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GELEŽIES IR PLIENO DARBININKŲ VADAI Plieno V oldemaras tikra
ruošė perversmą
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Gautomis
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Mosley
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Pan
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mus

Nacių

jau užėmusAnder

Hitleris ieško naujos 
sąjungos su Italija

Pašalintas Klaipė
dos gubernatorius

Japonija atsisako 
dėtis prie gink

lų embargo

Kokiomis ligomis mirė 
8,995 žmonės per 3 mėn.

.siūlymus Johnson 
artų jis nepaskel-

BERLYNAS, b. 8 
rudmarškinių vadas Ernst Bo 
ehm išvydo atstogoms ir dau 
gelis mano, kad jis daugiau ne 
begryš j valdžių.

gauta Londone žinia 
tepranešė:

SOFIJA, Bulgarijoj, b. 8. — 
Ministeriai išleido dekretų, ku 
ris uždraudžia eksportuoti ii 
Bulgarijos visus ūkio produk 
tus.

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

Nepastovus; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

Bulgarija uždraudė 
eksportuoti ūkio 

produktus

Valdžios darbinin 
kams draudžia da
lyvauti politikoje

Chicago, 111. šeštadienis, Birželis-June 9 d.,. 1934

PANEVĖŽYS.—šiomis dieno 
mis suimta ir patalpinta Pane
vėžio kalėj iman savo laiku bu 
vusi mokytoja, Petronytė Julė 
Ji kaltinama komunistiniu vei
kimu.

CHICAGO.—AAA atėmė lais- 
nį ir įsakė uždaryti I. L. Lantz 
pieninę, Plainfield, už laužymų 
pieno kodekso.

Kur sausra, o kur 
potvyniaiWASHINGTON, birž. 8. — 

Iždo sekretoriaus Morgenthau 
išleido aštrų įsakymų 50,000 iž
do departamento darbininkų, 
kad visi, kurie prasižengs prieš 
įstatymus, draudžiančius jiems 
dalyvauti politiniame veikime, 
bus tuojaus pašalinti iš darbo, 
o jų byla bus atiduota proku
rorui.

Reikalauja senatvės 
ir nedarbo apdraudos

Nors Chicagos 
apielinkėse ir tebestęsia sausra, 
tečiaus nekurtose nuo sausros 
labai nukentėjusiose vietose, 
jau prasidėjo lietus, kuris jau 
mažai ką gero padarys, nes pa
sėliai ten jau yra sunaikinti. 
Vietomis liūtys 
smarkios, kad 

Taip, Sioux

Prezidentas pranešime kongresui reika 
kalauja visiems žmonėms labiau 
ekonominiai užtikrinto gyvenimo

Voldemaras yra kilęs 
okupuotojo krašto, 
apskr., Tverečiaus

buvo tokios 
iššaukė potvy- 

City, la., 
apidinkėse 'tokių potvynių ne
buvo jau nuo 1892 m. Ten van
duo nunešė daugelį 
potvynio i—a
500 šeimynų išgelbėjo policija

užtikrinti visiems

namų ir
užkluptus daugiau

Naujienų Radio pro 
gramas

Kardinolas liepia ka 
talikams boikotuo

ti filmas

an Dail

TON, birž. 8. — 
stratorius Johnson

LONDONAS, birž. 8. — čia 
gauta nepatvirtintų žinių, kad 
jis liko pašalintas todėl, kad 
Klaipėdos krašto gubernatorius 
Navakas liko pašalintas. Ma
noma, kad jis liko pašalintas 
todėl, kad jis perdaug griežtai 
kovojo vokiečių nacius ir tuo 
pykdė Klaipėdos krašto vokie
čius.

‘‘Anksti šįryt buvo padary
tas Kauno įgulos bandomasis 
aliarmas. Nakties tamsumoj 
kąriuomenės dalims vykstant j 
šaukimo vietų, įvyko sujudimų 
ir nesusipratimų, laike kurių 
paleist šūvių, bet užmuštų ii 
sužeistų nėra. Dabar incidentas 
aiškinama ir ieškoma kaltų už 
šaudymų kareivių”.

Vėliau Londonas išnaujo pa
tvirtino, kad sužeistų ir užmuš
tų nėra.

Iš šios žinios galima spėti, 
kad nakties “pučistams” pra
dėjus veikti ir Voldemarui at
vyktus ir galbūt 
kelias valdžios įstaigas, valdžia

1219 kilocycles. 
mvo radio ir pasi 

klausykite puikaus programo.

Prezidentas nurodo, kad “bai
me, rupesnis nežinomo pavo
jaus prisideda prie socialių ne
ramumų ir ekonomines demo
ralizacijos” ir kad negalima 
delsti kuomet šimtai tūkstančių 
šeimynų neturi iš ko gyventi ir 
negalima užtikrinti joms pra
gyvenimo dar per daugelį me-

8 žuvo San Salvador 
audroj LONDONAS, b. 8 

fašistiniai juddmarškiniai va
kar susirėmė su priešininkais. 
Muštynėse daugiau 100 žmonių 
sužeista.

NEW YORK, b
American Airways praneša, kad 
8 žmonės žuvo ir kad 500 žmo
nių liko be pastogės vakar per 
San Salvador parėjus uraganui. 
Nuostoliai siekia $1,500,000.

' Visoje šalyje paskelbtas ka
ro stovis, nes audra sutrukdė 
visų susisiekimų, nutraukė 
elektros ir pajėgos linijas ir 
sustabdė traukinius.

PHILADELPHIA, Pa.,*b. 8. 
—3 žmonės liko užmušti ir 14 
sužeista ęksplodavus vakar tai
somam aliejaus laivui 
son.

SEATTLE, Wash., b. 8. — 
4 žmonės liko sužeisti ir vie
nos moteries pasigendama, 
United Air Lines pasažieriniam 
lėktuvui susidaužius Cascade 
kalnuose.

aršiausiu organizuotų darbininkų
plieno trustu — už pripažinimų unijos. Jei kils

GENEVA, b. 8 
iš diplomatinių šaltinių žinio
mis, Hitleris vyksta į Italiją 
ir birželio 16 ir 17 d.d., Veneci
joj matysis su4 Mussolini ir tar
sis apie sukūrimų Vokietijos ir 
Italijos sąjungos prieš Franci ją 
ir Rusiją.

šie 
m i

Bet perversmas nepavyko ir Voldemaras 
liko areštuotas už šalies išdavystę. 

Areštuota ir 20 karininku

šiandien 11:30 v. vak. iš sto 
ties WSBC

Atsukite

riais betgi Voldemaras greitai 
susipyko ir jie 1927 m. iš val
džios pasitraukė. 1929 m. bu
vo iš valdžios pašalintas ir pats 
Voldemaras. Po to jis ilgai gy
veno ištrėmime užsieny, paskui 
Kretingoj, o pastaruoju laiku 
jis gyveno Ežerėnuose, nes i 
Kauną jam nebuvo leista su- 
gryšti 
iš Vilniaus 
Švenčionių 
valsč.

Gautosios
ko, kad Voldemaras atvyko į 
Kauną lėktuvu, bet čia jo ke
lionė ir baigėsi, nes jis liko su
imtas aerodrome. Jį parėmė 
maža dalis armijos ir bandė 
padaryti perversmą, bet didžiu
ma kareivių pasiliko ištikima 
Smetonai ir todėl valdžia įsten
gė greitai perversmininkus nu
malšinti, nors vokiečių žinios iš 
Tilžės ir skelbė, kad Voldema
rui pasisekė pasigrobti valdžių 
ir areštuoti dau*g civilių valdi
ninkų
to žinojo apie ruošiamą pervers
mą ir pranešė taip, kaip, kad 
buvo tikėtąsi 
vyks.

Kaip buvo ruoštas pervers
mas ir kas ištkrųjų įvyko Kau
ne, matyt, Lietuvos valdžia už
slėpė ir 
sienį.

Pirma 
tik tiek

laikas važiuoti 
Lietuvon

VVASHINGTON, birž. 8. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasiuntė kongresui ilgoką pra
nešimą, kuriame paačiavęs kon
gresui už jo kooperavimą su 
valdžia šalies atgaivinimo dar
be ir pagyręs už jau atliktus 
darbus, prezidentas plačiai iš
dėstė tolimesnius administraci
jos siekius 
Amerikos gyventojams ekono 
miniai užtikrintą ir pastovų 
veniinų.

Tai, prezidento nuomone, 
Įima atsiekti tiktai įvedant 
darbo apdraudą ir 
pensijas, bei kitokias 
apdraudas.

“Užtikrinimas namų, 
nimas pragyvenimo ir 
nimas socialės apdraudos 
mažiausias prižadas, kokį mes 
galime duoti Amerikos* žmo
nėms”, sako pranešime . kon
gresui prezidentas. “Butų vai
kiška kalbėti pirmiausia 
apie atgaivinimų ir tik paskiau 
apie rekonstrukciją”.

(Nežiūrint užvakarykščių Lie
tuvos Atstovybės Washingtone 
nuginčijimų, kad žinios apie 
Voldemaro ruoštą perversmą 
yra neteisingos, visgi pasiro
do, kad Voldemaras tikrai ruo
šė perversmą, tik tas pervers
mas jam nepavyko ir jis atsi
dūrė kalėjime. Voldemaras sie
kėsi nuversti “tautos vadą” 
Antaną Smetoną, su kuriuo jis, 
padedant karininkų, 1926 m. 
naktį iš gruodžio 16 į 17, nu
vertė demokratinę Griniaus- 
šleževičiaus valdžią. Tada per
versmui gelbėjo ir ]

užtikri-
Užtikri-

yra

PASADENA, Cal., b. 8. — 
Krutamu jų paveikslų aktorė 
Dorothy Dell ir Dr. Carl Wag- 
ner, plačiai žinomas vietos chi
rurgas, su kuriuo ji važiavo, 
liko užmušti kai jų automobi
lius atsimušė j stulpą ir apsi
vertė.

PHILADELPHIA, Pa., b. 8. 
Kardinolas Dougherty laiške sa
vo arcidiozecijos kunigams 
griežtai įsakė katalikams boi
kotuoti visas “nepadorias” fil
mas.

TOKIO, b. 8.—Nors užsienio 
reikalų ministerija nesenai sa
kė, kad ji nemato priežasties 
kodėl Japonija negalėtų prisi
dėti prie ginklų embargo Pa- 
ragUay-Bolivijai, dabar ta pati 
ministerija paskelbė, kad ka
dangi Japonija yra pasitrau
kusi iš tautų sąjungos, todėl 
jai nerupi ir sąjungos politi
niai reikalai. Todėl Japonija 
ir nesidės prie kitų šalių skel
biamo ginklų embargo.

kompaniios 
priima administraci
jos susisitaikymo

Paskutini Uo- 
ju laiku Panevėžy yra daug 
bedarbių. Jų būvis juo pras
tesnis, nes iš kaimų atvyksta 
į miestą, išnuomavę savo ūkius, 
ūkininkų ir mieste vaikšto ieš
kodami darbo ir net savival
dybę atakuoja prašydami dar
bo ar pašalpos. Balandžio 23 
d. darbo inspektorius Bikelis 
išleido aplinkraštį, kad tie pi
liečiai, kurie neišgyveno metų 
mieste, negali būti į darbą pri
imami ir tie ūkininką, kurie 
metė Ūkius, taip pat - negali 
skaitytis bedarbiais.

Amalgamated Association of Tin, Steel and Iron Workers 
unijos viršininkai tariasi tarp savęs pirm pradedant pasitari
mus su NRA administracija. Iš kaires į dešinę yra: Michael 
F. Tighe, unijos prezidentas, Edward W. Miller, vice-preziden- 
tas ir Thomas Gillis, org., visi iš ’Pittsburgh, Pa. Jiems dabar 
tenka vesti sunkią kovą 
priešininku 
milžiniškas streikas, jiems teks tuo streiku vadovauti.

The Lithuani
Entered as second-class matter March, , 

under the Act 6f March 3, 1879

Kad užtikrinti gyvenimo pa
stovumą ir yra reikalinga įvesti 
socialę apdraudą—nuo nedarbo 
ir pensijas senatvėje. Prie to 
darbo turi prisižadėti ne tik fe
deralinė, bet taipjau ir valsti
jų valdžios ir privatinė indust
rija.

Prezidentas nereikalauja, kad 
šie socialės apdraudos įstaty
mai butų tuojaus, dar šiame 
kongreso posėdyje, pravesti. Jis 
pats pasisako, kad apdraudos 
projektas dar nėra .paruoštas, 
bet jau studijuojamas ir bus 
pasiūlytas priimti kongresui at
einančią žiemą, sekamame kon
greso posėdyje.

KAUNAS.— Centralinio 
tistikos biuro duomenimis, 
met per pirmuosius 3 mėn 
rė 8,995 žmonės. Per tą laiką 
nuo tuberkuliozės mirė 741 
(1933 m. 684) žmonių, nuo ki
tų infekcinių ligų 519 (731), 
nuo reumato, mitimo ir kitų 
bendrų ligų 98 (118), nuo ner
vų sistemos ligų 648 (662), nut) 
kvėpuojamų organų ligų 1,106 
(1.331), nuo virškinamųjų or
ganų ligų 448 (482), nuo šla
pimo ir genitalinių org. ligų 
157 (189), nuo nėštumo ir gim
dymo ligų 101 (102), nuo odos 
ir kaulų ligų 165 (184), nuo 
prigimtinių trukumų 399 (452), 
nuo senatvės 1,787 (1,681), 
prievartos mirtimis 222 (225) 
ir nuo nenustatytų priežasčių 
mirė 1,733 (L952).

Palyginant su praeitų dvejų 
metų tų pačių mėnesių vidur
kių gyventojų mirtingumas su
mažėjo: tuberkulioze 3,0%, ki
tomis infekcinėmis ligomis 36,- 
6%, reumatu ir kitomis bend
romis ligomis 21,6%, kvėpuoja
mųjų org. ligomis, virškinamų
jų org. ligomis 0,6%, šlapimo 
ir genitalinių org. ligomis 17,- 
8%, odos ir kaulų ligomis 12,- 
7%, prigimtiniais trukumais ir 
naujagimių ligomis 19,9^> ir 
nenustatytomis priežastimis 12,- 
5%, o padidėjo: vėžiu ir kitais 
navikais 7,6%, nervų sistemos 
ligomis 19,3%, kraujotakos or
ganų ligomis 3,1%, senatve 
1,0% ir prievartos mirtimis 1,-

Nors vokiečiai ir yra labai 
nepatenkinti Italija, kuri pir
miau priklausė centralinių vals
tybių sąjungai, bet laike karo 
atsimetė ir stojo karan talkinin
kų pusėje. Bet Hitleris ne
mato kitos išeities kaip vėl 
glaustis prie Itąlijoą.

WASHING( 
NRA. admini 
paskelbė, kad American Iron 
and Steel Ihstitute, kuris at
stovauja visaš pilėno ir geležies 
kompanijas, priėmė administra
cijos (valdžias) planą sutaiky
mui gręsiančio liejiklų darbi
ninkų
Johnson, esąš didelis žingsnis iš 
instituto pufės.

šiandie administracija tarsis dėl 
susitaikymą sąlygų su liejik
lų darbiniiikų atstovais

ne- 
senatvės 
socialės

KAUNAS, birž. 7. — Buvęs Lietuvos diktatorius Augusti- 
Voldemaras, kuris kaip buvo pranešęs užsienis, buvo pasi

grobęs valdžią, tapo areštuotas, šalis yra rami ir valdžia yra 
pilnoje padėties kontrolėje.
Voldemaras tikrai

versmą

VOLDEMARAS KALĖJIME 
UŽ ŠALIES IŠDAVYSTĘ
LONDONAS, birž. 8. —Gau

tomis iš Pabaltijo kraštų žinio
mis, Augustino Voldemaro su
kilimas prieš Lietuvos valdžią 
liko pilnai užgniaužtas ir pats 
buvęs diktatorius atsidūrė ka
lėjime, kaltinamas už šalies iš
davystę.

Jis buvo atskridęs į Kauną iš 
ištrėmimo vietos ir bandė pa
daryti perversmą, bet nepasi
sekė.
20 KARININKŲ AREŠTUOTA

BERLYNAS, b. 8 
čių žinių biuro gautos iš Kauno 
žinios sako, kad kartu su su
kilimo vadu Voldemaru, liko 
areštuota ir 20 karininkų.

Kokius pa 
padavė, šį k 
be. Bet iš pirmesnių praneši
mų buvo žinbma, kad jis siūlo 
įsteigti ginė 
jų ir darbinihkų spręsti ir pri
žiūrėti dirbtuvių atstovų rin
kimus, tokią' pat darbo tary
bą, kokia yra įsteigta automo
bilių pramonėje, kada ir ten 
gręsė kilti visuotinas darbinin 
kų streikas. '

Ką darbininkai j tai atsakys, 
dar nežinia. Johnson su darbi
ninkų atstovais tarsis rytoj, 
2:30 vai. po piet. Tame susi
rinkime ir bus nuodugniai ap
svarstyta administracijos tai
kos planas.

Plieno darbininkų unijos pre
zidentas Tighe atsilankė į 
Johnsono raštinę ir pranešė 
jam:

“Mes susirinksime čia vėl ry
toj 2:30 vai po piet. Dar ne
pasiekta susitaikymas. Mes esa
me optimistiški, bet mes visuo
met esame optimistiški”.

“Dabar mes raportuosime ki 
toms musų grupėms apie abel- 
nus pasiūlymus.”

Šerai biržoje pakilo
NEW YORK, b. 8 

no jus, kad pavojus streiko plie
no pramonėje nyksta, šiandie 
pradėjo kilti geležies kompani
jų Šerai. Jie pakilo nuo $1 iki 
$5. O ir abelnai Šerų preky
ba biržoje pagyvėjo.

iššaukė Kauno įgulą ir nusi
gandę yoldemarininkai tuojaus 

klerikalai—-hiašfdavė, galbūt^- dar paleidę

Važiuokite su Naujienų 
Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.
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CHICAGO, ILL.
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Brooklyn, N. Y*
Nepaprasti svečiai

Musų didmiestis susilaukt 
tikrai nepaprastų svečių: Hud- 
son upėje sustojo apie šimtas 
kariškų laivų. Tai sukėlė pas 
gyventojus didžiausį sujudimą. 
Kas tik gyvas, visi eina pažiū
rėti naujausios mados karo pa
būklų. Susikimšimas didžiau
sias. šmonės stovi po kelias 
valandas. Silpnesnieji nuo karš
čio dažnai apalpsta ir jos ten
ka į ligoninę gabenti.

Kai tapo ta nepaprasta pa
roda atidaryta, tai laivyno ad
mirolas pasakė labai patriotiš
ką kalbą. Girdi, laivynas vai
dina labai svarbią rolę: jis gi
na kraštą nuo išorinių ir vi
dujinių priešų. Juo mes turė
sime didesnį laivyną, tuo mu
sų padėtis bus geresnė, tuo ge
riau mes busime apsisaugo
ję-

Tai visai natūralūs dalykas. 
Militaristai visuomet taip kal
ba. Jie nori įtikinti žmones, 
kad be jų jokis kraštas nega
lėtų pasilaikyti, štai kodėl jie 
Europos šalyse stengiasi ir val
džios vairą j savo rankas pa
siimti. Ir kur jiems tai pasi
seka padaryti, tai ten milita- 
riška diktatūra yra neišven
giama.

Tiek to. Visgi reikia stebė
tis, kad kariškų laivų atplau

kimas butų galėjęs sukelti žmo
nėse tiek daug susiddmėjinio. 
Ėjo jie, kaip į kokius atlaidus. 
Ir tikrai jautėsi laimihgi, jei
gu jiems pasisekė užlipti ant 
laivų ir pamatyti armotas bei 
kitus mirties ginklus.

Miesto mėras pdškelbė, jog 
jūreiviai yra laukiami svečiai. 
Na, ir tie svečiai tinkamai 
“svečiavosi”. Visiems yra žino
mas dalykas, kad jūreiviai pa
prastai nesivaržo. O ypač, ka
da gerai pasilinksmina. Jau 
atsitiko ir nevisai malonių da
lykų. Vienoje vietoje susirin
ko gerokai įsikaušusių jūreivių 
būrys. Jie pradėjo šposus krė
sti. Pasitaikė, kad toje vieto
je buvo ir pilietis. Su savim 
jis turėjo šunį. Jūreiviai be 
niekur nieko pradėjo šunį er
zinti. Pilietis ir geruoju ir pik
tuoju bandė juos sudrausti, 
bet nieko iš to neišėjo. Paga
lios, netekęs kantrybės, jis vie
nam jūreiviui su kietu įran
kiu pusėtinai užvažiavo. Tasai 
sudribo ant žemės. Kilo nema
žas sąjūdis. Atvyko policija. 
Pilietis tapo daboklėn nugaben

tas. Kaltinamas jis yra netvar
kos kėlimu. Reikalaujama ir 
užstato. Labai galima, kad teis
mas jį ir nubaus.

Bimbiniai nekaip jaučiasi
Po tų debatų ir diskusijų, 

kuriuos surengė kriaučiai, mu
sų bimbiniai visiškai liežuvį

PROGRESS KRAUTUVE 
Tąsia Didelį Vasarinį 

Išpardavimą
RAKANDŲ, RADIOS, 
REFRIGERATORIŲj 

PL0VYKL1Ų, KAURŲ 
ir GESINIŲ PEČIŲ

$80.00 Gražus Nauji Seklyčiom Sėtai .... po $39.50

prikando. Pirma “Laisvės” peč- 
kėliai menkiausiam dalykui pa- 
švęsdavo skilčių skiltis. O ypač 
jeigu būdavo progos pašikolib- 
ti.

Bet štai įvyko debatai, žmo
nių susiHnko apie keturi šim
tai. Pats Bimba atsilankė ir 
debatavo. Į debatus jis atlė
kė, kaip sakalas, bet debatams 
pasibaigus jis nutupė, kaip va
balas. Pasakysiu, kad jis jau
tėsi, kaip sušlapusi varna: tiek 
jį, nabagą, kriaučiai nuvargi
no.

Maniau, kad “Laisvė” daug 
ką rašys apie tuos debatus. Ta
čiau suklydau. Vietos žiniose 
pasirodė mažytis aprašymas. Ir 
labai kuklus! Per pusę lupų 
paminėta tik, kad sklokininkai 
ir socialistai atakavo. Bet jų, 
esą, nedaug tebuvę.

Matomai, Bimba supranta, 
kad juo mažiau jis apie tuos 
debatus kalbės, tuo bus geriau. 
Nesmagu jam apie tai ir pa- 
mislyti.

“Vienybės” piknikas
Birželio 3 d. įvyko “Vieny

bės” piknikas, žmonių susirin
ko apie 500. Bet pelno, reikia 
manyti, visgi liks.

—o—
Mėras nepatenkintas

Miesto mėras labai nepaten
kintas tais bedarbiais, kurie ke
lia riaušes. Juos jis išvadino 
net “geltonais šunimis”. O tai 
todėl, kad jie ilgiau nebenori 
badauti ir lairkti, kada bus iš
pildyti prižadai.

Kur yra. jaučiamas sumiši
mas, tai, žinoma, bolševikai to
kios auksinės progos praleisti 
nfcgali. Jie tuoj įsipiršo bedar
biams, kaip vilkas kiaulei į kū
mus, ir pradėjo juos organi
zuoti. Aprūpino juos visokio
mis iškabomis ii’ visokiais rei
kalavimais. Paskui sukėlė de
monstracijas prie maisto dali
nimo stočių. /

Visą tą judėjimą''.komunis
tai panaudojo savo tikslams, 
— pusėtinai pasireklamavo vi
sokiais savo kvailais Šukiais. 
Suprantama, jiems to tik ir te
reikėjo. O kada įvyko tarp 
maršuotojų ir bedarbių susi
rėmimas, tai vadai kuo ma
žiausiai nukentėjo. Lazdų ga
vo eiliniai bedarbiai.

Tai paprasta komunistų tak
tika: sukelti triukšmą, pasi
reklamuoti, o paskui pasislėp
ti ku‘r nors. Tegul už jų grie- 
kus kiti kenčia.

^erdttug mkištb
Laikraščiui rašo, kad kai ku

riose Ainerikos vietose galį 
maisto pritrukti. Tačiau musij 
didmiestyje tokio pavojaus ne
są. Čia niėsos, bhhntį, žuvies 
ir kitokių gėrybių yra tiek daug, 
kad piliečiai nespėju suvalgy
ti, — dalį maisto prisieiną į 
jurą suversti.

Tai skamba tikrai juokingai. 
Mu'jų mieste tūkstančiai ir tūk
stančiai žmonių gyvena pusba
džiu. Ji& priversti yra Sąšlavy
nuose sau fnaisto ieškoti ir mai
tintis išmatomis, nes neturi pi
nigų. O tuo tarpu maišias yra 
verčiamas į jurą! Kodėl gi tą 
maistą nebūtų galima biednuo- 
menei išdalinti?

Indiana Harbor, Ind.
Atrodą, kad depresijos 

eina prie pabaiao

man tekoPrieš kibk lai.., 
būti baliuje, kurį sureiigČ p. 
Steponas Bartkus, 3824 Deo- 
dor st. Balius buvo surengtas

sai kas kita: pasitaiko savai
čių, kada uždarbis siekia $60.

Pasakojo jis dar man, jog 
tarp darbininkų eina nemažas 
bruzdėjimas. Bandoma suor
ganizuoti uniją bei kalbama 
apie streiką. Jeigu kompanija 
nesutiks pakbiti uždarbius ir

pagerinti darbo sąlygas, tai 
streikas, esą, bus neišvengia
mas.

Nuo saVęs aš veliju darbi- 
nihkams kuo geriausio pašiše- 
ktmo. Jtio Jaugiau jie laimčs, 
tub greičiau depresija palši- 
baigs. — Svečias.

birželio 3 d. pagerbimui duk
ters Štellos, ktiri baigia auk- 

Susirinko ge-

ide 68
Nusi-

—o—
Nusižudė mokytoju

Prieš kiek laiko nušiž 
metų amžiatfs mokytoja,
žudė ji dėl vargo ir škurdo. 
Nebeturėjo iš ko gyventi.

Ar tai nėra tragedijai Per 
tiek metų dirbo, o sulaukusi 
senatvės nebeturėjo nei duo
nos kąsnio.

—o—
Mirė dėl adatos

Vienas darbininkas sumanė 
pats savo drabužius susitaisy
ti. Kadangi buvo nuvargęs, tai 
užmigo. Adata įsigavo į kūną 
ir pasiekė širdį. Buvo padary
ta operacija, bet gyvasties ne
bepasisekė išgelbėti.

$75.00 Nauji garantuoti RAblOS .........   po $19.50
$65.00 Naujos garantuotos Drabužių

PLOVYKLAS ............... ... po $32.50
$15.00 9x12 Puikiausi Kaurai, pasirinkimas $22.50 
$50.00 Naujos mados GESIN1AI PEČIAI.... $27.50 
$100.00 3-jų dalių Mddernistic Miegamo

KAMBARIO SETAI .................................... $54.50
$10.00 Aržuolo medžio, 5-kių dalių

BREAKFAST SETAI .............  $22.50

NAUJAUSI REFRIGERATORIAI 
gerųjų išdirbysčių liuo 

$88.00
Užlaikome pilną rinkinį NORGE, I-RIGIDAIRE, CROS- 
LEY, SPARTON, GIBSON, WESTING110USfe ir kitų.

Imame senus baldus į mainus ant naujų, duodame dide
lę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems. 
Atlankykite dabar šią didžiausią kr'aiituvę Bridfjeporte.

J. KALEDINSKAS, Vedėjas; 
Tel. Victory 4226

Wareliouse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARBENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI
Neatideliokit, veikit greit!

$159 Seklyčios Setas, 
dabar .........................
$98 Miegamo kathb. 
getas, dabar ...... .
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ............. ........
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas ' 
ir Matracas ......   ....
Didelės įtalpos 
Rėfligeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai

Elektrikiniai ftefigeratortai ir ita- 
dioš už Yt kainos. Pasindudokite 
proga iŠ šią bargenų dabar did- 
ziatišioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte. 
Atddra Vtarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Central District
Furnitūra Co.
3621-23-25 South 
Halsted Street
JOŠEPH JOZAITISk

... ..i , .

*39,50QĖ

39.50 
$14.$5

3.98

Duodame gražius radio programus kas nedėldienį, 11-tą 
valandą prieš pietus iš stoties W. G. E. S., 1360 kiloc.

Štesnį mokyklą, 
rokas būrys giminių ir pažį 
štamų, kurie sm 
f ' /1 

Ponai Bartkui
lonųS ir draugiški žmonės. Jie 
augina tris du 
yra tikros liet 
minusiai jos iše 
mokyklą, o paski 
da lankyti viėšąs 
labai gražiai 
kalba.

Vyresnioji diįktė, Jennctte, 
jau ir kolegiją baigė. Labai 
gražu, kad tėvai savo vaikams 
Stengiasi suteikti aukštąjį mo
kslą.

Pats p. Bartkus yra geras 
lietuvių reikalų rėmėjas ir pri
klauso įvairioms organizaci
jomis. Kai kuriose jų jis eina

lagiai linksmi- 
hoši ligi vėlumos.

Ponai Bartkai yra labai ma-

ikteris, kurios 
uvaites. Pir- 
ina lietuvišką 
ui jau prade

da lankyti viešąsias. Todėl jos 
r lietuviškai

—o—
Streikas

Brooklyno didžiųjų duonke- 
pyklų išvažinėtojai jau antras 
mčnesis streikuoja. Jie reika
lauja unijos pripažininlo.

PHe duonos išvažihėjimo da
bar dirba streiklaužiai, kuriuos 
lydi poliemonai, kad apsaugo
jus nuo streikininkų. Prie ke
pyklų taip pat dieną ir naktį 
stoyi policija, i

Kilo ir riaušių.., Prie vienos 
kepyklos buVp surengta demon
stracija, kuri vėliau susirėmė 
su streiklaužiais., Tapo išdau
žyti langai ir apvėršli keli vė
žiniai su duona.-y-Areštuota 83 
asmenys. Jie kaltinami yra ne
tvarkos kėlimu. !

■■ ‘t -

—o—
P-as J. Tysliava

pirmininko pareigas. Be to, jis 
yra karštas antrojo transat
lantinio skridimo rėmėjas. 
Tam tikslui yra aukavęs pi
nigų ir bent kelis kartus jau 
skraidė Lituanica II.

Ponas Bartkus yra Sartitary 
Bottling Works savininkas. Iš
dirba jis gardžius gėrimus. 
Teko su juo kiek platėliau pa
sikalbėti apie bižnio reikalus. 
Sako, kad šie metai yra daug 
geresni nei praeitieji. Esą, rei
kia net kelis trokus naudoti,
kad aprūpinus kostuhierius 
gėrimais.

Prie progos pravartu bus 
pastebėti, jog p. Bartkus pri
stato gėrimus bent keliems 
miestaihs Ihdiana valstijoje.

:» » »
Neseniai, buvau susitikęs vie 

ną savo nįažįątamąfykučis dir
ba čia pliėuų^eįyklbse^Pricš 
metus laiko, pareiškė jis man, 
visai mažai tedirbau. Per sa
vaitę pasįdarydavau nuo 10 
ligi 15 dbleHų. Dabar jau vi-

PILSEH
WHITE 
LINOLEUM 
VARNISH > I

i — Nepermainys 

iietų jūsų Kafįje- 1 
nauju.

ą nuo ntibllikirild; 
tęs karpėte—pa- Į 
au nuvalyti.

.liAvos ar I 
KRAUTUVĖJE.Husipirl

Greit Išdžiųste 
Spalvos.
Priduos daug i 
tui.
Padarys jį vėl

Apsaugos spali 
Uždarys skylu 
darys jį lengvi

ii. ■> SAVO MA(ITB JĮ IIAIWWARE

4 « ■■ “ t ■■ • • ■»............w w ; - V’i • ■ *• ** •

JEI RENGIATĖS PIRKTI
Eleklrikini šaldytuvą
Aplankykite Mus!

Atrodo, kad “Vienybė” pra
deda atgyti. Nuo to laiko^ kai 
ją pradėjo redaguoti p. Tyslia 
va, tas laikraštis vėl atgauna 
įtaką. Biznieriai ir šiaip žmo
nės ją pradeda labiau rėniti. 
Ką Klinga buvo praradęs, tą 
p. Tysliava atgauna. Jo gabi 
plunksna įgija ir liauju drau

—o—
Nfepatinka

Bimba “Laisvėje” labai 
tau ja, kam Lavinskas pdmihČ- 
jo tą faktą, jog laisviečiai pu
sėtinai išniekino Paukštienę. 
Jie ją priskaitė net prie fašis
tų. Taip buvo rašyta “Lais
vės” No. 120.

Well, ką jus vyrai rašote, 
tą mes skaitome. O kad jus 
mokate niekinti žmones geriau 
nei kas kitas, tatai mėš irgi 
žinome.

— Krank Lavinskas.

rus

ŠVEDU 
AMERIKOS 

UNIJA
Iš New Yorko

į KLAIPĖDĄ. 
\ Per Gčihenburgą

GREITA 
KELIONĖ 

| LIETUVĄ pėfr ŠVEDIJĄ

Rentfldma L ■ 
Liet. L. A. sįį. Amerikoje 

Modernišku .baltu inotorlaiviu 
“GRlPSHOLM” 

išpldukili iš freiv Yorictt 
Liėpos (July) 3,1934 

Kiti išptaukimaį 
DlotlHingliblhi 
Drdįtiiingliblin, 
Gripsholni, ...
Kungšholm, ....
kreipkite i vietiįi agentą arba: 

svyepish aMe"j"........ ..
t81

Birželio 12
Liepos 17 

„4. Liėpos 25 
Rūgpiūčio 18
RjCAN LINE ’ 

f*?, i a Ėhfcago? „ Įį1

g tūkstančius Ii
| Nedaliomis nub ll’ryto iki 1 vai L ^911,^ ž6..Sk^...gflmBas,K

Musų kfautuvčjc rasite šaldytuvus visų žinomų išdirby- 
sčių k. a. NORGE, APEX ir kitų.

™=Nt89.50 B
Lengvos išmokėjimo sąlygos.

Roosevelt Furniture Co.
INCOftPORATEb

ĮPĖDINIAI City FURNITURE CO;
M. P. Jobarauskas ir Ji P. Bertulis, Savininkai

2310 wEšf Roosevelt road
Fliblie SEELEY 8760

Atjdara kasdien išskyrus A't’bAftA SfefcMAbtfeliliAlŠ
Antradieniais, Ketvirtadieniais nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų 
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakare. .

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 6 v. v..y.,1 tj-J n. Kr.l.... ---------------------------------------------------- --- ----- --------------- , 1 .... ........ '

GYDO VISAS LIGAS VYR

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <j| -
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 UH
Vdndš, lietaus Ir dntakoš vkhbsi
• stMimmihg pbol;
Rusiška ir ^turkiška pirtis

M o ter i m s sėrėdomis iki 7 V. ▼._______

fflSSU,
SpečlklisUH 

ROsiįos

NEžiŪRINf~‘KAfp’”ŪžSis’Ė^ftJWOS ir NEIŠGYDOMOS JQS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiū ir pustas, ųžnųo> 
dijimą kraujo, odos, ligas, Žaizddš, reumatizmą, galvos skausmus; 
skausmus nugaroje; kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką Jis jums ghli padaryti. Praktikuoja per daugeli metų lt išgydė 
tūkstančius ligonių.. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.

eėler Avh.  TeL Crawford 5571

Daktaras
Kapitonas x 

Pasauliniame kare
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BUDRIKO RADIO

Atsilankykite su Savo Šeima įjaunimo

Cicero

a u

REFRIGERATORĮRADIO
3540 So. Halsted St

SPRING PARTY

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
VOGUE

Simu
Simu

3862 Archer Avė.

parodysim daug svarbių priežasčių kodėl geriau
puikianie moderniškame

Willow Springs, III.

$116.50
$98.50

Paul vėl
Roosevelt

vakarėlį. Už- 
Bus muzika.

i^o s. 
174 N

Rytoj išvažiavimas 
Jefferson girioje

Paul yra 
darbiniu-

3536 V

ę«ia i 
. Rlthol

Duodame didelę nuolaidų už senus šaldytuvus ar kito
kius rakandus į mainus ant naujo Refrigeratorio.

Pranešimas Muzi 
kos Mylėtojams

SLA. 226 kuopos 
susirinkimas

icago Avė.
L00P

State St.
State St.

WWST
1 Crawford Avė.
h aoth st.
! BERVVYN
V. 99nd St.
z Pulkaus Matymo 
(anadoje.
t Šeštadieniais

■ karšto 
nemažai.

reikalų

LENGVIAUSIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
ILGIAUSIA GARANTIJA 

SKUBIAUSI PATARNAVIMĄ!

Nedėldienio Radio 
Programas. (

na ir tą pačią 
a vartotojams, 
ydami visuomet 
kavą, ši kava 
Lietuvių radio

COMPANY®

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

jų skaičius te- 
1933 m. Mir- 

ickė 
gyventojų luk- 
rezultatų pa- 

k.urį vedė Na- 
of Coinmcrce.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

St. .Tokubauskas buvo Chi
cagos Lietuvių Choro Pirmyn 
pirmininkas ir darbštus oga- 
nizuotojas lietuvių 
prie minėto choro.

Stasį Jokubauską

Mes 
apsimoka pirkti refrigeratorį iš šių didžiausių ir atsako- 
mingiausių Lietuvių krautuvių.

Chicagiečiams gerai žinomas 
pardavėjas ir scenos darbuoto
jas J. Kemėšis šiomis dienomis 
padarė sutartį su Prima Coffe 
Sales Co. ir renka užsakymus.

Prima kava yra augštos rų- 
šies ir parduodamas if manu
faktūros tiesiai vartotojams. 
Kava paruošiama ekspertų, ke-

Nevaržyk savo tiesas, ateik į Peoples Krautuvę ir pasi 
skirk sau refrigeratorį, kuris geriausia patiks, palygin 
darni vieną su kitu, kurių kainos su pristatymu, įrengi 
mu ir nuo 1 iki 5 metų garantija, skamba nuo ir augš 
čiau, pagal didumo.

Rytoj, bir- 
Pirmyn choras 

didelį išvažiavimą Jef- 
miške. Išvažiavimas 

serijų išlaimėjimais. 
nuo išvažiavimo ski- 
sušelpimui Stasio Jo-

Chicaga — ^veikiausias 
miestas įgyventi

gauti šios pui- 
namus, tai pa- 

Kemešį telefonu Vic- 
1 aštuntą vai

Naujienų Radio Pro 
gramas

sirinkimą.f Ret atsilankė tik 
vienas, būtent E. Clark. Jis 
buvo užklaustas, ar iš tikrųjų 
taryba mananti p. 
grąžinti darbui prie 
mokyklos.

Clark atsakė, kad 
savo darbe patyręs 
kas per 25 metus. Ir tiek laiko

Prieš važiuojant į piknikus, 
kas nedeldienis radio klausy
tojai turi progos pasiklausyti 
gražaus lietuviško programo. 
Taip ir rytoj, 11-tą valandą 
prieš pietus, iš stoties WGES, 
Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted st., ren
giasi patiekti labai gražų ir 
įdomų radio programą, kuris 
susidės iš rinktinių dainų, mu
zikos, kalbų, pranešimų ir tt. 
O tą visą išpildys musų žymus 
menininkai. —Rep. XXX.

TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Užeikite pasiteirauti arba patelefonuokite, HEMLOCK 
8400, arba LAFAYETTE 3171.

šiandien kaip 11:30 vai. vak. 
atsukite savo radio stotin 
WSBG 1210 kiločycles.

Išgirsite nepaprastai žingei- 
dų ir linksmą programą, kurį 
veda Kl. Jurgelionis.

Programe dalyvauja geriau
si dainininkai ir dainininkės iš 
A. Steponavičiau^ mokyklos.

Dirbtuvė — 1148—1160 W,
4731
3100
9717
3318
1940

136

BILL’S TAVERN
JANKELIŪNAS

NOBTH SIDE. 
antradienį, birželio 
sociation House, SLA 
kuopa laike susirinkimą 
žiūrint nepaprastai 
oro, narių susirinko

Tarp kitų kuopos 
buvo įteikta delegatams į Det
roito seimą mandatai. Iš šios 
kuopos yra išrinkti trys dele
gatai, būtent: Dr. A. Mont- 
vidas, Julius Mickevičius ir
A. Rypkevičius.

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, kad nariai duokles nio- 
kasi gerai; nėra suspenduotų. 
Ligonių šiuo tarpu irgi visai 
mažai tėra. Vadinasi, viskas 
O. K. —Narys. >

Amatorių Naktis
PALOS INN

lllth St. prie 47 Avė. Yz bloko j 
rytus nuo Cicero Avė.

Gera muzika, šokiai ir lošimas 
tris sykius i savaitę:

SEREDOMIS, SUBATOMIS 
IR NEDALIOMIS.

Skanus valgiai ir didžiausi 
stiklai alaus.

Seredoj, Birželio-June 
13, AMATORIŲ 

• NAKTIS
Bus išdalintos 4 brangios 

dovanos.
Kviečiame visus atsilankyti. 

MRS. FREDA DANIELS.

Norge
Gibson
Crosley ....... $99.50
Grunow.....$139.50
Sparton .... $129.50
Leonard .... $132.50

L Majestic ..... $89.50
\ Frigidaire .. $117.00

Westinghouse
..................  $137.00

Pranešame savo draugams, 
kad mes užlaikome ALUDĘ 
Pas mus 16 uncijų alaus stik
las—100- 8 uncijų stiklas— 
5#. Visada galite gauti 4 ar
ba 8 dalį bačkos alaus.

Gardus užkandžiai.
Prašome užeiti į musų ALU-

ištarnavęs, .kur jis dabar'gali 
gauti darbą. Bet, girdi, jeigu 
jus norėsite, tai mes grąžin
sime jį, o jeigu ne, tai negrą
žinsime. Kalbėtojas paprašė 
pirmininką, kad šis leistų 
klausimą publikai balsuoti. 
Jisai norįs matyti, kaip publi
ka atsilieps į tą klausimą. Už 
priėmimą balsavo vienas ita
las, o prieš priėmimą balsavo 
visi kiti. Po to Clark pakvie
tė komitetą atsilankyti į trus- 
tisų susirinkimą birželio 14 
deną ir pasižadėjo stovėti su 
visuomene.

Tretį dalyką iškėlė aikštėn 
kunigas Vaičiūnas. Jisai nuro
dė, kad kai kuriose tavernose 
keliama perdaug triukšmo. Ji
sai prašė biznierius užsilaiky
ti gražiau ir sus įvaldyti.

—Bu vęs susirinkime.

Jos. F. Budriko radid ir ra
kandų krautuvė, adresu 3417 
S. Halsted st., ryt dieną diA)s 
puikų radio programą iš sto
ties WCFL, nuo 1 iki 1:30 v. 
po pietų. Kiek teko nugirsti. 
Budriko muzikantai yra prisi
rengę palinksminti klausytojus 
šauniais muzikaliais kuriniais, 
o žinomas dainininkas Pranas 
Sadauskas, kuris pasižymi savo 
puikiu baritonu, ir panelė Jad- 
vigai Gricaite—puikiu soprano, 
padainuos keletą gražių liau
dies dainelių. Taipgi išgirsite 
naudingų pranešimų apie atei
nančios savaites bargęnus Bud
riko krautuvėje, kuriais pirma
dieny bus galima, pasinaudoti

—Jack.

Neseniai teko viešai kreip
tis į visus lietuviškus bonus 
ir orkestrus Chicagos apielin- 
kėje, kad gauti žinių kas pra
eity buvo nuveikta toje muzi
kos daly. Dabar reiškiu viešą 
ačiū tiems, kurie kreipė domę 
į tą darbą, priduodami žinias.

Šiuo pranešu, kad p. J* Žile
vičius, sutvarkęs įvairią isto
riško pobūdžio muzikos med
žiagą, leidžia ją per “Naująją 
Romuvą”. Rašinių užvardy- 
mas yra: Amerikos Lietuvių 
Muzikos Plėtojimosi Bruožai.

Muzikos ir kompozitoriaus J. 
Žilevičiaus rašiniai turi daug 
reikšmės ir yra įdomus skai
tyti netik muzikos mylėto
jams, bet ir visiems, “Naujoji 
Romuva” išeina Lietuvoje, 
Laisvės Alėja 31 b.; arba gali
ma kreiptis pas p. J. Žilevičių, 
166 Park place, Elizabeth, N. 
J., kad įsigyti viršminėtą laik
raštį. —A. P. Stulga.

NORT1I SIDE 
želio 10 
rengia 
ferson 
bus su 
Pelnas 
riamas 
kubausko, kuris guli ligoninėj 
dėl susi laužymo abiejų kojų.

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitu parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

ištiko 
skaudi nelaimė, kai prieš porą 
mėnesių jis su kitais draugais 
St> Agnės Auditorijoj ruošė 
estradą dėl vaidinimo veikalo 
“Abejotinas Asmuo”. Jis nu
krito nuo kopėčių iš gan auk
štai

mo.
Kurie norite 

kios kavos į savo 
šaukite J. I 
tory 6406 prieš 
ryto arba po sestos valandos 
vakaro.—Rep. X.

Peoples Krautuvėse
RASITE SAU

(Jueensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsi© bė
ga po 30000 galionų j dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas F0X HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionu* mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346

Pirmadienį, birželio 4 dieną, 
parapijos svetainėje, prie 49 
court ir 15 avenue, atsibuvo 
visuotinas vietos gyventojų 
susirinkimas. Nors lapeliai 
buvo išdalinti visoj apiclinkėj 
tačiau susirinkime dalyvavo 
beveik vieni lietuviai. Publi
kos buvo daug, o ypatingai 
moterų. Kreditas už tai pri
klauso moterims.

Susirinkimą atidarė L. Ki- 
zas. Buvo nužiūrėti du klau
simai. Vienas jų, tai Chica
gos grūmojimas uždaryti van
denį, o antras, tai Sam Paul 
reikalas.

Vandens reikalas pasirodė 
labai prastas. A. Kuccba, tū
los lenkų organizacijos komi
sijos pirmininkas, paaiškino, 
kad Cicero miestelis yra sko
lingas Chicagai už vandenį. 
Skola šių metų 1 dieną kovo 
siekusi jau $282,000 su cen
tais. Skola išaugo nežiūrint 
to, kad iš gyventojų šiandien 
miestelio valdžia kolektuoja 
trygubas mokestis. Niekuomet 
pirmiau nieko panašaus nėra 
buvę. Kalbėtojas prašė, kad 
tame reikale visi organizuotai 
veiktumėm. Jo projektą susi
rinkimas užgyrė. Kas bus to
liau veikiama, tai pamatysime 
ateity.

Roosevelt mokyklos džiani- 
toriaus Sam Paul reikale bu
vo pakviesti visi mokyklos ta-

Ne Daugiau, Ne Mažiau
Štai yra Sensacingas Pasiulijimas, kuris momentališkai patiks kiekvie
nam, kuris nešioja arba reikalauja akinių. TIKTAI TRIS DIENAS, mes 
siūlome šiuos puikius Vogue Stiklo Akinius, puikianie modemiškame 
Balto Aukso Frame, reguliariška $15.00 į vertybė, nupiginta šiam Sen
sacingam Išpardavimui, iki $2.98, Visi i akiniai pritaikomi laisniuotų 
ekspertų optometristų. Visi stiklai speciališkai šlifuojami, kad jie jums 
tiktų kuogeriausiai, musų didelioj dirbtuvėje per ekspertus artisanus. 
Pilnai garantuojami, kad jie pilnai jums pritiks ir due 
dinlmą arba JIE JUMS NIEKO NEKAINUOS.

IŠMĖGINKITE JUOS 10 DIENŲ
Tik išmėginkite. Tai viskas, ką mes prašome. Tai yra 
argumentas. Persitikrinkite už musų riziką, kaip geri, 
niai pataisys jūsų išžiūrą, Kaip jie duos jums galimybės 
arti, skaityti maži * .
dėl dykai egzamįnacijds ir pritaikymo akinių per Ekspe 
tus tuojaus. Kad 1 
SACINGAS KAIN

Kviečiame visus draugus ir drauges, pažįsta 
mus ir nepažįstamus į linksmą 
tikriname busite užganėdinti. 
ŠOKIAI ir užkandžiai.

EMMA’S CASTLE CAFE
644 N. State Street 

CHICAGO, ILL.

MAN U FACT URING 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO, ILL

BRIDGEPORT HARDWARE and
. PAINT CORPORATION

Didžiausia pasirinkimas malevų, sieninių popierų ir vi
sokių geležinių reikmenų numažintomis kainomis. 
Sieninių popierų kainos numažintos vienu trečdaliu. 
Jų turime 500 skirtingų rūšiui štai malevų kainos:

SPAR VARNISH, galionas..........$<fl O E
(ir augščiau I

ALIVINES MALEVOS, galionas...... QQ~
(ir augščiau vOv

3214 So. Halsted St. Tel. Victory 7261

Kokis geriausis patinka. 
Mokėsite teisingą kainą.

NEW YORK
PHILADELPHIA ....

28 valanda, .marios keliones
PITTSBURHG___________________ $9.75
CLEVELAND___________________ $7.50
DETKOIT.____________________,370
TOLEDO ------------------------------ *
Y0UNGST0WN $8______ AKRON 7.30

Bile kur | RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

J. Kemėšis kavos 
biznyje

Šis skelbimas vertas 10c.
su byle orderiu vfrš ....... $1.00

ALPS CLEANERS

Lietuviškas žydukas 
NATHANiKANTER

MUTUAL LIQU0R
COMPANY

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

$10,000,000

GRAŽIAUSI CHICAGOJE

NAVY PIER
Atsiveskite savo vaikučius į Puikiausi Pasauly 

Vasarini Rezortą
Viena Mylia į Ežerą Visuomet Vėsu ir Smagu 

DABAR PO VISAI NAUJA VADOVYBE
Viskas Dykai dėl Atsilankiusių Svečių

Puikios poilsiui vietos. Pakankamai kėdžių, 
stalų ir visokios rūšies pasilinksminimo pa- 

, togumų, DYKAI KIEKVIENAM!
Galite transferiuotis nuo byle gatvės ka

rų tiesiog į Pier. Pakankamai vietos dėl
4 tomobilių pasidėjimo. Gana vietos. Be susi

grūdimo.
Įspūdingas ryinfonijos Orkestras. Gra

žiausia Pasauly šokių Pavilionas. Visokios 
rųšies žaismai dėl kūdikių.

Ateikite Anksti: Bukite iki Vėlumos ir
• Pasidžiaugkite Vėsiu Ežero Vėjaliu

PABST-BLUE RIBBON BEER
Išimtinas Patarnavimas.

Chicaga sveikatos atžvilgiu 
stovi pirmoj vietoj tarp visų 
Suv. Valstijų 1 miestų, kurių 
gyventojų skaičius viršija 1,- 
600,000 skaitlinę. Tik Baltimo- 
rė randasi priešaky Chicagos, 
bet jos gyvento 
siekia $800,000 
čių skaičius Chicagoj 
9,7 kiekvienam 
stančiui. Tokių 
rodę kontestas, 
tional Chamber

Moterų Skrybėlės išvalome — 
už ... ...................................... 25c,

pama, sumainą 
dienų pristatom 
taip kad užsisak 
gaunate šviežią 
yra garsinamą 
valandoje iš W'SBC stoties šešta -1 
dienio naktį nu'o 
vai., vedamoj I^leofo Jurgelio

Paprasti Drabužiai 
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir 
Blokuojame už ....   39c.

Drapės ........   39c.
už porą ir augščiaus.

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už ....... $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6

TIKTAI 3 DIENAS

)abar ^2
Naujausi “Vogue’* Akiniai

NORTH 
Broadway 
Lincoln Avė. i 
Mllwaukee Avė. 
Lawrence Avė. 
Mllwaukee Avė.
OAK TARK 

N. Marlon St.

Valai.

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted S t. ir 19th PI.
Karys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

AMERIKOS DOLERIAI
YRA SIUNČIAMI I

Visas Dalis Pasaulio
TORGS1N ORDERIAI 

SIUNČIAM! | RUSIJĄ

UŽSIENIŲ SKYRIUS
L PAPER NICK 

Vedėjas

DYKAI
vienintelis musų 
moderniški aki- 
matyti toli arba 

;iausi raštą arba įverti mažiausią adatą. Atsilankykite 
A ___  * ‘ . Ttus Optometris-

patarnaųti tinkamai atsilankiusiom niiniom šis SEN- 
______________ IŲ PASIULIJMAS be abejo atkreips atidą, todėl visi 
ofisai bus atdari iki 9:00 vai. vakaro. Antradieny. Ketv: rtadieny ir šeš
tadieny. Pasinaudokite šiuo NUSTEBINANČIU BARGENU ir musų 10 
DIENŲ DYKAI IšMfiGINJMO PASIULIJIMU. Be joRių obligacijų iš 
pirkėjo pusės.________________________ . I

Dykai Egzaminacila per Laisniuofus ^Ekspertus Optometristus.
-DR. RI

Didyfds Ofisas ir 
SOUTH 

4684 S. A.liland Avė. 
6807 S. Halsted St. 

843 E. 63rd St. 
6337 S. Halsted St. 
4708 S.. Park Avė. 
0191 ■ Commerclal Avė. 
11106 S. Mlchlgan Avė. 

Po visa fialį 3,000,000 užganėdintą kostlumerlų į dėvi 
akinius. Krautuvės visose didesniuose Suv. Valsti miestuose ir 1 

ATDARA VAKARAIS ANTRADIENIAIS KETVIRTADIENIAIS I
ATSILANKYKITE DEL DYKAI AKIŲ EGZAMINACIJOS

! '■ ,

'11';l v < H1 ir V:r/'TP’y1 '! P’T' r
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Published Daily Except Sunday 
I— - - - — — - —

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

"■ Editor P. GRIGAITIS
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The Lithuanian News Pub. Co.,' Ine.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

gali tokią milžinišką atsakomybę pasiimti ant savęs, 
būtent: valstybe.

Prezidentas Rooseveltas tatai ir pripažino savo 
pranešime kongresui. Jisai pasakė tą, dėl ko protaujan
tieji darbo žmonės jau kovoja seniai.

Subscription Kates:
98.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide ot Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Enterad as Seeond Class Matter 
. March 7th 1914 at the Post Office 

of Chicago, I1L under tha act of 
March 8rd 1879.

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem* Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Užsisakymo kainas
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų ....... ...........
Trims mėnesiams ______
Dviem mSnealams ......___
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija --- -----.....
Savaitei .......w............. .......n 

Minėsiu!____ __ ______
Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 

paštui
Metama $7.00
Pusei metų -------- ...._______ 8.50
Trims mėnesiams _____   1.75
Dviem mėnesiams__ ____   1.25
Vienam mėnesiui_________  .75

Lietuvon ir kitnr užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________ ___ ____ $8.00
Pusei metų ......... ........ ......... ... 4.00
Trims mėnesiams ......... .........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
SIŪLO STEIGTI APŠVIETOS 

SKYRIŲ PRIE SLA.

VISGI BANDĖ DARYTI “PUČĄ”

Iš vėlesnių žinių matyt, kad butą ir ugnies, ne tik 
durnų. Pranešimas iš Tilžės, kad Kaune Voldemaras 
įvykino perversmą, nepasitvirtino, bet jisai, tur būt, 
bandė daryti “pučą” ir tapo suareštuotas Kauno 
drome (airporte). Matyt, butą ir šaudymų.

Londone, veikiausia Lietuvos pasiuntinybės 
mis’ aiškinama, kad anksti rytą (birželio 7 d.) buvo 
padarytas bandomas aliarmas Kauno įguloje. Įvyko ne
susipratimas ir šiek-tiek sujudimo, kurio metu buvo iš
šauta keli šūviai. Niekas nebuvo užmuštas arba sužeis
tas. Daroma tyrinėjimas apie elgesį karuomenės dalių, 
ant kurių puola atsakomybė dėl to šaudymo.

Bet kaip tik tą valandą, kai buvo padarytas tas 
“bandomas aliarmas”, Augustinas Voldemaras atskri
do iš savo trėmimo vietos į Kauno aviacijos lauką!

Klausimas, ar jo šalininkai šaudė, ar buvo šaudoma 
į jo šalininkus? Jeigu butų šaudę valdžios rėmėjai, tai 
kam valdžia turėtų daryti tyrinėjimą?

Šio nevykusio “pučo” pasėka bus ta, kad žymesnie
ji voldemarininkai Lietuvos kariuomenėje neteks “dža- 
bų” ir kandidatui į Lietuvos diktatorius ateityje bus 

.dar sunkiau susilaukti savo ambicijos įvykinimo.
Voldemaras simpatizuoja Vokietijos “naciams”. 

Jeigu jisai butų laimėjęs, tai tiktai su Hitlerio pagelba.

aero-

lupo-

“Tėvynėje” adv. F. J. Bago- 
čius siūlo, kad, užuot gaivinus 
Tėvynės Mylėtojų Draugystę, 
‘‘sujungti (jos) veikimą su 
SLA. kuopų apšvietos darbu, o 
pačią organizaciją įkorporuoti 
j SLA. Apšvietos Skyrių.”

Nebloga mintis. Bet, nežiū
rint ar T. M. D. norės būti in
korporuota į SLA., prie Susi
vienijimo vistiek reikėtų turėti 
švietimo skyrių. Tokia didelė 
organizacija negali tenkintis 
vien duoklių kolektavimu ir 
pomirtinių bei pašalpų mokėji
mu nariams, kuomet kultūri
nio darbo dirvos pas mus 
apleistos.

KO GEIDŽIA, TĄ IR 
PRANAŠAUJA

Sklokininkų organas

yra

rašo, 
kad “Socialistų partija jau arti 
skilimo”, o tai dėl to, kad par
tijos konvencijoje Detroite bu
vo priimta “kairioji” rezoliuci
ja, kuri dabar turės eiti narių 
referendumui.

Jeigu leidžiama nariams re
ferendumu pareikšti savo nu
sistatymą, tai skilimui pavo
jaus, rodos, neturėtų būti. Ski-

ROOSEVELTAS Už SOCIALINĘ APDRAUDĄ

Prezidentas Rooseveltas, galų gale, aiškiai ir nedvi
prasmiškai pasisakė oficialiniame pranešime kongresui 
už socialinę apdraudą: darbo užtikrinimą darbinin
kams, senatvės pensijas ir pašalpą nedarbo metu. Jisai 
pareiškė, kad vyriausias jo uždavinys yra užtikrinti 
rytojų kiekvienam žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Tas užtikrinimas, anot prezidento, susideda iš trijų 
dalykų: namų, darbo ir apsaugos nelaimėje.

Nesigilindami čionai į atskirus prezidento pasiūly
mus (jie yra kritikuotini) mes galime pastebėti tiek, 
kad Jungtinių Valstijų valdžios galva tais savo pareiš
kimais užėmė poziciją, kuriai gali nuoširdžiai pritarti 
milžiniška dauguma žmonių Amerikoje. Pirmą kartą 
šios šalies istorijoje vyriausias respublikos viršininkas 
pasisakė viešai už darbininkų apdraudą nuo senatvės ir 
nedarbo.

Tarpe Amerikos darbininkų ir farmerių yra daug 
žmonių, kurie pirmiau nedrįsdavo reikalauti, kad val
džia rūpintųsi jų likimu. Sakysime, Amerikos Darbo 
Federacija per metų metus skelbė, kad 'darbininkui, 
netekusiam *darbo, imti pašalpą iš valstybės iždo tai — 
“pažeminimas”. Šitiems nedrąsiems ir todėl konserva
tyviems darbo žmonių sluoksniams Roosevelto žodžiai 
reikš didelį moralinį sustiprinimą.

Yra tarpe Amerikos darbo žmonių mažesnis skai
čius tokių, kurie mano, kad jeigu valdžia viešai pripa
žįsta kokį nors naudingą jiems dalyką, tai jį reikia 
peikti — idant pasirodžius “radikalu” ir “revoliucionie
rių”. Tokių yra dabar, tokių būdavo ir seniau. Pavyz
džiui, tais laikais, kada šioje šalyje ėjo kova tarpe ver
gijos šalininkų ir jos priešų, kai kurie radikalai aštriai 
smerkė tuos, kurie norėjo vergiją panaikinti Ypač, 
kuomet už vergijos panaikinimą pasisakė valdžia su 
prezidentu Lincolnu priešakyje. Jie sakė: jeigu jau 
“buržuaziška valdžia” priešinasi vergijai, tai matyt, 
kad tame judėjime prieš vergiją yra paslėpti koki nors 
buržuaziški, darbininkams kenksmingi tikslai. Bet šian
die visi žino, kad toks galvojimas buvo nesąmonė.

Taigi ir aukščiaus paminėtuosius prezidento Roose
velto pareiškimus reikia vertinti iš atžvilgio į jų nau
dingumą visuomenei, o ne vadovaujantis tik instinkty
viu nepasitikėjimu valdžia. Amerika šiandie yra pasie
kusi tokio ekonominio ir socialinio išsivystymo laipsnio, 
kuriame valstybė turi pasiimti ant savęs tam tikras 
visuomenės pareigas.

Pauguma Amerikos gyventojų susideda iš darbi
ninkų ir tarnautojų, kurių vienintelis gyvenimo šaltinis 
yra atlyginimas už darbą. Kada jie netenka uždarbio, 
jiems grasina bado mirtis. Darbininkų samdytojai, kaip 
rodo patyrimas, jiems to uždarbio užtikrinti negali. Tai 
kas gi privalo jais rūpintis? Tėra tik viena jėga, kuri

organizacijos dalis 
nuomonių laisves

vadinamieji “opo-

limai paprastai įvyksta tenai, 
kur viena 
nepripažįsta 
kitai daliai.

Bet musų
ziciniai komunistai” nuolatos 
vis pranašauja apie “skilimus” 
pas socialistus. Ko jie geidžia, 

ir pranašauja.tą

FAŠISTŲ PARTIJA 
LENKIJOJE

kadLietuvos laikraščiai rašo, 
Lenkijoje įsikūrė nauja politi
nė partija, visai panaši į na
cionalsocialistų partiją Vokieti
joj. Jos vardas: “Oboz Naro- 
dowo-Radykalny,' t. y. nacional- 
radikalų stovykla. Ji susideda 
daugiausia iš laisvų profesijų 
žmonių (“profesionalų”), atsi
skyrusių nuo nacional-demo- 
kratų (“endekų”) partijos.

ši naujoji partija skelbia, 
kad “Lenkijos valstybė turi ap
imti visas šalis, kur gyvena 
lenkai ar kur yra lenkų civili
zacija”. Tokiomis šalimis ji 
laiko Aukštąją Soleziją Vokie
tijoje, dalį Lietuvos ir Čeko
slovakijos. Toliau ji sako, kad 
Lenkija turi būti militarinis 
vienetas, “kur karo tarnyba 
turi būti aukščiausia garbė ir 
visa visuomenė turi būti per
siėmusį karo idealais.”

Nacional-radikalai yra prie
šingi Pilsudskiui. Jie turi jau 
keletą, tūkstančių narių, dau
giausia jaunimo tarpe.

Dėdė Tarnas

Svečiai iš Lietuvos

išsišneka

(Tęsinys)
Rašytojas kalba “apie Klaipe- 

dijos bėdas-vargus. Jis duoda 
klausytojams neabejotinai su
prasti, jog Klaipėdija serga — 
sunkiai serga. Jis — tyčiomis 
ar netyčiomis —
kad ta liga yra chroniška... jos 
priežastimi esame iš stambios 
dalies ir mes paltys (suprask: 
didžiosios Lietuvos lietuviai)... 
kam mes taip ilgai saldžiai snū
duriavome vokiečių įtakoje — 
sterblėje... snūduriavome, žino
ma, dėl to, kad vokiečiai darė 
su mumis gražų biznį... kad vo
kiečiai pirko musų bekoną, 
sviestą, žąsis, kiaušinius ir net 
lašiningas kiaules, dabar jau 
iš mados išėjusias,, dar nuo ca
ro laikų išlikusias... ir valgė 
musų gerybes net apsilaižyda
mi... Mes nenorėjome suverti 
plačias duris į vokiečių žemę 
musų eksportui... Mes džiaugė
mės, didžiavomės stambiomis 
pajamomis ir tikėjomės dar 
gražesnių perspektyvų ateity
je... Jeigu butume turėję stip
resnių pretenzijų Klaipėdos 
krašte, tai vokiečiai butų ant 
mus supykę ir musų gardžiais 
lašiniais ir sviestu savo germa
niško gomurio taip maloniai 
jau nebekutenę... o musų šer- 
nolė butų subliuškusi, kaip 
kiaulės išpusta pūslė, išdykau
jančio vaiko perverta... Mes nu
sileidome...

Vieną iš mano kaimynų nu
galėjo nekantrybė ir jis gana 
garsiai šnabždėjo man į ausį:

—Mes ir mes, ir mes! Kam 
visur mes? Kam bliofuoti, bu
sią visi Lietuvos žmones norė
jo leisti vokiečiams savotiškai 
Klaipėdos krašte šeimininkauti? 
Kam nepasakyti teisybės, tai 
yra, kad ne mes 
tuvos žmonės —
miausia klerikalų valdžia, 
paskui tautininkų valdžia leido 
Klaipėdijoje vokiečių piktoms 
užmačioms perėtis, augti, plės
tis ir vyrauti!? Kam ta atsar
gi, mikli yeidmainystė! ?

Aš linktelėjau galvą (mano 
galva jau nuo mažų dienų yra

pratusi prieš teisybę nusilenk
ti).

Kalbėtoj as-rašy tojas baigė,
atsisėdo,, o aš galvojau:

—Matai, kur šuniukas pa
kastas! (Panelė Komercija niur
kė savo glėbyje ,|aip. klerikališ- 
ko, taip tautinįnkiško kraujo 
Lietuvos patriotus, o tuo tar
pu vokiečiai gaspadoriavo Klai- 
pėdijoj — kaip norėjo!... Dėkui, 
mielas rašytojau, labai dėkui 
už teisybę, nors ir įvyniotą j 
šydą “mes”!

Iki pradėjo kalbėti profeso
rius, dar kelios dievobaimingos 
sėdmenys pakilo nuo šiltų kė
džių ir apleido rūsį. Dabar var
gu beliko pilna kapa “dūšių”.

Profesorius — nei stuome
ningas nei liemeningas, bet jud
rus, žvalus, geros iškalbos, gy
vo jumoro ir lakių minčių žmo
gus. Jis kalba aiškiai ir su emo
cijomis. Liaudiškus ir papras
tus dalykus jis dėsto dar liąu- 
diškiau, dar paprasčiau, žo
džiu, jis drožia iš peties — 
Straight from the shoulder — 
ir nesiblusinėja / savo žinuoitės 
magazine, kaip, .pavyzdžiui, ka
nauninkas... Jis skaisčiausiomis 
varsomis nudažo Lietuvos gy
venimą, progresą ir aukštas pa
danges, kurių Lietuva yj-a pa
siekusi... Jis tik kada-ne-kada 
kyštclėja £avo teptuką į juo-^ 
dus dažus, ir nuveda tamsų 
bruožą skaisčiuose Lietuvos gy
venimo skliautuose... Jo akys 
daugiausia temato laimingo Lie
tu vos gyvenimo vainike tik gė
les — puošniausias gėles, o dil
gėlių

Jis — kaip iš rašto skaifo 
apie Lietuvoje puikiai prigi
jusias svetimų žemių naujas 
veisles: kiaūlių," karvių, km 
mėlių, vištų,4 eržilų, bulit|, kui
lių ir grudų... Gardus lietu
viškas bekonas, dar gardes
nis sviestas...didel'i kiaušiniui... 
puikios vištos, smarkus gaįU* 
žiai, drąsus kuiliai, greiti er
žilai, galingi buliai ir lėtos, 
bet pieningos karvės.^

Viskas, viskas 
kaip čia pasakyti

Profesorius

pondie, labai mažai!*

- ne visi Lie- 
bet visų pir- 

o

vaizduotė — kaip erdvė. Jis 
egzegeruoja. Taipj ^et vis dėl
to ir teisybes labai daug pa
sako. ŠPrieš trejuą metus man 
pačiam teko buvbtį Lietuvoje 
ir stebėti: miestus, kelius, lau
kus, miškus, ukius, gyvulius, 
javus••• darbininkus, 
kus, ponus ir 
— klerikalus..

ukinin- 
- atsiprašau! 
žinau, kad 

profesorius toli grąžu ne vis
ką perdeda. Jis daug teisybės 
pasako.

. r i
Profesoriaus kalbos 

kimas šiltai klaupė, ir
susirin- 
dar šil

čiau butų kiaušį jeigu ne 
kanauninko hirįavojimas su 
Vilniaus pasais bėi ženkleliais, 
ir ramybės drunistimas.

Profesorius baigė, o katu
čių, tai net ir iš mano labai 
rezervuotų delnij viena kita 
išlėkė...

Dabar atsistojo redaktorius 
ir sako: “Kai nėra praloto, 
tai kanauninkas pirmininkau
ja, o kai nėra k^nąuninko — 
tai redaktorius.”

—Vai tai etiketai O kur pro
fesorius su rašytoju? — sako 
man mano kainįynas.

Aš ir mano kaimynai da
bar pakylame Jrišlendame iš 
rųsio. Geležiniai 'vartai išleid
žia mus į gatvę. Klebonijos 
languose dega žiburiai — rim
tai, kaip bažnyčioje per mi
šias. Lituanicos gatvėje kur- 
ne-kur spinkso ant aukšto 
stulpo lempa. O šv. Jurgio 
bažnyčios aukštas bokštas, iš
šokęs į dausas, įnaloniai gla
monėjasi su davatkų prama
nytais angelais.-..

Mes einame triese. Einame 
lėtai, besišnekučiuodami. Vie
nas iš musų (sanęlarietis) kal
ba: I

—Sumonopoliząvo Vilniaus 
vadavimą... Tik katalikai... Ne 
katalikai Vilnių pastatė, ne ka
talikai jį ir išvaduos... Svečiai 
— trinasi parapijų beismen- 
tuose..;. Ar ne gėda?
būtume svečius

Bendrai 
pasitikę, tai 

butų mažiausia^ tūkstantis 
žmonių susiėjęs, šimtus pasų, 
tūkstančius 
kęs.
tyčia įiaso ir ženklelių nepir
kau... i Klerikalai, 
do Lietuvą į lenk 
šimtmečius, dabar 
—" Vilnių atvadu 
sas! Komedijai

Brojis sandarietis įkarštėjo. 
Lituanikos ir 32 ros gatvės 

kertėje prie šventoriaus mes

žcn
Bet dabar

dėlių išpir- 
—į- dabar aš

kurie gru- 
ų nasrus per

- matai 
os... Nonsen-

M. ARCIBASEVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

pasake ilgas kukčioda-

aš jums

(Tęsinys)
Viskas, ir šypsena su baltais 

dantimis, ir grožis, ir juokas,, 
ir balsas Zarudino, buvo ašt
riais akstinais, kas stūmė prie 
ko tai skaudaus, kas rodėsi 
lemia Navikovui likimą.

—Zarudinai,
ir liesas oficierąs, su be galo 
ilgomis, tabalojančiomis prieš 
korpusą rankomis: 
knygą atnešiau...

Tarp riksmo ir triukšmo 
Navikovas tuoj išgirdo Zaru
dino vardą, lyg visi butų tylė
ję, tik jis vienas kalbėtų.

—Kokią knygą?
—Tolstojaus

—pasididžiuodamas, 
raportuodamas rimtai atsakė 
ilgasis oficierąs. Jo bespalvia
me, ilgame veide buvo matyt, 
kad jis linksmas, jog jis skai
to Tolstojaus raštus ir apie 
juos kalba.

—Ar jus skaitote Tolstojaus 
raštus? — paklausė Ivanovas, 
pastebėjęs šitą jo naivišką iš
sireiškimą.

—Fon-Deič — tolstojietis! —

išsiskyrėme.
Aš palengvėlia 

sted gatve.
Karštis buvo jaii šiek tiek 

atslūgęs ir 'buvo galima kvė
puoti vėsesniu, iiors ir dulkė
tu ir • skerdyklų mis dvokian
čiu oru.

“Lietuviškose užeigose” ant 
baro j rymojo žmonės, gėrė 
“žalią” alų ar (jlegtinę, skan
dindami depresijos atneštus 
vargus, bėdas, skurdi}, nevil
tį ir pasiutiškai I sunkias min
tis apie rytojų.

is ėjau Hal

kvė-

kurdą, nevil-

Viktorui Serge-

Apie Moteris” 
bet lyg

S. S. United States ....... Birželio
S. S. Frederik VIII ....... Birželio
S. S. United States ..........  Liepos
S. S. Frederik VIII .... Rugpiučio

t O A J C* į H - I

Aš dariau žinksnį po link
snio įr dūmojau:

—Kanauninkas
O iš kunigo įuk ir nepadoru 
reikalauti daugini... Bet pro- 
fesorįus su rašytoju — pasau
liečiai. Kaip jie galėjo taip 
sulepšėti ir savęs nebegerbti, 
— kąd iulos feeferacij ūkės Še
fai suvarė juos į savo garde
lį, aklai užklinįiavo duris ir 
dabar uja — kaį 
vo avinėlius”?...

kunigas.

į savo garde

paaiškino girtas Malinauskis 
ir nusijuokė.

Zarudinas paėmė plonutę, 
raudonu viršeliu brošiūrėlę, 
pervertė keletą lapų ir už
klausė:

—{domi?
—Pamatysi!

mas iš entuziazmo, atsakė fon- 
Deič:— aš čia tau pridursiu, 
tai galvai... Atrodo, jog ir pats 
tą žinai...

—Kodėl
evičiui skaityti Tolstojų, kuo
met jo pažiūros į moteris pil
nai sutinka... negarsiai ištarė 
Navikovas, nepakeldamas 
akių nuo alaus stiklinės.

—Kuo jus remiatės? — at
sargiai paklausė Zarudinas, 
instinktyviškai pajutęs užpuo
limą, bet dar nedasiprotėjęs 
apie tai.

Navikovas patylėjo. Jam no
rėjosi rėkti, drožti į snukį, į 
gražų, patraukiantį Zarudino 
veidą, numušti jį nuo kojų ir 
mindžioti su dideliu pasiuti
mu ir pilnai paleistu piktumu. 

(Bus daugiau)

Visa Kelione Jurtomis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhaga) 
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VASARINE EKSKURSIJA
Ypatiškai vadovaujama J. Januah’o, Jr. laivu “FREDERIK VIII”

Iš New Yorko Birželio-June 30 d.
Dęl informacijų kreipkitės i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LaSalle St^ 248 WashinKton St. 27 Whitehall St., 

Chicago, III. Boston. Mass. New York. N. Y.
■ , Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus_________
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Elektrikinis
REFRIGERATORIS

ŠIA SAVAITĘ $89.50

li tikrus “Die-

r ■ • /

galitė padalyti pas 
mus pigiau. "i ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitu miestų 
į rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO. H.L.

Standard Skalbyklos THOR, MAYTAG, 
APĖX, westinghouse ..
Vartotos Skalbyklos.........
12 tūbų RADIO 1934 ...........

po $49.50
po $15.00

$49.00

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167-4705

nežinau,

Jo

NUOLATINIAI SUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Nedaliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 po pietų.

Ketverges WpFC, 1420 k, nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare,
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Nauja išvažiavimams vieta

Naujai atidarytas Illinois du- 
ny parkas randasi tarp Wau- 
kegano ir Wiscohsin valstijos 
rubežiaus. Parko ilgis, siekiąs

ežerą, nusitęsia pusketvirtos 
mylios. Pats parkas užima 
1,500 akrų žemės plotą, didžiu
ma kurio yra apaugusi gražiu 
mišku. Kadangi šis parkas yra 
neseniai atidarytas plačiajai 
publikai ir kadangi tam <tikra 
asociacija rūpinasi, kad jis tap
tų paimtas valstijos nuosavy
bėn, tai ta asociacija kviečia 
juo daugiau publikos atlankyti 
kalbamą vietą. Vieta yra žino
ma vardu Dunes Park of Illi
nois.

se “down statė” kauntėsfc šių 
metų gegužės mėnesi padėtis 
buvo opesnė, hegu pernai.

Skaičius gaunančių pašalpą 
Šeimų Illinois valstijoj balan
džio mėn. šių metų buvo 267,- 
393, o gegužės menes; 269,- 
248. Iš to skaičiaus teikta šel
pimas 139,248 ’Šėimofhs gyve
nančioms “down statė”, ši pa
staroji skaitlius pralenkia ko
kia 20,000 skaičių suvargusių 
šeinių sunkiausiais’ 1933 m. lai
kais.

jau daugiau kalbėti banditas 
nepajėgė ir netrukus mirė.

Iš Carroll pateiŠkimo kai 
kas daro išvadą, jogei Dijlinger 
miręs ir jogei Carroll jo kubą 
pašiepus.

18 ĄpielinkėS SL 1. 129-tds kuo- 
susirinkimas

1 vai. po piet,
1900 So. Union

pos priešpusmetinis 
įvyks Birželio 10 d., 
G. Chernausko Svet., 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime d,aug reikalų dėl 
aptarimo. Tkibgi ne[ 
jų narių atsivesti t- 
,SLA. 129-tos kuopoj

K. Balutis, Prot. Rašt.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

VIENU METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Suvargusių šeinių skaičius 
veik nemažėja

pamirškite nau-
prirašyti prie

Nors gegužės mėnesio 1934 
m. skaitlines rodo, kad Illinois 
valstijoj tą mėnesi 50,000 šei
mų mažiau ėmė pašalpą iš val
džios, negu sunkiausiais 1933 
metų laikais, tačiau vadinamo-

Vasaros programas jaunuo 
menei Howell Neighbor- 

hood House

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Howell House buveine ran
dasi adresu 1831 So. Racine 
avė. Pradedant birželio 18 d. 
atsidarys programai vaikams ir 
paaugesnei jaunuomenei duoti 
užsiėmimo ir pasilinksminimų. 
Tarp kito ko bus duodamos ir 
muzikos pamokos. Du vakaru 
savaitėj, būtent pirmadienį ir 
ketvirtadienį, planuojama reng
ti žaismes 19 gatvėj.

AkihiU išdirbinio kompani
ja atidaro naują dirbtuvė 

Chicagbj i
Plačiai žihorila t)r. feithdlz 

Optical Company, turinti sairb 
krautdveš svarbesniuose šios 
šalies ir Kanados miestuošė. 
atidaro naują dirbtuvę piica- 
goj adresu 1148—1160 West 
Chicago avė. Kompanija taipgi 
atidarS ir savo dfevynioliktį 
krautuvę Chicagoj.

Ryšy su Šiuo naujos dirbtu
vės atidarymu kompanija žada 
publikai per tūlą laiką labai 
nupiginti akinių kainas. Publi
kos parankumui kompanija tu
ri kiekvienoj Chicagos ddly sa
vo krautuves.

Brldgeįiortd Lietuvių Politikos
Kliųbo mėnesinis ir labai svarbus 

-.r.:.?..:._ birželio n a.,
:30 vai. vak., Chicagos Lietuvių 
dditorijoj. Visi kliubiečiai prašomi 
alyvauti.

Amėrikos Lietuviu Daktaru

Tek Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir taiku ligtį specialiste
6900 Sot Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7-^-8 vak vak. 
išskyrus šeredomb

PRANEŠIMAI

susiriiikimas ivyks 
7:30 vai 
dalyvauti.

B. J. Jakaitis, Sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Korp. Direktorių ir Atstovų mėne
sinis susirinkimas įVyks pirmadieny, 
birželid-JUne 11-tą, 1934 m., Audi
torijos svei., 3133 So. Halsted St., 
8:00 Vai. vakare. Visi direktoriai ir 
atstovai kviečiami būtinai dalyvau
ti šiame susirinkime. ,

A. Kaulakis, rašt.

vaitush,Topt. 
LIETUVIS 

Optomeirfcally Aldų Specialistas.
Palengvins akiu {tempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karėti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas bu 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus. kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A V.
Phone Boulevard 7589

b
Ofiso Tek Boulevard 5918

iiilWi
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 0-30-8 .*30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Vai.—8:80 Ą. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.

MARCELĖ ADOMAIČIKĖ, 
kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu Birželio 10-tą dieną 1933 
metais, sulaukusi 21 metų am
žiaus. Gimus ir augus Chicago 
Illinois. Paliko dideliame nu
liūdime brangią motinėlę, bro
li Antaną, patėvį Juozapą Po
cius, pusbrolį Joną, tetą Vero
niką ir tetėną Kazimierą Ka- 
siliauskius ir kitus gimines. 
Liūdnai atminčiai musu myli
mos ir brangiausios dukreles 
ir sesutės bus atlaikytos šven
tos Mišios Birželio 13 dieną, 
1934 metais, 8 valandą ryte, 
šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je.

Užprašome visus gimines at
silankyti ir išklausyti šventas 
mišias.

Jau prabėgo vieni metai, kaip 
ta hegallestinga mirtis išplėšė 
iš musų tarpo, brangiausią mu
su dukrelę.

Ilsėkis brangi mano dukre
le, šaltoj žemelėj, ir lauk mus 
ateinaht. Tu pas mus jau ne- 
sugrįši, o mes pas tave ankš
čiau ar vėliau ateisime.

Nuliūdę,
Motina, Brolis, Patėvis ir 
Giminės.

PAULINA PELECklENĖ 
Po tėvais Ukockaitė

Pehsiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 11 dieną birželio 1933 
m., sulaukus 32 metų amžiaus, 
gimus Tauragės apsk., Kalti
nėnų miestely, Lietuvoj. Pali
ko dideliame nubudime vytą 
Juozapą, sūnų Juozapą, du bro
lius Pranciškų ir Petrą Ukoc- 
kius, ir brolienę Eleną, o Lie
tuvoje seserį Johaną ir gimi
nes. Liūdnai atminčiai musų 
brangiausios moteries ir mo
tinėlės bus laikomos šventos 
Mišios, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje 11 dieną 
birželio 1934 m., 8 vai. ryto. 
Kviečiame visUs gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyt į 
pamaldas.

Mes Tavo Mllsų brangiausio
ji prisiėga ir motinėle niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anks- 
čiatis ar vėlinus pas Tave .at
eisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Vyras, Sūnūs ir Giminės.

> **• «• —4* *< s-»

ANTANAS NAVICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dieną, 7 valandą ry
to 1934 m., sulaukęs 47 me
tų amžiaus, gimęs Užvenčio 
mieste, Lietuvoj. Paliko dide
liame nuliūdime moterį Helen, 
sūnų Vincentą, 2 dukteris He
leną ir Stella, 2 brolius Petrą 
ir Kazimierą, seserį Stellą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi J. J. Bagdono koply
čioj, 2506 W. 63rd St,

laidotuves įvyks pirmadieni, 
birželio 11 dieną. 1 vai. po rdėt 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Antano Navicko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

JONAS ŠILEIKIS
fcersiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 8 dieną, 10:20 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 52 . me
tų amžiaus, gimęs Rokiškio 
apsk:, Skapiškio parap., Mi- 
čiunų kaime. Amerikoje išgy
veno 29 metus. Paliko didelia
me nuliudime tris suhUs, Po
vilą, Joną ir Petrą, dukterį 
Bronislavą, brolį Kazimierą, 
pusseserę Marijoną ir švoge- 
rį Antarią Pavilionius ir gi
mines. Kūnas pašarvortas, ran
dasi 11236 So. Spaulding Ąve.

Laidotuves įvyks antrMdienį, 
birželio 12 dieną, 9 vai., ryte 
iš hahių į St. Chriština, 110 {r 
So. Homan Avė. pdlrapljos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlidnio . sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. At Jonds Šileikis gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nubudę liekame,
SUnai, Duktė, Brolis,. Pus
sesere, švogeriš ir Gimi- 
ries.

Laiddtuvėse patarnauja gra- 
botiUs J. F, Eudeikis. Telefo
nas Yards 174L

rengia

Dillinger miręs

mirti- 
Cairoll,

Ketvirtadienio vakarą 
nai pašautas Tommy 1 
buvęs Dillingerio genges narys. 
Prieš mirtį policija užklausė jo, 
kur yra Dillinger. Carroll at
sakė: “Aš pakavojau jį.” Bet

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis. < .

L O VEIKIS
Kvietkininkas

Girta Dil Vestuvių, Bankietams 
Pagrabams

Pristatome į visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7814

ir

Dr-ja Lietuvos Dukterų rengia 
linksmą išvažiavimą sekrhadieny, 
Birželio-Jvne 10 d., p. Kųčinskio 
darže. Visus lietuviuS-tes širdingai 
kviečiame atsilankyti; turėsime ge
rą orkestrą, gero šalto alučio, už
kandžių ir taip toliau. Ir bus nau-j 
jos narės priimtos veltui, nuo 20 
metų ligi 35 be įstojimo mokesties, 
tad širdingai visas ir visus kviečia

Rengimo Komisija.
. , . ........... .. ■■■■. . III.

UžKVIEčIAME VISUS savo drad- 
gus ir pažystamus dalyvauti musų 
dukters Birutės baigimo mokyklos 
paminėjime — Graduation h&rehgi- 
me, kuris įvyks šeštadienio vakare, 
birželio 16 d., adresu 10435 South 
Michigan Avė. Bus muzika, šokiai, 
užkandžiai, ir duodamas alųįi. Tirtė
tas 50c. Kviečiame savo prietelius.

J. ir M. Micęvičlai.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpimo Klubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadienyj, bir
želio-(June) 10, 1934, Lawler Hali, 
3929 W. Madison St., 1 vai. po piey. 
Visi būtinai atsilankykit. Yra daug 
naujų apsvarstymų, taipgi bus svar
stoma kaslink konstitucijos pertai
symo, taipgi visi privalot atsilanky
ti ir apsimokėkite skdlas ir mėne
sines diiokles. Seki.

te pnvts SįęreĮ gĮoor _

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia K; Jarusz

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniiis 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

Ofiso valandos 2 11d t ir 0 iki 8 
Ofise telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

PhysleaĮThcrąpy 
and Midvnfe 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo nnhiuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e ą t- 
tnent. ir magųe- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. KARU NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai.
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St,-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

GraboHai

A. K. Rutkauskas, M.D
1442 South ,Wėstern Avėnufe 

Tek Lafayette 4146 
VALANDOS: . .

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

Stanley P. Mažeika

JONAS GASIUNAS
Pferšiskyrė sU šiuo pasauliu 

Birželio 7ta dieną, 1:15 valan
dą po pietų 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj. 
Priklausė prie Keistučio Pašel- 
pos Kliubd Brighton Pdrk, ir 
Simano Daukanto Draugijos ant 
pri^geport. Paliko dideliame 
nuliūdime pusseserę Barborą 
Schemett, gimines ir draugus. 
Khnas pašarvotas, rąndąsi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Lituani
ka Avenue.

Laidotuvės jvyks Siaridien 
Birželio 9, 1-ma vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Gasiuho gi
minės, draugai ijr pažjstarti 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, Giminės ir Draugai;

Laidotuvėse patarnauja grd- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Blvd. 4139.

Laidotuvėm hipbiasi Keistu
čio Phšelpos K Ii Ubas ir Sima
no Daukanto Draugija.*

GEORGE PAULAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 7 dieną, 11:20 valan
dą vak, 1934 m„ sulaukęs 57 
metų amžiaus, girtięš IMįarijiiiti- 
polės apskr., Suvalkų gub., 
Balzupių kaime. AmeHkoj iš
gyveno 13 metų. Paliko dide
liame nuliudime brolį Mikolą 
ir jo šeimyną, Frank Damida- 
yiče, Švogerį ir jo šeimyną. 
Hunas pašarvotas, randasi 
1O02Š So. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyk? Subatoj, 
birželio 9 dieną, 2 yal. po piet 
iš namu bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. George Paulaus
kas gimiriės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kvie- 
čiarni dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsistfeikinimą.

NuHbd, gjtajhK

Laidotuvėse patarrjallja gi 
borius J. J. Ba^ddflįs. Telei 
naš Rep. 3100 ir Pullmųn 13<

STANISLOVAS RIMKUS
. Persiskyrė su šiuo pasauliu 

biržėlio 7 diėną^.8 valandą va
kare 1934 m., sulaukęs nusės 
amžiaus, gimęs Kražių parap., 
Sodelės kaime, Raseinių apsk. 
Paliko dideliame, nuliudime bro
lį Antaną ir brolienę Rimkus 
ir jų šeimyną, dvi seseris Oną 
ir Juzėfb ir du švogėrius Juo
zapas Mažrimdš ii* Jurgis Ka- 
liiinskis it jiį ^ėimyhaš, 4 pųs- 
brblitis ir 4 pusseserės, dtau- 
giis, bažįštainųs ii* gimines. 
Kūnas pašarvotas, rhridaši 4605 
Sb. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
birželio 11 dieną, 8 yal. ryto 
Iš EUdėikio koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parapijos Bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
|ėn bus hulydetas į šv. Khzi- 
niibi*o kapiiies.

Visi A. A. Stanislovas Rim
kus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti jaidotiivese ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisvėikihihią.

Nuliūdę liekairie;
Brolis, Brolienė, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse .patarnauja gta- 
boriUs J. F. Eudeikis. Telefo- 

.jiiįLs ,,Yftrds 1741.. . ....

Draugystė Liet. Vėliava Ameriko
je No. 1 laikys pusmetinį susirinka
mą birželio 10, 1934, A. Cesnas sve
tainėj, 4501 So. Pauljpa St. Drau
gai ir drauges, malonėkite atsilan
kyti ant susirinkimo 1 vai. po pie
tų, o bus svarbių dalykų apsvarsty
ti. ' Sekretorius.

Teisybes, Mylėtoji) Draugystės 
priešmetinlš švdrbUs susiHhkimhš 
atsibils nėdėlioj. Birželio 10-tą H.J 
12-tą vai. bei* pietųš; Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halstbd 
Street.

Nariai-ės skaitykite sau už pa
reigą visi dalyvauti, nes bus svar
stomi kobstitUciniUi klatišifHai. Aphrt 
to, bus. rįnkhįhi ddi-biniijkai dėl pik
niko, kuris įvyks Birželio 24-tą d., 
Wffl; Dambrausko miške; Willb^v 
Springs, III,

— St. Narkis, sekretorius.

^est.Puilmaji*,-— Sekmadienį, bir
želio 10 ,d.t 2 yąL po piet, Wėšt 
Pullmąn Park ^syetainėje įvyks Sl^Ai 
55 ( kuopos ąųsirmkimas. . $is susirin
kimas bus paskutinis prieš Susivie
nijimo seimą, kuris .įvyks šį mėne
sį Detroite. Visi nariai ir narės tu
rite būtinai atsilankyti į šį susiriri- 
kipią. Jąmę bus svarstoma svarbiįs 
kuopos reikalai Susivienijimo Jabui;

Sekretorius.

Graboriųš ii? 
BalzAmuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

. ! lama Kaina prieinamą.
3319 Lituaiiiča Averiue

! CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

ndrite dailumo ir nebrangurino 
aidotU<rėŠe.... J.Phšaukite.......

REPubiič 8340 
5340 Sb, Kedžie Avenue 

(Neturiihb sąmyšių' šu fihma tuo 
pačiu Vardū)

Jeigu 
liaid

Visi Telefonais

Yards 1741 -1742
LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

Afabiilšricė Patarnavimas Dieni ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Varėnai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
.. / i Į. >

Laidotuvių birekibrius per 30 Metų

4605-07 So. Herihitage Avenue

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd. 8t.

Tel. RĖPUBLIC 3100
A**'

prieinama.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raides susilieja i daiktu. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
■ OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avfe.
Platt Bldfc., kam0. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas..
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Rdont 8.
Phone Canal 0523

Ofiso Tek Lafayette 3650 
Rez. Tek Virginia 0669

DENlTISTAŠ
4143 Archer av„ kamp. Francisco Mv.

vairas Gydytojai

Lietuviai Daktarai

Incorporatęd
LIETUVIU GRABOBiUS^ , 

Palaidoja už $2^.00 ir ątigščihu.
Modetniškd koplyčia dykai. , 

668 W. 18th Št. J Tel. Cinai 6174
CHlCACįDį ILL.

A. L. Davidonis, M J).
4910 S. Michigait Avė.

Tėl. Kehwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Siiftoh M. Sklidas
ORATORIUS ir, BALSAMUOTOjAS 
Patarnavimas geras ir hebranguk 

718 W; 18th St
Tel. Morirdė 3377_ _______ Y / _ 'i * V * , ■' r / » '

A. MONTVlb, M; b.

Vai. 1 iki. 8 po &ėtu. 6 iki 8 tttk. 
tTel. Seeley 7330 .

Ramų telefonas BrUnswick 0597
v .■ -   ■ m *. v* *'si •"* ”* t ♦ *  <! *<*■'*** *

DR. HERZMAN
IŠ RUSI JOS .

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

Gydo Staigias ir chroniška*. Ugai, 
vyrų, mptęru ir vagai, pagal nau
jausias metodus A-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

m* « s*.
Valaridos nuo.10^12 P|fcW ir

nuo 6t^
nu

Dh Charles Segal 
« So.Sland Affe.

CHtlCAfiO^’ilA.
u.1 uQJFISO VALANDOJ * . .
Nilo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vfak 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Valand<įh6ne8klDWAY tgtd

A tirti vrKAJtS VJK.1 U o 
3307 Lituanica Ąve 

Tel. Boulevard 4139
J i ' - r. . ,, •

DentisUs
4645 So. Ašhlahd Avė.

. arti 47tji Street .. 
Valaridos nuo 9 iki 8 Vakarė. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. ffiWiiAHN
1631 South Ashland Akėhue 

Ofiso valahdoš: , ,
Nuo 10 iki 12 diena; 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk huo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400,«*. v« A. »• J*-" 1 *■.

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas ir chirurgas

4157 L ARCHER AVENUE

Ofisę Tek Victory 6898
Rež.. Tėl. DrexeLJĮ91 «

i TTeL ląfeyetle «S12 
| J. Liulevičius
| GIUBbĖIUS IR
| BALSAMUOTOJAS 
f Patarnauja Chica- 

goje ir apielinkėje 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

■h 4092 ARCHER AV. 
i •’ 1 - • h ♦• -• • r ; «•* •- • » f o r r*

J. į?OLP 
grab6riu$ 
Wt 46th St.

&208 ir 8418
49th Ct.

Koplyčią dykai.

4092

1646
tel. Boulevard

1327 So.
Tel; Cicero 8724.

Lachavich ir Stonus
LIETUVIS GRAĘORIUS 

Patarnauji! laidotuvėse kuopiglausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tėl. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, HL
Tel. Cicero 5027

■. .. M < ■ '•> ‘**"t t

Tel. Čieer<r210į,

Antanas Petkus
GfabOrius

KOPLYČIA DYKAt

Telefonais Viiginia 0036
Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 

6-8 v. v. Nedėlioj pagiil sutarti

Res. 6600 South Artesian Avenne. 
Phone. Prospect 6659 

Ofiso tel Canal 0257 
DR; P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. JHafetcMl Street 

CHICAGO, ILL.H ♦ : v '■ i * ■ * p >•’ * H ? ■ ■’ ■ ... -j « ,a •

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRtlfcGAŠ 

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

8843.South HiUtėd SL 
Tel. Boulevard 1401

Moteriškų. Vyriškų, Vaiku ir Visu 
chroniškų HgU . . . 

Ofisas 8102 So. Halatėd St 
arti Slst Street .

Valandos: 2—4. 7—9 vak vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10-12 

diena.
žashisžiiii

Advokatai... . ......
!«■ W W W W V M W W W W —I ■■ W ■ o. M W ■ O. V *

Jv&ljJril J* vrJKl&il 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 .

Rez..6515 So. RockireU St 
Tek Rcpublic 9723

Phone Canal 6122
DR S BIEŽIS

t Valandos: — 1—8 tt 7—8 
Siredomis ir nedėl. pagal sutarti.

Rez. 6631 So. California Avenue
TMefbhaš Reriuhllc 7888

'HM • • ■*"* 1 «•* 'H"* 'W~ M**1" <- ♦ui." įf

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATJ 

2201 W. Cermak Road (W. 
Ofiso valandos: Kasdien .nuo 

Vakarais: Panedfelio. Sėred
Pėtnyčios 6 Iki 9 

Telefohas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rocknell Street 

Tfetermfc RMHiblfb 9B00

St.)

np cnnpinrinT ’id UKi blKl kUL lo 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 S». ASHLAND AVĖ, 

Ofiso fdl.: Nile 2 iki 4 it nuo 6 ikf8

Joseph V. Močkus
LIETUVIS ADVOKATAS

163 W, Washingtpn Ši, 
Khmbaryš 402 Tek Dedrbotn 9047 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Res. 5349 So. Hermitage Avė.

Tel Prospect 1610



NAUJIENOJ, Chicago, UI. Šeštadienis, birželio 9, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien SLA 260 kp 
Gegužinė

Rengimo komitetas kviečia1 
visus atsilankyti šiandien va-1 
kare 8:30 j Miliausko daržų; 
87th Str. (vienas blokas j ry-j 
tus nuo Kean Avė.).

Užtikriname, kad busite pil-' 
nai užganėdinti.—Komitetas.

Jonas Stanchus sunkiai 
serga

Apie vidurį gegužės mėn. 
cunkiai buvo sužeistas ir dųbar 
randasi The Franccs E. \Villard 
Rospital, 645 So. Central avė.' 
Kambarys 524. IHaugai it* pa-j 
žįstami prašomi jį atlankyti. 
Jonas Stanchus gyveno adresu 
1910 So. Ruble St. —Rep.

Ruošiasi milžiniškam 
streikui

Į birželio 16 d. žiūrima kaip 
į diena, kuria gali būti paskelb
tas generalis visos šalies plieno 
darbininkų streikas.- Valdžia 
besiartinančiu .streiku yra su
sirūpinusi. Plačioji visuomene 
domisi juo.

Numatoma, kad streikas, jei
gu bus paskelbtas, palies ir 
Chicagos apielinkę — ypač 
Gary ir South Chicago.

Nors kompanijų viršilos lei
džia gandus, buk darbininkų 
didelė didžiuma esanti priešin
ga kalbamam streikui, tačiau 
jų pareiškimais negalima .tikė
ti.

Jei streikas taptų paskelb
tas, tai darbininkai visų pirma 
stos kovon už tai, kad plieno 
kompanijos pripažintų nepri
klausomas nuo samdytojų plie
no darbininkų unijas.

Praleiskite atostogas 
prie Navy Pier

Navy Pier rytinė dalis, $10,- 
000,000 įstaiga, randasi api? 
mylių tolio ežere ir yra viena 
puikiausių pasauly vasaros ato
stogoms vietų, ši įstaiga tapo 
atidaryta 1934 metų vasarai 
naujo menedžmento priežiūroj 
ir dabar kviečia chicagiečius ir 
chicagietes, ju‘nus ir senus, ii 
iš kitur atvykusius vizituotojus 
atsilankyti. Daug puikių pra
mogų, kurios nieko nekaštuo
ja.

Tolokai ežere, Navy Pier tei
kia atsilankiusiems pasilsio nuo 
kaitros. Vietos užtenka tūks
tančiams žmonių. Puikus pa- 
vilionas šokiams, šauni muzika, 
valgyklos ir bufetai ir daugybė 
įrengimų vaikams žaisti.

IŠSKIRTINA PROGA 
Mes siūlome nepaprastus hargenus iš naujo igytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiusi.

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą j - mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. 
BUICK paskiausis 1931 De Luxo 
Sedan. Mažai vartotas. Originalis, 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $1700, musų kaina OAC 
.iktai ...........................
NASH De Luxe Sedan 1931. Kąjp 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai- 
rais. Duodama 90 dienų C99IZ 
garantija. Tiktai .......
FRANKL1N 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas ir tairai. 
Kainavo naujas virš CO1 C 
$2800, musų kaina tiktai M*v I v 
AUBURN 1931 Sedan.
stovy. Turi 6 ratus, tairus COĮC 
kaip naujas. Tiktai ...... I v
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
.š dirbtuvės. Tarnaus jums dau
geli metų. Kainavo . virš $1300. 
Musų kaina $275
DODGE 1931 Sedan. Mažai varto
tas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška CO9C 
garantija. Tiktai ......... .
Ir daugelis kitų. Nepraleiskite šj svarbų išpardavimą. Dabar yra lai
kas nusipirkti sau karą. — Mes duosime nuolaidą ant jūsų seno karo 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 9 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

Puikiam

CADILLAC 1931 De Luxe Sedan. 
Puikiausis karas koki pinigas gali 
nupirkti. Reikia pamatyti kad Įver
tinti. Musų kaina jus 
nustebins. Tiktai ..........I v
REO Sedan 1932. Mažai važiuotas. 
Negalima atskirti nuo 
naujo. T.ktai ..............
DE SOTO De Luxe 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratiniai ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš $3900. Mu- COOK 
sų kaina tiktai ...............vvLv
3TUDEBAKER 1932 Sedan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. Free 
Wheeling. saugus stiklas, etc. Nega
lima atskirti nuo naujo.

ESSEX 1932 Sedan. Visai kaip
J-sa.8, $225Tiktai ................................... M*
GRAHAM De Luxe 1931 Sedan. Ge
ras visais atžvilgiais. $195

>. Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6. $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint Įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGTJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
Į Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pn- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
C^NAL 0117; musų atstovas at
vyks Įrašyti Jus Draugijom

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, Hi.

Pocahontas mine run tonas

! Business Šervice
: Biznio Patar

Furnished Rooms
davimas

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks 
savininkams reikale 
rendauninkais. Maža 
Expertų patarimas v: ___
ninku ir rendauninkų reikalais, Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vaLĮ vak. šventadie
niais puo 10 ryto iki piet, Įžymus 
namai originalio ir yiėnintelio namų 
savininkų biuro Chičagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitagei 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virė 50 met.

patarimus namų 
nesusipratimų su 
narinė mokestis, 
sose namų savi-

Einančiai
L Finansai-Paskoloi

PERKAM, parduodam arba mainom sta- 
kuR, bonduH, moiKičIiiH, real CHtate arba 
•aiuiticH; Bile ką, kan turį vertę. Mrn. M, 
E. SloRHoii, 127 N. Dearborn St. Kambarys 
1428,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI- 
MAS. $tudio coucheš $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50.' 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50., Springsai $2. 
Nauji inatrasai $5 iif daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halste^l St. Wentworth 
5181. Atdara vakarąis

Kaip prieinamos 
kainos čia yra, liudija tas fak
tas, kad geros kavos puodukas 
parduodama tik už 5 centus. 
Kainos kitoms reikmeiiems taip- 
pat žemos.

reikmenų (gerbiami piliečiai nemoka mies
tui bilų už vandenį, štai iškel
ta aikštėn, kad Chicagos pasau
linė paroda yra skolinga mies
tui $350,000 už vandenį, kurį 
vartojo 1933 metais.

Laimėjo algų pakėlimų

Kai kurie Chicagos darbinin- 
kaiprie laivų grūmojo išeiti 
streikai! penktadieni. Kadangi 
samdytojai sutiko pakelti jų a1- 
gas 20 centų valandai, tai strei
kas tapo atšauktas.

Gavo lengvų bausmę buvęs 
banko tarnautojas

Wiliam T. Nennemen, 30 m., 
buvęs Peoples National banko | 
vice-prezidentas, ketvirtadienį 
tapo nubaustas 2 metams pro- 
bacijos. Bausmė esanti taip 
lenugva todėl, kad Nennemen 
stojo kaip valdžios liudininkas 
prieš kitų to paties banko vir
šilų, būtent Clarence R. Webs- 
ter, kuris šiandie randasi Lea- 
venworth kalėjime.

Nušautas 16 metu 
vaikiozas

Policininkai nušovė 16 me
tų vaikiozų Charles Reshkow, 
1302 North Kilburn, kai nu
tvėrė jį važiuojant vogtu auto
mobiliu. Rcshkow tvos porų 
savaičių atgal buvo pabėgęs 
iš pataisos namų, į kuriuos 
tapo pasiųstas už automobi
lio radio pavogimų.

Miestas negali iškolektuoti 
vandens bilų

Pasirodo, kad ne tik prie-1 
miesčiai, bet ir patys Chicagos

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

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

Pilietystės 
Lailarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus. 
1411 So. Halsted St.

Tel. CANAL 5063
Mes pristatom Į visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 97£ ir virš, 
šytos Malevos '
GERAS VARNIŠAS .......
Varnišas, kuris išdžiūsta i 4 va
landas ............ ............ $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ...... $9-90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnį šepeti sieninės popieros va
lymui.

Šiandien Gegužinė!!! Gegužinė!!!
S. L. A. 260 KUOPA RENGIA ŠAUNIĄ GEGUŽINĘ 

Šiandien vakare, BIRŽELIO-June 9 d., 1934 
MILIAUSKO DARŽE

87th Street (vienas blokas i rytus nuo Kean Avė.)
Pradžia 8:30 vai. vakare ir trauksis iki rytmečio.

Bus daug įdomybių ir linksmybių šioje gegužinėje, nes ri
sis gerai žinomas ristikas F. Jakaitis ir kiti įžymus ristikai— 
už garbės vainikų. Grieš jaunuolių orkestras, dainos, kalbos, 
krės šposus ir tt. O šalto alučio, midučio ir skanių užkandžių 
bus iki valios. Įžanga tik 25 centai.

Kviečiam visus atsilankyti — KOMITETAS. 
Kurie neturite savo automobilių, tai susirinkite prie K. J. Machiuko ofiso: 
2346 West 69th St. 8:30 vai., o ten lauks trokas, kuris nuveš.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

I

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAtEETE 1083

2608 West 47th St.,

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar Jus turite Athleto’s kojas, Deder

vinę, Pūsles, DeganC-bis ir Niežuotas ko
jas? Ar Jus norite ūmią pagalbą? Prl- 
siųskite 50e. dėl pilno troatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St. 

Chicago, III.

CLASSIFlED ADS
Automobiles

PARSIDUODA Flint lemozinas 
tinkantis pagrabams, vestuvėms ir 
krikštynoms, labiausia vežti staką 
nuo farmų, eina labai gerai. Parsi
duoda labai pigiai. 2419 W. 45th St., 
1 augštas.

PACKARD paskiausis 1930 Special 
Sedan, 6 tekiniai, šonini mountingai, 
tronkui pasidėti vieta, heateris, tai
rai kaip nauji. Stovėjo storage 18 
mėnesių. Važiavo jo garsus žmonės, 
labai atsargiai. Finansinis padėjimas 
verčia parduoti karą, naujai atgau
tas, paaukausiu, reikia tiktai $75 
cash. 3138 Clybourn Avė., arti West- 
ern ir Belmont.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKoilYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, mięgkainb. ar -val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.

Persohal

PAIEŠKAU savo draugės Mary 
Zelonis, su kuria turėjau saliuną 
ant 21-mos gatvės ir Ashland Avė. 
apie 10 metu atgal, žinantieji pra
šomi man pranešti arba ji pati lai 
atsišaukia.

MRS. ANNA BUDRIS
716 W. 18th St., Chicago

LIUDININKAI IEŠKOMI. Jeigu ka« nors 
matei geg-užfiB 18 d. troką su gntvekariu ak- 
Ridentą ant 47-toR gatvAs, tarp Hoyne ir 
Oakley. kur buvo užmufitaR vienas vyras, 
prašomo paAaukti advokatą dfil nelaimingos 
Šeimos. JOHN H. KAY, 11 So. La Salio St. 
Randolph 2904.

PAIEŠKOJIMAS No. 61

Chi-

Chi-

arba
Gust

šie asmenys gyvenanti Ameriko
je yra ieškomi:

BUDREIKA, Juozas.
GRISIUS, Povilas. Gyvenąs 

cagoje.
JANUŠKA, Petras. Gyvenąs 

cagoje.
KAVALAUSKAS, Antanas 

Kostas. Amerikoje vadinosi
Kowhal. Kadaise gyveno Chicagoje.

PRIELGAUSKAS, Jonas. Kilęs iš 
Mažeikių apsk. Gyvenąs Chicagoje.

RUPEIKA, Jonas. Kilęs iš Kre
tingos apsk. Gyvenąs Chicagoje ir 
Painesdale. Mich.

VILIMAS, Jonas. Kilęs iš Papilės 
vak., Šiaulių apsk. 1921 m. gyvent 
Chicagoje.

Aukščiau išvardvti r.At
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie juos žinotų vra pra
šomas suteikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

Help Wanted—Malė
 parbinin^

REIKALINGAS žmogus . ant far- 
mos. patyręs karvių melžėjas ir ži
nantis visą farmos darbą. Darbas 
ant visados. 2061 N. Lorel Avė.

Help Wanted—Female
parbininki^Rei^

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namu darbo. Kambarys ir guo
lis. 2421 So. 57th Ct.,’ Cicero 4553.

Help Wanted—Male-Female
______ Darbininkų_ ReildaL ,

KAS NORS NAUJO
Vyrai, Moteris ir Mergai

— pagerinimą, ’ laimę ir apsaugą. Adresu o-
1739 ’fs™ Halsted "Štreel,

Vyrai, Moteris ir Merginos suvartokite sa* 
vo liuosą laiką prirengdami sau gyvenimo 
— pagerinimą, laimę ir apsaugą. Adresuo
kite lai Aką patįs savo locnu rankrafičiu ra- 
fiytą, Box 183, 1739 Į 8. ~
Chicago, III.

Lošt and Found 
į Rast^

PAMEŠTA
Naujienų piknike i paliktas Lietu

voj austas divonas, Raudonas ir juo
das.' Man labai brarigi atmintis. Kas 
radote, prašau pranešti, duosiu do
vaną. 6404 So. Roękwell St. Phone 
Hemlock 2624 arba palikite Naujie
nose dėl V. Shaikiehės.

TURISTAMS KAMBARIAI
Lietuviai kurie atvažiuosite Į Pa

saulinę Parodą, sustokite pas Lietu
vi Stanislovą Martišių apsigyventi. 
Kambariai gražus ir pigus. Tiktai 
2 blokai nuo VVorlds Fair.

3741 Kilis Avė., Chicago.
Oakland 4537

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino ar merginos prie mažos šei
mynos. 3127 So. Emerald Avenue, 
(2-ros lubos).

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinams ar merginoms ar
ba vedusiai porai, su valgiu ar be 
valgio., nebrangiai, prie mažos šei
mynos, Bridgeoorto kolionijoj. 3136 
So. Normai Avė., 2-ros lubos.

—o—
KAMBARYS rendon — su visais 

patogumais pigiai. 4029 Brighton 
Place.

For Rent
RENDON Storas su aludės barais 

ir gražia svetainė. Renda pigi, su 
pragyvenimo kambariais. 4512 So. 
Hermitage Avė.

STORAS rendon, gera vieta dėl 
saliuno, išdirbta per daug metų. Fik
čeriai yra ant vietos, galima varto
ti. Kampinis namas Bridgeport apie
linkėje. Atsišaukite pas savininką 

3341 So. Halsted Street

RENDON kampinis Storas su alu
dės barais, vieta gera arti prie dirb
tuvių, renda pigi, tinkamas ir kito
kiam bizniui. 4300 So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564.

STORAS RENDON. Tinka dėl Ice 
Cream parlerio — pieno stoties, be- 
kernės arba ofiso. $15 mėnesiui.

3328 So. Halsted Street

RENDON trys kambriai ženotiems, 
vaikinams ar merginoms. Apšildomi 
— su rakandais ar be rakandų. 
4026 So. Artesian.

6 ŠVIESUS frontiniai kambariai 
su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi — $16.00.

1534 S. Central Park Avė.

DVI puikus rendos ant pirmų lu
bų, nebrangios; viena yra tinkanti 
dėl vyrų. Dažinoti galima ant antrų 
lubų iš užpakalio.

2324 W. 24th Street

KAMPINIS štoras rendai prie 18- 
tos gatvės ir String Street.

618 W. 18th Street

--- O—
REIKALINGAS mažas flatas South 

Sidės apielinkėje. Tel. Boulevard 
1144.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

DĖL labai svarbios priežasties par
siduoda gerai išdirbtas tavern. Biz
nis eina labai gerai. Taipgi namas 
Englewood apielinkėj, arba abu kar
tu. 7005 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu
vykla, vieta išdirbta per daug me
tu. Daug darbų ir nebrangiai. 4550 
So. Wood St.

PARDAVIMUI kampinis saliunas, 
pilnai Įrengtas, išdirbtas per 5 me
tus, didelis dining ruimas, vieta dėl 
šokių. Priežastis pardavimo, einu iš 
biznio. 858 W. 69th St.

PARDUODU arba mainau 3-jų pa
gyvenimų mūrini namą su bučemės 
ir grosernės bizniu. Mainui gali bū
ti mažas 2-jų flatų narnąs. Arba 
parduosiu vieną bučemės ir groser
nės bizni, gerai išdirbtą per 25 me
tus. Parduosiu greit tik patyrusiam 
bučeriui. Pardavimo priežastis — 
važiuojam i Kaliforniją. Atsišaukit 
Petras Kampikas, 3213 So. Parnell 
Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
roje vietoje. Priežastį patirsite ant 
vietos. 3886 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI aludė, labai geroj 
vietoj, biznis išdirbtas, arti dirbtu
vių, dviejų gatvekarių kampas. 6 
kambariai gyvenimui. Turi būt grei
tai parduota. 2028 S. Ashland Avė.

CICERO. Parsiduoda dailiai įreng
tas Tavern su moderniškomis sėdy
nėmis, vieta išdirbta per daug me
tų. Priežastis pardavimo, savininkas 
išvažiuoja i Colorado.

4932 W. 14th Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NEIEŠKOK laimės ir didesnių 
bargenų kaip Ši vieta, tik turėk 
$2500 dolerių ir busi laimingas. Nu
siplikęs ši biznį, bučernę ir groser- 
nę, renda pigi ir geras lystas ant 
6 metų ir puikus ruimai gyvenimui. 
Priežastj pardavimo patirsite vieto
je. Antrašas Box No. 121 NAUJIE
NOS, 1739 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA gera grosernė, nė
ra arti kito tam panašaus biznio, 
su gerai {taisytu Ice Cream pado
riu. Šitas biznis užtikrintas, neša 
gerą pelną. Pardavimo priežastj pa
tirsite ant vietos.

J. K.
4554 So. Rockvvell St.

NAŠLE parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
vę su namu arba be namo. Agnės, 
1609 So. Halsted Street.

PARSIDUODA Tavem — 7121 S. 
Halsted St. Parsiduoda pigiai arba 
išmainysiu ant ko nors gero.

DRY GOODS ir Aprėdalų Krautu
vė, priverstas parduoti dėl ligos 
$4500 stakas ir fikčeriai už $2000 
cash. Renda $40 i mėnesi. 2519 W. 
59th St. Prospect 2411.

PARDAVIMUI bučeme arba bu- 
černės fikčeriai pigiai. Priežastis ne
sveikata. Jeigu neturite pakankamai 
pinigu duosiu paskolą. 5129 W. 31 
St., Cicero.

DELICATESSEN niaiRto krautuvė. Reniai 
iRteigtas kampas hotelio triobesy. gyviau- 
Rias kitchenetle distriktas Chicagoje, leng
vai galima padaryti virt $500 | savaite. 
Naujos mados fikčeriai. elektrifika ledaunč, 
naujas stakas. Kad užbaigti savo reikalus 
parduosiu už $1200. ant ižmokčjimo. jei
gu norima. Vertas daugiau 
tiek. Atsifiaukito pirmadieny 
po plet krautuvėje 3459 
St.. kampas Cornelia.

neru du Ryk 
tarp 0 ir 5 

North Hatated

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

DĖL silpnos sveikatos priverstas 
parduoti arba mainyti ant Chicagos 
namo puikiai įrengtą 60 akrų far- 
mą Michigan valstijoj, 90 mylių nuo 
Chicagos. Busiu Chicagoje utarninke 
ir seredoj birželio 12 ir 13 dieną. 
4005 So. Artesian Avė., 2-ros lubos.

ANT U S 12 kelio pardavimui 15 
akerių, 7 kambarių moderniški na
mai, visi nauji budinkai, labai pi
giai. Turiu parduoti iš priežasties 
kito biznio. George Norderer, 2% 
mylių i West nuo Hartford, Mich.

Exchange—Mainai
IŠMAINYSIU 2 lotus ant biznio 

arba automobiliaus geram stovy, lo
tai išmokėti. 2024 Canalport Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAŠLĖ priversta parduoti 2 pa
gyvenimų murini namą po 4 kam
barius. Pirmas aukštas karštu van
deniu šildomas. Kreipkitės vakarais 
ar nedėlioj. 4518 So. Mozart St.

O AK LAWN 7V4 akerių ant 95 
St. ir Cicero Avė. buvo verti $20,- 
000.00 turiu paaukauti už $3000.00 
cash ir balansas $2950.00 ant išmo
kėjimo, arba padalinsiu. Gazas, elek
tra, mokykla, bažnyčios, krautuvės, 
busas ir RR transportacija.

4700 W. 95th Street

KAS NORITE pirkti, parduoti ar
ba mainyti namus, farmas, lotus. 
Visokius biznius turime, yjsokių bar- 
genų galime pigiai pirkti arba mai
nyti. Galite rašvti laiškus arba ypa- 
tiškai. C. P. Suromskis Co., 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. Ar
ba 3352 S. Halsted St, tel. Boule- 
vard 0127.

PARSIDUODA moderniškas 4-rių 
pagyvenimu mūrinis namas pigiau 
negu už dviejų flatų kainą. Arba 
mainysiu. Namas be skolos, Mar- 
quette Park apielinkėje. Adresuoki
te Box 122, 1739 South Halsted 
Street.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, po 
6 kambarius, be skolų.

555 W. 42nd Street

PARDAVIMUI 5 kambarių namas 
ir 6 lotai. Netoli karų linijos. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite 1021 W. 
60th St. Tel. Englewood 2116.

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
karo, Ice cream, saldainių ir gr6$e- 
rio krautuvę prie mokyklos, pigi ren
čia. 4601 So. Wells St.

PARSIDUODA
Dvejų Pagyvenimų mūrinis namas, po 
6 kambarius su mūrinių 2 karų gara- 
džium Brighton Parke-pirmas pagyve
nimas (Hat Water) šildomas. Parsi
duoda ant lengvų išmokėjimų. Už 
“Cash” didelė nuolaida.
4449 S. Talman Avė. TeL Laf. 5662

JUBILIEJINIS PIKNIKAS! Birželio-June10,’34
Tai bus vienas iOauniausių piknikų. Gera muzika, įvairus žaidimai, $150.00 dovanomis. Septynios (7) 
progos laimėti. Jai tą dienų lytų, tai visa iškilmė atsibus Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14 St. ir 49th Ct.

Užtikrinta visiems smagiausi laikai, RENGIMO KOMISIJA.

rengia RAUDONOS ROŽES KLIUBAS IŠ CICERO 4301 So. Harlem Avenue, 
I bus vienas iš šauniausiu pikniku. Gera muzika, įvairus žaidimai, $150.00 dovanomis. Septynios (7) m 9 S H S Oi’ I IIP *LmJIEUJ ."i^arBce. . . . Sticknuy, Illinois




