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S. L. A. Seimas 
prasidėjo

Pirmam posėdy dalyvavo 201 delegatas. 
Bakanas, Bukšnaitis ir Vaidyla paskirti 
mandatų komisijon. Sveikinimo kalbos.

I .1 ............................... .

DETROIT, Mich., birželio 25. (Specialė “Naujienų” telegra
ma).—Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 38-tas Seimas šiandie 
liko atidarytas Amerikos ir Lietuvos hymnais. Pirmame posėdy
je dalyvavo 201 delegatas* Mandatų komisijon liko paskirti S. 
Bakanas iš Pittsburgh, Pa., P. Bukšnaitis iš New York ir M. Vai
dyla iš Chieago.

Kaipo svečiai kalbėjo Seimui kun. Kemėšis ir Babickas, ku
rie yra atvykę iš Lietuvos j Ameriką Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos reikalais. Po jų kalbėjo adv. Uvick iš Detroito, K. Jurge
lionis iš Chieago. ‘‘Tėvynės’ Redaktorius S. Vitaitis, P. Bukš>- 
naitis iš New Yorko, M. P. Virbickaitė iš Pittsburgh, Pa., V. 
Karinas (V. Kaunas iš Montello, Mass.?), Vincas Ambrozevi- 
čius iš Newark, N. J. ir Dr. Graičunas iš Chieago. Seimo Ren
gimo Komisijos pirmininkas M. L. Balčiūnas pasveikino dele
gatus prieš atidarant seimą.

Labiausia paakstinančią ir pilną įkvėpimo kalbą pasakė Kl. 
Jurgelionis, kuris kalbėjo apie organizacijos ateitį ir pasiūlė, 
kad SLA. organizuotų vaikų ir mergučių skautus, steigtų lie
tuvių kalbos ir literatūros mokyklas ir dirbtų, kad įsteigti lie
tuvių kolegiją.

Antroji sesija—Pild. Tarybos raportai
DETROIT, Mich., birž., 25. (Telegrama “Naujienoms”). — 

šios dienos antroji, po pietinė, sesija buvo pašvęsta išklausymui 
Pildomosios Tarybos raportų. Prezidento S. Gegužio raportas 
užėmė beveik visą valandą. Vice-prezidento A. Mikalausko ra
portas buvo trumpas. Sekretorius M. J. Vinikas užbaigė skai
tyti savo raportą 6:30 vai po piet. M. A. Raginskas iš Ply- 
mouth, Pa., bapdą. užginčyti sekretoriaus skaitlinėms apie SLA. 
narių skaičių, EfitaTpIačios diskusijos ir priėmimas Pild. Ta
rybos rąporto liko atidėtas rytdienai. ** ' *

Lenkai svajoja apie 
Lietuvos pasigr obim ą
Norėtų sudaryti su Lietuva neva Federa

ciją. Lenkų pulkininkas lankėsi 
Lietuvos ministerijoje

SVARBAUS SEIMO 
IŠVAKARIUOSE

DETROIT, Mich., birželio 24 
(Pavėluota telegrama). —Dau
giau kaip pusės delegatų atvy
ko šandie. Prezidentas S. Ge
gužis dalyvavo Sandaros kon
vencijoj ir yra čia. F. J. Ba- 
gočius atvažiavo pavėlavęs. 
Skritulskas, Lopatto, Rastenis, 
Klinga ir daugelis kitų apkalba 
Seimo reikalus hotelio “lobbėj”. 
Kol kas svarbiausia pasikalbė
jimų tema yra pasidalinimas 
vietų ir darbų Pildomojoj Tary
boj. Bet draugiškuose pasikal
bėjimuose paliečiami ir daug 
svarbesni dalykai—švietimo ir 
vaikų organizavimo. Daugelis de
legatų pageidauja ,kad ieško
jimas vietų Pildomojoj Tary
boj ir “džiabai” pasiliktų antra
eilis dalykas ir kad platus švie
timo darbas pasidarytų vyriau- 
sias Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje tikslas.

DETROIT, Mich., brž. 24. 
(per paštą).—Sename Detroito 
Fort Shelby viešbutyje įvyks 
šito svarbaus SLA seimo posė
džiai ir čia apsistoja jei ne 
dauguma, tai labai daug dele
gatų.

Su kiekviena valanda atva
žiuoja vis daugiau delegatų. Se
ni pažystami veidai senų ir jau
nų veikėjų ir darbuotojų Susi 
vienijimo labui, širdingi pa
sveikinimai, pastabos, juokai.

štai musų chicagiečių gru-

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus, biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8> 
29.

pė: advokatas K. Gugis, kuris 
visų laikomas dideliu Susivie 
nijimo šulu, štai dr. A. Grai
čunas atvykęs seiman be savo 
lazdos runyti į daktaro kvotė
jo ofisą, štai Jozefina Bašinskai- 
tė, K. Genys, Dr. Montvidas, 
p-lė E. Mikužiutė, Stungis, J. 
Mickevičius, A. Rypkevičius, 
M. Vaidyla, M. Biekša ir dau
gelis kitų.

štai delegacijos iš rytų: iš
tikimiausias SLA. seimų dalyvis 
p. Skritulskis iš New Britain, 
Conn., advokatas M. Rastenis 
iš Baltimorės, p. Klinga iš 
Brooklyno, prezidentas S. Ge
gužis su savo žmona ir visuo
tiniu balsavimu naujai išrinktas 
prezidentas F. Bagočius irgi su 
savo žmona, redaktorius S. Vi
taitis su savo žmona ir dauge
lis kitų.

Apie pietus ir po piet, nusi
prausę ir apsišvarinę po kelio
nės delegatai, pradėjo rinktis 
į būrelius viešbučio erdvioje 
“lobbėje”. Greit tarp jų pra
sidėjo draugiškos diskusijos sei
mo svarbiausiais klausimais. 
Kaikuriems labai rūpėjo kaip 
ir ką seimas išrinks į SLA. 
Pildomąją Tarybą. Dr. Grai
čunas pasakojo apie savo nuo
pelnus, kurie duoda jam teisę 
būti išrinktu į daktarus kvotė
jus. M. Vaidyla siūlė 
pažangiesiems užimti visas vie
tas Pildomojoje Taryboje. Tūlą 
laiką jis buvo labai “busy” siū
lydamas įvairiems delegatams 
savo tokią propoziciją be patai
symų arba su pataisymais.

Pildomosios Tarybos rinkimai 
rodos rūpėjo visiems delega
tams. Bet ne apie tai vieną 
delegatai kalbėjo. Viename ki
tame būrelyje buvo kalbama 
apie Susivienijimo ateitį. Buvo 
nurodoma., kad atėjo laikas Su
sivienijimui pradėti didelį kul
tūrinį darbą musų išeivijoje, 
kad tas darbas buvo perilgai 
atidėliojamas, kad to atidėlio
jimo priežasčia buvo kova su

Darbo sekretorė Frances Perkins tariasi su geležies liejiklų darbininkų atstovais apie išsprendi
mą darbininkų kivirčių su geležies ir plieno pramone. Sėdi iš kairės į dešinę — darbo sekr. pa- 
gelbininkas McGrady, darbo sekretorė Perkins, liejiklų darbininkų unijos sekretorius Louis Le- 
onard, prezidentas Michael F. Tighe ir Am. Darbo Federacijos prezidentas Wm. Green. Stovi: 
unijos vice-prezidentai Miller (kairėj) ir GiUis.

Vienišas nušovė du 
lietuvius ir su

žeidė moterį
WOLCOTT, Conn., b. 25. — 

Vienišas John Crowe, 65 m., 
kuris šeštadienius ir sekmadie
nius praleisdavo vienoj pašiū
rėj, bet kitomis dienomis dirb
davo mieste geležies liejikloj, 
nušovė du lietuvius ir sužeidė 
moterį. Po to pabėgo į mišką 
ir dabar yra gaudomas 200 po- 
licistų ir apielinkės gyventojų.

Nušautieji yra Clarence Yuš- 
kis, Jr., 22 m. h Julius Kar- 
vauskas, 40 m., kuris dirbo 
Yuškių ųky. Yuškienė gi, mo
tina nušautojo jaunuolio, liko 
išvežta į Waterbury, Conn., li
goninę. .Ji yra lengvai sužeis
ta į kaktą.

Pasak policijos, Crowe visus 
juos peršovė iš šautuvo Yuškių 
namuose. Bet Yuškių šeimyna 
sako, kad šaudymas įvyko kie
me.

Po šaudymo Crowe pabėgo į 
netolimą pašiurę, kurioj jis 
gyvendavo. Tuoj atvyko gy
ventojai ir policija ir apsupo 
pašiurę. Į ją buvo paleista 
apie 500 šūvių ir mestos ke 
lios ašarinių dujų bombos, bet 
be pasekmių. Tada policija puo
lė pašiurę ir į ją įsibriovė, bet 
rado ją tuščią. Matyti Crowe 
spėjo pabėgti prieš atvyksiant 
policijai. Pašiūrėje rastas tik: 
ras arsenalas.

LENINGRADAS, b. 25. — 
Amerikos ambasadorius Rusijo
je Wm. C. . Bullitt ir lakūnas 
Įeit. White, militarinis atašė 
Maskvos ambasadoj, susidaužė 
nusileisdami Leningrado aero
drome. Abu jie išliko sveiki, 
nors lėktuvas ir liko sudaužy
tas.

bolševikais, kuri nedavė progos 
nieko pozityvaus veikti ir kad 
dabar, tai kovai pranykus, ne
bėra priežasties Susivienijimui 
pasilikti neveiklume. Sąryšyje 
su šitomis kalbomis buvo dis- 
kusuojama klausimas apie mu
sų vaikų ir mergaičių organi
zavimą ir panašią organizaciją 
prie Susivienijimo kaip čechų 
“sakalai”, o taipgi klausimas 
apie steigimą lietuvių kolegijos.

Iš to visko išrodo, kad šis 
SLA. seimas ne vien atskirų 
asmenų ar kandidatų politika 
rūpinsis, bet gal padarys pra
džią plačiam kultūriniam SLA. 
darbui Amerikos lietuviuose 
ir apsaugojimui lietuvių tautos 
nuo išnykimo.

13 žmonių žuvo auto
mobilių nelaimėse
CHICAGO.— Pereitą sekma

dienį ir šeštadienį įvairiose ne
laimėse su automobiliais Chi- 
cagos apielinkėse liko užmušta 
13 žmonių, neskaitant daugybės 
sužeistų.

Skris stratosferon 
apie liepos 10

RAPID CITY, S. D., b. 25. 
—Rūpestingi prisiregimai prie 
dviejų armijos lakūnų, kapt. 
Stevens ir ,maj. Kepnei4, skri
dimui į stratosferą, užims dar 
kurį' laiką ir skridimas įvyks 
tik apie liepos 10 d., jei bus 
patogus oras. Skridimą di
džiausiu pasaulyj baliumi ruo
šia armija bendrai su Naciona
line Geografine Draugija.

Suėmė didelę pade
gėjų saiką Čhicagoj

CHICAGO.—Vakar tapo areš
tuota 15 žmonių padegėjų šai- 
ka, kuri pastaruoju laiku pa
degusi mažiausia 25 namus, 
už kuriuos išmokėta apie $1,- 
000,000 apdraudos. Keli suim
tųjų jau prsipažinę. Ieškoma 
dar keliolikos žmonių, kurie pri 
klausė tai padegėjų šaikai.

šaika liko suimta suėmus 3 
vyrus ir moterį, kurie bandė pa
degti New Metropolitan Press 
spaustuvę, 3811 W. North Avę. 
Jie prisapažino prie kaltės ir iš
davė savo draugus.

Nulinčiavo negrą
MANCHESTER, Tenn., b. 25. 

—Gauja baltvedžių atėjo į neg
rų šokius ir susimušė su neg
ru Diek Wilkerson. Paskui jie 
nuėjo į jo namus, ir sudaužė 
ir sudraskė kiekvieną daiktelį. 
Po to sugryžo į salę, pasiėmė Wil 
kersoną ir kitą negrą ir išsive
žė su savim. Už 14 mylių nuo 
čia rastas Wilkersono lavonas 
sušaudytas . ir visaip sužalotas. 
Kitas negras, spėjama, pabėgo. 
Sąryšy su žmogžudyste liko 
areštuoti 8 žmonės.

ANACOftDA, Mont., b. 25. - 
Čia atsiado tiek daug uodų, kad 
vakar prisiėjo sustabdyti bes-
bolo žaidimą.

Automobilistai praneša, kad 
keliai yra pilni rupūžių, delei 
ko važiavimas yra labai sunkus.

VIENNA, b. 25. — Austri
jos valdžia pašalino iš valdiškų 
vietų 405 nacius.

Vokietija numato 
maisto trukumą;

įves porcijas
BERLYNAS, b. 25. Vo

kietija numato, kad šiemet ga
li pasireikšti maisto trukumas, 
todėl ruošiasi mažinti maisto 
suvartojimą ir, jei bus reikalo, 
įvesti maisto porcijas. Nors tik
rojo bado ir nenumatoma, bet 
jaučiama, kad vokiečiams teks 
gerokai susiveržti.

Ekonominė ir finansinė pa
dėtis Voketijoje nuolatos blo
gėja, darosi desperatiška ir to
dėl naciai yra nusigandę ir su4 
sirupinę. Derlius, delei saus
ros, bus tik 60 nuoš. norma
lus. žalių medžiagų jau dabar 
trūksta delei suvaržymo žalia
vos importavimo. Delei to 
gali užsidaryti daugelis dirb
tuvių.

Ukrainos sostinė bus 
perkelta Į Kijevą
MASKVA, b. 25. — Kijevas 

atgaus savo pirmykštę reikšmę, 
kai rytoj Ukrainos sovietų val
džia bus perkelta atgal į Kije
vą. Ukrainos sostinė laike ci
vilio karo 1919 m. buvo iškel
ta į Charkovą.

Bolševikų valdžia jaučiasi 
tvirtai įsigyvenusi ir galinti 
gryšti į ukrainų tautinio judė
jimo centrą.

Bet pas ukrainiečius tautinis 
judėjimas ir noras pasiliuosuo- 
ti nuo Rusijos priespaudos te
bėra dar stiprus ir dar pernai 
buvo susektas platus separa
tistų judėjimas Ukrainoj, kuris 
buvo pasiekęs net augštus ko
misarus ir pačius komunistus. 
Delei to daugelis augštų valdi
ninkų neteko vietų ir iš ko
munistų partijos liko pašalinti 
27,000 narių.

Užsimušė garsus la
kūnas Jimmy Wedell

PATTERSON, La., b. 25. - 
Garsus lakūnas James R. We^ 
dell, pasiekęs daugybės greitu
mo rekordų, užsimušė vakat 
mokindamas vieną mokinį akrai 
dyti. Jo lėktuvas sugedo 30(5 
pėdų augštumoj ir nukrito že
mėn. Mokinys gal mirtinai su*
žeistas.

Wedell gyveno New Orleans, 
La., buvo 84 m. amžiaus, gimęš 
Texas City, Tex. Jis yra lai 
mėjęs veik visas garsiausias 
rungtynes ir lenktynes ir per
nai Chicagoj padarė 305.33 m 
j vai. su sausumos lėktuvu. -

PARYŽIUJE, b. 25. —Len
kija. ieško išeities iš keblios pa
dėties, kurioj ji atsidūrė susi
draugaudama su Vokietija. Dė
lei to ji prarado Francijos 
draugingumą ir nors Lenkija 
dedasi ištikima Francijai, vie
nok santikiai tarp abiejų šalių 
yra kiek atšalę.

Fašistai ir naciai norėtų Len
kiją įtraukti į savo sąjungą— 
Vokietijos, Austrijos, Italijos, 
Vengrijos ir Lenkijos. Bet Len
kija vistiek dar nepasitiki Vo
kietija, kuri sustiprėjusi mili- 
tariai gali pasidaryti pavojin
ga pačiai Lenkijai. O nėra abe
jonės, kad Vokietija atsigink- 
luoja visomis jėgomis ir siekia4 
si atgauti pirmykštę politinę i) 
militarę reikšmę, kokią ji tu 
rėjo prieš karą.

Todėl, kaip išrodo, dabar 
Lenkijos politika krypsta prie 
pasigrobimo Lietuvos, sudarant, 
su pačios Lietuvos pritarimu, 
Lietuvos ir Lenkijos Federaci
ją, kurioj, žinoma, sprendžia-
mas balsas priklausytų Lenki
jai. Už tokią “Federacją”, Len- ■ ;jŠ,

1 i T”.......

Anglija ir Vokieti jafTeisia,' premierą už
tarsis dėl morato

riumo
LONDONAS, b. 25. — Atei

nantį trečiadienį Anglijos iždi
nėj prasidės Anglijos ir Vokie
tijos derybos dėl Vokietijos pa
skelbto moratoriumo užsienio 
skoloms. Vokietija siunčia i 
derybas tris eksportus.

4 užmušti automobi
lių nelaimėse

EVANSVILLE, Ind., b. 25— 
Keturi žmonės liko užmušti ir 
8 sužeisti nelaimėse su trimis 
automobiliais.

3 jaunuoliai prigėrė
WASHINGTON, Ind., b. 25. 

—Trys jaunuoliai prigėrė ežere 
apvirtus jų motoriniai valčiai 
10 pėdų gilumoje.

LUBBOCK, Tex., b. 25. —
Keturi kaliniaįr nugalėjo sargus 
ir pabėgo iš vietos kalėjimo, 
pastverdami banko vice-prezi- 
dentą ir taikos teisėjo pagelbi- 
ninką kaipo įkaitus.

—.... ........... . ............ . ....... 'J.1.1..! ,,.............

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

kija yra prisiruošusi pasiūlyti 
Lietuvai Vilniį.
Lietuvoj lankėsi lenkų pulk. 

Prystor
VILNIUS, b. 25. — Lietuvoj 

šiomis dienomis lankėsi lenkų 
pulkininkas Prystor, kuriuo ap
silankymu labai domėjosi Kau
no spauda. Jis lankėsi neva 
privatiniais reikalais, bet nu
žiūrima, kad už tų “privatinių 
reikalų” slėpėsi ir diplomati
niai—užmezgimas Lietuvos ry
šių su Lenkija.

Kauno žiniomis, pulk. Prystor 
buvo apsilankęs pas Lietuvos 
vidaus reikalų ministerį Rus
teiką ir taipjau dalyvavo iškil
mėse pagerbimui žuvusių Lie- 
tuvos kareivių.
Beckas išvyko pas Pilsudskį
VARŠAVA, b. 25. —Laikraš

čiuose pasirodė žinios, kad pulk. 
Prystor jau sugryžo iš Kauno 
ir kad delei to Lenkijos užsieJ 
nio reikalų ministeris išvyko 
pasitarti su Pilsudskiu, vasaro- 
janču Pikiliškiuose.

suvyliojimą 
mergaitės

EDMONTON, Altą., b. 25.— 
Čia prasidėjo nagrinėjimas by 
las Alberta premiero John E. 
Brownlee, kuris yra kaltina
mas suvyliojęs 22 metų mer
gaitę, geležinkelio inžinieriaus 
dukterį Vivian MacMillan.

Ji ir jos tėvas kaltina, kai 
premieras nuvyliojęs ją į Ed- 
montaną, kur davęs valdišką 
vietą ir paskui ją sirvyliojęs, 
taip kad ji vėliau nebegalėjusi 
ištekėti.

Premieras užsigina kaltinimo 
ir patraukė teisman mergaitę 
ir jos tėvus, reikalaudamas 
$10,000 atlyginimo už suokalbį 
pažeminti jo reputaciją.

Prisigirdė devynios 
chinietės

SHA^GHAI, b. 25. — De
vynios chinietės, nuo 13 iki 19 
metų amžiaus, susirišo krūvoj 
ir visos kartu šoko į upę tieš 
Fukien provincijoj. Jos visos 
prigėrė. Laikraščiai įtaria mei
liškus dalykus.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

Loui* Barthou

Maxim Litvino*

visus senuosius kivirčius su bolševiku
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AVIACIJOS LENKTYNES 1934

Refrigeratoriai
shopping

PLYMOUTH SPEC1AL‘SIX ANNOUNCED

18.50
12.50
15.50

ECOHOMICAL 
AND EFFICIENT

pyti.
552!)
• v “• Įraše

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

SpeciaI 
tiktai

ras
toru
v i IĮ
irgi

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVlčIA
P. MILLER

pas 
nu

tenka 
Nors 
daro 

išžiu-

Crab Orchard 
Silver Bell Str. 
Robt. Henry Str. 
Ky. Bourbon 
London Dry Gin
(Walkers) 
Polo Club Gin

Pinta
19.10
13.00
15.90

DRAUGUOS VALDYBA j
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

5ths
14>90

KONTESTO GARBĖS ROM.

J. ASClLLA
J. GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

Walter P. Chrysler, whose Plymouth car has shown such amazing sales 
gains during the past three years, was snapped by the Candid Camera in 
the Chrysler Salon, Chrysler Building, New York, telling two of his friends 
about the new Plymouth SpeciaI Six just announced.

Here is the new Plymouth SpeciaI Six Four-Door Sedan. Notice the new type 
all-steel artillery vvheels, the dual trumpet homs, the valchrome finish radiator 
grille. The new Plymouth SpeciaI Six is now in full production and Plymouth 
officials statė they have received a record numbėr of orders for the car.

kad tarpe kitiĮį iiėtyvių 
vardu tose lenktynėse 
vaUsime#

Šios žinios paimtos iš

Aviacijos
mat, nepasitenkina

North Dakota gubernatorius 
William Langer, kur j jury rado 
kaltą už 'Smirną pinigų politi
niams tikslams iš valdžios pa
samdytų bedarbių prie CWA 
darbų. -

meno ir 
darbinin- 
ne tiktai 
i't nciiifl-

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoott Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

DYKAI
KNYGKLB

Rerord of Ir 
Niek. iHmM 

i daryti.
TMMlnptyJ* 

r»or»tlwr»« ♦*-

tai saugiai 
Litua- 

ir jos naują vairuo- 
. F. Vaitkų, saugiai 

Kau-

(rašytojas) ) per va- 
, iš Chicagos, pla- 
susi o jųim o skristi

HERE COMES THE PLYMOUTH SPECIAL SIX! A head-on view 
of the latest Plymouth which is on display today for the first timc at all 
Dodge, De Soto and Chrysler dealers*

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K* P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

Gerbūvio komisija susideda 
iš Kasparaičio, Grigaičio, Kau
lino, Čepiiko ir Ambrose.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Regietered Pateht Attorney 

43-A 8e«Mrttf Satino A 
Bank Building

(Dlrectly acrosi tirui from Patini Offlea) 

VVA8HINOTON. D. C.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos pikni

kas liepos 22 
diena

Draugijon tuoj tik po apsive 
(limo. Sėkmingo porinio gy 
venimo, plius— “Good Luck” 
Juozai!

Buy flloves with what 
it Savęs

Mykolas Marku
Kontraktorių 

Chicago 
nūs 
mus 
eis, 1 
davoti, 
Mykolas 
rius, yra 
Draugijos 
riams gale 
davoti, o '

m ingo anglų laikraščio turčių 
būti pakartotos musų visoj 
spaudoj. ’Lai Amerikos lietu
vių Visuomenė kuoplačiausiai 
susipažindina su proponuoja- 
mais 
Susipažinimas 
n dairiems musų redaktoriams 
sveikos medžiagos ir suprati
mo, jei jie turės sveikų sme
genų tų sugrumuliuoti. Kad 
antras lietuvių skridimas per 
Atlantiką nėra kieno pasinau
dojimui rengiamas, negi “bur- 
žuaziškas” išmislas nei “fa
šistų” valdžios sutvirtinimui 
nei jos palaikymui, bet lietu
vių tautos ir jos prestižo paro
dymui ir palaikymui, šios, ga
lima sakyti, tarptautinės avia
cijos lenktynes turėtų mus vi
sus lietuvius sucementuoti, su
vesti visus prie vienodo ir 
bendro supratimo, kurio tiks
las butų vienas 
ir tinkamai prirengti 
nicą H" 
tojų, įeit 
išskristi per Atlantiką 
nan! Ar sugebės musų griovių 
partizanai tų suprasti, kokių 
priedermę mes turime prieš 
save atlikti, dalyvaudami tarp 
tautinėje aviacijoj — tolimų 
be sustojimo skridimų lenkty
nėse, tų ateitis parodys.

—Ž. Jankauskas.

mokėjimas kitų nuomonę pa
gerbti — ta kilti ypatybė yra 
giliai jsišakojusi jos ilgų me
tų gyvenime.

P-nia Millerienė įsirašė Chi
cagos Lietuvių Draugijon vien 
tuo sumetimu, kad bendrai 
darbuotis kultūriškų žmonių 
organizacijoje.

Jonas Trumpis

Čia ve, dar vienas Bridgc- 
porto pilietis — kuo daugiau 
Bridgeporto piliečių Chicagos 
Lietuvių Draugijoje, tuo svei
kiau organizacijai. Kreditas p. 
Kemešiui už šito apsukraus 
piliečio įrašymų Draugijon.

Tekle Mikėnas

NUOLATINIAI BUDR1KO RADIO PROGRAMAI:
Nedaliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 po pietų. 

Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare.

įvairių tautų skridimais^ 
mažu sutelks

vinovu ir stengiasi išgauti Rusijos pripažinimų iš 
cijos sąjungininkių. Kartu bandoma sudaryti stiprų 
nacių Vokietiją, delei ko daromos įvairių valstybių 
tartys ir stiprinama ryšiai su tomis valstybėmis.

Kaip tik mes, lietuviai, tose 
lenktynėse ir rengiamės daly
vauti.

Kuomet mes murdomos, ne
pasidaliname, kenkiame pri
rengti tinkamai “Lituanicos 
II” naujam lakūnui, Įeit. Fe
liksui Vaitkui, kelionę per At
lantiką į Kauną, tai jau du 
drąsus žygiai buvo bandomi 
kitų. Italas Sabelli ir jo pa- 
gelbininkas Borid? kurie pe
reitais metais rengėsi išskristi 
vienu laiku su musų oro pio
nieriais, aa. DARIUM-GIRĖ- 
NtJ, iš Ncw Yorko-ttomon, 
bet dėl nežinomų priežasčių 
skridimo neišpildė, tai perei
tų gegužės mėnesį pasileido 
per Atlantiką. Atlikę pusę ke
liones, jie buvo priversti nu
sileisti Airijoj, neatsiekus už
sibrėžto tikslo; be sustojimo 
pasiekti Romą.

Antras skridimas, lik jau iš 
priešingos pusės, btlvo bandy
ta franeuzų Rossi. ir jo bendro 
Godos, iš Paryžiaus, be sus
tojimo pasiekti Californių. 
Pastarųjų žygis ir nenusisekė 
--turėjo nutūpti pakely New 
Yorko. Tuo pačiu laiku, kiti 
du franeuzai, Jcan Mennoz ir 
M .Dabry iš pietų puses At- 
lantiko, pasileido iš ScnegaL 
vakarinės Afrikos, be sustoji
mo nusileido Brazilijoje. Tai 
trys svarbesnių lenktynių per 
Atlantiką vien tik laike gegm 
žės mėnesio, 1934.

Bet dabar pažiūrėkime kiek 
dar skridimų planuojama per 
Atlantiką šiais metais. Phila- 
delphia Daily News iš gegu
žės 20 d., 1934 m., praneša, 
mažiausiai tuzinas lenktynių 
atsibus šių vasarų. Ir štai kaip 
jis išskaitliuoja: “Girdi, septy
ni metai atgal, Charles Lind- 
bergh, užžavėjo pasaulį savo 
skridimu be sustojimo iš New 
Yorko Paryžiun, j Nežiūrint į 
prabėgusį t metų laiką ir toli
mų lekiojinių bandymus, ar 
butų jie pasėkmiįigi ar tragiš
ki, uždegė ambiciją tolimų 
skridimų be sustojimo šiandie 
dar labiau žmonių Širdysč, ne
gu kada pirmiaU 
mokslas 
vietiniais ir trumpais skrajoji
mais. Jis nori išmatuoti pa
saulį skersai ir išlgal, iš visų 
priešingų pusių taip, kaip ir 
vietiniais, trumpais eikrajoij- 
maiš. Svarbesni pirmaeiliai 
tolimi skridimai be sustojimo 
per Atlantiką rengiami yra 
šie; 1) —-Joe ir Ben Adama- 
vičiai sulenkėję lietuviai) iš

jr vž s^ksuk 
•8. «• mtriao* ••Ule auitpirk 
u ptriUaaltM ar M kita 
v*mheri Phanaacal Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Brooklyn, N. Y. rengiasi į Var- 
šavą. 2) William Alexander 
ir jo trys bendrai rengia su
rištą su geros valios ir biznio 
reikalais, skridimą į Bigosovų, 
Sov. Rusiją. Jie mano vežti su 
savim du tonu Amerikos pre
kių. 3). Roger Q. Willianis ir 
kapitonas L. A. Yancey, kurie 
1929 iš Orchąrd, Maine, nus
krido į San/andar, . Ispaniją, 
rengiasi į Atėnus, Graikiją. 4). 
Joseph James (dabar Feliksas 
Vaitkus) 
žos pilotas, 
nuo ja be ;
per Atlantiką iš Neiv Yorko ar 
Chicagos į Kauną, Lietuvą. 5). 
Holger įJoiris ir Olto Hillig, 
kurie 1931 nuskrido iš New 
Yorko į Krefeld, Vokietijų, da 
bar rengiasi skristi Varšuvon. 
6). Thor Solbcrg, kuris 1932 
priverstas buvo nusileisti Ka
nadoje, mėgins 
kartų jis bandy 
pakreipdamas kelionės 
gerokai šiaurių link, 
M o n t re a 1, La b 1 a d o r, 
land, lėeland, Faroes, 
gen, Norvegiją. 7 
lirowrt, llollywood 
mano skristi per 
Destinacijos dar nenuskyręs. 
8.). llubert Jtilian (Juodasis 
aras), kuris vadovavo Abysi- 
nijos oro laivynų, baigia reng
tis iš New Yorko Abysinijon. 
9). Dr. Richard U. Light, iš 
Ncw Ilavcn, Conh., rengiasi iš 
vietos arba New Yorko Islan
dijoj iš ten škotijon, paskui 
skersai Europos j Persiją ir 
Indiją. 10). Gen. Roberto Fier- 
ro, Meksikos aviatorius, . iš 
Meksikos Miesto, Meksika, pla 
nuoja skristi į Ispaniją, tik 
jau iš pietų puses Atlanldko. 
11). Stanley Hausner, lenkas, 
kuris 1932 kelionėj per Atlan- 
likų nupuolė ir per 8 dienas 
išbuvo vandeny, bet laiku li
ko išgelbėtas, išnaujo rengia
si skristi į Varšuvą. Daugelis 
kitų žymių aviatorių rengiasi 
skristi. Apart viršmineitų Wil- 
ey Post, Roscoe Turner ir 
Jimmy Wedell, (jis sekmadie
nį žuvo katastrofoje—Bed.) 
planuoja eiti į lenktynes iš 
Londono į Sydney, Australiją, 
ktiriose skiriama $50,000.00 
laimėtojui.

Žiūrint j tokį skaitlingų oru 
lenktyniavimą šiais metais, 
mes turime jaustis laimingi, 
kad tarpe kltj iiėtpvių tautos 

daiy-

is naujo. Si 
iš Chicagos 

linijų 
viršum 
Grceil- 
į Ber- 

Clarcncc 
aktorius, 

Atlantiką.

Pas musų Milleris — tai tik- 
meisteris ant šaunių mo- 
įrašymo Chicagos Lietu- 

Draugijon. P-nia Mikėnas 
vra auka musu Millerio.

Laikai dan« retHda 
prie patęst*.
Mouktt rllkladaml aa 
«t*>anKoj<n> • • ▼ • 
anmanymu. 
klt^ bralfliM ar 
drl| dėl lantrake' h». 
Arba HlyMI* <*• 
NKMDKAMOfl kay- 
ItilfM •*HoW t® Ob 
taln a PatMit” Ir ' 
ventfon” formoa. 1 
až Inforroaeljaa k« 
ralInAJImal laikomi 
Greftaa, Atiar<i»i. 
taras

Francija užmiršusi
Rusija, dabar deda pastangas atnaujinti sąjungą su Rusija. 
Franci jos užsienio reikalų ministeris Barthou laiko nuolatinius 
pasitarimus su sovietų Rusijos užsienio reikalų komisaru Lit- 

visų Fran- 
bloką prieš 
grupių su-

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Gerbūvio komisija pradėjo 
stropiai rengtis prie surengi
mo sėkmingo busimo Draugi
jos pikniko, kuris įvyks liepos 
22 d. Justice Park. Tikietai 
jau padaryti ir iškalno—pla
tinami, komisija pilnai darbu 
pasiskirsčiusi — kiekvienas 
uždėta pareigą eina rupestin-

A ligūstas S tankis

.Jeigu jau visi geri žmonės 
rašosi 'Chicagos Lietuvių Drau
gijon, tai kodėl negali įsira
šyti ir p. Slankis. Nutarta ir 
padaryta — p. Stankis 
mus — jis irgi p. Millerio

žmones 
pliuški r 
Tai šventa teisybė. P-nia Mil- 
ler gyvena Northsidėje jau ke
liolika metų, bet jos tarsi ne
būtų — vien todėl, kad ji pa
ti myli ramų, gražų gyveni
mą, kitų reikalais nesirūpina, 

kad ir kili 
P-nia 

šei- 
kulturiška moteriš- 

li myli 
rašėjui

Chicagos Lietuvių Draugijos ofisas atidaras pirmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 7 vakaro ir ketvirtadieniais nuo 
4 iki 7 vakaro. Norintys jstoti Draugijon malonėkite atvykti čia pažymėtu laiku arba telefonuokite.

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117.

Marku visa 
žino — jis lopo se- 

budavoja naujus na- 
i. Kai depresijos laikas pra- 
kada namus pradėsime bu- 

nepamirškime, kad 
Markus, kontrakto- 

Chicagos Lietuvių 
narys, mums na- 

is gerą namų pahu- 
dahar reikale musų 

įkusius namus gali sulo- 
. M. Markaus adresas: 
>o. Neva Avė. Draugijon 
Senas Petras.

i nuvažiuosite į Justice 
paklauskite hile kurio 

kur yra Paul Ticd -- visi ži
no ir pasakys, kad jo vieta 
bei jo tavernas randasi prie 
Kcan ir Archer Avė. Well, tai 
ko daugiau reikia? Beje, bu
čiau pamiršęs dar pridurti, 
kad šitą pilietį Senas Petras 
Draugijon įrašė.

bet sykiu nenori 
į jos reikalus maišytų 
Millerienė yra pavyzdinga 
myninkė 
kė, daug skaito ir gil 
apsvietų. šilų žodžių 
teko ilgokai pažinti p-nių Mil 
lerienę dar Worcesteryje 
Mass., taipgi retsykiais 
susidurti ir Chicagoje. 
amžius į mumis visus 
savo įtakų — bude ir 
roję, bet p-nios Milerienės bu 
de amžius nėra jokių ypalin 
gų žymių palikęs, švelnus ap 
siejimas, rimtumas kalboje i Keletas refrigeratorių 

su motor unit motoru 
$150.00 vertės, bus par
duota po

S69.00
LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS.
Sudriko krautuvėje yra 
pilnas pasirinkimas nau
jų — WESTINGHOUSE, 
NORGE, LEONARD IR 
GIBSON elektrikinių re
frigeratorių.

sakoma, kad rivilus 
mažai kas pažįsta, o 

> visas miestas žino.

Juozas Fuišis
Vargiai kas iš Chicagos lie

tuvių - meno ir kultūros sri
ties darbuotojų, nėra turėjęs 
vienų ar kitą reikalą su Juo
zu Puišiu. Juozas 
choro dainininkas, 
visapusiai kalbant, 
kultūros nuolatinis 
kas. Musu Juozas 
veikia “Birutėje”, 
žiaii darbuojasi prie Lietuviu1 
Auditorijos ir kitose kulturi 
nėse lietuvių organizacijose.

Ir taip musų Juozas nuolat 
lietuvių kultūrinį progresą 
stumdamas pirmyn, sumanė ir 
sidošė du savo gyvenime rim
tai apgalvotus “triksus”, — 
viena, apsivedė, o antra — 
įsirašė Chicagos Lietuvių

NEW YORK
PHILADELPHtA ....

2S vHlandati Hmagion kolionSi
F1TTSBIJRHG ________ ________ M.ln
CLEVELAND .......................................... 87.80
DKTKOIT
TOLEDO --------------------------------- * 40
YOUNGRTOWN SS. AKHON 7.00

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

tarnavimą.

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATĖD 

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

BRIDGEPORTLIŪUORCO 
iNcorporated

3252 So. Halsted St.
VICTORY 5382—5383.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
Gals.

ouncesl

VATENTS

ŠAME PRICE today 
MAVaNKiNto

MILLIONSOF POUNDS USED 
BV OUR COVFRNMtNT
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Pletkininkas
Pažinojau apijauni vyrų. Vi

dutines išžiuros ir švaraus ap
siėjimo. Pasitinki su juo — 
kalba jis visuomet daugiau, ne
gu reikia.

—Juk neužčiaupsi jam bur
nų, — pamuštai sau, tad vi
suomet paklausai jo tarškėjimo, 
jeigu leidžia laikas.

O tai butą tikro pletkininko. 
Visiems maždaug gerai žinoma, 
kad tas įprotis ar charakteris 
geriaus tinka moterims, negu 
vyrams. Bet ką tu padarysi su 
ta išdykėle, vertelka gamta, — 
ot, sau sugalvojo snausdama ir 
sutvėrė žmogų, o potam raivy- 
damasi ir žiovaudama pūstelė
jo ir įpūtė į tų žmogų norų 
pletkavoti — apkalbinėti kitus. 
Jau pervėlu kalbėti apie tai, 
kas padaryta. Įteikia tiktai ap
gailestauti.

Vadino jį Armonikų. Vadin
davo taip pat Tadeušu ar Ta
du. Kaip Tadeušas, taip ir Ta
das buvo gan žymus, kaip aš 
minėjau pletkininkas. Nespėjo 
kaimyno mergaitei gerai pažinti 
savo mylimų Jonuką, kaip Ta
das, žiūrėdamas per akinius 
nuo antro aukšto, jau ir mąsto:

—Jau po mergaitei, jau tas 
driežas išves jų iš gero kelio. 
Jau anų vakarą parėjo vėliau, 
buvo net devinta valanda. Pra
žuvo Onutė. Eisiu kaimynus 
perspėti, kad Onutė šitokia ir 
kitokia, kad saugotų savo mer
gaitę nuo draugavimo su pa
starąja.

Ir taip bėgioja Tadelis iš vie
no namo į kitą, kaip, rodos, bi
tės į uodegą įgiltas, kad tik 
atgauti širdį kitą apkalbėjus.

Tai vėl, išėjo iš trečios auzės 
moteris ant Ashland stryto pa
sipirkti batvinių ir pažioplinėti 
po Goldblatto štorą,. ir neparė
jo už poros valandų. O Tadelis 
bėgioja prie vieno lango, bėga 
prie kito, žiuri į vienų pusę, po
tam j kitą, lyg, rodos, jo pati, 
jo mylima dingo. Pats po no- 
sia sau ką tai švepetuoja, dū
sauja. Bet ji vis nepareina.

Eina pas kaimyną ir į ausį 
uždusęs šnabžda apie gręsiantį 
pavojų, kad ten ir ten nesugy- 
venimas, kad ten jau skiriasi, 
kad tokia ir tokia myli kitų 
vyrų ir kad reikalai tos auzės 
eina velniop!

Nueis į saliuną. įvairių pa
sakų, sekretų kaip pradės tau
zyti saliunČikui j ausį ant sa
vų draugų. Pasakoja, kas tik
tai) jam užeina ant liežuvio, ži
noma, išverčia didžiumą, 
verčia faktus, 
iš adatos priskaldo vežimą, — 
ar tas atsitiko, ar taip ištikrų- 
jų yra, ar ne. žmonės paklau
so, paklauso ir taria:

—Ar tau, Tade, nenusibosta 
užsiimti bobų plepalais? Velnias 
žino, kodėl tu nepaliauji plet- 
kus nešioti. Žiūrėk anų 'šeimy
ną supykdei, o gal skirsis per

per- 
vienu žodžiu,

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos 
VOTIS. SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(Nležančlo* Piln), PROSTATITIS ir kitos 
mrtllnb ilgo* gydomo* muių Švelnu ir ne- 
■kaudfla VARICUR Metodu.
Mm ypatingai kviečiame tuo*. kurie yra ne
tekt viltie* būti pagydytai*. Yra stačiok 
nuostaba kaip to* rūsčio*, be viltie* Ilgo* 
greit atsiliepia 1 i| treatmentg.

BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugeli* Žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO. NEURTTI8, NEURALGIA. 
ARTHRITU, NERVIŠKUMO. arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Jų Ilga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ. VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIU BLAUZDŲ arba MEILINES LI
TU* VARICUR padarS tūkstančio* linksmais 
—KODĖL NE JUST

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELE DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: O iki B kasdien. Antrad. ir 
Penktad. Ūktai nuo 9 iki 6.-—Nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po plot.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST KANDOLPH ST.
4-toe taboe Oarriek Tbeatre Bldg. 

į - -į..I .,,-,- . ..........

T

tai, nes žinai, šiais laikais žmo
nės kitoniškesni, jautresni ir 
kas tiktai krepšt, tai ir pekla 
namie. Palauk, Taduk, juk tik
rai negražu. Nuplėši ir batus 
bebėgiojant iš vienos vietos į 
kitą. Pasižiūrėk, jau net seilės 
varva per apatinę lupą nuo to 
nepaliaunamo plepėjimo...

įsikandęs pirštą jis pamisli- 
na, pasidairo į šalis ir taria:

—Jau dievaž, daugiau nekal
bėsiu apie kitų reikalus. Na, 
iš tikrųjų ar tas apsimoka? 
Tai gerai nepapuoliau į gerus 
nagus, nes kitaip, tai gal ge- 
valt prisiėję butų per tai rėk
ti! Daugiau niekados to neda
rysiu. Juk iš manęs tikra plet- 
kininkė boba. Man reikia tik 
stebėtis, kas su manim, kodėl 
aš toksai ?...

Sugniaužia abi kumščias, su
muša tris kartus į krutinę ir 
eina namo, kaip musę prarijęs. 
Bet nepraeina nei pusės valan
dos, kaip Tadelis bėga į greti
mą saliuną ar pas kaimyną ir 
kužda visokius fantastiškus da
lykus ant kitų. Daugiausiai nie
kindamas kitus, o save visuo
met kelia į padanges. Pastarie
ji klauso keletą minučių ir nu
eina nusispiovę nuo jo.

Taip ir atrodydavo, kad jo 
smegeninėj kombinuojasi vi
sos žinios, kaip western Union 
telegrafų agentūroj. Labiau
siai savų gerų pažįstamų pa
puola žinios, kurioms jis pa
daro savo “lemtą” išvadą, da- 
deda kas trūksta, iškreipia 
girdėtą, — vienu žodžiu “nu- 
zalatina” savaip ir bėga prie 
vieno, tai prie kito su savo 
nuolatiniais “cxtra” sekretais 
ir tt... Visiems į ausį, sakyda
mas, kad kitam nesakytų, o 
po tam kitam ir dar kitam', 
taip kad tuojaus jau visa apy
linkė atvirai kalba apie jo 
“naujienas.”

Jam nebuvo skirtumo apie 
ką kalbėti, buvo “pakarnas” 
tarnas savo būdui, skubinda
vo, kad net kartais iš to strio- 
ko pamesdavo nektaizę. Kar
tais dauguma pamąstydavo, 
kad jam truputį ir siaura 
skiauturė, bet niekas jam 
apie tai nedarė jokio patėmi- 
jimo Taip, sekėsi ilgai.

Vieną sykį Tadelis papuolė 
į bėdą. Mat, įsimaišė į dvi šei
mas, kur butą švogerių. Pra
dėjo, kaip visuomet: Antanas 
neištikimas moteriai, o vėl 
Juozas negeras kitu atžvilgiu. 
Ano moteris (jis nuo vieno 
girdėjęs), kad tam sakiusi ko
kia tai burtininkė, kad tikrai 
jo žmona yra neištikima. Na, 
ir tiek privėlė košės, kad abi 
šeimos pašaukė jį pasiaiškinti. 
Tadas nežinojo iš kurio galo 
pradėti. Susimaišė. Pradėjo 
mikčiodamas ką tai pliurpt, 
bet, matomai, pats dėlei savo 
per daug energiško darbo lie
žuviu, nesurado posmų.

Atnešė jam išsigerti. Tadas 
geria ir dairosi aplinkui... Ne
jauku darosi. Ledva atgauna 
dvasią. Po kelių burnelių jie
du ir klausia: — Ar užteks. 
Tas padėkavoja. Tik štai atsi
daro durys, o Antanas su Juo
zu paima burtininką — liežu- kami dviems metams.

PETER PEN

ssteras 'j M : -i ■■ ....

vninką už pakarpos ir švyste
lia per duris laukan, spirdami 
keliais į prideramą vietą.

Parvyko namo Tadas, spiau 
do vaikščiodamas po kambarį, 
bando sau žerti į veidą, bet 
susilaiko nuo tokios ekzekuci- 
jos ir sau prisiekia daugiau 
pletkais neužsiminėti.

—Tai gerai užsibaigė! —pa
mastė Tadas.

Ir iš tiesų Tadeušas supra
to gerai savo charaktoriaus 
ydą ir daugiau neapkalbinė
davo nieką, nors ir teisingai 
blogą girdėdavo apie žmogų. 
Tokiu budu ir jis užsidarė sa
vo “armoniką”-burną, paliovė 
beaušinti...

—Dr. S. ^muidzinas.

Pilietybės pamokos
(Pabaiga)

Su v. Valstijų valdžia 7
Klausimas: Kur kongresas 

susirenka?
Atsakymas: Washingtone,

Kl. Kas yra Suvienytų Vals
tijų vyriausias pildytojas?

A. Prezidentas.
Kl. Kur Suvienytų Valstijų 

prezidentas gyvena?
A. Suvienytų Valstijų prezi

dentas gyvena Baltajame Na
me Washingtone.

Kl. Kas Suvienytų Valstijų 
prezidentą renka?

A. Suvienytų Valstijų prezi
dentą renka žmonės per rinkė
jus.

Kl. Keliems metams Suvieny
tų Valstijų prezidentas yra ren
kamas ?

A. Suvienytų Valstijų prezi
dentas yra renkamas 
metams.

Kl. Kokios yra 

keturiems

Suvienytų
Valstijų prezidento užduotys
(business) ?

A. Suvienytų Valstijų prezi
dento užduotys yra vykinti Su
vienytų Valstijų įstatymus.

Kl. Kas aiškina Suvienytų 
Valstijų įstatymus?

A. Suvienytų Valstijų teis
mas aiškina Suvienytų Valstijų 
įstatymus.

Kl. Koks yra Suvienytų Val
stijų aukščiausias teismas?

A. United States Supreme 
Court (Suvienytų Valstijų vy
riausias teismas) yra aukščiau
sias Suvienytų Valstijų teismas.

Kl. Kaip yra 
jai Suvienytų 
mams?

A. Suvienytų 
mams teisėjai 
juos skiria prezidentas visam 
amžiui.

renkami teisė-
Valstijų teis-

Valstijų teis- 
nėra renkami;

VALSTIJOS VALDŽIA
Kl. Kas leidžia valstijos įsta

tymus?
A. Valstijos legislatura lei

džia įstatymus valstijai.
Kl. Kiek butų yra valstijos 

legislaturoj ?
A. Valstijos legislaturoj yra 

du butai, vadinami senatu ir 
atstovų butu.

Kl. Keliems metams yra ren
kami valstijos senatoriai?

A. Illinois valstijos senato
riai yra renkami keturiems me
tams.

Kl. Keliems metams yra ren
kami valstijos atstovai?

A. Valstijos atstovai yra ren-
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Dr. Hower L. Meyers, turtingas Eldorado, III., dantistas, 
kuris liko užmuštas rodant vienam “pirkėjui” farmą. Sąryšy 
su žmogžudyste liko suimta Mrs. Evelyn Anderson iš Woods- 
boro, Texas, kuri buvo atvykusi kartu su žmogžudžiu, bet į 
farnią nevažiavo. Vėliau New Orleans, La., liko suimtas ir pats 
užmušėjas.

Kl. Kas yra Illinois vyriau
sias pildytojas?

A. Gubernatorius.
Kl. Kokios yra gubernato

riaus užduotys?
A. Gubernatoriaus užduotys 

(business) yra vykinti valsti
jos įstatymus.

Kl. Keliems metams yra ren
kamas Illinois valstijos guber
natorius ?

A. Illinois valstijos guberna
torius yra renkamas keturiems 
metams.

Kl. Kas renka Illinois valsti
jos gubernatorių?

A. Illinois valstijos balsuoto
jai renka gubernatorių.

Kl. Kur Illinois valstijos gu
bernatorius gyvena?

A. Jis. gyvena Springfielde.
Kl. Kas aiškina valstijos įs

tatymus?
A. Valstijos; teismai aiškina 

valstijos įstatymus.
KJ. Koks yra aukščiausias 

teismas valstijoj ?
‘A. Thę State Supreme Court 

(valstijos vyriausias teismas).
MIESTO VALDŽIA

Klausimas: Kas leidžia mies
to įstatymus?

Atsakymas: Miesto įstatymus 
leidžia miesto taryba. •

Kl. Kaip vadinama miesto įs
tatymai?

A. Miesto įstatymai vadina
ma patvarkymais (ordinances).

Kl. Kaip vadiname žmones, 
kurie priklauso miesto tarybai?

A. Žmones, kurie priklauso 
miesto tarybai, mes vadiname 
aldermanais.

Kl. Kaip yra renkami alder- 
manai ?

A. Aldermanus renka kiek
vienos wardos gyventojai.

Kl. Kiek wardų yra Chica- 
goj ?

A. Chicagoj yrą. 50 wardų.
Kl. Kas yra vyriausias pildy

to jas mieste?
A. Mėras yra vyriausias pil

dytojas mieste.
Kl. Keliems metams Chicagos 

mieštoj meras yra renkamas?
Ą. Chicagos mėras yra ren

kamas keturiems metams.

i

i

Kl. Kas aiškina įstatymus 
Chicagos mieste?

A. Municipalis Chicagos teis? 
mas.

Kl. Kas renka municipalio 
teismo teisėjus?

A. Chicagos balsuotojai ren
ka municipalio teismo teisėjus 
šešių metų terminui.

AMERIKOS TAUTA
Kl. Kas atrado Ameriką?
A. Christopher Columbus 

rado Ameriką 1492 m.
Kiek kolonijų buvo Ame-
1776 m., revoliucijos lai-

at-

Kl. 
rikoj 
ku?

A. Amerikoj 1776 m. buvo 
trylika kolonijų.

Kl. Kuriai šaliai tos trylika 
kolonijų priklausė?

A. Tos trylika kolonijų pri
klausė Anglijai.

Kl. Kas. yra liepos 4-ta, 1776 
m.?

A. Liepos 4-ta, 1776 m., yra 
šios šalies gimtadienis. Tai yra 
diena, kurią trylika kolonijų 
paskelbė savo nepriklausomybę 
nuo Anglijos karaliaus. Liepos 
4-ta yra vadinama Nepriklau
somybes Diena.

Kl. Kas buvo Jurgis Wash- 
ingtonas ?

A. Jurgis 
vo kolonijų 
ir pirmasis 
prezidentas.
“Savo šalies Tėvu”, ba jis bu
vo generolas armijos, kuri pa- 
liuosavo šią šalį,

Kl. Koks yra šios šalies var
das?

A. šios 
Amerikos 
Kai kada 
merika.

Kl. Kas 
jų konstitucija?

A. Suvienytų Valstijų kon-- 
stitucija yra Suvienytų Valsti
jų pradžia ir yra pamatinis’ ša
lies 
ma 
kad yra musų valdžios pama
tu, 
vadinama kontraktu.

Kl. Kas yra Amerikos vėlia-

Washingtonas bu- 
armijos generolas 

Suvienytų Valstijų 
Jis yra vadinamas

šalies vardas yra 
Suvienytos Valstijos, 
mes vadiname jų A-

yra Suvienytų Valsti-

įstatymas. Ji yra vadina- 
pamatiniu įstatymu todėl,

Kai kada konstitucija y?a

........r.... . ..............

A. Amerikos vėliava yra 
“žvaigždės ir dryžai”. Vėliavos 
spalvos yra raudona, balta ir 
mėlyna. Ji turi 48 žvaigždes ir 
13 dryžų,

Kl. Ką reiškia žvaigždės ir 
dryžai vėliavoj?

A. žvaigždės vėliavoj reiškia 
skaičių valstijų susivienijime 
(sąjungoj). Susivienijime yra 
48 valstijos, kaip jas pažymi 
18 žvaigždės vėliavoj. Trylika 
dryžų reiškia tryliką pradinių 
kolonijų.

(Galas)

RADIO
Gražus ir linksmas radio pro

gramas Budriko krautuves duo
ta pereitų sekmadienį, 1:00 iki 
1:30 vai. popiet, iš stoties WC- 
FL, 970 K.

Budriko artistai pianu ii 
akordijonu sugrojo keletu lin
ksmų šokių, o moterų choras 
padainavo gražių liaudies dai
nelių. Viskas vykusiai atlikta. 
Kadangi buvo Joninių diena, tai 
p. Budrikas atatinkamai svei
kino visus lietuvius Jonus.

Sekantis Budriko radio pro
gramas įvyks ketvirtadienį, 7:- 
30 iki 8:30 vai. vakare, iš sto
ties WH.FC., 1420 K. Verta 
kiekvienam pasiklausyti.

—Klausęs.

Gražus ir .įdomus Lietuvių Ra- 
dio programas įvyksta šiandie

Pastangomis ir lėšomis 
Peoples Rakandų išdirbystės 
kompanijos šiandie, birželio 26 
dienų, 7-tų vai. vakare iš sto' 
ties WGES., 1360 kilocycles, į- 
vyksta nuolatinis antradienio 
radio programas. Jo išpildyme 
dalyvaus keli žymus radio dai
nininkai dainuodami solose, due
tuose ir kvartete daug naujų 
ir gražių dainelių. Be to, kal
bės Dr. Poška, dalyvaus juok- 
daris “čalis Kepurė”, gros gra
ži muzika, o prie to viso bus 
patiekta daug įdomių žinių it 
pranešimų iš socialio ir biznio 
gyvenimo. —Rep. XXX.

D0UGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool. 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

MADOS MADOS

2890
2890 — Vienas iš patogiausių ir 

smagiausių vasarinių suknelių. Ji 
tinka prie sporto arba saulės voniom 
imti. Kainuos tik keletą centų, bet 
naudos iš jos turėsite už daugeli 
dolerių. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

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

NAUJIENOS Pzttera Depe.
1739 S. Halited St., Chicago, III.

Čia įdeda 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdi No............._____

Mieors — --------- -—...... per kratiny

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

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

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Patauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRUJTR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir putlčš. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė SkstenSus irgonij. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5573
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Užsisakymo kainai
Chieagoje — paltu:

hletams
Pusei metų ..................__ ....
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ~______
Vienam mėnesiui ________

Chicagoj per išnešiotojus:
V iena kopija
Savaitei
Mėnesiui________________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ______ ____
Pusei metų ______ ..
Trims mlnesiams .
Dviem mlnesiams .
Vienam mėnesiui „

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 00
Trims mlnesiams -------~--------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

$7.00
8.50
1.75
1.25

.75

LENKŲ POLITIKA

Nedovanotinas diplomato nusidėjimas, sako Augur, 
yra prisipažinti, kad jis ko nors nežino. Štai kodėl dip
lomatiniuose rateliuose kiekvienas įvykis visuomet yra 
tinkamai išaiškinamas. Tačiau dabartiniu laiku lenkų 
vyriausybės užsienių politika ir Europos diplomatams, 
esą, sudaranti savo rųšies misteriją.

Nuo pat to laiko, kai kilo sumanymas sukurti ke
turių stambiųjų valstybių (Anglijos, Francijos, Italijos 
ir Vokietijos) hegemoniją, Lenkija pradėjo vesti sava
rankią politiką. Ir ta politika pasirodė gana sėkminga. 
Pasiremdama savo militariška jėga, Lenkija pradėjo 
vaidinti pirmaeilės valstybės rolę. Pirmiausiai ji su Vo
kietija priėjo prie susipratimo, kuris bent laikinai pa
naikino Lenkijos koridoriaus klausimą. Jos santykiai 
su Maskva taip pat žymiai pagerėjo. Na, o su Francija 
draugiškus ryšius ji palaiko jau gana nuo seniai.

Tokiu budu dabartinė Lenkijos pozicija yra gana 
stipri. Vienok kai kurie mano, kad Lenkija tuo nema
nanti pasitenkinti. Girdi, maršalo Pilsudskio troškimas 
esąs atsteigti normališkus santykius su Lietuva. Taja 
kryptimi ir esanti vedama politika. Bandoma sudaryti 
tokias sąlygas, kad privertus Lietuvą taikytis.

Po to, kai Lenkija susitarė su Hitlerio vyriausybe 
ir pagerino santykius su Maskva, Lietuva paliko izo
liuota, be draugų. Tiek rusai, tiek vokiečiai i Vilniaus 
klausimą dabar greičiausiai žiūrės pro pirštus, kadan
gi jie nenorės turėti nesusipratimų su lenkais.

Lietuva paliko ne tik izoliuota, bet ji turi nemažai 
nesusipratimų ir su naciais Klaipėdos krašte. Lenkams 
tai eina i naudą, nes jie tikisi, kad dėl nacių pavojaus 
Klaipėdoje Lietuva pasidarys labiau “sukalbama”.

VOKIETIJOS LAIKRAŠČIAI

Kai naciai paėmė valdžią Vokietijoje, tai jie pir
miausiai pasirūpino suvaržyti spaudos laisvę. Tam tiks
lui buvo paskirtas “propagandos ir kultūros ministe- 
ris”. Tai vietai tapo paskirtas Dr. Goebbels. Apie Dr. 
Goebbels sakoma, kad jis rado vokiečių spaudą laisvą, 
o dabar ji visur yra apkaustyta retežiais.

Nuo pat nacių įsigalėjimo vokiečių laikraščiai pra
dėjo chroniškai “sirgti”. Daugelis laikraščių priversti 
buvo užsidaryti, kadangi jie nebeteko skaitytojų. Laik
raščiai pasidarė labai neįdomus, todėl žmonės nebenori 
jų skaityti. Kaip ir visą kitą, naciai kontroliuoja laik
raščius. O tai privedė prie didžiausio monotoniškumo. 
Visos žinios, visi straipsniai privalo būti parašyti iš na-, 
cių taškaregio. Laikraščiai yra verčiami dėti ilgus vy
riausybes pranešimus, kuriais daugelis nesidomi.

Laikraščių redagavimas turi būti pavestas tyriau
sio kraujo “anijonams” ir šimto nuošimčių naciams. 
Įvedus tokius patvarkymus, žymiausi ir gabiausi žurna
listai turėjo pasitraukti. O nuo to labai nukentėjo laik-. 
raščių turinys. (

Oficialiai Vokietijoje cenzūros nėra. Bet faktinai 
ten cenzūra yra dar aršesnė nei kur kitur. Du kartu 
per dieną redaktoriai laiko konferenciją propagandos 
ministerijoje, kur nustatoma laikraščių “tonas”. Ten
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redaktoriams duodama visos instrukcijos, — kaip ir ką 
jie turi rašyti. Parenkama net ir temos. Dagi žinių pa
davimas yra suvaržytas: vienos žinios turi būti ilgos, 
kitos trumpos, o kai kurių visai negalima iaikrastin 
dėti.

Prie tikiu aplinkybių laikraščiai, žinoma, negali 
tarpti. “Kaziona” spauda niekur neturėjo pasisekimo, 
neturi jo ir Vokietijoje. iPopuliariškiausi Vokietijos! 
laikraščiai,laikraščiai, kurie pirma priskaitė šimtus tūkstančius 
skaitytoji, dabar baigia sunykti, nes mažai beturi Skai
tytoju. Daugelyje atsitikimų laikraščių cirkuliacija su
mažėjo dešimtį ir daugiau kartų.

KĄ ŽMONĖS MANO į

PAJUDINUS ŠIRŠIŲ 
LIZDĄ

(Šis straipsnis iškelia keletą 
diskusuotinų klausimų, todėl 
mes jį dedame, nežiūrint to, 
kad jisai, iš tiesų, gali turėti; 
tokių pasėkų, kaip širšių lizdo; 
pajudinimas. — Red.). !

Pajudinus širšių lizdą, pri- 
seina bėgti arba pasislėpti. 
Nors nemalonu slapyvardžiu 
pasirašyti po šituo straipsniu, 
vienok klausimas, kurį palie
siu, sukeltų prieš mane visą ’ 
būrį žmonių, kurių nešmeišiu, J 
į kurių asmeninį gyvenimą ne 
sikišiu. Kadangi kalbėsiu apie 
SLA. organą “Tėvynę” kaipo 
minėtos organizacijos senas 
narys, iš mano straipsnio tu
rinio paaiškės, kad jis “Tėvy
nėj” nebūtų radęs vietos, nes 
stambias jos redagavimo ydas 
paliesiu.

Seimas čia pat ir delegatai 
turėtų išspręsti, ką daryti su 
organizacijos organu, kurio 
leidimas kainuoja apie $20,- 
000 ar daugiau per metus. 
272-ra kuopa iŠ Amsterdam, 
N. Y., seimui įneša: “Kad mu
sų organo skiltyse yra perdaug 
bergždžių raštų, nieko neįdo
maujančių ir jokios konkre
čios naudos nei Susivieniji
mui, nei nariams neatnešan
čių”. Kuopa pataria organą 
padaryti gyvesnį ir įdomesnį. 
Sako: “Mes užlaikome gerai 
apmokamus* redaktorius, ku
rie tą darbą galėtų tinkamai 
atlikti.”

Ne visuomet gerai apmoka
mas tarnas tinka savo parei
goms. Gerai apmokamas kur
pius negi gali įgyti inžinie
riaus žinojimą.

Ne tik 272-roji kuopa, o ir 
tūkstančiai SLA. narių mato 
“Tėvynę” skaitymui nevertu 
laikraščiu, arba retkarčiais už 
tinka ką nors skaitytino. Visas 
pirmas puslapis užpildytas ži
nutėmis, kurias nariai yra 
skaitę kituose laikraščiuose 
kelioms dienoms anksčiau. 
SLA. tik pinigus eikvoja šito 
puslapio redagavimui ir leidi
mui ir nieko juo neatsekia. 
Antras puslapis susideda iš 
redakcijos straipsnių, sveika
tos skyriaus, kokio nors pro
pagandinio straipsnelio ne‘ 
apie SLA. ir kokio tai mistiko 
V. J .B. “Puikių Minčių”, k-u-’ 
riose jokios minties nėra, o 
kokia tai malimalienė. Apie 
sveikatos skyrių nekalbėsiu, 
nes ne mano sritis, bet redak
cijos Straipsniai Vis ta pati 
vargų litanija, tėviški sudrau- 
dimai ir pamokslai. Kada kal
bama kokiu visuomeniniu 
klausimu, nieko aiškaus ir 
konkrečiu nepasakoma, o “su
kama apie krūmą,“ kaip ang
lai sako. Redaktorius, pasi
naudodamas savo vieta, laiks 
nuo laiko varo asmeninę poli
tiką: pakandžioja savo prie

dus ir išgarbina draugus. Pil-, 
domosios Tarybos ir komisijų 
narius, kuriuos jis žino esant 
jo šalininkais, niekad nepa
kritikuos, ir jei kas kritikuo
ja, jisai ilgomis pastabomis 
nubaltina. Nepalankius jam 
narius kartais ir. pats skaud
žiai akėja arba savo žmonai, 
dkrbą paveda. Negarbingai iš! 
SLA. prašalinta už p-lės P. 
Jurgeliutės sunmšimą ir dabar’ 
ji “rūpinasi” SLA. gerove 
užptildama per “Tėvynę” Jau-, 
nuolių Komisijos pirmininkę, 
p-lę E. Mikužiutę. Mat, Pild. 
Taryba yra nutarusi, kad re
daktorius sutvarkytų “Jauhi-: 
mo Kelių” redagavimą paves-* 
tų minėtai komisijai, ko jis? 
sauvališkai nedaro. Taigi pa
sikvietė savo žmoną komisijos 
pirmininkę pulti. Esant beša
lišku, reikia pažymėti, kad ir 
kandidatą į sekretorius p. Ra- 
ginską redaktorius nepasigai- 
W<> pAttakucrti. • Sfeiftių yta

nutarta, kad organe nebūtų 
nieko už arba prieš kandida
tus, vienok jis leido įdėti 891- 
mos kuopos iš Heinlock, Pa., 
šitokį įnešimų busimam sei
mui: “Kad F. J. Bagočius jo
kiu budu seime nebūtų pri
leistas prie prezidento vietos, 
pasiremiant faktais gavime 
apgavingai paskolos iš SLA., 
samdyme delegatų į busimą 
seimą savo pusės palaikymui, 
ir pasiremiant SLA. istorija, 
kada jis taip prastai pasielgė, 
kad likosi prašalintas iš SLA.“ 
Tai yra kriminalia ir melagin
gas kaltinimas, už kurį SLA. 
gali atsidurti teisme ir taptų 
nubaustas. Tai yra šlykšti agi
tacija, kad pagelbėjus Strums>- 
kį įstatyti į prezidentus. Vitai-: 
tis teisinsis, kad įstatų komisi
ja jam pridavė kuopų įneši
mus. Yra buvę komisijų raštų, 
kuriuos jis atsisakė dėti į “Tė
vynę.“ Politikieriai kuopų į- 
nešimų formoj neturi teisės 
varyti šlykščią agitaciją. Re
daktoriui pavesta tai daboti. 
P-as Vitaitis žino, kam tar
nauja ir bereikalingai dekla
muoja apie bešališkumą. Ka
da į Pittsburghą jo šalininkai 
atsivežė savus delegatus ir 
priėmė būrį neteisėtų delega
tų, jis nutylėjo. Tautiškosios 
srovės intrigantams gavus lei
dimų suskaldyti Grand Rapids. 
kuopą ir nesustojus daryti in
trigas senojoj kuopoj, “Tėvy
nės“ redaktorius rėmė atžaga
reivius. Taigi apart negyvo, 
neįdomaus turinio jo raštų, 
jis nėra liuosas nuo šališkumo 
ir politikavimo.

Trečiame puslapyje telpa 
Jaunimo Keliai ir Mažamečių 
kampelis. Ir nogėdamas nega
lėtum prasčiau vesti šito sky
riaus. Išskyrus jkelis rašinius, 
savaitė iš savaitėts vis tokie ‘ *
pat skysti, beprasmiai, nesu
brendusiam protui rašinėliai. 
Kas juos rašo ir parenka, ne
žinau, nes pasirašyti slapyvar
džiais. Tokių raštų protiškai 
subrendęs jaunimas neskaitys. 
Žinoma, žmogus kartais pers
kaitai bile kokį šlamštą. Nėra 
reikalo įrodynėti atskirus ra
šinėlius Jaunimo Keliuose 
kaipo netobulumo pavyzdžius. 
Labai retas jų vertas spaudos 
ir skaitymo.

Dvi paskutinės skiltys ant 
3Jčk> puslapio pavedamos ko
kiam nors ilgesniam raštui: 
apysakai, poezijai, socialogi- 
jai, istorijai ar kam kitam. 
Paprastai parenkamas tekis, 
nuobodus ir senove dvokiantis 
raštas, kai kada net kunigų 
tendencingai parašytas, kad 
niekas nenori jo skaityti. Iš
rodo, kad reikalingas talentas 
visuomet parinkti tik taip ne-» 
įdomius, negyvus ir kuone be
prasmius raštus/

Ketvirtas ir penktas pusla
pis išmargintas SLA. ir jo 
kuopų ir apskričių reikalais.. 
Tuos visus reikalus, turinčius, 
bent kiek svarbos ir reikšmės, 
galima butų suglausti į porą— 
trejatą skilčių. Kada vietos 
yra daug, viršininkai laiks 
nuo laiko bando išsikalbėti; 
apskričiai talpina protokolus, 
kurių tarimai sutilptų į kelias 
eilutes; kuopų korespondentai 
rašo agitacijas ir pamokslus, 
apart mažmožių 
darbuotę. Polemikos irgi ski
riama vietos, prie kurių re
dakcija deda aštrias arba švel
nias pastabas sulig tuo, ar po
lemizuoja jos draugas, ar 
priešas. Ji pasistengia, kad jos 
šalininkas visuomet laimėtų.

Ant šešto (kartais kito) pus
lapio per pastaruosius kelis 
metus talpinama p. A. Stri
maičio rašto plati skiltis. Pre
tenduoja jis esąs publicistas 
ar kės teą, ir rašo apie viską: 
meilę, gyvenimą, baimę, savo 
jaunas dienas, niekus ir kitą 
rnalimalienę. žmogus neblo
gas, širdingas, be platesnės 
pasaulidžitiros, be moksle, o 

. ..ash-..

imasi kitus mokinti. Tokių 
raštų ir dovanai prisiunčiamų, 
kiek nors vertesnis laikraštis 
ne talpintų. Gi SLA 
maičiui 
apmoka. Ant to paties pusla
pio talpinami ir senelio V. Jo- 
kubyno “Įvairus Pasiskaity
mai”. Jis renka medžiagą, 
tur būt, iš angliškų spausdi- 
nių, rašo apie kalbą, vėžį, che
miją ir viską. Tų visų dalykų 
pats nėra studijavęs ir kartais 
parenka stebėtinai klaidingus 
dalykus. Bet tiek to. Duodama 
proga jam kelis dolerius užsi
dirbti.

Septintas puslapis užimtas 
korespondencijomis iš Ameri
kos lietuvių kolonijų. Jų ma
žai ir beveik visos tendencin
gos. Nacionalistinės spalvos 
organizacijų ir nacionalisti
nes krypties asmenų aprašy
mui pašvenčiama kuone visa 
vieta. Nesunku įžiūrėti, kad

p. Stri- 
redakcijai įsakius,

laikraštis redaguojamas griež
to partizano.

Paskutinis puslapi 
telpa “Vietinės žinios”, 
tos apielinkės žinios, kur “Tė
vynė” leidžiama, paprastai 
yra tokio smulkaus pobūdžio 
ir taip “patriotiškai” partyviš- 
kos, kad kitų kolonijų na
riams yra skriauda už jas mo
kėti, tai yra joms beveik pus
lapį pašvęsti.

Taigi pažvelgus į “Tėvynę, 
kokia ji yra per kelioliką pas
tarųjų metų, norisi manyti, 
kad SLA. butų sveikiau be jos. 
Atskaitoms ir kitiems būti
niems reikalams galima leisti 
buletiną kas trys mėnesiai. 
Sekretorius jį suredaguotų. 
Mažiau butų politikavimų, 
polemikų ir narių erzinimo. 
Per 10 metų sutaupytume bent 
$150,000.

is, kur
tai yra

paprastai

»»

—Rinitas Narys.

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
Lydi jos 

nepasisekime buvo skausmas, 
buvo poezija drąsumo ir jė
gos, o tu? Kokią gi tu turi tei
sę atsitraukti nuo jos, tu, ku
ris stataisi išmintingu ir inte
ligentišku žmogum, su savo 
išminčia kad kiek ir savo gy
venimą galėjai prarasti!... Tau 
nesvarbu jos praeitis? Ji da
bar liko prastesne, mažiau 
džiaugsis gyvenimu?

—Tu pats žinai, kad nėra, 
taip... — drebančiomis huto-; 
mis sumurmėjo Navikovas.

—Ne,—taip I — surėkė Sani-; 
nas:—ir jeigu ne taip, tai kaSj 
tokio?...

Navikovas tylėjo.
Jo sieloj buvo tuščia ir tam

su, tiktai kaip apšviestame, 
lange tamsiame lauke, toli toli 
nušvyto kankinanti laime, pa
sigailėjimo ir atleidimo. ( 

Saninas žiurėjo į jį ir jam. 
atrodė, kad jis gaudė jo min-( 
tis visose jo smegenų raukšlė-, 
se.

—Aš matau,
ir vėl tyliu, bet aštriu tonu:— 
ko tu galvoji apie pasiauka-;

kalbėjo jis

vimą... Pas tave jau atsirado 
tuštuma: Uš nueisiu pas ją, aš 
apsaugosiu ją nuo minios ir 
taip toliau... Ir tu jau augi sa
vo akyse, kaip kirminas dve- 
selėnoje!... Ne, meluoji! Nei 
vienai minutei tu neturi atsi
sakyti: jeigu Lydi j a butų rau
pų sugadinta, tu, gal būt, ir 
įstengtum pasijudinti, bet per 
dvi dienas sugadintum jai gy
venimą, išvažiuotum kur ar 
pabėgtum, ar nukankintum tu 
ją, ir eitum koja už kojos su 
ramia sąžine. O dabar tu į sa
ve kaip į šventojo paveikslą 
žiuri!... Dar daugiau: turi 
šviesų veidą ir kiekvienas pa
sakys, kad tu šventas žmogus, 
o pamesti tu juk nieko nepa- 
metei: Pas Lydiją gi pasiliko 
tos pačios rankos, tos kojos, ta 
krūtinė, ta kančia ir gyveni
mas!... Yra malonu linksmin
tis, kai žinai, kad darai getą 
darbą L. Dar ko!...

Po šitų žodžių Navikovo 
siela .greitai susiglaudė j ka
muolį ir išnyko, kaip sutriuš-

* ( ta jautrioji
„avmylistė, kuri buvo pradė
jusi žydėti ten ir jo švelnioj

sieloj gimė naujas jausmas, 
paprastesnis ir nuoširdesnis 
už pirmąjį.

—Tu jau galvoji apie mane, 
kuo aš esu! — su skausmingu 
atsikirtimu pasakė jis: — aš 
iš viso nesu toks bukas, kaip 
tu sakai... Gal būt... nesiginčy
siu, aš irgi turiu stiprią valią, 
bet Lydiją Petrovną aš my
liu... Ir jeigu aš žinočiau, kad 
ji mane myli, argi aš abejo
čiau ir rūpinčiaus tuo...

Paskutinius žodžius ištarė 
sunkiai ir tas sunkumas pa
sakyt tai, kad tiki, jau suteikė 
jam pačiam didelį sunkumą.

Saninas nusiramino. Jis pa
galvojo, perėjo per kambarį, 
sustojo prie lango, žiurėjo į 
temstantį sodą ir tyliai atsa
kė:

—Ji dabar nelaiminga, jai 
nerupi meilė... Ar ji myli tave, 
ar ne, kas ją žino. Aš tik ma
nau, jeigu tu eisi pas ją ir bu
si antruoju žmogum pasauly
je, kuris nebaus jos už jos 
vienos i 
laimę, tai...

Navikovas 
rejo prieš save. Pas jį buvo ir 
skausmas 
skausmingas džiaugsmas ir 
džiaugsmingas skausmas, pas
klido jo sieloje šviesi kaip 
gęstantis vasaros vakaras, 
jaudinanti laimė.

—Eikiva pas ją, — pasakė 
Saninas:
o jai bus lengviau kai pama- 

žmonišką veidą tarpe

minutės pripuolamą 
i... kas-gi ją žino!...

užsimąstęs žiu-

ir džiaugsmas:

pas ją, — pasakė 
kas ten nebūtų,

tys 
maskuotųjų, po kuriomis bu
vo žvėriški snukiai... Tu, ma
no drauge, pakankamai pai
kas, tas tiesa, bet tavo paiku
me yra kas nors, ko pas kitus 
nėra... Kas-gi, ant šito kvailu
mo pasaulis ilgai budavojo

(B. d.)
savo laimę ir savo pasitikėji
mų... Eikiva! (»• d)

Tik ką atėjo naujas 
Kultūros numeris 5

apie savo

kintas kirminas, 
s;

TURINYS:
Kultūros buvis% Jv-yk*ai ir

mokykla — J. T "“'"””QC
Kosmiškl spinduliai —

venas.
Kašgaras
Aiiarflgas Francois Villono, valka-
A tos galvažudžio ir poeto gyveni-

- Ahtanas_Vencįova.^
Paukščiu S. Kapnys.

Ruduo netobulas r- -
Po kryžuočiu vėliava .- Sir James Jeans.
APŽVALGA nauju
GaK,„a “ Ka,na

J. Laisvūnas.
Doc. P. S!a-

Jarkendas — Konst.

K. Radck,

AR ATSILAIKYS PRISĖS viso PASAUL1° “VeJĄ ?
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Grtfšas

nervuotu
VCL\į£

Pocahontas mine run $ tonas

TEL. REPUBLIC 8402

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Ofisas

CLEVELAND, OHIO

Graboriai
nia 0669

rus Gydytojai

Padegėjų sąjunga

Visi Telefonai

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
ONA LEONAS

Advokatai

Plymouth Motorų Kor
poracijos biznis plečiasi

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

ĖtideiMs 
c 8840.

(jauno 
gaspadi:

Lietuviškas 
NAtHAN

YRA 
PAVOJINGA

paviršiu žiu 
dcpartamcn 
gražus. Be

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

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

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

R CHIRURGAS 
d 4 ir nuo 7 iki 

, Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3843 South Halsted St. 

TėL Boiilevard 1401

Naujienas galima gauti nusi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe
6400 Superior avė.

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

.▼ak. Ne
Ofiso 1______________
Name Tek Prospect 1980

sakyti, juos nu

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocknell SL 
Tel. Republič 9728

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

nare
;Š Ehglewood> 

šeštadienj apsivedė.

pagal sutarimų 
oulevard 7820

reet
vaiaiiuuDi —— j.——o «- Z—8

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį.
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Renublie 7868

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

Pirniadienj Chicagon atvyko 
profesorius Tugwell, žemdir
bystės ministerio padėjėjas ir, 
kaip jau priprasta jis vadin
ti, “smegenų trusto narys No.

CHICAGOS 
ŽINIOS

A. MONTVID, 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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

J Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kti- 
dikių. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo ... kuotankiausiai!

Perkūnas spyrė pirkly 
bos buto rumus.

Neseniai laikraščių skaity
tojai atkreipė dėmesį į du ki
lius įneštus kongresai!, kad 
perimti valdžios žinion užsi
dariusių bankų turtų ir kad 
apmokėti depozi toriams jų

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

P-lė Emtna GtmČiUtė. Jonis- 
kiečių Kliubo nare, ir Jiriiug 
Adomaitis, Jr. 
praėjusį
Vestuvių puota jvyko jaimosioM 
tfivų p.p. Rudžių namuose, 561S 
So. Kostner St.

Suvažiavo į vestuves Jonlš- 
kiečiai, žagariečiai, gruzdiečiai,

Šis tas apie uždary 
tus bankus

Žagarietis apsivedė su 
joniškiete

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Užšoko dalgė ant 
akmens

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS !

Valandos nuo 2 i

Smagus vestuvių po 
kilis

Valstybės gynėjo ofiso poli
cija suėmė dvyliką asmenų, 
jų tarpe vienų moterį. Suim
tieji yra kaltinami tuo, kad 
priklausę padegėjų gengei. Be 
to, valstybės gynėjas pareiš
kė, kad ryšy su šiais areštais 
ieškoma dar šešių asmenų.

Pranešama, kad .Chicagoj 
1933 m. nuostolių dėl gais
rų turėta $5,000,000 ir kad 
bent 10 nuošimčių gaisrų bu
vę dėl padegimo.

Plymouth Motor Corporation 
paskelbė, kad per pirmuosius 
šių metų keturius mėnesius 
Plymouth karų užregistruoti 
91,555. Tai yra dvigubai di
desnė parduotų karų skaitli
nė, nei tai, kuri buvo užre
gistruota per tų patį laikų per
nai, t. y. 1933 m.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo 
dernišką studiją su 

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

Pirmadienį, tuoj popiet, žai
bas kirto į Chicagos Verslo 
Tarybos trobesį. Žaibas kirto 
arti 40 aukšto, veik išmušda- 
mas iš trobesio akmenį, kuris, 
iš žemai apačios buto matyti 
kuone krintąs žemyn.

Iš karto manyta, kad tro- 
bėsy kilusi ekspliozija. Kiek 
vėliau patirta betgi, kad tai 
perkūnas spardėsi. Atrodo, 
kad dievaitis Perkūnas nemė- 
gia stambiojo biznio.

Praėjusios savaitės pabaigos 
audros Chicagos* srity prida
rė žalos turtui apie $500,000.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 dienų, 4 valandą ry
to 1984 m., sulaukusi pusės 
amžiaus, gimusi Kauno rfidy- 
boį. Šiaulių apsk., Nergcfiučių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Povilą, vieną sūnų 
Povilą, marte Erenorą, seserĮ 
Julijoną Levickienę ir švogerj 
Franciškų bei brolj Kazimierą 
Danelą, o Lietuvoj seserį Emi
liją ir švogerj Klemensą Geda- 
minską. Kūnas pakarpotas, 
randasi 1620 N: Leavitt St.

Laidotuvės ivyks birželio 26 
dieną, 1:30 vai. po pietą iš 
namų i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Leonas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
dtsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Marti, Se
suo, Brolis, dvogeris ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarriauja gra- 
bortus Juozapa 
tėvas, tel. Repu!

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčidš 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvvell Street 

Telefonas Republič 9600

Chicago Ofisas
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co 

Distributors
4352 So. Mozart St

Lafayette 7346

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.

1930 
metų užsidarė 1,581 naciona- 
liai bankai; nuo to paties lai
ko užsidarė 281 valstijinial 
Federalės Rezervų Sistemos 
nariai bankai; taipjau užsi
darė 5,554 valstijlniai ne-na- 
riai bankai. Viso užsidarė 7,- 
416 bankų.

Uždarytiems tuose Bankuose 
pinigams paliuosuoti valdžia 
(arba Reconstruction Financc 
Corporation) turėtų paskirti 
$1,807,299,942.

Perėmusi uždarytų turtą val
džia numato galimybes reali
zuoti tik $724,088,196. Reiš
kia, valdžia turėtų $1*083,- 

ne- 
kurios išlai-

THĘ “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW’

Skaniausia Chicagos Alus
CHICAGO HEIGHTS BREWERY

aukštaičiai ir žemaičiai ir, ro
dosi, vienas kitas dzūkas nuo 
Krosnos. Atvyko ir Chicagos 
veteranas muzikantas 
su savo orkestrą.

Jadvyga Vaičiiriienė 
sios teta) su kitomis 
nėmis priruošė stalus ir pa
puošė juos puikiomis gėlėmis. 
Laike vakarienės tostmeisteris 
R. šniukas, pasveikipęs grąžią- 
ją porelę (jaunavedžius), pa
linkėjęs jiems daug laimės šei
myniniame gyvenime, perstatė 
kalbėti dėdę Vaitekūną, M. 
Rakštelienę, p.p. Empolius iš 
Melrose Parko, J. Pauga iš Ci- 
ceroį G^sparaičius, Rimd&ius. 
Juozų Vaičiulį, p.p. Deiwius ir 
kitus.

Sujaudinančiai kalbėjo jauno- 
no Juliono tėvas p. Adomaitis, 
taippat jo motina, kaip ir jau
nosios motina p-nia Rudiene.

Pagalios jaunavedžiai išreiškė 
padėką visiems puotos daly
viams už širdingus jiems linkė
jimus ir įteiktas dovanas.

Po to Vėl svečiai ir viešnios 
linksminosi iki aušros.

Vestuvių pokily buvo prisi
minta. ir apie parėmimą sergan
čio Bu'taučio. Aukavo šie as‘ 
menys po $1.00; W. Butelis, 
A. Rimdžius, J. Vaičiulis, M. 
Rakštelienė, Jčva Gasparaitienė; 
po 50c. aukavo: J. Pauga, Ag
nieška Gribieilienė ir P. Empo- 
lis. Tariu ačiū už paramą.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany

Avenue 
Phoiie 

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

Kaip padegėjai darbuojasi? 
Pasak tyrinėtojų šitaip: Pa
degėjų gengės agentas suran
da žmogų turintį finansinių 
keblumų. Jisai duoda supras
ti tokiam žmogui, kad “ge
ras gaisras” butų paranki prie
monė iš keblumų išbristi. Pa
seka kai kada būna tokia: 
padaroma sutartis trobesiui 
“užkurti”.

Būrys laikraštininkų pasiti
ko jį. Jie norėjo sužinoti vis
ką — ką Tugwell mano ir ką 
jis planuoja ir ką valdžia ren
giasi daryti ateity.

Atrodo, kad Tugvvcll gan 
lengvai įveikė reporterius ir 
tarpais, taip 
tildė.

Pavyzdžiui, 
gino iššaukti

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisai 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja Už $25.00 ir Bugščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos 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

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Tėl. Cicero 2109^ 
Antanas Petkus 

Graborius 
O. 

1.^ CICERO. M L

TURIME
Lietuviškos Degtines

IR DIDELJ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Be operacijos ar IMrSklmu. Be priver.tino 
poilsio. Bis paprastas fydymairie namie leid
žia f arti, atlikti savo reikalu, kaip papras
tai—žinoma, Jei nesate tiek paliete, kad 
esate priversti Sttlflti lovoje. Tokiame atęiti
kime. Bmerald Oll velkis taip mitai, kad 
užgydyti Jūsų koją Žalsdas, sumažinti suti
nimus ir pagalinti visus skausmus, kad Jus 
i trumpa Įeik* iralžeite atsikelti. Tiktai lai
kyki t0s lengvų nurodymą ir Jums tikrai pa- 
velbžs. Jūsų aptiokininka. nepasitaikys JntQ 
pintsii. jetgru aekorėsito

MEN0S RUPTURA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. .

CHICAGO ORTOPED1C CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

This delicious cheeie food ia 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELFI

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

suteikia 
barzdaskutykloe

komfortą 
skutimos 

namie

reporteriai įnė- 
jį j platesnės 

diskusijas apie valdžios poli
tiką ateity. Jisai atsakė, kad 
apie tai jis pasisakys kalboj 
Dės Moincs mieste ir kad il
gai neteks laukti.

Kai kurie reporterių užklau
sė, ar teisybė, kad jis kalbė
siąs tik trumpiausius žodžius 
ir trumpiausius sakinius Var
todamas.

Tugwell atkirto: “Nejaugi 
jus manote, kad Dės Moincs 
gyventojai yra taip atsilikę, 
jogei nesupranta nuolat var
tojamos anglų kalbos?“ Re
porteriams ir čia teko prikąsti 
liežuvis.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6830
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana 
optometristas

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

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

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

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

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 gota vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus it užkandžius.
_ Savininkas

' Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 
rDYTQJAS IR CHIRURGAS 
201 West 22ni

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. MIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

pinigus.
Daug žmonių pritarė šiems 

biliams. Ir iš Chicagos lietu
vių tarpo p. L. Apolls, 6641 S. 
Albany avė., parašė laišką pre 
zidentui Rooseveltui prašyda
mas jį pavartoti savo įtaką 
į kongreso narius, kad prave
dąs vieną iš tų bilių įstaty
mu.

P-as Apolis pastaruoju lai
ku gavo atsakymą iš valsty
bės departamento. Prie to at
sakymo pridėta kopijos susi
rašinėjimų 
greso narių ir valdžios atsto
vų dėliai kalbamų bilių. Ka
dangi Naujienose stoka jiems 
vietos tilpti, tai priseina pasi
tenkinti viena ištrauka.

Iždo departamentas nurodo, 
kad kalbami biliai, jeigu jie 
taptų įstatymu, butų sunku 
įvykinti gyvenimai!; antra 
vertus, jų vykinimas suteiktų 
šaliai nuostolių, o ne pelno. 
Ir ve kaip tie nuostoliai pasi
reikštų:

Nuo sausio mėn

DR. HERZMAN
IŠKUKUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
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 SU 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

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tel Prospect 1610

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

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

211,746 nuostolių, čia dar 
priskaitoma kai 
dos.

Kalbami biliai, 
rlnt, pasak iždo 
to, atrodo labai 
jie žada virš biliono dolerių 
nuostolių, kurie.galų gale tek
tų padegti 'piliečiams taksų 
mokėtojams taksomis.

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis4 
pasaulio dalis. . _

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gilia Dil Vestuvių, Bankietams Ir 
Pagrabaml

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

Phone Boulevard 7814

Telefonas YSrds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir, 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituaniea Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENfflSTAS

4143 Archer av., kamp. Ftandaco aV.

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Žydukas
_____ KANTER

MUTUAL LIQUOR
COMPANY

4707 So. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Tei. Boulevard 5203 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiauslal 
Reikale meldžiamo Atsišaukti, o mu- 
23ii r w pirato 

Tel. Caflft^člfi Mba B619
1439 S. Cicero, HL 

Tel. Cicero 6927

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas gėtas ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tėl. Moiiroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituaniea Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

■k Tel. Lafayette 8572
J. LiuleviČius 
GRABORIUS IR 

M BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- aZ goję ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

1® 4092 ARCHER AV.
k a-a-a... i y-

PROBAK

( PRO&AK BLADE)



NAUJIENOS, Chicago UI,

Elda Warekois baigė 
Northwestern Uni
versiteto žurnalis

tikos skyrių
Evelyna VVarekcis, Eldos sesu

tė, Chicagoj. Dalyvavo vyrės 
niosios sesutės mokslo baigi 
mo iškilmėse

P-lė Elda \Varekois (p.p. J 
Ware\ojų McNaughton, Wisc.. 
duktė) užpereitos savaitės pa
baigoje pasiekė savo tikslą 
baigdama Northwestern Univer-

his ir baigė profesijas. Tokie 
žmonės yra retenybė, bet yra 

i įrodymas, kad norint, galima 
nugalėti visas sunkenybes ii 
prasiskinti kelių į šviesesnį ry
tojų ir gražesnę ateitį.

Reikia tikėtis, kad p-lė Wa- 
rekois dabar, turėdama dau
giau laiko, nepamirš pavartoti 
savo gabių plunksnų ir pasida
linti savo įgytomis mokslo ža
liomis su mumis—“Naujieno
se”.

P-lė EI. Warekois yra gimu- 
,i ir augusi šioj šalyj. Jos te 
eliai pp. J. Warekojai gyvena 
.IcNaugton, Wis. P-s J. Ware 
;ojis yra gan žymus vietos lie- 
uvių darbuotojus ir veikėjas 
3e to, yra geras “naujienietis” 
—skatytojas ir rėmėjas.
Evelyna VVirekois atostotogau- 

ja Chicagoj
P-lė Evelyna VVarekois, jau

kesnioji Eldos sesutė, kuri gy-

Pakrikimas ABC politinės draugijos parade Havanoj, Kuboj, birž. 17*d., kai teroristai pradėjo šaudyti į ją iš kulkosvaidžio 
ir kelioliką žmonių nušovė ir kelis desėtkus sužeidė. (1) Vieta, kur buvo pasislėpę kulkosvaidininkai. (2) Kritęs nuo kulkos 
žmogus. (3) Niekurie iš parodnotojų, kurie pasislėpė už lempos stulpo ir patys pradėjo šaudyti teroristus. Kaltindama, kad 
valdžia nepasirūpino paradų apsaugoti, ABC taryba nutarė paliauti remti dabartinę Kubos prezidento Mendieta valdžių.

Antradienis, birž. 26, 1934 . - ■ - - ---------  -... . . ; '
18-tos apielinkės 20-to Wardo 

Liet. Pol. ir Paš. Kliubo extra pus
metinis susirinkimas įvyks trečia
dieni, Birželio 27 d., 8:00 vai. vak., 
O. Bagdonienės svet., 1750 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite dalyvau
ti, nes turime daug reikalų dėl ap
tarimo, kaip tai išvažiavimas, Čar- 
terio klausimas, taipgi ir daugiau 
reikalų turėsime apsvarstyti.

K. Batutis, Prot. Rašt.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

KAS turite parduoti vartotą auto
mobilių mažos išdirbystės. Atsišau
kite laišku S. Jonaitis, 716 W. 18 St.

Business Service
Biznio Pataynavimaa

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

s>mo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi- 
sokj blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

siteto žurnalistikos kursą. Kar
tu su daugeliu kitų studentų, 
kurie baigė įvairias mokslo ša
kas šiame universitete, jai bu
vo suteiktas žurnalistikos fa
kulteto diplomas. Kiek žino
ma, tai bene pirma lietuvaitė 
Chicagoje, o gal ir Amerikoje, 
kuri baigė žurnalistikos kursą.

P-lė EI. VVarekois ėjo ir bai* 
gė augštus mokslus vien savo 
jėgomis. Ji studijavimui per 
keletu metų pašventė visų liuos 
laikį. Lankė universitetą va
karais; dienomis dirbo savo 
nuolatinį darbų. Jos pasišven
timas ir atsidavimas studijavi
mui buvo toks gilus, kad per 
keletą metų studijuodama vien 
vakarais baigė keturių metų 
universiteto kursą. Kam teko 
užsidirbti sau pragyvenimų h 
kartu studijuoti, tas supranta, 
kiek reikia pasišventimo ii 
energijos tam tikslui atsiekti. 
Ypatingai nemažai yra dabar
tinių musų profesionalų, kurie 
uždarbiavo ir kartu ėjo moks-

MADOS MADOS MADOS

3441 — Smagi vasarinė bliuzka, pasiūta iš batisto, šilko arba lini
nės materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

2707 — Naujoviško styliaus bliuzka. Ji išrodys gražiai jeigu pa
siūdinsite iš balto atlaso, šilko arba batisto, arba iš kurios vienos spal
vos materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

r— .............  ■■■■aNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

v?ena pas savo tėvelius Mc
Naughton, Wisc„ atvyko Chi- 
eagon dalyvauti savo sesutės 
mokslo baigimo iškilmėse. Ji 
taipgi studijuoja. Lanko ko
legijų Stevens Point, Wisc., 
jau studijavo vienus metus, ža
da tęsti mokslą ir toliau.

Kadangi ji atvyko pirma 
kartų Chicagon, tai dabar lan
ko įvairias šio didmiesčio įdo
mybes: muziejus, dailės ir me
no galerijas, knygynus ir, ži
noma, svarbiausia, Pasaulinę 
parodų. Neužmiršta gimines 
ir draugus aplankyti ,Sužinojus 
ir patyrus visas Chicagos gar
senybes grįš baigti atostogas 
pas save tėvelius i McNaughton, 
Wisc., ūkyje.—R-s.

Mirė Zuzana Mila
šius.

p. Povilas Daubaras, 5300 
Prairie Avė., gavo žinių, kad 
pirmadienio rytų (birž. 25 d.)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No.................... 

Mieros ..._____ ............ per krutinu

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 

mirė Zuzana Milašienė, gyve
nusi ukėj prie Irons, Michi- 
gan. Irons, Mich. randasi 90 
mylių toly nuo Chicagos.

Zuzanos Milašienės laidotu
vės bus trečiadienį, birželio 
27 d. Ji taps palaidota Irons 
kapinėse.

Velionė priklausė S. L. A. 
63 kuopai, Burnsidėj, Chica
go j. Paliko 6 vaikus, motinų, 
patėvį ir vyrų Jonų.

Drg. P. Daubaras su žmona 
vyksta iš Chicagos į Irons lai
dotuvėms. V. P.

SLA. 6 Apskričio 
konferencija

SLA. 6-to apskričio konfe
rencija įvyko birželio 17 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Delegatų atsilankė mažai. Gai
la, kad išrinkti į apskritį de
legatai savo pareigų nepildo. 
Patartina paraginti delegatus 
tas pareigas pildyti.

Čia mėginsiu suminėti tik 
svarbesnius konferencijos įvy
kius. Tiesa sakant, konferen
cijoj nebuvo nieko svarbes
nio nutaria. Kalbėjo tik ke
letas asmenų, pakviestų kal
bėti, kaip M. Vaidyla, P. Gri
gaitis, adv. J. Grisi), adv. K. 
Gugis.

p. M. Vaidyla aiškino, jo- 
gei daug SLA. narių turi min
tį, kad milionine organizaci
ja yra tvirta ir dėlto nėra rei
kalo ja rūpintis. Tačiau taip 
manydami tie draugai turi 
klaidų. Kartais gali ir nepa
justi, kaip atsidurs pavojuj. 
Kalbėtojas davė keletu pavyz
džių parodymui, kas atsitiko 
kai kuriais kitais atvejais. Jis 
ragino narius būti atsargiais 
ir daboti organizacijų.

P. Grigaitis kalbėjo apie 
dabartinę organizacijos tvarkų 
ir įrodinėjo, kad ilgai taip ne
galįs būti, kad tokioj organi
zacijoj politikos butų varinė
jamos. Anksčiau ar vėliau tas 
turės būti panaikinta. Vietoj 
politikos turės būti platinama 
apšvieta. Jis ragino Seimo at
stovus stengtis tų permainų 
vykinti. Jeigu to ir nebus ga
lima padaryti 38-me seime, 
tai 39-tame seime teks pada
ryti.

Adv. J. Grisi), kaip finansų 
komisijos narys, įrodinėjo 
daug pildomosios tarybos klai
dų su finansais, ypač su bo- 
nais. Esama daug bomj tik 
vertės džiodžement notų. Fi
nansų komisija kart kartemis

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EKCHAMGE
NATIONAL BARK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS 

patarusi pildolnajai tarybai 
tokios rūšies bonus mainyti. 
Tačiau komisijos nepaklausy
ta ir jau daug pinigų žuvę. 
Jeigu taip darys ir ateity, tai 
šimtus tūkstančių pražudys.

Adv. K. Gugis, Susivieniji
mo iždininkas, savo kalboj 
patvirtino Grish’iaus nurody
mus ir įrodinėjo, kad prie 
dabartinės tvarkos sunku yra 
kas geriau padaryti. Viena, 
yra daug įvairių keblumų iš 
apdraudos pusės, o antra iš 
pildomosios tarybos puses. Kai 
kurie dalykai yra greitai vei
kiami. Bet, kaip žinoma, pil
domoji taryba ir įvairios ko
misijos yra labai išsisklaid
žiusios. Kol kas nuveikiama, 
tai ir pavėluojama.

Toliau adv. Grish antrų kar
tų savo kalboj nurodinėjo, 
kad butų reikalinga įdėti į 
įstatus patvarkymai, idant ap
skričiai turėtų šiokių tokių ga
lių savo konferencijose ką nors 
veikti varde organizacijos ir 
savo nutarimais paveikti į 
pildomąją tarybų. Tai p. Grish 
nuomonei pasipriešino Dr. A. 
Montvidas. Jis įrodinėjo, kad 
tai nėra reikalinga; kad ap
skričių konferencijos turi pa
silikti tokios, kokios yra da
bar. Delegatas.

Cicero
Improvement Kliubo susi

rinkimas

Birželio 19 d. Lietuvių Inv 
provement Kliubas turėjo su
sirinkimų Liuosybės svetainė
je. Susirinkimas buvo gan 
skaitlingas — pilna svetainė 
prisirinko žmonių.

Čia paminėsiu tik svarbes
nius nutarimus. Po perskai
tymo nutarimų skaityta kelios 
rezoliucijos, pagamintos vei
kiančios komisijos, ir rezoliu
cijų kopijos ir atsakymai į re
zoliucijas.

1. Gubernatoriaus Horner 
atsakymas į rezoliucijų dėl 
vieno nuošimčio taksų ant 
įvairių mokesčių. Gubernato
rius pasižada peržiūrėti tų re
zoliuciją atydžiai.

2. Miestelio vyriausybės at
sakymas, jogei ji peržiūrėju
si kliubo rezoliuciją ir nuta
rė, kad visos tavernos butų 
nuo 1 valandos ryto uždary
tos.

3. Laiškas nuo vandens sky
riaus pirmininko F. Broz. Aiš
kinosi, kad dėl įvairių prie
žasčių negalėjo atsilankyti į 
kliubo susirinkimų.

4. Kopija rezoliucijos sena
toriaus Graham dėl sumažini
mo taksų 1 nuošimčiu.

5. Kopija rezoliucijos mokyr 
klų tarybai, kad nebandytų 
laužyti savo pereitų metų nuo
sprendį ir negrąžintų džiani- 
torių Sam Paul, ba susilauks 
aštraus pasipriešinimo.

Visos rezoliucijos ir kopi
jos tapo vienbalsiai užgirtos.

Susirinkime dalyvavo įvai
riu^ organizacijų atstovai ir 
delegatai, ir visi buvo labai 
suįdominti tokiu kliubb uolu 
veikimu. Delegatų buvo viso

Tarp kitko svarstyta apie 
vandenį, karų bėgius Cicero 
Avenuc ir Roosevelt road ir 
džianitoriaus reikalų. Nutarta 
nepaliauti kovos toliai, koliai 
reikalavimai nebus išpildyti.

Vandens taksos turi būti nu
mažintos; Chicagai už vande
nį skola turi būti užmokėta. 
Vienas iš Kliubų Tarybos ek- 
zekutyvės komisijos narių pa
reiškė: jeigu tas nebus išpil
dyta, tai kreipsimės prie val
stybės advokato su reikala
vimu, kad jis priverstų mies
telio valdžių rezignuoti arba 
patrauktų į teismų.

Kliubas įgaliojo savo atsto
vus veikiančius Kliubų Tary
boj darbuotis su Tarybos ek- 
zekutyve komisija. Jeigu bus 
reikalas, darinkti daugiau at
stovų.

Nutarta griežtai reikalauti 
iš valdžios, kad aukščiau mi
nėtų gatvių bėgiai butų pa
taisyti. Jau yra ir parašai ren
kami.

Taipjau nutarta griežtai 
priešintis mokyklų tarybai, 
kad minėtas aukščiau džiani- 
torius nebuttj į iii ilsų koloni
jų grąžintas.

Tarp įvairių komitetų išda
vė raportus piknikui rengti 
komitetas. Kliubo piknikas 
įvyks Liepos 8 d. Joseph Bov- 
shis darže, Willow Springs.

Kliubas rengia šį pikniką, 
kad supažinti savo apielinkės 
gyventojus vieną su kitu ar
čiau ir bendrai praleisti lai
kų tyrame ore su savo šeimo
mis. Tikietus galima iš ank
sto įsigyti pas Kliubo kaste
riu A. Liutkų, 1421 So. 49 crt.

Visi vietos taksų mokėtojai 
esate kviečiami priklausyti 
šiai organizacijai, nes galite 
aiškiai matyti jos naudingų 
veikimų.

Susirinkimas užsidarė 11:15 
vai. vakaro. Daugiau tokių su
sirinkimų !

— Kliubietis.

Cicero
Svarbu visiems!

Trečiadienio, birž. 27 d. va
karo 8-tą vai. šv. Antano pa
rapijos svetainėj, 8-tam kam
bary, ALTASS skyriaus susi
rinkimas. Nariai ir draugijų 
bei kliubų atstovai bukite visi. 
Išgirsite pilnų atskaitą iš bend
ro parengimo, sužinosite kiek 
padaryta pelno. Tam svarbiam 
tikslui toliau sužinosite tikrą' 
stovį centro nuo pradžios iki 
šiandien.

Ir tas sunkus darbas eina 
prie užbaigos. Leitenantas Fe
liksas Vaitkus pasiryžęs tą vis-' 
ką užbaigti trumpoj ateity. Su
prantama, jeigu ‘pieš to nori
me, ir visa svarba remiasi vi-! 
suomene. Gražiai pradėjome,' 
tai ir baigkime garbingą užduo- i 
tį išpildyti—Dariaus-Girėno tes
tamentą.

Bukite visi susirinkime. Tė- 
mykite. dalykų bėgį, kad nebū
tų sakoma “aš to nežinojau’.
Tad buk, žinok. O jei nežinai, 
tai klausk. Bet prisidėk, nes 
esi lietuvis, ir tas daroma vi 
sų vardu. Garbė tautaį, o nu 
man, ne tau. -—D

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 (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.
Moterų Piliečių Lygos pusmetinis 

susirinkimas įvyks trečiadieni, Bir
želio 27, 1934 m., Fellowship House, 
831 W. 33rd PI. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti, nes bus daug 
svarbių dalykų svarstoma kaslink 
Lygos labo ir apie sudarymu kon
stitucijos.

D. Wodman, Raštininkė.

7^FlETKIEWieZ&(g’J
^MORTGAGEBAHKERS .̂

REAL ESTATE
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.,

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

Tel. CANAL 506S
Mes pristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POP1ERA
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- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS ir augš- 
popiera ................... čiaus
Varnišas. kuris išdžiūsta j 4 va
landas ........................... $1.19
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ..................... ~ $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįni šepetį sieninės popieros va
lymui.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJOM, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą. 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedSly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas atvyks įrašyti Jus Draugijon.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 Wėst Division St. 

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

Tel. Y arda 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir j tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimai 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

T.ietuviška {staiga
YANKEE FOOD PRODUCTS 

išdirbėjai Yankee Potato čipsų
Fountain {rengimu — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

Personai

PAIEšKAU darbo. Gal kam rei
kalingas geyąs žniogus, ne pijokas, 
apie namus arba prie biznio. Suprari^ 
tu darba. Atsišaukite laišku John 
Smith, 662 W. Madison St. Room 
317.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikią

REIKALINGAS bučerys, nevedęs 
dirbti grosernėje ir bučernėje, kam
barys ir valgis.

2100 W.ashboume Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie abelno namų darbo. Mrs. 
Rosenberg, 181.4 S. Harding St. Tel. 
Crawford 7589.

REIKALINGA patyrusi veiterka.
6286 So*‘Western Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAGE RAKANDŲ 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.

ANT pardavimo 4 sfaow kęsai, 
lentynos dėl grosernės, labai pigiai.

730 W. ITJh St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA ice cream parlor. 
saldainių ir cigarų krautuvė, biznis 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
pigiai. 2640 W. 69 St.

i

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

TAVERN ir lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo highway. Renda $20. Kai
na $250. 7018 Š. Western Avė.

PARDAVIMUI kriaučių Šapa, ge
rai įsteigta, su visais fikčeriais, su 
namu ar be namo.

1909 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai.žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas su saliuno 
bizniu, kartu Rooming House 15 
kambarių, užnakaly didelis garažas, 
cementuota alėja. Parsiduoda pigiai. 
Pardavimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon. L. Najulis, 2118 So. Hal- 
šted St., Chicago.

Farms For Sale 
Ųkiąi Pardavimui— — — — ---— — — — - _ - — —

PARSIDUODA farma 80 akrų, su 
gerais namais ir gyvuliais, žemė ge
ra, parduosiu už $4,000. Esu našlė 
moteris, vienai persunku gyventi. 
Anna Raminas, Goodman, Wis.




