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Amerika Protestuoja 
prieš Vokietija

Amerika protestuoja Panama gal uždarys 
prieš Vokietijos duris Vokietijos
nemokėjimą skolų
VVASHINGTON, b. 18.

Valstybės departamentas pa- Panama ruošiasi, uždrausti im- 
siuntė formalį protestų Vokie11 portuoti Vokietijos prekes iki 
tijai dėl pastarosios paskelbto Vokietija sumokės $112,000 
moratoriumo užsienio skoloms,1 Panamos kavos plantatoriams, 
nuo kurio nukenčia Amerikos daugiausia amerikiečiams. Plan- 
kreditoriai.

Daug žmonių užmuš 
ta gasolino tankų 

eksplozijoj
JAMESTOWN, N. Y., b. 18. 

—Esamomis žiniomis, tarp 12 ii 
20 žmonių liko užmušta ir tarp 
40 ir 50 žmonių sužeista šian- 
dei po piet eksplodavus 20,000 
galionų gasolino lankoms. Eks
plozija ištiko kai keli 'šimtai 
žmonių dabojo kaip ugniage
siai kovojo gaisra prie tankų, 
kuris kilo nuo elektros kibirkš
ties.

Vietos laikraštis sako, kad 
tarp žuvusių buvo daugelis žiū
rėtojų, kurių kūnai dar guli lau
kuose. Visi ambulansai liko 
pašaukti vežti užmuštuosius ir 
sužeistuosius, a* Ugniagesiai pra
dėjo šauktis apiehnkės mieste
lių pagelbos.

Tankai priklausė Richmond 
Oil Co.

Plieno darbininkų 
vadai vyksta Wash- 
ingtonan deryboms

Reikalauja pašalinti 
armijos aviacijos 

viršininką

WASHINGTON, b. 18. 
Amalgamated Assn. of Iron, 
Steel and Tin VVorkers virši
ninkai išvyko į Washingtonų 
pradėti derybos su valdžia apie 
priėmimą jų reikalavimų.

Tos unijos konvencija atidė
jo generalinį plieno ir geležies 
darbininkų streikų, bet įgalio
jo savo viršininkus paskelbti 
streikų, jei nebus išpildyti rei
kalavimai, kuriuos pasiūlė Am. 
Darbo Federacijos prezidentas 
Wm. Green ,kuris ir pasiūlė 
streikų atidėti, tikėdamasis 
daugiau laimėti taikiomis dery
bomis, negu ne laiku paskelb
tu streiku.

Viršininkai pirmiausia pasi
tars su Wm. Green ir kitais 
Federacijos viršininkais ir nu
statys tolimesnę derybų su val
džia eigų.

Chicago, III., Antradienis, Birželio-June 19 d., 1934

prekėms
PANAMA CITY, b

Pirmiausia tarsis su Am. Dar 
bo Federacijos vadais, pas
kui su valdžios atstovais

tatoriai negali gauti iš Vokie
tijos pinigų už jai parduota 
kavų delei Vokietijos paskelb
to užsienio skolų moratoriumo
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Bulk of industry ____
•perating under codes. General Hugh S. Johnson Payrolls up tharply.

Kų davė Amerikos gyventojams vieni metai NRA.

Von Papen pasisakė 
už monarchiją ir 
prieš nacių terorą
BERLYNAS, b. 18. — Su 

vice-kancleriu von Papen dar 
nieko neatsitiko, het Frankfur
ter Zeitung, kuris išspausdino 
jo pilną kalbų Meyerberg stu
dentams, liko konfiskuotas.

Von Papen toj savo kalboj 
labai švelniai pasisakė už kon
stitucinę monarchija ir tiek pat 
švelniai pasmerkė nacių terorų 
ir visišką atėmimų laisvės 
žmonėms.

<Child labor eliminated.

No. 144

Masiniai areštai 
Lenkijoj

VARšAVA, b. 18. — Su di
delėmis iškilmėmis .palaidojus 
nušautąjį vidaus reikalų minis- 
terį Bronislovų Pierackį, prasi
dėjo masiniai areštai, kad sir 
rasti jo užmušėjus. Ta proga 
pasinaudojant areštuojami ne 
tik ukrainiečiai, bet ir visų pa
žangesnių opozicijos partijų 
nariai.

Prezidentas ragina 
kongresą baigti 

posėdį
18.

Lietuvos Naujienos
Konfiskavo socialde 

mokratų laikrašti
Dideli Klaipėdos uosto 

didinimo darbai
KLAIPĖDA.—Klaipėdos uos

to direkcijos pirmininkas, inž. 
Sližys, per pasikalbėjimą 
“Lietuvos Keleivio” bendradar
biu papasakojo apie iros to di
dinimo ir tobulinimo darbus. 
Didelių laivų uoste judėjimo

KAUNAS. Komendanto įsa
kymu socialdemokratų laikraš
tis “Darbo Visuomenė” 2 nr. 
konfiskuotas.

“10 centų” ir “R. N. žinios’1 
už nemoralinius dalykus nu
bausti dukart po 100 lt, o “Ži- Į patogumui jau kuris laikas gi- 

s linamas naujas uosto baseinas. 
j Per vasarų numatoma visą nau

jąjį uosto baseiną pagilinti iki 
1 7.5 metrų, t. y., iki tokio gy-

nios” 50 lt. Bronius Kairaitis 
už triukšmavimų nubaustas 
300 lt. arba 3 sav. kalėjimo.

SU

I

Rezignavo dar vie-lio-kad i « Kal',tų ip>aukti di- 
i dieji juros laivai. Esanti uos-nas Darrowo tary 

bos narys

WASHINGTON, b. 18. —At
stovų buto komitetas po ilgo 
tyrinėjimo vienbalsiai rekomen
davo karo sekretoriui pašalinti 
iš vietos gen. Benjamin D. Fou- 
lois, armijos aviacijos viršinin- 
kq.

Raportas, kuris tapo įteiktas 
ir prezidentui Rooseveltui. Kal
tinama generolų už neteisingu
mų, netinkamų pareigų ėjimų, 
nesugebėjimų, neužtikimumų ir 
netikusį tvarkymų savo depar
tamento reikalų.

Politinės peštynės N 
Dakotoj: du gu

bernatoriai

Kruvinas sekmadie 
nis Havanoj;

12 žuvo

Karščių banga Fran 
cijoj

8 vai. darbo diena 
Colombijoj

BOGOTA, Colombia, b. —Vi
soj Colombijoj liko įvesta 8 
vai. darbo diena ir valdžia sa
ko, kad ji tai vykinsianti visu 
griežtumu. Darbo valandos li
ko sutrumpintos, kad galėtų 
gauti darbo ir paliuosuotieji 
iš kariuomenės kareiviai.

4 žmonės prigėrė

BISMARCK, N. D., b. 18. - 
Teismui radus gubernatorių 
Lagner ir keturius jo sėbrus 
kaltus dėl ėmimo pinigų poli
tiniams tikslams už CWA dar
bininkų, iškilo smarkios politi
nės peštynės ,kad net tapo pa
šaukta federalinė kariuomenė 
teismų saugoti.

Šiandie Lagner ir kiti turė
jo būti nuteisti, bet jiems pra
šant, nuteisimas atidėtas iki 
birželio 29 d., už dviejų dienų 
po nominacijų, kuriose Lagner 
yra kandidatas.

Vice-gubernatorius Olson, ku
ris priklauso priešingai Lagner 
frakcijai, pasiremdamas tuo, 
kad Lagner rastas kaltas ir 
todėl buk negali eiti pareigų, 
atvyko į Bismarck, sudėjo gu
bernatoriaus priesaikų ir ban
do užimti gubernatoriaus vie-

HAVANA, b. 18. — Vakar 
Havanoj buvo tikrai kruvinas 
sekmadienis, teroristams puolus 
įvairius asmenis ir ABC re
voliucinės draugijos paradų. Vi
so vakar teroristai užmušė 12 
žmonių ir 90 žmonių sužeitė. 
Daugelis sužeistųjų irgi vei
kiausia mirs.

Del tos priežasties pulk. Ba
tistą paskelbė Havanoj karo 
stovį.

PARYŽIUS, b. 18. — Dide
lių karščių ir sausros banga 
užpuolė visa Fancijų. Ji grų- 
sina pribaigti naikinti vynuogių 
derlių, kuriam jau pirmiau ge
rokai pakenkė sausros, karščiai 
ir po jų sekusios šalnos.

LONDONAS, b. 18.— Angli
ju irgi perėjo didelių karščių 
banga, kurios galo dar nema
tyt.

WASHINGTON, b.
Nors kongreso posėdžiai turėjo 
užsibaigti pereitų šeštadienį, 
tečiaus iškilus ginčams tarp 
niekurių senatorių, posėdis už
sitęsė ir gali tęsti dar kelias 
dienas.

Kad paskubinti posėdžio bai
gimų, prezidentas pranešė, kad 
jis pageidauja, jog priėmimas 
geležinkelių darbo įstatymų bu
tų atidėtas kitam posėdžiui. 
Manoma, kad posėdis dabar ga
lės baigtis gal dar šiandie va
kare, ar rytoj.

Stoty rastas moters 
liemuo

CONWAY, Ark., b. 18. —Ke- 
turi žmonės prigėrė Arkansas 
upėj apvirtus valčiai.

Lagner gi apstatė savo rū
mus šerifo pagelbininkais ir 
nieko į juos neįleidžia, taip kad 
Olson negali įsigauti ir užimti 
gubernatoriaus vietos. Jis ke
tina kreiptis į teismų.

ORHte

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi

LONDONAS, b. 18. —Chinie- 
čių piratai užpuolė anglų laivų 
Shuntien ir suėmė du laivo vir
šininkus ir tris anglus pasa- 
žierius.
chiniečių iš laivo įgulos. Pira
tus vytis pasiųsti anglų karo 
laivas Veteran ir laivyno lėk
tuvai.

Be to suimta ir 20

8-

6 žuvo uragane pietį 
nėse valstijose

Suėmė raketierių 
saiką

NEW YORK, b. 18. —Queen- 
borough priemiesty liko suim
ta keturių vyrų ir dviejų mo
terų šaika, kuri užsiėmė įvai
riais reketieriškais budais vy
lioj imu iš žmonių pinigų. Ma
noma, kad ta šaika pereitais 
metais išvyliojo iš žmonių $100/ 
000.

Dabar ieškoma kitų šaikos 
narių, nes ji turėjo plačius ry
šius ir kituose miestuose.

NEW ORLEANS, La., b. 18. 
— Smarkus uraganas perėjo 
Louisiana ir Mississippi valsti
jas, palikdamas šešis negyvus 
žmones, daugelį sužeistų ir pri
daręs didelių nuostolių pasė
liams. Nuostoliai siekia milio- 
nus dol. ir šimtai šeimynų at
sidūrė dideliame varge.

BRIGHTON, Anglijoj, 
—Vietos 
skrynioj, rastas moters lie
muo, su piuklu atplautomis gal
va, rankomis ir kojomis.

Liemuo yra apie 40 m. am
žiaus moteries. Jokių žaizdų ne
turi. Skrynia buvo palikta 
birž 6 d. ir, matyt, niekad pir
miau nebuvo vartota.

Vėliau kitoj stoty rastas če
modanas su moters kojomis.

geležinkelio
b. 18. 
stoty,

Vokietija atmetė Ru 
sijos pasiūlymą

Kad at-

13 sužeista Fordo 
dirbtuvėj

PANAMA CITY, b. 18. —18 
jurininkų iš paskendusio nor
vegų . laivo Knute Hamsun, va
kar atplaukė į Kubų. Jie pra
leido juroje 8 dienas, pastarą
sias 4 dienas be vandens ir be 
maisto.

Kiti 18 narių įgulos liko iš
gelbėti pirmiau, kai sudegė ii 
paskendo laivas pereitų sekma
dienį Corribejos juroje.

DETROIT, Mich., b. 18. - 
13 darbininkų liko sužeista eks
plozijoj

Penki 
mirs.

Kitoj
mėj liko užmuštas darbininkas 
Russell Clark.

Fordo liejikloj., 
sužeistųjų veikiausia

Fordo dirbtuvėj nelai-

MONONA, la., v. 18. —žai- 
bas užmušė Richard Collins, 40 
m., viešėjusį netolimoj ? ukėj. 
Kiti du žmonės, kurie kartu 
buvo daržinėj, liko prisvaigin- 
ti.

RYMAS, b. 18.
gaivinti pirmesnį Rusijos-Vo- 
kietijos draugingfumų, kuris 
pradėjo atšalti, Rusijai pada
rius sutartį su Franci ja, Lit
vino v buvo pasiūlęs Vokietijai 
prisidėti prie rytinės Locamo 
sutarties, kurių pasirašytų Vo
kietija, Rusija, Lenkija ir če- 
choslovakija ir kurių garantuo
tų Franci ja.

Vokietija tų Rusijos pasiuly 
mų atmetė.

FREDERICKSBURG, Va., b. 
18.—Vienas negras darbininkas 
liko užmuštas ir 18 darbinin
kų sužeista, eksplozijai sugrio
vus Sylvania Industrial Corp. 
dirbtuvę, kurioj buvo gamina
ma plona vyniajoma popiera.

to viduryje salelė, kuri atsi- 
rada prakasus sienų iš senojo 
žiemos uosto į naująjį baseiną, 

WASHINGTON b. 18. _ W. dabar nukasama. Jos mažada-
i j lėlė bus palikta tik prie molo 

nuo Marių pusės. Nukastoji 
salelės dalis gilumu bus suly
ginta su bendru uosto gilumu, 
taip kad bus plačiu gilaus van
dens plotu padidintas žiemos 
uosto susijungimas su naujuo
ju baseinu. Taip pat nuolat 
prižiūrimas ir į uosta įvažia
vimo gilumas, kuris, esant 
smarkiai srovei ir nepastoviam 
vandens lygiui, reikalauja di
delės priežiūros.

Išilgai naujojo u’osto, t. y., 
rytiniame krante, bus praves
tos trys geležinkelio linijos, o 
skersai naująjį uostų, pietinia
me krante, bus pravestos dvi 
geležinkelio linijos. šiemet 
uoste bus pastatyti trys ar ke
turi nauji kranai prekėms per
krauti, maždaug apie 2.5 tonų 
kėlimo galios kiekvienai. Kra
nai bus pastatyti tokios rųšies, 
kad jais prekių perkrovimas 
butų kaip galint patogesnis.

Einanti prie uosto žemė su
skirstyta į 7 sklypus sandėlių 
statybai. Numatoma, kad jau 
šiemet tuose sklypuose pasista 
tys sandėlius Finansų Ministe*- 
rija, 
rios 
mos, 
ma,

Be visų paminėtų statybų ir 
darbų, kurie bus varomi uoste 
šiemet, bus atliktas dar vienas 
didelis darbas, kuris teiks di
delių palengvinimų žvejams, tai 
geležinkelio linijos nutiesimas 
per žvejų uostų.

laiške

O. Thompson iš Chicago, rezig 
navo iš Revievv tarybos, kuriai 
pirmininkauja Darrow. Jis ne
pasirašė antrąjį Darrow tary
bos raportų apie NRA mono
polistines tendencijas.

Savo rezignacijos
Thompson aštriai puola NRA, 
ir sako, kad vienatinis išsigel
bėjimas yra pakeitimas klasių 
santikių. “Tik darbininkų <r 
famerių valdžia gali suplanuo
ti produkciją, pagaminti pre
kes naudojimui, o ne dėl pel
no, pašalinti skurdų ir pakelti 
visos šalies gyventojų gy
venimo standardų”, sako 
Thompson.

Jis prisiima pilną atsakomy
bę už priedų prie pirmoj.o raT 
porto, kurį betgi Dartow pasi
rašė.

Thompson yra antras narys, 
kuris pasitraukė iš Darrow ta
rybos. Pirmas pasitraukė 
John F. Sinclair, kaip tik dėl 
visai priešingos priežasties. Jis 
pridavė atskirų raportų, kuris 
mažai skirėsi nuo visos tarybos 
raporto, tik pridūrė, kad tary
ba viską tik paviršutiniai iš- 
tirė.

Prezidentas nepriėmė Sinclair 
rezignacijos ir veikiausia ne>- 
priims nė Thompsono rezigna
cijos, kadangi Darrowo taryba 
būvės greitai paliauti veikti, iš
sisėmus nedideliems jos ištek
liams.

Rado 3 nušautus au 
tomobily

NEW BRUNSWICK, N. J., 
b. 18.— Kūnai trijų nušautų 
žmonių rasti automobily Dun- 
ham’s Corner miestely, netoli 
nuo čia.

BUENOS AIRES, b. 18. - 
Centralinę ir pietinę Argentiną 
užklupo didelė šalčių banga, o 
Andų kalnuose siaučia tokios 
sniego pūgos, kad per kalnus
jokiu budu išvažiuoti negalima, vo vietoje užmuštas.

Lietuvos Bankas ir įvai- 
privačios ir kitokios fir- 
kurių tarpe kaip numano- 
ir “Lietūkis”.

Įsitaisė lentpiovę ir joj 
žuvo

PANEMUNĖ. — Panemunės 
vai. Papiškių km. ūkininkas 
Jonas Narbutas su savo kai
mynų įsitaisė lentpiuvę, bet 
lentpiuvė. veikė be leidimo ii 
techniško patikrinimo. Ana die
nų Jonas Narbutas per neat
sargumų įkišo galvų tarp pink
lų klynų ir gaterio rėmų ir bu-

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycleš

I $0
iImV r’:
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS

■. K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MĮLASEVIČIA
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGUOS ADVOKATAS 
K. R. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

KONTESTO GARBES KOM.:

J. ASCILLA
J. GALSKIENĖ
V. PAČKAUSKAS.

• ,
? Chicagos Lietuvių Draugijos ofisas atidaras pirmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 7 vakaro ir ketvirtadieniais nuo 

V '■ 4 iki 7 vakaro. Norintys įstoti Draugijon malonėkite atvykti čia pažymėtu laiku arba telefonuokite.
> 1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117. _ __________________

Verta pagalvoti
’ * ■ I

Daug Chicagos lietuvių 
A' draugijų pastaraisiais metais 

užsidarė, daug dar iš gyvuo- 
- ‘ ' jaučių gyvena vien ant popie- 
*'*■“ ros—vien todėl, kad pasirod- 
’* žius, jog ir jų draugija gyvuo

ja. Didelis skaičius tų draugi- 
‘ jų, kurios šiaip taip laikosi— 

jos grėit išnyks tarsi migla. 
>»**' ’ Aišku kaip diena, kad jeigu 
•‘"'organizacija nesugeba savo 
l7’ * skaičiaus narių dauginti, ne

moka prieiti prie jaunimo ir 
•*'’ jį įtraukti į savo eiles — to- 

kios pašalpos draugijos atsi
duoda šaltu lavonu. Joms nė
ra progos ilgai gyventi. Tad 
kodėl tokių draugijų lyderiai 
nepagalvoja ir neduoda savo 
organizacijos nariams su
prasti, kad laikas ieškoti vie
tos ne kapinyne, bet kitoje or
ganizacijoje, kuri turi tinka
mą ateitį — auga nariais, au
ga jaunimu, turi tinkamą 
tvarką.

Bet, deja, musų mirštančių 
organizacijų lyderiai didžiu
moje yra garbes trokštą žmo
nės — nori būti pirmininkais, 

• sekretoriais, iždininkais, ne
paisant, kas tai organizacijai 
atsitiks ryt bei po ryt. Neat
sižvelgia į tai, kad jų draugi- 

; jos nariai, draugijai užgesus,
bus apvilti, apgauti — rįokė- 

* ję j draugiją dešimtis nTFTtf
nei ligoje nei pomirtinėje ne
gales gauti nieko. Tokių drau
gijų lyderiai bei viršininkai 

J į skaudžiai nusikalsta prieš sa
vo organizacijos narius — jie 
bus tikrieji jų skriaudėjai, 
kad nei ligos pašalpos, nei 
jam pasimirus jo šeimyna pa
laidojimui negalės gauti nie
ko iš tos draugijos į kurią na
rys laike daugelio metų yra 
sumokėjęs stambias sumas pi
nigų.

Chicagoje yra keletas ge
riau gyvuojančių lietuvių pa- 

< šalpos organizacijų, į kurias 
silpniau gyvuojančios galėtų 
ieškoti prieglaudos, jeigu dar 
nėra visai subankrutavusios. 
Draugijos susimetus į didesnį 
skaičių ir dar apsčiai įtrauk
damos jaunimą į savo eiles 
gali sėkmingai verstis — už
teks organizacijose pinigų ser 
gančių narių pašalpai, užteks 
apmokėti pomirtines ir rniru-

riams ar neverta joms ieškotis 
pastogės anksčiau, negu jų 
pačių namas galutinai su
grius.

Chicagos Liet. Drau
gijos laike pereitos 
savaitės įsirašė se
kami nauji nariai:

Euphrosine Mikužis.
P-lė Euphrosine Mikužis, 

musų Draugijos nauja narė, 
iš profesijos yra pedagogė. 
Keletas metų atgal baigė 
Northvveslern universitete pe
dagogijos skyrių, vėliau Chi
cagos universitete ėmė Post 
Graduate — studijavo dramą 
ir literatūrą. Smagu priminti, 
kad visos žymios Chicagos lie
tuvių intelektualės jėgos yra 
nariais Chicagos Lietuvių Dr- 
jos.

Dar verta pažymėti, kad 
p-lė Mikužis yra aktyvi lietu
vių Visuomeniniame gyveni
me. Darbuojasi ne tiktai Chi
cagoje įvairiose lietuvių orga
nizacijose, bet ir SLA. yra 
Jaunuolių Komisijos pirminin
kė ir šiaįs metais keliasi į 
SLA^Jždo globėjus. Neabejoti
na, k^B^roi to seime ji bus 
išrinkt a/

Leokadija B. Kilksc^įįįU^
P-n i a L. B. Krikščiūniene 

■JTa žmona Povilo Krikščiūno, 
kuris užlaiko gražiai įrengtą 
rubsiuvyklą, 2816 W. 63rd St. 
Pats Krikščiūnas įstojo Chica
gos Lietuvių Draugijon pąčioj 
vajaus pradžioje; na, o p-ia 
Krikščiunienč tiktai dabar. 
Bet ypa sakoma, kad geriau 
vėliau, negp niekad.

P-nai Krikščiūnai tiktai pa
reitą rudenį grįžo iš Milford, 
Conn., ten jie išgyveno virš 
dešimties metų. Grįžę Chica- 
gon pasirūpino vėl užmegsti 
tamprius ryšius su lietuviškų 
gyvenimu Cljicagoje. Kreditas 
p-niai Bendžienei už p-nios 
Krikščiūnienės įrašymą Drau
gi j on.

Mari joną Sadauskienė.
P-nia Marijona Sadauskie

nė yra žmona musų mylimo 
dainininko Prano Sadausko. 
Pranas jau kiek seneliai! čia 
įsirašė, na, o dabar ir jo my
limoji Draugijos narė liko. 
Puiku! Čia jau nuopelnas p.

darbuotojas p. Galskis gerų 
narių Draugijai visur suran
da.

George Sheslokas.
Rimtų žmonių .mums visur 

reikalinga, o ypačiai lietuvių 
organizacijose. P-nas Shesto- 
kas yra rimto ir malonaus 
budo žmogus. Jo prisidėjimas 
Draugijon padaugino .skaičių 
musų organizacijoj rimtais, 
inteligentiškais žmonėmis.

Bus Draugijos 
piknikas

Praeitas Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas, įvy
kęs birželio 12 d. Masonic 
Temple svetainėje, tarpe kitų 
svarbesnių tarimų, didžiuma 
balsų buvo nuspręsta rengti 
biznišką pikniką. Piknikas į- 
vyks liepos 22 d. Juslice Park 
—prie Archer avė. ir Kean 
avė. šitame darže kas metai 
yra rengiama Lietuvių Tautiš
kų kapinių piknikai “Decora- 
tion Day.”

Ypačiai šiais metais Juslice 
Park daržas yra gana gerame 
stovyje — motina gamta pri- 
žcldė daug žolės, dulkių ran
dasi kuo mažiausiai. Musų 
Draugijos Gerovės komisija, 
kiiri rūpinasi šito bizniško pik 

dės visas ga
li m pikni
kas butų tikrmNĮiįMDŠkas. 
Draugijos Gerovės komisija 
susideda: M. Kasparaitis, J.
Grigaitis, K. Čiapukas, J. Kau
linas ir V. B. Ambrose.

Devyniolika Chicagos Lietu
vių Draugijos narių važiuoja 

į Detroitą delegatais.

Pabaigoje šitos savaitės net 
devyniolika musų Draugijos 
narių iš Chicagos važiuoja į 
SLA. seimą Detroite delega
tais. Tas parodo, kad į Chica
gos Lietuvių Draugiją pri
klauso visi žymesni darbuoto
jai Chicagoje ir apylinkėse. 
Chicagos Lietuvių Draugija 
nuoširdžiai velija savo na
riams delegatams, kad veiklų 
sutartinai naudai organizaci
jos, nes SLA. yra pažangi lie
tuvių organizacija, kuri po sa
vo sparnu vienija išsiblaškiu
sius lietuvius po plačiąją A-

siems savo nariams.
Dar yra pravartu priminti 

apie lietuvių jaunimą. Tūli 
sako, kad čia gimusio lietu
vių jaunimo nėra galima į lie
tuvių organizacijas įtraukti. 
Ta mintis yra klaidinga. Lie
tuvių jaunimas dedasi į lietu
vių organizacijas, jeigu jiems
tinkamai išdėliai lietuvių or
ganizacijos svarbą ir parodai, 
kad organizacija, į kurią jį 

ar-—įrašai, bus jam naudinga.
Chicagos Lietuvių Draugijos 
darbuotojai laike paskutinių 
kelių mėnesių įrašė Chipagos 
Lietuvių Draugijon apie 80 

J . čiagirnių lietuvių — tarpe jų 
j ^yra įvairių amatų, profesijos 
J ir šiaip darbininkų. Šiandien 
i—*į Chicagos Lietuvių Draugiją 

priklauso virš 200 čiagirnių 
- lietuvių. Ateityje Chicagos 

f Lietuvių Draugija lengvai už- 
J ’ pildys pasidariusias spragas 

senųjų eilėse. Nežinau, ar ki? 
Į — ta lietuvių organizaciją Chi- 
| cagoje gali tuo didžiuotis?

Mano šitie keli žodžiai gal 
•būt yra verti pasvarstyti kai 

L kurių lietuvių draugijų na-

Kemešio už gerą pasidarba
vimą.

Emily Parrnalis.
Šita jaunuole yra studentė 

ir vos 16 metų, plius yra duk
tė Einmos Parrnalis, kuri už
laiko gražiai įrengtą taverną 
adresu 644 N. State St. Čia 
motina irgi priklauso. Gals- 
kini kreditas už dukters įra
šymą. Gerai, Petrai, darbuo
kis, mums daugiau tokių na
rių reikalinga.

Auna Balčiūnas.
Čia vėl Petronėlei Šliužip- 

neį nuopelnas už įrašymą 
Chicagos Lietuvių Draugijon 
• brigtonparkietės p-nios Bal
čiūnienės.

Zofija Lukošius.
Musų, nauja Draugijos narė 

p-nia Zofija Lukošius yra far- 
merka nuo Displain River. 
Musų darbštus darbuotojas p. 
J. Sholteman pasirūpino šitą 
jauną ponią net ir farmosp 
susirasti, kad įrašius Chica
gos Lietuvių Draugijon.

Bell Bulman.
šita p-nia yra northsidietė 

nuo Irving Park Blvd. Musų

meriką.
Kiek teko sužinoti, lai iš į- 

vairįų SLA. kuopų musų Dr- 
gijos nariai yrą išrinkti dele
gatais į SLA. 38-tą seimą Det- 
roit, Mich., kuris prasidės se
kamą pirmadienį, birželio 25 
d. yra sekami:

1. Dr. V. A. Šimkus,
2. Dr. A. Montvidas,
3. P. Grigaitis,
4. Adv. K. P. Gugis,
5. J. P. Varkala,
6. E. Mikužįutė,
7. J. Mickevičius,
8. A. Rypkevičius,
9. A. Zalatoris,

10. Ą, čiapukįenū,
11. M. Valaitienė,
12. P. Valaitis,
13. B. J. Žolynas,
14. K« Pocius,
15. J. Stungis,
16. K. Mačiukas,
17. K. Bątutiš,
18. Įf. Ęatkevičiene,
19. J. H. Puida.
Gal būt, kad yra ir daugiau 

išriiĮkjlų iųųsų Draugijos narių 
delegatais, bet iki šiam laikui 
nėrą tekę sužinoti.

DAR DU DIKTATORIAI TARSIS TARP SAVĘS

Dabar užėjo diktatorių pasitarimų laikas. Pas Mussolini 
jau kelis sykius lankėsi Austrijos diktatorius Dollfuss, o ne
senai lankėsi ir pats Hitleris. Dabar Turkijos diktatorius Mus- 
tapha Kernai Paša (kairėj) ruošiasi aplankyti Rusijos dikta
torių Juozą Staliną, kad pasitarti apie Rusijos-Turkijos san- 
itikius ir bendrą užsienio politiką.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Moterį automobilis užmušė.

šeštadienio popietis, apie 
2 ar 3 valandą. Šauja auto
mobilis Milwaukee avenue 
apie Girard gatvę miesto 
link. Šauja tokiu greitumu, 
kad, sakytumei, i gaisrui sku
bintus!.

Staiga kiek toliau pasirodo 
moteris einanti skersai gatvę. 
Jos glėbis pilnas pundų ir pa
kelių.

Sužviegė ąutoinobilio stab
džiai. Pakeliai, pundai ir ry
šuliai pabiro, pasiskleidė į 
visas puses. Moteris numesta 
iš vidurio gatvės prie šalygat- 
vio.

Apsisuko automobilis, susto
jo-

Subėgo žmonės moterį gel
bėti. Bet pagelbos jai jau ne
bereikėjo. Atvyko policija, 
surašė ir aprašė įvykį... ir nu
važiavo.

Ir vėl piliečiai eina ir va
žiuoja savo reikalais, kupčiai 
šinkuoja tavoms, jaunuomenė 
juokauja,o seniai ruko ciga
rus, lyg nieko, o nieko rimtes
nio ir šiurpesnio nebujtų įvy
kę čia pat vos pusvalandį pir
miau. — S’.

Aišku, kad Misevičiai bizniui 
yra tinkantys žmonės.

Geriausio jiems pasisekimo.
Beje, susirinkusiuose paliko 

ypatingai malonų įspūdį jauna 
muzikantė-armpnistė, p-lė Ste
fanija Linkauskaitė, 6422 
Maplewood Avė.;—Juozas.

NorthSide
Emma A. Ascilla baigė ketu
rių melų mokslą Carl Schurz 

High School.

Agnės ir Juozo Ascillų duk
tė Emma A. Ascilla šiomis 
dienomis baigė keturių metų 
kursą Carl Schurz High 
School. Emma gavo pažymėji
mus (kaip gabi mokinė. Reikia 
duoti kreditas p-niai Ascillie- 
nei už gerą auklėjimą ir mo
kinimą dukters. Emma ketina 
ir toliau mokintis ir rengtis 
įstojimui į universitetą. Geros 
klotes jaunai panelei. —M.

Atlankė Naujienas
Vakar, pirmadienį, atlankė 

Naujienas p. Antanas Kareiva, 
kuris šiomis dienomis atvyko 
Chicagon iš Rio Grande Vąlley,

Texas valstijoj. Ten, 1800 my
lių tolumoj nuo Chicagos, p. 
Kareiva farmeriauja.

Rietuvių toj apielinkėj yrą, 
be p. p. Kareivų, tik advoką- 
tas Mastauskas ir p. Kulikaus
kas, seniau farmeriavęs Wis- 
consine, McNaughton apielin
kėj. —V. P.

"NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 

Iiki 8 vai. vak. Nedėiiomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Bile kur | RYTUS
Išmėginkite Safevay Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš
taįp 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”

f1"1!"1*1’1’?

čių dolerių vertės. O kurie ir 
neturėjo laimės gaut dovanas, 
jų linksmas ūpas nepasikeitė. 
Kiek vėliau pasigirdo girioj lie
tuviškų dainų aidai. Tas primi
nė gal ne vienam, kaip tie pa
tys draugai kliubiečiai kadaise 
gyvendami Lietuvoj nei negal
vojo, kad atvykę užjurin vėl 
galės susitikti ir susiburt į tą 
pašalpinę ir kultūrinę organi
zaciją ir surengti tokią pramo
gą, kur šimtai lietuvių atvykę 
praleido juo smagiausiai laiką.

Norintieji tapti šios organi
zacijos nariais ir susipažinti su 
kliubiečiais gali atsilankyti i jų 
mėnesinius susirinkimus, kurie 
įvyksta kiekvlė*!!d bmėhesib pir
mą dieną. Kliubo nariams ši 
organizacija teikia ne tik ma-

Smagus Jaunų Liet, 
Am. Tautiško Klubo 

piknikas
Bent 700 dialyyavųąių lietuvių 

kliubįečių ptarengipie įgijo 
juo geriausių Įspūdžių ir prąr 
leidų laiką juo smagiausia.

Birželio 17 d. minėjas kliu- 
bas buvo surengęs J. J. Spai- 
čio darže metinį pikniką. .

šis kliubas turi virš 300 na
rių, bet jų pramogų lankyto
jų, kaip pasirodo, randas kur 
kas daugiau, ir šiarpą padengi
me dalyvavo bept 700. Mat, 
kliubiečiai ųe pąžądaįs publiką 
vaišiną, bet duodą tą, ką iš 
anksto jai prirengia.

šis jų parengimas Ukj’ai bu
vo smagus. Buvo , pąrupintą 
šauni orchestra, piąe kurios 
apie 300 jaunimo linksminos 
įkį vėlaus vakaro. Q kiti taip
gi SHWtyi Imką leido, -prie ki-? 
tokiąy'ivąįrių žaismių.

Apie 6-tą valandą kliubo val
dybą išdąlipo laįmptpjąms do
vanas, kurių buvo kelių dešim- ' . ' i 'i

tcrialę paramą, bet ir moraliu 
atžvilgiu yra naudinga būti na
riais tokios organizacijos, kuri 
remia kiekvieną kilnų lietuvių 
sumanymą. —Frauk Bulaw.

Roseland
Mokyklos baigimas paminėta

šeštadienio vakare, birž. 16 
d., p.p. Misevičiai surengė šau
nią puotą (adresu 10435 So. 
Michigan avė.) savo dukrelei 
Birutei dėliai baigimo mokyk
los.

Susirinko nemažas būrys jau
nuomenės ir smaugusių žmonių 
—daugiausia roselandiečių, nors 
buvo atvykusių ir iš toliau.

Draugai Misevičiai visus sve
čius puikiai pavaisino. Vaka 
rienės laiku kalbėjo ja'unuo'- 
liai, kalbėjo ir suaugę, ir visų 
pasireiškė ta pati mintis, kad 
mokslas yra brangesnis už pi
nigus.

Apdovanojo jaunąją Birutę 
dovanomis, ir geriausiais linkę 
jimąis.

Svečiai gražioj nuotaikoj prie 
šaunios muzikus linksminosi iki 
vyturiai pradėję giedoti.

Draugai Misevičiai Boselan- 
de. užlaiko dvi saldainių ir ledo 
košes (aiskrymo) krautuves. 
Vieną tų krautuvių yra aukš
čiau minėtu adresu 10435 So. 
Michigan avenue, o kita ant 
kampo 1Į1 gatvės ir Indiana 
avenue. Yra pažymėtina tai, 
kad jie turi įrengę moderniš
kas mašinas ir patys gamina 
šąltkošę ir kitus minkštus gė
rimus. O kąs svarbiausia—tai 
biznis gerai sekasi.

Ka$ šį pasisekimą suisląukti, 
p.p. Mįsevičiąms teko daug dar
bo atlikti. Keturi melai atgal 
jje pradėjo šaltakošės biznį va
gonų arba vežimėliu gatvėj. O 
šiandie, nęrs ir depresijos lai
kais, jau turi dvi krautuves.

Grindys
Lengva

Nuvalyti
Kuomet jus Vartojat

Pilsen Floor Oi!
UŽLAIKO ŠVIESIOJ SPALVOJ

Padaro Labai žibantį Varnišo paviršių. Ne persisunkiamą paviršių, 
kur ne purvas nė dulkės neįsigaus. Išbaigimas, kuris lengvai duoda 
nusivalyti su mapa.

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ar 
, i Hardware - Krautuvėje. - - - -

.................... .......... .. ... 'I . ......... ....... ............  . .III

Gals.
Crab Orchard ------
Old Trąder Str. 4.65
Windsor Str. 100° ------
Brigadier ——
Silver Bell Str. 3.95
Robt. Henry Str. Ky.

Bourbon ——

ŠIOS PROGOS

15.55

11.80
9.90

18.65
14.45

Pintą
19.25
14.95
14.95
12.90
13.00

15.90

4 DIENŲ 
SPECIAL

BRIDGEPORTLIŲUORCO
INCORPORATED

3252 So/ Halsted St.
VICTPRY 5382—5383.

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skalijus gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Wijlow Springs 43

Willow Springs, III.

į WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kąre

GYDO VISAS LIGAS VYRU TU MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT ĘAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEISQYD(MQS Jpą 
YRA. Speciallškai gydo ligas pilvo, plaučių Įr pūslės, ųžnuo- 
dijima kraujo.“ odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per“ daugeli metų ir išgydč 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kąsdię 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valancįai vakarę. 
Nedėiiomis nuo 11 ryto Iki 1 vai, 
4Ž00 West 26 St. KampaęjKeeler Avė. Tel. Crawford 5573

f
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AFIRE 
=>l.ACE

THIS 
OLD 

CUEST 
MIOHT

IŠMĖGINIMUI 
PASIULIJIMAS!

Vi nikus 
Kodėl? Na 
noti, — 
Reiškia 
buvo 
kam

UOOK OUT 
EVERYBODY 
MEDE GOGS'

prosyti, 
kiek 
sako

tTS COLb 
IKI MERE?

aHEDOOR 
OFTME 

CLOUD 
CASTLE 

OPENED 
ANDWE 

NOWSTAND 
ONTHE 

THRESHOLD 
OFA 

SREAT 
ADVENTURE

šiais me- 
Janušausko 
sako: “Ar 

rašyta Cle-

Antradienis, birž. 19, 1934

daugumos SLA. narių 
, — bus viskas gerai ir pa

AUTOMOBILIO

RADIO

tuoja ir už tai niekų kaltinti 
negali.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

negu užsisakysite kurą 
Patirkite faktus apie žemos 

kainos Gazo Šilumą

vo garsinta, kad kalbėtojas 
bus centro sekretorius M. J.

pinigai, kuriuos jus užmokėjo
te už parendavojimą bUs iškai
tyti už įrengimo apmokėjimą. 
Rendos pinigai. įskaitomi į jū
sų ga^o sąskaitą.

Mes su malonumu suteiksi
me jums visus faktus apie ga
zo Šilumą jūsų namuose kartu 
su apskaitliavimu už įrengimą.

Atsikreipkite į musų arti
miausi gazo ofisą šiandien.

64 WEST RANDOLPH ST.
4-toe lubos Garrlck Theatre Bldg.

JUS NIEKO NEINVE 
STUOJATE 

išmėginimui gazo šilumos

r MERE/ THIS 1 
OLD CMEST WILL 
MAKE GOOD 
KINDLING, GO5M į 

k IT’S MEAVY/

GAZAS YkA * '
EKONOMIŠKIAUSIAS 

Truputi mažiau negu . viduti
niškai du nuošimč. išleidžiama 
šeimoje už gazo patarnavimą. 
Apie 38 nuošimčius vidutiniš
ka šeima išleidžia ant maisto.

Dolerio vertės maisto ir pen
ktas arba šeštas centus išviri- 
mui to maisto; kainuotų keletą 
dolerių, jeigu tą maistą jau 
prirengtą, jums atsieitų pirk
ti kur nors kitur.

Kitais žodžiais, jūsų gazo 
pečius sutaupę jums pinigus— 
daug pinigų ant jūsų maisto 
sąskaitos, ekonomiškame to 
maisto prirengime. Ir kuo dau
giau jus vartojate savo gazo 
pečių, tuo daugiau jus sutaupo
te pinigų.

Gazo Šildymo Divizija

Gal juokdariai ir įspėjo 
Mat, niekas neatsitinka be 
priežasties. Na, kaip ten nebū
tų, bet ncwyorkictits prakai-

Jos. F. Budri k,*.
3417-21 S. Halsted St 

Tek Boulevard 8167
CHICAGO, ILL.

pirmas, — praganė aps- 
dą; antras, — kurie

narys, miaukęs 65

Budriko mechanikai įdės 
radio į automobilių jums 

belaukiant.

CLEW 
TO THE 

LOŠT

WCFL. 970 k.. Nedėlioj nuo 1:00 
iki 1:80 vai. po pietų gražus ra
dio programas.

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

pavasario 
Visur 

išvaizda, 
f vii nė 

prisirinkus slie 
neša 
vai- 
me-

laike pirmųjų, metų jums ne
patiks gazo šilumą, mes atsta
tysime už musų kaštus jūsų 
seną apšildymo įrengimą geroj 
tvarkoj. Kuomet jus išmėginsi
te gazo šilumą, jus mokėsite 
tiktai $3.00 į mėnesį už įren
gimo rendavojimą vidutiniš
kuose namuose, už devynius 
šildymo mėnesius. Jeigu jus 
nusitarsite palikti gazo šilumą,

laivais, 
visa vakarinė miesto 
ypatingai River Side 

ir West End Avė. Broa- 
irgi prikimšta automo- 
r trofikas toks didelis, 

kur

Įrodymui, jog kiekvieni namai išgali apmokėti ui 
gazo šilumą, mes įtaisysime ją ui musų kaštus .. 
prašalinsime ui musų kaštus, jeigirjums nepatiks

IŠMINTINGA yra pažiūrėti į 
priekį, apsirūpinti žiemai, bet 

bukite atsargus ir padarykite 
teisingus žingsnius. Pirm negu 
užsisakysite kurą, jums apsi
mokės nuodugniai patirti apie 
automatišką gazo šilumą jūsų 
namuose. Iškaščiai už gazo ši
lumą yra dabar tik puse tos 
sumos,v kuri buvo 1930-31 metų 
sezone. Ir kas svarbiausia, jus 
dabar galite išmėginti gązo ši
lumą jūsų namuose neinvestuo
dami nei cento už įrengimą.
Musų Išmėginimo Propozicija, 
įrodymui, jog kiekvieni namai 
dabar išgali apmokėti už gazo 
šilumą, mes ją įtaisysime jūsų 
dabartiniame furnace arba boi
lery už musų kaštus. Jus gali
te išmėginti ją vieną, du mė-

jis viską teisingai porino. At
rodo, kad jo atmintis neturi 
ribų; faktų pas jį netruko, tik 
klausyk ir tikėk. Gi jeigu ne
gali tikėtis jo pasakojimu, tai 
geriau visai neklausyk. Jis čia 
puikiai nupiešė SLA. 124 kuo
pos ginčą, kuris Susivieniji
mui brangiai kainavo, jau ne
kalbant apie 60-tos kuopos 
ginčą. Ant galo, pridūrė, kad 
tas viskas išdygo iš musų lie
tuviškos Tammany Hali.

Pusplikis tautiškas dziukas 
surinka: “Visi delegatai į
SLA. seimą turėtų vežtis po 
gerą tautišką skujinę šluotą ir 
šluoti viską lauk be pasigai
lėjimo.”

Man tos kalbos atrodė lyg 
butų kokis sapnas. Bet ir 
sapnas kartais turi savas ypa
tybes. Sena lietuvių patarlė 
skamba: kur yra durnų, ten 
turi būti ir ugnies. Kuomet 
žmonės kalba apie tūlus daly
kus, turi būti bent kiek ir tei
sybės. O kalbų girdisi daug ir 
visokių. Ir tos kalbos daug ge
ro mums nedaro. Ką SLA. sei
mas gero atliks priklausys 
nuo seimo delegatų. Jeigu 
dauguma delegatų bus demo
kratiško nusistatymo ir laiky
sis daugumos SLA. narių va
lios 
darytos praeito seimo žaizdos 
galės būti išgydytos.

Pasimatysime SLA seime.
— Rytietis.

Pabaigoje savaitės kas tik 
gyvas ir kas tik gali ir aplin
kybės leidžia, visi nešasi lauk 
iš New Yorko. Vieni bėga prie 
jurų, kiti traukia prie ežerų, 
treti kraustosi aukštyn į kal
nus. Mano geresnė pusė ir aš 
nutarėme traukti į SLA. 4-to 
apskričio išvažiavimą pik
niką, kuris įvyko Ansonia, 
Conn. sekmadienį, birželio 3 
Nutarėme važiuoti dviem au
tais. Simanas Cibulskas iš 
Far Rackaway su savo leide 
ir savo autu; draugas Tiške- 
vičia su ponia Tiškevičiene iš 
Brooklyno ir brolis Paškevi
čius iš poniškos Brooklyno 
dalies,—visi susėdome į au
tus ir leidomės į minėtą vietą. 
Iš Ncw Yorko leidomės milio- 
nierių keliu
Park Drive, kuris turi tam tik 
ras 
vas

/ OME WOULDNT TRINK 
THAT ATOME TIME. 
THI5 WA5 THE MOST 
BEAUTIFUL CASTLE IM 
THE KINGDOM OF CLOUD5, 

OLD KING GLOOM 
BROUGHT MAVOCv /

< AMD RUIN TO IT/

Ir va jau ir Stamford, Conn. 
čia sustojome pas ponus 
Sbiupius ant trumpos valan
dėlės pasilsėti, pasikalbėti su 
senais draugais. Besikalbant 
buvo užklausta, kiek Stam- 
fordo SLA. kuopa pasiųs au- 
tobosų į SLA. 4-to apskričio 
išvažiavimą. Gavau atsakymą, 
kad nė vieno. Jeigu taip, tai 
mes turėdami dar vietos auto
mobiliuose pasiūlėme raidą. 
Ponas Shiupis sutiko važiuoti. 
Ponia Shiupicnc nesijautė ge
rai ir pasiliko namie. Visi su
sėdę į automobilius vėl trau
kėme į pikniką. Už valandos 
esame Bridgcporte. Čia reika
lų verčiami sustojome savo 
vietoje, prie savo namo. Čia 
dar mes vis surišti, vis visokių 
reikalų verčiami dažnai pri
versti atlankyti. Pats namas 
atrodo visai kitokis. Darže, 
kur gėles puošdavo visą apy
linkę, dabar auga tik žolės. 
Mat, įnamis yra izraelitas — 
žydas. Žydas juk darbo ne
dirbs. Žydas moka tik pinigus 
skaityti ir gojų apmauti.

Galop, skubiai traukiame į 
Ansonia, kur mus žingeidu-

Gazo šiluma Rali būt pravesta be to, 
kad jus investuotumėte nors centą 
dėl jos įrengimo. Įrodymui, kad kiek
vieni namai gali ištesėti apmokėti 
už gazo šilumą, mes įtaisysime 
ją už musų kaštus—prašalinsime už 
musų kaštus, jeigu ji jums nepatiks. 
Priimkite šį nustebinantį pasiuliji- 
mą. Patelefonuokite artimiausiam 
gazo ofisui ŠIANDIEN.

duz- 
žiedo ant 
sau skanu

šia, negu kokį kitą supuvusį 
tautišką šulą. Ir va kokis iš
mintingasis surinka, kad tau
tininkai duos Bagočiui raidą, 
ir bus viskas atlkta. Vargo
nininkas pagros “My God to 
Thee”; naują SLA. konstitu
ciją priims su geriausiu para
grafu 
metų amžiaus negali gauti li
goje pašalpą. ,

Na, gera lopeta kasa gilią 
duobę. Musų bepartyvės parti
jos nariai yra geri duobių ka- 
jikai. Jie jau iš kalno yra pa
siryžę pavartoti visas savo jė
gas ir pavartoti aprūdijusią 
lopetą savo naudai.

Dar vienas pasiprašo balso 
ir pradeda poryti: “Vyrai”— 
jis surinka “musų tautiška 
rudinė taip yra sugulėta, jog 
mes ją turime gerai 
kad jos raukšlės bent 
ištaisyti. Žiūrėkite”—jis 
“SLA. centro raštinė yra tai 
musų lietuviškas Tammany 
Hali, čia sukama didžiausias 
politikierių lizdas ir jeigu tu 
ir aš ten nepriklausome, tai 
mes Susivienijime mažai ką 
reiškiame.”

Čia tas auksaburnis Jonas 
kad pradėjo rėžti savo pamo
kslą, tad net ir mano kudlos 
pradėjo šiauštis. Na, mistinu 
sau, kur mes gausime tokią 
gerą šluotą, kad šluoti-išvaly- 
ti tą kambarį švariai, šitas 
auksaburnis daug žino, jeigu

TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Devynios dešimtys astuoni 
kariški laivai New Yorko prie 
plaukoje. Visas Ncw Yorkas 
apstatytas karo įrankiais. Pir
mą kartą Amerikos istorijoje 
tiek daug kariškų laivų su
traukta į vieną vietą. Visa 
Hudson upė prigrūsta laivų, 
t. y. vakarinė miesto dalis. 
Apie 40,000 jūreivių ir jų vir
šininkų. Kur tik nepasisuksi, 
ten pamatysi girtą jūreivį. 
Aludės ir kitokios įstaigos, su
prantama, padarys gerą pelną 
iš jūreivių. Vietos gyventojai 
be galo žingeidaųja laja mil
žiniška jūrių spėka 
todėl 
dalis. 
Drive 
dway 
bilių 
kad reikia stebėtis 
tiek daug tų automobilių ga
lėtų rastis. '

Prie to visko prisideda ir 
karštas oras.

Neseniai, rodos, tik kelios 
dienos, dideli šalčiai žmo
nėms ausis svilino; keli nuo 
šalčio mirė. Dabar vėl miršta 
nuo karščio...

Juokdariai iš to visko daro 
va kokią išvadą: Girdi, Dėde 
Šamas pripažino Rusiją, —na, 
ir dėl to tokia šalta žiema bu
vo. Reiškia, rusiška žiema. O 
tokis ankstyvas pavasario kar
štis visus kankina dėl to, kad 
NRA administratorius Jobn- 
sonas karštus ginčus turėjo su 
advokatu Clarence Darrow.

Re t jo čia nebuvo 
ir kam reikia ži- 

nebuvę 
ir čia programas ne

išpildytas. Bet juk nie- 
pilvas nuo to negelia,— 
pasakė vienas iš vadų. 

Vienok jeigu duota žodis, pa
sižadėta — (jeigu buvo pasi
žadėta), tai kodėl neišpildy
ta? Kodėl?

Na, šiame piknike man te
ko išgirsti visokių minčių ir 
visokių kalbų. Čia iš tikro bu
vo yelimas tautiško milo. Du 
gana opus klausimai buvo ri
šami. Ar įvyks antras transat
lantinis skridimas 
tais? Rišama ir 
klausimas. Vienas 
skaitei, kas buvo 
velando “Dirvoje”? Kitas at
kerta: “Prasta Clcvelando dir 
va, — ten auga tik kūkaliai, 
Brooklyno “Laisve” tai antra 
sesutė, kur kūkalių sėjikai tu
ri sau darbo.”

Antras klausimas rišama, 
kas atsitiks SLA. seime Det
roite. Vienas storas lietuvis 
sako, jog spėjama, kad vėl 
pasibučiuos. Kitas stato klau
simą: Pasibučiuos su kuo? 
Iš šalies žmogus priduria: 
“Su fnulu.” Bet pats klausi
mas yra gana opus. Kas iš tik
ro atsitiks SLA. 38-me seime? 
Visokių gandų pilni tautiški 
aruodai kas bus su Bagočium. 
Jį visuomene remia daugiau-

kiaulė mokėtų
protestuotų
vieškelyje

mas (riaukia. Ansonijojc sus
tojame pas p-us Maseliunus-- 
biznierius. Ponai Maseliunai 
turi bučernę ir grosernę. Jie 
yra gana pažangus ir draugiš
ki žmones, čia sutinkame ir 
šimkonį iš Worcester, Mass., 
< u moteria ir dviem Simais. 
Važiuoja nauju gražiu autu. 
Kadangi poną ftimkonį pažįstu 
jau nuo senų laikų, todėl bu
vo gana žingeidi! sutikti ir 
gyvenimo nuotykiais pasida
linti. Užklausus, kokie vejai 
jį čia atnešė, jis atsakė, kad 
reikalų verčiami atvykome į 
4-to apskričio pikniką; gal, 
esą, bus galima parduoti kiek 
tikietų musų 3-čio apskričio 
Prieglaudos namo naudai. 
Mat, SLA. 3-čias apskritys 
visgi nori surasti vietą dėl 
SLA. senelių. Geri norai. Ge
ros mintys. Energija, pastan
gos SLA. 3-čio apskričio 
kėjų stato juos pirmose eilė
se. We|l, ponia Mascliunienė 
pašaukė visus prie stalo, prie 
pietų. Maisto čia netrūksta. 
Visi valgome iki sočiai, ir po
nai Maseliunai vis dar lietu
viškai prašo daugiau svečius 
valgyti. Prisivalgę iki sočiai, 
važiuojame į patį pikniką.

Nelabai smagu, bet vardan 
teisybes čia turiu pasakyti, 
kad pikniko vieta gana pras
ta ir pats piknikas visai ma
žas. Svečių buvo apie 300. Čia 
kyla klausimas, kodėl SLA. 
4-tas apskritys taip susmuko, 
kodėl net patys SLA nariai, 
net ir pati apskričio valdyba 
ne visa dalyvavo. Kame yra 
priežastis? Kodėl gi taip visi 
atšalo ir nenori net patys SLA 
nariai tokiame apskričio me
tinės šventės pokilyje daly
vauti. Tokis klausimas ne vie
nam lindo į galvą. Kodėl SLA 
4-tas apskritys, tas 4-tas SLA. 
sūnūs, nyksta? Kas iš tikro su 
juo atsitiko? Jeigu butų man 
leista pasakyti tą, ką aš esu 
4-taine apskrity prityręs, tai 
aš pasakyčiau va ką: SLA. 
4-to aspkričio nariai ir tos 
apylinkės visuomenė, taip sa
kant, išėjo į streiką prieš aps
kričio vadus ir vadukus, ku
rie 
kričio 
apgaudinėjo publiką per daug 
metų, garsindami plačiausius 
išvažiavimų programus ir jų 
visai nepildydami. Aš atmenu 
labai gerai, kad praeitais me
tais jaunimui buvo žadėtas 
didelis programas, bet jie ga
vo “bizk”. Jaunimas pasakė: 
“never again.” šį metą jauni
mo nebuvo. Praeitą metų pa
state kalbėtoją ne SLA narį, 
kuris savo kalboje spardė 
SLA. narius lauk iš Susivieni
jimo; tuo visi pasipiktino ir 
pasakė: kap gali prigulėti 
prie tokios organizacijos, iš 
kurios, pagal orderį gali būti 
išspirtu lauk. Kaip galima 
lankyti jų parengimus, kuo
met viešai, piknikuose leidžia
ma pašaliniams šmeižti SLA. 
narius. Praeitą metą svečių 
buvo dar apie 500, šį metą

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(Nležančion Pilės), PROSTATITIS ir kitos 
mefilinčs ligos gydatnos musų Švelnu ir ne
skaudžių VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekę vilties būti pagydytais. Yra stačlok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties ligos 
greit atsiliepia | S| treatmentų.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

V ARKOSE 
GYSLOS IK VOTYS

NORTHERN ILLINOIS
UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY

ypatybes, ir grožį bei sa- 
taisykles. Kelias gana vin

giuotas, bet skerskelių niekur 
nėra. Skerskcliai eina arba 
viršum arba apačia. Apielin- 
kė be galo graži — medžiai, 
žolė. Atrodo, kad važiuoji 
per rojų. Vietomis matosi iš
kabos, ant kurių yra nupiešta 
kiaulė su užrašu: “nebukie 
kiaulė, palik vietos ant kelio 
ir kitam.”

Gražiai skamba, bet ar su 
tuo sutiktų nekalta kiaulė? Iš 
tikro, jeigu 
skaityti, tai 
jos minėjimą 
milijonieriai važinėjasi.

Pakelyje matosi gražių 
mų su gražiais medžiais ir 
žalia žole; o gėlių, gėlių—ir 
jų patogumas: bijūnai, arijos 
ir kitos lelijos. A, kaip malo-

— tariau savo gerąjai pu- 
Ana man atkirto: “Iš ta- 

kalbos atrodo, kad pasiil
gai gamtos patogumų ir tų gė
lių, kurias abu sodinome ir 
auginome.”

Čia abudu nutraukėme kal
bą, nes prisiminė artima pra
eitis, kur gėlės puošė musų 
darželį, kuriuo gėrėjosi kai
mynai. Prisiminė ir tos bite-

4-rių Tūbų..
6-šių Tūbų
Zenith Auto
Radio ............ $29.50

THE PEOPLES GAS LIGHT AND
šis pasiulijimas atsineša tiktai prie ty apielinkių, kurios aprūpintos gazu. 

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 
WESTERN

Motorola Auto
Radio ............ $39.50
Philco Auto
Radio ........... $39.50

lės, kurios taip patogiai 
ge ir lakstė nuo 
žiedo, rinkdamos 
maif tą-medų.

Kelione ‘ įdomi 
gamta be galo maloni 
akį traukia graži 
Va auksapilvė paukštė 
oro karalaite 
kų pilną snapą skubiai 
jaunai savo šeimynai — 
kučiams. Kita tupėdama 
dyje traukia savo rytmetinę 
maldą. Jurgiuk, Jurgiuk, va
žiuok, važiuok. Viskas čia, — 
visa gamta, visos jos paslap
tys, kurias žmogus supranta 
ir kurių nesupranta. To visko 
nėra New Yorke, kur susi- 
kimšę keli milionai skurdžių 
ir turtuolių kamuojasi, lyg 
kokiame beprotnamyje.

Automobiliai bėga skubiai. 
Anksti rytą kelias erdvus, au
tomobilių mažai. Galima pa
žvelgti į plačią apylinkę be 
baimes ir pačiam šoferiui. 
Pasažierai visi linksmi, šposų 
netrūksta. Laikas bėga greit, 
automobilius neria tiesiu Bos
ton Post vieškeliu, rodos, no
rėdamas pralenkti ir patį lai-

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugeliu žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
RHKUMATIZMO, NKURITIS, NKURALGIA, 
ARTHRITI8. NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Jų liga tikrai paeina nuo 
VARICOSR GYSLŲ. VARIC08K VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MESLINCS LI
GŲ.
The VARICUR padart tūkstančius linksmais 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

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

VARICUR 
INSTITUTERADIO

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

r MERE5 1 
AKI OLD 

EATTLEAX 
J FOUMO.yl

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQU0R
COMPANY 

4707 So. Halsted St. 
Tel. YARDS 0803
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ARGUMENTUOJA KULKOMIS

Ginčai tarpe priešingų politinių srovių Cubos salo
je nesiliauja, — kaip jie, tiesą-pasakius, nesiliauja nie
kui*. Nerasi pasaulyje šalies, kur žmonių nuomonės po
litikos klausimais butų vienodos. Bet tenai, kur žmonės 
turi teisę laisvai reikšti savo mintis, priešingos partijos 
kovoja viena su kita žodžiais ir baliotais (balsavimo 
kortelėmis).

Cubos respublikoje dabar valdžią kontroliuoja ar
mija, kuri diskusijų ir ginčiį nemėgsta ir nuomonių 
laisvę slopina. Todėl valdžios priešai bando “argumen
tuoti” su ja ir jos šalininkais ginklu.

Pereitą sekmadienį ABC partija, kuri remia dabar
tinę valdžią, surengė dideles eisenas sostinės Havanos 
gatvėmis. Tūkstančiams žmonių bemaršuojant toje val
džios šalininkų demonstracijoje, į juos ėmė šaudyti iš 
šautuvų, revolverių ir mašininių kanuolių tos partijos 
priešai. Kelioliką žmonių buvo užmušta ir didelis skai
čius sužeista. Po šito žiauraus kraujo praliejimo val
džia, žinoma, gaudys savo oponentus ir, daug ceremo
nijų nedarydama, galabins kaltus ir nekaltus.

Kas buvo tie,, kurie šaudė į maršuotojų eiles, tikrai 
nežinoma. Telegramos sako, kad tai esą “radikalai” ar
ba “komunistai”, bet šitie žodžiai korespondentų prane
šimuose jokios aiškios prasmės neturi. Radikalais daž
nai vadinama ir kairiųjų ir dešiniųjų partijų atstovai, 
o “komunistai” vadinasi laikraščių žinių rinkėjams vi
sur, kur tik įvyksta koks nors triukšmas.

Tas incidentas Cuboje rodo, kad taikiomis priemo
nėmis spręsti savo ginčus tos salos gyventojai dar ne
moka. Jie neturėjo progos išmokti, nes per ilgus laikus 
juos valdė despotai, kurie neapkentė laisvės.

“KITA KAPITALISTINĖ VALSTYBĖ”

NAUJIENOS, Chicago, UI
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gė. — “N.” Red.), ir tas su dideliu pasitenkinimu 
sutikta darbo liaudies musų šalyje. Ištikro, vargiai 
yra kitas pavyzdys tokis aiškus taip greitai besi
vystančių santykių tarpe Sovietų Sąjungos ir kitos 
kapitalistinės valstybės (! - “N.” Red.) - laips
nyje stiprėjimo vidujinės ir tarptautinės Sovietų 
Sąjungos galios, —- kaip istorija besivystančių san
tykių tarpe Sovietų Sąjungos ir Francijos bėgyje 
pastarųjų dviejų metų.”
Ak, koks džiaugsmas Rusijos darbo liaudžiai, kad 

Stalinas vis labiau ir labiau susiartina su Francijos 
“valdančiais rateliais”, t. y. su Francijos kapitalistų 
klase? “Pravda” dar bando apdumti akis savo skaity
tojams, aiškindama, kad “kita kapitalistinė valstybė” 
sovietų valdžią dėl to vis labiau myli, kad nuolatos 
“stiprėja” sovietų vidujinė ir tarptautinė galia. Bet tai, 
žinoma, yra grynas “bunk”. Maskva kaip tik dėl to puo
lė į glėbį franeuzų kapitalistams, kad ji nusigando; 
kuomet jai ėmė -grasinti aštrus pavojus iš japonų pu
sės Rytuose ir iš Hitlerio pusės Vakaruose!

Toliaus “Pravda” reiškia didelį pasitenkinimą, kad 
franeuzų kapitalistinės valdžios atstovas Barthou jau 
kviečia bolševikus stoti ir į Tautų Sąjungą. Sako:

“Barthou kalba, pirmu kartu varde Francijos 
valdžios pasakyta, kad ‘stojimas Sovietų Sąjungos 
į Tautų Lygą butų didelis pliusas taikai Europoje’, 
liudija, ant kiek Francijos valdžia įvertina esantį 
pavojų taikai ir ant kiek rimtai ji susidomėjusi 
jieškoti naujų būdų taikos sutvirtinimui.”
žodžiu, kapitalistiška reakcinė Francijos valdžia 

yra tikras taikos angelas, kuris dieną naktį galvoja, 
kaip čia labiau sutvirtinus pasaulio taiką, ir beieškoda
ma naujų būdų tam kilniam tikslui pasiekti, ji nutarė 
pakviesti bolševikus į Tautų Lygą. Didžiausia garbė 
Rusijos darbininkams ir valstiečiams!, kad jų “išvaduo
tojai” bolševikai galės dabar jmaršuoti, padavę ranką 
Francijos kapitalistų minUteriui Barthou, į Tautų Są
jungos susirinkimą!

O kas ta Tautų Sąjunga, kurioje Rusijos komunis
tai dabar rengiasi kartu su “aršiausiais pasaulio impe
rialistais” tvirtinti pasaulio taiką? Nu-gi tai nabašnin- 
ko Amerikos “imperialistų vado” Wiisono padaras ir 
visų “proletariato išnaudotojų” sąjunga.

\ ' J ;

Taip skelbė per metų metus Maskva, kominternas 
ir visos jų sekcijos. Bet šiandie jau kita pasaka. “Re
voliucines” komunistiškų “proletariato vadų” frazes nu
sinešė margis ant uodegos. Dabar Stalinas jau laukia, 
kada jo komisarams Francijos imperialistai atidarys 
duris į tą proletariato išnaudotojų, tariant, pasaulio tai
kos, įstaigą!

Tačiau Maskvos davatkoms vistiek, kuy jas jų dva
sios vadai veda. Davatkos niekuomet savo proto nevar
toja.

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

Rusijos sovietų valdžia per paskutinius dvejetą 
metų pasuko savo užsienių politiką j visai kitas vėžes. 
Seniaus bolševikai laikė Franciją aršiausiu “proletaria
to tėvynės” priešu ir draugavo su Vokietija — ne su 
darbininkiška Vokietija, bet su Vokietijos militaristais. 
Artimiausi Maskvos draugai Vokietijoje buvo armijos 
generalinis štabas, kuriam sovietų valdžia slaptai ga
mindavo armotas, nuodingąsias dujas ir kitokius karo 
pabūklus. Daug kartų Vokietijos socialistų spauda iš
kėlė aikštėn tą Rusijos komunistų valdžios ir Vokieti
jos armijos generolų bendradarbiavimą, paskelbdama, 
kaip slapti amunicijos transportai eina iš bolševikijos 
į Vokietiją, šios laikraščių reveliacijos (paslapčių ati
dengimai), beje, buvo viena svarbiausiųjų priežasčių, 
dėlko Maskva taip baisiai neapkentė Vokietijos social
demokratų, kurių laikraščiai daugiausia rašydavo apie 
tą ginklavimosi šmugelį, ir dėlko Vokietijos armijos 
generolai padėjo Hitleriui sunaikinti demokratinę res
publiką.

Bet atsistojus Hitleriui prie “reicho” (vokiečių val
stybės) vairo, Rusijos komunistai pamatė, kad ir jiems 
patiems grasina pavojus iš “nacių” pusės. Todėl jie ėmė 
gerintis Francijai ir, galų gale, visai su ja susibičiulia
vo. šiandie ta bičiulystė pasiekė tokį laipsnį, kad so
vietų spauda jau piešia Francijos kapitalistų valdžią, 
kaipo ištikimiausi# pasaulio taikos saugotoją ir prole
tariato užtarėją, štai, prieš keletą dienų “Laisvė” (bir
želio 14 d.) išvertė ir paskelbė savo editorialo vietoje 
straipsnį iš Maskvos “Pravdos”, kuriame be galo giria
mas Francijos užsienių reikalų ministerią Barthou ir jo 
kalba, pasakyta Genevoje, tarptautinėje nusiginklavi
mo konferencijoje. Paklausykite, kaip oficialis Rusijos 
komunistų partijos organas apie tai rašo:

“Barthou pareiškimas, kad Prancūzų politika 
siekia prie teisingo susiartinimo su Sovietų Sąjun
ga', liudija apie tvirtėjimą atsinešimo linkui Sovie
tų Sąjungos Francijos valdančiuose rateliuose (t. 
y. Viešpataujančiuose kapitalistų klasės sluoksniuo-

Apžvalga
mtmistai, kurie skelbia neva 
revoliucines idėjas, bet tikru
moje patarnauja reakcijai.

(Tęsinys)
Senino balsas į Lydiją la

bai paveikė: iki augščiausio 
laipsnio įtemptos kovos su sa
vim, nervai visai nusilpnėjo, 
galva apsisuko ir viskas suko
si aplink. Lydija jau nebegalė
jo susivokti, kur ji, vandeny 
ar krante. Saninas suspėjo su
griebti ją už skverno ir jo 
nuosavas vikrumas ir jėga pa
tiko jam pačiam.

—Ot, šitaip! — pasakė jis.
Paskui nuvedė Lydiją prie 

pinymo, pasodino ją ant per- 
landos ir susimaišęs apsižval
gė.

—Kas gi man su ja dabar 
daryti?—pamanė jis.

O Lydija neužilgo pasidarė 
sava, ir išblyškus, išsidraikius 
ir silpna, tikrai palaužta, kar
čiai ir nesusilaikydama pra
dėjo verkti.

—Dieve mano, Dieve! — 
kukčiodama, kaip vaikas, pa
sakė ji.

—Kvailutė tu! — švelniai ir 
gailestingai pasakė Saninas.

Lydija neklausė jo, bet kai 
Saninas padarė judesius, ji 
konvulsingai ir stipriai įsika
bino jo rankos ir dar garsiau 
pradėjo raudoti.

—Ką aš darau! — su baime 
pamislė ji: — negalima verk
ti, reikia visa tai į juokus pa
versti... jis dasiprotės!

į —-liet ko tu vargsti? — švel
niai žiūrėdamas į jos pečius 
pasakė Saninas ir jam buvo 
malonu kalbėti taip užjau
čiančiai ir švelniai.

Lydija žiauriai iš po kepu
rės brylio iš apačios į viršų 
pažvelgė tiesiai jam į veidą ir 
nutilo.

—-Aš, juk, viską žinau... — 
kalbėjo Saninarš: — senai ži
nai!.. visą tą istoriją...

Nors Lydija žinojo, kad 
daugelis spėja apie jos susidė
jimą su Zarudinu, bet visgi, 
Saninas lyg butų į veidą jai 
kirtęs, pasitraukė nuo jo visu 
savo lanksčiu kunu ir jos pla
čios išpustos, momentališkai 
išdžiuvusios akys, su gražia 
baime užnuodyto gražaus su-

tvėrimo, nukrypo prie brolio.
—Na, ką tu dari... Lyg aš 

bučiau tau ant uodegos užmi
nęs! — geraširdiškai nusišyp
sojo Saninas, patenkintai paė
mė ją už apvalių minkštų pe
čių. Jos pečiai, paliesti jo pirš
tų, baimingai drebėjo ir vėl jis 
pasodino ją ant pinymo. Lydi
ja nuolankiai atsisėdo, kaip ir 
pirmiau, į sukripusią pozą.

—Kas tave, iš tikrųjų, taip 
nuskriaudė? — paklausė Seni
nas: — tas, ką aš žinau? Ne
jaugi tu taip Inrvai atsidavus 
Zarudinui, buvai tokio biau- 
raus nusistatymo apie savo 
pastojimą motina, kad dargi 
bijaisi prisipažinti?... Ot, ne
suprantu!... O tas, kad Zaru- 
dinas ne apsivedė su tavim, 
tai ir ačiū Dievui. Tu pati da
bar žinai... ir anksčiau žinojai, 
kad šitas žmogelis, nors ir 
gražus ir mylėtis panašus, bet 
blogas ir niekšas..'. Viskas, ką 
jis turėjo gero, tai gražumas, 
o šituo paskutiniu tu jau už
tektinai pasinaudojai!

. —Jis mano, o ne aš... argi ir 
aš... taip!... Viešpatie, Viešpa
tie! — suskambėjo karštoj Ly- 
dijos galvoj

—Tai tas, kad tu likai moti
na...

Lydija užsidangė akis ir
įtraukė galvą giliai į pečius.

1 —Tas, suprantama, yra 
kiauru, — tęsė Saninas švel
niu ir negarsiu balsu, — pir
moj vietoj, kad gimdyti kūdi
kius — dalykas pats sunkiau
sias, nešvarus, kankinantis ir 
beprasmingas, o antra vertus 
ir tas svarbu, kad žmonės ta
ve užkankins...
mano, Lydutėle!
geru gailestingu jausmu, per
kirto pats save Saninas:—nie
kam tu blogo nepadarei, ir 
jeigu pagimdysi nors tuziną 
(kūdikių, tai dėl to niekam, iš
ėmus tave, vargo ir nebus!

Saninas patylėjo, užsimąstęs 
kramtė savo ūsą sudėjęs kry
žmais rankas ant krutinės.

—Aš tau pasakyčiau, kas 
reikia daryti, bet tu perdaug 
silpna ir kvaila dėl to... Tu nė

turi nė ištvermės, nė drąsos... 
Bet ir mirti neverta. Pasižiū
rėk, kaip gera... Ten, kaip 
saulė šviečia, kaip vanduo te
ka... Suprask, ką po tavo 
mirties sužinos, kad tu pasto
jus numirei, kas tau iš to!... 
Vadinasi, tu miršti ne dėl to, 
kad pastojus, o dėl to, kad 
žmonių bijai, kad jie neduos 
tau gyventi. Visa baimė tavo 
nelaimės ne tame, kad ji — 
nelaimė, bet tame, kad tu 
statai ją tarpe savęs ir gyve
nimo, kad už viso to jau nie
ko nėra. O tikrenybėje gyveni
mas pasilieka tokio, kokiu jis 
pirmiau buvo... Juk jie nenu
sileis prieš tai, kad nubausti 
tave už tavo nuodėmę, bet kas 
čia tokio svarbaus?... Jie, va
dinasi, kvaili, 'žiaurus, buka
pročiai, kogi tu kankiniesi ir 
,nori mirti dėl kvailių, buka
pročių ir žiaurių žmonių? —

Lydija greitai pakėlė į jį 
klausiančias dideles akis ir 
jose Seninas pamatė kibirkš
tėlę supratimo.

—Kas man daryti... kas da
ryti? — kankindamosi prabi
lo ji.

—Tu turi du išėjimus: arba 
atsikratyti nuo šio kūdikio, 
niekam ant svieto nereikalin
go, gimdymo, kurio be tavęs, 
tu pati matai, niekam visam 
pasaulyje nesuteiks nieko gc-

, ro...
Tamsus išgąstis pasirodė 

■ Lydi jos akyse.
—Užmušti gyvybę, kuri jau 

suprato gyvenimo linksmumą 
ir mirties baimę—žiauru, už
mušti gemalą, beprasmingas 
kamuolėlis kraujo ir mėsos..

(Bus daugiau)

Lydutėle tu
— persiėmęs
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Gegužės 27 d. Lenkijoje įvy
ko municipaliniai (savivaldy
bių) rinkimai, kuriuos žymaus 
pasisekimo turėjo fašistiška 
nacional-demokratų partija, ku
ri yra akiplėšiškai anti-semi- 
tiška, anti-socialistiška ir net 
anti-pilsudskinė. Ypač daug 
vietų ji laimėjo stambiausiame 
Lenkijos pramonės mieste Lod
zėje, pravesdama j miesto ta
rybą. 72 atstovu, kuomet socia
listai pravedė tik 11 atstovų, 
o valdžios partija tik 7.

Bet kuomet Lenkijoje kelia 
galvą ątžagarefviškiausios rų- 
šies fašizmas, tai stengiasi su
stiprinti savo pozicijas ir dar
bininkų judėjimas. Paminėtuo
se savivaldybių rinkimuose dau
gelyje vietų labai gerai pasiro
dė Lenkijos Socialistų Partija. 
Ji laimėjo absoliučią daugumą 
atstovų Piotrkowe, išrinkdama 
22 atstovu iš 40, t. y. absoliu
čią daugumą. Balstogėje socia.- 
listai užkariavo pusę vietų 
miesto taryboje, Radome — ab
soliučią dailgumą. žymių lai
mėjimų socialistai turėjo taip 
pat ir Kalisze, Lubline, Tomo- 
szowe, Tarnowe, Konine, Kon- 
ske, Kaluszifte ir poroje dešim
kių kitų miestų.

Lenkijos darbininkų kova 
prieš fašizmą butų dar sėkmin
gesnė, jeigu jie nebūtų susi
skaldę. Kaip visur, taip ir te
nai darbininkų jėgas skaldo ko-

UlinOis valstijos apdraudos 
direktorius paskelbė trumpą 
sutrauką iš metinių raportų 
įvairių f rater italių susišelpimo 
ir apdraudos draugijų, kurios i 
veikia šioje valstijoje. Įdomu 
čia palyginti SLA., R.-K. Susi
vienijimo ir LDS skaitlines. 
Jos parodo jų stovį gruodžio 
mėn. £1 d. 1933 m.

SLA. turi, sulig jo oficialiu 
raportu, narių 14,165; Romos- 

’ Katalikų Susivienijimas' 12r 
399; bolševikų LDS — 4,65t

Turto tie trys susivienijimai 
turi: SLA — $1,379,406.29; R.- 
K. S-mas — $965,107.53; LDS 
—. $74,695.08.

Pajamos pernai metais: SLA. 
— $290,209.85; R.-K. S-as — 
$236,691.68; \ LDS. — $62,- 
001.62.

Iš tų skaitlinių matome, kad 
SLA. yra daug stipresnė orga
nizacija už kitus, religinio ar
ba siaurai partinio krypsnio su- 
sivienij imtis.

Iš to, ką bolševikai atskilo 
nuo SLA., jų “masės” nepelnė 
nieko, tik daibar LDS nariams 
tenka mokėti1 daug aukštesnes 
duokles, negu kad jie mokėjo, 
priklausydami' prie senojo su
sivienijimo. O tvarka bolševi
kiškame susivienijime nėra nė- 
kiek geresnė. Narių teisės su
siaurintos, nes toje partinėje 
organizacijoje nuomonių laisvės 
.nėra.

-’.'l 1
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džiupė bylpi iškeltai George 
Rogalskiui, 14 metų vaikiščiui. 
Jisai yra kaltinamas tuo, kad 
pąvogęs jauną mergaitę (kū
dikį), nuvedęs ją į tuščią tro
besį ir ten palikęs ją. Vėliau 
mergaitė, nors surasta, dėl per
šalimo mirė.

Nukrito aštuonius auk 
štiis žemyn Dirbtuvė sudegė

Anthony J. Petrauskas, A*me 
Mary Ralis, Bessie Rėčkas, 
Paul Rimsha, Eugenia Ruk- 
stela, Sophie R. Sęhliazas, John 
J. Shjmkus, Dominic J. Var
nas, Stanley J. Wertelka, 
inund Vitko^vskį, Walter 
kowski, Apne Zadcjka, 
thony Žakas, Gecelia E. 
vitis.

(Bus daugiau)

Ed- 
Vit- 
An- 
Zil-

Edward T. Boissy, buvęs 
Mid-West Beisbolo Lygos pre
zidentas, o pastaruoju laiku 
dirbęs kaip teismo klerkas, 
iškrito ar iššoko iš kauntės 
trobesio aštunto aukšto ir 
simušė. Boissy vėlesniųjų 
ku nesveikavo.

tiž
iai-

Sudegė Sąmuel Ringham’s 
Manufacturing Co. dirbtuvė 
adresu 636 Shermąn Street. 
Gaisras pAdarč žalos turtui 
$50,000. Kompanija išdirbinė
jo kočilus vartojamus spausr 
tuvių presuose.

Pilietybes pamokos

Prakaitavo, triusėsi 
tik $10.00 tegavo

ir
Prasidėjo konferenciją 

svaiginančių gėrimų 
kontrolei

Du jauni banditai įveikė 
naktinį sargą, užrišo sargo 
akis ir supančiojo jį. O po to 
ėmėsi darbo, kad atidaryti 
Northwestern Stove Company 
(662 Roosevelt rd.) saugiąją 
šėpą.

Jauni ’ banditai triusėsi ir 
prakaitavo ilgoką laiką iki šė
pą atplėšė. O kai atplėšė, tai 
rado joje $10.00. Vyrukai iš
sinešdino aimanuodami, kad 
“crime docs not pay”.

x Rasta nužudyta moteris
Naktį iš sekmadienio į pir

madienį alėjoj prie Vernon 
Avė., ties namais adresu 7037 
Vernon Avė., rasta lavonas 
moteriškės amžiuje tarp 30 ir 
35 metų. Moteriškės galva bu
vo žiauriai sudaužyta. Poli
cijos manymu, moteris buvo 
nudaigota kur kitur, o čia at
vežta ir išmesta.

Pirmadienį Chicagoj prasi
dėjo 23 valstijų atstovų kon
ferencija. Jos tikslas yra apr 
svarstyti priemones tikslesnei 
svaiginančių gėrimų biznio 
kontrolei.

Tarp kitų Josoph H. Choate, 
federalės gėrimams kontror 
liuoti administracijos direkto? 
rius, įspėjo konferencijos dar 
lyvius, nedėti perdaug didelių 
taksų ant gėriipų. Jei taksos 
bus uždėtos pcrhukštos ir dė- 
liai to gėrimų kaina žymiai 
pakils, tai grūmojąs pavojus, 
jogei butlegcriai vėl visu smar
kumu sugrįš į gėrimų biznį.

Piktadariai nušovė 
dentistą

Dr. Honier -L. Meyėrą, pasi
turintis dentistas, rasta nušąli-
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Prasidėjo jauno nusi
kaltėlio byla

Pirmadienį pradėta rinkti

ONA ŠIMKIENĖ 
Po tėvais Sharkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 dieną, 5:10 valan
da po P>et 1934 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Lietu
voj, Telšių apsk., Lieplaukio 
pa ra p., Pagelmontų kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa- • 
liko dideliame nuliūdime vyrą 
Apolioną, sūnų Edvardą 12 me
tų, dukterį Marie 3 metų, cio- 
cę Elenora Jancienė, dėdę 
Theodorą ir Justiną Jancius, o 
Lietuvoj motiną Domicėlę, tė
vą Pranciškų, dvi seseris ir 
tris brolius. Kūnas pašarvotas, 
randasi J. J. Bagdono koply
čioj, 2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
birželio 21 dieną, 9:00 yal. 
ryte iŠ koplyčios j Gimimo 
Panelės švenčiausios parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nies sielą, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Šimkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą 
atsisveikinmą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė 
Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

ir

ir

KLEMENSAS VĄRNECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 17 dieną, 5:00 valan
da vak. 1934 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Žagarės 
mieste, Šiaulių apskr., Lietu
voj. Paliko dideliame nuliūdi
me suny Petrą ir martę Jo- 
sephine, 2 anūkai, brolį Vin
centą jr brolienę Pauliną, pus
seserę Paulina Gudžiunienę ir 
gimines, o Lietuvoj sena mo
tinėlę, broli Juozapa ir sese- 
rę Oną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas. randasi koplyčioj 5340 
So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Birželio 21 dieną, 1:30 vai. po 
ęietu iš Eudeikio koplyčios į 

aųtiškas kapines.
Visi A. A. Klemenso Var- 

neckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Sūnūs, Marti, Anūkai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis ir Tėvas. Tel. 
Republic 8340.

•* 4 > r  -?? ~'

prie Eldorado, III. Galvažu- 
dystė tapo papildyta, polici? 
jos manymu, plėšimo tikslu. 
Mat, buvo žinoma, kad Meyers 
dažnai nešiojosi itin stambias 
pinigų sumas su savim.

Pavogė karą, užmušė 
moterj

(Tęsinys) 
I

MIESTO TARYBA
Miesto Taryba yra vardas 

miesto valdžios įstatymų leidi
mo šakos. (Tenka betgi paster 
būti, kad yra išimčių. Taigi per? 
sitikrinkite, kad taip yra mies? 
te, kuriame jus gyvenate), 
Miesto taryba leidžia įstatymus 
miestui. Miesto tarybos pada
ryti įstatymai yra vadinami 
miesto patvarkymais. Miestų 
taryba susirenka miesto salėj. 
Asmenys miesto taryboj yrą 
vadinami aldermanais, kuriuos 
renka kiekvienos wardps bal
suotojai. Warda yra miesto da
lis. Mieste Chicagoj yra pen
kios dešimtys wardų ir penkios 
dešimtys aldermanų, t. y. vie- 
nas iš kiekvienos wardos.

II 
mero ofisas

Mero Ofisas yra vardas mies
to valdžios pildomosios šakos, 
Mero ofisas vykina miesto įsta
tymus. Miesto balsuotojai ren
ka merą keturiems metams. 
Mero ofisas yra miesto saloj. 
Mero ofisas yra padalintas į 
daugelį departamentų. Polici
jos departamentas ir ugnėgesių 
departamentas yra pora svar
biausių mėro ofisų departamen
tų. Meras skiria policijos vir
šininką, ugnėgesių departamen
to viršininką, viešųjų darbų 
komisionierių, sveikatos komi- 
sionierių, vietos gerinti tarybą 
(Board
ments) ir kitų departamejitų 
galvas.

mi piunicipalio teismo (teisėjais. 
Chieagos gyventojai renka mu- 
nicipalio teisino teisėjus še
šiems metams. Municipalio teis
mo teisėjų yra trys dešimtys 
septyni. Vienas tų teisėjų yra 
vadinamas vyriausiu teisėju. 
Municipalis teismas yra mies
to salėj. Municipalis teismas 
turi skyrius kai kuriose polici
jos stotyse įvairiose miesto da
lyse, kad išklausyti skundus ir 
išduoti warantus kriminalėse 
bylose. (Aukščiau paduoti pa
reiškimai liečia tik Chicagą).

PILIETIS
Visi asipęnys gimę šioj šaly 

yra piliečiai, žmones gimę šioj 
šaly yra piliečiai gimimu ir 
jiems nereikalinga prašyti pir
mų ar antrų popierų.

Kiekvienas asmuo gimęs ne 
šioj šaly yra svetimšajis. Sve
timšalis gyvenąs čia gali tapti 
nąturąlizuotu piliečiu išsiimda
mas pirmas į r antras popieras. 
Vaikai ųaturalizuoto piliečio 
gyvenančio šioj šaly tampa, 
kongreso aktu, taipgi piliečiais. 
Vedybos nepakeičia moters pi
lietybes. Jeigu ji yra svetimša
lė, ji turi buti naturalizuota, 
kad tapti piliete. ^Piliečių žmo-

šioj

me 
jro

noms ar našlėms nereikia im
ti pirmas popieras, joms reikia 
tik vienus metus išgyventi 
šaly.

PIRMOS POPIEROS 
Kiekvienas asmuo virš 18 

tų amžiaus, kuris pajėgia
dyti pastoviam gyvenimui lega- 
1Į įvažiavimą į Suvienytas Val
stijas, gali išsiimti pirmas po
pieras kai tik jis atvyksta į 
Ameriką. {statymas atskiria 
kai kuriuos asmenis nuo natū
ralizacijos. Pirmos popieros yrą

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

Siunčiame Gėlės Telegramų į vis* 
pasaulio dalis.LOVElt IS

Kvietkininkas
Gilės Dėl Vestuvių, Bankietame

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chlcago. III.
Phone Boulevard 7814

ir

of Local Improve-

;ik pareiškimas noro tapti pi- 
iečiu ir atsisakyti nuo svetimų 
šalių priklausomybės. Pirmos 
popieros kaštuoja penkius do
lerius. Pirmoms popieroms gau
ti liudininkų nereikia. IPirmos 
popieros yra geros tik septy
niems metams.

(Bus daugiau)

PT

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348DR. BERfASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartiDR. VAITUSH 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris | 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų speciali s tė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

Xw D OOJuJLjJu
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Lietuviai Daktarai

Sam Dzuro, 14 m. vaikėzas, 
gyv. 1156 W. 17 st., pavogė 
karą stovėjusį ties namais 
5510 Winthrop avė. Prie 18 
gatves ir Jhroop vaikėzas įva
žiavo į kitą automobilį. Pa
sėkoj Mrs. Catherine Broz, 61 
m., tapo užmušta. Vaikiozas 
areštuotas. Jisai yra kaltina
mas galvažudysle.

Lietuviai ir lietuvai>- 
tęs baigę aukštesne- 
sęs mokyklos kursą

(Tęsinys)
Žemiau paduodama baigu

sių aukštesnės mokyklos kur
są mokinių pavardės, kurios 
atrodo lietuviškos.

Caluniet mokykloj
Kelin ių melų kursas: Frank 

Balchiunas, Frank Janulis, 
Barbara C. Bcrginąs, Violef 
K. Stakas, Floyd T. Slikas.

Lindblom mokykloj
fteturįų metų kursas: The- 

resa D. Banis, Estella M. Bar- 
tella, Fred V. Bclis, Adeline 
Ę. Bruchas, Geraldine D. Brur 
chas, Gcorgia Bugas, Marianne 
Burmas, Casimiera A. Jucius, 
Ęd Juozaitis, Francįs V, Kar 
piis, Frank Kasputis, Char- 
įotte T. Kloris, John H- Čar
lis, Lottie I. Chernauskas, 
Jeąn Danoski, Lįlliąn Debras, 
Albert E. Driggot, Lovclla 
Dūmos, Slella F. Dyląs, Ęay- 
mond A. Gasynski, Genevievę 
A. Gauchas, Adeline Grabow? 
ski, Edwapd Grigulas, Casipiir 
H. Jasinski, Helen V. Stautis, 
Virginia M. Strimaitis, Emily 
J. Strųpeiko, Albert Ę. Sve.- 
reika, George A. Svereika, 
Gedmin J. Tumas, George B, 
Pūkas, John P. Makūnas, 
Stanley R. Malinski, France? 
A, Manelis, G. MezĮąiskis, 
Stanley J. Miezlinski, Wąndą 
|G. Misewiez, Alice G. Nopbųtt, 
Gloria V. Novickį, paųĮ P. 

iPakstis, Francis S. Pawlus,

III
MIESTO TEISMAI

Miesto arba Municipaliteto 
Teismas yra vardas miesto val
džios juridinės šakos. Munici
palis Chieagos teismas aiškina 
Chieagos įstatymus. Asmenys, 
kurie aiškina įstatymus muni- 
cipaliame teisme, yrą vadiną-

SIŲSKIT PEk 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonės r 
tepataria Lietuvos bankai

Warehouse 
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARBENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimui? 
per 18 menesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI
Neatidėliokit, veikit greit!

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ...............j..... .
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar ........ 
$69 9x12 Kaurąi, 
dabar .............. .
$125 Valgomo 'Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas ..............
Didelės įtalpos 
Ręfrigeratoriai,.......
9x12 Felt Kautai 
dabar po .......................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dips už '/j kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utąrninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Lietuves Akušerės __
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

DR. MARGER1S 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th St

(Cor. oi 35th and Halsted Sis.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

*39.50 
29.95 
19.75 

*39.50 
*14.95 
*11.95

*3.98

Central District
Furnitūra Co.
362b23-25 South
Halsted Street

. JOSEPH JOZAITIS, 
Managerįs

________Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Ęalzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So, Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoją už $25.00 ir ąųgščiau. 

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

CHICAGO, ILL.
- ------------------.'""v1".' -— ------------------------ : 

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMŲOTOJAS 
Patarnavimas geras įr nebrangus 

718 W. 18th St, 
Tel. Monroę 8377

^***ffJRW*F

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

r?*.-'?11 jit

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORtUŠ IR 
BALSAMŲOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkeje

I. J, ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčią dykai,

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2616 arba 2619.

1439 S. 49 III.
Tel, Cicero

Į...ĮI" J.Į. u1. "■«11'11'.'tas:1.. t

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 w 49 et 

CICERO. HA

Visj Telefonai

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčią jr Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

46054)7 So, Hęrmitage Avenue
• V ■ i ■* < ♦ * - , • • I -

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63r<j St.

Tel. REPUBLIC 3100

A. MASALSKIS
CJRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. I Rez. Tek Virginia 0669
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. |)p V I? KlPil
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. • ’• kJlvtlllllOIklC
Jei skaitant arba neriant skauda DENffISTAS

akys, tuomet jau jums reikia 4143 Archer avM kam p. Francisco ąv. 
akiniu. ■■■.......  ■ ■■ «■■■ ii ■ i i j ........ .

Dr. John J. Smetana įvairųs Gydytojal
optometristas it n n a ui A M

1801 So. Ashland Avė. DR. n E U Z M A N
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas nTTCTTAa

Pastebėkite mano iškabas Lfcj IX U Oi JUO
Valandos, nuo .9130 ryto iki 8:30 va- . lietuviams žinomas per 85 

karo. Room. 8. metus kaipo patyręs gydytojas chi-
Phone Canal 0523 I rui-gag jj> akušeris.

11 ............... ..... . Gydo staigias ir chroniškas ligąi.
Lietuviai Daktarai moterų ir vata

Amerikos Lietuvių^ Daktarų Drąu- Į prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 

1034 W. 18th SU netoli Morgan Si 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Tel. Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Purk 6755 ar Central 7464

—r . ............—...—“• sr

Dr. Charles Segal
OFISAS

Ą. MONTVID, M. D. I 4729 So*2A®įĮand Ave’
West Town State Bank Bldg. CHICAGO, ILL.

2400 West Madison Street OFISO VALANDOS:
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

Tel. Seeley 7330 Val. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL
Namą telefonas Brunswick 0597 vakąro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

—:-------- ----------------------------? valąndai diena.
Phone Boulevard 7042 I Phone MIDWAY 2880

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagąl sutarti.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėlidmis nuo 1(F iki 12 

8343"3outh Halsted St.
Tel. Bpųlųvard 140|

■ ■ ■ ■■ j...... jn'v "
Phone Canal

DR S.X„
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Šaradomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avepue 
Tnlefoųaą Renublio 786?

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4646 So. ASHLAND AVĖ, 

Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vąk. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Teis Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Telefonas YsSds 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexei 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriėlm, Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Na? 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermąk Road (W. 2? St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Sęredps ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonus Repuke 9600

pienomis Mieste
163 W. Washįngtoų St. 

'" ‘ rn 9047Kambarys 402 Tai.
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė.
Tel Prospect 1610



NAUJIENOS, Chicago, D1

17 metu

kaip pažiūrėsi

RADIU
Senas Petras

RADIO MORTGA6E BANKERS

REAL ESTATERakan
Dalyvi

Amerikoniška tragedij

PRANEŠIMAI

Pocahohtas mine run $ tonas

Į CLftSSIFIED APS

mIdos mados mados

Pigue

Margos

KID ČEBATUKAI

¥h+m

(Vardas ir pavardf)

(Adresas)

•Organ 
dies

Kombi
nacijos

Užbaigė 4 metų kur
są Englewood High 
School A!d. Gulbin

Valerija 
kurioms 
amžiaus,

Naujo
viškos

Julius 
tapo 
prie- 
prie-

Business Service 
Biznio Patarnavimas _

VERTĖS 
IKI 

$3X)0

sienos, 
ketver- 
— kas

SLA. 6 Apskričio 
konferencija

kitę vakare. 4444 W.’Grenshaw Av, 
tel. Van Buren 8316.

Adelė ir Valerija 
Kungiutės kartu 
užbaigė mokyklą 
su pasižymėjimu

PARSIDUODA alaus tavern, biz
nis iždirbtas gerai; priežastį par
davimo, du bizniai, pigiai. 6000 So 
Carpenter St.

Antradienis, birž. 19, 1934

SPECIALIS 
PASIULIJIMAS!

Jus perkate vieną porą čebatukų už 
išpardavimo kainą ir jūsų kvitą verta 
50c. dėl antros poros per visą ši mė
nesį. šis pasiulijimas liečia Čebatu- 
kus nuo $1.49 ir viršaus. Atsiveskite 
savo Motutę, Sesutę, Kaiminką arba 
draugę.

ŠIANDIE LIETUVIŲ
PROGRAMAS

Parodos tikietų 
tikietas su kiek- 
išleidžiate $1. ir

kempes bosu
dolerių ska

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

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

Naujienų Administracija.

MERGINA, teisinga, patyrus prie 
abelno namų darbo, mėgstanti kū
dikius, gyventi ant vietos. 1155 N. 
Hamlin Avė. 2 lubos. __________

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

SLA 6 apskričio konferenci
ja įvyko sekmadienį, birž. 17 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Delegatų buvo viso apie 30 
Dauguma neatvyko todėl, kad 
vieni dalyvavo savo kuopų su
sirinkimuose ar parengimuose, 
o kiti kitur.

gūsi važiuoti j Oak Forest prie
glaudą ir aplankyti sergantį 
drg. Butautį. šiuo betgi pra
nešu visiems draugams, kad jo 
ten nebėra. Jis prasišalino iš 
tos vietos kelios dienos atgal 
ir dabar randasi Marųuette 
Parke.—R. š.

Tarp Chicagos 
Lieiuvių

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

SKRYBĖLĖS
1000 NAUJŲ SKRYBĖLIŲ 
GREITAM PAR- 
DAVIMUI .............  £DC

Butaučio Oak Fo 
ręst prieglaudoj 

nebėra

šioj konferencijoj nebuvo 
daug kas svarstoma. Daugiausia 
laiko pašvęsta diskusijoms apie 
SLA. konstituciją ir apie fi
nansinius organizacijos klaupsi
mus.

Buvo pakviestas kalbėti SLA. 
iždininkas advokatas K. Gugis 
ir paaiškinti, kaip stovi organi
zacijos finansai. Kalbėjo taip- 
pat tuo klausimu finansų komi
sijos narys advokatas Grish. •

Konstitucija vienbalsiai nu
tarė remti transatlantinį skri
dimą.

Po konferencijos užkandžiai 
ir pasikalbėjimai

Gaukite ūmią pa 
už treatmentą 

šiandien.
DEE LABORATORIES 

130 N. Clark St.
Chicago, III.

Visų Salzų 2*/i iki 9, bet ne kiekvie
nam styliuje. 10 Stylių jūsų pasirinki
mui. Jokių Aprubežiavimų dėl Styiiaus 
arba Spalvos.

Moterims čebatukai, visokių 
maišytų šaižų — 2'/j QQa 
iki 4'/j — special .... vWV

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia ___

REIKALINGAS jaunas, patyręs 
bartenderis. Turi kalbėti lenkiškai. 
Atsišaukite 9:30 iŠ ryto. Bamett 
Pintikin, 4342 S. Ashland Avė. Tel. 
Boulevard 2165.

Sesutės Adele ir 
Kungiutės (dvinukės) 
ibiems sukako 13 m. 
jaige pradinę mokyklą su* pa
sižymėjimu gražiarašyste. Jų 
.eveliai, p.p. Kungiai, kurie gy
vena adresu 7120 So. Rockwell 
St., praeitą sekmadienį ta pro- 
ja suruošė savo namuose šau
nų bankietą.

Svečių dalyvavo apie ketu
rias dešimtis šeimų. Viši links
mai užkandžiavo ir linkėjo p.p. 
Kungiams ir jų dukrelėms go
riausios laimes. P.p. Ku‘ngiai 
mano leisti savo dukreles į au- 
gštesnius mokslus.—Svečias.

Linkėtina Aldonai pasekmin
go ateities gyvenimo. Aldonos 
tėvai, Juoze ir Boleslovas Gul
binai, užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę adresu 2955 Emerald 
avė.—X.

Gerai chicagiečiams pažįsta
mos scenos darbuotojos Juozės 
Gulbinienės di'tkė Aldona G. 
Gulbin užbaigė keturių metų 
kursą High School. Aldona pa
sižymėjo kaip gabi mokinė. Vai
dino pirmaeiles roles mokyklos 
perstatymuose. Dainavo parink
tame mokyklos mergaičių cho
re. Aldona iš mažens priklau
sė prie “Jaunosios Birulės’*. 
Paaugėjusi įeitojo į “Birutės” 
chorą ir dabar dainuoja altų 
sekcijoje. Turi tvirtą alto bal-

pagyvenli, dvo 
viso

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW’

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO REIGHTS BREWERY,

Tik ką atsiuntė 6000 NAU
JŲ DRESIŲ Dėl Moterų, 
Merginų ir Mergaičių.
Prisiųstos Mail Order Divizijos, šios dresės 
yra vertos 2 syk ir 3 syk šios žemos kainos.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Jeigu jus pirksite šilkinę dresę ar
ba kombinacijos dresę už $1.49 — 
jus nupirksite antrą 
dresę už tiktai .................... wwv

BALTI-ŠVIESUS
Kiekviena Pora tikros Sensacijos Kokybė

Atsiveskite savo Motutę, Sesutę, 
Kaiminką arba Draugę. Tai yra 
išpardavimas, kuria atsitinka vie
ną syk gyvenime. ATEIKITE 
ANKSTI!!!

Liet. Socialistų Sąjungos Chica
gos Centralė kuonn laivvs meni
nį susirinkimą birželio 22 d., penk
tadienio vakare, pradžia 8:30 vai., 
Naujienų name, 1739 S. Haisted

Komisija turi parūpinusi speciali 
projektą organizavimui jaunuolių, 
kurį kuopa turės apsvarstyti ir vyk- 
dinti. Visi nariai ir sitnpatizuotojai 
yra kviečiami atsilankyti ir prisi
dėti prie taip svarbaus darbo.

Kviečia Valdyba.

amdomi miestuose ir iš
kartais kelius šimtus 

etą, kur rcikalin-

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

Athlete Foot, Dedervinė, Niežuoti 
kojapirščiai. 
gelbą. Tiktai 50c, 
Reikalaukite tuojaus 

TRI

Pastangomis Peoples 
jų Išdirbystes Kompanijos šian
die 7-tą vAl. vakaro iš stoties 
VGiĖS bus transliuojamas gra
bus ir įdomus radio programas. 
Jo išpildyme dalyvaus daini- 
linkč Genovaitė Šidiškiutė-Gied- 
raitiene, A. Ančiutė, baritonas 
A. čiapas, Peoples Radio due
tas ir kiti. Kalbč Dr. Poška. 
Bi.‘s pasišnekėjimas jaunaved
žių, o prie to viso daug gražios 
muzikos ir įdomių pranešimų. 
Todėl reikia nepamiršti pasi
klausyti.—Rep. XXX.

Turėsite progos išgirsti dai
nuojant žymius Chicagos lietu
vių dainininkus, kaip tai Pran j 
Jakavičių, Oną Skeveriutę, Vy
tautą Tarutį, seseris Rimkai- 
tes, Albiną Trilikaitę, Praną 
Pūkį ir kitus. Visi mokiniai 
Anelės Salaveičikii.\ės-Stepona- 
vičienės.

Be solo, bus išpildyta nauja 
lietuvių kalboj kantata “žmo
gaus Daina”.

Iš smuikininkų programo pil
dyme dalyvaus broliai Les- 
chewskiai, Albertas Stuparas. 
Raymondas Kanusas ir eile k i 
tų, kurie per porą metų jau 
grojo musų Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestroj.

Įžanga veltui.

Praeitą savaitę Naujienose 
buvo pranešta, kad rupesniu 
dėdės Vaitekūno ir J. J. Bag
dono sunkiai sergantis Joniš
kiečių Kliubo veikėjas, 
Butautis, birželio 8 d. 
nugabentas į Oak Forest 
glaudą ir atiduotas tai 
glaudai gydyti. ;

Girdėjau, kad dau’g Joniškio 
čių Kliubo narių ir draugų ren

Chicago Ofisas 
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 

Distributors 
4352 So. Mozart St.

Lafayętte 7346

NAUJIENOS Pattern Depe.
1739 S; Haisted Su Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

Mteros ...........   per krutini

Sekmadienis. 10:30 valanda 
vakaro. Einu povai Eilėn gat
ve netoli Lincoln st. Potamsu, 
bet matau jauną vyrą 
ant suolelio prie namo

Vos praėjau* trejetą, 
tą žinksnių, tik pikšt 
ten pliakštelėjo. Negarsiai, sa
kytum iš pištalieto, kuriuo vai
kas žaidžia kambary ar kieme.

Apsisukau. Gi jaunas vyras 
nukrito nuo suolelio. Jo kaktoj 
maža skylutė. Ir pištalietas 
dar tebėra rankoj.

Užbaigė gyvenimą jaunas vy
ras. Atvyko policija. Susirin
ko, subėgo žmonės. Pastovėjo, 
pakalbėjo, išsiskirstė.

Nepažinojau užbaigusio gy
venimą vyro. Patyriau vėliau 
tik tiek. Jis buvo 20 metų am 
žiaus. Vedęs pirm pusantro

DRESĖS DĖL KIEKVIENOS 
PROGOS

Ar jus pirksite mergaitei dresę už 
49c ar moteriai dresę už 88c — jus 
nupirksite antrą dresę 
už tiktai ............................... CUU

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus. 
1411 So. Haisted 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- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ..... 970
Varnišas, kuris išdžiųsta į 4 va
landas ...........   $1.19
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ....................... $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popieros va
lymui.

menesio. Jo žmona
O tą dieną, sekmadienį, sakoma 
“prašovęs” kauliukais $10.00.

Gal būt tas “prašovimas” ir 
tapo jo mirties priežastimi. Iš 
tikrųjų: pinigų dabar stoka vi
siems. Rasi buvo stoka jų ir 
jam. O po to 
žmonai į akis, kaip pasiaiškin
si? Geriau išrišti rusti gyve
nimo problema radikaliu bu’Ju.

Gyvenimo tragedija. Trage
dija, sakau, todėl, kad toks as
muo veikiausia turėjo daug 
švaraus jausmo i»’ itin tyrą są
žinę ,nes atbukėliai, nes žmo
nės be jausmų dėl dešimties 
dolerių nesižudo. —š.

kia ateity. Ba jau agentas juos 
pagavo į tinklą.

Nuvežti į vietą darbininkai 
gaus progos padirbėti savaitę 
laiko ar dvi 
kinnčiame vagone, kur 
kių rųšių gyviai neduoda ra
mumo nakties laiku. O vėliau 
taps atleisti iš darbo, nes ofi
so užveizdai ir 
reikia daugiau 
niam cigarui.

Įdomus koncertas 
Bridgeporte

Crane Coal Co 
5332 So. Long Avė 

Chicago, III.

25c ir 50c Išpardavimas!

3424 — Augusiai moterei vasarinė suknelė 
materijos. r 
išrodysite plonute, 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kįekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Haisted St.,’Chicago, III.

__ _ ____ __ Tinka iš byle lengvos 
Galima pasisiūdinti iš tamsios arba šviesios materijos. Joje 

Sukirptos mieros 36, 88, 40, 42, 44 ir 46 colių per

Reikia darbininką 
geležinkeliui

Chicago North Western ge
ležinkelio kompanija pradėjo 
šiemet taisyti geležinkelį, dė
ti naujus bėgius ir sutvarkyti 
senus.

Tokiam darbui darbininkai 
yra 
vežami 
mylių į tą 
ga taisyti kelias.

Teko pastebėti Madison gat
vėj, kompanijos ofise, kuris 
samdo darbininkus, kad už 
darbo gavimą reikia mokėti 
net $4.00. Trys doleriai lieka 
ofiso gaspadoriui, o $1.00 ei
na daktarui, kuris išegzami- 
nuoja samdomo sveikatą.

Kompanija paimtiems dar
bininkams moka 27 centus 
valandai. Dirbti tenka 10 va
landų dienoj. Už valgį ir guo
lį kompanijos komisorius pa
ima $1.00 per dieną. Kitus vi
sus 
muilą, batus ar drabužius, dar 
bininkas turi pirkti iš kompa
nijos, kuri ima daug bran
giau, negu privačios krautu
vės.

Darbininkų gyvenimas šito
kiose kempėse yra vargingas'. 
Priseina gyventi senuose per
važos vagonuose sugrustiems 
po 16 ar daugiau žmonių vie
name vagone. Darbininkų lo
vos sudarytos dviem aukštais. 
Valgis yba prastas, nes gami
namas iš pigiausios rųšies 
maisto produktų. Darbą dirbti 
darbininkai spaudžiami sun
kiai ir už mažinusį nusižengi
mą bosui yra atleidžiami.

Mat, miestuose randasi šim
tai tūkstančių bedarbių, kurie, 
pastebėję užrašą lange, kad 
“šiandie reikia darbininkų” 
ant geležinkelio, 'bėga pasi
skolinti (neturėdami savo) 
$4.00, idant užmokėti už dar
bo gavimą. Ir važiuos jie dir
bti, tiktai nežino, kas juos lau

DIDELIS BARGENAS ant 
Moterų ir Merginų

KAUTŲ
Reguliaraus ir Didelio Saizo— 

Tikra Sensacija 

2.99 
MAŽULĖLIAM KAUTAI

Vertės iki $3.00 $4 f* f) 
Didžio 2 iki 6 ........| aUU

SWAGER SIUTAI 
Su pamušalu perdėm

2.99
MOTERIMS JAQUETTES

STOGDENG.YSTĖ IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Haisted St 
________ Tel. Victory 4965  

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku 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 Chicagoje. -

LANDLORDS BUREAU OF
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PAIEŠKAU janitoriaus pagelbi 
ninko, unijisto. 4939 Broadway.

For Rent

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIU DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
J Draugijos ofisą, 1789 South 
Haisted 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-

PAKARTOJAMAS SULIG PAREIKALAVIMO 
CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

Metinių Sukaktuvių Išpardavimas!
Ateikite Anksti! Tęsiamas Sulig Daugumos Pareikalavimo.

Chicago Didžiausia Mail Order Stako Išpardavimas tęsiamas toliau. Tai yra jūsų laimikis, Bargenų Ieš
kotojai! The Chicago Mail Order Divizija prisiuntė naujų Daiktų dėl šio Bargenų Outleto. Jūsų didelio 
atsiliepimas j Musų Metinių Sukaktuvių Išpardavimą parodo, kad jus žinote tikras vertybes. — Dėl jų 
verta eiti mvliu. nivlias.. Nepraleiskite šios progos!

10,000 Pasaulinės 
dėl kūdikių. Dykai 
vienu pirkiniu. Jus 
įųs gaunate 1 tikietą—jeigu išleisite 
$5.. jus gausite 5 tikietus.

2,000 MAUDIMOSI 
KOSTIUMŲ 

Dėl Vyru ir Moterų 

99c
Kūdikiams Maudi-
mosi Kostiumai .... Uvv 
SAWYER’S SVIESTO PYRAZ 
GAIČIAI. šviežios Kasdien.

2 Bak‘ ?7rsai .......................... . fa ff w

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. Virgipia 1564.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAL 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE. 5746 South Ashland 
Avenue. ____ _

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3858 So. Haisted St. Chicago. III

Oflsm S4O6 S TTnlsterl St

Help Wanted—Female 
________Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA mergina prie abel-

Business Chances 
Bianiai

PARSIDUODA arba ant Rendoa 
didelis, gražus Piknikams daržas. 
Arti Chieagos. Gerai išdirbtas biz
nis ir žinomas lietuvių visuomenei. 
Renda pigi. Daržas su gasolino sta
čia. Gera proga. Atsišaukite laišku 
Box 126, 1739 So. Haisted StCHICAGO MAIL ORDER 

BARG Al N OUTLET
511 South Paulina Street—-Marshfietd "L“ and Street Car to Door 

Hours 8 to 6—Thursday and Saturday Eves. to 8:30 P. M.




