kiek randasi žmonių pasi
ryžusių dalyvauti socialistinia
me judėjime. Jei randasi drau
gų galinčių važiuoti į Chicagą, 
tai patartina išnaudoti šią 
svarbią- progų.

Gal būt, kad iš kanadiečių 
niekas ir negalės dalyvauti kal- 
bamoj konferencijoj, bet rei
kia tikėtis, kad konferencijos 
dalyviai nepamirš apkalbėti ir 
musų organizavimosi reikalą. 
Kanadiečiams butų didele para- 
ma organizavimosi reikale, jei 
Jungtinių Valstijų draugai ga
lėtų prisiųsti atatinkamą kalbė
toji bent į svarbesnes Kanados 
lietuvių kolonijas, kaip Mont- 
real, Toronto ir Winipeg. Mi-

Aprašant Augščiausios Prie 
glaudos Lietuvių 
mą Pittsburghe 
etas nemalonių 
šiuo atitaisau:

Kur yra minima, kad Seimo 
dalyvavo 8 kuopos su 21 dele
gatų, turėjo būti pasakyta — 
18 kuopų su 21 delegatų. An
tra klaida: Kur buvo parašy
ta, kad iš Apdraudos Fondo yra 
paimta pašalpom 
$300; turėjo 
kad paimta iš 
do $3,000.

4-to apskr. valdyba 
Tik verta pažymėti, 
reikalavimą J. Januš- 
Jr. “suspenduoti” P. 
davė ne koki ten se-

graudingą editorialą ir man 
teko apie tuos “mučelninkus” 
skaityti. Argi ne aplinkybės 
kaltos? — Filanįropas,

“Naujienų” 
d. Apžvalgoje 
SLA. 124 kp. 
Januškevičių Jr, 
globėją, bet iš tiesų turi būti 
J. Januškevičių, Sr. (iždo glo
bėjo tėvą). J. Januškevičių Sr. 
apskundė J. Sekys, kuopos sek
retorius, už šmeižtus, kuriuos 
Jan. Sr. rašė “Amerikos Lie
tuvy”; o V. M. Čekanauską 
kuopa pati nubaudė už šmeiži
mą narių.

Dėlei “grasinimo civiliu teis
mu”, tai pas mus ne naujiena. 
Januškevičiai su savo gizeliu 
Čekanausku visus narius gra
sina. 1931 ar 1932 metais vie
nas narys (rodos, B. Vedeikis) 
buvo parašęs korespondenciją 
j “Naujienas” apie J. Janušk. 
Jr. darbus, tai Januškevičiai 
(tėvas su sunum) grasino Ve- 
deikiui teismu. Pradžioje šių 
metų SLA. 4-to apskr. valdy
ba turėjo suvažiavimą New 
Britaine ir, apkalbėjus apskri
čio reikalus, pasirodė, jog Ja
nuškevičius Jr. yra pinigiškai 
neatsiteisęs su apskričiu ir nu
tarimai to suvažiavimo buvo 
įdėti “Tėvynėje”. Tai Januške
vičiai, vieton atitaisyti savo 
klaidas, važinėjo į VVaterburį 
pas apskr. sekretorę Ažunariu- 
tę ir grasino teismu. Dabar 
jau grasinama J. Sekini teis
mu už “čekių klastavimą”, 
kaip Januškevičiai su gizeliu 
Ček. “A. L.” rašo, bet nepara
šo kokius čekius Sekys keitęs, 
vien tik durnus pučia, manyda
mi J. Sekini pakenkti biznyje. 
Bet hartfordiečiai ir kiti lietu
viai nėra toki neišmanėl|ift, jog 
neatskirtų tiesos nuo melų. 
Kas kitam duobę kasa, tas pats 
pirmas jon patenka.

Rašoma, jog Janušk. ir 
nebuvę tame susirinkime 
riame jie buvo nubausti, 
sa, jie nebuvo1 
žinojo, daugiausia J 
ir jie tyčia neatėjo, 
si buvę Vilniaus Vad. 
suvažiavime, bet kitas jų 
čiukas, S. SPikturna, buvo 
124 kp. susirinkime ir 
VVS. suvažiavime, ir dar “A. 
L.” parašė sieksninę korespon
denciją apie VVS. suvažiavi
mą, tat ir Janušk. su Čekanau
sku galėjo būti SLA. kuopos 
susirinkime ir galėjo būti VVS. 
suvažiavime.

Taigi SLA. 124 kp. nubaus
tas ne SLA. iždo globėjas Ja
nušk., bet Januškevičius Sr.

Apie jaunąjį Januškevičių 
irgi yra nesmagumų, bet pa
čiame SLA. 4-tame apskrityje. 
Balandžio 30 d. š. m. SLA. 4-to 
apskr. valdyba turėjo susirin
kimą ir nutarė kreiptis į Cen
tro Pildomąją Tarybą, kad ji 
“suspenduotų J. Januškevičių 
Jr. Pild. Taryboje iki tam lai
kui, pakol J. Janušk. Jr. pasi
aiškins ir atsiteis 4-tame ap
skrity”, bet man iki šiam lai
kui dar nėra žinoma, kokį žy
gį SLA 
padarė, 
kad tą 
kevičių 
Tarybai 
niai (seni nariai), bet 4-to ap
skr. jaunuoliai, A. Pilvelis iŠ 
New Haven, Conn. (pirminin
kas SLA. 4-to apskr. jaunuo
lių sekcijos), (čia įdedu redak
cijos žiniai ir to susirinkimo 
aprašymą, taip kaip sekretorė 
Olga Ažunariutė yra sura
šius).

Be to dar norėčiau pažymė
ti,t jog SLA. nariai ir skaity
tojai, kuriems yra veltui siun
tinėjamas ar dalinamas "Ame
rikos Lietuvis” netikėtų ir ne
kreiptų domės, kas yra rašo
ma apie SLA. 124 kp. darbus 
ir tvarką; ten nėra nei už gra-

SLA. organe^} No. 24 tilpo 
cditorialas, “Skaudi Pamoka”, 
kurs sukėlė kai kuriuose SLA. 
nariuose 
nas SLA 
aiškina. 1 
kad organikaVą ___J C ____
kuopą. Man ‘reikėją padaryti 
taip, kaip padarė 14 kuopos 
darbštus finansų raštininkas, 
tuomet butų ir apie manė pa
rašę gailestingą gražų edito
rialą. Kiti vėl sako, kad tik 
per skausmus į garbę įeini. 
Juk ir visų šventų litanija su
sideda tik iš “mučelninkų”’. » ’■

Susivienijime randasi, irgi 
nemažai kankinių, pradedant 
sū filantropu Deveniu, kuriam 
mes turime dovanoti ir užmir
šti jo kaltę. Toliau seka Jo-

šį tiesos; vien tik pagieža ir 
kerštas varomas, ir vien tik 
dėlto, jog V. Mv Čekanauskas 
nebuvo išrinktas į- SLA. P. T. 
sekretorius. Tai visas 
tas tų “A. L.” rašinių 
noma, geras, doras ir teisin
gas laikraštis nedėtų tų kerš
tavimų ir pagiežų; pirmiau ga
lėtų atsiklausti įžeidžiamųjų 
asmenų, ir tik gavus nuo jų 
atsakus, faktus dėti laikraš'tin; 
bet “A. L.” taip nesielgia ir 
nauda tokia lieka, jog patys 
“A. L.” rasėjai tampa nubau
sti. P. žinąs.

tukinančiam* vyrų ir moterų yra laltinia 
gražinantis BVeikatą ir linksmumą—- tik
ras gyveni m as bu pagelba Mo TIKRO TO- 
NIKO. Kuomet vyrai ir moterys pasiekia 
vidtiramž|. vlM organai pradeda darylis stlp- 
nogni. Jiems reikalingas yra tonikas. Štai 
kodėl NUGA-TONE •pastatė daugeli jų ant 
kojų.” Byle vaistynyčia parduos jums tris- 
deKttnts dienų treatmenta. Vartokite jų dvi- 
(Mlottg dienų pagal paduotas direktyvas, Ir 
jeign busite neužganėdintas, jūsų pinigai bus 
jutus sugražinti — ba jokiu jums ekspensų.

nas Mikalauskas ir: visa eilė 
kitų; ir pagalios Clbveįando 
14 kuopos sekretorius. Visiems 
mes turime dovanoti* , nes jie 
yra darbštus ir bęb noro, kišo 
svetimus dolerius į savo- kiše
nes; aplinkybes juos privertė 
tą daryti.

O' jus,, aplinkybes,, aplinky
bes, kaip daug jums yiskę yra 
primetama I Jums, primetama 
visoki žmonijos nusidėjimai.

Kam gi žmonija primestų 
savo nuodėmes, jeigu nebūtų 
jūsų aplinkybės?

“Kaip dangui, taip ir ant 
žemes” — aiškino mums mo
čiutė. Netik pas mus lietuvius 
aplinkybes daug blcdies dar 
ro. žiūrėk kaip daug nukenr 
tėjo musų darbštus amerikor 
niški filantropai, ponai Mitr 
chell, llarriman,| Morgan ir 
kiti.

O kur dar galas? Ne vieną ilgai pųrtęsis, bijodamas, kad
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ną ir nepamirškite atsilanky

West Pullman
Roseland

Valandos

Karnavičius
Gražinos

NAUJIENŲ

D-AME!

»rr»

lietuviš- 
jau pa- 
muzikos

gimė 
įgijo

Mes geresnės svetainės ir ne
galime gauti veltui, kaip kad

$99.00
161.50

HOME SWEET 
HOME- MV r
1 EYEL! r

Karnavičiaus 
kuriniai

WHY DONT 
YOU GETĄ 
broOm if L 
VGU’ve GOT 
SO MUCH ? 
ENERGY?)

SAV! WHAT DO YOU M FA N 
BY DRMNG NAILS IN THE 
WALL? STOP lT,l SAV. f

geras, šaltas

Susivienijimo išvažiavi- 
Pullmano 
— grynų Vasarinė Ekskursija

Liepos 28, 1933

Pereitą sekmadieni Washing- 
ton Heights miške įvyko K. ir 
D. Susivienijimo šaunus išva
žiavimas. Buvo daug publikos 
iš Chicagos apielinkės.

Kalbėjo Ambrozaitis draugi
jų reikale. Jis nurodinėjo, kad 
visos draugijos suorganizuotos 
ant senų pamatų; prie tokių 
aplinkybių, kokios yra šiandie, 
jų dienos suskaitytos. Kalbėto
jas ragino draugijas vienytis, 
tada bus prailgintas jų amžius. 
Sakė, valdyba turėtų pasitarti 
su kitų Chicagos draugijų vir
šininkais apie susivienijimą. Pa
minėjo draugijų istoriją. Jeigu 
kuris norėtų plačiau? susižinoti 
apie jų gyvavimą, tai patarė 
kreiptis prie Varkalos — ten 
gaus platesnių informacijų vel
tui. Kadangi buvo Šatkausko 
įrengtas garsiakalbis, tai kalba 
buvo girdėtis visur miške.

Dveji muzikantai buvo. Vie
ni užbaigdavo, kiti pradėdavo 
groti, šokėjai be pertraukos šo
ko. Galiu* paminėti, kad dar pir
mą kartą tokia muzika buvo 
Washington Heights miške.

Kaip girdėjau, S. Šatkaus
kas, kuris turi Radio Service 
Laboratory adresu 10841 Michi- 
gan Avė., patarnavo Susivieni
jimui veltui. Taigi nariai radio 
reikalais turėtų kreiptis prie S. 
Šatkausko.

Komisija šauniai prirengė iš
važiavimą. Kad ir lietus butų 
užėjęs, barui butų nekliuvę, nes 
komisija barą apsaugojo iš ank
sto pastoge. Pagal tokius lai
kus, kaip kad šiandie yra, iš
važiavimas nusisekė.

šąli 
mo buvo iš West 
Kliubo išvažiavimas 
bolševikų. Jų išvažiavimas bu
vo daug mažesnis. Kažin kodėl 
jie savo spykerį nekvietė kal
bėti: mačiau, Jukelis buvo.

Dar butų galima rengti ir 
daugiau išvažiavimų, bet bėda, 
kad ima tris doleriui už vietą,

pagal Adomo Mic- 
poemą “Gražina”, 
Karnavičiui kilusi 
Petrapilio Konser-

yra West Pullman Park sve 
tainė. šiuo laiku ir reikia nau 
dotis parankia svetaine.

Korespondentas.

nors ne savininkas to miško. 
Dėl tos priežasties draugijos 
nenori rengti išvažiavimų Wash- 
ington Heights miške.

Korespondentas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS » a® 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietans ir draskos vanos. 5M 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. v.

Kad atskleisti musų žilos 
sentėvių gadynės dvasią bei iš
reikšti turtingus liaudies mu
zikos motyvus, Jurgis Karna- 
vičius glaudžiam kontakte dir
bo su libreto autorium Kaziu 
Inčiura. Jiedu kartu padarė ei
lę ekskursijų į Lietuvos isto-

operai “Gražinai

Opera “Gražina” Valstybės 
Teatre, Kaune, buvo pastatyta 
10 kartų, kurioj dainavo žino
mi artistai Kipras Petrauskas 
Liutauro rolėj, M. Rakauskaitė 
— “Gražinos“, kunigaikštienės 
rolėj ir k.
Kiti komp. J

muzikos

nebelaikys susirinkimo, 
gaspadoriaus pagelbi- 

irgi sakė: Jeigu norite 
susirinkimus ir toliau,

Apart operos 
Karnavičius yra parašęs daug 
kitų gražių muzikos kompozi
cijų. Pav. “La Bellote” — ba
letas buvo pastatytas Kaune ir 
kituose Europos miestuose. 
Komp. J. Karnavičius suinstru- 
mentavo Sasnausko kantatą 
“Broliai”. V. Krėvės-Mickevi
čiaus 5 veiksmų misterijai “Li
kimo Keliais 
irgi 
muziką” 
Namuose

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir putli*, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vat 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaite iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Cbicago

JOHN F. RUZIC, 
M.D.F.A.C.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 10425 Hamilton Avė.

Tel. Beverly 0081 
Valandos!

Iš RYTO ŠV

muziką parašė 
J. Karnavičius. O “Kamer- 

“ Vakarai Ešerio
(kamerinis koncer- 

op. 6) latviai labai pamė- 
Latvių laikraštis “Latvis” 
2408 29.X.’29 labai gra- 

sveikina komp. Jurgį Kar-

rines vietas, drauge tyrinėjo 
etnografines ypatybes.

žurnalo “Bangos” nuomone, 
kad operos “Gražina”, kurios 
libretas nė kiek nenutolo nuo 
Adomo Mickevičiaus poemos. 
Ypač lietuviškumas reiškiasi 
lirinėse vietose, kur dominuoja 
liaudies dainos, raudos, lietu
viški stabmeldiški religiniai ri
tualai.

Pereitą sekmadienį Zalato
riaus svetainėje įvyko SLA. 55 
kuopos pusmetinis susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad naujam &LA. sekretoriui 
užėmus vietą Centre, dabar bus 
galima išlyginti visos klaidos 
pasidariusios finansuose.

Serga Petravičia, šuva apdra 
skė jį. Stalnioniui pašalpa at
mokėta.

Vieta susirinkimams pas Za
latorių gauta, bet komisija pa
aiškino, kad ir ’ senoji vieta 
West Pullman Park svetainėj 
dar neatsakyta; joje galima 
nors ir šiandie laikyti susirin
kimus. šimkevičius kalbėjęs su 
parkių gaspadoriu ir pastara
sis tvirtino jam, kad kuopa ga
li laikyti susirinkimus bile die
ną, kaip kad laikė per penke
rius metus. Tik įvykęs nesu
sipratimas: kada metai pasi
baigė, tai kuopa nedavė orde
rio, kitaip sakant, neatnaujino 
užsakymo vietos kitų metų su
sirinkimams. Parkių viršinin
kas manė, kad kuopa nebelai
kys susirinkimų jo prižiurimoj 
svetainėj, taigi jis pasakė sa
vo pagelbininkui, kad tą dieną 
niekas 
Parkių 
ninkas 
laikyti 
tai duokite reikalavimą gaspa- 
dorinti, ir mes neatsisakysime 
vietą duoti.

Bet birželio mėnesį susirin
kę kuopos nariai nepatyrė ka
me dalykas. Nelaikyti susirin
kimo nebuvo kaip, nes kai ku
rie nariai paskui galėjo būti 
suspenduoti. Tat nuėjome į Za
latoriaus svetainę susirinkimą 
laikyti. Ten buvom nusitarę lai
kyti susirinkimus visuomet.

Buvo kalbų, kad politikieriai 
mus išvijo, o man, kaip kores
pondentui, nugirstas kalbas te
ko aprašyti. Tačiau dabar, ka
da paaiškėjo, jog nesame išvy
ti iš West Pullman Park sve-

JOS. F. RUZIC, 
D.D.S.

DENTISTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 6751 Loomia Blvd.

Tel. Wentworth 5514
kasdien

žiai 
navičių. Vokiečiai musų komp. 
Karnavičių prilygina Schuber- 
tui ir Rimsky-Korsakov.
Komp. Karnavičiaus vienas kū
rinys bus išpildytas Lietuvių 

Dienoj, liep. 16
Liepos 16 d. P. -P. Lietuvių 

Dienos programe, K. Stepona
vičiaus diriguojamas simfoni
nis 100 narių orkestras išpil
dys J. Karnavičiaus “Lietuviš
ką rapsodiją”.

“Lietuviška rapsodija” ir yra 
parašyta orkestriniam tikslui, 
kurią jungtinis lietuvių simfo
ninis orkestras, manoma, gra
žiai išpildys.

Yra apgailėtina, kad orkes
tras dėl stokos laiko, negalė
jo prirengti daugiau J. Karna
vičiaus kurinių.

Lietuvių Dienos orkestras
Lietuvių Dienai pasaulinėj 

parodoj yra susijungę keli lie
tuvių žymesnieji orkestrai kaip 
šv. Kazimiero Akademijos mer
gaičių orkestras, Liet. Simfo
nijos orkestras • ir k. Šis orkes
tras sudaro nepaprastai gerą 
personažą ir, nėra abejonės, 
kad liepos 16 d., toj • didžioj 
lietuvių iškilmėj, mums teks 
kuo pasidžiaugti.

M. J. Šileikis.
: Dideliu ir Greitu Laivu “ILĘ DE FRANCE”

’ t. * (43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos)

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:

TREČIA KLESA
Į Vieną Pusę .........................
Į Abi, Puses ...... J.............. ....

taines, pranešu*, kad įvyko mu
sų pačių klaida. Mes buvome 
įgalioję A. Statkų paprašyti 
parkių gaspadoriaus svetainės 
dėl šių metų susirinkimams. 
Nežinia kodėl jis neatliko tos 
užduoties.

Ateinantis kuopos susirinki
mas’ bus laikomas West Pull
man Park svetainėje. Jis įvyks 
rugpiučio 13 d. 2 vai. po pie
tų. Isitėmykite, nariai, tą die-

Komp. J, Karnavičius
Kaune, muzikos mokslą

Petrapilio Konservatorijoj

ne:__________ _________
lio Kruachen stikle karšto vandene ryte 
pusryčiu* — t_: ,____ — ---------
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite 1| pas bile aptieklninką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruichen Salt* 
Jeigu U pirma bonka neįtikina jua, kad tai 
yra saugiausia* būda* nusikratyti riebumo
— oinigai rrežlaaml.

Kaip daugelis 
mūšų žymių ar
tistų senais lai
kais buvo Petra
pilio Konservato
rijos auklėtiniai, 
taip ir musų ger
biamas kompoz. 
Jurgis Karnavi
čius. Jis gimė 
Kaune, jaunystę 
praleido Lietu
voj, kol noras į- 

gyti aukštesnį muzikoj išsila
vinimą, nuvedė jį Petrapilio 
(dabar Leningradas) Konser
vatorijom

Po ilgų studijavimo metų 
Jurgis Karnavičius baigė kur
są ir buvo pakviestas ton pa- 
čion konservatorijon muzikos 
teorijos ir kompozicijos profe
sorium.

Pirmas Jurgio Karnavičiaus, 
kaipo lietuvių kompozitoriaus, 
pasirodymas buvo 1907 metais, 
kada “Dainos” dr-jos koncerte 
buvo smuiku išpildytos jo tran
skripcijos lietuvių liaudies dai
nos.
Dabar teks mums arčiau susi

pažinti su J. Karnavičiaus 
Opera “Gražina”

Viena stambiausių Jurgio 
Karnavičiaus kompozicijų yra, 
tai pirmoji lietuviška opera 
“Gražina”, kuri Lietuvos Val
stybės Operoj buvo apvainikuo
ta. Lietuvoj leidžiamas žurna
las “Bangos” apie operą “Gra
žina” tarp ki'tako sako:

“Musų Valstybės Opera iš
tisą vienuolika metų publiką 
tenkino svetimų kompozitorių 
kuriniais. Gal kiek ir keista 
bet per tą laiką Operos reper
tuare nepasirodė nė viena ori
ginali lietuviška opera, opere
tė... Retkarčiais spaudoj, meno 
kronikos skyriuj, pasirodydavo 
kuklios žinutės, kad ‘toksai ir 
toksai kompozitorius rašąs’, 
net ‘baigiąs rašyti tokią ir to
kią operą’, bet tie pranešimai 
taip ir likdavo pranešimais: 
lietuviškai operai dar 
lemta gimti...

“Ir vistiek pirmoji 
ka opera jau gimė! Ji 
rašyta. Po paskutinės 
frazės pastatyta taškas.“

Pirmutinė lietuviška istorinė 
opera “Gražina” yra 4 veiks
mų, 5 scenų. J. Karnavičius 
pradėjo operą rašyti apie 1930 
m., o galutinai ją baigė 1932 
m. pradžioj.

Kiek yra žinoma, J. Karna
vičius savo 
siužetą yra paėmęs iš to pat 
vardo Adomo Mickevičiaus po
emos “Gražina“. Operai libre
tą parašė ir, operą kuriant, 
bendradarbiavo poetas Kazys 
Inčiura.

Parašyti, 
kevičiaus 
operą J. 
mintis dar 
vatorijoj bebūnant. Bet operos 
autorius tą sumanymą, kuris 
reikalauja ne tik sugebėjimo, 
bet ir didelio prityrimo, simfo
nijos technikos ir tt., J. Kar
navičius vis atidėliojo. Tiktai 
1927 m. kai komp. J. Karna
vičius, išbuvęs 10 metų Rusi
joj, grįžo į Kauną ir stojo į 
Valstybės Operą, pradėjo kom- 
krečia forma realizuoti savo 
sumanymą.
Rinko medžiagą operai “Graži
nai“ Lietuvoje su bendradarbiu 

Kaziu Inčiura

Sveikinu Pasaulines Parodos Svečius
MANO VIETA RANDASI MARQUETTE PARKE 

Skanus šaltas alus ir užkandžiai.

A. J. BERZYNSKIS, Sav.
2346 West 69th Street, Chicago, Illinois.

(Arti prie Western Avenue) Tel. Republic 4544

TURISTINĖ KLESA:
l Vieną Pusę ..... ......................... $130.50
Į Abi Puses ......................   220.00

Valdžios Taksos atskirai $5.00
f I

Tuojatfs pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite j Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą.

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I 

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Užkviečiam Pasaulinės Parodos Svečius
PAS MUS YRA VIETOS DEL NAKVYNĖS. 

Užlaikome švarią Lietuvišką Užeigą Northsidėje 
alus ir užkandžiai.

M. POPIERA ir J. DRAUGELIS, Sav.
1703 N. Crawford Avė. Tel. Albany 9236

W1SS1G
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

J. G. GALLAGHER, 
B.S.M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 1114 West 80th St. 

Tel. Raddiff 4 982 
Valandos: 1—3 ir 7—9

KRYŽIAUS LIGONINĖJE — HEMLOCK 6700 
Ofisai 2355 West 63rd Street
S. E. Kampas Western Avenue 

Tel. PROSPECT 2011

J. FRANCIS SMITH, 
M.D.

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR GERKLĖS 
Res. 7659 Kingston Avė. 

Tel. Saginaw 7846
Vai.: Pirm., Ketv. ir Penkt 9—12 v. r. 
Pirm., Trec. ir Penkt 1-2 p.p. vak. 7-9

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

Nr*. uctty Luedeke 11 Dayton rašo: ‘Al 
▼artoju KruBehen. kad sumažinti *varumą— 
nš netekau 10 svarų i vieną savaitę ir ne- 
" * ‘ “ ir rekomenduoti''.

riebumą lengvai, BAUGIAI ir 
Z.tl — imkite pusę šaukšte- 

: __2 __:j pnei 
tai yra saugu* būda* neteku

NDGETDOMN 
5FFTHATCHAIV 
qwi1H YOURr 
s\SHQ£Sįr

Specialai VIENAI 
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Showers, lengvai įdedami. 
Chromo dengti, su firan-$*j 4 
komis ...................................
NICKEL PLATED gQ

po ............................./....
Porcelinės rankenos, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ............ ...WWV

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomit. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

▼artojų KruBehen, kad sumažinti *varumą—
kaip j 

1 nuimti ___
NK8MINGAI
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Publiihed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Naws Pub. Co., Ine.
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TUalaaltymn kaimu
Chlcagoje — paltui 

Metami ..... ... ...........—.......  $8.00
Pusei metn - 4-9° 
Trims minėdami -- -----------* B.00
Dviem minėjam —_ 1.50 
Vienam minaitei ........   .75

Apžvalga
Editor P. GRIGAITIS

SubseriptiOB Kates:
18.00 per year in tęanada
$7.00 per yeay outsįdų,of CJįicago
$8.00 per year te Chicago

Eirtered m < Sųooud Class Mattar 
March 7th 1914 at tha Pęit Office 
of Chicago, IU. 
March 8rd 1879.

Chlcagoj per iineiiotojuifl 
Viena , kopija ,>|||I I| 
Savaitei .... > .,■■■■
Mineliui ....... ..

Suvienytose ,Valatijoae. ne <, Chleagoj, 
rtltar ‘t

Metama ..... ........... ........  B7.D0
Puiei meta —~ 8.50
Trinia minesiami  ...... —.... 1.75
Dviem mėnesiams » 1.25

, miu^iyr i .-...1.1111, i,

DIDELIS SOCIALDEMOKRA
TŲ LAIMĖJIMAS SUOMIJOJE

drovi, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonai Cinai 8500.

Vienam mėnesiui —s---- — .75
Lfotovon ir kitur uisieniuoM 

(Atpigteta)
Metame   ................   88.00
Pusei metų  ------------ ---  4.00
Trims mėnesiams . ......—.... 2.50 * 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

šitaą
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VINYS, VIELOS, STIKLAS — IR ŠVINAS

Jau daug kartų buvo pastebėta spaudoje ir laiš
kuose, kurie ateina iš sovietų Rusijos, žinių apie nepa
kenčiamai blogą maistą. Daugelis sovietų piliečių (ži
noma, ne komisarai) dažnai negauna nė juodos duo
nos, o ta buiza, kurią srebia Rusijos darbininkai — 
privilegijuotoji klasė! — dirbtuvių valgyklose per pie
tus, yra tokios rųšies, kad jie nuo jos serga.

Kas nors, tur būt, sumanė tą “maistą” pataisyti,! 
pridedant prie jo, vielos galų, stiklo, vinių, plaukų ir 
kitokių panašių “skanumynų”. Telegrama iš Maskvos 
praneša, kad tai iš tiesų buvo daroma sovietų sostinės 
restoranuose. Bet Stalino supratimas apie valgių viri-: 
mą, matyt, yra kitoks, negu- tų žmonių. Todėl policija, 
kelioliką jų suėmė ir teismas juos nuteisė.

Teismas suimtuosius pripažino “sabotažninkais” ir, 
pasmerkė penkis jų sušaudyti, o šešis kalėti nuo aštuo
niolikos mėnesių iki aštuonių metų. Vadinasi, po būro-, 
kų sriubos, “uždarytos” vinimis ir stiklu, “desertui” 
duota švino.

Švinas sovietų Rusijoje yra vaistas nuo visų bėdų: 
ne tik nuo bado, šalčio ir maro, bet taip pat ir nuo sa
botažo, nepasisekimų pramonėje ir kontr-revoliucijos. 
Ant švininių kulkų yra peremta .vįsa bolševikų “socia
listinė statyba”.

“NACIŲ” EVOLIUCIJA

> Renkant Suomijos seimą*.nęT 
paprastai didek pasisekimą, tų? 
rėjo socialdemokratųpartija, 
kuri prąvede 72: atstovu*i vietoje 
59 senamjame seime. Tuo tarpu 
dešiniosios, fašistuojančios par
tijos prayedė tik 32 atstovu, 
t., y. prąlpšo 10 vietų,. Apie 
kitas partijas smulkesnių da
vinių , kolkas nėra, bet .matyt, 
kad rinkimuose buyo. skaudžiai
sumušti ir komunistai.

Suomijoje neseniai labai kėlė 
galvą fašizmas, po vardu t “La? 
pua”. Kelis kartus fašistai ban
dė daryti ginkluotą sukilimą, 
dabartinis socialdemokratų lai? 
mėjimas rodo, kad Suomijos 
darbo žmonės yra pasiryžę fa
šistams nepasiduoti..

Suomijos seimas , susideda, iš 
200 atstovų,^ taigi socialdęmo- 
<ratai turi jame daugiau,, kaįp 
trečdalį, vietų.,,

Seniaus.. socialdemokratai iš
rinkdavo po 80 atstovų į Supi
muos seimą. Vieną .kartą, Ru? 
sijos . revoliucijos pradžioje, spr 
cialdemo.kratai. išrinko net abso- 
iučją , daugumą. Tačiau Rusjr 
jos bolševikai, užsimanė, panau
doti tą progą ir padaryti- gink- 
uotą perversmą Suomijoje. Kį 

lo karas šalies viduje. Tuomet 
Vokietija atsiuntė savo armir 
ją i pagelbą Suomijos “balta- 
gvardiečiams”, ir bolševikų iš
šauktas darbininkų . sukilimas 
buvo sutriuškintas. Prasidėjo 
<rašte baisus teroras prieš dar
bininkus. Daug darbininkų or
ganizacijų buvo sunaikinta, 
didelis skaičius darbininkų va? 
dų buvo išžudytas. Prie visų 
bėdų prisidėjo da ir skilimas: 
bolševikai atitraukė žymią da
lį narių nuo socialdemokratų 
partijos ir įsteigė komunistų 
partiją.
pateko taip pat darbininkų 
profesinės sąjungos (unijos).

To viso rezultate socialde
mokratų atstovybė Suomijos 
seime nusmuko iki 53. O ko
munistai .pravedė 27 atstovus. 
Šitokia proporcija seime pasl
ika, su .mažais Pakeitimais per 

eilę metų:, darbininkai praves
davo; į į seimą vis apie 80 at
stovų, i iš; kuriu du trečdaliai 
būdavo, socialdemokratai ir vie- 

: ųas.. trečdalys komunistai. Bet 
dabar, kaip j matome, socialde
mokratai į jau; beveik atgavo sa- 
yo.spėką, kurią jię turėjo prieš 
skilimą,!.

Jeigu bolševizmas nebūtų su- 
skaldęs Suomijos darbininkus* 
tai Suomija jau seniai butų bu
vusi valdoma socialistų. •

mui, t.< y, suvartoja visuome
nės labui. Jeigu, šitokias refor-i 
mas vadinti plėšimų, tai > tuo
met buvo plėšikai ir Lietuvos 
Steigiamojo* i Seimo nariai, kų-? 
rie priėmė žemės reformos |s- 
tiąitymą dvarų žemėms nusa
vinti. O tame seime, kaip visi 
žino, daugumą (turėjo Lietuvos 
krikščionių demokratų partija, 
su kum Krupavičium priešaky
je. Taigi, pagal “Darb.” logiką, 
Lietuvos katalikų vadai > yra 
plėšikai, ir krik, demokratų 
partija yra plėšikų partija!

; Bet jeigu taip, tai kam tuor 
met “Darbininkas” vis kabinė
jasi prie socialistų ir daro 
jiems priekaištus? Jisai ture* 
tų “plėšikų” smerkimą pradėti

nuo savo srovės, nuo dvasiškų 
tėvelių, dėl kurių “skriaudų’’ 
jisai (taip graudžiai rauda.

Tačiau Bostono laikraščio re
daktorius žino labai gerai, kad 
tokias reformas lyginti su plė
šikų > darbu yra neteisinga ir 
nelogiška. Jisai tą “argumen
tą” pavartojo su tikslu ap
šmeižti savo politinius oponen
tus, nes jisai, matyt, laikosi 
tos jėzuitų taisyklės, kad “tiks
las pateisina priemones”. Ir 
kartu, šitaip elgdamasis, jisai 
neturėjo sarmatos prikaišioti 
mums “demagogiją”! Na, ar? ne 
gėda šitaip žemai nupulti laikt 
raščiui, kurį kontroliuoja dva
siški neva darbininkiškos orga? 
nizacijos vadai?
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pasielgti su dantimis?..
Imkim kitą pavyzdį. Dabar 

daugelis • musų turim automo
bilių. Kuomęt mes jį taisome? 
Tuomet, kai visai nevažiuoja? 
Visai ne. Taisome jį tuomet, 
kai pajuntame, kad jis jau 
pradeda biskį barškėti, tarškė
ti arba čirškėti. Bijomos, kad 
kur pusiaukely nesustotų, ne
padarytų vargo ir daug lėšų. 
Nta, o su sveikata, su danti
mis, mes taip nesielgtam. Vi
sai nepamąstom, kad musų 
sveikata, arba dantys, pusiau
kely je arba pusamžyje gali su
gesti arba atsisakyti tarnavę.

Nepamirškime, kad gamta 
mums dantie suteikė visam 
gyvenimui, ir juos reikia pri
žiūrėti . tiek,, kiek aplinkybės 
leidžia. Musų sveikata labai 
priklauso nuo dantų sveikumo: 
juo dantys sveikesni, tuo svei
kata geresnė.

JUOKAI*

Į komunistų rankas

DANTŲ ATSPARUMAS

Rašo Dr. G. Bložis, Chicago.

Vokietijos diktatoriai pradėjo kovą, su tais elemen
tais savo partijoje, kurie nori “antros revoliucijos”. 
Kancleris Hitleris, vidaus reikalų ministeris Erick, pro
pagandos ministeris Goebbels ir kiti vokiečių fašizmo 
šulai ėmė žodžiu ir raštu, skelbti, kad i Vokietija dabar 
turinti eiti iš “revoliucijos” stadijos į “platųjį evoliUn 
cijos kelią”.

Kraštutiniams elementams, arba . kaip, ministeris 
Frick sako, “bolševikiškam sparnui” Hitlerio partijoje 
valdžia įsakė nesikišti į biznio vedimo reikalus. Bfenį 
turį vesti tie žmonės, kurie šitam t darbui/esą kompętenn 
tiški, neatsižvelgiant ar , jie yra nariai “nacių” p^rtijps, 
ar ne.

Tai reiškia, kad kapitalistiškas elementas Vokieti
jos fašistų eilėse ima viršų. To buvo galima laukti.

Hitlerizmas savo esme yra “vidurinės klasės” ju
dėjimas. Jisai laimėjo pergalę, laikinai priimdamas į 
talką vienoje pusėje dvarininkus, antroje pusėje — tą 
dalį darbininkų, daugiausia bedarbių, kuriuos įvarė. į 
desperaciją ilgai užsitęsęs ekonominis krizis. Tačiaus 
iš viso ko matyt,; kad ir junkeriai, kurie norėjo su Hit
lerio pagelba atsteigti monarchiją, ir bedarbiai, kuriems 
“naciai” buvo prižadėję darbų, maisto ir nemokamų 
butų, apsigavo, remdami fašistus. “Nacių”’valdžia yra 
buržuazijos valdžia.

Stambieji fabrikantai ir bankininkai, kurių pini
gais buvo užlaikomos Hitlerio mušeikų gaujos, yra ne 
tik pinigiškai stipresni už “nacių” partnerius dešinėje 
ir kairėje. Jie yra ekonominio gyvenimo vadai. Be 
dirbtuvių, prekybos įstaigų ir bankų Vokietija negalė
tų, gyventi. Atimti gi tuos biznius iš jų savininkų ir par
vesti juos į valstybės rankas, įsteigiant Vokietijoje pa
našią sistemą, kaip sovietų Rusijoje, Hitleris butų ga
lėjęs tiktai padedant visiems darbininkams. Bet tas, 
kuris pradėjo savo kruviną viešpatavimą pogromais 
prieš darbininkų organizacijas, žinoma, negali nė sva
joti apie darbininkų susivienijimą po savo svastikos 
ženklu.

Todėl Hitlerio valdžia turi vykinti kapitalistų i va
lią. “Nacių” partijai — taip, kaip ir Rusijos bolševi
kams —. teks daUg kartų “valytis” nuo “prisiplakusių 
elementų”*, iki gąhj gale joje nepaliks “bolševizmo” nė 
dūko. Kartu ji( nustums į šalį ir dvarinjnkus, ir laikui 
bėgant hitlerizmas išsivystys į “normališką” buržuazi
nę tvarką, --Jeigu tik pifm to jisai nenusisuks.* sau 
sprandą: kokioje avantiuręjev

VIS TA PASAKA APIE BAŽ 
NYCIOS “SKRIAUDAS”

tai tik įtarimas, istoriškai 
neįrodytas. Bet kad .socialis
tinė valdžia. išplėšė bažny? 
čios nuosavybę, tai *jąu gry
nas faktas, Kodėl gi jus (ta? 
riamą, plėšimą, smerkiate, o 
aiškų užgfQbimą pateisinat 
ir užgiriai? Ar tik dėlto, 
kad apas . bajoriškas, o 
sociąliBtiškas?” 
Turime prisipažinti,

ihums > y ra., koktu skaityti 
kius suktus argumentus 
raštyje, kuris sakosi mokinąs 
Žmones > krikščioniškos artimo 
meilės ir doroves.

(Pirmiausia yra . negražu pri
kaišioti socialistams Rusijos 
bolševikus, kurie socialistus 
žudo, kuone aršiau* negu kad 
juos žudydavo caro valdžia.

Antra* kad “Darbininko” ra? 
šytojas apsimeta* nežinėliu* kal
bėdamas apie bajorus ir kuni
gaikščius? Argi jisai gali' už
ginčyti, kad viduramžių gady
nėje vienas svarbiausių jų pra- 
lobimo šaltinių bajorams ir 
kunigaikščiams buvo karai, kur 
riuos jie nuolatos vesdavo vie
ni su kitais ir su kitų šalių 
valdovais? Argi jisai nėra skair 
tęs istorijos raštų, kurie pasa
koja, kaip po kiekvieno karol (Tęsinys)
pergalėtojai pagrobdavo ne tik Daugelis iš musų manome, 
visokį turtą, kurį jie galėdavo| kąd dantis reikią taisyti tada, 
panešti; bet paimdavo į neląis- hkuomęt' juos pradeda skaude- 
vę ir nugalėtosios šalies vyrus* nes tą esu patyręs iš 
ihoteris ir vaikus, kurie paskui* praktikos. Kuomet paklausi pa
buvo paverčiami pergalėtoją cjeuit0> kodėl tamsta netaisei 
vergais ?11

Tuos pagrobtus turtus ir ver
gus pasidalindavo tarp savęs 
kunigaikščiai su bajorais, o ne 
paprasti valstiečiai, kurių duok
lėmis būdavo aprūpinamos ku
nigaikščių armijos ir kurių 
krauju būdavo laimimos perga
lės karo, laukuose.

Toliaus, argi “Darb.” rašyto-į 
jas gali užginčyti tą faktą, kad! 
kunigaikščiai . su bajorais atė- 
ihė. net laisvę ir. žemę papras
tiems valstiečiams ir pavertė 
juos savo baudžiauninkais? Iš 
kur gi atsirado baudžiava Lie
tuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir 
kuone visose “lįrikščioniškojo” 
pasaulio šalyse? O gal šv. Juo
zapo sąjungos organas sakys, 
kad baudžiauninkus sutvėrė 
“Ponas Dievas”?

Jisai, beje, tąUiaudies plėši-1 manimi, kad aš pradėjau neši
mą, iš kurio per šimtmečius jausti. O nepamąstom apie 
mito ir tuko visoki “didžiūnai”, tai, kad mes nuodų turim pil- 
dalindamiesi savo prisiplėštais ną burną. Pradedame lankyti 
obiais su kunigais, bando pa- medicinos gydytoją, kuris kad 
teisinti tuo, kad, esą, tais lai- mus išgydytų, suradęs burnoje 
tais buvę įstatymai, kurie drau- 
dę plėšimu užsiimti. Tai yra ” 
vaikiškas argumentas. Įstaty
mai kaip tik ir buvo toki, kad 
jie nedraudė kunigaikščiui ar
ba bajorui siurbti paprastų 
žmonių kraują ir prakaitą; jie 
draudė skriaudžiamiems žmo
nėms priešintis, ponams! Ir ma
žas vaikas gali suprasti* kodėl 
tie įstatymai buvo toki: jie bu-J 
vo bajorų ir . kunigaikščių pa
daryti!. L

Negražus žmonių mulkinimas
> • . i .

Dabar pažiūrėsime į tą “so- 
cialistišką plėšimą”, kurį “Dar
bininko” rašytojas lygina su 
bajoriškais plėšimais. Mums 
rodosi, kad kiekvienas žmogus, 
kuris supranta lietuvių kalbą, , 
piešimu vadina tokį darbų,; kur 
vienas, .neteisingai atima turtą į 
iŠ kito ir pasilaikė * jį sau arba 
pasidalina . sų >; savo r. šaika, . Mes 
norėtume dabar paklausti p. 
K., kur jisai mėtė arba girdė
jo, kad šitaip elgtųsi socialis
tai? Jisai kalba apie valdžias J 
kurios nusavina bažnyčių tur
tus, ir tą jisai vadina “plėši
mu”. Aišku, kad p. K. bando 
išgauti savo skaitytojus, pa
kišdamas, jiems mintį, kad jei- 
gu socialistai.reikalauja bažny
čios turtų nusavinimo, tai jie 
norį tais turtais pasinaudo.tįy 
kaip’ plėšikai !
i Negtraįžu/. šitaip Wl-
kinti!U“PW” žino
gęrai, kad socialistinės arba 
šiaip radikališkosk valdžios, nu- 
savindųmos bažnyčių žemes įr 
kitokius lobius, / paima juos 
valstybėj jnųosąYybėH a^bą pą-

ligos priežastį, siunčia.pas dan? 
tų gydytoją^ Tada ir viskas 
užsibaigia.

Dantis taisyti reikia tuomet, 
kuomet dantų gydytojas, pąsa*? 
kys,, kas reikia taisyti. Nes 
kas nori turėti gerus dantis ir 
gerą sveikatą, ,turi tbent vieną 
kartą < į metus, nueiti pas dantų 
gydytoją, kad išvalytų. Tas. va? 
lymas; yra , būtinas. Nežiūrint 
kaip> dažnai vartosi dantų šen 
petuką,, vis* tieki kalkolo drus-

savo dantų pirmiau, nes jie* 
jau labai, išpuvę, dabar sunku 
besutaięyti, gal būt; reikės ke- aplimpa dantis apie, sme-, 
l!etą ištraukti,, gauni atsakymą, 8ęnisJ t°s druskos nu?
kad neskaudėjo;, reiškia, kad 
neskaudėjo, tai nereikėjo nei 
taisyti, nors .ir labai, buvo iš
puvę, nors ir didžiausios duot 
butės susidarę, kur gali mais
to pasilikti ir padaryti burną 
dvokiančią,. kad net negalima 
pakęsti tos smarvės. Toji smar
vė dar ne viskas. Kuomet mes 
turime burnoje tuos išmatų 
produktus, arba duobes, mes 
ten auginame neišpasakytą 
(^augybę bakteriją, kurios ei
na j musų kūną su kiekvie-r 
nu valgiu arba rijimu seilių; 
Tuomi mes nuodijame savo 
sveikatą — kūną. Na, ir. pas- 

I kui mąstom: kas gi čia yra.su

sistoja iš seilių. Gydytojas, iš
valęs dantis, pasakys, ar rei
kia taisyti, ar ne. Supranta-? 
ma, etiškas gydytojas, o ne .ko? 
kis feikeris, ne toks, kuris tu- 
,ri iškabą, kad./‘dykai egzami
nuoja”. . Suprantamas dalykas, 
kuomet mažai išpuvęs dantis, 
tuomet mažai darbo .prie jo, 
mažiau skausmo pacientui ir 
mažiau medžiagos reikia suvar
toti, mažiau lėšuoja pataisyti.

Kas dėl dantų taisymo, gali
ma pažiūrėti iš kitos pusės, 
pavyzdžiui, ką mes darom su 
savo kasdieniniais drabužiais ? 
Ar laukiame, pakol jie suplyš
ta, ar taisome pamatę mažą 
skylutę ? Suprantamas daly
kas, norėdami kad drabužiai 
ilgiau laikytų, (taisome,, kaip 
greitai, pamatome, kad jau pra
plyšo ir tokiu budu ilgiau juos 
išnešiojame. Na kodėl taip ne

TS-TuT

Stadentiikai.
—Ponia nori už šį mažą 

kambarėlį 50 litų? Bet tai la
bai, brangų! Visai užtenka 30! 
—siūlo jaunuolis.

—Nt! Už 30 negaliu! — at
sakė ponia. — Dabar toki di
deli mokesčiai ir, be to, daug 
jaunų nuomininkų pabėga, 
nesumokėję nuomos.*

—Už tat, ponia, aš tamstai 
ir siulau pigiau, nen jei aš ne
sumokėsiu, tai tamsta turėsi 
mažesnius nuostolius!...

A milus,
—Kiek tamsiai metų! — 

klausia .kunigas jaunosios.

—Ir kiek mėnesių?
—48! — paraudusi atsako 

jaunoji.

Maloni senovė.
—Pasakyk, tėte, ką turėjo 

žmones prieš išrandant radio? 
—kįausia vaikas.

—Ramybę! — atsidusęs at
sako tėvas.

Pas gydytoją.
Gydytojas: Tamsta skun

diesi .pilvu? Pasakyk, ko jam 
trūksta?

Ligonis: Valgio, pone dak
tare!

NEBESISEKA “VAMPIRUF’ PAVYLIOTI SENĄSIAS AUKAS
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“Darbininkas” dar vis nenu-< 
rimsta ir stengiasi įrodyti, kad 
socialistai kunigus “skriaudžia”, 
kuomet jie reikalaują, kadi aL 
gų mokėjimas kunigams iš vai? 
stybes iždo butų sustabdytas, 
Jisai sako, kad turtai, kuriuos 
bažnyčios viduramžiuose buvo 
susikrovusios, buvo įgytos tei
singu budu, nes, girdi, juos 
bažnyčiai padovanojo < labdariai;* 
o kad tie neva labdariai pa
prastai pralobdavo žmonių iš
naudojimu ir plėšimu,., tai jisai 
to nenori pripažinti.

“Kur įrodymai, kad. bajo
rai ir kunigaikščiai neteisė
tai plėšė turtus?” klausia 
“Darb.” editorialų rašytojas 
K. “Juk turėjo būti koki 
nors įstatymai* kurie. draus
tų panašų plėšimą ir baustų 
už jį? Sociąlistai sakys, kad

• tie įstatymai buvo feodaliniai, 
pąl^ųs. v didžiūnamsir

U’ s^ihudžią vįdstiė^isA?* Bęt 
kuo teisingesni sociali stišk 
Rusijos, Meksikos ir Ispani
jos, įstatymai* lęjdžįantięji, 
užgrobti.. bažnyčių nuosavy
bę? ĄrbąjoM ir fcųnįgąikš- . ... . .......   ,.s
či&u. išplėšė žmonių jturte ^.skirU <beturčių ..Pagerini-.
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Tarp Chicagos
Lietimų

Tani. Kapinių Trus
tisai papuošė Dėdės 

Šerno kapą

su-
Dė-

Pa-

Tautiškų Kapinių trustisų su
sirinkime, laikytame liepos 2 
dieną, trustisai savo tarpe 
dėjo pinigų, kad papuošti 
dės šerno kapą.

šiemet, kaip Pasaulinės
rodos metu, į Chicagą atvažiuo
ja daug žmonių iš kitų mie
stų. Atvažiuoja ir lietuvių. Kai 
kurie atvažiavusių atlanko Lie
tuvių Tautines Kapines, ir įei
dami pirmiausia klausia užveiz- 
dos, kurioj vietoj Dėdės šerno 
kapas randasi. Todėl užveizda 
matė reikalą kapą papuošti.

Be to, nutarta atsikreipti į 
lotų savininkus ir visuomenę 
tikslu sudaryti kokį fondą, kad 
tokių mirusių, kaip Dėdės Šer
no, Dr. Karaliaus,
Vargšo, kapai, nesant kam jų 
kapus puošti, butų papuošti gė
lėmis iš to fondo.

Bronislavo

Kai dėl triukšmo, kuris yra 
tam tikrose vietose keliamas 
prieš Lietuvių Tautines Kapi
nes, tai trustisai matė reikalą 
išrinkti komisiją, kad ji paruo
štų rezoliuciją visuotinam lotų 
savininkų susirinkimui. Šis su
sirinkimas įvyks liepos 19 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Komisi- 
jon įeina P. Daubaras, Ed. Če
pulis ir J. Zalatorius. 

x x

Tautiškų Kapinių tnfstisąl 
matė reikalą atsišaukti į visuo
menę, kad ji pagelbėtų paša
linti negeistinus pasireiškimus. 
Dėiiai to norėta sumušti vienas 
kapinių trustisas.

Teisybė, trustiso nemušė, bet 
tidas asmuo šukė kumščią trus- 
tisui čepuliui. Ir atsilankiusie
ji į tūlą susirinkimą tarėsi ei
ti sumušti; kapinių užveizda 
šultzą. Tik vienam iš to buria 
ataisakius eiti* mušti, sugriuvo 
ir visaa tarimasi.

O kai dėl nepageidaujamų 
pasireiškimų arti kapinių, tai 
yra žinoma, jog net kai ku
riems trustisams siūlyta “pane
lė”. Tad, ko gero galima tikė
tis iš kas buvo daroma su* pa
šaliniais žmonėmis ir jų kostu- 
meriais?

Sako, draugijos kapinėms ne
kenkia rengdamos išvažiavi
mus. Klausimas: O jums ar 
kenkia? Kada prie jūsų vietų 
rengia išvažiavimus, tai neleid 
žiate savo vardo garsinti; ne
pavelijate sakyti prie kurio bus 
išvažiavimas; liepiate tik skelb
ti, kad prie Tautinių Kapinių.

Nurodo, kad kai kurie as
mens, surišti su kapinėmis, 
triukšmą kėlę. Tai yra netei
sybė. Katrie yra surišti su ka
pinėmis ir kurie turi lotus ka
pinėse, visi jūsų triukšmui prie
šingi. Kad taip yra, dar kartą 
parodys jums 19 dieną liepos 
visuotiname lotų savininkų su
sirinkime.

Jus norite gyvenimą daryti. 
To mes jums nepavydžia- 
me. Darykite jį — tik ne Tau
tinių Kapinių vardu,
išnaudojimas kapinių vardo že
mina jas, neigia jas kaip kul
tūrišką draugiją.

Gi dėl jūsų, broliai, atmokū- 
jimo, tai mes nekvietėm jus 
investuoti savo dolerius prie 
kapinių. Ir dabar nekviečiam. 
Mes kviečiam tik laisvos min
ties ir gerų norų visuomenę 
savo mirusius artimuosius Lie-

Netikęs

kadDu biznieriai pareiškė, 
Tautiškų Kapinių incidentas ne
buvo nušviestas. Dabar tarsiu 
keletą žodžių apie jį.

VIKTORIJA NORAK 
po tėvais Kamarauskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie- 
' pos 1 I dieną. 8 valandą vakare 

1 933 m., sulaukus 47 metų am- 
• žiaus. gimus šedasų parap., Ci- 

pelių kaimo, Aleksandravo ap. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Walter. 3 dukteris Lucille, Le
ną ir Helen. sūnų Walter, brolį 
Vladą, brolį Pranciškų ir brolienę 
ir jų 2 dukteris ir brolį Jokūbą 
ir brolienę Kamarauskus, o Gary, 
Ind. 2 pusbrolius Kamarauskus ii 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 2210 
; W. Cermak Rd. (22 St.).

Laidotuvės įvyks šeštadieny lie. 
pos 15 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į Aušros Vartų parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Viktorijos Norak 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti* 

’ nį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
Nuliūdę liekame.

Vyras. Dukterys, Sunus.
Broliai. Brolienės, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavich ir Sunai, Telefo
nas Canal 2515.

PLUSNIENĖ 
Domeikaitė

ANTANINA 
po tėvais

Persiskyrė su 
pos 1 I dieną, 9 valandą vakare, 
1933 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Šiaulių apskr., Trys-

šiuo pasauliu lie-

žentą

žentas

4605

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

žentą Donat Lansberg, 3 anūkes 
Heleną, Aleksandrą ir Oną, 
Petrą šilinskį ir giminės.

Prašome nesiųsti gėlių.
Laidotuvėmis rūpinasi 

Donat Lansberg.
Kūnas pašarvotas randasi 

So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 

liepos 15 dieną, 2 vai. po piet iš 
Eudeikio koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines-

Visi a. a. Antaninos Plusnienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yarjįs 
1741.

MARTINAS KUZARIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 11 dienų, 4 vai. 

ryte,, 193& m., sulaukęs apie 53 m. amžiaus; gimęs Taro- 
sų kaime, Betigalos parap., Raseinių apskr. Amerikoj iš
gyveno 23- m.. Paliko dideliame nubudime 2 dukteris 
Stanislavą šaukštelienę ir Oną ir žentą Mikalojų ir du 
anūkus — Kastantiną ir Enisetą, 2 seseris — Oną Kvie- 
činskienę ir Anelę Kupetienę ir švogerį Kastantą Kupetį, 
pusseserę Stepanią Butkienę, pusbrolį Pranciškų Šiužą, 
o Lietuvoj moterį Marijoną, 3 sunus — Vladislovą, Joną 
ir Antaną, marčią ir du anukus, 3 seseris — Barborą, 
Anastaziją ir Teresę, šyogerį Stanislovą Nestavičįą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi 1646 W. 46 St. Zolpo 
koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, liepos 15 d., 8 vai. ryto iš 
koplyčios į švento Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv., Kazimiero kapines.

Visi a., a. Martino Kuząrio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir; 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukteris, žentai, Seseris, Anūkai,, 
švogeris, Pusseserė, Pusbr. ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, telefonas. 
Boulevard 5203.
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Klaidos Pataisymas
Trečiadienio (liepos 12) Nau

jienų laidoj, įsiskverbė klaida. 
Korespondencijoj iš Brighton 
Parko paduota American Lith- 
uanian Citizens kliubo sekreto
riaus 
4414 
re j o 
Avė.,

St. Tveri jono adresas — 
So. Western Avė. O tu- 
būti 4014 So. Westem 
tel. Virginia 1154.

Tūkstančius Dau
ginus Vyrų Samdo 

Plymouth

Chrysler Sales Corp., Memphis, Nash- 
ville.

J. F. Boyd, Director Districts — De 
Soto Motor Corp., New Orleans, Dalias, 
Oklahoma City.

E. B. Wilson, Director Sales — 
Chrysler Sales Corp., Detroit, Milvvau* 
ie», Chicago.

R. M. Rovvland, Ass’t Gen’l Sales 
3gr. — Director Advertising — De 

Soto Motor Corp., St. Louie, Kansas 
City, Dės Moines.

E. J. Poag, Advertising Mgr. —- 
Dodge Bros. Corp., Minneapolis, Omaha. 
Denver.

F. H. Akers, Director Territory De- 
velopment — Dodge Brothers Corp., 
3uffalo, Rochester, Syracuse.

Cliff KnoHe, Director Advertising — 
Chrysler Sales, Charlotte, Harrinsburg, 
Atlanta.

G. V. Orr, Pacific Coast Regionai 
Manager
Salt Lake City, Seattle, Portland, San 
-rancisco, Los Angeles. Apskelb.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

į erdvesnę ir patogesnę vietąPersikėliau [
3325 So. Halsted St

Valandos: i
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

nuo 10 ryto iki 2 po pietų

Ofiso tel. Lafayette 7031

Df* V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Chicagietė Bessie Opas ir jos vyras Mariori Opas, auto
mobilių pardavėjas, kurį ji, pagelba gangsteriukų, rengėsi nu
žudyti, kad gauti $30,000 apdraudų. Ji tapo atiduota grand jury.

tuvių Tautinėse kapinėse laido
ti.

Sakote, kad jus norite val
gyti. Ir mes norime. Bet Lie
tuvių Tautinės kapinės niekam 
neduoda pašalpos maisto pavy- 
dale. Tik kada numirsite, tai 
kartu su visais ir ju*s priim 
sime

sų narių pareiga atsilankyti, 
užsimokėti mokestis, kurie esa
te užsilikę. Taipgi atsiveskite 
bent po vienų narį prirašyti 
prie Susivienij imo.

Sekretorius.

Kadangi automobilių biznis eina vii 
su smarkumu, todėl tapo išdirbtas nau
jas planas sulig kurio bus pasamdoma 
tūkstančiai naujų darbininkų,- pardavėjų, 
kurie dirbs toje dirvoje, kaip praneša
ma iš centro ofiso.

P-s H. G. Moock, generalis vedėjas 
Plymouth Motor Coriportion praneša* 
jog dėl pasidauginimo biznio bus vedai 
ma plati kompanija ir tikimasi, jog jį 
atneš geriausius rezultatus.

Nors pačią kampaniją ves Plymouth 
Corporacija — pardavėjus 

samdys Dodge, De 
epai, kurie taipgi 
carus.

Išpardavimas ir 
pasiekė augsčiausio 
racijos istorijoj, sako Mr. Mook. Per 
paskutinius šešius mėnesius pardavėjai 
sumušė visus išpardavimo rekordus.

Ši korporacija turi savo skyrius:
L. G. Peed, Gen’l Sales Mgr.

Soto, Springfield, Boston Providence.
J. W. Franzer, Gen’l Sales Mrg. — 

Chrysler Sales, New Hąven, Albany, 
New York City.

A. nav Der Zee, Gen’l Sales Mgr. — 
Dodge Bros. Corp., Philadelphia, Wa* 
shington, D. C.

W. M. Purves, Ass’t Sales Mgr. — 
Chrysler Sales, Cleveland, Columbus, 
Pittsburgh.

H. G.
Plymouth, 
Louisville.

S. W.

lavins ir 
Soto ir Chrysler dy- 
parduoda Plymouth

produkcija šį menesį 
laipsnio tos korpo-

Mook, Gen’l Sales Mgr. —
Cinsinnati, Indianapolis,

Munroe, Director Sales

Graboriai

Plymouth Motor Corp.,

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

į amžinų ramybes vieta.
Vienas Trustisų.

Roseland
Pusmetinis K. ir D. Susivie

nijimo susirinkimas įvyks pen
ktadienį K. Strumilos svetai
nėje,, 158 Ęv„X07 gatvė., Bus, 
svarstoma svarbus reikalai. Vi-

DR
LIETUVIS 

AKINIŲ-(SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galv'Os skaudėjimo,- svaigimo 
akių aptemimo, I nervuotumo, skaudamu 
akių karštį, atitaįfp trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimubše egzaminavimas daro
mas su elektra; parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo-

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsam uoto jas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

CarCĮlYllrit’nCĮ Tana£|,, I kyklos vaikus. Optometrically, specialis- 
Lldl OlllIvlLvu iVllvUU I tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio-

mis pagal sutartį, Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be’ akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.
, Phone Boulevard 7589 P

Telefonas Yardril38

Stanley,, P. Mažeika 
Graboriusir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
, CHICAGO, ILL.

ONA KACHINSKIENĖ 
po tėvais Walavich

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pos 8 dieną, vakare 1933 
sulaukus 38 metų amžiaus,

lie-
m., 
gi

mus Šiaulių apskr., Šeduvos par., 
Vaisgalio kaimo.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime vy* 

rą Mikolą, sūnų Roland, brolį 
Nikodemą Walayich. brolienę Jo-1 
zefiną ir į brolį Mateušąi Wala- 
vich, brolienę Bronislavą ir gimi* 
ries, o Lietuvoj motiną, brolį ir 2 
seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi gra- 
boriaus Lachavvicz koplyčioj, 
2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
liepos 13 dieną, 2:00 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Kachinskienės 
giiįunės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Broliai,

. Brolienės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Lachawicz ir Sunai, Telcfo-r 
nas Canal 25 15.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS . OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

'' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.' 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
K Midvvįfe

*’ Albany6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric treat- 
ment ir magnctic 
bląnkets ir J. t. 
Moterims, ir mergi
noms patarimai do
vanais \

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

J. F. EUDEIKIO- graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiatL patarnauti,

J, F. EUDEIKIS yra vienatinis-lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos 
vargonais DYKAI dėl

>s trys koplyčios su 
šermenų.

Nubudimo valandoje,

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

Visi Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAC1P, M

J. F. RADZIUS
Incorporated- 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marąuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So.' Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po. pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Miltvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokias elektros prie
taisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 XV. 18th St., netoli Morgan Sh 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nao 6 iki 7:30 vai. vakaro. *

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofisos: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

Dr. Strikol’is
Ofiso Tel. Victory 2284

Res. Beverly 0081
Dr. John Francis Ruzic

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3046 Wentworth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
, dotuvėse ir kokiame rei

kale visuomet esti sąži
ningas ir * nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospere 1930

Advokatai

K. P. G U GIS

Tel.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

092 ARCHER A V.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
TeL Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:-

w & 49 Ct„ Cicero, BĮ,
—    I,, ..W^.

1 J, BAGDONAS
Lietuvių, G^borius

Tel. RBPŲJLIC 3100

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W». Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10rl2 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«L BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Čor. of 35th U Halsted Sts.) 
Ofisu valandba nuo 1-3, nūn 6:30-8:30

Nedėidieniaia, pagal aatartj t

Ofiso ir R«. Tel. Boulevsrd' 591 ♦

DR. NAMELIS
76S W. 35tl» St> 

(Cw. nft 35tb Halsted Sts.) 
so valdos: uuo 2-4, nuo 7-9
Nedilotegiaia pagal sutartį.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Kety.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde 'Park 3395

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas ’ 

4611 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockufell St.
TeL Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

lOfr Wi Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandom



nuuini!

CLASSIFIEDADS
For Reni

PRANEŠIMAIŽINIOS IS PARODOS jog

Chrysler ir Plymouth

MORTGACE 8AHKERS

MADOS MADOS MADOS

Reibenietis

Paranki vieta

CLASSIFIEDADS

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
North Side PRIRENKITE SAVO KAMBARIUS!

centų alus Northsidėj

RADIO
Radio Valanda

Lankėsįs. (Vardan ir pavardė)

(Adresai)

kad privažiavo lietuvių netik iš 
Chicagos, bet ir iš kitų artimų 
miestų, tai atrodė lyg Palan
gos maudynėse žmogus randie-

1210
247.8

Leidžia “Lietuviu 
Dienos” speciali at

mintinį programą

EXTRA PROGRAMAS 
Subatoj, Liepos 15 

nuo 11 iki 12 vai. vak. 
Iš Stoties W. S. B. C.

KILOCYCLES.
M E T E R S

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Service
Biznio Patarnavimas

RADIO KLIUBOPROGRAMAI
REAL ESTATE

Biznis pamatuotas teisingumu

Bus 20 puslapių, didelio for
mato su daugeliu paveikslų 
ir žiniomis apie lietuvių iš
kilmes.

ir mu
Suveni

Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių j 
Lietuvių Dienos Iškilmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks savaitei, kitai, kad viską 
gerai apžiūrėti ir su Chicaga susipažinti.

Atvyks ne tik pavieniai, bet ir daugelis šeimynų. Vi
siems jiems bus reikalingos vietos apsigyvenimui.

Kai kurie eis į kotelius, bet didžiuma samdysis pri
vatinius, mebliuotus kambarius.

Jeigu jus turite liuosą kambarį, praneškite svečiams 
apie tai per NAUJIENAS

Kainos ant skelbimų dabar labai nupigintos. Skelbi 
mų priėmėja maloniai supažindins jus su musų žemo 
mis ratomis.

John Dėdinas, 651

REIKALINGAS žmogus kaipo pa 
gelbininkas į bučernę, už valgį ir guo 
lį. 4958 So. Princeton Avė.

Lietuvių Socialistų 
konferencija ir 

bankietas

kambarius ir kitus daly 
• KoreSp.

Universal klube, 
Pradžia 8 v. 
Komitetas.

Šiandien gaus 
tuvių Dienos” 

klelius

P-lė čepukaitė darbe 
smuikuoja

P-nas Louis Striupas, 3636 
West North Avenue, pirmas iš 
lietuviškų užeigų savininkų pa
dėjo 5 centų kainą pilnam 
alaus stiklui. Jis sako, jog tai 
padaręs, kad nereikėtų fundy- 
ti. VBA.

L. S. S. Bankieto 
bilietai

PALACE GARAGE 
Taisome ir Maliayojame. 

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iŠ kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558. 

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W. 19th Street

Parodos 
Lietuvių 

ženklelius, 
specialiai daryti 

iškilmėms parodoje.

Peter Conrad
Fotografuoja jnsų na

muose arba studijoj
C023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd Sl
Tel. Eng1ewood 5840

Joniškiečiai Indianos 
smiltynuose

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

P-lė P. Jurgeliutė ir 
adv. Šalnienė 

Chicagoj

2815
nors ir iš prasčiausios materijos. Sukirptos mieros 14 
ir 40 colių per-krutinę.

2949 — f _ ‘ /
ttk gerai ir lengvai galima būti išplauti. Sukirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 36,

Sesutei suknelė. Viršus iš šviesesnes materijos, o apačia iš tamsesnės, 
. j... « io, u, .t 14 amjiaus mer_

Antradienio vakarą Chicagon 
atvyko, Pasaulinės Parodos 
proga, p-lė Petronėlė Jurgeliu
tė, buvusi Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje sekretorė.

Viešnia apsistojo pas pp. Gu- 
gius. Ketina paviešėti Chicagoj 
ir apielinkėse apie mėnesį lai-

SU užsaky- 
adresuoti: 

Dept., 1789

Ketvergo vakare, liepos 13, 
Jos. F. Budriko krautuvė ren
gia puikų radio programą nuo 
7:80 iki 8:80 vai. iš WHFC 
stoties palinksminimui chica- 
giečių ir svečių atsilankiusių

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia________

PARDAV6JAI — 2 vyrai, gerai iš
rodo su trupučiu patyrimo pardavinėti 
elektriškas skalbimui mašinas, radios- ir 
elektriškus r^frigerptoriyą. Alga ir ge
ras konjisas tiems, kuliuos mes p a sam
dysime.

LIPSKY’S MUSIC STORE
4916 W. 14tb St., Cicero, III. 

Atsišaukite nuo 9 iki 12 vai. ryto.

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

Prisirašykite į musų epulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. I 
MOUTH tiktai $445 F. 
nepraleiskite geros progos 
naujus CHRYSLER 
automobilius pas 
mobilių Įstaigą

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša 
, pigiai, J. Grigonis.

752 W. 59 St.

šiandien Pasaulinės 
lietuvių skyrius gaus 
Dienos atmintinius 
kurie buvo 
Lietuvių 
ženkleliai yra bronzo ir sida
bro, su trispalviu Lietuvos vė
liavos kaspinėliu.

Jie parsiduos po 25 ir po 50 
centus. Kiekvienas asmuo įsi
gijęs ženkleli turės brangų 
daiktą atminčiai ir, be to, gaus 
rezervuotą vietą Lietuvių Die
nos iškilmėse, kurios įvyks Pa
rodoje, Hali of Science aikštė
je, liepos 16 d. Vietų iš viso 
bus apie 15,000, o svečių ti
kimasi 50,000. Rezervuotų vie
tų yra 3,000. Vienas tūkstan
tis arti prie estrados, kiti 2,000 
kiek toliau.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS!

Mes padarome experto .darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi anuojame, 
kaip tai rynaa, “down spots” ir it.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Prie progos norfti" paminėti, 
kad p-nas Benediktas Vaitekū
nas, lietuvių dramos tėvas, ku
ris taip pat yra Joniškiečių 
Kliubo veiklus narys, irgi da
lyvavo šiame išvažiavime. P-nas 
Vaitekūnas rengiasi pastatyti 
Joniškiečiams kokį veikalą sce
noj atidarymui žifeHUiilb sezo
no. Viso labo, Benediktai!

Saulelei leidžiantis nenoromis 
pradėjome rengtis grįžt į suru
kusią Chicagą. Beverly Shores 
yra nepaprastai graži vieta ir 
tiesiog nemalonu su ja persi
skirti. Joniškiečiai yra dėkingi 
savo kliubo prezidentui, p. Šiliu
kui, nes tik jojo pastangomis 
šis išvažiavimas tapo sureng
tas. Dautgiau tokių išvažiavimų, 
Joniškiečiai!

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkau, Maža narinė mokestis. Ezpei- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ji vie
nintelio namų savininkų binto Cbicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
. I Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armltage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

pasižymėjusi muzikoj 
geriausia lietuvių smuikininkė 
Chicagoj p-lė Valerija Čepukai- 
įtė dabar groja World’s Fair 
italų pirmos rųšies restorane, 
tuojau prie italų pavilijono.

I šį restoraną susirenka la
bai daug įvairios publikos — 
ne- vien italų, bet ir ameriko- 
nii, kurie gėrisi smuikos me- 
liodijomis. P-lė Valerija groja 
solo, akomponuojant pianui.

Reikia pasakyti, kad jauna 
smuikininkė įgauna vis dau
giau ir daugiau populerumo 
svetimtaučių akyse.

Lai gyvuoja lietuvių jaunuo
menė ir lavinasi muzikoj kuo- 
daugiausia!

Nors pereito sekmadienio ry
tas buvo vėsus ir atrodė į lie
tų, vienok tai Joniškiečių neiš
gąsdino, ir nors neskaitlingu 
būreliu vis tiek išvažiavome į 
Indianos smiltynus.

Pribuvę į vietą radome jau 
daug Joniškiečių besimaudant. 
O kiek vėliau, orui jsiblaivėjus,

Trys žymus mokslininkai, kurie dalyvavo mokslininkų su
važiavime Chicagoj. Iš kairės į dešinę: chemikts Svedberg iš 
Upsala, Švedijos, Robert A. Millikan iš Californijos ir R. W. 
Aston iš Anglijos. Visi trys yra laimėtojai Nobelio dovaną už 
savo darbus mokslo srity.

Padalykite tai šiandien — neatideliokite. Patelefo 
nuokite.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Skyrius penktadienį išleidžia 
specialį Lietuvių Dienos, Lie
pos 16, programą, kuris yra 
skiriamas to svarbaus įvykio 
lietuvių gyvenime paminėjimui 
ir visų atsilankiusių atmin
čiai.

Programe tilps įvairių daly
vių, rengėjų, žymesnių lietuvių 
veikėjų ir sportininkų, “Lietu
vių Dienos Karalaitės” ir jos 
svitos ir daugelis kitų paveik
slų. Taip-gi keliolika trumpų 
straipsnių apie Lietuvą, lietu
vių dainas, patį programą ir 
kitos informacijos. Programas 
yra 20 puslapių su spalvuotu 
viršeliu, atspauzdintas ant ge
ro popierio ir gražiai išleistas.

Jis bus parduodamas Parodo
je laike lietuvių dienos, prie 
18-tos gatvės Parodos vartų, 
komiteto informacijų biure, 
3335 South Halsted Street, raš
tinėje, 1739 South Halsted st., 
ir kitose vietose, kurios bus pa
skelbtos vėliau. Programo kai
na yra 10c už kopiją.

Tel. Yards 3408.

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos, 

NuveŽame ir į tolesniam vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
335? So. Halsted St. Chicago. III

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų. 
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421. 115 So. Dearborn 
St., Chicago, 111.

8 vai. vakare, Universal Kliu- 
be įvyks socialistų bankietas 
delegatams ir svečiams.

Kaip Chicagos, taip ir apie- 
linkių socialistai ir pritarėjai 
yra kviečiami dalyvauti kaip 
konferencijoj, taip ir bankiete.

Valandą pasimaudžius ir 
smiltyse pažaidus, ponios Šal
kauskienė, Baltienė ir p-lė šnuf- 
kaitė prirengė stalus visokių 
skanių valgių ir gėrimėlių, ir 
baliavojome tikrai kaip Joniš
kyje per Aniuolo Sargo atlai
dus.

Pasivalgius, panelei Ančiutei, 
poniai Dočkienei ir ponui Paš
kevičiui vadovaujant, visi su
dainavome keletą dainų, ir gal 
birt pirmą kartą Beverly Shores 
suskambėjo lietuviška daina.

Kartu su p-le Jurgeliute at
vyko advokatas šalnienė iš 
Bostono. Ji pribuvo Business 
and Professional Women’s As- 
sociation of America konven
cijom P-nia šalnienė apsistojo 
Stevens viešbuty.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 
K. susirinkimas įvyks penktadienį, lie
pos 14 d.. Amalgamated Centro name, 
3 33 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
šiame susirinkime bus svarbių reikalų. 
Malonėkite dalyvauti visi.

— F. Pcusis, sek r.

Ateinantis šeštadienis, liepos 
15 d., bus svarbi lietuviams so
cialistams ir jų pritarėjams die
na, nes tą dieną įvyks lietuvių 
socialistų konferencija, kokios 
nebuvo jau per daugelį metų ir 
kurioj dalyvaus nemažai dele
gatų ir iš kitų miestų.

Pati konferencija bus pada
linta į dvi dalis. 10 vai. ryte 
konferencija įvyks Universal 
Kliube, 812 W. 33 St. Joje da
lyvaus tiktai LSS. nariai, nes 
joje bus svarstoma tiktai vi
duriniai tos organizacijos rei
kalai.

2 vai. po piet, Lietuvių Au
ditorijoje, įvyks bendra socia
listų konferencija, kurioj bus 
svarstomi abelni lietuvių socia
listų judėjimo, bei kiti svarbus 
dienos reikalai. Šioj" konferen
cijoj galės dalyvauti ne tiktai 
LSS. nariai, bet ir visi socia
listų pritarėjai, kurie irgi tu
rės sprendžiamą balsą, čia bus 
svarstoma socialistų partijos 
veikimas, lietuvių socialistų už
daviniai ir socialistų santikiai 
su kitomis srovėmis. Dienotvar
kė galės būti vietoje papildy-

RENDON 5 kambarių flatas, kam
pinis, šviesus ir dideli, 2 lubos arti 
Street karių, 4131 So. Francisco Avė. 
Kreipkitės 4129 Co. Francisco- Avė., 2 
lubos.

Šiuomi pranešame šviesuomenei, 
persikėlėme į naują ofisą. Dabar 
rime visai naujus, padidintus ir moder
niškus Medikalius ir Dentisterijos ofi
sus, kurie bus patogus ir lengvai pasie
kiami musų plačiai klientelei.

Mes turime pakvietę ir daugiaus gy
dytojų, kurie taip kaip ir mes padarys 
nuodugnų diagnozą ir suteiks pasekmin
gą, mokslišką treatmentą,'

John F. Ruzic. M. D. ir 
Francis Ruzic, D. D. S.

2355 W. 63rd St.
Tel. Prospect 2011

Lietuvių Dienos busimas iš
kilmes. j '

Programo išpildyme daly
vaus musų pasižymėję daininin
kai ir muzikantai, taip kad 
kiekvienam bus daug malonu
mo jų pasiklausyti.

Budrikas užkvieČia visus sve
čius atsilankyti į jo krautuvę, 
3417 So. Halsted st., ir pama
tyti naujausias radios 
zikalius instrumentus, 
rai dykai.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St„ Chicago, III.

čia Įdeda 15 etatą ir pralaa at

siųsti man pavyzd] No . .................

Mieros ...__ ................. per krutini

o PLY- 
B. Taigi 

pamatykite 
ir< PLYMOUTH 

Teisingiausią Auto-

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėne
sinis susirinkimas, vieton liepos 16 d., 
įvyks penktadieny liepos 14 d., 8 vai. 
vakare, Paliulio svet., 2242 W. 23 PI. 
Kadangi, liepos 16 d. yra Pasaulinės Pa
rodos 'lietuvių diena, draugija Lietuvos 
Ūkininkas yra nutarusi dalyvauti mine- 
toj dienoj. Nariai, malonėkite atsilan
kyti, nes bus kalbama kas link išvažia
vimo, kuris įvyks rugpiučio 20 d., toj 
pačioj vietoj, kur buvo pernai .

S. Lenkauskienė, sek r.

STORAS ant rendos tinkamas de 
aludės ar bučernės, 6 kambariai užpa 
kaly. 919 W. 35 St.

Plačiai žinoma visuomenės 
darbuotoja, p. M. Kemešienė, 
kuri užlaiko Universal Kliubą, 
812 West 33rd St., Chicago, 
III., phone Victory 9522, pra
neša, kad dabar kliubas nau
jai papuoštas ir įrengtas.

Tai yra parankiausia ir pri
einamiausią vieta susirinki
mams ir bankietams. Svečiai 
atvažiavę iš kitų miestų laike 
pasaulinės parodos gali čia gau
ti visas informacijas, kaip tai 
apie 
kus.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržų.

Smith's Palm Gardeli
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos že
mos.

Walter
Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

LSS. Centralinės kuopos 
bankieto bilietus galima užsi
sakyti iš kalno “Naujienų” ra
štinėje, 1739 So. Halsted st., 
Canal 8500, pas Dh A. Montvi- 
dą, tel. Seeley 7330 (ofiso), 
Brunswick 0597 (namų), M. 
Kemėšis, 812 W. 33rd st., tel. 
Victory 9522, P. Miller, 1515 
No. Irving avė. Bankietas įvyks 
liepos 15 d 
812 W. 33rd st 
vakare.

Furnished Rooms
LIETUVIŠKAS viešbutis, patogi vie

ta dėl merginų, vaikinų irjienotų porų, 
išsirenduoja pigiai 
W. Madison St.

Real Estate For Sale 
. _ Nąmai-žcmž Pardavimai___

PARSIDUODA labai pigiai 7 kam
barių cottage, Marųuette Parke, geroj 
vietoj. Cemento pamatas, garadžias, 
furnace šiluma be morgičių. Kaina 
$3500, įnešti $1000, likusius mokėti 
kas mėnesį ka'P rendą arba renduosiu.

MRS. MONIKA
7210 So. Western Avė. 

Tel. Hemlock 8055 
Matyti nuo 7-8 vakare

Financial
...

REIKALINGA $1000 ant pirmo 
mortgičiaus ant $15.000 vertės namo. 
Hortgičius galės būt numokamas, dėl 
informarijų kreipkitės 4603 South 
Richmond St. Tel. Virginia 1899.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen ir lunch- 
ruimis. geras biznis, priešais parko, 
139 N. Ogden Avė. Tel. Monroe 5495.

Vėsi, vasarinė suknelė. Tinka byle kokiai progai. Galima siūdinti 
“t, 16. 18, 20, taipgi 36, 38

O
Augesnei moteret vėsi ir patogi suknelė. Tinka iš byle materijos, byle

38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.
3186 —~ 'j, . . filį .-..i jL™- » •. „.j-

kad taip greit nesusiteptų. Sukirptos mieros 8 
gaitėms. ‘

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų s pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais * 
mu. Laiškus 
Naujienos, Pi 
’o. Halsted I
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