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Plieno Darbininku Konvencija Atidėjo Streiką
Bus tęsiamos derybos 

SU valdžia
Streikas liko atidėtas neaprybotam laikui 
patariant Am. Darbo Federacijos preziden 

tui Green, kuris pasiūlė naujas sąlygas
PITTSBURGH, Pa., birž. 15. 

—Plieno ir geležies liejiklų dar
bininkų streikas, kuris turėjo 
prasidėti šį šeštadienį, liko ati
dėtas neaprybotam laikui.

Streiką atidėti nutarė plieno 
darbininkų unijos — Amalga- 
mated Association of Iron, 
Steel ir Tin Workers— specia- 
lė konvencija, kuri buvo su
šaukta paskelbimui streiko.

Konvencija nutarė įsakyti de
legatams pranešti unijos loka- 
lams, kad jie susilaikytų nuo 
skelbimo streiko ir lauktų toli
mesnių instrukcijų.

Konvencija atidėdama strei
ką, paklausė Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento William 
Green paraginimo, kad ji šiuo 
laiku dar neskelbtų streiko, bet 
bandytų ir toliau tartis su val
džia ir per ją Žu^ientr^ ge
ležies kompanijomis, -kad taikiu 
budu iškovoti/ jei ne pripAŽi- 
nimą unijos, tai įvedimą kolek
tyvių derybų.

Kada unijos prezidentas Tig- 
he užsiminė apie streiko ati
dėjimą, fili konvencija tą pa
siūlymą pasitiko labai nepalan
kiai. Bet vėliau palikta Wm. 

* * Green kalba buvo priimta ga
na palankiai.

Green ragino neskelbti strei
ko kompanijoms patogiu laiku, 
bet bandyti geruoju iškovoti 
sau* platesnių teisių. Esą rei
kia ir visuomenės opiniją pri
ruošti ir visuomenę supažin
dinti su liejiklų darbininkų pa
dėtimi, o tai dar nėra atlikta. 
Tad prie esančių aplinkybių bus 
galima daugiau laimėti taikio
mis derybomis, negu streiku.

Green pasiūlė savo programą, 
kurį rekomendavo priimti ir 
paduoti jį valdžiai. Jo pasiū
lymu, prezidentas Rooseveltas 
turėtų ga|ią paskirti trijų žmo
nių bešališką komisiją, kuri 
turėtų teisę priimti skundus ix 
juos ištirti, turėtų galią skelb 
ti darbininkų atstovų rinkimus 
ir bendromis derybomis spręs
ti visus ginčus dėl valandų, al
gų ir darbo sąlygų.

Konvencija išrinko komitetą 
* apsvarstyti Green rekonmenda- 

cijas, bet konvencija gali jų ii 
nepriimti, o vieton jų išstatyti 
savo reikalavimus.

Niekuriems delegatams labai 
nepatiko Green pasiūlymas ir 
jie piktai apleido konvenciją. 
Bet Greėn laikęsi Amerikos 
Darbo Federacijos taktikos — 
skelbti streiką tik tada, jei jau 
kitokios išeities nebėra. Tokia

taiki taktika liminti publikos 
pritarimą.

Green aštriai pasmerkė plie
no kompanijas, kaipo stipriau
si ir kartu aršiaitej organizuotų 
darbininkų priešininką, kurį 
darbininkai turi nugalėti. Bet 
šiuo laiku streiką skelbti, sa
kė jis, yra nepatogu, nes dar
bininkai gali jį pralaimėti. Pra
laimėti gi streiką butų pražū
tinga patiems darbininkams.

Francijos valdžia 
siūlo sparčiai 

ginkluotis
Reikalauja, kad nepaprastiems 

ginklavimos reikalams butų 
paskirta dar $230,000,000

&

-Premie

ir tokis

PARYŽIUS, b. 15. 
ro Doumergue valdžia pareika
lavo, kad parlamentas tuojaus 
paskirtų dar $230,000,000 Fran
cijos apsiginklavimo reikalams.

Nors neabejojama, kad bi- 
lius bus priimtas, tečiaus jam 
griežtai pasipriešino socialis
tai. Labiausia jie puola bilių 
todėl, kad jame yra skiriama 
$50,000,000 pastatymui naujų 
bombardavimo lėktuvų. ; Socia
listas atstovas Julės Moch pa
reiškė, kad statymas bombar
davimo lėktuvų yra priešingas 
Genevos rezoliucijai prieš bom
bardavimus iš oro
Francijos žingsnis privers ir 
kitas šalis stvertis tokių pat 
kovos priemonių. Socialistų va
das Leon Blum pripažino, kad 
Vokietijoj atsiginklavimas sta
to taiką pavojun, kurį gali pa
šalinti tik tokis nusiginklavimo 
susitarimas, kurį galėtų pasi
rašyti ir Vokietija.

Premjeras Doumergue rei
kalavo gi, kad bilius tuojaus 
butų priimtas, kaip jis yra 
valdžios patiektas, nes padėtis 
yra tokia pat, kokia buvo prieš 
1914 m. Jis tada reikalavęs 
sunkiosios artilerijos ir fortifi
kacijų, be kurių Francija bu
tų buvus nugalėta.
Grūmoja paleisti parlamentą

Todėl jis ir dabar reikalau
ja, kad tuojaus būt paskirti pi
nigai padidinimui Francijos ap
siginklavimo. Jei tie pinigai 
nebus paskirti, tai jis, Doumer
gue, paleisiąs parlamentą ir 
paskelbsiąs naujus rinkimus.

ORH

PEIPING, Chinijoj, b. 15.— 
DŽ J. H. Ingram, 75 m„ Ame
rikos medikalis misionierius, li
ko nušautas chiniečių plėšikų, 
kurie įsilaužė į jo namus. Kar
tu buvo jo žmona ir du jų anu« 
kai.

prana

* te

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai 
Sauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 
27.

Gal užgriebs siun 
čiamą Bolivijai 

amuniciją
WASHINGTON, b. 15. — 

Teisingumo departamentas įsa
kė ištirti ar $600,000 vertės 
amunicija, kuri yra sukrauta 
New Yorko dokuose, nėra par
duota Bolivijai prasilenkiant su 
prezidento Roosevelto paskelb
tu* ginklų ir amunicijos em
bargo Bolivijai ir Paraguay.

1 Siunčiamoji amunicija pri
klauso penkioms kompanijoms, 
iš kurių pareikalauta pristaty
ti kontraktus ir įrodyti, kad 
amunicija buvo parduota dar 
prieš paskelbimą embargo.

Jei pasirodys, kad amunicija 
liko užsakyta prieš paskelbimą 
embargo, bus leista ją išsiųsti 
Bolivijai, kitaip ji bus užgrieb-

Pilsudskis tarėsi su 
nacių ministeriu 

Goebells

Clarence Irving (kairėj) iŠ Youngstown, Ohio ii’ Carle 
Forbeck iŠ Pitt^burgh. Pa., radikalio “rank and *file” plieno

■ *. 'V4*. |• ■"•r * i’t- *• -m ■ *. ■ ,-į, . '

darbininkų komiteto vadai, kurie pirmieji pasipriešino valdžios 
pasiūlymams ir kurie labiausia stoja už streiką plieno! ir gele
žies pramonėje.

į VARŠAVA, g. 15. — Vakar 
pas Pilsudskį lankėsi Vokieti
jos propagandos ministeriB Go- 
ebels ir tarėsi su Lenkijos dik
tatorium visą pusvalandį.

$2,410,250 taksais už 
svaigalus

KlaipsdiečiaiSiunčia 10,000 
Litų “Lituanicai H”

ALTASS iždininkas, p. Jus
tinas Mackevičius, vakar gavo 
kablegramą iš Klaipėdos nuo p. 
Brazio, kad klaipėdiečių komi
tetas tuo jaus pasiųs 10,000 li
tų “l.ituanicai Antrajai” pa
ruošti skridimui per Atlantiką.

Dabartiniu pinigų kursu 10,- 
000 litų sudaro netoli 1,700 do- 
k rių.

bitą stambią sumą sudėjo 
gausiomis aukomis Klaipėdos 
lietuviai, kurie yra labai susi- 
domėję antrojo tranzatlantinio 
skridimo reikalu.

Kbvo mėnesį tokią pat sumą 
ats’untė ALTASS-gai Lietuvos 
Aėro Kliubas iš Kauno.

LIETUVOS ŽINIOS
Vokiečiai visiškai su

varžė mažąjį susi
siekimą

Kaip “N. T. K.” praneša, Til
žės muitinė skelbia, kad nuo 
gegužės mėn. 28 d. visai su
varžomas mažasis pasienio su
sisiekimas. Uždrausta visai j- 
gabenti kiaušinius, sviestą ir 
sūrį. Tik kas turi kelionės pa
są, tas gali įsivežti pusę svaro 
sviesto ir sūrio.

Varžo laisvamanių 
paskaitas

Hitleris sutiko palik
ti Austriją ramybėje

VENECIJA, Italijoj, b. 15. 
— Hitleris konferencijoje su 
Mussolini atsižadėjo idėjos apie 
Austrijos privienijimą prie Vo
kietijos ir sutiko, kad Austri
ja pasiliktų nepriklausoma 
valstybė, kuri pati nustatys sa
vo likimą.

Nito pat nacių įsigalėjimo, 
jie dėjo visas pastangas paim
ti į ąayįo rankas Austriją ir ją 

’fJMVfenyti prie Vokietijos. Bet
- 'MUsfiolini spiriamas Hitleris tu

rėjo atsižadėti svarbiausio sa 
vo programo punkto.

Apie abiejų diktatorių susi
tarimą palikti Austriją ramy
bėje paskelbė grafas Ciano, 
Italijos štabo narys.Nušautas Lenkijos 3,000 žmonių Į žuvo 

Salvadore; šaukiasi 
'Amerikos pagelbos 

■ - ■ ,

SAN SALVADOR, Centrali- 
nėj Amerikoj, b. 15. — Jau 
tikrai yra žirtoma, kad baisiame 
uragane ir dideliose liūtyse per
eitą savaitę, kurios iššaukė di
delius potvyniii*s, žuvo apie 3,- 
000 žmonių. Negalėdamas sa
vo jėgomis • pasigelbėti, Salva
doras laukia Jungt. Valstijų ar
mijos pagelbos.

Gauta žinių, kad jau 11 
tuvė skrenda iš Panamos 
nalo zono, veždami labai 
kalingas medikales reikmenis 
ir reikalingiausj maistį. >

vidaus reikalų mi- 
nisteris Pieracki
VARSAVA, bal. 15. —Trys 

puolikai šiandie nušovė vidaus 
reikalų ministerį Bronislovą 
Pierackį. Užmušėjai pabėgo.

Ministeris liko nušautas ei
nant iš kliubo. Puolikaj pabė
go minioj. Jis lipo lapitais, kai 
iš jį laukusios minios pasipy
lė šūviai ir jis sukrito be są
monės, peršautas į galvą. Po- 
licistas, kuris bandė sulaikyti 
vieną puolikų, liko sužeistas.

. Areštuoja ukrainiečius
Vakar policija areštavo daug 

ukrainiečių Krokuvoj ir Lvo
ve.

Spėjama, kad tų areštų pa
sėkoj ir liko nušautas ministe
ris Pieracki.

J SPRINGFIELD, III., b. 15— 
Finansų departamentas paskel
bė, kad nito vas. 1 d. kada 
įįjo galion valstijos svaigalų 
liontrplė,^ iki gegužės 31 d., 
valstija surinko taksais už 
svaigalus viso $2,410,250, ne
skaitant surinktų taksų už alų.

Kuhn banka nebe 
priiminės depozitų

. m. gegužės 
Laisvamanių Eti-

lėk- 
ka- 
rei-

Pats nuodydamasis 
norėjo ir kitus 

išnuodyti
Hitleris ir Mussolini 
susitarę dėl nusi

ginklavimo

NEW YORK, b. 15. — Pri
vatinis bankas Kuhn, Loeb & 
Co., paskelbė, kad einant nau
jais bankų įstatymais, jis pa
liaus priiminėjęs depozitui, bet 
pasilaikys visus kitus pirmiau 
banko atliekamus biznius, ypač 
Šerų pirkimą ir pardavimą.

j Prieš kiek laiko kitas priva
tinis bankas, J. P. Morgan & 
Co., paskelbė, kad jis prisilai
kydamas naujųjų įstatymų, pa
liaus pirkti ir pardavinėti Še
rus, bet ves tik abelną banko

WASHINGTON, b. 15. -JSe- 
natas po aštrių ginčų, 53 bal
sais prieš 24 patvirtino prof. 
Tūgwell paskirimą agrikiritu* ko, 
ros sekretoriaus pagelbininku. su

VENECIJA, Italijoj, b. 15. 
—Valstybės vice-ministeris Ful- 
vio Suvich paskelbė, kad Ita
lija ir Vokietija susitarė dėl 
nusiginklavimo sutarties, į ku
rią įeis ir pripažinimas Vokie
tijai ginklų lygybės, po prie
žiūra tautų sąjungos.

Tai yra pirmas vaisius pasi
tarimo abiejų diktatorių—Hit
lerio ir Mussolini. *

Pasak Suvich, jokios ypa
tingos sutarties nėra padary
ta, bet abu diktatoriai, nutarė 
kooperuoti svarbesniais inter
nacionaliniais klausimais.

CODY, Wyo„ b. 15. —Wade 
Carpenter, 15 m., iš New Yor- 

nusišovė čia bežaizdamas 
revolveriu.

RENO, Nev., b. 15. — Jau
nas R. S. Wilson iš San Fram- 
Cisco, buvęs Stanford ir kitų 
universitetų studentas, pats 
nuodydamasis bandė nunuody
ti ir keletą visai jam nepažys
tamų žmonių. Jis prisipylė 
nuodų į degtinę ir ją pasiūlė 
keliems žmonėms. Bėt visi at
sisakė ir tik vienas taksi Šo
feris Dana Booth išgėrė pa
siūlytos degtinės ir (pasimirė, 
Policijos užkluptas Wilson irgi 
išgėrė degtinės ir tuoj aite pa
simirė.

Abu bankai pernai buvo ty
rinėjami kongreso.

KYBARTAI, 
mėn. 13 d. 
nės Kultūros Draugijos” Ky
bartų skyrius suruošė paskaitą 
tema: “Ar yra kova tarp re
ligijos ir mokslo”. Paskaitą 
skaitė p. Račkauskas—Karolis 
Vairas, kuris vaizdžiai nupiešė 
religijos kovą su mokslu isto
rijos eigoje.

Paskaitą klausė skaitlingas 
būrys žmonių, bet butų buvę3 
kur kas skaitlingesnis, jeigu 
nė policijos reikalavimas, kad 
paskaitos rengėjai registruotų 
—duotų pasirašyti kiekvienam 
įeinančiam į paskaitą. Tas ypač 
veikė valdininkus. Ne gana to, 
iš anksto—leidimą imant nerei
kalavo neleisti mokinių J pa
skaitą, bet trumpai prieš pat 
paskaitą policijos atstovas griež
tai pareikalauja, kad mokinių 
ir bendrai jaunuolių iki 17 me
tų paskaitoje nebūtų. Na, tai 
vėl paskaitos rengėjams naiija 
ceremonija: žvejoti juos po sa
lę, prašyti lauk, grąžinti paim
tus pinigus ir t.t. Kam visit 
tai?

Bomba sužeidė Ku
bos prezidentą

HAVANA, Kuboj, b. 15. — 
Eksplodavus bombai Tiscornia 
karo laivyno bazėj liko lengvai 
sužeistas Kubos prezidentas 
Mendieta. Armijos karininkas 
gi liko užmuštas ir keli kiti 
žmonės sužeisti.

MEMPHIS, Tenn., b. 15. — 
William Stockš, 53 b 
sė per radio 
kumštynių ir kaip tik paskelbė 
laimėtoj4, susmuko kėdėj ir 
pasimirė, veikiausia nuo širdies 
ligoš.

išklau-
Baer-Carneros

‘.f,

MuNEW YORK, b. 15.
nicipalio teismo teisėjas Ha- 
rold L. Kunstler rezignavo iš 
savo vietos pradėjus tyrinėji- 
mus dėl jo netinkamo ėjimo 
savo pareigų. Jis depozituoda 
vęs bankuose dideles sumas pi
nigų, kitomet jo alga sudarė 
tik mažą dalį tų pinigų sumų.

Išvogė 3 žmones
DĄVENORT, la., b. 15. — 

Nežinomas nedidelio ūgio žmo
gus nuginklavo jį suėmusį po- 
licistą Schluetėr, susistabdė 
pro šalį važiavusį besbolo kliu- 
bo viršininką Sėhultze ir abu 
juos išsivežė į laukite. Schultze 
automobilius surastas. Bet už
tai pasįgendama veterinaro 
Dr. Fitch. Manoma, kad ir jį 
puolikas pastvėrė, kad pabėgti 
jo automobiliu.

CLEVELĄND, O., b. 15. — 
Dr. James Somerville McLester, 
Alabamos 
rius, tapo 
medikalės 
tu.

univesiteto pofeso- 
išrinktas Amerikos 
draugijos preziden-

Šoko po traukiniu
KAtJNAS.—Tarp VilkaviSkiU 

ir Pilviškių šoko ant bėgių po 
traukiniu pil. Povilas Žymantas, 
kilęs iš Radviliškio. Pas Žy
mantą rasta užsienio pasas ir 
raštelis, kuriuo prašo dėl jo 
mirties nieko nekaltinti.

Bymantą traukinys supiaustČ 
į kelias dalis.

Kauno geležinkelio stoty iš 
nesustojusio traukinio Šoko į 
peroną pil. J. Liepienė, kuri 
smarkiai prisitrenkė. Be sąmo
nės Liepiene buvo nugabenta į 
budėtojo kambarį, kur geležin
kelio felčeris suteikė jai pirmą 
pagalbą. Paaiškėjo .kad Liepie
nė yra 6 mėn. nėščia 
žiavus iš Panevėžio 
darpo ieškoti.

RENO, Neb., b. 15.Į Ne- 
vadą atvyksta laikinai apsigy
venti' Mrs. Anna Curtis Dali, 
prezidento Roosevelto duktė. 
Ji apsigyvens čia Veikiausia 
pėrskirų tikslu. Jau daugiau 
kaip metai laiko, ji yra pasi
metusi su* savo vyru ir kartu 
su savo dviem vaikais gyvena 
Baltajame Name.

jgnj į® «

ir atva- 
Kaunan

a

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
♦ I '—

Važiuokite su Naujienų 
Ekskursijomis, su visais Lietu
viai Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku- 
nientai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Si.

< CHICAGO, ILL.
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ĮJMNEL,

Jacqueline Cochrane

Louise Thuden

Kuomet jus Vartojat

MM

Kenosha, Wis

jsnn

INOMISPRITAI

pasitaikė pro 
Kenoshos lie

Lengvus išmokėjimai 
pritaikomi visiems.

arba 
a val
giausių 
Tatai

OMIS

$85.00
$75.00
$45.00
$40.00

Grindys 
Lengva 

Nuvalyti

Central District 
Furnitūra Go.
3621-23-25 South

Nekurię jų parsiduo 
da už sumažintas kai' 
nas tik po
> j * * i

vaus ir šios moterys lakūnes. Visos jos yra amerikietes, išėmus A 
jos lakūnę, kuri jau yra vieną skridusi iš Anglijos į Adslrajijų.

Suaugusiems

bus dalykas, 
dąbar apstato 
darbuotę.

vis buvo manoma

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ar 
\ Hardvvare Krautuvėje.

k|njaj Ręfigerątęriai ir Ra- 
. _________________  !
iš šių bargenų dabar did- 

------ ‘ I? puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgepdrtę. 
Atdara Utarninkais, Ketverges ir 
Subatoipis iki 10 vai. vakaro.'

Ne persisunkiamą paviršių, 
išbaigimas, kuris lengvai duoda

dabar  ..... ............. 
$98 Miegamo kamb 
Setas', dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ...... ........... .....
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springo 
ir Matracas .............
Didelės jMlpos 
Refrigeratoriai ...... .
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ............ .......
Elektrikinjaj .
dios už Vi kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargeųų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių

P-as X. Strumskis pabėgo iš 
SLA. 38 kuopos

Lankykite Peopjes 
Krautuvę dabar, 

pąudokjtės pinigų su

Padaro Ląbai žibanti Varnišo pavirši 
kur ne purvas nė dulkės neįsigaus 
nusivalyti su mapa.

DIDELIS

Patenkinimas Garantuotas.

ekspertai da 
mat

Tos valstybes 
buvo susirųpinusįos, 

oms nereikėtų badauji.

LIETUVIS ĄKIŲ GYDYTOJAS 
J Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

35th Street Telefonas Yards 1829

įteikia 
barzdaskuty klra 

—— kumfhrta 
■ skutimas 

namie

po jaunavedžiai ir. padare di
delį siurprizų savo seseriai ii 
šyogeriui, kurie ten gyvena.

Węll, Ędwardąs ne tik savo 
tėvukąms siurprizų iškirto, bet 
taip put nustebino ir savo se- 
sjtvę, kuri gyvena tolimoje Flo
ridoje. Tik jauniemsiems butų 
buvę parankiau patraukti i 
šiaurius, o ne į pietus, kur va
saros laiku perdaug jau kar-

Kai epidemija, karas 
ekonpminė krizė palieči 
stybes, tai viena svarjj 
problemų yra maistas, 
ypač lengva pastiebeti dabąr- 
tiųiu laiku, kuomet pašaulipi 
tenka pergyventi vienų di- 
džiųųsįų ekonominių krizių. 
Apie pasaulinį karų, žįnoma, 
nėra reikalo nei kalbėti, — 
vieųas svarbiausių klausinių 
tada buvo: kur gauti pakan
kamai maisto? ...

j
(Kaip daugelis atsųpena, 

Jungtines Valstijos maisto ad
ministratoriumi buvo paskiro
sios p. Herbert Hooverį. Mes 
tada turejomę “jpeatless”, 

,^okių kitokių 
lįfcKUyp bando- 
a|Tab‘iaų sutau- 
K’itOs ^valstybės

nedavalgo, ten įvai- 
ligoms yra geriausių

Laura Ingallg

rudenį įvyks internacionalinės lenktynės iš Lęndono į Melbourpe, Australijoj, kuriose daly 
y Mollison, garsiųjų Angį i

vo ųnsidarįų^i desperatiškų pa
dėtas. Visus valstybes stepgėsi 
kiek gųlinia daugiau įkaisto 
pagaminti jy kiek galimą ma- 
žįaįi jp luųaudoti. Visi mai
sto produktai buvo aštriausio
je priežiūrų j e.

Tai jikrąi buvo jragingji lai
kai. Sųsįdare nepakepčiąmos 
aų|y# 
ve palabinus, kaip reikia 
tinti žmones, kad jie galėtų 
su kiek galima mažiau mai
sto apsieiti ir visiškai nenu- 
silpnetų. Tiesą, ir karo lai
kais Amerikai maisto ųetru- 
ko. Bet tada buvo paleistas 
šųkįs, jog Ąpierikos pąreigų 
yra išmaitinti pasaulį.

Karas pasibaigė. Gyvenimas 
įėjo į normales vėžės. Atro
dė, jpg tokių keistų laikų, 
kaip anąis’ kietais* 'mes grei- 
toje atdityje Helidslišilauksihic. 
'Bet kas taip manė, tas skau
džiai klydo. Prieš keturis me
tus prasidėjo 'depresija, kuri 
skaudžiai užgulė milionus be
darbių- paisto problenia ir 
vėl pasidarė aštri. Tarp Ame
rikos gyventojų pasireiškė ne- 
dayalgymo ir išbadėjimo žen
klai. P kartų su tuę ir liguis
tumas. Tai neišvengiama. Kur 
žmonės 
rioins 
dirva.

Depresijos pradžioje beveik 
nieko nebuvo daroma, kadan- 

jog už 
kelių mėnesių ekonominė kri
zė pasibaigs ir gyvenimas vėl 
bus normališkas. Bet kada 
gerbūvis iŠ “už kertės neiš- 
lindo”, tai pradėta rūpintis iy 
bedarbių likimu. Vadinasi, tais 
žmonėmis, kurie be jokių iš
teklių atsidūrė gatvėje. Tiek 
miestai, tiek valstijos ir, pa
galios, federalė vyriausybė 
pradėjo .planingų darbų sušel- 
pimui bedarbių. Prie to pri-

pup nuostolių, demora|izavirpo 
bei tam, kad finansinius nesu
sipratimus baigti ir kaltinin
kus išaiškinti.

Vos tik vakar, birželio 7 d., 
10 vai. vakaro kuopos susirin
kime iš pradžių neoficialiai, o 
vėliaįu ir oficialiai patyrėme, 
(kad p. Strųmsjds perskėlė i 
kitą kųppą, |r kad mpųų fipųn? 
ąų sekretųrins pep neapsįžįų- 
rėjimų, be kuopos ir vaidybos 
narių žinios, išdavė p. Strum- 
skiui persikėlimo lakštų, 
apsunkindamas mt^ų

SLA. 212 k i topą yra 
kusi tris delegatus, kurie va
žiuos į Susivienijimo seimų De-> 
troitan. Jaunuolių SLA. 338 
kuųpa taip pat siunčia vienų 
delegatų. Kiek teko patirti, abi 
kuopos savo delegatams ren
gia išleistuvių vakarėlį, kuris 
įvyks birželio 21 d. German- 
Ameriean Hpmę svetainėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Va
karėlis, sakoma, busiąs labai 
jaukus ir gyažps.

Smagu, ka(J abi kuopos dir
ba kartu ir rūpinasi sayo or
ganizacijos gerove. Delegatų 
pasiuntimas j seimų yra svar- 

kadangi seimai 
orgaųizųcijos

Warehouse 
- *• • . ♦

Aptuštinimo
DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar * • *

Tik biskį yeikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjusiais 
pey 18 mėnesių.
VISI TAVOJIAI GARANTUOTI 
Neatidėlioki  t, veikli greit! 

$159 Seklyčios Setas, $1^9 50 
29.95

| GERB. Naujienų skaityto- 
, jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krųųtpvęs, kurįos 
Naujienose.

vedė susidėjusios gyvenimo 
aplinkybės, nes juk badu ma
rinti milionus gyventojų ne- 
galiipą.

Pastaruoju laiku labai daug 
dėmpsio kreipiama į vąįkų 
maitįnimų. Maisto ekspertai 
sako, jog vaikas ligi penkių 
metų amžiaus būtinai priva
lo gauti apie paintę pieno per 
dienų, o nuo penkių ligi de
šimties metų nors pusę to kie-

Žmonėms 
pienas taip pat yra reikalin
gas, ir jo reikia kiek galima 
daugiau naudoti. •

Tiesa, dabartiniais sunkiais 
laikais nėra lengva įsigyti tin
kamų maistų. Pas žmones ma
žai dolerių beliko, o ir tų pa
čių perkamoji jėga pusėtinai 
{nusmuko. Bet nežiūrint to, 
reikia dėti visas pastangas, 
kad tinkamai maitintis... kiek
vienam pravartu šį tų patir
ti apie maistų, — koks yra 
sveikas valgyti, o koks ne. 
Šiaip ar taip, maistas yra 
sveikatos pagrindas, tad į jį 
pravartu daugiau dėmesio 
kreipti.

— Dr. A. L. Graičanas.

dienų. Tuo biu 
ipa kiek įjalim' 
pyti maistų. ; 
laike karo buvo dar,,skaud
žiau paliestos. Įr ne tik ka
riaujančios, bet* Įr neitralės 
valstybės buvo ląbai susiyųpi- 
nusios maisto /kl&ųsimu.

Aliantai blokados pagalba 
norėjo pak|updyli Vokietijų. 
Vokietijos žmonėms per tuos 
keturis karo metus teko per
gyventi neįmanomai sunkius 
laikus, nes visas maistas bu
vo aštriai • kontroliuojamas; 
Gyventojams te^d pasiaukoti, 
kad kareiviai turėtų mąisto. 
Ar tąs pasiaukojimas buvo iš 
liuosos valios, ar per prievar
tą vykinamas, —- apie Įtai mes 
čią nekalbėsime.

Iš kaimyninių neįtrąlių val
stybių Vokietijai buvo sunku 
inaistas 
pačios 
kad
Pavyzdžiui, Skancjinavijos val
stybės beveik visiškai Uždrau
dė maisto eksportų.

yokįečįųi, sųprantaųių, irgi 
nespąudp: jie stpngpsi nepri
leisti maisto gabenimų alian- 
tams. Jų sųbmarinųs kur lik 
galėjo, visur skandino laivus, 
vežančius, aųgląms ar frųncu- 
zabjs mąijitų. Beveik viępr ju

odos niežėjimo, Plai 
skanų, IŠb ė r i m ų, 
Dėmi|> ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemę 
SauRia ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose ąptiekose

tuo 
apsunkindųmas mų^ų kuopai 
įšųiškipti fipapsiniųs pjuųsto- 
lius.

IJ^l to SLA. 38 kuopos su- 
sifipkimas putą^ė:

“Ęeikalaujti SLA. Centro mu
sų finansų sekretoriaus p. šau
lio išduotąjį persikėlimo lak
štą p. Strumskiui neskaityti 
galiojančiu, ir SLA. bei mifsų 
kuopos labui reikalaujame, kol 
nesusipratimai nebus išaiškin
ti, musų kuopos narį p. X. 
•Strumskį palikti 38 kuopoj.”

Čia tenka pasakyti, jog p 
Strųmskiui pirmininkaujant 
(greičiausiai per jo neapsižiū
rėjimų) kitopa turėjo panešti 
finansinių nuostolių, šiais me
tais, naujam pirmininkui už
ėmus vietų, tapo surasta, kad 
net bei bondsų kompanijai nfe- 
buvo sumokėta premija. Taigi, 
jeigu naujasis pirmininkas ne
būtų apsiyįurejęs, tai nieko ne
būtų buvę gauta nei iš bond
sų kompanijos u‘ž paneštus 
nuostolius dėl netikusio buvu
sio iždininko šeimininkavimo.

Ir štai dąbar p. Strumskis, 
kurią net sayo kuopoje nega
lėjo ar nenorėjo tinkamai rei
kalus sutvarkyti, siekiąsi užim
ti prezidento vietų Susivieniji
me! Suvažiavę į seimų delega
tai turi rimtai apie tai pagal- 
,voti..x. . ....

— SLA. 38 kuopos narys.

Birželio 9 d. bi?yau užsukęs 
į’ Martin’s Realty kompanijų, 
kurios vedėju yra p. J. Mar
tin, dabartinis miesto konsil- 
manas. Ir ar žinote, ką iš jo 
patyriau? Patyriau, kad jo 
kompanija turi pardavimui pil
nai įrengtų katalikų bažnyčių. 
Bažnyčia randasi ant pirmo 
aukšto su puikiais vargonais, 
altorium ir kunigo aprėdalais. 
Skiepe yra gražia svetainė 
Namas są visais įrengimais 
parsiduoda už $5,500. čia ge
ra proga kokiam ųezalpžninkų 
kąųiguį pųsinaųdąfi-

Tai man dųr pirmų kartų 
teko patirti tokį dalykų, kųd 
ęu visais įrengimais parsiduo
tų katalikų bažųyčia.

— Svečius.

Pilsen Floor Oil
UŽLAIKO ŠVIESIOJ SPALVOJ

NG COMPANY®

4Į79-83 Archer Avė. 2536-40 W. 6J
Tel. Lafayette 3J71 Tel. Herplock I

pąięAGo, ill. “ ‘

Birželiu 7 d. SLA. 38 kuo
pos laikytame susirinkime pil
nai paaiškėjo, kad p. X. Strum- 
skis suorganizayo naujų SLA. 
kuopą, pasitraukdamas iš 38 
kuopos. Matomai, tąi padarė 
tuo tikslu, kad gauti delegato 
mandatų į busimų SLA. seimų. 
Nieko . nebūtų galimą sakyki, 
jeigu p. Strumskis, pe^sikęjda- 
mųs j naują kuopų, butų pri
silaikęs nustatytų SLA. kon
stitucijos ir persikėlimo lakšte 
nurodytų taisyklių. Bet kada
gį jis su tais patvarkymais ap
silenkė, tai kuopa, apsvarsčius 
jo pasitraukimą, rado reika
linga padaryti sekamą pareiš
kimą :

SLA. 38 kuopa, Brooklyn, 
N. Y., Birželio 8 d. 1934 m. 
SLA. Centro Sekretoriui:

Gerbiamas Sekretoriau:
SLA. konstitucijos 45 pusi., 

par. 7-tas aiškiai sako, jog per
sikelti j kitų kuopų gali na
rys finansiniai atsiskaitęs ir 
gerame stovy j. Toks narys pri
valo prašyti kuopos, kuriai pri- 
klųUio, persikėlimo lakšto. SLA. 
Centro atspausdintame ir kuo
pai prisiųstame lakšte aiškiai 
pažymėta, kad kuopa paliudi
ja apie vertumų kitai kuopai 
užsitikėti persikeliamuoju na
riu, ir kad jis yra gerume sto
vyje.

Musų kuopoje šiuo laiku 
kaip tik egzistuoja finansinė 
netvarka. Del pirmesnių jų kruo
pos finansų sekretorių kuopa 
turėjo nemalonumų: dėl Les- 
niansko kuopai teko pakelti nuo
stolių, dėl Paužos bu>o finan
sinių nesusipratimų. Tačiau.dir 
džiausį finansinį smūgį 
me- iš musų buv. iždininko Pi- 
liacko, kuris ir šiandien nėra 
si? kuopa atsiskaitęs, neprida- 
vęs apie $300. šis reikalas per
duota bohsų kompanijai ir yra 
tyrinėjimo stadijoje.

Akivaizdoje tų faktų, turi
me priminti, kad kai dauguma 
tų nelaimių atsitiko, tai kuo
poje pirmininko pareigas ėjo 
p. X. Strumskis. Taigi jis bu
vo, yra ir bus kuopai reikalin
giausias asmuo. Reikalingas jis 
yra tam, kad apsaugoti kuopą

Birželio 9 d. 
ga sutikti senų 
tuvių veikėjų p. Kazį Braze, 
kpris pas mus yra žįnoįnąs kai
po “čeyerykų daktaras”. Jis 
laiko savo dirbtuvėlę prie She- 
ridan Rd. ir 71-os gatvės. Po
nai Braze yra užauginę labai 
gražią šeimų. Visi sĮeĮpips na
riai yra pavyzdingi žmonės. 
Viąijąs sūnūs profesoriauja if 
yru pasižymėjęs rašytojas, ki
tas baigė medk’inos mokslų, 
žodžiu, visi PPhy Braze vaikai 
išėjp ‘-i žmope^’’.

Įš poną praze patyriau, jog 
jo beųę jąnniaąsias sunūs, Ed- 
ward, prieš lpek lajko iškirto 
visiems siurprizų: njekam pip- 
ko npsakęg pųsįrinko yjenų 
gražiausių Kenoshos mėlynakių 
ir išvažiavę sy ją. Kaip p. 
Braze §akėf Edward aprengė 
ją bepniuko drabužiais ir kar
tį ąu‘ ja išyažiavo į FĮppdų. 
Tačiau clųr pusiųukelyje, kai 
oraą iaba| atsilį, abu jųįpuo* 
liai tiek įkaito, kad ėmė ir ap
sivedę. Vaįipasi, jie savotiškai

Birželio 10 d. įvyko SLA. 10 
Apskrities piknikas p. St. Moc
kaus papke, Racjne, Wis. Bu
vau ir aš į piknikų nuvažia
vęs. žmonių nedaugiausiai te- 
susiriųko, ūpas taip pat ne
koks tebuvo. Matomai, prasti 
laikai atsiliepia ir į piknikus, 
— nėra skambučių. '

Vienas pikniko pa
sakojo man, jog išv ryto tame 
pat parke buvo laikoma apskri
ties konferencija. Vienas ge
ras šimto procentų tautietis 
ląbai didžiavosi tuo, kad kon
ferencijoje “cicilikai” vieno 
balso dauguma tapo nugalėti 
O tas, nugalėjimas buvo štai 
koks: buvo įnešta,, kad iš ap
skrities iždo važiuojantiems 
delegatams butų paskirta 
penkis dolerius. Pasitaikė, kad 
vienas iš Kenoshos delegatas 
negalėjo konferencijoje daly
vauti, tad balsavimuose gerie
ji tautiečiai paėmė viršų.

Tai labai keistas džiaugsmas. 
Tie, kurie balsavo prieš įneši
mų, matomai, visai nesirūpina 
organizacijos reikalais. Priešin
tis tam, ka,d seime nariai bu
tų kuo skaitlingiausiai repre
zentuojami, yra labui neišmin
tingas dalykas.

iiJL.iir.u i.ui* ,«!■» asu

Peoples Krautuvėse
DABAR TĘSIASI PIDIS

|fi Išpardavimas
| PUIKIAUSIU RAKANDŲ 

mažiausiomis kainomis 
mieste?'

Šįę 3-jų dalių naujos mados inodcruislic 
miegamo kąmbarip setas, lengvai vertas 
$l|)p.QO, piuęų mažą kąina .... tik $57.50

—..................... " 11 ............ —■"■■■■I....Tl, .....

KORESPONDENCIJOS

Puikus Parlor Setai ..............  po 5
Gražieji Valgyklų Setai ............  pp !
Naujausi Brcakfast Setąi .............r po <
9x12 puikus KAURAI ................  po j

DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS 
REFRIGERATORIŲ
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Westinghouse, Norge.
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NAUJIENOS, Chicago, Dlšeštadienis, birž 1934

Lietuvos Naujienos

Gegu

87.50

ma

naujų

Yra

Willow Springs, III

a pirtis

PETER PEN

NOW

NADO

Reduces COLDS
66%

Gauta žinių, 
Japonų karo 

atsilankysianti

JUST 
BLEW

THE 
END

HOORAV' 
. He 
BLEW 

HIMSELF 
TO PIECES.

Klaipėdą atplauks 
Japonų kreiser’ai

Duodame gražius lietuviškus radio programos kas nė- 
dėldienį, 11-tą vai. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil

trOOKS 
LIKĘ 

ŠAME

N STOP 
VS. ’

THE 
HEROINE 
WHOSE 
CLAWS 

ANCHORED 
USTOTHE 
CLOUD.

Balsys 
apiplėšė Šiaulių 
gardos teisino sąstatų

HE’S 
V/EAKENING

AND NOW 
FOPTHE 

CLOUDCASTLE.

ir ap- 
12 va
išiu uše 
linijos 
žymiai 

šias

nu is 
džių. 
laiku

Kaip buvo atvaduo 
tas Panevėžys

(tur būt 
ir plėšikai, pa- 

nuėjo savais

Atkišę revolverius, plėšikai 
pareikalavo visus važiavusius iš 
.uito išlipti ir atiduoti pinigus.

Automobiliu važiavo: p. Bu- 
gailiškis, Bortkevičius, Milvidas, 
r'iliponis, sekretorius Jasinskis 
valde automobili (šoferiavo).

Kazlausku 
apy-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti SLLouis Av. Tel. Kedzie 8902 H
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

8wimming 
Rusiška ir turi

Moterims seredomis iki 7 v.

Kodėl Janušauskas 
neskris?

KAUNAS. — 
kad šią vasarą 
laivyno dalis 
Baltijos jurose ir Pabaltijo val
stybių uostuose. Ta proga Ja* 
ponų kreiseriai atplauksią ir j 
Klaipėdos uostą.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Lhteiine beveik mome failai 
užmuša turinčias bendrumo 
au paprastais lakia b bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkle, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ns- 
priltidimt Šalčio. Atsargos 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos minėsiu pa
rodė kad tie, kurie plauna 
gerklę su* Listerine tiktai H 
tesirgo Šalčiais, turljo H 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiptovž. 
Lambert Pbarmacal Co.» St. 
Louis, Mo.

Gegužės 17 d. vakare susi
grupavusi Lietuvos kariuome
nė Ramygalos-Krekenovas ra
jone visu frontu pradėjo bol
ševikų puolimą. Prasidėjo la
bai smarkios kautynės-Pane- 
vėžio atvadavimo pradžia. Ta
da bolševikai laikė užėmę šią 
kovos liniją: Tarnogala-Raju- 
nai, Radikonių dvaras-Jariš- 
kiai-Užukalniai-Jolainėliai. Ge
gužės 18 dienos rytą Lietuvos

LISTERINE 
relieves

SORE THROAT

mobiliu važiavo Janapolės link
Plėšikai dviem revolverio šū

viais peršovė automobilio ra- 
diotorių ir automobilį si/stab

Drauge Lietuvos visuomenė 
vėl buvo nuraminta naujos 
žinios, kad Janušausko vietoj 
į Lietuvą per Atlantą sutiko 
skristi leitenantas Vaitkus. Lic- 

nusistačiusi 
tik galėdama 

Vaitkaus skridimą, pa- 
finansiškai ALTASS jį

Tik mažai tereikia įmokėti, o liekančius pinigus galima 
išmokėti mėnesiniais mokesčiais, biskutį palukų pridė
jus, kad pareitų beveik tik 15 ar 20 centų į dieną, tai 
dar mažiau negu kad kaštuoja ledas pirkti.
Šių refrigeratorių už tą kainą yra apribotas skaičius.

Todėl paskubėkite šia proga pasinaudotu
Progress krautuve užlaiko labai didį pasirinkimą visų 
Standard išdirbysčių ref$geratorius ir parduoda 
žiausiomis kainomis mieste.,Kaip tai:

General Motors, Frigidaire, Norgę 
Crosley, Sparton, Westinghouse 
Grunow, Leonard, Gibson ir kitus,

Didele nuolaida už senas ledaunes į mainus ant 
REFRIGERATORIŲ.

Birželio 12 d. bus 
teisiamas Volde

maras

GYDO VISAS LIGAS VYR_ ____________ ____.. _ ______  .
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gali 
•kausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjiu, 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli f

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 
' linija

>■ K Netv Yorko 
jPĮSSyN l KLAIPĖDĄ.

Gothenburgį

GREITA 
kelionė 
ŠVEDIJĄ

Šie naujos mados, 
Standard padary
mo refriger a to
riai, pilnos šeimy
niškos mieros, už 
negirdėtai Suma
žintų kainų tik '

TELŠIAI
žės 29 dieną, apie 16 valandą 
ties Viešvėnais miške, Balsys 
su Kazlausku pastojo kelią 
Šiaulių apygardos teismo civi
liniam išvažiuojamosios sesijos 
į Telšius sąstatui; kuris auto-

i visuomene 
ir toliau kiek 
remti 
dėti 
organizuoti, kad tik butų sėk
mingai užbaigtas garbingas 
didvyrių Dariaus ir Girėno 
žygis Lietuvai ir lietuvių tau
tai. Tsb.

aviacija septynis kartus apmė 
tė Panevėžį bombomis 
šaudė kulkosvaidžiais, 
landą dieną .lietuviai 
bolševikus iš minėtos 

apskrities: ir savo kovos frontą 
iškilmingai! pirmyn pastūmėjo. Per 

kautynes lietuviai paėmė daug 
grobio: 9 kulkosvaidžius, ke
lias dešimtis šautuvų, daug 
šovinių, keletą arklių, vežimų 
ir kitokio turto. Lyginant su 
anais laikais Lietuvos kariuo
menes turima ginklų atsarga, 

buvo labai dide
lis. Per šias kovas iš lietuvių 
pusės žuvo kuopos vadas ka
rininkas Nastopka ir keli ka
reiviai buvo nukauti bei su
žeisti.

Dinamito sudraskytas trokas, kuriame žuvo 7 geologai, kurie seismografo pagelba ieškojo alie
jaus ties Norman, Okla. Vedami tyrinėjimai, kad nustatyti priežastį dinamito ekspliozijos

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

f WM. DAMBRAUSKAS
Liet. L. A. Sąj. Amerikoje 

Modernišku baltu motorlaiviu 
“GRIPSHOLM” 

Išplaukia iš New Yorko

Liepos (July) 3,1934 
Kiti išplaukimai 

Drottningholm, Liepos 17 
Gripsholm, ........ Liepos 25

Kungsholm, .... Rugpiučio 18 
Drottningholm, Rugpiučio 25 
Kreipkitės i vietini agentą arba: '

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Nepaprastu smalsumu Lie
tuvos visuomenė perskaitė 
laikraščiuose žinias, kad lakū
nas Janušauskas atsisakė skri
sti per Atlanto vandenyną į 
Lietuvą. Visi spėlioja ir vie
ni kitų klausinėja, kodėl Ja
nušauskas neskris, kas atsiti
ko? Juk jo ruošiamam žygiui 
dalinai prisidėjo ir Lietuvos 
visuomenė. To dar maža. Vi
same krašte yra sudaryti 
transatlantinio skridimo komi
tetai, kurie gana daug dirba 
ir visomis išgalėmis renka pi-

1 ' padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu che
mikai 
kurs

VASARINE EKSKURSIJA
Ypatiškai vadovaujama J. Janush’o, Jr. laivu “FREDERIK VIII’ 

Iš New Yorko Birželio-June 30 d.

Tą pačią dieną Ukmergės 
fronte lietuviai paėmė Balnin
kų miestelį ir nemaža karo 
medžiagos: 1 patranką, 7 kul
kosvaidžius, daug arklių, vc^ 
žinių ir 60 belaisviu bolšcvi- a a
k ų. Gegužes 19 dienos rytą 
Lietuvos karo aviacija vėl 
bombordavo Panevėžį, Kupiš
kį ir visą lame rajone esan
čią geležinkelio liniją. 10 va
landą rytą Lietuvos kariuome
nė kairiajame sparne paėmė 
Upytės m., šilaičius, Oksus, 
Kabelius. Bolševikai visu fron
tu traukėsi atgal, atsišaudyda- 

artilerijos ir kulkosvai- 
Lietuvių artilerija tuo 

smarkiai apšaudė Pane-
17 valandą Panevėžys 

paimtas.
Bolševikai pradėjo bėgti link 

Pumpėnų, Vabalninko ir Su
bačiaus. Ukmergės fronte tą 
dieną buvo paimti: Raguvos, 
Kovarsko, Kurklių ir Aluntos 
miesteliai. Gegužes 20 dieną 
lietuvių oro ekskadrilė bom
bordavo Vilkapievę, Korsakiš- 
kį, Palaukę ir geležinkelio li
niją į rytus nuo Panevėžio. Ge
ležinkelis buvo sugadintas ir 
ties Panevėžiu nuo bėgių nu
ėjo bolševikų traukinys. Iš šio 
traukinio lietuvių kariuomenė 
paėįne didesnę dalį vežtos ka
ro medžiagos. Tsb.

dieną, sutraukiant kariuomenę 
Ramygalos-Krekenovas rajone. 
Bolševikų dėmesiui nukreipti 
kita linkme surtiprino savo 
veikimą Lietuvos partizanai 
Pasvalio apylinkėse, nuolatos 
puldinėdami raudonarmiečius. 
Tame rajone gegužės 15 die
ną partizanai iš bolševikų at
ėmė 3 kulkosvaidžius, paėmė 
belaisvių ir apsčiai karo me
džiagos. -

Del informacijų kreipkitės i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LaSalle St., 248 Washington StJ*. 27 Whitehall St., 

' Chicago, III. Boston, Mass. New York, N. Y
Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus________

alios surado austata 
ro Šveičia nedrasky

damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P h ar macai Co^ Saint 
Louis, U. S. A,

Skilvio Tonikas
Naminė Butinybe

Kiekviena gudri motina pataria 
savo tik ką apsivedusiai dukrelei 
laikyti

Triner’io Kartųjį Vyną
visuomet po rnka. Skilvio ligos su 
silpnu apetitu, galvos skaudėjimu, ir 
nerviškumu pagadina jaukų ūpą 
jaunavedžių namuose, Triner’io Kar
tusis Vynas, kuris niekuomet nesu- 
vadžioja pašalina skilvio ligas, blo- 
gą apetitą, gazus, galvos skaudėjimą 
ir vidurių užkietėjimą. Daugelis gy
dytojų jj rekomenduoja. Visi vaisti
ninkai jj užlaiko. Jos. Triner Cor
poration, 1333 So Ashland Avenue, 
Chicago, III.

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

Teisėjai plėšikų reikalavimą iš
pildė ir atidavė pinigus, ki.Tių 
iš visų surinkta 160 litų.

Apsidirbę, plėšikai sėdo į 
automobilį ir p; Jasinskui lie
pė juos vežti per Telšius į Tryš
kius. Plėšikų reikalavimas te*- 
ko pildyti, bet kiek pavažiavus 
automobilis sugedo 
nuo peršovimo) 
ikę automobilį 
keliais.

3222-24-26 SO. HALSTED STKEET
J. KALEDINSKAS, Vedėjas. 

Tel. Victory 4226 |

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

PROGftESS FU RN IT U RE CO
KRAUTUVĖ 

SIULIJA

Didžiausias Refrigeratorių
VERTYBES

Visa Kelionė Juriomis
J JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhągą) 
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

- ■

i LIETUVĄ p.r

Didelė Ekskursija
Rengiama

Prieš kurį laiką buvęs Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
ir buvęs universiteto profeso
rius Augustinas Voldemaras 
savo laikraštyje “Tautos Bal
se“ norėjo atspausdinti straip
snį, pavadintą “Likimo ke
liais“. Už to straipsnio įdėji
mą ; paminėtas laikraštis buvo 
sukbnfiskuotas. Maždaug už 
savaitės laiko, kalbamas A. 
Voldemaro straipsnis buvo iš
spausdintas Rytų Prūsijos hit
lerininkų .laikraštyje “Preusi- 
schk Zeitung”. Kol kas dar ne
aišku kuriais keliais tas strai
psnis, uždraustas Lietuvoje, 
galėjo patekti net į hitlerinin
kų laikraštį. “Likimo keliuo
se” A. Voldemaras kritikavo 
Lietuvoje išleistą tautai ir vai 
stybei saugoti įstatymą, visur 
atvirai sakydamas, kad tas 
įstatymas taikomas tik vokie
čiams, gyvenantiems Klaipėdos

WI$SIG,
Specialias ii

krašte 
vietose A. Voldemaras aštriai gini 
puolė kalbamąjį įstatymą, lyg 
norėdamas tuo pačiu ir įžei
dinėti Lietuvos valstybę.

Kai “Likimo keliai“ buvo 
įdėti lųtlerininkų laikraštyje 
ir jų tekstas visiškai supuolė (tu vos 
su tuo tekstu, kuris Lietuvoje 
buvo uždraustas spausdinti ir 
viešai skleisti, tai tuo susido
mėjo Lietuvos teisingumo or
ganai. Jie iškėlė A. Voldema
rui ir buvusiam “Tautos Bal
so” redaktoriui J. Karučiui 
baudžiamąją bylą, kurią Lie
tuvos teismas spręs birželio 12 
dieną, ši byla Lietuvos visuo
menę labai domina.

Tsb.

Gegužės 19-21 dienomis Pa 
nevėžio miesto 
visuomenė labai 
paminėjo savo išsivadavimo iš 
bolševikų kariuomenės 15 me
tų sukaktuves. Ta proga, la
bai įdomu arčiau nors trum
pai susipažinti su tomis sun
kiomis kovomis, kurias Lietu
vos jaunai kariuomenei teko 
pakelti bekariaujant su dau-| toks grobi 
gybe anuolaikinių Lietuvos 
priešų.

Panevėžio paėmimas yra žy
miausias Lietuvos kariuome
nės laimėjimas kovose su bol
ševikais 1919 metų gegužės 
viduryje. Pasiruošimas pulti 
Panevėžį Lietuvos kariuome-

1R MOTERŲ PER

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir

28 METUS

putlia, užnuo- 
708 skausmus, 

mą ir paslaptingas 
j persitikrinkite 

_ _______ ____ __________________ _ __  I metų ir išgydė
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Cralrford 5573
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SLA. REIKALAI

DIKTATORIŲ KONFERENCIJOS

Vokietijos diktatorius Adolph Hitler nulėkė į Ve
neciją pasimatyti su Italijos diktatorium Benito Mus- 
solini. Laikraščių korespondentai, kurie iš diktatorių 
konferencijos vietos siunčia savo pranešimus spaudai, 
kalba apie Hitlerį ir Mussolini, kaip apie “geležinius 

“milžinus” ir panašiai. Bet 
daug teisingiau juos aprašo neitralė spauda, kuri sako, 
kad tas diktatorių susitikimas tai 
rotų, svarstančių, kaip išgelbėti savo kailius.

Italijos juodmarškinių viršila tik su pagelba žiau- 
teroro testengia suvaldyti žmones. Tas faktas, kad 

po dešimties su viršum metų fašistų viešpatavimo šian
die Italijoje yra mažiau laisvės, negu kad buvo tuo lai
ku, kai Mussolini pasigrobė valdžią į savo rankas, liu
dija aiškiai, kad jisai neįgijo žmonių palankumo. Ir iš 
tiesų, ką jisai davė Italijos žmonėms? Ar jisai pašalino 
ūkio krizį? Ne. Ekonominė padėtis fašizmo valstybėje 
yra tokia bloga, kad jos pramonė tepasilaiko tik nuo
latinėmis subsidijomis (pašalpomis) iš valstybės iždo. 
Italijos finansai yra visai suirę; kredito užsieniuose ne
bėra; prekyba su užsieniais; nuolatos duoda kraštui de
ficitą. L

Kaip ilgai šitokiose sąlygose kraštas gali išgyven
ti? Čia ir yra klausimas, kuris verčia Mussolinį tartis 
su panašiu kitos šalies despotu, kurio padėtis, gal būt, 
yra dar keblesnė. Visi bešališki liudininkai kaip vienu 
balsu tvirtina, kad po Hitlerio įsigalėjimo Vokietija 
ekonomiškai be sustojimo ritasi į pakalnę. Jeigu tatai 
nebus sulaikyta, tąį* netolimoje ateityje ateis neišven
giamai krachas. Hitleris taip pat, kaip ir Mussolini, 

, nedavė kraštui nieko teigiamo, bet užkorė jam sunkią 
finansinę naštą. Milionai dykaduonių susirašė į visokias 
“nacių” organizacijas, kurios nariams valdžia turi duoti 
apmokamas vietas valstybės įstaigose, biznyje arba ka
me nors kitur; kuriems neištenka vietų, tuos valdžia 
turi šerti.

Beje, tuo pačiu laiku, kada Hitleris nuvyko pas 
Mussolinį, tai

vyras”, “galingus valdovus”

reikia 
nusivy- 
seimais, 
būdavo

- konferencija bank-

aciu laiku, ka< 
kitas diktatotpalaikis, 

fussas, nuskrido į Vengrijos sostinę 
sakyti prakalbą ūkininkų suvažiavimiii, 
veikiausia pasitarti su valdančiąja tos šalies klika — 
premjeru Goembos’su ir jo pakalikais. Nes ir Austrijos 
klerikališkam žvėriui darosi fiesta. Jo sostinėje Vieno
je kasdien sprogsta bombos, ir jisai taip bijo darbinin
kų, kad, anot vieno korespondento pranešimo, jisai ne
drįso net keliantį geležinkeliu j Budapeštą, bet skrido 
oru. Jam dabar ypač kinkos direba, kuomet slaptas de
rybas Italijoje laiko Mussolini su Hitleriu, kuriuodu 

.gali vienaip arba kitaip nuspręsti Austrijos likimą. 1
Vidaus politikoje nė, viena diktatūra; niekuomet nė

ra nieko gero pasiekusi. Kiekviena diktatūra veda savo 
kraštą į bankrotą. Taip buvo ir tebėra! Rusijoje, taip 
yra Italijoje, Vokietijoje ir Austrijoje. Bet kada dikta
toriai savo šalis nugyvendina ir prilipa liepto galą, tai 
jie bando atsigriebti užsienių politikoje, žadėdami iš
kovoti savo* šalims nepaprastą galybę ir garbę. Rusijos 
žmonių engėjai ir mulkintojai bolševikai per metų me
tus žadėjo užkariauti pasaulį su revoliucijos pagelba ir 
padaryti Maskvą visų tautų valdovu. Mussolini kumš- 
čia grasino Franci jai, Jugoslavijai ir kitiems kaimy
nams, žadėdamas grąžinti Italijai senosios Romos im
perijos jėgą.

Hitleris prisiekė kad jo vadovybėje Vokietija su
traukysianti Versalio “pavergimo” ■ pančius, atgausianti 
prarastąsias kolonijas ir išplosianti savo <fkulturą” į 
rytus ir pietus, iki Baltiko ir Juodosios juros. Bet dik
tatoriška užsienių politika yra tokia pat bergždžia, kaip 
ir vidujinė. Kiekviena diktatūra sukelia prieš save dau- 
giau priešų svetimose šalyse, negu ji gali 'nusipirkti 
draugų. Kiekviena diktatoriška valdžia yra izoliuota, ir 
jeigu Italijos Mussoliniui per kelis paskutinius metus 
pasisekė šiek-tiek sustiprinti savo tarptautinę poziciją, 
tai tik dėl to, kad jisai paliovė grasinęs kaimynams 
smurtu; bet, vietoje tę, ėmė, kaip čigonas, gerintis tai 

.vienai valstybių grupei, tai kitai. ?
Šiandie tačiau diktatorių triukai (triksaij jau bai

gia išsisemti. Jie nebeturi kuo daugiau žmonių akis 
monyti, ir jiems grasina rimtas pavojus nusiristi nuo 
Savo, kruvinų sostų. Todėl jie dabar zuja vienas pas ki*

Austrijos Doll- 
Budapeštą neva 

, o tikrumoje 
šalies klika

mąją Tarybą pirmą “renka” 
nariai, vieną sykį nominuodami 
kandidatus, o antrą sykį per- 
balsuodami tris kandidatus, ga
vusius daugiausia balsų nomi
nacijose į bet seimas paskui iš 
tų 3 kandidatų “renka” dar 
kartą. •

<Per eilę metų “rinkimas” sei
me buvo suprantamas, tik kai
po patvirtinimas jau išrinktųjų 
viršininkų. Paskui SLA. vadai 
ėmė šitame punkte, dėl <tam 
tikrų strateginių sumetimų, nu
sileisti. Jau Baltimorės seime 
p. Gegužis pasiūlė rinkti kiek
vieną Pild. Tarybos narį iš tri
jų kandidatų, gavusiųjų antram 
visuotinam balsavime daugiau
sia balsų. Tuo budu norėta iš
vengti ilgų, ginčų apie kandida
tų “tinkamumą” ir obstrukcijos 
iš bolševikų pusės. Chicagos sei
me, nors tokio reikalo nebebu
vo (nes bolševikų frakcija jau 
buvo išmaršavusi), pasikartojo 
ta pati rinkimų procedūra.

Galų gale, Pittsburghe, dveji 
metai, atgal, sandariečiai su fa
šistais padarė dar griežtesnį 
žinksnį: išrinko Pildomąją 'ka
rybą, visai neatsižvelgdami į 
tai, kiek kuris kandidatas bu
vo gavęs balsų rinkimuose vi
suotinu balsavimu. Tuo seimo 
daugumos elgesiu visuotinam 
balsavimui duota nauja pras
mė: jie yra ne rinkimai, bet tik 
kandidatų nominacijos. Pildo
mąją Tarybą, vadinasi, renka 
seimas, o visuotini balsavimai 
nominuoja kandidatus.

Visuotinau balsavimas ir 
sėimas 
f. T •Šita Pittsburgho seime duota 

interpretacija: SLA' konstituci
jos patvarkymams t apie virši
ninkų rinkimus pašalina aukš
čiaus nurodytąjį prieštaravimą, 
kad “renka” visuotinas balsa
vimas ir “renka” seimas. Bet 
jisai dar nepašalina kitų neaiš
kumų. Visų-pinna, jeigu visuo
tinas balsavimas tik nominuoja 
kandidatus,, tai ii- konstitucijo
je turėtų būti taip pasakyta; 
antra, jeigu visuotinas balsavi
mas kandidatus noininuoja, tai 
kam reikia dviejų visuotinų 
balsavimų? Vienų nominacijų 
turėtų užtekti.

Svarbiausiai tačiau dalykas 
tai — SLA. narių nusistaty
mas. Ar nariai sutinka- su to
kia IPildomosios Tarybos rinki
mų tvarką,! kokią pravedė pe
reitasis seimas, ir ar jie nori, 
kad tokia tvarka pasiliktų atei
tyje? |

Birželio 25 d. Detroite pra
sidės SLA. seimas. Jo darbas 
susidės iš 3 svarbiausiųjų da
lykų: Pildomosios Tarybos na
rių ir Pastoviųjų komisijų ra
portų priėmimo, naujojo kon
stitucijos projekto (ar projek-\ 
tų) svarstymo ir naujų viršU/ 
ninku rinkimo. Mažesni darbai 
bus pasveikinimų skaitymas, 
tautiškų centų skirstynias, 
svarstymas įvairių sumanymų 
iš kuopų, skundų nagrinėjimas, 
ir t. t.

Susivienijimo nariai, 
pasakyti, yra pusėtinai 
lę savo organizacijos 
kadangi juose dažnai
daug visokios “politikos”. Toks, 
pavyzdžiui, klausimas, kaip 
konstitucijos pataisymas, yra 
tampomas jau nuo Baltimores 
seimo ir vis neužbaigiamas. 
Seiliaus seimai negalėdavo pa
taisyti konstitucijos dėl bolše
vikų demagogijos, nes bolševi
kų frakcija priešindavosi kiek
vienam teigiamam sumanymui. 
Kai bolševikai “didvyinškai” 
pabėgo iš SLA., buvo galima 
konstituciją pataisyti, bet cen
tras, buvusio “šliuptarnio” Sir
vydo sukurstytas, užsimanė 
įdėti į konstituciją religinę prie
saiką, ir projektas turėjo būti 
atmestas. Paskui atsirado “eks
pertai”, kurie norėjo įvesti Su
sivienijime savotišką viršininkų 
rinkimo tvarką ir ėmė perdirbi
nėti konstituciją ant savo kur
palio. Daugelis'SLA. veikėjų 
tam pasipriešino, ir darbas vėl 
užkliuvo.

Bet dabar atėjogĮįukas tą rei
kalą užbaigti. Detroito seimas 
turės konstitucijos klausimą ar 
šiokiu, ar tokiu bildu išspręsti, 
kad dėl jo dauginus Susivieni
jimui nebereikėtų eikvoti pini
gus ir seimams gaišyti savo lai
ką. Taigi patartina kuopų de
legatams, prieš važiuosiant į 
Detroitą, apie Šitą klausimą pa
galvoti ir kiek galint jam pa
siruošti. .

Konstitucijos klausimas
Bordeno-Birštono konstituci

jos projektas yra vargiai svars
tytinas, nes daugiau kaip 90 
nuošimčių to projekto yra ko
pija darbo, kurį buvo atlikęs 
Susivienijimui buv. Įstatų Ko
misijos pirmininkas Kl. Jurge
lionis. O tie priedai ir pakeiti
mai, kuriuos naujosios, komisi
jos dauguma įdėjo į nukopi
juotąjį senąjį projektą, jį tik 
sugadino.

Ginčai dėl konstitucijos su
kasi daugiausia aplink vieną 
puhktą: kiaip rinkti SLA. Pildo
mąją Tarybą, čia susiremia dvi 
priešingos viena kitai nuomo
nės: viena, kad SLA. viršinin
kus turi rinkti nariai visuoti
nu balsavimu; antra, kad juos 
rinkti turi seimas.

Senojoje SLA. konstitucijoje 
iš tų dviejų priešingų nuomo
nių yra padaryta kombinacija: 
visuotinas balsavimas renka ir 
seimas renka. Kombinacija la
bai neaiški. Jeigu nariai, bal
suodami kuopų susirinkimuose, 
Pildomąją Tarybą išrenka, taį 
kam ją reikia vėl rinkti seime?

Tas" neaiškumas rinkimų 
tvarkoje pasidarė iš to, kad 
dauguma narių Susivienijime 
stojo už visuotiną balsavimą, ir 
jų reikalavimas buvo įrašytas 
į konstituciją; o tuo tarpu ma
žuma, pasiremdama kai kurių 
valstijų įstatymais arba apdrau- 
dos komisionierių patvarky
mais, įrodinėjo, kad “teisėtas” 
viršininkų išrinkimas galįs bū
tį atliktas tiktai seime, šita 
mintis irgi buvo įdėta į kon
stituciją. Tuo badu ir atsirado
konstitucijoje mišinys: Pildo- juos nebalsuoją

Čia reikia nariu^Jj- jų išrink
tus į seimą delegatas įspėti, kad 
nepakanka turėti gerus norus 
konstituciją darant, bet reikia 
juos ir tinkamoje formoje iš
reikšti. Aukščiaus matėme, kaip 
neaiškiai suformuluoti organi
zacijos įstatų paragrafai davė 
progos seimo vadovybei laips
niškai vis daugiau krypti nuo 
įsigyvenusios viršininkų rinki
mų tvarkos ir, galų gale, įves
ti, nekeičiant įstatų, visai prie
šingą jai tvarką.

Tie, kurie nori, kad visuoti
nas balsavimas Pildomąją Ta
rybą ne tik nominuotų, bet ir 
rinktų, o seimas tik “patvirtin
tų” jau išrinktus viršininkus, 
turi turėt galvoje, kad “patvir
tinimas” faktinai sunaikina vi
są “rinkimų” prasmę. Sakysi
me, visuotinu balsavimu, kandi
datai bus nominuoti ir paskui 
trys daugiausia balsų gavusieji 
į kiekvieną urėdą kandidatai 
bus perbalsuoti, ir vienas iš jų 
bus laikomas išrinktu. Bet su
sirenka šeimas, kuris turi tuos 
išrinktus viršininkus “patvir
tinti”, ir seimo dauguma' už 

kas tuomet?

Seimo delegatus niekas negali 
priversti balsuoti kitaip, negu 
jie nori. Todėl, jeigu jų galioje 
yra “išrinktuosius” viršininkus 
tvirtinti, tai tas neva išrinki
mas nieko nereiškia. Jeigu sei
mas tvirtina, tai seimas fakti
nai ir renka.

Taigi, norint, kad Pild. Ta
rybą rinktų visuotinas balsavi
mas, o ne seimai, reikia neduo
ti seimams ne tvirtinimo ga
lios. Čia tačiau kyla klausimas, 
ar tai butų sutaikoma su vals
tijų įstatymais apie fraternales 
apdraudos draugijas. Musų ad
vokatai privalo šitą klausimą 
išstudijuoti iki seimo, icĮant 
Detroite delegatams nereikėtų 
grabaliotis patamsyje.

Naujos Pild. Tarybos 
rinkimas

Bet (tie konstitucijos klausi
mai liečia ateitį. Nežiūrint, ko
ki konstitucijos pataisymai bus 
priimti Detroito seime, jie įeis 
į galią tik nuo Naujų Metų. 
Dabar seimas turės vadovautis 
tąja tvarka, ko^ia yra, oi ne 
kokia bus.

Pittsburgho seimas išaiškino 
senosios konstitucijos prasmę 
taip, kad visuotinas balsavimas 
kandidatus į Pildomąją Tarybą 
nominuoja, o seimas renka, ne
atsižvelgdamas į tai, kiek bal
sų kuris kandidatas buvo ga
vęs nominacijose. Dėl šitos 
priežasties nariai kuopose, kuo
met ėjo visuotini balsavimai, 
mažai tekreipė dėmesio į juos, 
išimant, gal būt, tik nominuo
jant kandidatus į prezidentus 
ir į iždininkus. Dėl šitų dviejų 
urėdų ėjo ginčai ir kova, o no
minuojant kitus unčdus nariai 
nepaisė, už ką balsuoti. Jie bal
savo daugiausia “už senuosius”.

Bet seimas, suprantama, : ne
bus surištas tais balsavimais. 
Jisai pasirinks tuos kandidatus, 
kurie jam atrodys tinkamiausi.

čia įturūtų ypač vengti klai
dos tie delegatai, kurie stoja už 
demokratini principą organiza
cijoje. Demokratija nereiškia, 
kad visuomet reikia elgtis vie
nodai, nežiūrint, kaipv keičiasi 
aplinkybes. Tai butų ne demo
kratizmas, bet dbgmatizmaš.

i
Iki Pittsburgho seimo Susi

vienijime buvo vienos sąlygos, 
o dabar kitos. Iki to laiko gy
vavo 
kandidatas 
gavęs daugiausia! balsų aritruo-1

se visuotinuose
yra laikomas išrinktu, nežiūrint 
to, kad konstitucija liepia dar 
kartą rinkti IPildomąją Tarybą 
seime. Bet Pittsburghe ta tra
dicija buvo sunaikinta, ir butų 
bergždžias darbas dabar sunai
kintą daiktą vėl bandyti atgai
vinti. Kas iš to, kad Detroite 
delegatai pasisakytų, jogei jie 
nori senąją SLA. konstituciją 
taip su prasti,r kaip ji buvo su
prantama prieš Pittsburgho sei
mą? Kitam seime ta atgaivin-

balsavimuose, ta senoji tradicija juk galėtų 
būti vėl atmesta į šalį. Tradi
cija nebėra tradicija, kuomet 
žmones paliauja jos laikęsi.

Jeigu delegatai nori, kad SLA 
viršininkai butų ateityje ren
kami visuotinu balsavimu, tai 
jie turi seime padaryti atatin
kamą įstatymą ir jį taip sufor
muluoti, kad jisai butų visiems 
aiškus. O šiame seime Pildo
moji Taryba turės būti renka
ma taip, kaip ji buvo renkama 
Pittsburghe. —Delegatas.

M. ARCtBASEVAS. Vert t MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

to tradiciją, kuri sakė, kad 
ididatas į pildomąją Tarybą,

(Tęsinys)
Viršuj sėdėdamas jis vos, 

tik neužmiršo, kodėl užlipo, 
taip malonu buvo jam iš auk
štos tvoros žiūrėti apačion į 
žalią žolę ir tirštą sodą, ir 
vietoj įtempimo raumenų, jau 
sti minkštą ir šviežią vėjalį, 
kuris švelnino kaitrą ir per
pūtė plonus jo marškinius.

Pasali? Jis nuŠolfo žemyn ir 
nuskendo dilginėse. Liūdnai 
pakasė įdiegtą kūno dalį ir 
nuėjo į sodą. Prie lango jis 
priėjo tuo laiku, kai Lydija 
pasakė:

—Jus nežinote?
Ir tuoj jos keistam balso 

išsireiškime jis suprato kame 
dalykas. Priglaudęs pečius 
prie sienos, jis žiurėjo į sodą 
ir atidžiai klausėsi pakaitomis 
pakrikusių bakų. Jis gailėjosi 
pažemintos gražios Lydi jos, 
su žavėjančia išvaizda, kurios 
žodžiai taip nesirišo su dide
lio sutvėrimo sunkiais žod
žiais—barniais. Daugiau, ne
gu šis pasikalbėjimas, intere
savo jį keistas ir nemalonus 
kontrastas tarp tuščių ir pik
tų balsų žmonių kambaryje ir 
šviesios tylumos žaliajame so
de, kuris teikė žmonėms ma
lonumo prigimtį.

Balta peteliškė, skraidyda
ma, lengvai plasnojo ant žo
lės, besimaudydama saulėta
me ore, ir Saninas taipjau ati
džiai sekė jos skridimą, kaip 
ir tuos, kuriuos girdėjo.

Kai Lydija sušuko:
—Gyvulys!
Saninas linksmai nusijuokė,

jį kas 
greit

namo,

pro 
nuė

bet

atsitraukė su visu kurni nuo 
sienos ir jau negalvodamas 
apie tai, kad gali 
langus pamatyti, 
jo per sodą.

XIX.
Lydija ėjo ne 

priešingon pusėn.
Gatvės buvo tuščios ir karš

tas rūkas virbėjo ore. Trumpi 
šešėliai tysojo iš po sienų ir 
patvorių, kuriuos liejo įtensy-^ , 
vi saulės kaitra.

Tik iš papratimo užsiden
gusi parasonėliu ir nepastebė
dama, karšta, ar šalta, šviesu 
ar tamsu, Lydija smarkiai ėjo 
žemyn užaugusiais dulkėtom 
žolėm patvoriais ir„ nuleidusi 
galvą, sausom, žibančiom 
akim žiurėjo po kojų. Retkar
čiais priešais ją praeidavo 
nuoširdus, sudrįbę, kaitros nu
svilinti, žmones, bet jų buvo 

vasarinė popietinė 
viešpatavo visame •

pravažiavo jai pa-

mažai ir 
ramuma 
mieste.

Pro šalį 
žįstamas oficieras ir, pamatęs
Lydiją, sulaikė bešokinejantį, 
vos tik sukaitusį savo bėrą 
Žirgą,„ apt .kurio, Jygios nuga
ros saule klojo savo auksinius 
spindulius.

—Lydija Petrovpa, — surė
kė jis linksmu, skambiu bal
su: — Kur jus dinate tokioj 
kaitroj ?

Lydija nušvito po jo maža, 
sportiškai užlenkta kepure, 
ant prakaituotos, (pusiau rau
donos*, pusiau baldos kaktos. 
Ji tylėjo, tik iš papratimo, 
koketiškai šyptelėjo.

(Bus daugiau)

AMŽINAS PESIMISTAS

5-9 6 W 
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iTarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvių Diena 
Pasaulinėj Parodoj
Lietiibiškų vėliavą procesija

Lietuvių Dienoj, rugpiučio 
5 dieną, Pasaulinėj Parodoj 
sulig Lietuvių Dienos komi
teto pįianų, kaipo dalis lie
tuvių programo, įvyks didele 
ir įspūdinga lietuviškų vėlia
vų procesija.

Pereitais metais Lietuvių 
Dienoj nebuvo matyt nei vie
nos lietuviškos vėliavos. Užtai 
šiais metais Lietuvos vėliavos

Lietuvių Dienos komitetas 
nutarė kviesti visas lietuvių 
draugijas be pažiūrų ir parti
jų skirtumo dalyvauti Lietu
vių dienos programe ir Lie
tuvos vėliavų procesijoj. Kvic-

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

Gardus užkandžiai.
Prašome užeiti į musų ALŲ- 

Dl?.

BILL’S TAYERN
3862 Archer Avė

Jei jus bent kiek sekate šių dienų biznio gyvenimų — 
nereikia nei aiškinti kaip įvairių prekių kainos kyla. Ir’ 
juo jus ilgiau lauksite — tuo brangiau mokėsite.
KODĖL NEPIRKTI DABAR ir SUTAUPYTI PINIGŲ, 
ku-ie jums taip reikalingi.

Roosevelt Furniture Co., Ine. dar turi savo šlake pre
kių, kurios buvo nupirktos prieš kainų pakilimų ir todėl 
dar galime jas pardavinėti SENOSIOMIS KAINOMIS.

Tik pagalvokite:
2-jų GABALŲ SEKLYČIOS (Parlor) Setas tik $39.00

Trijų dalių BEDROOM SĖJAS .....................   $49.00
Vėliausių modelių, plačiaiisiame pasirinkime, gesiniai 
pečiai (Gus stovės)—kitur parsiduoda už $69.00, o mes 
dabar kol jų turime—atiduosime jums už .... $39.50

SPECIALIAI BARGENAI TIK ŠIĄ SAVAITĘ
Patiesimui |>o karpetomis (Rug Pads) .............. $1.95
LINOLEUMAI 6x12 ............................................... $2.95
LEMPOS, pastatotnos ant grindų ..................... $2.95
LEMPOS gaubtuvai (Lamp Shades) .................. $.95
MAŽI STALIUKAI (End TaDles) ................  $.95

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
J/. P, Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

AtMara kasdien išskyrus ATDARA SEKMADIENIAIS
Antradieniais, Ketvirtadieniais nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų 
ir šeštadieniais iki 10 vaL vakare.

Pirmadieniais, Trečiadieniais Ir Penktadieniais iki 0 v. v.
■M—........ ..........................................    ima. imi.. nu m m....

čiamos yra ne tik Chicagos 
ir apielinkių draugijos bei 
kuopos, bet taipgi Detroito, 
Grand Rapids, Kenosha, Ra- 
cine, Waukegan, Westville, 
Springfield, E. St. Louis, CĮe- 
vęland, Pittsburgh, Youngs- 
town, Baltimorc, Philadelphia, 
Boston, Brooklyn ir kitų toli
mų ir artimų miestų lietuvių 
draugijos, kliubai ir kuopos, 
kad atsiųstų savo atstovus ir 
savo vėliavas dalyvauti lietu
vių dienos celebracijose rug- 
pi učio 5 dieną. -.

v šitoks iškilmingas lietuvių 
pasirpdimaš padarys neuž
mirštamų įspūdį į pačius lie
tuvius, į musų jaunimų ir į di
deles Pasaulinės Parodos lan
kytojų minias.

H e 1 e n a Pečnkaitė 
duos radio koncertą

Daugelis žmonių “ paskuti- 
niiioju laiku labai pageidavo 
išgirsti 'dainuojant panelę 
Heleną Pečukaitę, kuri taip iš
siskyrė iš kitų savo lengvu ir 
maloniu dainavimu.

Naujienų radio vedėjas Kl. 
Jurgelionis pasirūpino tą žmo
nių pageidavimą patenkinti. 
Jo prašoma panelė Helena 
Pcčukaite sutiko duoti ištisų 
radio koncertų.

šis jos koncertas, kuriame 
ji sudainuos eilę švelnių dai
nų, įvyks ateinančių reredų 
birželio 20 dienų ir bus gir
dimas'iš radio stoties WSBC. 
Tai bus Naujienų radio pro
gramas.

Tūkstančiai chicagiečių lie
tuvių galės pasigerėti Helenos 
Pečukaitės maloniu dainavi
mu, atsisukę radio ir ramiai 
sėdėdami namie.

Bridgeportas
Apvogė Bako aptieką.

dienį apvogė F. Rako aptieką

Sanora valstijos gubernato
rius Rudolpfo. Elias Gailės, sū
nūs buvusio Meksikos preziden
to, kuris pradėjo kovų su ka
talikų bažnyčia, uždarydamas 
Sanoros valstijoj visas bažny
čias ir įsakydamas katalikų ku
nigams apleisti valstijų bėgyje 
12 valandų.

adresu 3659 So. Halsted St. 
Durų stiklas išmuštas, per ku
rį * vagiliai įlindo ir išgabeno 
visus cigarus,„ cigaretus, taipgi 
brangesnes gyduoles, ypatin
gai narkotikus. Matyt, vagiliai 
nusimanė apie jų vertę.

— Žvalgas.

North Side
V. Če pokaitė ir A. Kairiui ė 

baigia mokslą.

Šiandien, tai yra birželio 16 
d., įvyksta ckzaminai arba 
graduation cxercises North 
Western Universitete, Dyke 
Stadione, 5:30 vai. po pietų, 
Evanstonc, III.

Tarpe baigiančių mokslų 
toj mokykloj lietuvių yra Va
lerija Čcpukaitė (Chap), ge
rai žinomo veikėjo Kazimiero 
Čepuko duktė. Ji baigė muį 
kos kursų. ■ > r » -

Antra yra A. Kairiutė, ge
rai ir plačiai žinomo veikėjo 
kaip Amalgameitų Unijoj, 
taip ir kitose organizacijoje, 
K. Kairio duktė. Ona Kairiutė 
baigė High School mokytojos 
mokslų. A. Kairiutė mano va
žiuoti į Lietuvą keliems mė
nesiams ir pastudijuoti ten 
mokyklų sistemų. Inteligentiš
kos spėkos dauginasi ir North 
Sidėje kiek vienų metų.

— Kaimynas.

Sinai Kosher dirbtu
vės draiveriai laimė

jo streiką
BRIDGEPORTAS — šioj 

kolonijoj yra Sinai Kosher

-~=a:=g^^Ameriea*s

favorite!

The tantalizing flavors ot truo may- 
ennaisemd true ottMashtoned boiled 
dreaeing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

ŠAME PRICf todaii\
AS43 YEARS AGO

25 
ounce.s 
■ūfcr J

..................

BAR I MG 
POVVDER

ECONOMICAL 
AKO EFFiCIENT

Double Teated/
Double Aciion/

MILLION5 QF POUNDS US£b 
BY oun

dešroms gaminti dirbtuve prie 
So. Halsted ir 34 gatvės. Bir
želio 13 d. dirbtuvės produk
tų iŠvežiotojai draiveriai išė
jo į streikų, nes bosai norėjo 
numušti uždarbius. Nors tie 
draiveriai dirbo už komisą, 
bet ir komisas norėta suma
žinti.

Ant rytojaus, birželio 14 d., 
pietų laiku streikas buvo lai
mėtas. Kompanija sutiko ir to
liaumokėti tų patį komisų, |ras gal išmestas į bedarbių 
kurį mokėjo, o streikininkai to 
ir reikalavo. —-Senas Petras. 

■ WI|»«| II niililirfMį UI.......................

Moterys lenciūgais 
prirakintos prie au
tomatinės mašinos

Gyvename 20-mc amžiuje. 
Žmogaus protas taip išvystė 
technikų, kad automatine ma
šina kuone viskų gamina, iš
metusi desėtkus arba šimtus 
darbininkų į bedarbių eiles 
vienoj dirbtuvėje, o milionus 
visoj šaly.

Ir štai reginys musų civili
zacijos Halsted gatvėj, netoli 
22 gatves.

Tūlos dirbtuvės langas at
daras. Dirbtuve išdirba ko
kius ten blėkučių danktelius. 
Automatiškas sunkus presas 
spaudo skubiai.

Vidurio amžiaus moteris, 
gal dar kelių vaikų motina, 
operuoja presų. Toliau kelios 

JUS GALITE NUSIPIRKT
H E V R<

/ . ...
ir viršaus, f. o. b. Flint, Michigan

NAUJOS NUPIGINTOS KAINOS 
ĮEINA GALION ŠIANDIEN

STANDARD MODELIAI
Naujas Nupig. Nupigintas
Kainų Listas ant sumos

Sport Roadster ..... ... $465 $25
Coach .................   $495 $25
Coupe ....................  $485 $25

MASTER MODELIAI
Sport Roadster ........ $540 $35
Coach ......................  $580 $35
Town Sedan .....  $615 $30
Sedan ......................  $640 $35
Coupe .................  $560 $35
Sport Coupe ............. $600 $35
Sedan Delivery ,.... . $600 -A $45

KOMERCINIAI KARAI
Commercial Chassis $355 $30
Utility Long Chassis $515 $50
Dual Long Chassis.. $535 $50
Utility Chassis ir Cab $575 $50
Dual Chassis, ir Cab.. $595 $50
Utility Long1 Chassis ir

Cab . ... .................  $605 $50
Dual Long Chassis ir

Cab .....................   $625 $50
Commercial PaneL.. $575 $35
Special Commercial

Panel ...................  $595 $35
Utility Panel ............ $750 $50
Dual Cab ir Stake

Body ................  $680 $50
Dual Long Cab ir

Stake Body...........$740 $50
Viršui pažymėtus Ihto kainos ant pasažierinlų karų 
Flint, Michigan. Su bumperiais, atskiru taku, k takų 
spinta, listo kaina ant Standard modelių yra $18. 
brangiau; Master modeliai, $20. brangiau. Listo kai
nas ant komercinių karų pažymėto# yra F. O. B. 
Flint, Mkhigan. Specialus Įrengimai e^tra. Kaino# 
gali būti pamainomos be perspėjimo. Palyginkite 
Chevrolet’© žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. 
A. C. išlygas. General Motors vertybė.

...a .1! Į,illlfil,ilil......  ■I1|MI,Į|||I Į jįii',, ; t iiiihhiim Mimr IIM1 Iii, I,

Tik dabar paskelbtas nustebinantis kainų nupi- 
■ ginimas, pastumia Chevrolet dJr daugiau į 

priešakį—negu kada nors pirmiau—kainoie, 
rūšyje ir vertybėje

kitos moterys ar merginos 
operuoja kitus presus. Ir visos 
jos ne perstorais lenciūgais 
yra pririštos už abiejų rankų 
prie automatinės mašinos.

Sulig boso paaiškinimu, jos 
esančios prirakintos Už rankų 
prie preso, kad pertoli rankų 
neįkištų į mašinų.

žiūrint tačiau iš šalies daro
si nesmagu, kąd moters ran
kas lenciūgai varžo, o jos vy- 

eiles iš tos pačios ar kitos dir
btuvės, nes automatinė maši
na pagamina reikmenių tiek, 
kad jų yra perdaug. Prie to, 
vyrui mat teko kelius dolerius 
savaitėj mokėti brangiau, ne; 
gu moterel.

Šis pavyzdys lyg sakyte sa
ko, kad dėdės Šamo žemėj 
viešpatauja alginė vergija.

— Senas Petras.

Pasikorė lietuvis 
kontraktorius

MARQUETTE PARKE — 
Ketvirtadienio vakare, birželio 
14 d., pasikorė Juozapas Jur
gaitis savo namų skiepe adre
su 6551 So. Washtenaw avė.

Velionis Jurgaitis buvo pla
čiai žinomas Chicagos lietu
viams ir kitataučiams. Eilę 
metų jis užsiėmė kontraklo- 
riavimu, t. y. namų statyba.

Savo laiku skaitėsi ir buvo 
turtingas žmogus ir jo turtas

siekė $40,000 ar $50,000 cash.
Vėliau ištiko jį nesmagu

mai. Po to, neteko turto. Li
kimo spaudžiamas Jurgaitis 
nutraukė pagalios savo gyve
nimų.

Juozapo Jurgaičio laidotu
vės bus pirmadienį, birželio 
18 dienų, 2 vai., po piet į Lie
tuvių Tautines kapines.

Jurgaičio kūnas yra- paša
rvotas J. J. Bagdono koplyčioj' 
adresu 2506 West 63rd St. Iš 
šios koplyčios velionis Jurgai
tis ir bus palydėtas į kapines. 
Laidotuvės ruošiama nepap
rastai iškilmingos. Laidotu
vėms patarnauja J. J. Bagdo-| 
nas. — 7^. Garsinki tęs Naujienose

t............ .

Paprasti Drabužiai 
3 už $1.00 ”

VailokinČg skrybėlės Išvalome Ir 
Blokuojame už ...   39c.

Drapės .............      39c»
už porą ir augŠčiaus.

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

Kaklaraiščius išvalome — 6 
už ......... ..... .............. —... 50c.

Moterų Skrybėlės išvalome — 
už ...    25c.

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

ALPS CLEANERS
3540 So. Halsted St

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
SU ISLA1MEJIMAIS

Rengia JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKAS KLIUBAS.

Nedėlioję, Birželio (June) 17,1934
J. J. SPAIČIO DARŽE, Willow Springs, III.

Priešai# OH HENRY PARK, 
Pradžia 10 valanda ryto. Įžanga Visiem# DYKAI.

Kurie turėsite nusipirkę išlaimėjimo tikieta, turėsite progą išlai- 
mėti gera dovaną. Dovanos išlaimėjimui yra:

1. Vyriškas Rankinis Laikrodėlis.
2. Moteriškas Rankinis Laikrodėlis.
3. Bonka Geros Degtinės.

Taipgi bus duodama dovanos kliubiečiams, kurie nėra ėmė pašal
pos per 12 metų. Bus visokių linksmybių ir žaismių. Kviečiame vi
suomene skaitlingai atsilankyti, šokiai prie geros muzikos.

Kviečia KLIUBO KOMITETAS. y. ---------------- ------ - ......-........................

GARSINKITE^ “NAUJIENOSE”

--niBTll,Akivaizdoje didžiausio pareikalavimo kokio ne buvo per 
metų metus, kaip tik tuo laiku, kada Chevrolet pardavi

mas paniekė aukščiausį laipsnį; Chevrolet nupigina kainas! Ir ne 
stebėtina, kad Amerika buvo nustebus, kuomet Ši žinia tik keletu die
nų atgal pasklįdo po visą šalį. Ir dabar kai visuomene turi progų 
patirti, ką šis kainų nupiginimas reiškia didesnės vertybės kiekyje, 
pareiškimas pasidaro svarbesnis negu pirmiau. Tas reiškia, kad 
Chevrolet dabar tiulo jums didesnį, tvirtesnį karų su paskilbusiu val- 
ve-in-hcad motoru Už taip mažai, kai $465, f. o, b, Flint, Mieli.—tuomi 
padarydami jį žemiausios-kainos šešių pasauly. Tai reiškia, kad jus 
galite gauti uždarytą Knee-Action BluesFlume išpildymą, kabeliu 
kontroliuojamus stabdžius, ir visus kilus šių dienų naujoviškus page
rinimus už taip daug, kaip $35. pigiau, negu pirmiau — ir Chevrolet 
pirmesnės kainos buvo vienos iŠ žemiausių. Tai reiškia, trumpai sa
kant Chevrolet dabar prezentuoja Amerikai gerinusį pirkinį kokį že- 
jnos-kainos laukas katla nors matė.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN

h-' utZ*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

DAINININKAI IR 
DAINININKĖS 

STOKITE I 
CHORUS

Bridgeportas

kil
ir

Musų chorai “Birutė” ir 
“Pirmyn” dalyvaus gran
dioziškame Lietuvių Dienos 
parengime rugpiučio 5 die- 
n9- . . v zTai bus visiems neužmirš
tina diena — didžiausias ir 
puikiausias lietuvių pasiro
dymas pasauliui Pasaulinė
je Parodoje.

Visi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir dainininkės 
kviečiami skubiai dėtis į 
musų chorus idant juos pa
didinus skaičium ir sustip
rinus balsais. Kas tik turi 
gerų balsų, visi senieji so
listai ir choristai ir visi, ku
rie dar nepriklausė prie jo
kio choro, bet gali dainuoti, 
yra kviečiami prisidėti prie 
vieno iš dviejų chorų, “Bi
rutės” arba “Pirmyn”.

Pasaulinės Parodos dainų 
repeticijos jau prasidės at
einančių savaitę.

“Birutės” choro repetici
jos atsilieka kiekvienų ket- 
vergų vakare Sandaros sve
tainėje, 814 W. 33rd St.

“Pirmyn” choro repetici
jos būna kiekvienų pėtnyčių 
vakare buvusioj Meldažio 
svetainėje, 2244 W. 23rd PI.

Visiems choristams lietu
vių dienoj įžanga Pasauli- 
nėn Parodon bus veltui.

Dabartiniu laiku J. F. Bud- 
riko krautuvės ypatingai pat
raukia akį kiekvieno praeivio 
Akį patraukia taip auksinių 
daiktų, taip ir radio ir skalbia
mų mašinų krautuvė, 3417 
Halsted St.

Einant pro šalį pamačiau 
nojant skalbiamas mašinas
radios. Pamaniau1, kad keliasi 
j kitą vietą. įėjau į vidų. Čia 
keletas kostumerių. kuriuos ap
tarnavo p. J. F. Budri kas ir 
Bačkis, o Varašius rengia skel
bimus Įvairiems laikraščiams.

Galutinai patyriau, kad krau
tuvė yra pertaisoma ir naujai 
dekoruojama. Dekoravimo laiku 
eina išpardavimas nifžemtinto- 
mis kainomis.-—žvalgus.

Cicero
Iš Raudonos Rožės Kliubo 

darbuotės

Jubiliejinis Raudonos Rožes 
Kliubo piknikas gerai pasisekė. 
Jisai įvyko praėjusį sekmadie
n

is ryto atrodė apsiniaukę ir 
tamsu. Bet apie 9 valandą pra
švito ir, kaip matai, p. H. 
VVaištokas troku išvežė darbi
ninkus.* Darbininkai visi ge
rame upe, prisiruošę aptarnau
ti svečius. Neužilgo prisipildė 
pu'blika didžiulis Libuse daržas.

Visi linksmi, visi smagus. 
Nepastebi kaip laikas bėga. Va
karop 
alaus, 
ninkas 
ninkas
didele minia.
niai tokios minios nematęs.

Iš tikrųjų piknikas buvo vie
nas didžiausių ir gražiausių. Jis 
tikrai atatiko kliubo jubiliejui.

Iš septynių dovanų trys te
ko ciceriečiams, o ketvirtoji 
ehicagiečiui. Komisija pri
statys dovanas laimėtojams, 
nes vietoj neatsišaukė nė vie
nas. *

Rengėjai visiems taria šir- 
lingą ačiū už paramą— taip 
kliubo nariams biznieriams, 

' taip pašaliečiams ir abelnai vi- 
I siems.

savininkas pritrūksta 
“Striokas” koliai savi- 
pristato daugiau. Savi- 
pareiškia esąs nustebęs 

Tame darže se-

DU ŽYMIAUSI PRIEŠININKAI KIVIRČUOSE PLIENO 
PRAMONĖJE

Michael F. Tighe (kairėj), 77 m., prezidentas plieno dar
bininkų unijos Amalgamated Association of Iron, Steel and 
Tin Workers ir Eugene C. Grace, pirmininkas Bethlehem Steel 
Corp. ir prezidentas American Iron and Steel Institute, kuris 
atstovauja visas plieno ir geležies kompanijas ir vadovauja jų 
kovai su organizuotais darbininkais.

bet ir didžiulius skunerius. šie 
“gorciniai” skuneriai grįšta į 
daugelį ahidžių, ir jau galima 
pastebėti alinių languose nu
pieštą 24 ar 26 uncijų indą 
putojančio alaus parduodamo 
•už 10 centų, o prie to parašą: 
“Free Perch Eevery Friday”.

Alinių savininkų tarpe gimė 
tokia kompeticija, kad jie už
miršo, jogei kai kurie iš jų 
mėgino suorganizuoti visus sa- 
liunčikus j uniją. M^t, unijos 
pagelba tikėtasi vienodą alui 
kainą ir vienodu^ stiklus palai
kyti.—Senas Petras.

Kur smagiai pralei
sime laiką ateinantį 

sekmadieni?
Ogi Jaunų Lietuvių Amerikos 

Tautiško Kliubo metiniame 
piknike

Ta vieta išvažiavimui yra la
bai paranki, nėra du’lkių, erdvi 
svetainė šokiams slėny* tarp au
kštų kalnų. G<eržts orkestras

šokiams. Visokios žaismes, 
skanios vaišės ir kitokios įdo
mybės ir smagumas ten mus 1 
visus laukia.—Fr. Bulavv.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

Crab Orchard
Tom Hardy 
Windsor Str. 100° 
Brigadier 
Silver Bell Str.
Robt. Henry Str. Ky 

Bourbon

Gals. 5th»
15.55

11.80
9.90

3.95

Qt«.
18.65
19.30

12.50

15.50

Pints
19.25
19.90
14.95
12.90
13.00

15.90

4 DIENU BRIDGEPORTL1IJIIORCO. 
SPĖRIAI INCORPORATED

3252 So. Halsted St
V1CTORY 5382—5383.

AUTOMOBILIO ’

RADIO
4-rių Tūbų.... . $9-00
6-šių Tūbų ... $19-50
Zenith Auto
Radio $29.50
Motorola Auto
Radio ........   $39.50
Philco Auto
Radio .......... $39.50
liudriko mechanikai įdės 
radio į automobilių jums 

belaukiant.

ligoniams išmokėta 'pašalpos 
$158.50. Tai geras pavyzdys 
visiems.

Susivienijimui priklausant, 
kai ištinka nelaime, tai nėra 
reikalo laukti keletą mėnesių 
pašalpos, kaip neretai tenka 
aukti kitose mažose draugi j ė- 
ėse. Kai reikalavimai yra 

aiškiai pamatuoti, tai Susivie
nijimas tuojau išmoka.

Visiems patartina priklausy
ti šiai milioninei lietuvių or
ganizacijai.

šiame susirinkime dalyvavo 
visi trys delegatai išrinkti į 
bosiantį seimą Detroite, Mich. 
Visi trys klausėsi atydžiai kuo
pos, t. y. narių patarimų, kaip 
jie turi laikytis seime. Nėra 
abejonės, kad jie taip laikysis.

Delegatai yra: N. Tumavi- 
čius, advokatas; p-lė J. A. Ra- 
šinskaitė, stėnografė, ilgą ’ lai
ką dirbusi prie adv.’ K. P. Gu- 
gio, ir C. Genis, senas SLA. 
narys, Cicero lietuvių spulkos 
sekretorius ir apdraudos agen
tas.

plaukė Į kai kurias alines žu
vis, vėžiai, atritūjo kulkšniai, 
atplasnojo vištiena. šie pa
gavo daugiau kostumerių.

Vėliau pasirodė 8 uncijų į- 
talpos stiklai už 5 centus. Kai 
kurioms alinėms už tai išmuš
ta langai. Bet šitokie žygiai 
nesulaikė pardavinėjimo alaute 
po 5 centus.

šiandie gi matome Chicagos 
alinėse ne tik žuvį, vėžius, kiau
lių kulkinius ir vištų kojas,

Kur kam smagu praleist šven
tadieniai, bet didžiuma lietuvių, 
pasirodo, tą laiką praleidžia pik
nikuose arba šiaip būriais trau
kia į girias. Tokią progą mes 
turėsime ir šį sekmadienį mi
nėto kliubo metiniam piknike, 
kuris rengiama J. J. Spaitis 
darže, Willow Springs, UI.

DABAR PROGA TAUPYTI PINIGUS 
132-tra Serija atsidarė Gegužės 3-čią, 1931. 

KLAUSK KAIP GALI SUTAUPYTI $1,000.00

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1
840 West 33rd Street

Iš SLA. 301 kp. darbuotės

SLA. 301 kuopa turėjo prieš- 
metinį susirinkimą praėjusi 
pirmadienį. Prie kuopos pri
sirašė vienas narys. Dviems

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.

Spaudos Darius
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas 1
Biznio Korteles x
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

SPECIALIS

IŠPARDAVIMAS

NAMU
RADIO

12 Tūbų už .... $49.00
7 Tūbų už .... $29.00
8 Tūbų Zenith $39.00 
Philco Midget $16.00

MRĄ.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(S'iežanfloH PU™), PROSTAT1TIS Ir kltoH 
meHDnėn IIkoh KydumoH švelnu ir ne-
nkaudilii VARICIK Metodu.
Mtn ypatingai kviečiame ttinn, kurie yra ne
tekę vlltleH butl pairydytuiH. Yra ntačlok 
niiOHtabu kaip t<>H niHČIoH, be vilties U|[oh 
greit atsiliepia | š| trcutinenti).

BE IŠLIKIMO Iš DARBO
ARBA Iš NAMŲ

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

Altass reikalai

Altass veikimas čia lyg ap
sistojo. Visi laukia bendro su
sirinkimo. Teko nugirsti, kad 
komisija rengiasi šaukti arti
moj ateity susirinkimą. Išdu’os 
atskaitą iš bendro parengimo.

Pasiskubinkite, vyručiai, n(,ės 
Altass centras ragina jau se
niai išduoti atskaitą, ir ne
trukdykite darbą*. Reikėtų vi
siems sukrusti, kad kaip nors 
užbaigti pradėtą darbą.

—N. Rašė jas.

Narys FEDERAL
INSURANCE KORPORACIJOS

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programua 
Tikietus

A VIENIAM S:
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Jos. F. Budri k iNc
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevdrd 8167
CHICAGO. ‘ ILL.

WCFL, 970 k., Nedalioj nuo 1:00 
iki 1:30'vai. po pietų gražus ra
dio programas.

WHFC, 1420 k.. Ketvergais, nuo 
7:80 iki 8:30 vai. vakare gražus 
radio programas.

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
JlaiiKellH žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
KIIKUM ATIZMO, NKURIT1S, NKURALGIA. 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTŲ 
LIGOS, kuomet Jų Ilga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ. VARIUOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINĖS LI
GŲ.
The VARICl'R padarė tukstanėliiH llnknmalH 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 0.—NedCliomis 
nuo 9 iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOĘPH ST.
4-tos lubos Garrlck Theatre Bldg.

Ruošia Bunco Party
šiandie, birželio 16 d., Gimi

mo Paneles švenčiausios bažny
čios skiepe, 6940 So. Artesian 
avė., yra ruošiama Bunco Par
ty. Pelnas eis naudai Lauri- 
no Jurevičiaus, kurio koja ta
po nusiauta pernai metais ru
deniop. Reikia tikėtis, kad šis 
parengimas susilauks užuojau
tos ir paramos.

Kompeticija alinių 
biznyj

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL IJQU0R
COMPANY

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

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

1739 South Halsted Street, Chicago, UI

NEW YORK....... $15
PHILADELPHIA ................... $14

28 valanda* smagios kelionės
PITTSBURHG 89.75
CLEVELAND ___________________ $7.50
DETRO1T, ______ S3 70
TOLEDO-------------------- --------- ’
Y0<JNG8T0WN $8.____  AKRON 7.50

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

tarnavimą.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Jau bus apie metus laiko, kai 
alinės į musų gyvenimą sugrį
žo legaliai. Iš karto alinių sa
vininkai sudėjo stiklus nuo 8 
iki 12 uncijų įtalpos. Už tok j 
stiklą alaus teko mokėti 10 
centų. Atrodė, kad alučio mė
gėjai Chicagoj greitai negaus 
stiklą už 5c ir negaus didžiu
lių skunerių, kurie buvo pra
siplatinę Dėdės Šamo žemėje 
prieš prohibicijos laikus.

Bet laikas bėga, laikas ir 
keičiasi. Ėmė keisti ir Chica
gos alinių savininkų mintis. Iš 
pastangų patraukti juo daugiau 
kostumerių pas save gimė itin 
aštri kompeticija arba konku
rencija.

Pirmiausia penktadieniais at- '

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo

PIKNIKAS Uytoj“17a4
BIRUTES DARŽE, prie 79th ir Archer Avė.

JUSTICE PARK, ILLINOIS

BUS DIDŽIAUSIAS PROGRAMAS:
Trys sekantys chorai: Kanklių, Pirmyn ir Naujosios Gadynės; Ristynės, Kumštynės ir daugy
bė visokių išlaimėjimų. $100.00 parlor setas, wrist watch, gyvas ožys ir daugybė kitų dalykų.

Programas prasidės lygiai ketvirtą valandą po pietų. Garsiakalbiai bus “SILVER CUP BREAD CO.”
Taipgi šiame piknike jaunuoliai ir jaunuolės galės prisirašyti prie klubo be įstojimo. Pasinaudokite šia proga. ĮŽANGA Prie Vartų 25c Ypatai

Šokių muzika: STEPHENS REVELERS Užprašome visus KOMITETAS.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ekskursijos j Europą
Keliavimas ekskursantų iš 

Amerikos j Europą jąu pil
nai įsisiūbavęs. Skandinavų— 
Amerikos linijos laivai plau
kia pilni pasažicrių.

Ekskursija, kuriai vadovau
ja Juozas Januškevičius, yra 
nužiūrėta apleisti New Yorką 
birželio 30 dienų laivu “Fre- 
derik VIII”.

Po šios ekskursijos kiti 
Skandinavų—Amerikos linijos 
laivai plauks liepos 21, rug- 
piučio 11 ir rugsėjo 1 ir 15 
dd.

Planuojantys atlankyti seną 
šalį turi susižinoti su vietos 
agentais tuojau.

kurios miesto dalies.
Navy Pier puikus įrengimai 

teikia pasilsio vietą tūkstan
čiams žmonių. Pavilionas šo
kiams su simfonijos orkestru. 
Žaisinavictė vaikams. Suolai ir 
stalai tiems asmenims ar šei
moms, kurie atsiveža savo 
valgį.

Atsilankykite. Patiks. Pa- 
mėgsite šią vietą.

Roosevelto kabineto 
narys Chicagoj

Karo sekretorius, George W. 
Dern, lankėsi Chicagoj ir pa
darė vizitą pasaulinei paro
dai penktadienį, birželio 15 
dieną.

Du nuteisti mirti

Rastas kaltu
Allen Ilammel, Brinks Eks

preso kompanijos pasiuntinys, 
rastas kaltu. Jisai buvo kal
tinamas pavogimu $39,000 
kompanijos pinigų. Kad išsi
sukti nuo atsakomybės, Nam
inei, kai jis tapo areštuotas, 
nudavė sergąs užuomaršos li
ga. Kiti mano, kad jis tikrai 
serga ta liga.

Vyriausias kriminalio teis
ino teisėjas Finnegan paskyrė 
mirties bausmę George Walk- 
er’iui, 20 metų, o teisėjas 
Walter P. Steffen paskyrė to
kią pat bausmę Alonzo Mc 
Neil’iui, 29 metų. Walker ir 
McNeil buvo kaltinami tuo, 
kad holdape, padarytame če- 
verykų krautuvėj adresu 302 
East 42 St., jie nušovę poli
cininką John Offcerį.

kabineto narius renką valstijos 
balsuotojai, *

III

l-mq vai. po piet. nedėlioj, 
Budriko Badio programas 

WCFL, 970 k.

Atostogos prie 
Navy Pier

Navy Pier tapo atidarytas 
vasaros sezonui praėjusią sa
vaitę. Dabar ta vieta plačiai 
atdara Chicagos publikai 
kiekvieną dieną ir vakarą ir 
ji absoliučiai nieko nekaštuo
ja.

Nubausti dėl mėginimo 
nusukti taksas

Wni. J. Ncwman, turtingas 
kontraktorius, turės sumokėti 
$2,000 pabaudos už tai, kad 
mėgino nusukti taksas. Ryšy 
su šia byla buvo rastas kaltu 
advokatas Paysoff Tinkoff. Ji
sai rastas kaltu todėl, kad 
padėjęs Nėwmano pastangoms 
išvengti taksas mokėti.

Visa, kas jums kaštuoja, tai 
karferis, kurio transferis pri
veš jus prie Navy Pier iš bet

JUOZAPAS JURGAITIS

Moteris nušauta
Rasta nušauta Anna Krist, 

35 metų, fliate Anthony Klip- 
per adresu 2025 Allport St. 
Kaip policija mano, 4 motciįs 
tapo nušauta girtavimo parės 
pasėkoj. Ryšy su šiuo įvykiu 
ieškoma tūlo Louis Crahac.

’ • i ■ . ' ■

Henry P. Fįetcher iš Penn- 
sylvania, buvęs Jungt. Valstijų 
ambasadorius Italijoje, kuris 
tapo išrinktas republikonų par
tijos pirmininku.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 14 dieną, 8 valandą 
vak. 1934 m., sulaukęs 42 nje- 
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap- 
skr., Žagarės mieste. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Da
ną ir daug giminiu.

Bus labai iškilmingos laido
tuvės iš J. J. Bagdono koply
čios.

laidotuvės jvyks panedėlj,. 
birželio 19 dieną, 2 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Jurgai
čio giminės, draugąi ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikininąą.'

Nuliūdę liekame,
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas. Tele
fonai Repųblic 31Q0.
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Pilietybės pamokos
(Tęsinys)

I
VALSTIJOS LEGISLATURA
Valstijos legislatura arba ge- 

nerralis susirinkimas yra var
das valstijos valdžipą įstatymų 
leidimo šakos. Valstijos legisla- 
tural leidžią valstijos įstatymus. 
Illinois valstija yra padalinta į 
51 senatorių apskrįtį. Viekas 
senątprius ir trys vąlstijos at
stovai renkarna kiekviename

Siunčiame Gėlės Telegramų i ris* 
pasaulio dalis.

LOV EIKIS
Kvietkipinkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams U 
Pagrabams

Pristatome i visai miesto dalis
3316 So. Halsted St„ Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814 '

senatorių apskrity. Illinois val
stijos legislatura turi 204 na
rius, padalintus į du butus. 
Vienas butas yra vadinamas 
senatu, o kitas butas yra vadi
namas atstovų butų. Illinois le
gislatura susirenka Spring- 
fielcĮe.

Illinois valstijos senatas turi 
51 narį. Kiekvieno senatorių 
apskričio balsuotojai renka vie
ną senatorių keturiems me
tams. Leitepantas-gųbernato- 
rius yra valstijos senato pirmi
ninkas.

Illinois valstijos atstovų bu
tas turi 153 narius. Kiekvieno 
senatorių apskričio nąriai ren
ka tris atstovus dviems me
tams. Atstovų buto nariai ren
ka pirmininką (speaker’į) buto 
susirinkimams pirmininkauti.

II
GUBERNATORIAUS OFISAS

Gubernatorius ir jo kabinetas 
yra pildomoji valstijos valdžios 
šaka. Gubernatoriaus ofisas 
vykdo valstijos įstatymus ir 
tvarko valstijos valdžios biznį. 
Gubernatorius yra vyrausiąs 
valstijos pildytojąs. Vąlstijps 
bąl.sųptpjąi renka gubernatorių 
keturiems metams. Gubernato
rius gyvena SpringĮielde.

Leįtęnantas-gubernatorius yra 
renkąmas kąrtu su gubernato
rių RetiHrięnis metais. Jeigu 
gubernatorius miršta, tai leite- 
nantas-gubernatorius užima jo 
vįetą. Gubernatorius taipgi tu? 
ri kabinetą, kad šis padėtų jarų 
tyąrkytį valstijos valdžios biz
nį. Kai kuriuos gubernatoriaus

VALSTIJOS TEISMAS
Valstijos teismas y pa vardas 

valstijos vąldžios juridinės ša
kos. Valstijos teismas aiškiną 
valstijos įstatymus. Illinois val
stijos teismas yrą padalintas į 
tris šakas — apskrities teismu, 
apeliacijųi teismą ir aukščiausią 
teismą. Vyresnis (supeyįor) 
Cook kauntes teismas yra tąip? 
gi valstijos teismas. Vyresnis 
Cook kaųntės teismąs ir apskri? 
ties teismas yra valstijos iš? 
sprendimo teismai. Apeliacijų 
teismas yra sekantis aukštos? 
nis ir peržiūri apskrities, vy
resnio ir kitų išsprendimo teis
mu sprendimus. Valstijos aukš? 
čiausias (supreme) tęismas yrą 
aukščiausias teismas ir peržiu? 
ri taip išprendimo, taip apelia
cijų teismo; sprendimus.

Asmenys, kurie sėdi valstijos 
teismuose, yra vadinami valsti
jos teisėjais, šioj valstijoj visus 
valstijos, teisėjus renka balsuo
tojai šešiems metams, išėmus 
valstijos aukščiausio teisino 
teisėjus. Pastarieji yra renka? 
mi devyniems metams. Aukš? 
čiausiame Illinois valstijos tei
sme yra septyni teisėjai. Aukš? 
čiausio teismo buveinė yrą 
Springfielde. Vyresnio ir ap? 
skrities Cook kauntes teismų 
buveinė yra kauntes trobesy 
Chicagoj. Cook kauntes vyrės? 
nio ir apskrities teismų teise? 
jai sprendžia įvairias bylas ir 
išduoda pirmas ir antras pi? 
lietybės popieras.

(Bus daugiau)

Praeitų ketvirtadienio va
kare, 7:30—B:30 vai., iš stoties 
WHFG, 1420 k., vėl turėjau 
smagumo išgirsti Budriko va- 
Jųndą, Panelė Ppčukaitė, mu
sų žymi ąrtislp, labai vyku
siai sudainavo porą daineHų, 
pianu ir armonikų pritariant. 
Mų.sų populiarus armonistas 
Sereika savo numerius atliko 
kaip tikras veteranas. Bendras 
programų surengimas irgi bu
vo taktingas, kreditingas p. 
Budriko sumanumui.

Rytoj, sekpiadieny, | :00— 
1:30 vąl. po piet, WCFL, 970 
k., bus vėl Budriko krautuvės 
rądįų programas, susidedąs iš 
liąųdįes ir operetinės muzi
kos, išpildytos dainomis ir in
strumentais, ir naudingų prą- 
ųešimų. Paląrtiiia kiekvipnąm 
to programo pasiklausyti.

—Keliauninkas.

SIUSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

LIETUVIS

Garsinkite “N-nose”

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotp- 
mo, skaudamą akių karkti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas dąromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne? 
dėlioj ntio 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau, 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phope ĘouĮeyąrd 7589

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelią K. Jarusz

Phyaical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albaąy 
Avenue 
Phone 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Ąkipius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

25 METU PATYRIMO

Graboriai

RADI O
Rytoj, nedėldienį, 11-tą va

landą prieš piet radio klausy
tojai bsmagiai palinksmin
ti gražiu projrajnu, kurį tran
sliuos Pro|irę|š Furniture Co. 
krautuvė, 32^4 'f>o. J-Ialsted St., 
iš stoties WGES, 1360 kilocyc- 
les. i

Programų išpildyme daly
vaus keletas žymių daininin
kų, bus įdomių kalbų, muzi
kos įr svąrbįij žinių Įr prane
šimų. Nepamirškite pasiklau
syti; ’ —Rep. XXX.

Sdefonas Yards 1138 

ey P. Mažeika 
Graborins ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Raina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ĮLL,

Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Garsinkitės Naujienose

r cirriut-
Vai.—8:80 Ą. M. iki 8:30 P. M.

Tel. H^r|§on 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS
326 S. STATE ST.

i”n tlpiioiile tia vi s Store,'&T Flodr I

IIU'H UI1 J II J'I ,.l J.J J I L.HJIJ 

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 SoT Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių ęu firma tuo 
pačių vardu)

J, F. BADŽIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoją už $2^.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. iąth St. Teį. Canal 6174

CHĮCAĮSP, ILL.

Siinon M. Skudas
GHABOĘips Jr ĘALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St. 

Tel. Monroe 8877

A, MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boųlevąrd 4139

Amerikos Lietuvių Daktarų
17 -»»»»»-—Nąriaį,._j—_—— 

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde' Park 8895

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyras seredomi*

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DK BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETKISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviui Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktarų Dfau- 
___________ gijos _Nąriąi._ _ _ _

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: , t j f 

nuo 9 jki 11 valandai ryįe 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Ąpąrt šventadienio Įr ketvirtadienio

A. MONTVIP, M. P. 
West Tpwų State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vąl. 1 iki 8 pp pietų, 6 iki 8 vak« 

‘ Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.PC' TvIzELIS
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredpj pagal sutarti.

DR. RUSSELb
Lietuvių. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DU MARGEBIS
3325 So. Halsted St

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

lyeptadiąniais nuo 10 iki 12 
Phopą Boulevard 8483

dk. Saikelis
756 W. 35th St, 

(Cor. pf 85th and Halsted S tą.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tek Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

A. K. Rutkauskas, M.P.
4442 South Western Aveppe 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av^ kamp. Frąpę|sco ąy.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

' Gvdo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus Ą-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoriją:
1034 W. Pt. netoli Morgąn St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ąr Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo B iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 44 8:80 yal. 
vakaro. Nedėljomią npo 10 iki 12 
valandai diena.

^hppe MIUWĄY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN

PETRAS KABIAMS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Birželio 13 dieną, 7:4§ valan
dą vakare 1934 m., sulaukęs 
52 metų amžiaus, gimęs Pa
nevėžio mieste. Amerikoj iš
gyveno 33 metus. Paliko dide
liame nuliudiine tris dukteris 
Emilia, Ludite ir Regina ir 
sunu Edwardą, pusbroli Anta
ną Kabialf, Roselande ir gimi
nes. Lietuvoj 2 seseris Stefa
niją ir Stanislavą ir gimines. 
Buvo narys Lietuvių Piliečių 
Kliubo. Kūnas pašarvotas, ran
dasi koplyčioj 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės jvyks panedėlj, 
Birželio 18 diena. 10:00 vai. 
ryto iš Lachavičiaus koplyčios 
1 Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pętro Kąbiajio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą i* 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liękąme,
Dukterys, Sūnus, Pusbro
lis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavicz ir Sunai. Tel. 
Canal 2515. . 

KAZU1IERAS WĄĘPIOTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 14 dieną, 11:45 valan
dą iŠ ryto 1934 m., sulaukęs 
61 m. amžiaus, gimęs Telšių 
apskričio, Medingėnų parapi
jos, Uždubulio kaimo. Paliko 
didėliame nuliūdime moterį 
Frezipą, 2 sųųųe Kazimierą ir 
Juozapą, brplj Juozapą, pusbro
lius Leoną Wąrpiot|, Pranciš
kų iy Aleksandrą Jogmirius, o 
Lietuvoje seserj Marijoną ža- 
vickienę ir švogerj Kazimierą, 
gimines ir draugus. Kūnas pa
šarvotas, randasi 808 East 
Kensington Avė. Tel. Pųllman 
7409.

Laidotuvės jvyks Birželio 18 
dieną, 8:30 vai. iš ryto iš na- 
Bi Visų šventų parapijos 

nyčią, kurioje atsibus gė- 
ipgos pamaldos už vėĮionip 

sięlą, p i$ teų bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapiųes;

Visi A. A. Kazimiero War- 
piočio giminės, 'draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini’ patar
navimą ir atsisveikinimą.'

Nuliūdę liekame, '
Moteris, Sųnai, Brolis, Se- 
sųų, pusbroliai ir Giiplpės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
bqrius J. p. Kadžius, Telefo
nas Panai 6J74.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Pykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvią Direktorius pęr 39 Metu

4605-07 So. Hennįtągę Avęąuę

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rupęsčjus man.
2506 West 63rd St.

Tek RĘPŲBLĮC 310& „

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė įr graži 
koplyčia dykai, k 4092 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE 
^Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. NedėĮipj pagal sutartį

46^1 South Ashland Avenue 
Qfiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 įki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. puo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

I. J, ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

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

Bes. 6600 South Ąrtesiąn Ayenue.
Phone Prpspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
DR. P. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patąrnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 28rd PL, Chicago

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

Tel. C|cero 2109
Antanas Petkus 

Grabęriųs 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO. ILK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valaųdos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
8848 South Halsted St, 

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

■msiiarea?
Valandos: — 1—8 ir 7—8 

S<»redomis Ir nedėl. pagal sutartį. 
Rąų. 6481 So. Callforpia Avenue 

Telefonas Republie 78W»

DR, STRJKOUIS 
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofiąas <645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki Š 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

O(i8p Tel. CaĮųrpet 6898
Dr. K“ Aj“:ROTII
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų *

Ofisas 8102 So, HąU|ęd įt
arti Slst Street

Valandos: 2-M. 7—0 vaL vak. Ne
rišliomis ir Jven^dieniaįs 10?-?12 

dienų.

1 ' Atfvbkatai "

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Beulevard 2800 ’ *

Rez. 6515 So, Rockweli St, 
' TeĮ. RępųhHc 9728 '

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

‘r
• Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockųrgll Street 
Telefonas RepubĮąc 9t>00 '

Joseph V, Mota
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste ' 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Te|. Dearbprą 8047 
Vakarais nuo 6 iki 9

Res. 5849 So.' Hortnitage Avė.
Tel Prospect 1610



NAUJIENOS, Chicago, Ui
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šeštadienis, birž. 16, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ALTASS ŽINIOS
Iš Altass West Sidės 
skyriaus darbuotes
ALTASS Wcst Sidės sky

riaus susirinkimas įvyko 7 d. 
birželio, James Baramko sve
tainėje, 2244 Wcst 23rd PI.

Pirm. XVilliam Duoba ati
darė susirinkimą. Rašt. A. 
Linkus perskaitė nutarimus 
iš praeito susirinkimo, kiltis 
įvyko 4 d. gegužės. Nutarimai 
tapo priimti.

Raportas ^baliaus komiteto 
parodė, kad pelno liko $48.75. 
Balius buvo 19 d. gegužės. Ra
portas priimtas.

Raportas aukų
James Druktenis ir 
Rartus pridavė $9.00. 
centru

rinkėjų. 
Adomas 
PirriiiaU 
$60.00.pridavę

John Zaura ir Longinas Ju- 
sevičius pridavė aukų

Stanlcv Katarskis ir 
nikas šlapelis pridavė

Kiti komisijos nariai 
vė už parduotus ženklelius 
$19.50.

Viso centrui priduota $97.00.
Westsides ALTASS skyriaus 

valdyba ir komitetas širdin
gai taria ačiū visiems auko
tojams, kas kuo prisidėjo prie 
baliaus surengimo ir aukų rin
kimo Il-ros Lituanicos skridi
mui.

šie nariai arba biznieriai 
daugiausia prisidėjo aukomis:

Juozas Dobravolskis, 
Mateušas Kaminskas, 
Joe Kaupas, 
Julius Akovickas, 
Petras Kraujalis, 

' Joe Philips, 
Walter Neffas.

ALTASS Westsidės skyriaus 
valdyba širdingai taria ačiū 
baliaus surengimo komitetui 
— Adomui Bartui, James 
Drukteniui, Ben Kazanauskui; 
aukų rinkimo komitetui, Ado
mui Bartui, James Drukteniui, 
Jonui Zaurai, Lionginui Jtlse- 
vičiui, Stasiui Katarskiui, Do- 
minikui šlapeliui, James Ba
rauskui už veltui davimą sve
tainės dėl baliaus, muzikan
tams, .kurie veltui patarnavo, 
tai Petrui Rudakiui ir Vikto
rui Slipikui, ir visiems baliaus 
darbininkams.

W. Duoba, Pirm.
A. Linkus, Rašt.

$14.75.
Domi-
$5.00.

Ameyikos Lietuvių 
T/anzatlantinio 

Skridimo Są 
junga

Antro Lietuvių Tranzatlanli- 
nio Skridimo Aukotojai

Aukavo:
Juozas Janonis

IŠSKIRTINA PROGA 
Mes siūlome nepaprastus bargenūs iš naujo įgytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiusi.

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. 
3UICK paskiausia 1931 De Luxe 
Sedan. Mažai vartotas. Originalis, 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $17UU, musų kaina 
.iktai .................... .........
NASH De Luxe Sedan 1981. Kaip 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su G ratais, puikiais tai- 
rais. Duodama 90 dienų 
garantija. Tiktai .......
FHANhLIN 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas ir tairai. 
Kainavo naujas virš $97^? 
$2800. musų kaina tiktai fc » w 
AŲBURN 1931 Sedan. Puikiam 
stovy. Turi 6 ratus, tairus CO 1 C 
kaip naujas. Tiktai .......
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
iš dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina $275
DODGĖ 1931 Sedan. Mažai varto
tas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška C O O C 
garantija. Tiktai ..........

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams

kad butų galima prirengti patogeS' 
nį nuvažiavimą į oeimą.

Justas čiliauskas, Sekr.,
2404 W. 46th PI., Chicago, III.

^CLASSIFIED ADS

VVILLYS-KN1GHT 1934 De Luxe 
Sedan. Puikiausiu karas kokį pini
gas gali nupirkti. Reikia pamatyti, 
Kad įvertinti. Musų kaina $^£f) 
jus nustebins. Tiktai ....... “fvU
PONTIAC 1931 Sedan. Mažai va
žiuotas. Negalima atskir- Qf% 
ti nuo naujo. Tiktai . . ■
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- $0QIZ 
sų kaina tiktai ..............
3TUDEBAKER 1932 Sedan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. Free 
VVheeling, saugus stiklas, otc. Nega
lima atskirti nuo naujo.
Tiktai ...................,1............

PLYMOUTH 1932 Sedan. Visai 
kaip naujas. $9Q£
Tiktai ....... .....................
GRAMAM De Luxe 1931 Sedan. Ge
ras visais atžvilgiais. C 1 
Tiktai ............ -................ I

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

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

Naujienų Administracija.

SVARBUS DR-JOS “LIETUVOS 
ŪKININKO” SUSIRINKIMAS

Nedėlioj, Birželio 17 d., p. Ba
rausko Svetainėje, 2244 W. 23rd 
Pi., 1 vai. po piet įvyKs Draugijos 
“Lietuvos Ūkininko” svarbus mėne
sinis susirinkimas.

Bus daug svarbių reikalų svar
stoma, o ypatingai raportas iš at
einančio pikniko. PikniKO komisija 
visu smarkumu platina serijas ir 
sunkiai dirba.

Tat, visi nariai ir narės malonė
kite atsilankyki šiame susirinkimo 
ir visi kartu pasitarsime apie be
giančius reikalus.

ieva Lukošiūte, Finansų Rašt.

Automobiles Furnished Rooms

Ir daugelis kitų. Nepraleiskite šį 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.

PIKNIKAS
Liet. Vakarinės Žvaigždės Kliubo 

sekmadienį, Blrželio-June 17-tą d. 
orie Wolf Lake ežero, Ill.-Ind. State 
Line ir 120-tos gatvės, So. Chicago. 
Važiuosime trokais nuo Chernausko 
svetainės, 1900 So. Union Avė. apie 
ll-tą vai. ryto. Važiuoti reikės pet 
So. Chicago, Indidnapolis Blvd. pro 
Roby, Ind., suktis į pietus kelis blo
kus iki vietos. Gyvenanti artimose 
įpielinkėse III. ir Indihnos, malo
niai kviečiami dalyvauti. įžanga dy
kai. Rengėjai.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
Birželio 17 d., 12 vai. dieną, Jono 
Garbuzo svetainėj. 3749 So, Halsted 
St. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti, nes šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Bus galutinas prisirengi
mas ir aptarimas apie pikniką, taip
gi ir daugiau žvarbių

Taipgi nepamirškite 
atsivesti,

M. Batutis,

nutarimų, 
naujų narių
Nut. Rašt.

Pasveikinimas Nau
jienoms dėl radio 

programo

7-ių muzikantų orkestras pa
mpins muziką šokiams, būrys 
lošėjų, lenktyniuotojų parūpins 
įdomų programą, o rengėjai at
silankiusiems—daug įvairių pri
zų.

Bušai išeis į pikniką nuo 4558 
So. Marshfield Avenue, tiesiai 
į daržą.

—M

SVARBUS PRANEŠIMAS NAUJIE
NŲ SPULKOS NARIAMS

Yra išsiuntinėta visiems Lithuania 
News Loan and Bldg. Ass’n (“Nau
jienų spulkos”) nariams pakvietimas 
j šėrininkų metinį susirinkimą, ku
ris įvyks birželio 21 d. Naujienų 
Name.

Yra būtinas reikalas visiems na
riams dalyvauti. Kurie negalite da
lyvauti, malonėkite pasirašyti ant 
laiške įdėtos blankos (vadinamos 
Proxy) ir priduoti ar pasiųsti savo 
ištikimai ypatai, kad galėtų jus at
stovauti šiame suvirinkime.

Spulkos Sekretorius.

Draugijos Lietuvos Dukterų prieš- 
metinis susirinkimas įvyks birželio 
16 d. 6 Vai. vak., paprastoj svetai
nėj. Visos malonėkite pribūti į lai
ką. Išgirsite svarbių raportų, pra
nešimų ir bus svarstoma svarbus 
reikalai, taipgi kurios esate pasili
kę su mokesčiais, prašome 
keti ant šio susirinkimo.

A. Dudonienė, Nut.
užsimo-
Rašt.

Lietuvių12-to Wardo Amerikos
Piliečių Kliubas laikys pusmetinį su
sirinkimą sekmadienį, Birželio 17 
d. 1934, K. Gramanto svet., 4535 S. 
Rockwcll St., 1 vai. po piet. Taigi 
visų narių yra privalumas atsilan
kyti, nes yra daug svarbių kliubo 
reikalų aptarimui.

P. J. Petraitis, Nut. Rašt.

ir

“Naujienos”
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Sveikiname “Naujienas 

radio valandos vedėją K. Jur-
gelionj, kuris gera lietuviška 
kalba tikrai mokėjo vesti pro
gramą ir tuomi suteikti ką-nors 
geresnio lietuvių radio klausy
tojams. Visos dainos išėjo la
bai gerai. Patartina butų ir 
kitiems radio valandų davėjams 
imti pavyzdį iš “Naujienų” peri 
Ji.rgelionį radio duodamų va
landų.

Cheerio!
Brijunų šeima,

Chicagb, III.

JAUNOJI BIRUTE IR 
GELIŲ DARŽELIS
Musų vaikų draugijėlės 

“Jaunoji Birutė” ir “Gelių 
Darželis” taipgi dalyvaus 
didžiuliame Lietuvių Dienos 
parerigime rugpiučio 5 die
ną. Jie atliks savo šokių ir 
dainų numerius.

Vaikai, kurie dar nepri
klauso prie šių draugijų, 
turėtų prie jų prisidėti, jei
gu nori dalyvauti Lietuvių 
Dienos ceremonijų ir cele
bracijų išpildyme.

Ryt Lietuvių Unity 
Klubo piknikas

Atbudavoti stokjardai 
saugesni nuo ugnies
Platesnes gatves, daugiau 

vandens praleidžiančios dū
dos ir sunkiau ugnies įveikia
ma medega yra * vartojama 
nudegusių stok j ardų atstaty
me. Visa tai, manoma, yra ap
sauga nuo gaisro arba duos 
progos našiau kovoti su' gais
ru, jeigu jis kadtf lidrs vėl kil
tų stokjarduose.

Važiuojantiems j Keistučio 
PIKNIKĄ

Trokais galės nuvažiuoti šiaip: 
Nuo Bridgeporto 9:15 iš ryto nuo 
Lituanica Avė, ii’ 33-čios gatvės, 
trokas taipgi sustos paimti daugiau 
svečių ant 35-tos ir 
prie Banko namo 9:45

Iš Marųuette Parko 
nuo 69th ir Rockwpll 
Brighton Parke prie 
Califprnia Avė., 12:30. 
kutinis iš Brighton Park išvažiuos 
1:30 nuo Archer Avė.; trokas lauks 
prie Peoples Furniture Co. krau
tuvės. Iš visur round trip tiktai 25c.

Rengimo : Komitetas.

Archer Avė., 
iš ryto, 
išeis 12 vai. 
St. ir sustos 
44th St. ir
Kitas ir pas-

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
priešpusmetinį susirinkimą antra
dienį, Birželio 19 dieną 1934 m., 
7::30 vai. vak., Chicago Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys privalo atsilanky
ti. Nariai, kurie esate pasilikę su 
mokestimis, tai būtinai privalote ap
simokėti, kad neliktumėte išskirti iš 
draugijos.

P. K., Nut. Rašt.

PAMOKOS

VATOSE GYSLOS
Užlydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar Jdirfiklmu. Be prlversUnc 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid' 
žia fime atlikti savo reikalus kaip papras 
tai—-ilnoma, jei nesate tiek paliete, kad 
esate priversti salėti lovoje. Tokiame ateiti 
kime. Kmerald Oil veikia taip rreitai. kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti enti! 
nlmus ir pasalinti visus skausmus, kad lur 
į trumpa laiką raldslte atsikelti. Tiktai lai 
kykttds lengvų nurodymų ir Jums tikrai pa 
relbds. Jūsų aptiekinlnkas nepasitaikys jnsn 
Gintim, Jeigu eeaorMte

S. L. A. 64'0i' Apskričio 
Konferencija’1

Ned., birž. 17 d. 1-mą valandą 
po pietų, Lietuvių Auditorijos sve
tainėje įvyksta S. L. A. 6-to apskri
čio suvažiavimas. Visi kuopų dele
gatai pasistengkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yrą. svarbių reika
lų apsvarstymui. * ,

Taipgi priduokite delegatų į 38-tą 
Seimą sąrašą apskričio sekretoriui

............. ; fc

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

B.R

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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, III.

MORTGAGE BANKERS

PACKARI) paskiausiu 1930 Special 
Sedan, 6 tekiniai, šonini mountingai, 
tronkui pasidėti vieta, heateris, tai- 
rai kaip nauji. Stovėjo storage 18 
mėnesiu. 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.

RENDAI du fomišuoti ruimai vy
rams arba ženbtai porai, yra mau
dynė ir gali pasigaminti valgyti. 
827 W. 34th PI., 1-nios lubos iš už
pakalio.

RENDON kambarys vedusiai po
rai atba pavieniui, be valgio. 

7042 So. Ctfthpbell Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučemę ir grosernę 
geroj vietoj labai gerai išdirbtą per 
25 metus. Renda pigi, — 6 kamba
riai su visais patogumais. P. Kam- 
pikas, 3213 So. Parnell Avė.

NAMU SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoįe.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yard« 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Cratinv 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3858 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 3406 S. Halstorl St.

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

PARSIDUODA alaus Tavern, biz
nis išdirbtas gerai, randasi arti dirb
tuvių. Savininkas apleidžia miestą. 
5059 So. Wells St.

—o—

PARDAVIMUI aludė, kampinis 
biznis, seniai išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai. Priežas
tį patirsite vietoje. 7200 S. Green St.

PARDAVIMUI Tavern, tris me
tus bizhiš išdirbtas už prieinamą 
kainą. 1034 W. 69 St.

ID
PARt>AVIMUI Tavem su nuosa

vybe arba viena Tavem. Praėjusį 
mėnesį įplaukė $2600. Dėl informa
cijų pašaukite Boulevard 2165.

Miscellaneous
Įvairus

GERA NAUJIENA. Moterų Hy- 
giėna. Rašykite ir aplaikysite lite
ratūrą ir sampelį absoliutiškai dy
kai. Illinois Herb Products Co., 
Suite 514, 108 N. Dearborn Street, 
Chicago, III.

PARDAVIMUI alaus tavem, sve
tainė dėl šokių ir mitingų. Parduo
siu labai pigiai. 2003 So. Jefferson 
Street.

PARDAVtMUI grosernė, geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa, per 
ilgus metus išdirbta vieta, parduo
siu nebrangiai. 4518 S. Rockwell St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $3{5. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.

PARSIDUODA Tavem; biznis su 
namu arba be liamo. Biznis išdirb
tas per 25 metus, tas pats savinin
kas 9 mętai, taipgi pąrsiduoda elek- 
trikinis refredžėratorius ir Majestic 
Baby Grand Radio.

5448 So. Shields Avenue

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai — $10—$15— 
$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

PARDAVIMUI Tavem. Pilnai į- 
rengtas su barais, stalais, stiklais. 
Viskas kas reikalinga. Pigiai par
siduoda. Tel. Vincennes 3147. 7121 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI duonos kepykla, 
geras biznis arba reikalingas part
neris, kad ir su mažai pinigų, pa
tyrimas nereikalingas, bile butų ge
ras vyras. Kreipkitės adresu P. D., 
1032 Lawndale Avė., Detroit, Mich.

Personai
 Asmenų[ lejko

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, geistina kad butų biskį 
pasiturinti, arba butų biznierka. Aš 
esu vaikinas, vidutiniško amžiaus, 
neblogai atrodantis, bizniavas žmo
gus ir pasiturintis. Rašykite Box 
124, 1739 So. Halsted St.,* Chicago, 
Illinois^

PARDAVIMUI Tourist Inn, Res- 
taurancija ant vietos, taipgi labai 
tinkama vieta dėl beer garden ir 
tavem, 50 mylių į South nuo Mo- 
mence, III.

714 No. Dixie Highway 
Tel. Momenęe 220-W.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 ... 97^
Varnišas, kuris išdžiūsta į 4 va
landas ........... ............- $1.19
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ............ $9.90
Kas atsineš šį skelbimą, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popieros va
lymui.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

^TEL. LAFAYEĖTE 1083

2608 West 47th St

«BARBECUE , standas pardavimui 
ant 22nd ir Mannheim Rd. Nėra 
kompeticijos. ' - . .

LIUDININKAI IEŠKOMI. Jeigu kas nors 
matC gegružCs 18 d. troką su gatvekariu ak- 
Ridentą ant 47-tos gatves, .tarp Hoyne ir 
Oakley, kur buvo užmuštas vienas vyras, 
prašome pašaukti advokatą dSl nelaimingos 
šeimos. JOHN H. KAY. 11 So. La Šalie St. 
Randolph 2004.

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

4554 So. Rockwell St.

Buy gloves with whot 
it savęs

R«ra reikalo MOKAU *Oc •» 
danrlao. kad cauU Kerą daata 
kolel«. Lietertae 
dldelle tūbas parsiduoda ui 
26o Ji Talo ir apšauto daa- 
tlr B« to raute sutaupiau 
M, ai kuriuos saUte aaripirk- 
U piritlaaites ar ka kita 
uambert Pharmaeal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

Help Wanted—Malė
PARSIDUODA restaurantas ir 

aludė, ruminghouse ir svetainė dėl 
šokių. Parduosiu pigiai. Savininkas 
turi du bizniu. 5Ž100 W. 59th St.

PLIENO IR GELEŽIES DARBININKŲ VADAI

$1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00

' .50 
.50 
,50

o™

Bene visas Town of Lake ry
toj trauks j savo vietinės or
ganizacijos Unity Klubo pikni
ką, kuris (įvyks Sunset Parke, 
prie 135-tos ir Archer.

Crane Coal Co 
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.
TEL. KEPUBL1C 8402 $1.19

$9.90

REIKALINGAS vyras dirbti į ta
vern, nuo 30 iki 50 metų amžiaus. 
Patyrimas nereikalingas, bet turi 
būt tinkamas bartenderis, darbštus 
ir teisingas, ir turi padėti cash 
$300.00 bondsą. Darbas ant ilgo lai
ko po kontraktu, užmokestis geras, 
darbas Chicagoje. Parašykite tuo- 
jaus savo vardą, antrašą ir telefo
ną. Box No. 125, 1739 So. Halsted 
St.< Chicago, III.

PARSIDUODA alaus tavem. biz- 
nis išdirbtas gerai; , priežastį par
davimo, du bizniai, pigiai. 6000 So. 
Carpenter St.

$5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

Pocahontas mine run S“ „ tonas
Help Wanted—Femaie

Darbininkių Reikia

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, gražus didelis Storas, seniai iš
dirbtas biznis. Parduosiu už labai 
prieinamą kainą. 6001 So. Carpen- 
ter St.

Ignas Benešiunas
Juozas Gendrenas
Jonas Zaura .......
Juozapas Dūda ....
Surinko Jonas Zaura ir Lon 

ginas Jusevičius.
Aukavo:
Joseph Balsevičius ...
Joseph Kavarskas......
Jackus Tamkus .........
Liudvikas Petrauskas 
Stanley Venazindis ... 
George Petraitis .......
John Mazenis ...... .....
Pranciška Šliogerienė
Surinko James Druktenis ir

Adomas Bartus.
Aukavo:
Joe Adomaitis ...........
John Oksas ..............
Antanas Lenartavičius
Felix Karvelis ..........
Kazimieras Kukeckis
Surinko Stanley Katarskis 

ir Dominikos šlapelis.

k

$1.00 
2.00 
1.00
.50 
.50

Amąlgamated Association of Iron, Steel and Tin Workers 
vice-prezidentas Thomas G. Gillis (kairėj) ir Louis Leonard, 
tos plieno ir geležies darbininkų unijos sekretorius ir iždinin
kas. z •

| P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 

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

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

Athlete Foot, Dedervinė, Niežuoti 
kojapirščiai, — Gaukite ūmią pa- 
gelbą. Tiktai 50c. už treatmentą. 
Reikalaukite tuojaus,—šiandien.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, III.

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

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 t^.

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo, geri namai. Pašau
kite vakare. 4444 W. Grenshaw Av. 
Tel. Van Buren 8316.

- For Rent
RENDON 6 kambarių flatas pečiu 

apšildomas. Skalbykla, garadžius. 
2721 So. Millard Avė., % mylios į 
West nuo Kedzie.

3 kambariai ir toiletas. $7.00 j 
mėnesį, 2 lubos. Dekoruojamas kas
met. 913 W. Cullerton St. (20 str.) 
arti Halsted St,

x 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.

PARŠ1DUODA arba ant Rendos 
didelis, gražus Piknikams daržas. 
Arti Chicagos. Gerai išdirbtas biz
nis ir Žinomas lietuvių visuomenei. 
Renda pigi. Daržas su gasolino sto- 
čia. Geri proga. Atsišaukite laišku 
Box 126, 1739 So. Halsted St

.. ........II ..............................I..... III.............. ........................ III

Farms For. Sale
- V y. UMlL Pardavimui_______
PARDUOSltl arba mainysiu ant 

namo, 120 akerių, 60 skėrių dirba
mos, visas atakas ir mašinerijos, 
Viskas užsėta ir labai gražiai au
ga: Lake front, prie didelio kelio, 
mylia iki mažo mieščiuko, 10 my
lių iki didėlio miesto, arti Rhine- 
lander, Wisconsin. Savininkas 6012 
So. Troy St

•fa
J ■ įį

ifi'

RENDON restauracija, — arbati
nė ir galiūnas su ar be ruiming-au- 
zės. Gerai įsteigtas biznis dirbtuvių 
apielipkėj. Priežastis — liga šeimy
noje. 5702 W. 65 St.

Real Estate For Sale
NamaUŽemė Pardavinauj

PARDAVIMUI 15 hektarų žemės 
Lietuvoj, Upytės parapijoj; visos 
triobos su įrengimais, gyvuliai ir 
t.t. Klauskite Lukoševičienės, 4400 
So. Mozart St.

RENDON Storas su 4 kambariais. 
Viršuj 25 kambarių rooming house. 
Priimsiu partnerį j saliuno ir res- 
tauranto biznį. 4337 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
niavę mūrinį namą ant privatiško. 

2640 W. 47th St.




