
The First and Greatest Lithuanian Paily ip America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB, CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phoue CANąl 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
W» PO QUP

NAUJIENO
_ j ___

The Vithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 nt the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c Chicago, III., Ketvirtadienis, Birželio-Jun e 21 d., 1934 No. 146

New Yorko policijai Derybos sutaikinti 
ir prezidento žmona ginčus geležies pra

yra radikale monėje nesiseka
Lietuvos Naujienos

Kaune lankėsi garsusis Lietuvos Anglijos de- 
dainininkas Šaliapi^as rybos atnaujinamos

Prie radikalų priskaityti ir to 
dėl policijos sekiotini yra 
veik visi žymesni pažanges
ni amerikiečiai

NEVV YORK, b. 20. — New 
York Post sako ,kad New Yor
ko policijai turi slaptą sąrašą 
1,800 žymiausių Amerikos ra
dikalų, kurie sudaro Amerikai 
“raudonąjį pavojų’ ir todėl po
licijos sekiotini. Tą sąrašą pa
ruošė tūla Mrs. Elizabeth Dil- 
ling iš Kenilvvorth, III. Policija 
tankiai tą sąrašą peržiūrinti ir 
kartais pasiunčianti žvalgus 
tuos “radikalus“ sekti.

Tarp tų “pavojingų radika
lų“, yra: dabartinis New Yor
ko meras I^a Guardia, Mrs. An- 
na Eleanor Roosevelt, prezi
dento Roosevelto žmona; ag
rikultūros sekretoriaus Wal- 
lace; vidaus reikalų sekreto
riui Ickes; senatorius Borah, 
National Catholic Welfare Con- 
ference direktorius kun. Ryan; 
rabinas Wise; Chicagos skulp
torius Lorado Taft; skerdylų 
savininkas Harold H. Swift;ra» 
šytojas Mencken; turtuolė Mrs. 
Harriman; rašytoja Fannie 
Hurst; buvęs karo sekretorius 
Baker; prof. Bėrio, administra
cijos narys ir daug kitų.

Mėras La Guardia net nusi
kvatojo patyręs ,kad jo paties 
policija priskaitė*"}j priė* “po- 
vojingų radikalų”. - -

Visi iš to sąrašo juokiasi, 
bet policija į jį žiuri labai rim
tai. Tas sąrašas yra plačiai 
paskleistas ir Wall gatvėje.

Valdžia skolinasi pi
nigus beveik be jo

kių palūkanų
VVASHINGTON, b. 19. — 

Kuomet paprasti žmonės už 
paskolas turi mokėti 6 nuoš. 
palūkanų, o kitų šalių valdžių 
kreditas yra taip nupuolęs, kad 
jos negali gauti jokių paskolų, 
tai Jungt. Valstijų valdžia veik 
jokių palūkanų už paskolas ne
moka ir tai nežino, ką daryti 
su paskolų pasiūlymais.

Birž. 20 d. valdžia paskelbė 
ieškanti $75,000,000 paskolos 
182 dienoms ir mokėsianti tik 
0.7 nuoš. (70c į metus už $100). 
Tuojaus tapo sukelta $234,944,- 
000, arba tris sykius daugiau, 
negu reikalauta paskola. Nie- 
kurie siūlėsi skolinti dagi tik 
už 0.5 (*/ž) nuoš. palūkanų.

Už niekurias paskolas valdžia 
moka tik 0.6 nuoš. palūkanų 
(po 60c. į metus už $100).

Reiškia, žmones skolina pini
gus valdžiai ne dėl palūkanų, 
bet tik dėl saugaus padėlio val
džios žinioje.

OMAHA, Neb.; b. 20. — Con- 
rad Anderson, 2 metų| prigė
rė klane vandens savo moti
nos farmoj. Jo brolis ir tėvas 
irgi mirė nelaimėse per pasta
ruosius du metus.

Chicagai ir apielinkei federa- 
iio oro biuras šiai dienai prana*
Sauja:

Giedra; vėsiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

Darbininkai, geležies kompani 
jos ir valdžia padavė atski
rus pasiūlymus

WASHINGTON, b. 20. —Plie
no ir geležies darbininkų strei
ko pavojus nėra galutinai iš
nykęs. Dabar vedamos dery
bos Washingtone neina sklan
džiai ir dar yra toli nuo susi
taikymo, nors valdžios atsto
vai yra optimistiški ir tikisi, 
kad susitaikymas ilgainiui bus 
pasiektas. Visoms deryboms, 
prezidento įgaliojimu, vadovau
ja darbo sekretorė Perkins.

Dabar yra paduoti trys su
sitaikymo planai. Vieną pada
vė pati valdžia, kitą padavė 
darbininkai ir trečią padavė ge
ležies kompanijos, kurios dar
bininkų pasiūlymus atmetė.

Visų trijų pasiūlymų pagrin
de yra prezidento paskirimas 
trijų žmonių komisijos, kuri 
spręstų darbininkų ginčus su 
samdytojais ir pravestų darbi
ninkų atstovų rinkimus. Bet 
tik nesusitaikoma dėl darbinin 
kų atstovybės kolektyvėse de
rybose, nes kompanijos nori, 
kad darbininkus atstovautų 
kompanijų unijos.

Kad išspręsti tą ginčą, ma
noma, kad teks Įsimaišyti pa
čiam prezidentui ir pasinaudoti 
kongreso suteiktomis jam ga
liomis arbitrariai taikinti gin
čus pramonėse, pąskiriant sa
vas komisijas, kurios turėtu 
galią tirti ir taikinti iškilan- 
čius nesusipratimus, kad ne
prileisti streikų.

“Smegenų trustas” 
pasiliks, sako prez. 

Rooseveltas
NEW HAVEN, Conn., b. 20. 

—Prezidentas Rooseveltas, ku
ris yra baigęs Harvardo uni
versitetą, šiandie iš Yale uni
versiteto gavo teisių daktaro 
garbės laipsnį.

Vėliau* kalbėdamas alium- 
nams prezidentas pareiškė, kad 
“smegenų trustas“ valdžioje pa
siliks ir toliau.

“Pasirenkant žmones Wash- 
ingtone daugiausia atsižvelgia
ma į sugabumą, o ne į politi
ką’, sakė prezidentas. “Aš ne
galiu šiandie pasakyti kuriai 
partijai priklauso dauguma at 
sakomingų valdžioje žmonių. 
Nors ir buvo tūlų juokiamąsi, 
kad valdžioje yra vartojamos 
smegenys, bet man išrodo, kad 
tai yra geras dalykas. Ir tai 
bus tęsiama. Mes ir toliau 
šauksimės išlivintų žmonių“.

Drabužių dažymo 
pramonė atsisakė 
nuo NRA kodekso
WASHINGTON, b. 20. — 

200,000 drabužių dažytojų ir 
valytojų pranešė prezidentui 
Rooseveltui, kad jie atsisako 
nuo NRA kodekso, nes griež
tas industrijds isutvarkjymafs 
yra tokis didelis smūgis, kad 
jie gali jo neatlaikyti.

Nužudė 3 vaikus
WATERL00, N. Y., b. 20.— 

Turbut pamišęs, fermeris Glau
dė Reynolds, 44 m., nušovė 
miegančius tris savo vyriausius 
sūnūs, uždegė namus Jr tada 
pats nusižudė.

LEITENANTAS FELIKSAS VAITKUS PITTSBURGHE

!»

Prie “Lituanicos II“ iš kairūs j dešinę stovi: p-ia Morta Vaitkiene, lakūno žmona, Įeit. F. Vait
kus, Pittsburgho miesto majoras William N. McNair ir Dr. James P. Kerr, miesto kontrolierius. 
Šį paveikslą nutraukė “Pittsburgh Post- Gazette“ reporteris Cloud aviacijos dienoje Bettis 
Field birželio 17 d.

Birželio 24 d. Įeit. Vaitkus bus Clevelande, kur municipaliame airporte įvyks lietuvių avia- 
cijos diena.

Italija teisia 8 Rusi
jos šnipus

RYMAS, b. 20. — Karo 
teisme prasidėjo nagrinėjimas 
bylos septynių vyrų ir vienos 
moteries, kurie yra kaltinami 
už pardavimą militarinių pa
slapčių sovietų Rusijai. Jie 
veikę 8 metus, bet šį pavasari 
liko sugauti.

Vyriausias kaltinamųjų yra 
išradėjas Umberto Bianchi, bu
vęs parlamento narys. Kiti 
teisiamieji yra Bianchi duktė, 
jo šoferis, vienas rusas ir 4 
karo aviacijos karininkai.

Greičiau tai yra ne šnipinėji
mo, bet grynai politinė byla.

19 meksikiečių ko
voja policiją

GU ADALA JAR A, Meksikoj, 
b. 20. Policijai išardžius poli
tinę demonstraciją, 25 ginkluo
ti žmonės užsidarė vienuose na
muose ir jau kelintą dieną ko
voja juos apgulusią policiją.

6 jų jau liko nušauti, dau
gelis gi sužeisti. Bet išlikę dar 
gyvi, nors niekurie ir sužeisti, 
19 žmonių, sakosi, kad jie mir
sią, bet nepasiduosią policijai. 
Jie telefonų prašė prezidentą 
prisiųsti kariuomenę juos iš- 
liuosuoti.

Ir Čechoslovakija 
didina savo gink

lavimąsi
Reikalauja $164,000,000 prie- 

diniam apsiginklavimui, ‘/jei 
bus reikalo”

PRAGA, čechoslovakijoj, b. 
20.—Valdžia pasiūlė parlamen
tui bilių, kuris įgalioja valdžią 
paskirti dar $164,000,000 pa
didinimui ginklavimos, ‘‘jei bus 
reikalo”.

Liberalai laimėjo 
rinkimus; 2-se Kana

dos provincijose
TORONTO, Ont., b. 20. — 

Ontario ir Saskatachewn provin
cijų rinkimuose laimėjo libera
lai. Abiejose valstijose, kurias 
ikišiol valdė konservatoriai, li
beralai turės legislaturose di
delę didžiumą vietų.

Naciai grumoja at
imti pašelpas Ber
lyno bedarbiams
BERLYNAS, b. 20. — Na

ciai paskelbė, kad 400,000 Ber
lyno bedarbių gali netekti pa- 
šelpų, jei jie nevažiuos kur kL 
tur darbo ieškotis. Esą Berly
ne darbo negalima gauti, bet 
jį bedarbiai galėtų susirasti 
ūkiuose, ar prie valdžios vie
šųjų darbų .

Kuba svarsto panai
kinimą Machado už

trauktų skolų
HAVANA, b. 20. — Specialei 

komisijai rekomendavus, kabi
netas dabar svarsto panaikini
mą visų privatinių skolų, kurias 
buvęs prezidentas Machado už
traukė Amerikoje. Viso yra 
pasiskolinta apie $60,000,000, 
daugiausia per Chase National 
banką New Yorke, kuris dabar 
triukšmingai protestuoja prieš 
tų skolų panaikihimą .

BOGOTO, Colonibijoj, b. 20. 
—Kenktasis Cplombia prezi
dentas Lopez išvažiuoja j Mek
siką, iš kur vyks J New Yor- 
ką, kad pasimatyti su preziden
tu Rooseveltu.

Anti-fašistui New 
Yorke nėra vietos
NEW YORK, b. 20. — Al- 

dermanų taryba nusprendė, kad 
Dr. Charles A. Fama, kurį me
ras La Guardia yra paskiręs 
medikalės tarybos nariu esąs 
religinis davatka ir todėl ne
galintis užimti valdišką vietą. 
O davatka jis yra todėl, kad 
daugelį kartų jis yra viešai 
pasisakęs prieš katalikus ir fa
šistus.

Dr. Fama betgi neketina re
zignuoti, nes jis pripažysta lais
vę žodžio, spaudos ir susirin
kimų. “Jeigu tai yra davat
kystė, tgi aš esu davatka’“, pa
reiškė jis.

Šimtai bilių laukia 
prezidento Roose

velto parašo
WA'SHINGTON. b. 19. — 

Nors prezidentas Rooseveltas 
jau pasirašė visus svarbiuosius? 
bilius, bet visgi jo parašo lau
kia dar šimtai menkesnių bi
lių, kuriuos kongresas priėmė 
paskubomis paskutinėmis po
sėdžio dienomis. Bet manoma, 
kad prezidentas nesiskubins po 
jais pasirašyti, bet pirmiau 
kiekvieną bilių gerai apsvars
tys. Jis turi dar 10 dienų pa
sirašyti bilius, ar j Uos atmes
ti.
i' ■ __________________________________

6 PABĖGO Iš VELNIO SALOS

GEORGETOWN, Anglijos 
Guianoj, b. 20. —šeši kaliniai 
—penki franeuzai ir vienas is
panas— pabėgo iš baisiosios 
Francijos “Velnio . salos” ir 
pusgyviai atplaukė į čia atda
roj valty. Jie perplaukė mažą 
valtimi 500 mylių į 7 dienas. 
Iš čia jie plauks į Trinidadą, 
300 mylių atstume.

KAUNAS.—šiomis dienomis 
Kaune lankėsi garsusis rusų 
dainininkas Feodoras ša 1 la
pinas, kuris Kaune praleido 
kelias dienas, davė koncertą ir 
dainavo dviejose operose. Kau
nas jį pasitiko labai entuzias
tiškai.

šaliapinui Lietuva taip pati
kusi, kad jis ketina sugryšti į 
Lietuvą dar šią vasarą, nusi
pirkti žemės sklypą ir čia vi
suomet vasaroti.

Armijos lakūnai bai 
gia ruoštis skristi 

stratosferon
RAPID CITY, U. D., b. 20. 

—Du armijos lakūnai, kapt. 
Stevens ir maj. Kepner jau 
baigia prisiruošimus skridimui 
į stratosferą didžiausiu pasau
lyje baliunu*, kuriuo jie tikisi 
pasikelti į dausas 15 mylių ai* 
augščiau. Dab^r ruoSiamas 
balastas ir bandomi įvairus in
strumentai. Jie mano pasiek
ti iš gilios daubos pradžioj at
einančio mėnesio.

Streikuoja duonke 
piai

CHICAGO.— Vakar sustrei
kavo’ Kfoger-Consumers duon- 
kepyklos, 8201 Vincennes Avė., 
darbininkai, kurie kepa duoną 
dėl Consumer grandinių san- 
kovų. Jie reikalauja pripažin
ti uniją ir pakelti algas. Duon 
kepyklą bandoma operuoti pa- 
gelba streiklaužių.

Laikai gerėja, 
Fordas

sako

DETROIT, Mich., b. 20. — 
Henry Ford pasikalbėjime pa 
reiškė, kad laikai žymiai gerė
ja, “nežiūrint to, kad kiekvie
nas grobiasi ką tik gali pasi
grobti“.

Užsibaigė streikas
SOUTH BEND, Ind., b. 20. 

—Gatvekarių ir busų darbinin
kų streikas South Bend ir visoj 
šiaurinėj Indianoj užsibaigė, 
kompanijai sutikus sutrumpin
ti darbo . valandas ir pakelti 
algas. Streikas tęsėsi 18 die
nų.

b. 20. — 
kuri nese- 
Aro, pasi- 
bankrutui.

ROCKFORD, III., 
National Lock Co., 
nai neteko Mėlinojo 
davė savanoriam 
Tuo ji siekiasi atsikratyti nie- 
kurių skolų ir prailginti mor- 
gičių.

BREMEN, b. 20. — Nopth 
German Lloyd laivas Dresden 
su 1,000 nacių ekskursantų už
važiavo ant akmenų ir padėjo 
skęsti. Tečiaus greitai atvyko 
□agelbon kiti laivai, kurie vė
jus pasažierius išgelbėjo.

STERLING, III., b. 19. —Per 
3 dienas šis 12,000 gyventojų 
miestas šventė 100 metų su
kaktuves nuo jo įsikūrimo.

MASKVĄ, b. 20, 
vos ir Leningrado

- Mask- 
cija su-

Londonan atvyko Balutis
I

LONDONAS. VI. 1. Elta.— 
Reuteris praneša, kad Balutis 
atvyko į Londoną. Stotyje jį 
pasitiko Lietuvos charge d’af- 
faires ir Lietuvos pasiuntinybės 
nariai. Kalbėdamas su Reu- 
terio atstovu, Balutis pasisakė 
stengsiąsis išlpėsti santykius 
tarp Lietuvos ir Anglijos. Reu- 
teris toliau praneša, kad dar 
tiksliai nenustatyta diena, ku
rią Balutis anglų karaliui įteiks 
savo kredencialus.

J Londoną atvyko ir Lietu
vos prekybos deryboms dele
gacijos pirmininkas Bizauskas. 
Bizauskas, kalbėdamasis su 
Reuterio atstovu, pasakė, kad 
dabartinis momentas netinka 
daryti pareiškimus, bet pridū
rė ,kad yra vilties greit susi
tarti, kadangi abidvi šalys ;- 
vertina esančius sunkumus.

Derybos bus atnaujintos šian
dien.

Reuteris su pasitenkinimu 
praneša apie Anglijos paskelb
tas varžytines Lietuvos gele
žinkeliams pristatyti 50,000 to
nų anglies. Ta proga Reute
ris nurodo, kad Anglija per 
paskutinius dvejus metus Lie
tuvai pristatė daug anglies.

ginkluoti 
atiduoti 

su Jono
Pinigų

. . Deyoti plėšikai
PANEVĖŽYS.— 1934 m. vas. 

gale, Vaškų vai. Mojalių k., 
apie 12 vai. naktį, pas ūkininką 
Joną Motėj Uną įsiveržė šautu
vais ir revolveriais 
plėšikai, pareikalavo 
6,000 litų ir vekselį 
Pranevičiaus parašu.
Motėjunas gynėsi neturįs tiek 
daug. Atidavė tik 300 litų ir 
prašomą vekselį. Tada vienas 
plėšikas, pasįvadinęs “Rickum“ 
šautuvo buože bloškė Motėju- 
ną ir parkritusį mušė, reika
laudamas pinigų. Motėj unas 
plėšikų nepažino. Nebeišreika- 
laudami daugiau pinigų, atsine
šę iš seklyčios kryžių ir pri- 
saikinę Motėjuną ir jo dukterį 
apie apiplėšimą niekam nieko 
nesakyti, pasišalino. Nors Mo
tėj unas plėšikų nepažino, bet 
jo duktė juos pažino. Pažino 
ne tik viduje buvusius du, bet 
ir lauke likus;. Apie apiplė
šimą MotėjUnas, pagal duotą 
priesaiką, niekam nesakė, iš
skyrus žentą, šis pranešė po
licijai, kuri sulaikė Radzivonį 
A., Tinterį A. ir Vaitekūną J. 
Padarius kratą pas suimtuosius 
rasta ginklų ir pinigų dalis. 
Suimtieji kaltais prisipažino. 
Visi trys plėšikai jauni 21—24 
metų amžiaus.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon

Tarpe savųjų jausitės

Važiuokite su Naujienų 
Ekskursijomis, su visais Lietu- 
viateį _‘' ...........................
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.



2
hrmvp. n f ••»*<*• t * n *» •

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, birž. 21, ’34
.. ------------il.- —   — ------------------ -------- ■ ... . . _ 

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
AVIACIJOS DIENA

Birželio 24 d. turėsime dide
lės iškilmes, — aviacijos die
nos iškilmes. Vieta višiems ži
noma, — tai Clevelando muni- 
cipalis airportas. Privažiuoti 
paranku tiek busais, tiek gaL 
vekariais, tiek automobiliais.

Airportas yra puikiai įreng
tas ir ten randasi tūkstančiai 
sėdynių. Tad laike programo vi
si turės progos patogiai sėdėti.

Programas prasidės gana 
anksti. — apie 11 vai. ryto. Tai 
daroma tuo tikslu, kad butų 
užtektinai laiko žmonių pava- 
žinėjimui. Pirmiausiai lakūnas 
Vaitkus darys ore visokius špo
sus. Būtinai atvykite anksti ir 
pamatykite, kaip jis nepapras
tai gabiai valdo lėktuvą.

Be Lituanicos II, bus dar ir 
kitų lėktuvų. Bus milžiniškas 
trijų motoru lėktuvas žmonių 
pavažinėjimui. Todėl paskraidy
ti padangėmis galės visi, kas 
tik norės.

Tenka priminti, jog munici- 
palis airportas gauta dykai. Tai 
reiškia, jog svetimtaučiai įver
tina šį žygį. O jeigu taip, tai 
lietuviai privalėtų visi susirink
ti į municipalį įairportą, kad pa
sveikinti drąsuolį lakūną Vait
kų ir palinkėti jam kuo lai
mingiausios kelionės.

Ir aš busiu.

CLEVELANDO 
MARMGUMYNAI
Buvo sustoję raudoni 

delegatai ...

Prieš kelias dienas čia buvo 
sustoję New Yorko valstijos 
delegatai, kurie važiavo į Det
roitą sciniavoti darbininkiška
me susivienijime. Nors po il
gos keliones jie buvo pusėti
nai pavargę, tačiau tuoj Su
burbėjo j Darbininkų Svetai
nę, kad sustiprinti savo pro- 
letarišką dvasią. Užtruko čia 
kelias valandas, o paskui išva
žiavo toliau.

—Nedelegatas.
!■ — o—

Kultūros Darželio piknikas 
pavyko

Birželio 10 <1. Neuros darže 
įvyko Kultūros Darželio pik
nikas. Žmonių atsilankė apie 
200. Tvarka buvo pavyzdinga, 
tad liks ir keli doleriai pelno.

Buvo galima tikėtis daugiau 
publikos, bet kažkodėl jos ne
atsilankė. šiaip ar taip Kultū
ros Darželį clevelandiečiai 
privalėtų remti. —- Buvęs.

Dr. J. T. Vitkus skris 
j Detroitą

Kaip žinia, Detroite įvyksta 
~SLA. seimas, kuriame daly
vaus ir Dr. Vitkus kaipo dele
gatas. į seimą jis skris Litu
anica II.

Rodosi, tame nieko ypatin
go, tačiau fašistiška “Dirva” 
daro baisias išvadas. Girdi, 
Dr. Vitkuš ntiskriš į seimą ir 
ten padarys “perversmą.”

Kaziukui, matomai, Volde
maro škridimaš į Kduną vi
sai apsuko galvelę. Jei kas 
kur skrenda, tai jam tuoj vai
zduojasi “perversmai.”

Priežodis sako, kad alkanai 
kumelei vis duona galvutėje. 
Taip yra ir su “Dirvos” busit 
Jis lenkiasi prieš diktatorius 
ir pats norėtų musų kolonijo
je diktaforiauti, todėl mano, 
jog ir kiti ta liga yra Užsi- 
’krėtę.

Dr. Vitkus yra nuoširdus 
ALtASS. darbuotojas ir ant
ram skridimui nemažai saVo 
pinigų esti aukavęs. Skristi 
Lituanica 1! jis turi pilną tel- 

sę, nes prie jos Įsigijimo jis 
nemažai yra pasidarbavęs.

—-Petras.

Iš ALTASS Clevelando ko
miteto susirinki m0

Birželio 15 d. ponų Vilke
lių rezidencijoje buvo laiko
mas ALTASŠ. komiteto susi
rinkimas, kad galutinai prisi
rengti prie aviacijos dienos, 
kuri įvyks 21 birželio. Pir
miausiai Dr. Vilkus padarė 
pranešimą apie tai, kokiomis 
sąlygomis iš miesto valdinin
kų gauta airportas. Nutarta 
kreiptis į “Naujienas” ir 
“Draugą”, kad prisiųstų po 
1,000 kopijų laikraščio ir tuo 
prisidėtų prie aviacijos iškil
mių išgarsinimo.

Po to komiteto nariai pasi
skirstė darbais, ir susirinki
mas tapo uždarytas. Turiu 
dar pridėti, kad komitetas 
yra surinkęs apie $50 auko
mis. Girdėjau taip pat, kad 
kai kurios draugijos žada an
tram skridimui aukoti po 
stambias pinigų stirnas.

-— Reporteris.

Ir šoferiui blogi laikąi
Sunkus laikai užėjo musų 

“šoferiui”, kuris pastaraisiais 
keliais metais buvo labai pa- 
nabernas ir turėjo didelių 
pretenzijų į vadus. Pas jį bu
vo, kaip yra sakoma, už Visą 
dolerį ambicijos ir tik už cen
tą amunicijos. Visur jis auk
štai statčši ir į visus iš aukšto 
žiurėjo, išėmus savo bosą Ka- 

i‘Z'iuką.
Dabar viskas dingo: nuola

tinį darbą prarado, o už šo- 
feriavimą gauna tik ačiū.

Taip garbė praeina...
—Pažįstamas.

—o—

Siurprizų gadyne
Paskutiniais laikais Clcvc- 

lando jaunuoliai labai pamė
go siurprizus: jie susitaria ir 
važiuoja į Pittsburghą, kad 
ten be tėvų žinios apsivesti. 
Jau kelios poros tokį šposą 
iškirto, padarydamos tiek sa
vo tėvams, tiek draugams 
siurprizą.

Štai birželio 9 d. gerai žino
mas clevelandiečiams jaunuo
lis Jonas SimanauSkas .“elopi- 
no” į Pittsburghą su p-lc M. 
Baranauskaite. Ten juodu ap
sivedė ir sugrįžo atgal. Tė
vams tai buvo tikras siurpri
zas. — Pažįstamas.

—o—
Ohio lietuvių gražuolė
Kaip žinia, “Naujienų” pik

nike Neuros darže birželio 3 
d. tapo išrinkta Ohio lietuvių 
gražuolė. Ta garbe teko p-lei 
M. Vaitekunaitei, kuri yra 18 
melų amžiaus.

P-lė Vaitekunaitė gimė Pit- 
tsburghe. Į Clevelandą atsikė
lė gyventi 1922 m. Ji baigė 
1932 m. Šv. Jurgio mokyklą, o 
vėliau meno mokyklą. Ji ne
mažai darbuojasi organizaci
jose, — kiek lietuvių, tiek a- 
merikonų. Kai kuriose draugi
jose įeina į Valdybą.

— Kaimynas.

Cleveland, 0. JUMS GERIAUSIAI PATINKA?

Skubiai grįžo iš Lietudos 
D r. Tamošaitis.

Blržclio 18 d. p-ia Tamošai
tienė gavo telegramą iš Netv 
Yorko. Dr. Tamošaitis prane
ša savo žmonai, jog jis jau 
grįžo iš Lietuvos ir dabar ke
lias dienas praleis New Yot- 
ke pas šavo gimines.

Tas skubus daktaro grįži
mas iŠ Lietuvos sukėlė daug 
visokių kalbų, kadangi visi 
manė, jog jis be rudens ne
grįš. Kai kurie spėlioja, kad 
Voldemaro “pučas0 išgąsdino 
daktafą.

Kaip ten nebūtų, bet neužil
go daktaras bus pas mus, tai 
iš jo tąsyk viską patirsime.

Visi remia aviacijos dieną
Teko patirti, jog birželio 17 

d. vietos kunigai iš sakyklų 
pagarsino aviacijos dieną. 
Klebonas Vilkotaitis ir klebo
nas KariuŽiŠkis pasižadėjo ir 
sekamą sekmadienį paraginti 
parapijomis, kad jie dalyvau
tų aviacijos dienoje.

Tad birželio 24 dieną visi 
traukime į municipalį airpor- 
tą ir dalyvaukime aviacijos 
dienoje. — Reporteris.

PO CLEVELANDA 
PASIDAIRIUS

Visko po biskj

Birželio 15 d. ALTASS. vie- 
tos skyrius turėjo savo susi
rinkimą ponų Vilkelių rezi
dencijoje. Dalyvavo p. P. Mu- 
liolis, Dr. Kazlauskas, sky
riaus pirmininkas Dr. Vitkus, 
J. Sadauskas, ponai Vilkeliai, 
A. S. KtilbickaS, Miščikas, J. 
Armonas ir p-ia Pautiene. 
Svarbiausia svarstyta, kaip 
tinkamai prisiruošti prie avia
cijos dienos, kuri įvyks 24 bir
želio. Bus rūpintasi aviacijos 
diedą kaip galima labiau iš
garsinti. Komitetas išreiškė pa
geidavimą, kad “Naujienos” ir 
“Draugas” prisiųstų po 1,00(1 
egzempliorių. Su “Naujieno
mis” susižinoti pavesta p. J. 
Armonui, o su “Draugu” — 
J. Sadauskui. Dr. Vitkus kreip
sis į “Tėvynę”, “Garsą” ir 
“Dirvą”, kad garsintų paren
gimą, Vietos klebonų irgi bus 
prašoma remti Aviacijos die
ną bei ją garsinti.

Kai dėl vietos laikraščių, tai 
galima tiek pasakyti: p. šū
kis nuoširdžiai remia aviaci
jos dieną ir ją garsina. Už tai 
jam ačiū. VDirva” ligi šiol jo
kio prielankumo neparodė. 
Well, jeigu ji pagarsins, bus 
i^?iu; o jeigu ne, — tai irgi 
Učių...

» » »
Dr. J. T. Vitkus

Ligi šiol mažai teturėjau 
progos susidurti su Dr. Vit
kum, — ta proga pasitaikė tik 
dabar, kai kartu dirbame an
tro transatlantinio skridimo 
naudai. Turiu pasakyti, jog tai 
labai plačių pažiūrų žmogus, 
kuris su atsidėjimu darbuo
jasi tarp lietuvių. .Jis pasižy
mi savo iškalbumu ir suma
numu, o taip pat gera šird- 
žia. Jokio išdidumo pas jį nė- 
(ra< — su visais malonus ir 
draugiškas. Nieko tad nuosta
baus, kad visi clevelandiečiai 
jį mėgsta ir gerbia. Butų ge
rai, jei mes turėtume daugiau 
tokių nuoširdžių profesiona
lų.

» » »
Siunčia savo “atstovą”
P. P. Muliolis sako: “Vyru

čiai, aš atsiprašau, kad nega
lėsiu aviacijos dienoje daly-'

Visas būrys grakščių ir gražių clevelandiečių, kurios da- 
lyvavo gražuolių konteste “Naujienų” piknike birželio 3 dieną,

JIE PADARĖ PIKNIKĄ PASEKMINGU

“Naujienų
ir

Clevelande darbininkai, kurių darbas 
padarė parengimą pasekmingu )

vauti. Labui man gaila, bet 
taip aplinkybės susidėjo. Ta
čiau mano penki doleriai vls- 
vien dalyvaus”.

Mat, p. Muliolis važiuoja į 
SLRKA. seimą. Tad negalėda
mas asmeniškai dalyvauti, jis 
siunčia į aviacijos dieną savo 
“atstovą”. Tai parodo, jog jis 
yra nuoširdus transatlantinio 
skridimo rėmėjas.

» » »
Piknikas

Tai ir vėl piknikas Neuros 
darže, Brunswick, O. Jis įvyks 
liepos 1 d. Tą pikniką rengia 
pats p. T. Ncura. Tai bus p. 
Neuros sunaus dviejų metų 
sukaktuvių paminėjimo pik
nikas. Reikia manyti, kad 
clevelandiečiai skaitlingai at
silankys į pikniką ir ten Sma
giai laiką pTaJcis.

» » »
“Naujienų” pirmoji stotis
Clevelandiečiai jau seniai 

pageidavo, kad butų įsteigta 
“Naujienų” stotis pardavinėji
mui laikraščio paskirais nu
meriais. Tas pageidavimas da
bar tapo įkūnytas: p. Jurgis 
Sidabras, kuris laiko gyvų ge
lių krautuvę adresu 6400 Sti- 
perior a v., jau rengiasi ati
daryti “Naujienų” stotį. Pas 
jį bus galima laikraštį pirkti 
paskirais numeriais.kiekvieną 
dieną. Tai busj pirma stotis, 
kur galėsite laikraštį nusipirk
ti kartu su “Ohio Lietuvių Ži
niomis”. 1

P-as Jurgis Sidabras yra la
bai prielankus.,, t;i r malonus 
žmogus. “Naujienų” piknikui 
jis aukavo gyvų gelių bukie
tus, kurie buvo įteikti gražuo
lėms. Labai ačiū už tokį prie
lankumą, — mes to nciižmir- 
(šhne.

» » »
Savotiška šeimos drama
Gyveno žmogus, nebėra žmo

gaus. Toks jau gamtos įsta
tymas ar patvarkymas. Nuo 
mirties niekas negali išsisuk
ti. Tačiau mirtį dažnai patys 
žmones pasiskubina.

Prieš kiek laiko pas muš 
pasimirė vienas pilietis, kurį 
dėl visko pavadinsime Ji
sai buvo vedęs. Per kelis me
tus labai gražiai su žmona 
sugyveno. Bet nei iš šio, nei 
Įiš to pradėjo gerti be saiko 
ir be mieros. Ir vienas ir ki
tas. Pradžią padare gaspadi- 
nė, o paskui priprato ir gas- 
padorius. Nuo gėrimo jam net 
nosis pamėlynavo, o jos plau
kai be laiko pražilo, šiomis 
dienomis vyras tiek išgėrė 
kažkokio nuodingo munšaino, 
kad ir “dievui dūšią atida
vė”.

kai X. suširgo, tai tapo pa
šauktas daktaras, kuris su
prato, jog turi reikalą su chro- 
hišku alkohbliku. Paraše re
ceptą ir žmonai liepė duoti po 
truputį geros degtinės. Bet, 
matomai, toji nupirko vėl ko
kio munšaino ir davė vyrui 
gerti. Tas gėrė tol, kol neuž
merkė akis ir neatsisveikino 
su šiuo pasauliu.

Vyras nebuvo dar senas, bet 
munšainas nuvarė jį į kapus.

» » »
Mirtis siaučia

Pastaruoju laiku tarp Cleve- 
IhUdo lietuvių pusėtinai įsi
galėjo mirtis, — ji varo į ka
pus tiek senus, tiek jaunus. 
Štai šiomis dienomis pasimi
rė Anelė Nartiševičiene, 1310 
Russell Rd. Ji buvo apie 45 
melų amžiaus. Birželio ^15 d. 
tapo palaidota su bažnytinė
mis apeigomis.

Velionė buvo gana susipra
tusi moteris ir mėgo skaity
ti laikraščius. Ji mėgdavo da
lyvauti lietuvių parengimuose. 
Prieš “Naujienų” pikniką aš 
ją aplankiau paskutinį kartą. 
Labai apgailestavo, kad dėl 
ligos negalės tame parengime 
būti. Net su ašaromis akyse 
skundėsi, kad liga jai neduo
da ramybes.

Velione paliko vyrą ir vie
ną sūnų; 1J ,r‘'

» » «
Birželio 14 d. negailestinga 

mirtis pakirto Antano Mase- 
vičiaus gyvybes siūlą. Mirė 
jis pačioje jaunystėje, vos su
laukęs devyniolikos metų am
žiaus. Birželio 18 d. tapo pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis. Paliko motiną, vie
ną brolį ir patėvį Lukaševi- 
čių didžiausiame nuliūdime.

Mirtis įvyko sekamu budu: 
Antanas nuėjo į ežerą mau
dytis ir ten, galima sakyti, 
užsinuišo. Nežinodamas gerai 
vietos, jis nuo aukštumos nė
rė į vandenį. Vieta pasitaikė 
negili ir jis atsidūrė į akme
nį. Baisiai sumušė galvą, iš
narino ranką ir sužeidė nu
garkaulį. IŠ vandens jis tapo 
ištrauktas visas kruvinas ir 
tuoj nugabentas į ligoninę. 
Skubiai jam tapo padaryta 
operacija, bet gyvasties nebe- 
pasisekė išgelbėti. Prisimetė 
plaučių uždegimas ir nuvarė 
jaunuolį į kaplis.

Antanas buvo labai padorus 
jaunikaitis ir jį visi mėgo.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies žemelė!

# B »
Birželio 11 d. pasimirė Ka

zimieras Vasiliauskas, 45 me
tų amžiaus. Tapo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Laidotuves tvarkė grabotiUs 
|Vilkelis, kuris visuomet su
teikia kuo geriaušį patarna
vimą.

Birželio 9 d. mirė Domini- 
kds, Guorila. Palaidotas tapo 

i bažnytinėmis apeigomis.
Kaip matote, per trulupą 

laiką mirtis nlusų kolonijoje 
nuvarė į kapus pusėtiną skai
čių lietuvių.

— Nuvytusi Rožė.

Teko patirti, kad gražuolių 
pagerbimo bankietas bus la
bai šaunus. O to pilnai gali

m a tikėtis, nes į rengimo ko
misiją įeina jaunos panelės, 
kurios dės visas pastangas, kad 
bankietas butų linksmas ir 
smagus. Atsilankiusius sve
čius jos pavaišins gardžiais 
valgiais ir šaltu alučiu.

šokiams gros žihomas p. J. 
Luižo orkestras.

Tikimasi turėti nemažai sve
čių ir iš kitur. Vieni, taip sa
kant, sustos važiuodami į De
troito seimą, o kiti grįždami 
atgal. Kiek žinia, bankiete da
lyvaus ir lakūnas Vaitkus su 
savo žmona.

Tad nepamirškite, jog tas 
bankietas įvyks birželio 23 d. 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, i 920 E. 79 st. Įžanga labai 
pigi, — tik 50 centų. Už tuos 
kelis centus turėsite progos 
tikrai linksmai vakarą pralei
sti.

Busiu ir aš.

KA Aš GIRDĖJAU

He

Girdėjau, kad žmonės labai 
daug kalba apie tai, kas pa
sidarė su “Dirvos” viduriniu 
puslapiu, kad jo daugiau 
besimato.

Matomai, “Dirva” tiek 
suliesėjo, kaip ir jos bosas 
gulėdamas ligoninėje.

jau 
be-

roGirdėjau, kad “Dirvos” 
porteris labai ieško Armoną. 
Tur būt, nori jį apvainikuo
ti.

dabras rengiasi pardavinėti 
“Naujienas” paskirais nume
riais. Tai, tur būt, bus pirma 
“Naujienų” stotis.

Mes ne tik pas p. Sidabrą 
pirksime laikraštį, bet ir jo 
biznį remsime.

» » »
Girdėjau, kad clevelandie

čiai tepa ratus ir rengiasi va
žiuoti į aviacijos dieną. Visi 
ir visos nori pamatyti lakū
ną F. Vaitkų.

Wcll, birželio 24 d. turėsi
me progos ne tik su lakunu 
Vaitkum pasimatyti, bet ir 
paskraidyti su Lituanica II.

Tad visi dalyvaukime ir pa
linkėkime lakūnui laimingai 
nuskristi į musų tėvynę Lie
tuvą.

» » w
Girdėjau, kad kai kurie ne

patenkinti radio programų 
kritikavimu.

Dėliai to turiu pasakyti štai 
ką: jus visi atsimenate, kokie 
radio programai buvo praei
tyje. Nekokį įspūdį jie mums 
paliko. Dalyvaudavo vis tie 
patys dainininkai ir vis vie
nodai dainuodavo. Publika 
pradėjo nesidomauti nei dai
nomis, nei dainininkais. Juk 
sakoma, kad tas pat dalykas, 
nors ir geras, per ilgą laiką 
pradeda įgristi. O ką jati be
kalbėti apie lokį dalyką, ku
ris nėra geras.

Pagalios, sveika kritika tu
rėtų būti pageidaujama. Nic-

Neužmirškite,
Kad Aviacijas Diena Įvyksta 

a ■ • ii 4 J .Ji Birželio 24^,
Clevelando Municipaliame Airporte 

Įžanga Dykai

SVEIKINAME

Lakintą Feliksą Vaitkų 
ir linkime

LAIMINGAI PASIEKTI MUSŲ TĖVYNĘ LIETUVĄ 
IR JOS SOSTINĘ KAUNĄ!

OHIO LIETUVIŲ ŽINIŲ VEDĖJAI.

kas neprivalėtų rūstauti už 
tai, kad nurodoma ydos. Tų 
ydų reikėtų vengti. Jeigu, pa
vyzdžiui, buvo pasakyta, kad 
dainininkai pasirenka neko
kias dainas, tai ateityje dai
nų pasirinkimas turėtų btiti 
geresnis. Jeigu pasakoma, kad 
dainininkai labai neaiškiai žo
džius taria, — tai jie turėtų 
pasirūpinti tuos žodžius aiš
kiau tarti.

Kada visi 
bus pašalinti, tai ir daininin
kai smagiau jausis ir mums 
bus malonu radio programus 
klausytis...

tie netikslumai

— Girdėjęs.

LIETUVOS ŽINIOS
Dažnėja abortai

PANEVĖŽYS.— Pastaraisiais 
metais abortų su nelaimingo
mis pasėkomis Panevėžyje ir 
apylinkėje, smarkiai didėja. 
Apskr. ir kitose miesto ligoni
nėse dažnai būna numirimų po 
padarytų abortų. Ir už abor
tus bylų skaičius didėja, šio
mis dienomis viena moteris už 
abortą nubausta 2 met. s. d. 
kalėjimo.

Raštas darbininko 
lavonas

KLAIPĖDA.—Sekmadienį va
kare Klaipėdos Žiemos uoste 
buvo rastas Vyro lavonas. Pa
sirodė, kad tai yra darbininko 
Stasio Paplovenskio lavonas. 
Paplovenskis yra kilęs iš Bir
žų ap., 33 rtietų amžiaus. Pas
kutiniu laiku Paplovenskis gy
veno Klaipėdoje. Kaip matyti, 
lavonas išbuvo vandenyje 2— 
3 savaites. Ar Paplovenskis 
yra nelaimingo atsitikimo, ar 
piktos valios auka,— parodys 
tolesnis tardymas.

Ne Nusiminkite
Jus rali te fauU pa* tavo vaistininką tam 
tikrą O’ONIKĄ,* ‘kuris per ilgą laiką buvo 
vieno (žyrrt.uie Gydytojaus preskrtpcija. Tai 

'yra tikrai gera7 naujirtra dCl ‘ Vyrtj — lik 
reikalaukite • . . ..-

Nijga-Tone
Menesiuls neatmenias ui Dolerį—pilnai ga
rantuotas. Jeigu jus nesijausit tvirtesniu, 
arba jeigu ne busite pilnai patenkintas, jūsų 
pinigai bus jums sugrąžinti.

i-, 144 a,....  « it ■ i - . . ■. i i. ...

Tado Neuros Sunaus 
PIKNIKAS

Liepos 1 d., 1934
Sekmadieni bus surengtas didelis 

piknikas Tado Neuros sunaus dvie
jų metų amžiatis progų, jų-pačių 
darže, Brunswlck, Ohio, pradžia 10 
vaL iš ryto.

Apart skanių, užkandžių ir šalto 
alaus bus duodamos puikios laimė
jimo dovanos prie įžangos tikietų 
k.t, vištų, ančių arba žąsų.

Be to, bus didžiausis giliukis tam, 
kuris gali greitai ir vikriai bėgti, 
nes bus paleista darže kiaulė ir. kas 
ja pirmutinis pagaus, to ji bus. Mel
džiu visus Clevelando ir apietinkių 
miestelių lietuvius atsilankyti ant šio 
hepaprUsto pikniko.

Trokai važiuos nuo Lietuvių sve
tainės 10:30 vai. ryto. Round tripas 
— 25c..

Kviečia
Tadas Neufa ir Šimus.
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LIETUVIU DRAUGIJOS PADARYS 
DIDŽIAUSIA ĮSPŪDĮ PASAULINĖJ 

PARODOJ
Rengiamas didelis maršas ir paradas, 
kuriame dalyvaus visos lietuvių drau

gijos lietuvių dienoje
Lietuviai Chicagoj ir apielin- 

kese pradeda užsidegti noru 
puikiai ir įspūdingai pasirodyti 
šių metų Pasaulinėj Parodoj.

šių metų Lietuvių Dienos Ko
mitetas pagamina lietuviams 
tokias progas, kokių jie netu
rėjo pereitais metais. Šiais me
tais pasirodys lietuviai, kaipo 
lietuviai, kaipo nariai lietuvių 
draugijų, kuopų ir kliubų, kai
po didelė ir kultūringa tauta.

Sulig Lietuvių Dienos Komi
teto vėliausių plianų lietuvių 
dienoje Pasaulinėje Parodoje 
Įvyks milžiniškas' lietuvių pa
radas, kurs su muzika ir dai
nomis maršuos po visą pasau
linę parodą.

Maršavime dalyvaus vaikų 
organizacijos, lietuvių karei
vių organizacijos, jaunuomenės 
draugijos, atletų kliubai, lietu
vių chorai, draugijų atstovai 
uniformuose, draugijų atstovai 
be uniformų, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje kuopos, Lietu
vių Rymo Katalikų Susivieniji
mo kuopos, bažnytinės organi
zacijos, kaip katalikų taip liu
teronų, vaidylos, vienuoliai ir 
vienuolės, iš Chicagos ir iš šim
to kitų lietuviškų kolionijų.

Gali būti, kad lietuvių para
de taipgi dalyvaus lietuvių rai
telių pulkas ant baltų ir širmų 
arklių, jeigu toks raitelių pul
kas pavyks suorganizuoti.

Visos draugijos, kuopos ir 
kliubai prašoma turėti savo vė
liavas. Draugijos, kurios netu
ri savo vėliavų, dar turį užtek
tinai laiko jas pasigaminti. Pa
geidaujama yra, kad. tai butų 
Lietuvos spalvų vėliavos. Vė
liavos turi būti ne mažesnės 
kaip 5 per 3‘/a pėdų ir ne di
desnės kaip 10 per 7 pėdas. 
Viena antra didesnė vėliava bus 
gerai turėti, bet ji neturėtų bū
ti keturių vyrų nešama.

Draugijų komitetai turėtų ei
ti prie savo vėliavų uniformo
se ir draugijos regalijose. 
Draugijų nariai turėtų sekti 
paskui savo vėliavų su draugi
jų arba lietuvių dienos ženkle
liais. Jeigu kurios draugijos ne
turi savo uniformų, jų valdy
bų nariai turėtų būti persijuo
sę per krutinę plačiomis stugo- 
mis lietuviškų spalvų.

Visos draugijos turi užsisa
kyti savo nariams lietuvių die
nos ženklelių, kad kiekvienas 
turėtų jj prisisegęs, kada daly
vaus marše. Tie ženkleliai taip
gi duos kiekvienam rezervuotą 
sėdynę po maršo, kada prasidės 
lietuvių dienos programas vie
toje vadinamoj Court of States.

ženklelių reikaluose ir visuo
se kituose parodos ir maršo

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS, SPRAGAS. FISTULAS. PRURITIS 
(Nležančlo* Pile»), PROSTATITIS ir kltoa 
meilinta lino* gydamo* musų Švelnu Ir ne* 
skaudžiu VARICUR Metodu.
Mee ypatingai kviečiame tuoe, kurie yra ne
tekę vilties būti pagydytais. Yra atačlok 
nuostabu kaip toa ruačloa, be viltie* ligoa 
greit atalllepla I ii treatmentg.

BE IŠLIKIMO IS DARBO
ARBA Iš NAMŲ

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugeliu žmonių mano, kad jie kenčia nuo 
BHKUMATIZMO, NKURITIS, NKUBALGIA, 
ARTHRIT1S, NERVIŠKUMO, arba INKSTŲ 
LIGOS, kuomet Jų liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ. SU* 
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MEILINES LI
GŲ.
The VARICUR padarč tukatančiua llnkamala 
—KODĖL NE JUST
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELE DYKAI 
Dykai Egzaminacija ir Patarimas

Ofiao Valandos: 9 Iki 8 kaadlen. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—■Nedčliomle 
nuo 9 iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-to* luboe Garrlek Theatre Bldg.

reikaluose lietuvių dienoj 
kreipkitės pas Lietuvių Dienos 
Komiteto sekretorę, p-lę E. Mi- 
kužiutę, Lietuvių Dienos Komi
teto ofise, 814 W. 33rd St.

Iš Garfield Parko 
Lietuvių Vyrų ir Mo

terų Pašelpos
Kliubo

Birželio 10 dieną įvyko Gar
field Parko Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašalpos Kliubo susi
rinkimas.

Raštininkas perskaitė pra
ėjusio mitingo protokolą. Pro
tokolas tapo priimtas vienu 
balsu.

Prieita svarstymo kai ku
rių paragrafų konstitucijai 
pagerinti:

1. Priėmimas naujų narių. 
Kandidatai bus priimami į šį 
kliubą nuo 16 iki 25 metų 
amžiaus už $1.00. Nuo 25 iki 
30 metų amžiaus už $3.00. O 
nuo 30 iki 45 metų amžiaus 
už $4.00.

2. Jeigu kuriam iš narių at
sitiktų nelaimė esant netrez- 
vam (neblaivam), arba jis 
taptų sužeistas peštynėse, tai 
toks narys negaus iš kliubo 
pašalpos. Arba, jeigu narys 
būdamas girtas susižeis, tai ir
gi negaus pašalpos. Jeigu ku
ris iš narių papildys saužu- 
dystę, tai kliubas išmokės tik 
iš kasos 50 dolerių ' pomirti
nes, gi iš narių nebus kolek- 
tuojama po $1.00.

Nariai neužsimokėję duok
lių už 3 mėnesius negali gau
ti pašalpos iš kliubo.

Nariai turi mokėti po 25 
centus mėnesiui, kad gauti pa
šalpos ligoje $5.00 savaitei, 
vainiką šermenims, 6 grabne- 
šius laidotuvėms, $50.00 po
mirtinės iš kliubo kasos ir po 
$1.00 iš kiekvieno nario.

Šis kliubas turi kasoj $3,- 
200.

Sekantis kliubo mitingas 
įvyks liepos 8 dieną 1 valan
dą popiet adresu 3929 West 
Madison St.

Kliubo išvažiavimas įvyks 
Spaičio darže liepos 15 dieną, 
Willow Springs, III.

Yra paduota parūpinti 600 
konstitucijos knygelių.

— Kliubietis.

Apvaikščiojo gimimo 
dieną

BURNSIDE.—M. Miliunienė 
šventė savo gimimo dieną ge
gužės 29 d. Paminėjime da
lyvavo giminės ir artimi drau
gai, o ypatingai daug jaunimo.

Miliunienei sukako 50 metų. 
Tai, sako, nors kartą savo gy
venime reikia turėti kokį nors 
pasilinksminimą.

PETER PEN

THE 
PRINCESS 

TELLS 
HER

Pokilis įvyko jos dukterų na 
muose adresir 710 E. 92nd 
place, kur svečiai susirinkę lin
ksmai laiką praleido. Auštant 
pradėjo skirstytis, linkėdami 
Miliiinienei dar sulaukti daug 
kitų tokių sukaktuvių.

Miliūnai iš augino dvi duk
teris, kurios yra jau vedusios, 
tai Mrs. VaiŠtarienė ir Mrs. F. 
Tirtuliene. Jos ir gyvena mi
nėtu antrašu. Patys Miliūnai 
per ilgus metus irgi ten, gy
veno. Bet aplinkybėms susidė
jus ir Miliūnui gavus namų pri
žiūrėtojo darbą, tai ten vietoj 
jie ir apsigyveno adresu 1735 
Warren Blvd. —S. V.

Iškilmingai palaido
tas Juozas Jurgaitis 

Lietuvių Tauti
nėse kapinėse

Birželio 18 d. tapo iškilmin
gai palaidotas Juozas Jurgaitis 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

Gražuts būrys velionio drau
gų, pripildžiusių apie 60 auto
mobilių, palydėjo kūną į am
žino poilsio vietą, šaltus kapus.

Išlydint iš koplyčios grabo- 
rius J. J. Bagdonas, prataręs 
kelis žodžius, perstatė kalbėti 
J. Jankų, kuris pasakė pritai
kytą laidotuvėms kalbą. Daini
ninkas St. Rimkus sudainavo 
porą dainelių pritariant J. Gru
šo orkestrai.

Kapinėse klibėjo trys kalbė
tojai—J. Jankus, St. Strazdas 
ir V. B. Ambroze St. Rimkus 
sudainavo kelias daineles pri
tariant J. Grušo muzikai.

žmogaus gyvenimas yra 
trumpas, bet įvairus. Taip ir 
dr-go Jurgaičio gyvenimas per 
tą trumpą laiką buvo gana į- 
vairus. Velionis buvo laisvų 
minčių žmogus. Pirm Lietu
vių Socialistų Sąjungos skyli- 
mo jis priklausė Sąjungos 4 
kuopai ir buvo veiklife darbuo
tojas, socialistų literatūros pla
tintojas. Socialistų partijai 
skylus, jis nuėjo su bolševikais. 
Vėliau komunistams skylus jis 
nuėjo su skloka ir dirbo “Nau
jajai Gadynei” stengdamasis 
gauti- jai skaitytojų.

Pastaruosius keletą metų 
Juozas- Jurgaitis sirgo. Kiek 
pasveikęs pereitą metą pd tru
putį dirbinėjo, nes buvo namų 
dekoruotojas ir turėjo gerą pa
tyrimą savo amate.

Praėjusią žiemą įvyko nelai
mė jam važiuojant automobi
liu. Tapo sužeisti viduriai. 
Nuo to laiko Jurgaitis vėl ap
sirgo.

Grįžęs iš ligoninės, neturėda
mas vilties, kad jo sveikata pa
sitaisys, ir kankinamas skaus
mų, jisai nusitarė savo gyve
nimo giją nutraukti. Birželio 
14 d. šių metų jis savo gyve
nimą nutraukė.

Velionis buvo 42 metų. Gimė 
Lietuvoj Žagarės mieste. Buvo 
vedęs, bet paėmęs skirybas su 
moteria. Visą laiką ligonį pri
žiūrėjo d-gė M. Jankaitienė, 
kurios name Jurgaitis ir mirė. 
Kalbama, kad Jurgaitis kadai
se buvęs turtingas žmogus. 
Tos kalbos perdėtos. Teisybė, 
tūlą laiką btfvo šiek tiek pra
sisiekęs, bet didelio turto nie

1

O STOOD TMERE OR1N1KING INI THE &EAUTY 
OF THE MOONLIT TREE3 AND GARDEN. WITH NO 
THOUBHT OF LURKIN© OANGER - SU DDE N LY 
A. GRRAT BLUE SHADOVV COVERRO TME HOON 
-TWE CASTLE - A DARK SNAPE MOVEO E>EL0W

This 
IS 

EXCITING 
GO 
ON

PRINCESS. 
PLEASE/

<T WA$ THE EVE OF OUR VVEDDIN&. THE GUESTS 
Šio NOT ARRIVED. WE 5AT BE FORE THE 
ARE TALKINS OF THE HAPPINE55 THAT WAS TO 
BE OUR3. »THE FUTURE LDOKED AS BRIGHT AS 
THE CANCtHG FLAMES BEFDRE US —

LAŠT I WENT TO MY BOUDOIR TO DON MY VVEDDING DRESS 
AND VEIL - IT WAS A BEAUTIFUL NI&HT. THE SILVER MOONLI&HT 
3TREAMIN& THROUGM M Y WINDOWS SEtMED FAR MORE 
RADIANT TMAN MY CANDLES. 5OMETMIN& TEMPTED ME TO 
STEP OUT SIOE ŲPON THE BALCONY —

kuomet neturėjo, o vėlesniais 
laikais gyveno vargingai, ■j“

Laidotuvėše patarnavo gra^
borius J. J. Bagdonas.

—Senas Petras.

Lietuviai ir lietuvai
tės baigę aukštesnė- 
sės mokyklos kursų

(Tęsinys)
Žeminu paduodama baigu

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

Engleivood mokykla j
Keturių melų kursas: Al

dona I. T. Bitaiit, Casimir M. 
Burba, Mclvina V. Dulevieh, 
Bernicc S. Gedutis, Edith H. 
Gillis, Stella A.. .Gribas, Bern. 
D. Grybauskas, Fabian Gudas, 
Aldona G. Gulbin, Kcnncth H. 
Jakus, Eilccn F. Jaunas, Ma
rio P. Laucius, Bruno J. Lin- 

PLYMOUTH 
PREZENTUOJA 

SPECIAL SIX
NESENIAI jus skaitėte apie svarbų sumažinimą 

Plymouth kainų, šią savaitę Plymouth vėl jums 
praneša naujieną!

Tai yra sumažinimas kainos ant SPECIAL šešių. 
Tas- pamainys paveikslą žemų-kainų lauke.

Mes kviečiame jus paimti keletą minutų j| pama
nyti ... dėl dviejų priežasčių. Vięna, tai pats karas 
... ir kita, tai jo kaina.

Jus rasite naują “puikų” modelį ... su ypatybė
mis, kurios padarė Plymouth garsiu. 4-durų Seda
nas kainuoja beveik tiek pat, kaip panašus mode
liai; žemiausios—kainos karų BE VISŲ TŲ YPA
TYBIŲ.

Neišleisdami nei vieno extra cento, jus galite turė
ti Special šešių su Hydraulic Stabdžiais. Jūsų šeima 
galės važinėti apsaugotu karu, kurio Body padarytas 
iš SAUGAUS-PLIĖNO. Jus turite patogumus Indi- 
vidualiaus Ratų Siūbavimo ir Floating Pajėgos nieko 
nemokėdami už visus tuos naujus įtaisymus.

šiandien kainos ant “VISŲ TRIJŲ” žemos-kainos 
karų yra beveik tokios pat. Nepirkite užrištom akim. 
Tegul “pripratimas” ne valdo jūsų sprendimo. Eiki
te ir pamatykite šį Plymouth Special šešių šiandien 
. . . pas byle Dodge, De Soto arba Chrysler dealerį. 
Nepirkite jokio kito karo, pirm negu jį pamatysite. ..

KAINOS IR YPATYBĖS NAU
JO PLYMOUTH SPECIAL SIX

4-Durų Sedan ..........  $620
Town Sedan .................... $655
2-Durų Sedan ............  $580
Business Coupe ................ $560
Rumble Seat Coupe ........ $590

HYDRAULIC STABDŽIAI. Visuomet vienodus. Suma
žintas iškripimas. Sutaupysite nuolatinį atnaujinimą. 
Paklauskite bile Plymouth savininko, ar jisai norėtų 
grįžti prie mekanišky stabdžių!
SAUGUS-PLIENINIS BODY. Geriausi apsauga kokią 
tik jus galite turėti ant šios dienos perpildytų kelių. 
FLOATING PAJĖGA. Inžino Mountingai. Jie apsau
goja jus nuo vibracijos. Jus galite važinėtis pilnai at- 
silsSdamL
INDIVIDUALUS RATŲ SIŪBAVIMAS. Geriausi taip 
vadinami “knee-type” springsai; tokie pat, kokie var
tojami prie brangiausių karų dėl patogesnio važiavimo 
tiems, kurie sėdi užpakalinei sėdynei.

T-Slot pistonai su keturiais žiedais, vietoj paprastų 
trijų. Keturi-bearingai Crankšaft — Valve-seat įtalpi- 
nimas, Alyvai-Filteris — Temperatūros ir Alyvos spau
dimo Nurodytojai ant Instrumentų Panelio — Plieno 
Artillery Tekiniai.
Kainos taip žemos kaip $485 už Standard Plymouth. Vi
sos Kainos f.o.b. dirbtuvė, Detroit, Mich., ir gali būt 
permainytos be perspėjimo. Geros išmokėjimo sąlygos, 
prieinamos jūsų biudžetui. Klauskite savo dealerio, kad 
jums duotų Official Chrysler Motors Commercial Credit 
Planą!

PLYMOUTH MOTOR CORPORATION
CHRYSLER MOTORS DIVIZIJA

•• - , r. ’ \ ‘ )

kovrki, Cęlia Lucns, Agnės M. 
Miscvieh, Anne S. Musneckas, 
Harry Petraitis, Josephine V. 
Petreik, Stanley G. Radvillas, 
John D. Ratovich, Fclix P. 
Rimkus, Aldona V. Stravins
kas, Stella D. Vaichunas, Fe- 
lix F. Vaitekūnas, Dorothy 
Yanauskas, Edward G. Zau- 
kas, Emily D. Zenigulis.

Morgan Pa r k mokykloj
Keturių' melų kursas: Elea- 

nor M. Andrius.
Parker mokykloj

Kelinių melų kursas: Deliu 
C. Kunis, Bruno S. Sinkus, 
Mary E. Skerski, John Titas, 
James J. Willis.

. Kelly mokykloj
Keturių melų kursas: Stan

ley J. Rubinas, Bernicc A. Bu- 
garas, Alphonse Evonas, Pau
line V. Gudinskas, John Juš- 
kewich, John P. Krauklis, Ed- 
ward Krischunas, George Ma- 
leski, Edward Martinaitis, An- 

na B. Mattis, Casimir J. Mi- 
levvski, Matthew P. Pratapus, 
Gerard Palius, Polly Prone- 
vvich, Peter C. Prosevich, Hen
ry P. Puniszko, Lucille K. 
Rishkus, Peter P. Rudakis, 
Sophie J. Rupshlakis, Anthony 
Šimkus, Victor P. Slepikar, 
Ben Tolusis, Leo A. Urban,
Albert P. Vasilauskas, John 
A. Zalumskis, Adolph B. Žie
das.

Dviejų melų kursas: Louis 
J. Barnus, Peter J. Čepulis, 
William Dėkas, Fra n k W. 
Kisielius, Edward J. Kondrat, 
Walter L. Lucar, Anthony 
Meskauskas, Henry Stankc- 
vich, Al L. Vitkus.

II ar per mokykloj

Keturių metų kursas: Pati 
line Gudaitis, Charles J. Ka 
turzis, Helen Straksis.

Argo apielinkės mokykloj
Diplomas gavo Argo moky

kloj Mary Dūda, Charles Ra- 
dosevich.
Rloom miestelio aukštesnėj 

mokykloj
Sofija P. Godeli?, Jennie Ja

nis, A. F. Jonas, Helen Ku
ras, Bernicc Mikalauskas, 
Charles L. Palshis, Charles
Verba, Andrew Urban.

Armour technologijos 
institute

Kolegijos kursą baigė Peter 
J. Jon įkaitis, Edward S. Ridi
kus, Auna G. Jodelis, Louise 
C. Tatkur, Sue A. Waicius, 
Walter Dombrauskas, Bruno 
C. Kapočius, Joscph B. Mace- 
vich. Anthony Jankovski, Leo 
Lapinski, John A. Zakaras, 
Paul S. Kraudamas.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
tuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos



pasaulin

sekantysgavo

painoka

balsų

BET GAL TAI DĖL REKLAMOS?

valgyti kuo dau

atbsoliif- sio

lų sekretorius Harold I. lokes, rabinas Stephen Wise,

Jie kontroliuoja, kiek

SVEIKATOS SKYRIUS

MAISTAS IR DANTYS
HINDENBURGAS PRIEŠ HITLERĮ

Gataveckas

balsavimuose dau

Vertė MIKAS ŠILEIKIS

KOMUNISTIŠKAS ŽVĖRIUKAS

tokia

Apžvalga
gavo

BANDOMASIS ALIARMAS

na

akis ir ir darpaslaptingų

sveikus dantis

suimti ir pasodinti į
paklausė visi varg

1881
1442

kuopose 
kuopose 
kuopose

atkreipė į jį 
paslaptingų

rinkimais 
ar Susivie-

2652
1919

kuopose 
kuopose 
kuopose 

(daugiau 
kandida-

kuopose 
kuopose 
kuopose

tai yra 
Baime,

jos drebantį 
kad po viso 
geda ne tik 
norėti gyve-

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

padrikti 
kandi-

vienas 
negavo.

susimildama, 
nepatenkintas

nominacijose 
Strumskis

KRATOMA IR AREŠTUOJA 
KLAIPĖDOS POLICIJA

Rašo Dr. A. Petriką.
Brooklyn, N. Y.

nominacijose daly- 
4597 nariai .
rinkimuose dalyva

>t, tau!...
—. atsidrąsi- 
broliui, ne

kandidatas Bago 
čras

neįveikia
karalius! Ka

rusias 
jokiu

civilizuo-
- turi be 

nors

gautus* 
pelnė” ma-

(Pranešama, kad Lietuvos po
licija, Šiaulių apygardos teisių© 
tardytojui įsakius, padarė kra
tų Klaipėdos krašto policijos 
tarnautojų ; sąjungos bute, taip 
pat pas Klaipėdos krašto kri
minalinės policijos inspektorių 
Lengnerj ir jo sekretorių. Su- 
korifiskuota įvairi inkriminuo
janti medžiaga. Policijos vach
mistrai Hugo Vanagas ir Viljis 
Markus suimti ir pasodinti į 
kalėjimą.

Tie policininkai, pasirodo, ra
šė Klaipėdos policininkus į hit? 
lerininkų partiją.

žinių 
davė Kauno 

pranešimą

Bet taip 
didelė jų didžiuma turi

maistds
turi labai blo-

Amerikos lietuvių gy- 
SLA. priešseiminiai vir- 
rinkimai visada sukelia 

didelį susidomėjimą, 
yra musų savos rųšies 

politinės idealo- 
persiėmimas”: To- 
kad skaitytojams

auksinė saulės

Viena leidė, norėdama išgelbėti garbingąsias šios 
šalies institucijas nuo bolševikiško 
knygelę apie “radikalų žabangus”, 
ji padavė “pavojingųjų radikalų” sąrašą, 
kitų tapo įtraukti 
p-nia Rooseveltienė (prezidento Roosevelto žmona), ag

Bet, tuo patim 
kad musų 

kuo mažiausiai

Laikraščiai, minėdami tuos “pavojingųjų radikalų” 
vardus, krečia juokus iš tos rašytojos. Tačiau ji, gal 
būt, nėra taip paika, kaip iš jos rašto atrodo. Jeigu ji 
butų bandžiusi parašyti išmintingą dalyką, publika vei
kiausia nebūtų nė girdėjusi apie jos literatines pastan
gas. O dabar ji gavo dovanai tiek reklamos spaudoje, 
kiek ji nebūtų galėjusi nupirkti už milioną dolerių. Ir 
jos knygpalaikių gal nemažai bus išpirkta.

ta — nebus 
kusio maisto, 
nebus rukšties, 
danties sienas!

Jeigu taip lengvai ši proble
ma išsirištų, kaip D-ro Hyatt 
šalininkai mums sako, tai tik
rai didelė žmonių didžiuma tu
rėtų sveikus dantis 
nėra 
išgedusius dantis. D-ro McCol- 
lum šalininkai visai teisingai 
jiems sako: mes pripažystame, 
kad burnoje esą minėtos baci
los pagamina tam tikrą rukštį; 
mes pripažystame, kad dantys 
pradeda gesti tankiausiai tarpui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem- Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

VISI 
žinome, buvo tenai ne 

aliarmas”, bet

pasiruošusiam rėkti
— tai nėra nusidėji- 

tas yra tik nelaimingas
Nutraukti nesą-

procesą,

O tikrumoje, kaip jau 
seniai 
“bandomasis 
Voldemaro bandymas nuversti 
valdžią. Voldemaras buvo at
skridęs aeroplanu iš Zarasų j 
Kauną ir prie jo prisidėjo ne
mažas skaičius armijos karinin
kų. Dvidešimt jų buvo tuojaus

išta-
į jus labai paveikė

Oficialinė Lietuvos 
agentūra “Elta 
laikraščiams t 
apie Voldemaro “pučą”:

“Kaunas. VI. 7. Elta
naktį buvo padarytas Kauno 
įgulos bandomasis aliarmas. 
Tamsumoje per nesusiprati
mą, dalims vykstant į iššau
kimo vietą, įvyko keli inci
dentai, kurių metu buvo pa
leista šūvių be jokių pasėkų. 
Incidentai tuojau 
kinti.“

Šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

PAVERTĖ Į “BURŽUJUS” IR 
“KONTRREVOLIUCIONIE

RIUS”

Pastebėtina yra, kad Gata-r 
veckas rinkimų laike ‘tyelnė” 
proporcionaliai daugiausia bal
sų, nes jis daugiau kaip padvi
gubino 
balsus.
žiausiai. Kadangi nominacijose 
dalyvavo kiti jo ideologijos as
menys, kaip Grinius (258 baL), 
živatas (106 bąlč), žitfris (101 
bal.), Strimaitis (98 bąl.), Ba- 
čiunas (84 bal.), Mikalauskas 
(51) ir kiti, tad buvo galima 
tikėtis, kad visi tie balsai' eis 
už Gegužio peršamą, neva “vi
durinės sriovės” kandidatą. Bet 
išėjo visai kitaip, iš ko aišku,

Telegrama iš Maskvos vėl praneša apie jaunuolį 
“didvyrį”, kuris pagarsėjo savo aklu atsidavimu val
džiai. Jisai išdavė policijai savo motiną, patyręs, kad ji 
vagia grudus iš valdžios klojimo.

Žmonės vagia duoną ne iš gero, bet iš bado. Tačiau 
sovietų Rusijoje tai yra laikoma labai sunkių nusidėji
mu, už kurį bolševikai baudžia ne tik kalėjimu, bet ir 
sušaudymu

Tasai

todėl, būdami veiklus, 
dalį organizacijos, su

Tačiau
eina silp-

Šitais žodžiais, 
ji užant- 

audžiu 
išsigando. 
Argi taip

Vokietijos vice-kanclerio Von Papeno kalba prieš 
“nacių” terorą buvo pirmas ženklas to, kad rudojo fa
šizmo viršūnėse esama rimtų nesusipratimų. Bet pasi
rodo, kad jau ir pats Hindenburgas nebesusitaiko su 
Hitleriu. Senis prezidentas pasiuntė vice-kancleriui te
legramą, sveikindamas jį su jo hitlerizmo kritika.

Aplink Von Hindenburgą yra susispietę Prūsų jun
keriai (dvarininkai) ir aukštieji armijos karininkai. Jie 
susidėjo su hitlerininkais, norėdami sutriuškinti Vokie
tijos darbininkų judėjimą, bet į rudąsias “nacių” gau
jas jie visuomet žiurėjo su panieka. Jeigu tik jie galė
tų, jie prie pirmos progos Hitlerio nusikratytų ir paso
dintų kaizerį Vokietijos soste.

Tačiau abejotina, ar tie atžagareiviai turės drąsos 
“nacių” diktatūrą versti. Fašizmą Vokietijoje, kaip ir 
kitur, nugalės darbo žmonės.

leisdama 
nesiuntė jį su dantų 

ar burnoje.
gamtos 

šepetukas gi yra 
civilizacijos” išdavas, 

civilizacijos”, kuri

jaunas pionierius”, apskundęs savo badau
jančią motiną policijai, yra statomas pavyzdžiu Rusijos 
jaunuomenei, auklėjamai “komunizmo” dvasioje. Tuo 
tarpu kiekvienoje kultūringoje šalyje į tokį vaikiščių 
butų žiūrima, kaip j žvėriuką.

Du Amerikos lietuviai darbi
ninkai iš Clevelando, Kundrotas 
ir Maskeliūnas, buvo nuvykę į 
bolševikišką rojų Rusijoje, bet 
rado tenai baisų skurdą ir su
grįžo atgal. Dabar komunistiš
kiems komisarams, kurie pas 
Staliną valgo duoną, yra baugu, 
kad tie du darbininkai gali pa
pasakoti amerikiečiams tiesą 
apie darbininkų “laimę” bolšc- 
vikijoje. Todėl vienas “Irvin 
(Intapas)” paraše “Laišvei” 
šlykštų šmeižtą prieš tuodu 
darbininku, stengdamasis juos 
diskredituoti amerikiečių aky

davę labai įtiki- 
kad maistas 

vienas svarbiausių (jeigu 
svarbiausias) faktorių dan

tų sveikatoj. Mųtiną, belaukian
ti kūdikio, jeigu tiktai prisi
žiūri savo maistą — suteiks 
daug stipresnius dantis busi
mam savo kūdikiui, negu ta, 
kurios maistas nėra balansuo
tas. Paveldėti silpni dantys ges 
daug greičiau net ir deramai jų 
žiūrint.

pyrago 
daug saldainių ir kitų kenks
mingų substancijų. Jų vietoje 
stengkimes 
giausiai vaisių, daržovių, pieno 
(kurių viduriams jisai priimti
nas), čielo grūdo (ne pikliavo- 
tos) duonos, vasarojų ir kito
kių mineralų bei vitaminų tu
rinčių valgių. Pasiėmę gerąsias 
puses šių abiejų teorijų, jeigu 
tiktai musų dantys yra iš pri
gimties sveiki — galėsime išlai
kyti juos iki senatvės, žinoma, 
nereikia užmiršti pasitaisyti 
tuos dantis, kurie jau pradeda 
gesti.

D-ras Weston A. Price stu
dijavo Alaskos indėnų (indij o- 
nų) gyvenimą, tyrinėjo jų 
maistą, papročius, darbą ir 1.1. 
Po ilgo atydaus darbo jisai pri
ėjo sekamos išvados: dantys tų 
indėnų, kurie gyvena primity
viu gyvenimu toli šiaurėje, ku
riuos dar bepasiekė 
to” maisto vertelga 
išimties 
dantų niekad nevalo! Iš ant
ros gi pusės, tie indėnai, kurie 
gyvena arti miestų ir kaimų, 
kur balti miltai, cukrus, kava 
ir skardinių (kenų) 
pardavojama 
gus dantis, nors juos ir valo

suareštuota. Pats “pučo” vadas 
gavo 12 metų katorgos.

Tai mat, kaip “informuoja” 
žmones valdiškos įstaigos.

Kitose šalyse yra dar mažiau 
spaudos laisvės, negu Lietuvo
je, kaip, pav. sovietų Rusijoje, 
fašistų Italijoje arija nacių Vo
kietijoje. Galima įsivaizduoti, 
kaip tenai valdžia mulkina pub-

Strumdkis, remia-

Kodėl taip? Nie
kei visi šaukia 

nusijuokė Seninas.

Musų 
venime 
šininkų 
spaudoj 
nes tai 
kultūrinės 
gijos viešas 
dėl manau, 
bus įdomu pamatyti tų balsa
vimų analizą. Kadangi dėl pir
mininko vietos paskutiniuose 
balsavimuos^ buvo žymiausia 
kova, tai trumpumo dėlei ir 
imsiu tos vietos davinius, kai
po pavyzdį.

1933 m 
vavo viso

1934 m 
vo viso 5433 nariai .

Rinkimuose dalyvavo dau 
giau 846 nariai.

Rinkimuose iš visų 374 kuo 
pų dalyvavo 273 kuopos.

Kaip visiems žinoma, nomi 
nacijose ir rinkimuose' Bago 
čius buvo liberaliai ir socialis 
tiškai nusistačiusių narių kan 
didatas 
mas dabartinio prezidento Ge
gužio, atžągareiviškų tautinin
kų. Kadangi Strumskį savo ]- 
pėdiniu statė Gegužis, todėl ir 
skaitliuos ant nominacijų balsus, 
už Gegužį paduotus, galima ne
klystant priskaityti juos visus 
Strumskiui

Nominacijose gavo 
Bagočius ... 
Strumskis . 
Gataveckas 
Rinkimuose 
Bagočius .. 
Strumskis 
Gataveckas 
Rinkimuose “uždirbo 
Bagočius 
Strumskis 
Gataveckas

Stipriausias

158 kuopos 
. 81 kuopos 
... 3 kuopos 
negavo nė

kartą balsavo už Bagočių, nes 
jie gerai pažįsta Strumskį iš 
jo taktikos Pittsburgho seime 
(Bačiuną “pabučiuojant“), ir 
labiausia iš jo veikimo ir ga
bumų 
Bet vistiek 
balsus ir 
matome, 
tas yra žymioj mažumoj

Taipgi 
kaikurios 
nandoah, 
rių, ir visi iki vieno 
niuosius; r 
vieno balso 
kuopa Edwardsville 
kiui ir dešiniesiems davė net 
84 balsus, o Gegužio 211 kuo
pa Mahanoy City net 95 bai
sus. Aišku*, kad ten buvo bal
sų “mobilizacija“. Vienok galu
tini rezultatai dėl to mažai te
pasikeitė.

Komunistų įtaka smunka
Kitas dalykas vertas dėme- 

komunistai iš Susivieniji
mo neva išėjo ir sutvėrė savo 
organizaciją, o betgi jų kan
didatai surinko dar ir musy 
tautiškame Susivienijime 862 
balsus 
iš rinkimų matyti, dar 33 kuo 
pas, ir 
sudaro 
kuria tenka skaitytis 
ir jų įtaka, matyt, 
nyn, nes prieš Pittsburgho sei
mą jų kandidatas Mažeika ga
vo iš 7168 balsų net 1450 (ta
da į prezidento vietą jie kan
didato neturėjo), o dabar tas 
pats kandidatas tegavo tiktai 
625. Reikia taipgi pabrėžti, 
kad prieš Pittsburgho seimą 
rinkimuose dalyvavo 7168 na
riai, o paskutiniais 
tiktai 5433. Kodėl: 
nijimas taip žymiai nariais su
mažėjo, ar politikieriai, paneig 
darni Piltsburghe visuotinų rin
kimų davimus ir pirkdami ii 
parduodami Pildomosios Tary 
bos vietas, taip narius supy 
kino, kad 
gelis jau neberia!yvattja ?

—Statistikas X,

Neįmanomai šiurkštus, ma
žai jai suprantami ir niekad 
nepakenčiami, žodžiai įstrigo 
jos atinintin. 
kaip surikiu smagiu, 
spaudavo save 
džiaugsmu, ir pati 

—Dieve mano...
yra, argi aš tokia?... 
na, taip

-—Ką tu kalbi! 
nūs sumurmėjo ji 
įmanomai sarmatydamos savo 
garso ir gražaus, kaip ir vi- 

Isuomet, balso.
—Ir kąs gi 

ninąs, iš viršaus įžiūrėdamas į 
jos gražius 
kus nusidriekusius ant nuleft 
k to balto kaklo, ąrit kurio j» 
dėjo lengva 
šviesa ,pralindusi pro medžių 
lapų tarpelius.

Jam tuoj pasidarė negera, 
ir baisu, kad nesiseka ją įkal-< 

l'bėti ir šita graži, saulėta, jau-, 
moteriškė, galėtų suteikti 

daugeliui žmonių laimę, nueis 
į beprasmingą dykumą.

Lydi ją atkreipė į jį pilnas 
ašarų 
troškimų viltį, kuri prieš va 
lią, užvaldė visą 
kūną. Jai rodėsi, 
to, kas atsitiko, 
gyventi, o dargi 
ritmo. Ir pilną jėgų, pilną sau
lės jauųą kūną atstume šitos 
priprastos silpnos mintys, ku
rios tiek daug kankino, neno
rėjo pripažinti viso to neper
ki ančiaųio stovio.

—Kogj tu tyli? — 
Saninas.

—Tas nėra galima 
ty biauru, aš...

jiem nepadarė jokios
O skriaudos padarė 

Maskvos besąžiniški 
prikalbino juodu ke-

žiunekime
butų
cukraus, baltų miltų duonos bei 

kad nebūtų jame per-

dėty.
Kad seilės butų gerai balan

suotos, kurios galėtų ne tiktai 
neitralizuoti susidarančias ruk- 
štis, bet naikinti ir tas rakštis 
darančias bacilas — reikia, 
tad kraujas turėtų reikiamą 
mineralinį balansą; o kad krau
jas butų tokiu, kokio fiziologi
nė kūno padėtis reikalauja — 
reikia, kad maistas butų gerai 
subalansuotas, kad apart duo
nos ir mėsos jame dar butų 
pakankamai daržovių, vaisių, 
pieno ir kitokių mineralinių bei 
vitaminų turinčių substancijų.

Michigano Universiteto tyri
mai, Toronto Universiteto ty
rimai, Columbijos Universiteto 
tyrimai (D-ro Boedeckerio va
dovybėje) 
nančių duomenų 
yra

Vienybės” reikaluose, 
paėmę Bagočiaus 

kito radikalo, Gugio, 
kad dešinysis elemen-

užlaikyti, 
šią. Kitos 
jai, daug 
kad nepakanka vieno tik dantų 
valymo, kad reikia žiūrėti ir 
dietos. Dar daugiau, jie sako, 
kad dietos balansas, kur yra 
reikiamas kiekis fosforo, kal- 
čiaus ir tūlų vitaminų — yra 
svarbesnis faktorius dantų 
sveikatoj, net negu patsai jų 
valymas.

šių metų kovo pabaigoj įvy
ko New Yorko mieste debatai, 
kur pirmųjų nuomones gynė 
New Yorko Universiteto profe
sorius Dr. Thaddeus P. Hyabt, 
o antrųjų — John Hopkins 
Universiteto profesorius, bio
chemikas, Dr. E. W. McCollum. 

| Kiekvienas dar turėjo po du pa
dėjėju. Tai vis stambus, inter- 
nacionaliai paskilbę personažai. 
Koksai gi pamatinis tarp jų 
skirtumas?

Pirmieji nurodo, kad dantys 
pradeda gesti iš lauko, o ne iŠ 
vidaus; kad jie pradeda gesti 
tankiausiai tarpdantėse, duobu
kėse (pits) ir grabukėse (fi- 
ssures) bei kitose, sunkiai va
lymui pasiduodančiose vietose; 
kas dantys genda dėl atsiradi
mo burnoje tam tikros rukšties 
(lactic acid), kurią padirba 
tam tikros bacilos (bacillus ąci- 
dophilus); kad tos bacilos min
ta begendančių, tarpudantėse 
užsilikusiu maistu. Reikią tik
tai dantis antiseptiškai nuva

lyti ir problema busianti išriš- 
gendąnčio užsili- 
nebus bacilų ir 

kuri ištirpina

(tyrėme apie Kundrotą, tai jis 
yra sutvėrimas be jokios sar- 
matos, melagis, nesiskaito su 
jokiais faktais, pliauškia, kas 
ant seilės užėjo.” 
Panašiu budu tas Stalino pa

samdytas komisarėlis “charak
terizuoja” ir F. Maskeliūną, ku
ris esąs “vilkas avies kailyje”, 
“didžiausias niekšas” ir t. t. 
Sako:

“Atvažiavo į Sibirą iš Ame
rikos, pabuvo anglies kasyk
lų distrikte ir vėl atgal iš
traukė tiesiai Amerikon. Su 
šampanu, vynu ir vodka, tai 
abu gerai susipažino. Tie du 
elementai atvažiavę čionai 
jokios naudos nepadarė So
vietų Sąjungai.”
Tačiau, matyt, ir Sovietų Są

junga 
naudos, 
daug, 
agentai 
liauti j Rusiją, meluodami, kad 
tenai darbininkai turį laimin
gą gyvenimą. Juodu išleido sa
vo sunkiai sutaupytus centus 
kelionei ir turėjo grįžti atgal. 
O tie, kurie juodu apgavo, vi
liodami į “darbininkišką rojų”,

reikia pastebėti, kad 
kuopos, kaip 303 She- 
Pa. Balsavo 50 na- 

už deši- 
kitas nė 

Arba 1 
Strums-

—Sustok tu, 
nesiginčyk... — 
surėkė Saninas.

Lydi j a ir vėl 
pilnas ašarų i 
troškimų gražias akis

Saninas patylėjo, 
nuo žemės šakelę, perkando 
ją ir numetė.

—Prastai, prastai 
rė jis 
tas, ką aš pasakiau... O kodėl? 
Nė tu, nė aš į šį klausimą pa
tenkinančio atsakymo negali
me duoti... O jeigu ir duosime, 
tai bus ne atsakymas! Nusidė
jimas! Kas tas nusidėjimas!

Kuomet prieš gimdymą mo
tinai grąsina mirtis, piaustant 
ją dalimis, sutriuškinant gal
vą geležinėmis replėmis jau 
gyvam, 
kūdikiui 
mas! 
atsitikimas 
įuouingą, fiziologinį 
dar neegzistuojančią kokią tai 
chemišką reakciją, - 
nusidėjimas, baimė!
kad nors nuo to taipgi pareitų 
motinos 
daugiau, negu gyvenimas 
jo laimė!... 
kas nežino, 
bravo!
—A-k, žmonės, žmonės... — įsi 
vaizduoja, ot, taip sau, nuo 
žiūra, priežodžiai, miražai ii 
vargsta! Ir šaukia: Žmogus— 
išdidus, svambus, 
rnas! žmogus 
ralius, kuriam niekuomet 
tenka bulti valdonu 
sta ir savo šešėlio bijosi

Saninas nutilo.
(Bus daugiau)

Apie Kundrotą tenai rašoma, 
kad jisai tingėjęs dirbti, buvęs 
neatsargus su darbo įrankiais, 
šmeiždavęs komunistus ir gir
tuokliavęs. Esą, —

“Kundrotas draugaudavo 
su pasigerusiais buržuazijos 
likučiais. Jisai kitų tautų 
žmones vadindavo nekultū
ringais. O pas jį kultūra bu
vo tai gėrimas. Kiek mes pa- dabar juodu drapsto purvais

dantese, duobukėse ir grabu- 
kėse; mes pripažystame, kad 
nešvarus dantys greičįau gen
da, negu švarus. Bet mes sako
me dar ir va ką: kad tos baci
los nesiranda kiekvienoj bur
noj; kad jos persodintos į bio
loginiai sveiką burną ten negy
vena, išnyksta; kad tos duobu
kės ir grabukės dantyse atsi
randa tiktai todėl, kad to kū
dikio kraujyje, dar dantims 
tik pradėjus rutulotis, buvo 
stoka reikiamų mineralinių 
druskų;- kad seiles, kurio žmo
gaus kraujas yra deramai ba
lansuotas, neitralizuoja susida- 

burnoje rakštis; kad 
budu nėra galima užlai- 
burną antiseptiškoje pa-

Nuo daugelio metų medici
nos ir dentisterijos profesijose 
grumiasi dvi skirtingos nuo
monės, ar, geriau sakant, tų 
skirtingų nuomonių ’ atstovai. 
Vieni jų, ortodoksalai, D-ro 
Williams’o teorijos sekėjai, tvir
tina, kad švarus dantys negen- 

j uos tiktai švariai 
tad jie niekad nepu- 
gi nuomonės reiškė- 
moderniškesni, sako,

Tautiškame” Susi 
vienijime įdomios 

skaitlinės

kad musų taip vadinami pat
riotai nesugebėjo 
tvirto asmens į savo 
datus.

Pažiūrėkim į kandidatų tvir
tumą ir silpnumą kuopose. Štai 
įdomios skaitlinėj:

Visus balsus 
kandidatai:

Bagočitfs ......
Strumskis ... 
Gataveckas . 
Absoliučią daugumą (daugiau 

kaip abu kitu kandidatu j krū
vą sudėjus) gavo:

Bagočius ..
Strumskis
Gataveckas
Didžiumą 

kaip bile kuris kitas 
tas) gavo:

Bagočius  ....... JC
Strumskis      ( 
Gataveckas ........ S 
Paėmę viršui minėtas skait

lines, matome, kad sekantis 
kuopų skaajčius pasisakė už 
minėtus kandidatus 
čiai:

Už Bagočių ...
Už Strumskį ... 
Už Gatavečką . 
Tie kandidatai 

i' vieno balso sekančiam kuopų 
I skaičiuje;

Bagočius ........   34
Strumskis ...................... 88
Gataveckas ................... 128

Kairieji turi didelę daugumą 
Susivienijime

Iš šitų skaitlinių matome, 
kuris kandidatas, arba jo at
stovaujama idėja, Susivieniji
mo narių tarpe yra pouuliariš- 

I klausias. Prie to da bus vie
toje patėmyti štai ką: niekam 
nėra paslaptis, kad Bagočius 
yra liberališkai-radikališkų pa- 
žvaigų žmogus 
yra komunistiškų pažiūrų. Tai
gi sudėjus kairiuosius balsus, 
mes gatmam Bagočiaus-Gata- 
vecko 'balsų viso 3514, o de
šiniųjų, paduotų už Strumskį 
tiktai 1919. Tokiu budu aiš
ku, kad dešiniųjų Susivieniji
me yra tiktai apie trečdalys. 
Tiesa, kai kurie dešinieji šį

Jų dantys greičiau genda net 
negu baltųjų Žmonių.

Gamta, 
žmogų, 
šepetukų rankoje 
Dantų valymas nėra 
privalumas 
musų 
tos pačios 
mums davė civilizuotai sugadin 
tą maistą.

Kokia gi geriausia 
ir šių dviejų nuomonių? Valy
kime dantis kas rytą-vakarą, 
nes mes negalime gyventi na
tūrali eskimosų ar indėnų gy
venimą, negalime misti jų mai- 

ruožtu, 
maiste 
baltojo
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Savaitei 
Minesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams -------      $7.00
Pusei metų ...... .  8.50
Trims menesiams - --------------- 1.75
Dviem menesiams _________  1.25
Vienam menesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų •••••••• •••»••<«•••«■»••••••• im 4.00 
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.



Ketvirtadienis, birž. 21
LIEPOS KETVIRTA

Meilė, ar žmogvagystė?
Pocahontas mine run $ tonasAreštuoti autų vagiliai

TEL. REPUBLIC 8402

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės

Graboriai

Phone Boulevard 7042

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Vaikinas užmuštas, kai 
mėgino pagauti freitą

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

YRA 
PAVOJINGA

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

Telefonas Yards 1138

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victory 2348

Jaunam piktadariui 
metų kalėti

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard ± 2800 

. Rez. 6516 So. Rockwell SL
Tel. Republic 9728

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Maj. gen. Benjamin D. Foulois, 
armijos aviacijos viršininkas, 
kurį specialis atstovų buto ko
mitetas po kelių menesių tyri
nėjimo vienbalsiai rekomendavo 
pašalinti iš vietos, kaipo visai 
netinkantį aviacijos viršininko 
pareigoms eiti.

“13,000 mokyklų mokytojų 
išėjo bevilčiai iš mokyklų, pa
leisti trims mėnesiams be al
gų. vietoj paprastų dviejų mė
nesių atostogų. Jiems tapo už
mokėta tik už šešias savaites 
per mokslo metus, kurie įskai
to 36 savaites. Trijų dešimčių 
savaičių darbas pasilieka dar 
neapmokėtas”.

Revoliucija paliuosavo Ame
riką. Jurgis Washingtonas bu
vo pirmas Amerikos generolas 
ir pirmas Suvienytų Valstijų 
prezidentas. Jurgis Washingto- 
nas yra vadinamas “Savo šalies 
Tėvas”. Grumtinės su Anglija 
yra vadinamos Revoliuciniu 
Karu. Revoliucinis Karas tęsėsi 
apie septynius metus. Ameri
kos armija laimėjo. Anglija pa
sirašė taikos sutartį ir trylika 
valstijų tapo nepriklausomomis 
valstijomis.

KONSTITUCINIS SEIMAS

5340 So. Kedzie Avenlie 
(Neturime sąryšiu su firma tuo 

pačiu vardu)

Apiplėšė tavernos 
savininką

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West> MadisOn Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Tel. Lafayette 8572 
Ja Liūte vičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAŠ 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

Gaisras sunaikino Deer 
ing dirbtuves .

2201
Valandos: — 1—8 ir 7—8 

Sįredomis ir nedėl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Renublič 7868

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gi mergina tvirtina, 
Propcck kidnapinęs ją. 
judviejų teisybė? Well, 
jas Howard W. Ilaycs 
klausimą išspręsti.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

ALEKSANDRAS LAPINSKIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Birželio 20ta dieną, 11:30 va
landą ryte 1934 m., sulaukęs 
ęusės Amžiaus, gimęs. Lietuvoj, 

auragės apskr., Laukuvos pa- 
rap., Trumpainių kaime. Pri
klausė prie Teisybės Mylėtojų 
draugijos. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną (po tėvais 
Saulaitė), dukterį Aleksandra 
ir žentą Petrą Benedetti, 2 sū
nūs Antaną ir marčių Marijo
ną, Walter ir marčia Oną, 3 
anukus, pusbrolį Kazimierą 
Štrauką ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 832 W. 33rd 
Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 23čią dieną, Ima vai. 
po piety iš namų bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Aleksandro La- 
pinskio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nUošifdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Burtai, Mar
čios, Žentas, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarftaujft gra
borius A. Phillips. Telefonus

gestams
Žiežirbos ir degėsiai lėkę iš 

Deering dirbtuvių gaisro pa
degė stogus 15 buvusių neto
liese nuo gaisro vietos name
lių. Dėl fos pačios priežasties 
užsidegė net stogas namo, ku
ris randasi atokiau, būtent ad
resu 2610 Clybourn Avė.

Gaisras kylo keturių aukštų 
trobesy, kurį Globė Wrccking 
Co. darbininkai griovė.

Gaisro žiūrėti susirinko mi
nia kokių 50,000 žmonių.

Byroną Baskę, 17 metų, iš 
Chisholm, Minu., užmušė ta- 
vorinis traukinys, kai jis mė
gino, traukiniui bėgant, pasi
gauti raidą. Nelaimė atsitiko 
prie Franklin Parko.

Liepos ketvirtu, 1776 m., yra 
šios šalies gini tad i C niš. Trylika 
kolonijų sušaukė susirinkimą 
Nepriklausomybės Salėj Philži- 
delphijoj. Kiekviena kolonija 
atsiuntė delegatus arba atsto
vus. Kolonijų delegatai nutarė 
pasiliUosUoti nito Anglijos. Po
pierių pavadinta Nepriklauso
mybės Deklaracija, tapo pasi
rašyta delegatų liepos 4 d. 1776 
m. Nepriklausomybės Deklara
cija (pareiškimas) pranešė vi
sam pasauliui, kad trylika ko
lonijų yra laisvos ir nepriklau
somos valstijos. Nepriklauso
mybės Deklaracija buvo pra
džia revoliucijos ir karo su 
Anglijos karalium. Liepos 4 d. 
yra legalė šventė visiems ame
rikonams.

I, J. ZOLP
x GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 6203 ir 8413

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

Atsilankykite ir paSilihkšniinkitei Visus širdingai kviečia 
KOMITETAS, Seiiikus, Neder it Post.

Buvo 
gali apsiausti 
statybai 
aliejaus

Graborius ir 
Balzamuotoj as

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Furiu automobilius visokiems reika 

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.

stituciją ir patiekė ją visų try
likos valstijų gyventojams už- 
girti. Kiekvienos valstijos gy
ventojų didžiuma balsavo prie 
lankiai konstitucijai ir suvie 
nijimas (union) įapo suorga 
nizuotas.

(Bus daugiau)

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Mrs. Anelia K, Jarusz
, Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S* Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
k Patarnauja prieJiSS gimdymo namuo

se ar ligoninėse, 
ĮfTl. duodu massage

feviol electiric treat-
- - Mk B ment ir magne-

tie blankets ir tt.
— Moterims ir mer-

** gtinoms patari
mai dovanai.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarhavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Crane Coal Co, 
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.

Mokytojai dar negavo 
algų

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai._______ __

/ Phone Canal 6122
DR, S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale ineldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu bušite, užganėdinti.
2314 W. 23rd Pi., Chicago 

TeL Canal 2515 arba 2616 
.SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, Iii.
Tel. Cicero 6927

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 CL 

CICERO. .....

Keturi banditai atėmė $200 
iš Michael Sisto< savininko 
tavernos adresu 4358 West 31 
Street.

Skanus Gėriirtai Gera Muzika

Dentistas
4645 So. Ashland A Ve 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutarti.

George Rogalski buvo kal
tinamas dūliai mirties kūdi
kio (mergaitės), kurį jis nu
vedė į tuščią trobesį ir paliko 
mirti. Mergaitė, nors surasta, 
vėliau mirė. Kadangi Rogal- 
ski yra tik 11 metų amžiaus, 
tai bausme jam duota už šį 
nusikaltimą 10 metų kalėti.

Gaisras trečiadienį sunaiki
no septynius trobesius dirb
tuvių, kurios buvo žinomos 
kaip Deering Works, dalis 
International Harvester Com- 
paiiy, 1734 Fullcrton Avė.

Gaisrui gesyti buvo sutrau
kta 75 ugnegesių būriai.

pavojaus, kad gaisras 
esančius arti 

materiolo kiemus ir 
kompanijų plentus, 

betgi plėtimas ugnė- 
pavyko įveikti 

degėsi

Joseph Peitrzak, 22 m., ir 
jo brolis Frank, 19 m., pasi
tiko policininkus šūviais, kai 
šie atvyko jaunus vyrus areš
tuoti į namus adresu 5037 
Wėst 32 st. Policininkai įme
tė į namus porą ašarinių bom
bų ir vaikinai pasidavė. Poli
cija nužiūri juos esant auto
mobilių vagių gengės nariais.

BOSTONO ARBATOS 
PRAMOGA

Bcotono Arbatos Pramoga 
pradėjo revoliuciją, kuri pialitio- 
savo šią šalį. Anglija įsakė ko
lonistams pirkti tik tą arbatą, 
kuri buvo atgabenama čia iš 
Anglijos. Laivas prikrautas ar
batos buvo atsiųstas iš Angli
jos į Bostoną. Arbata stovėjo 
prieplaukoj, bet kolonistai at
sisakė pirkti ją. Grupė kolonis
tų, pasirėdžiusių indėnais, su
vertė arbatą į vandenį, šis įvy
kis yra vadinamas Bostono Ar
batos Pramoga (thė Boston 
Tea Party). Anglijos karalius 
labai supyko. Anglijos karei
viai pavartojo šautuvus ir už
mušė kai kuriuos kolonistus, 
žinios apie tai, kad ir vėl Ang
lijos kareiviai nužudė ameriko
nus, pasklydo visose kolonijo
se. Kolonistai bijojo, kad kara
liaus kareiviai išžudys daugiau 
žmonių, ir nusitarė paskelbti 
savo nepriklausomybę ir pa- 
liuosuoti šią šalį.

(Tęsinys)
TRYLIKA KOLONIJŲ

Trylika kolonijų vardai yra: 
Massachūsetts, New York, 
Pennsylvania, Virginia, New 
Hampshire, Rhode Island, Ma- 
ryland, North Carolina, South 
Catolina, Georgia, Delaware, 
Connecticut ir New Jersey. 
Šios kolonijos pradžioj priklau
sė Anglijai. Anglija atsisakė 
pripažinti kolonijoms laisvę. 
Anglija taksavo tas kolonijas 
lygiai taip, kaip ji taksavo 
Anglijos žmones. Kolonistai at
sisakė mokėti taksas, kad Ang
lijos valdžią užlaikyti. Kolonis
tai norėjo būti laisvi.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigino, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

JOHN B. BORDEN 
s LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road (W. 22 Št) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos it 
Pčtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .,

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

&TN()S R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Triiss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilpu pasitikėjimu! .......
Taipgi E’LASTIC STOCKlNGS (Quminčs pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELT 
riams.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________Draugijos, .Nariai,________
Tel. Ofice Wentworth 6330

Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialisti

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Herihitage AvertUę

JANITORIU PIKNIKAS
Rengiamas visĄ Chieagos Fiat Janitoriū Unijos Eil. Narių

Nedėlioj, Birželio-Jurie 24 d., 1934
BIRUTES DARŽE, 79th St. ir Archer Avė.

Visą trylikos valstijų žmonės 
nusitarė sunerti rankas ir su
daryti Susivienijimą (union). 
Kiekvienos valstijos žmonės 
išrinko delegatus seimui Phi-

I>ITQQI?T T JLJ Jtv. Xw U OkjJCj JLj Xj
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ilfi 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ^hl. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

Res. 6600 South Artesiart Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

t Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvč
756 West 35th St. 

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

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ' GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiaū.

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
7S6 W. 35th St 

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

Te). Victory 6904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedčldieniais pagal sutartį.

ATIDARYMAS WAITE’S TAVERN 
... -I > > , 11

Įvyksta Birželio-June 23 d., 1934 m.
, Kviečiame draugus iih drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i 

musų alinės atidarymą. Bus skanių užkandžių, gėrimų ir prie ge
ros muzikos linksminsimos iki ankstybo ryto. ,

Kviečia savininkas A. WAICEKONIS.
3189 SOUTH HALSTED STRĘET

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5849 So. Hermitagė Avė. 
Tel Prospect 1610

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENriŠTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Siunčiame Gčlčs Telegramų i vis* 
pasaulio dalis. _

LOVELKIS
Kvietkininkas

Gilia Dil Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalia
3316 So. Halsted St., Chicago. IU.

Phone Boulevard 7814

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

Oran Propcck, 22 metų ir 
p-lė Margaret Rearley, 18 me
lų, turėjo kartu raidą per Illi
nois, Indiana ir Ohio valsti
ją. Raidas pasibaigė judvie
jų vedybomis miestely Valpa- 
raiso, Ind.

Dabar Propcck sako, kad 
raidas buvęs meilės paseka.

jogei 
Kurio 
teisė- 
turės ladclphijoje, kad priimti kon

stituciją Susivienijimo vald
žiai. Jurgis Washingtonas bu
vo pirmininku konstitucinio 
seimo Philadelphijoj. Thomas 
Jefferson buvo sekretorium; 
Benjamin Franklin, Samuel 
Adams, ir Robcrt Morris bu
vo tarp delegatų. Seimas pri
ėmė Suvienytų Valstijų kon-

Dr. K’AHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

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

J. Bagdoną
Liūdnoje valandoje paveskite šaVo 

rūpesčius man.
2506 Wešt 63rd Št.

Tel. REPUBLIC 3100

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

A. t A.
BARBORA MOTUZIENĖ

Po pirmu vyru BalsetiČienė
Persiskyrė su šiuo pąšauliu 

birželio 17 dieną, 10:00 vai. 
vak. 1934 m., sulaukus 49 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj. Pa
liko dideliame nuliudime vytą, 
4 dukteris Oną ir žentą Juožą 
Gailimą, Terėsą ir žentą Kazi
mierą fiernadoką, Hetcn ir 
Prančišką, 4 sūnūs Juozapą, 
Dominiką. Antaną ir Pranciš
kų, tėvą ir motiną Kairys, 
Springfield, 111., seserį Oną ir 
brolį Povilą ir dattg giminių. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4252 
S. Campbell Avė,

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. birželio 22 dieną, 9:00 vai. 
ryte iš namų j St. Agnės pa
rapijos bažnyčią, 39th st. .ir 
Rockwell, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos UŽ vėlįonies 
sielą, o iš ten bils nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Motu
zienės giminės, dfąugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotbvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka,
Vyrą#, Dukterys, Stirtai, 
Tėvą s, Motina. Sesuo, Bro
lis ir GiminČs.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Reptiblic 8100.

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Iš Brolybės Kliubo veikimo

Lietuvių Piliečių Brolybės 
kliubo pusmetinis susirinkimas 
atsibuvo birželio 17 dieną Gar
bumo svetainėj adresu 3749 S. 
Halsted St.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

1 > A R A N K US--DR A UG HK AS 
TVIRTAS

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PL‘
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
skaitlingas. Susirinkimas šau’k- 
ua atvirutėmis.

Iš nutarimų paaiškėjo, kad 
kliubas gražiai tvarkosi ir na
riai draugiškai sugyvena. Kliu
dąs išmoka ligoniams pašalpas 
r įnirusiems pomirtines.

Rezignavus vice-pirmininkui 
E. Bliumui, jo vietai tapo iš
rinktas W. Didžiulis.

Iš parengimų komisijos ra
porto paaiškėjo, kad viskas 
irirengta kliubo išvažiavimui, 
turis įvyks birželio 24 d. Jif- 
Jaus Dambrausko farmoj, Wil- 
.o\v Springs Rd. Bus muzi 
kantai iš Kauno, o gaspadines 
iš Klaipėdos.

Kviečiami visi atsilankyti. 
Naujiems nariams prisirašymas 
į kliubą veltui. Trokas stovės 
iš ryto iki 12 valandos prie 37 
ir Halsted gatvių.

Tapo išrinkta komisija iš tri
jų narių knygoms patikrinti už 
o menesius.

Apsvarsčius kliubo svarbes
nius reikalus, pirmininkas A. 
Zalagėnas uždarė susirinkimą.

—Kliubo Koresp.

18 gatvės apielinkė
SLA. 129 k p. delegatai išva

žiuos Detroitan į Seimą šešta
dienio vakarą, birželio 23 d.

Delegatai susirinks pas drg. 
F. Valaitį, 2024 Canalport avė., 
ir čia bus išleistuvės.

Delegatais į Seimą yra iš
rinkti pažangus žmonės, daug 
pasidarbavę SLA 129-tai kuo
pai ir buvę kuopos valdyboj as
menys arba dabartiniai valdi
ninkai:

B. Zalinas, dabartinis kuopos 
iždininkas ir kuopos veikėjas 
F. Valaitis, buvęs kuopos iždi
ninkas, taipgi buvęs 129 kp. 
delegatas pračj tįsiem seime.

Kilpos valdyba nusitarė da1 
lyvauti jų i.*\ustuvese. Valdyba 
kviečia taipgi visus narius sim- 
pa tikus atsilankyti ir palinkė
ti jiems geros kloties ir dar
buotis SLA. gerovei.

—Vienas iš Valdybos.

’H'

Dr. Luigi Pancaro
iš Sunbury, Ont., kuris po dvie
jų metų stropaus darbo, sura
do vaistus, kurie gali sustab
dyti kraujo bėgimą net ir iš 
dideliu žaizdų ir iš didžiųjų 
kraujagislių.

Laikas pacientams priimti

liudijo. Sunku lutom tautom 
susilygint su rusų karakterin- 
gomis dainelėmis.

Kubanės Kazokų Vyrų Kvar
tetas si.’Jainavo Slavik Polka. 
Ta garbė priklauso advokatui 
Gugiui, kuris turėjo pasiseki
mą atsivesti juos į studiją.

Tie naudingi patarimai, ku
riuos tamstoms patiekė advo
katas K. G ūgis per radio, aš 
manau, kožnam įdomu girdėt. 
Ir kožnas, kuris juos girdi, pil
nai įvertina pastangas advoka
to K. Gu‘gio ir Progress Fur
niture Kampanijos.

O dabar tarsiu žodį apie mu
sų talentus, kuriems priklaus-'' 
garbe. Kas mus linksmintų vi 
sokiuose parengimuose, jei ne
turėtumėm savo talentų? štai 
ir šiame programe keletas jų 
dalyvavo, tai ponia R&šinski^- 
nė, Vytautas Tarutis. Jurgis,

Steponavičia su keletu Naujos 
Gadynės choro narių. Jų dai
navimas man labai patiko.

—J. R.
CLASSIFIED ADS
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PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

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

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

Naujienų Administracija.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA TUOJAU dviejų atsakan
čių vyrų degtinės pardavinėtojų. Ge
ra proga uždirbti pinigų. Atsišau
kite tuojau pas Lietuvišką Žydu
ką.

MUTUAL L1QUOR CO., 
4707 S. Halsted Street

PAIEšKAU janitoriaus pagelbi- 
ninko, unijisto. 4939 Broadvvay.

Help VVanted—Female

REIKALINGA moterys tikrai pa
tyrusios, skudurų sortuotojos. Gera 
mokeslis. Fairfield Iron and Metai 
Co., 1140 S. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų. Ateikite pasiren
gusios dirbti. Harry Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Grindys
Lengva
Nuvalyti

Kuomet jus Vartojai

Pilsen Floor O ii
UŽLAIKO ŠVIESIOJ SPALVOJ

Padaro Labai žibantį Yarnišo paviršių. Ne persisunkiama paviršių, 
kur nė purvas nė dulkės neįsigaus. Išbaigimas, kuris lengvai duoda 
nusivalyti su mapa.

Reikalaukite Pilsęn Brand savo Maliavos ar 
Hardware Krautuvėje.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
Gals.

Crab Orchard ------
5ths

15.55
Qts.

18.65
Pinta
19.25

Old Trader Str. 4.65 14.45 14.95
Windsor Str. 100° ------ 11.80 14.95
Brigadier —— 9.90 — 12.90
Silver Bell Str. 3.95 — 12.50 13.00
Robt. Henry Str. Ky.

Bourbon ------ 15.50 15.90

4 DIENŲ BRIDGEPORT LIŲUORCO. 
SPECIAL INCORPORATED

3252 So. Halsted St
VICTORY 5382—5383.

Draugijos vardą 
naudoja savo asme
niškiems reikalams

. —o—
BURNSIDE.— Apšviestos n 

Dailės Draugijos laikytame su
sirinkime gegužės 10 dieną bu
vo pakeltas klausimas, ar su
rengti išvažiavimą draugijos la
bui kur nors gražioje vietoje, 
kad pritraukti publikos ir pa
daryti kiek nors pelno.

Kasierka tu'ojau pasiūlė va 
žiuoti pas jos giminę į Indiana 
valstiją pas ūkininką. Na, pra
sidėjo diskusijos.

Prieš tokią vietą nurodyta, 
kad ji didesniam žmonių buriui 
netinka ir nėra jokio medžių 
pavėsio išimant stubą.

Kada eita prie balsavimo, tai 
8 balsai paduota už važiavi
mą, o 3 balsai prieš; kiti ne
balsavo visai.

Pirmininkas J. Pakaušis pa
stebėjo, kad tokį išvažiavimą 
turėti, tai geriau visai nereng
ti, ne tik ką valkioti draugi
jos vardą po beismantus ir ki
tokias panašias vietas. Kasier
ka atšovė visiems nariams: kas 
nori, gali važiuoti, o kas ne
nori, gali nevažiuoti; čia yra 
privatiškas biznis. Iš tokio pa
sakymo galima suprasti, kad 
norima draugijos vardas priva- 
tiškam bizniui pavartoti.

—K. A.

Daktaras Poška ati
darė naują ofisą

Daktaras Jonas Poška atida
rė naują ofisą Roselande adre
su 10748 So. Michigan avė.

Ofiso kambariai 2-me trobe
sio aukšte No. 2.

nuo 2 iki 5:30 valandos popiet 
kasdien, išėmus šeštadieni ii 
sekmadienį.

Telefonas: Pullman 5151.
Senasis daktaro Poškos ofi

sas Bridgeporte pasilieka irgi 
atdaras. Jis randasi Lietuvių 
Auditorijos trobesy adresu 
3133 So. Halsted St. Telefo
nas: Victory 3687. Valandos 
ligoniams priimti šiame ofise 
pasilieka tokios, kokios buvo 
iki šiol.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NAUJIENŲ SPULKOS 

NARIAMS

REAL ESTATE

Mirė Vincentas Ju- 
sis

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Praeitą savaitę išsiuntinėta visiems 
nariams pakvietimai i .Spulkos me
tini susirinkimą, kuris jvyks ketvir
tadieni, birželio 21 d., 7:30 valandą 
vakare, Naujienų name.

Visų narių priedermė yra atsilan
kyti.

Kurie dėl svarbią priežasčių at
silankyti negalėtumėte, tai malonė
kite priduoti kam nors savo proxy 
(jgaliavimą). įgaliokite savo pažįsta
ma arba Spulkos valdybą-

Laiške buvo įdėtas atskiras lapu
kas ant Ikurio reikia pasirašyti ir 
priduoti ypatai, kurią jgaliojate.

T. RYPKEVIČIA, 
1739 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$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,

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.

Furnished Rooms

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 skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS 

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

8wimming pool.
RusiSka ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Palengvinkite ir 
Kontroliuokite Pe
riodinius Skausmus
Ar jums priseina kentėti nuo strė

nų skaudėjimo, galvos skaudėjimo ir 
kitų nepakenčiamų skausmų kas mė
nesi ? Ar jus kenčiate nuo kramps, 
taip kad jums priseina būti lovoje? 
Ar piksta širdis? Kiek visokių vais
tų jums prisėjo vartoti be pasek
mių ?

Nenuliuskite. štai yra kas nors, 
kas beveik tikrai jums pagelbės. Pri
imkite Lydia E. Pinkham’s Tablet- 
kas keletą dienų prieš tai kaip 
tikitės susirgti ir stebėkite skirtumą, 
šis moderniškas Yščinių Skausmų 
ramintojas ne tiktai atneš jums pa
geidaujamą palengvinimą nuo perio
dinių skausmų, bet jisai veikia ir j 
pačią ligą. Nuolatinis vartojimas at
neša pastovias pasekmes.

Dengtas šokoliadu—Parduodamas 
yisose_ vaistinyčiose—patogioj blėki- 
hėj dėžutėj. Didesnio didžio galima 
gauti buteliuose.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą 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 $gyde 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Pavieto ligoninėje pasimirė 
Vincentas Jusis, gyvenęs 940 
W. 35 St. tfaejo iš Vilniaus 
krašto.

Kadangi buvo bedarbis ir 
pinigų neturėjo, tai jo laidotu
vėmis rūpinasi Jonas Kamins
kas, Petras Jusys, Vladas Va- 
rikas, Juozas I^figąnskas ir kiti 
draugai. i

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
9 vai. į Šv. Jurgio par. bažny
čią ir Kazimierines kapines.

Rep.

Yankee Food Pro
ducts Co. sparčiai 

auga
..... . ..... .. ■...

' , . .i. : /•"' ' ’

Plačiai žinomas Chicagos jau
nuolis p. Albertas Bielskis, sa
vininkas Yankee Food Products 
Co., 3645 So. Wallace St., ku
ris išdirba visokius priesmokius 
užeigom, šiomis dienomis nusi
pirko naujutėli Ford V-8 troką 
ir dabar jau turi du troku ant 
kelio. Tas reiškia daug geresnį 
patarnavimą kostumieriams. Jis 
sako, kad alus yra daug ska- 
niaus gerti, kada pirma užval- 
gai namie darytų pop corn ar
ba potatoe chips. —VBA.

RADIO
. j’:-...

New Yorko Roxee Teatro ar
tistai Progress Furniture Kom
panijos radio valandoj! Taip, 
gerbiamieji, jų dainavimas tą

TURIME
Lietuviškos Degtines

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

4707 So. Halsted St
Tel. YARDS »803

r

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS 

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

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St.

Chicago, III.

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

28 valandas smagios kellonfis
PITTRBURnG$0.76
CLEVKLAND___________________ $7.00
DKTROIT„ «3.70
YOUNG8TOWN $8 AKRON 7.60

Bita kur t RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kitą 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”

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

Tel. CANAL 5063
Mes pristatom i 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.
Specialės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 97£ ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 40 ir augš- 
popiera ..............  čiaus
Varnišas, kuris išdžiūsta i 4 va
landas .......   $1.19
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ...... $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus r.o- 
berini šepetį sieninės popieros va
lymui.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu prisirengė 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 
i 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 Draugijom

drūti ,kad ligai atėjus 
tinkamai ekonominiu

mums bent sergant gal

Liet. Socialistų Sąjungos Chica
gos Centralė kuopa laikys mėnesi
ni susirinkimą birželio 22 d., penk
tadienio vakare, pradžia 8:30 vai., 
Naujienų name, 1739 S. Halsted St.

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

Kviečia Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
birželio 21 d. 1934, 8 vai. vak., Al- 
miro Simona svet., 1640 N. Hancock 
St. Malonėkite dalyvauti ant šio su
sirinkimo, nes turėsime apsvarstyti 
apie tolimesni kuopos veikimą — ir 
ka veiksime šią vasarą.

Valdyba.

Kupiškėnų susirinkimas jvyks 
penktadienį, birželio 22 d., 7 vai. 
vakare, Girdwainų name, 3223 So. 
Halsted St. Kviečiame visus Kupiš
kėnus dalyvauti susirinkime, nes bus 
apkalbėta visi reikalai, steigiamas 
Laisvų Kapinių, Kupišky. Todėl ger
biamieji nepraleiskite šio svarbaus 
susirinkimo. Bukite visi.

D. Girdwainienė.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahon- 
tas, Black Gold, lump ar egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings $4.75. 
Grundv Mining Company, Cedarcrest 
2011.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

PARDUODU Diamond troką gera
me stovyj, 1H tono sunkumo, tin
ka ledams, bučernei.

4602 So. California Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENG.YSTE IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
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 Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkrausime ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKR AUSTYTO JAS
8858 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato Čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel; Yards 4996 
Chicago, III.

PAIEšKAU kambarį pas švarią, 
mažą šeimyną Cicero arba Holm 
Park apielinkėj. Atsišaukite Cicero 
6525.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

—O—

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

—O—

PARSIDUODA Alaus Tavern ge
roj vietoj. Biznis geras. Pigiai. Pa
šaukite Yards 0803. Klauskite žy
duko.

—O—

CIGARU, ĮCendžių, mokyklų reik
menų ir Ice cream ir t. t. krautu
vė. Svarbi priežastis verčia greit 
parduoti, randasi gyvame, biznio 
bloke, N. W. Side. lis k irti n a pro
ga padaryti daug pinigų. Lengvai 
vedama. Patyrimo nereikia. Parduo
siu pigiai.

3304 Fullerton Avė.

TAVERN parduosiu pigiai, viską 
už $150.00.

5347 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinis Saliunas, 
Vinyčia, šokiams vieta, pilnai jren- 
tas, įsteigtas 5 metus, pelno $350.00, 
$400.00 I mėnesi. -Pardavimo priežas
tis, turiu kitą biznį. Atsišaukite 858 
W. 69th St., kampas Peoria St.

PARDUODU pigiai gerą restau- 
rantą, biznis išdirbtas per daug me
tų, dirbtuvių apielinkėj, renda pi
gi. 1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI išvažuojimo alaus 
biznis su 2 trokais, visi jtaisai, ge
ras routas išdirbtas nuo pradžios 
atidarymo alaus. Priežasties nelai
mė, tapau sužeistas. Taipgi noriu 
išrenduoti saliuną su fikčeriais. Ge
ra vieta, atsišaukite apie 6 valandą 
vak., 10419 So. State St. Tel. Pull
man 8011.

PARDAVIMUI alaus tavern, ge
ra vieta lietuviais apgyventa. Par
duosiu pigiai. 1752 W. 47th St

PARDAVIMUI grosernė, delicates- 
sen. Turiu parduoti, nes turiu kitą 
biznj. Nebrangiai. 5 kambariai už
pakaly. 2606 W. 63rd St

PARDAVIMUI Tavern gražiai 
įrengtas, 4 kambariai pragyvenimui, 
renda $28.00. 5225 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai -Žemė Pardavimui

4 KAMBARIU moderniškas stucco 
bungalow, vasarinių rezortų apielin- 
kėj, apie 58 mylias nuo Chicago, 
elektriką, vanduo, cementinis base- 
mentas. Rubežiuojanti žemė tinka 
dėl daržovių auginimo. Kainavo sa
vininkui virš $770Q, paaukaus abudu 
už $8950. Ė. A. Talman, Att. in Fact, 
3734 W. 26th St, tel. Rockwell 1966.

NEGIRDĖTA PROGA! Kas ieško
te gražio pagyvenimui namo ir už 
nepaprastą bargeną, atsilankykite ir 
pažiūrėkite už ką galite dabar nu
pirkti. Nąmo lotas yra 59 pėdų, vi
sas apsodintas žydančiais medžiais, 
aliejų apšildomas. Didelis garadžius 
taipgi apšildomas, kainos negarsin
siu, apžiūrėkite patįs. Namas ran
dasi Brightdn Parke, 4602 S. Cali
fornia Avė. Savininkas visados na
mie.




