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Hitlerio Diktatūra
Pavojuje

Naciai yra susiskaldę į daugelį frakcijų ir 
tarp rudmarškinių nuolatos kyla maiš

tai. Opozicija irgi stiprėja
NEW YORK, b. 26. — New 

York Post dienrašty buvęs 
reichsbanko prezidento Hjalmar 
Schacht privatinis sekretorius 
Johannes Steel rašo, kad Hit
lerio diktatūra yra pavojuje 
Esą plieno magnatas Thyssen, 
prezidentas Hindenburgas ii 
von Papen davę Hitleriui ligą 
virvę pasikarti ir jis jau už
nėręs sau kilpą.

“Bėgyje pastarųjų 90 dienų 
buvo 60 maištų rudmarškinių 
smogikų tarpe”, sako Steel. 
“Daugiau kaip du trečdaliu jų 
apleistų Hitlerį, 
lis karas. Tik

jei kiltų civi- 
mažiau kaip

trečdalis civilių Hitlerio sekėjų 
tėra jam ištikimi. Naciai jau 
yra susiskaldę j nesuskaitomą 
daugybę nepriklausomų frakci
jų. Reichsvvehr yra nusistatęs 
prieš Hitlerį. Nežiūrint tero
ro, slapta katalikų, protestonų, 
žydų ir komunistų opozicija 
stiprėja ir tvirčiau susiriša 
tarp savęs”.

Tuo pačiu laiku eina gandų, 
kad Hitlerio valdžia turės trauk
tis ir jos vieton bus pastatyta 
reichswehro karininkų diktatū
ra, vadovaujama 
vado barono von

reichswehro 
Fritsch.
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Paruošti planai val
džios taikymui ginčų 

pramonėse
WASHINGTON. b. 26. — 

Planai valdžios taikymui išky
lančių ginčų tarpe darbininkų 
ir samdytojų pramonėse, jau 
tapo paruošti ir tik laukia pre
zidento patvirtinimo. Tie planai 
paruošti einant sulig paskuti' 
nėmis dienomis kongreso pri
imto biliaus, duodančio prezi
dentui galią taikinti visus gin
čus pramonėse, šiuos planus 
paruošė darbo sekretorė Per- 
kins, NBA advokatas Richberg 
dr senatorius Wagner.

Einant tais planais, naciona- 
ė darbo taryba butų panaikin
ta ir jos vieton prezidentas pa- 
skirtų naują tarybą su daug 
platesnėmis galiomis, ši tary
ba butų apeliacine, kuri išneš
tų tik galutinus nuosprendžius. 
Visą ginčą tyrimo ir sprendi
mo darbą dirbtų apygardų ta 
rybos.

Nusikalto naciams, tai 
gerinosi Hitleriui

Streikuoja Milwau 
kee gatvekarių 

darbininkai
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Paskendo franeuzu 
laivas daug žmo

nių žuvo
Laivas su 100 pasažierių pa

skendo uoste susidūręs su ki
tu laivu. Tik nedaugelis iš
sigelbėjo

LORIENT, Frakcijoj,- tu 26. 
—Didžiuma iš 100 pasažierių, 
jų tarpe daug motėhį'ir vaikų 
žuvo paskendus nedideliam pa- 
sažieriniam laivui Prosperite, 
kuris vos nuplaukęs nuo kran
to susidūrė su kitu laivu.

Laivas taip greitai pasken
do, kad tik nedaugelį pasažie
rių pasisekė išgelbėti. O ir iš 
išgelbėtųjų daugelis jau mirė.

Kiek žuvo pasažierių, nega
lima nustatyti, nes dar nežino
ma kiek kiti laivai yra jų iš
gelbėję ir kur jie yra priglaus
ti.

Laivu plaukė daugiausia 
gryštantys namo su savo šei
mynomis amunicijos dirbtuvių 
darbininkai.

Prezidentas kalbės 
per radio

WASHINGTON, b. 26. — 
Prezidentas Rooseveltas ateinan
tį ketvirtadienį kalbės per ra
dio apie šalies padėtį. Jis kal
bės 9:30 vai. ryte rytinių vals
tijų laiku. Jo kalba bus perduo
ta visoj šaly.

šeštadieny prezidentas 
žiuoja atostogoms, kurias 
praleis jurose ir pasieks 
waii salas.

išva- 
jis 

Ha-

HYDE PARK, N. Y., b. 25. 
—Prezidentas Rooseveltas šian
die tarėsi su gen. pašto virši
ninku' Farley apie paskirimą 
naujų biržos ir susisiekimo ko* 
misijų ir užpildymo vakansijų 
valdžioje prieš prezidentui iš- 
bažiuojant šeštadieny j Hawaii 
salas.

Chicagai ir apielinkei federa 
Uo oro biuras Šiai dienai prana 
Sauja:

Giedra, vėsiau.
Saulė teka 6:16» leidžiasi 8:« 

29.

Vokietija visiškai 
sustabdė prekyba 

su užsieniu
Nebus daroma jokių išmokėji

mų importuotojams iki bus 
surašyti prekių ištekliai

ki-

pa- 
su- 
va-

Valdžia dabar šelpia 
16,000,000 žmonių
WASHINGTON, b. 26. - 

šelpimo direktorius Hopkins pa
sisakė už įvedimą nedarbo ap 
draudos. Dabar federalinė val
džia šelpia 16,000,000 žmonių. 
Tokia padėtis yra nenormalė ir 
negali tęstis visą laiką. Todėl 
reikalinga yra keisti visą be
darbių šelpimo sitemą, stimu
liuojant industriją, kad ji su
imtų daugiau darbininkų, fr į- 
vedant nedarbo apdraudą ’tiems, 
kurie jokio darbo negali 
Dalį bedarbių reikią gi 
vendinti ūkiuose, kur jie 
galėtų prasimaitinti.

BERLYNAS, b. 26. —Vokie
tija paskelbusi moratoriumą už
sienio skoloms, kuris įeina ga- 
lion ateinančią savaitę, dabar 
stagiai įvykino tokį pat mora
toriumą užsienio prekyboje.

Prekybos moratoriumas yra 
tik laikinis, bet jis visai su
stabdys Vokietijos importą. Mo
ratoriumas paskelbtas, kad ga
lima butų surašyti Vokietijos 
prekių išteklius ir nuspręsti 
kokių ir kiek dalykų Vokieti^ 
jai reikalinga importuoti iš 
tų šalių.

Prekybos moratoriumą 
skelbė reichsbankas, kuris 
stabdė išmokėjimus svetima
liūtą už importuotas prekes.

Kada prekės bus surašytos 
’r bus paskelbtos naujos tai
syklės prekybai su užsieniu, 
importuotojas galės gauti iš 
banko užsienio valiutą tik to
kioj proporcijoj, kiek bankas 
bus gavęs už eksportą. Ir im
portuoti bus galima tik tokia 
žaliavą ir tik iš tų šalių, kurias 
nustatys pats reichsbankas .

Ypač bus suvaržyta prekyba 
tu Amerika, nes amerikiečiai 
eksportuotojai nebegalės gauti 
dolerių už savo prekes.

Suvaržė turistus
Turistai irgi susilaukė didelio 

smūgio, bent tie, kurie nėra 
nusipirkę bilietus j abi puses. 
Bankas buvo uždraudęs pirkti 
tikietus vokiškomis markėmis 
išvažiavimui į kitas šalis. Tas 
iššaukė tiek protestų, kad 
reichsbankas pakeitė savo pa
tvarkymus taip, kad galima 
pirkti tikietus, bet tą pirkimą 
iškalno turi patvirtinti reichs
bankas. Tai sudarys labai di
delių nepatogumų turistams, 
kuriems tenka pervažiuoti Vo
kietiją. Dabar yra vedamos 
derybos, kad pakeisti ir antrą
jį patvarkymą ir galutinas pa
tvarkymas bus išleistas už ke
lių dienų.

gauti, 
apgy- 
patys

Francuzai išvaro an- 
ti-fašistą amerikietį

PARYŽIUS, b. 26. —Valdžia 
įsakė Patrick Connoly Walberg, 
21 m., iš Santa Monica, Cal., 
iki antradienio apleisti Franci- 
ją-

Walberg buvo vienas iš redak
torių laikraščio Bendras Fron
tas, kuris yra įsteigtas buvu
sio atstovo Gaston Bergery gru
pės kovai su fašizmu. Policija 
kaltina organizaciją už nesenai 
įvykusias riaušes Mantes ir ki
tuose miestuose.

NEW YORK, b. 26.— Genė 
Tunney, buvusiam kumštnių 
čempionui, garnys atnešė ant
rą sūnų.

Bankierius pasimirė 
lėktuve

TOLEDO, O., b. 26. —Skren
dant į Chicago, lėktuve pasimi 
rė Robert E. Christies, narys 
New Yorko bankierių Dillon 
Read & Co. ir prezidentas 
vestment Bankers Assn.

5 žmonės žuvo

In-

Penki

Frahz Von Papen

Vokietijos vice-kancleris, ku
ris nesenai savo kalboj pasmer
kė nacius, kas ’ sukėlė didelį 
triukšmą ir jis pasisiūlė iš Hit
lerio kabineto rezignuoti. Da
bar pasigerindamas Hitleriui, 
jis pasakė kitą kalbą, kurioj 
kaip įmanydamas" Hitlerį iš- 
augštino.

MILWAUKRE, Wis., b. 26.— 
Po ilgų derybų kompanijai at
sisakius išpildyti darbininkų 
reikalavimus, sustreikavo orga
nizuoti gatvekarių darbininkai. 
<adangi veikia ir kompanijos 
unija, kuri prie streiko nepri
sidėjo ir kadangi jai priklauso 
gana didelė dalis darbininkų, 
tai gatvekarių vaigščiojimas nė
ra visai apsistojęs. Tik gatve
karių langai yra užkalinėti 
.ežimis, kaip kalėjime. Kompa
nija dvi savaitės atgal neteko 
Mėlinojo Aro už laužymą ko
dekso.

Tikimąsi, kad streikas plėsis 
ir si? laiku sustabdys visus gat- 
vekarius, nes prie streiko ke
tina prisidėti elektros darbi
ninkai. Numatoma ilga ir at
kakli kova.

Bandė bomba nužu
dyti Mahatma 

Gandhi

Sužeista Newark 
darbuotojo žmofta 

ir sūnūs
NEWARK,i N. J.—Ieva Tre

čiokienė, 40 m., 84 Van Ness 
St. ir jo 8 metų sunus Alvinas 
liko sunkiai sužeisti nelaimėj 
su automobiliu. Pasak polici
jos, jų automobilius važiuojant 
Hilside Avė. paslydo ir įvažia
vo į telegrafo stulpą. Ypač sun
kiai liko sužeistas sunite.

P.p. Trečiokai yra žymus vie
tos biznieriai ir darbuotojai. A. 
S. Trečiokas' yra vietos ALTASS 
komiteto sekretorius, taipgi bu
vo išrinktas 245 kp. delegatu 
į SLA. Seimą. , >

VIENNA, b. 26.
žiūrėtojai liko užmušti lėktuvui 
nukritus j minią, žiūrėjusią Ju
goslavijos - aviacijos parodos 
Bemisce mieste, prie Vengrijos 
sienos. Trys sužeistųjų irgi 
yra arti mirties .

m

BUCHARESTAS, b. 26. — 
Užpykęs dėl nacių demonstra
cijos padedant kertinį akmenį 
studentų bendrabučiui, karalius 
Karolis išvažiavo namo vidury 
ceremonijų nė nepasakęs savo 
kalbos. Policija įsimaišė kai 
atvyko uniformuoti naciai stu
dentai su svastikomis. Dalyva
vę demonstracijoj 
ko areštuoti.

studentai Ii

Dar tebesitęsia Pild. Tarybos raportai. Iž 
dininko K. Gugio labai akuratiškas 

raportas priimtas vienbalsiai
birž. 26. (Telegrama “Naujienoms”). — 
Seimo rytmetine sesija buvo praleista 
sekretoriuas M. J. Viniko raportą. Buvo 
klausimas apie lėšų fondą, bet to kinu-

DETROIT, Mich., 
Antros dienos SLA. 
svarstant SLA. centro 
iškeltas labai svarbus
simo reikšmė liko sunaikinta tuoj po to iškėlus menką klausi
mą apie “Tėvynės” ekskursijos pasažierius. Vinikas atsakė apie 
pasažierius, bet nieko nepasakė apie lėšų fondą.

Po pietinėj sesijoj iždininkas adv. K. P. G ūgis išdavė savo 
raportą. Jo raportas padarė j visus didelį įspūdį savo dideliu 
akuratiškumu ir teisingumu visose, tranzakcijose. Jo raportas 
liko priimtas vienbalsiai.

PIRMOJI SLA. SEI 
MO DIENA

Seimo atidarymas, delegatų ir
svečių kalbos. Stora Pildo

mosios Tarybos ir pastovių 
misijų raportų knyga.

ko-

25.

Netekusi Mėlinojo 
Aro dirbtuvė užsi

darė
KNOXVILLE, Tenn., b. 26. 

—Harriman Hosiery dirbtuvė, 
kuri prieš kiek laiko neteko 
NRA Mėlinojo Aro, užsidarė 
nebegalėdama tą Arą atgauti.

Demonstracija prieš 
Franciją Vengrijoj

POONA, Indijoj, b. 26. — 
Boiskautų klaida išgelbėjo Ma- 
latma Gandhi nuo mirties ar 
sužeidimo.

Gandhi turėjo kalbėti vietos 
salėj. Jį pasitikti išėjo boi
skautų benas. Pamatę atva 
žiuojantį automobilį ir many
dami, kad tai pats Gandhi at
važiuoja, užgrojo himną. Tuoj 
į automobilį buvo mesta bom
ba, kuri sužeidė pėilkis žmo
nes. Bet apsirikta. Gandhi 
me automobiliu j e nebuvo; 
atvyko keliomis minutėmis 
liau kitu automobiliu.

Spėjama, kad Gandhi kėsino
si nužudyti fanatikai indusai, 
kurie yra priešingi jo jo kam
panijai panaikinti beteisių ne
paliečiamųjų kastą. Jis važi
nėja po visą šalį laikydamas 
prakalbas apgynimui neliečia
mųjų ir fanatikai jau daugelį 
kartų yra akmenimis apmėtę 
jo automobilių.

ta 
jis 
ve

BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, b. 
26.—Protestuodami prieš Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe- 
rio Barthouf kalbą Buchareste, 
kurioj jis prižadėjo Franci jos 
pagelbą, jei Rumunija butų už
pulta, studentai susirinko Kal
vino aikštėj ir sudegino Bar- 
thou manekiną. Kai jie dar 
bandė eiti prie Franci jos lega 
ei jos, atvyko 200 policistų ii 
daugelį studentų areštavo.

(Vengrija priklauso Austri
jos ir Italijos blokui ir jau se
nai reikalauja pakeįtimo Ver- 
salės taikos sutarties, kad ji 
galėtų atgauti nors dalį kare 
prarastų žemių).

DAWSON, N. D., b. 25. — 
Mrs. Canfield, fartnerio žmona* 
nušovė du savo vaikus, kitus 
du sužeidė ir tada pati bandė 
pasikarti, bet liko išgelbėta. Ji 
sako, prisibijojusi, kad jos vai
kai gali išejti iŠ proto.

1 .............z?1 ■».

BRISTOL, Anglijoj, b.t 26.— 
Trys karininkai lakųnai užsi
mušė stisidurus ore dvieihs lėk
tuvams.

Jake Factor bus pa 
liuosuotas iš ka

lėjimo
CHICAGO.—-Jake Factor, ku- 

ris buvo kaltinamas išviliojęs 
iš turtingų anglų keletą milio- 
nų dolerių ir teismo pasmerk
tas išdavimui Anglijos teismui, 
bus paliuosuotas iš kalėjimo fe
deralinio teisėjo Evans nuo
sprendžiu. Bus paliuosuotas 
reikalaujant jo žmonai. Jo iš- 
davimas buvo sulaikytas, kad 
jis galėtų liudyti prieš jį iš
vogusius Touhy gangsterius.

Ką darys Anglija, dar neži
nia. Išrodo, kad ji perdaug ne
besirūpina jo išgavimu.

Reorganizavo Kubos 
kabinetą

VakarHAVANA, b. 26.
rezignavo visas Kubos kabine
tas. Po kelių valandų derybų 
tapo suorganizuotas naujas' ka
binetas, į kurį betgi nebeįėjo 
keturi ABC politinės draugijos 
nariai, kurie kaltina, kad val
džia nieko nedaro, kad sustab
dyti terorizmą.

RUTLAND, Vt., b. 25.— La
kūnas McMullin ir fotografas 
Oakeš užsimušė, kai jų lėktuvai 
susidūrė ore. Oakes lėktuvo 
lakūnas išsigelbėjo įšokdamas 
su parašiutu. ■ z

DETROIT, .Mich., birž. 
(per paštą).— Prieš atidarant 1 
seimą delegatams teko pama
tyti, kokias dideles knygas 
jiems teks gauti. Tai baisios 
knygos, kuriose atspausdinta 
bene kiekvieno tarybos nario ir 
kiekvienos komisijos raportai , 
su mažumomis ir didžiumomis.

Mat, pereitas Seimas Pitts- 
burghe padarė nutarimą, kad 
visi Pldomosios Tarybos ir Pa
stovių Komisijų raportai butų 
atspausdinti pirm Seimo ir kad 
butų išdaiiiramt-’Seimo' delega- ’ 
tams pirmoje Seimo sesijoje po 
Seimo susiorganizavimo.

Pildomoji Taryba tą nutari
mą išpildė. Iš visų raportų su
sidarė milžiniška knyga —434 
puslapių. Niekas nesigailėjo 
žodžų. < Visi, pasirodydami kaip 
jie veiklus buvo, ką jie darė 
ar galvojo nors nedarė, pasitei
sindami ar viens su kitu nesu
tikdami, rašė raportus išsijuo
sę ir prirašė tą kone puspenkto 
šimto spausdintų puslapių kny
gą-

Sako, kąd šitas raportų kny
gos atspausdinimas kaštavo Su
sivienijimui su viršum šeši šim
tai dolerių. >

Delegatai žiurėjo j šitą dide
lę knygą su pasibaisėjimu ii 
galvojo, kaip ir kada jie ga
lės ją perskaityti ir ką su’ ja 
daryti.

Bet tai dar neviskas.
Atėjo gandų, kad prezidentas 

Gegužis, nežiūrint -kad rapor
tai atspausdinti, dar reikalaus 
juos balsiai perskaityti Seimui. 
Delegatai pradėjo galvoti kokį 
užsiėmimą jie galėtų susirasti 
laike raportų skaitymo. Ir ta- 
tame dalyke buvo padaryta ne
mažai gan juokingų bet neprak
tiškų sumanymų.

Statistikai apskaitliavo, kad 
ištisas raportų skaitymas be 
diskusijų užims lygiai aštuonias 
seimo sesijas arba keturias die
nas. Su diskusijomis geriau
siam atsitikime visi raportai bu
tų perskaityti ir priimti ar at
mesti tiktai subatoj ir tada ga
lėtų prasidėti seimas.

žinoma, tokiai nesąmonei at
sitikti gal neleis nei delegatai 
nei Seimo pirmininkas.

SLA. 38-tas seimas atsidarė 
ramiai ir kone įspūdingai Fort 
Shelįy viešbučio konvencijų sa
lėje dainavimu Amerikos ii 
Lietuvos himnų.

Seimo Rengimo Komisijos pir
mininkas M. L. Balčiūnas gra
žiai prabilo į delegatus, svei
kindamas juos ir ragindamas 
atlikti daug naudingų darbų

Susivienijimui. Tapo perstaty
tas SLA. prezidentas 'S. Gegu 
žis. Jis padėkojo už pasveiki
nimus Rengimo komisijai, o 
taip pat už gražų gėlių bukie
tą. Prasidėjo delegatų vardo- 
šaukis, iš kurio pasirodė, kad 
delegatų iki šio laiko atvyko 
apie 201. Po to pirmininkas 
paskyrė mandatų peržiūrėjimo 
komisiją, į kurią įėjo S. Ba 
kanas š 90-tos kuopos, P. Bu- 
kŠnaitis iš 126 kuopos ir M. 
Vaidyla iš 36-tos kuopos.

Sulyg įsigyvenusio papročio, 
mandatų komisijai besidarbuo
jant, prezidentas pakviečia įžy
mesnius Susivienijimo darbuo
tojus bei svečius pasakyti po 
trumpą prakalbėlę. Taip buvo i; 
dabar.

į seimą atsilankė svečiai iš 
Lietuvos kun. Kemėšis ir p. 
-Babickas. Pirmininko pakvies- 

;i pakalbėti, ir kun. Kemėšis 
ir p. Babickas gražiai pasvei
kino delegatus, prašė neužmirš- 
;i, Lietuvos ir Vilniaus reika
lų ir linkėjo pasisekimo Susi
vienijimo darbuose. Jie buvo 
gražiai priimti delnų plojimais.

Vėliau į delegatus prabilo 
adv. Uvickas, adv. Kl. Jurge- 
lionis, Vitalis Bukšnaitis, pa
nelė M. P. Virbickai te, V. Kau
nas, Vincas Ambroziejus ir Dr. 
A. Graičunas. Didžiausią įspū
dį į delegatus padarė Kl. Jur- 
gelionio kalba, nes jis kalbėjo 
iš širdies apie SLA. ateities 
darbus lietuvybės išlaikymui 
Amerikoje.

Prezidentas sugryžo 
j Washingtoną

WASHINGTON, b. 26. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
sugryžo kelioms dienoms į Wa- 
shingtoną, kur jo laukia daug 
darbo, kurį jis turi baigti pirm 
išvažiuojant atostogoms 
dieny.

Nors jis jau pasirašė 
lį svarbesnių bilių, jo
laukia dar arti 200 bilių. Kele
tą bilių jis šiandie pasirašė, 14 
bilių gi vetavo, prie kiekvieno 
pridėdamas paaiškinimą vetavi- 
mo priežasties.

šešta-

dauge- 
parašo

Šį Vakarą ir 
kas Seredą

NUO 9—9:80 VAKARE

Naujienų Radio 
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, birž. 27, 1934
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Philadelphia, Pa.
Aviacijos dienia ir piknikas Vy

tauto Parke puikiai pavyko.

Birželio 10 d. Philada. ap
vaikščiojome didelę aviacijos 
šventę suruoštą Lituanicai 11 
ir lakūnui leitenantui F. Vait
kui, kuris šių vasarą skris Lie
tuvon. Leitenanto F. Vaitkaus 
gabumai valdyti Lituanicą II 
jo darbai įrodė. Visi stebėjosi 
dideliu gabumu ir simpatingu
mu, kutj jisai parodė lietu
viams.

Lakūnas atskrido j Philadel
phia šeštadienio pavakare j 
Camden Airportą ir paskambi
no kom. pirm. Griniui. Kadan
gi jau buvo vėlu, tai jį patiko 
tik komiteto nariai. Užklausus 
kodėl nedavė telegramų žinią 
kurių valandą atskris (mat, 
Amerikos spaudos atstovai lau
kė ir norėjo gauti platesnių in
formacijų apie jo žygį), leite
nantas Vaitkus atsakė: “Aš ne
reikalauju garbės! Aš esu tik 
darbininkas Lituanicos II ir jū
sų visų, kurie dėjote pinigus 
paremti šį skridimą Lietuvon. 
Tada galėsite sveikinti ir di
džiuotis manim, kada aš busiu 
Kaune ir kaip man suskambins 
Laisvės Varpas, kurį jus Ame
rikos lietuviai paaukavote.”

Aš stačiai nusistebėjau ir pa
maniau sau: koks puikus ir ne- 
išdidus, neieškantis garbės jau
nuolis. Jo darbai apvainikuos 
jį, kuomet jisai pasieks Kau
ną... Kaip laimingi tie tėvai. Ir 
kaip laimingi tie, kurie galime 
suteikti jam paramą, pasvei
kint ir palinkėt jam laimingos 
kelionės Lietuvon. O dar lai
mingesnė ta tauta, kurių turės 
progos patsai lakūnas pasvei* 
kinti.

Pagalios susilaukėme . tikrą 
Dariaus-Girėno įpėdini, kuris 
neieško garbės, bet kelia Lietu
vos ir jos piliečių vardą, kad 
-i žysrj dar kartą įrekorduoti 
lietuvių istorijos lape auksinė
mis raidėmis. Tai ne Janušaus- 
kas-James, kuris neleido mums 
lietuviams vartot jo tikrąjį var
dą Janušauskas, tiktai James. 
Suprask, skaitytojau, gėdijosi 
savo lietuviškos pavardės. Lei
tenanto F. Vaitkaus asmenyje 
turime tikrą Lituanicos II vai
ruotoją, didelių gabumų jau
nuolį, lietuvį baigusį aukštus 
aviacijos mokslus, lankiusį uni
versitetą ir, nėra abejonės, ji
sai šią vasarą tikrai pasieks 
Kauną.

Roosevelt Boulevard airport, 
kur buvo aviacijos diena, leite
nantas F. Vaitkus vežiojo ke- 
leivius iš ten į Vytauto Parkų 
darydamas visokius vartymus 
ore. Du privačiai orlaiviai taip 
pat vežiojo keleivius Vytauto 
parke. Amerikonų vietos presą 
gražiai aprašė Įeit. F. Vaitkaus 
žygį, nuėmė paveikslus ir kai 
kuriuos patalpino. Nepaprastas 
entuziazmas buvo visų dalyvių. 
Be galo gražus ir didelis oriai* 
vis Liluanica II, baltas kaip 
gulbė tik švilpė su keleiviais 
pro Vytauto Parką sveikinda
mas visus ir didžiuodamasis 
savo grožiu ir džiaugdamasis 
gausiai atsilankiusių lietuvių, 
kurie jį sveikino ir rėmė. Mu* 
sų gražuolės studentės pp. L, 
Biržytė, O. Arkmonaitė, žavad- 
skaitė, V. Tvaranavyčiutė ir 
Arlovska, tautiniais rūbais pa* 
sipuošusios, pardavinėjo leite* 
nanto paveikslėlius ir gražino 
abudu parengimus.

Buvo imami judomi paveiks
lai dviejų lietuvių; vierio pa* 
veikslo grupė žmonių sū F. 
Vaitkum sVeikihušlU adv. M. 
šliką ir antras paveikslas su 
kalbančiu VVS pirm. p. Gri
nium.

Tiesa, buvo p. Račkienė iš 
Chicagos katalikų sriovės if 
ALTASS cent< kom. narė ftpė* 
cialei pasikalbėti su p. Grinium

penkių
. Rodos kiek po 

buvo oro cirkas airpor- 
te if paskui tie patys orlaiviai 
sii lakūnais vartėsi ir Vytauto 
Parke. Kuriems neteko skrai
dyti, tie linksminosi parke. Ka
da jau pritemo, komiteto na
riai atsivežė Įeit. F. Vaitkų į 
Vytauto Parką. Kokis buvo vi
sų entuziazmas 1 Apspito £u 
sveikinimais, su aukomis. Iš 
visų veidų matėsi didelis 
džiaugsmas ir pilnas pasitenki
nimas Įeit. Vaitkum. Kas iki 
šiol abejojo jo kompetentingu
mu, dabar turėjo progos įsiti
kinti, kad tikrai pasieks tikslą, 
tai yra nulėks Lietuvon, pildy
damas Dariaus-Girėno testa
mentų, “Kad jaunoji karta ir 
sparnuotas lietuvis nugalėtų 
klastingąjį okeaną.”

Besisveikinant nė nepasiju- 
tom kaip atsidūrėm didžiulėj 
šokių salėje, kur p. Barauskas, 
jaunas, gabus atletų kliubo na
rys ir geras dainininkas, svei* 
kino lakuhų ragindamas visus 
prisidėti, nors dalelę gazolino 
nupirkti Lituanicai II pavojin* 
gai kelionei. Surinko $37.00. 
Vardus tur būt komitetas par 
skglbs. Paskui kalbėjo p. J. 
Tysliava. Jisai kaip ir papras
tai žavėjo svečius, sveikino la
kūną ir linkėjo laimingos ke
lionės Lietuvon. Po to, buvo 
įteiktas šilkinis parašiutas Įeit 
F. Vaitkui, garbės juosta ir 
kepurė su prietaisom prie au
sų radio aparato priimtuvui nuo 
šių Fhiladelphijos lietuvių: pp. 
Biržai, Tvaranavičiai, Vaivadai, 
M, Ramanauskai ir J. K. Ra
manauskai, Dešrei, Zavadzkiai, 
Deksniai, p. Grupienė, p. p. 
Valentinienė, Sobieskiai, F. 
Mockus, P. Tranauskienė ir 
Griniai. »

Pats paskutinis kalbėjo Įeit. 
F. Vaitkus lietuviškai ir ang
liškai jaunimui. Savo kalboj ro
dė didelį džiaugsmą Philadel- 
phijos rėmėjams ir parašiuto 
įteikėjams, pratarė: “Aš neži
nau kaip jums, kurie rėmėte 
ir dovanojote man šilkinį para
šiutą, kuris kainuoja $300, ke
purę ir garbės juostą, kad ap
saugoti mano gyvybę pavojin
goj kelionėj, — aš nežinau kaip 
turiu atsidėkuoti.”

Po Įeit. F. Vaitkaus atsisvei
kinimo kalbos, užsibaigė visos 
tos didelės iškilmės su didžiau
siu pasisekimu ir visų pasiten
kinimu, ypač lakūno simpatin
gumu. Manau, Philadelphija 
iki šiol sumušė rekordus visų 
kitų kolonijų aukomis, išski
riant tik Chicagą. T^i yra di
delis pliusas pažangos link.

Stella G«

Brooklyn, N. Y.
MUSŲ MARGUMYNAI

SLA. 88 kuopos delegatų 
išleistuvės

Birželio 18 d., įvyko SLA. 
88-tos kuopos delegatų išleis
tuves į seimų. Besimaišant ir 
besikalbant su draugais ir man 
teko atsidurti svetainėje. Ei
na visi žemyn į apatinę sve
tainę vakarieniauti. Prieina 
prie manęs svetainės šeiminin
kas p. Masutis ir klausia, ko
dėl aš neinu su kitais. Nuo se
niai ėsu bedarbis, atsakiau, ir 
negaliu, neturiu iŠ ko. Tai iš
girdęs Masulis nuėjo pas bi* 
lietų pardavėjų ir nupirko 
man bilietą už 75 čėhtus, pri
durdamas, kad kai dirbsiu, tai 
jam atiduosiu.

Ir nuėjau vakarieniauti* 
Trys didžiuliai stalai apdėti 
lėkštėmis,. įvairiais ’ valgiais, 
skanėsiais, kuriuos pagamino 
musų jaunos lietuvaitės. Ge
ras dešras pagamino krautu- 
Vihinkas p* Vikrikas.

Žmonių nedaug
žmonių buvo mažai, apie 

40 ypatų, kuomet kuopa turi 

iki 300 narių. Mat, tarp jų nė
ra sutikimo. Pav., X. StrUm- 
škis nesenai pasitraukė iš kuo
pos ir kitų suorganizavo, kad 
gavus mandatų į stirnų. Rita 
vakaro neskaitlingumo prie
žastis tai šiltas oras.

Bevakarieniaujant, j susirin
kusius prabilo kuopos pirmi* 
ninkas p» Michelsonas, vėliau 
kuopos vicc-pirmininkas šni- 
ras, delegatai pp. Saulis ii* 
Tiškus. Po jų kalbų daininin
kas Kraučiunas savo juokin
gu stiliumi, sudainavo kelio* 
likų linksmų dainų. Beje, jis 
pats sau akompanuoja.
“Neleiskime ( daugiau spiečių 

iš SLA."
Po dainų kuopos pirminiu* 

kas pakvietė p. Mikalauskų, 
SLA. Centro vicc-pirmininką 
pratarti keletu žodžių. Jis pa
linkėjo delegatams laimingos 
kloties ir pareiškė, kad seime 
dar teks padirbėti ir kovoti tiž 
visų SLA. narių teises. Į kal
bėtojus pateko ir F. Laviiiskas, 
kuris prisiminė apie SLA. pra
eitį. Jis nurodė, kad praeity* 
je iš SLA. jau išėjo du spie
čiai bičių, kad pergyventa 
daug visokių audrų ir sunku* 
mų, bet daugiau spiečių ne* 
bereikės leisti, jeigu bus ge* 
ri norai ir didžiumos valia 
bus pildoma. Toliau, kad na* 
riai nebūtų išmetami už tvo* 
ros po to kai jie mokėjo duok
les per ilgus metus ir senat
vei ir bedarbei atėjus nieko 
netenka.

Vi "gramai nos” P. T. 
išrinkimą

Po to kalbėjo p. Ginkus, 
(liktas, storas vyras. Jis sako, 
mes eisime pirmyn, šitame sei* 
me rinksime gerus vyrus, to* 
kius, kurie moka skaityti ir 
rašvti ir su numeriais susi
pažinę, kad praeities klaidos 
neatsikartotų. Buvęs “Vieny
bės” redaktorius kalbėdamas 
išreiškė horų, kad visos pra
eities “intrigos, zlastys, kerš
tai pasibaigtų” ir palinkėjo, 
kad į Centro valdybų butų iš
rinkti tinkami, geri žmonės. 
Kalboms pasibaigus linksma
sis dainininkas p. Kfaučiunaš 
ir vėl susirinkusius palinks
mino.

Po kelių stiklų alaus ir daug 
komentarų ir diskusijų prie to 
putojančio skystimo, svečiai 
suėjo į viršų, kur šoko prie 
geros muzikos.

Reikia pastebėti, kad vaka
rėlyje hei Vienas Centro na
rys, apart p* Mikalausko ne
buvo atsilankęs. Nesimatė nei 
p. Strumskio ir kitų tautiškų 
tūzų. Pas mus vis dar nėra 
ramybės ir gana. Nuo vakarė 
atliks keli doleriai pelno ap
mokėjimui delegatų išlaidų.

Streikai
Mėsos gaminimo ir išyežio- 

jimo darbininkų streikas dar 
nėra pasibaigęs, bet mėsos ne
trūksta. Kainos pakilo. Duo
nos ir kėksų vežėjai taipgi 
tebCstreikuoja. Prie dirbančių 
dreiverių visuomet sėdi poli
cininkas. Įvairios dirbtuvės 
yra pikietuojanios.

Iš policisto plėšikas
Eks-policistas Thomas Boy- 

lah čia apiplėšė “Luiichveži- 
mjH ir pėlnč $91.60 grobį, 
Smarkus vyras. Pirmiau, ei
damas policisto pareigas mu
šė, daužė bedarbius su buo
že, o dabar pats užsiima kei
stu sau amatu. Gyvenimas pas 
mus įvairus, štai, kiti šeši po* 
įleistai buVo stigauti girti ir 
pavaryti iš darbo. Ir jie seka 
tomis pėdomis, kuriomis nu* 
ėjo- jų sėbras Thomas Boy- 
lan.

Komunistų Šposas
Pas mus, kaip ir visur ki

tur, patriotai turi šventę “Flag 
Day”, kurių šventė trumpų lai* 
ką atgal. Tiems patriotams 
kitokios rųšies “patriotai” iš
kirto hegražų šposų. Nakties 
laiku, pastarieji nuo Mfldisort 
Sųuarė Parį vėliavos stiebo 
nuėmė Amerikos Vėliavų ir 

Užkabino didelę raudonų vė
liavų Su ViSaiš Sovietų simbo
liais ir užrašais, “Free Thael- 
man, German Commuhist 
prisbiier, Flight Hitler Ter- 
•ror”.

Išaušus, praeiviai pamatė 
vėliavų ir pasišaukę policijų 
bandė jų nuimti, bet negalė
jo, nes virvės buvo nuplau
tos prie pat stiebo viršūnes. 
Tik ugniagesiai, atvykę su ko
pėčiomis išgelbėjo situacijų.

Tuo pat laiku, kuomet ko
munistai iškirto savo šposų, 
Emplrę State Rūmuose įvyko 
bankietas, kuriame buvo pa
sakyta daug patriotiškų ir 
karštų spyčių, raginančių jau
nimų sekti pratėvių keliais.

Miestas pieno biznyje
New Vorko miestas vis dar 

pardavinėja pienų neturtin
giems nupiginta kainu po 8- 
ius centus kvortų. Pieno tras
ias dėl to siunta. Kaip daug 
kostumerių turi miesto pieni
nės parodo faktas, kad kelios 
stotys į 20 minučių išpardavė 
apie 20,000 kvortų pieno, o 
savo progos dar laukė ilgiau
sios eilės kostumerių. Priva- 
tiškos pieninės parduoda pie
nų po 11*12-13 centų kvortų.

» 8 «
Du darbininkai pasodinti į 

šaltųjų už “mulo virimų”. Su
imti, jie aiškinosi, kad dirbo 
pasamdyti, ir kad jų bosas 
vra tūlas Marconi. Suimtas ir 
Marconi, kuriam taipgi teks 
atostogauti šaltojoje.

Lietuvis užpuolė moterį
Jaunas lietuvis, Adomas 

Bartscvičiuš, 16 metų ir Na- 
Ihan Visler, 17 metų, užpuo
lė gatvėje moteriškę, parmu
šė jų ant šaligatvio ir atėmė 
krepšį su pinigais. Abu suim
ti ir padėti po $5,000 kauci
jų kiekvienas. Kitas jų sėbras, 
14 metų berniukas, atiduotas 
į pataisos Pamuš.

SLA. SEIMO IŠVAKARĖSE
PIKNIKAS

. , L •
Sekmadienis. į-^įnkti rytų vi

si pittsburghiečiai išvykome 
Detroitan, taip kad 2-rą va
landą po pietų jau buvome 
Hotel Fort Shelby* Vos tik iš
lipus pastebėjome būrelius sa
vųjų ir pažįstamų. Kadangi 
šiandien (Vyksta šeiminis pik
nikas, tai visi sutarę traukia
me jo link. Tačiau nei vienas 
nežinome pikniko vietos. Bago- 
čius iš kur tai surado neva ad
resų, pareikšdamas, jog sulig 
jo turimomis žiniomis mes tie
siai piknikan nušausime}

šauti tai šovėme taip vadina
mu John Road, tačiau jau pra
šovėme ne tik John, bet ir vi
sus kitus šventuosius, o pikni
ko vietos surasti negalime.

šią padėtį išgelbėjo musų 
kompanijos dvasinių reikalų ži
novas kun. Valadka, kuris “iš- 
filguriaVo*’, jog jei norime pik
niko vietą surasti turiilių vėl 
kreiptis į John (Jpną). Na, ir 
grįžę prie Jono gatvės stišfra 
dome piknikaujančius.

< - ■ 

Seime seiittavosinte, piknike gi 
baliavosime”

Piknikas jau buvo įpusėjęs, 
žmonių pilnas parkas. Atrodė, 
jog tai yra didieji Žemaičių Kal
varijos atlaidai, kur smalsuo
liai susirenka j atlaidus irę tiėk 
Dievą “bagaslovyti^, kiek link
smai saldainiais f r beigeliais 
mainytis. Na, bet jItk piknikas 
ne seimas. Teisingai vienas iš 
žemaičių išsireiškė ž “Seime sei* 
mųvosirne, o piknike bųiiavoši* 
mė.b To prisilaikydami ir ba
ltavo j ome; manau, jog visi jau
tėsi linksmus, nes girdėjosi 
linksmų dainų ir jausmingą 
“spyčių”.

■ .V".;'"“ '

Dainavą žindma, tik “pl’os- 
W f nkrod”F nš, !b “spyČiaVo’^ 
esantfej L ’ busiantieji ir norin- 
tieji būti “činovnikais”.

11U d s o n County, New 
Jetsey buvo areštuoti trys vy
rai, streikierių organizuotojai, 
kurie buvo ten nuvykę išreik
šti užuojautų kovojantiems 
darbininkams. ■

Užpuolė lietuvio įstaigą
Trys banditai užpuolė lie

tuvį Fred šlakį, Long Islande. 
Sustatė prie sienos 41 ten bu
vusį žmogų, privertė iškelti 
rankas aukštyn ir iš registe- 
rio paėmė $61.00 pinigais* Iš 
žmonių kišenių nieko neėmė.

a » a
Pas mus didmiestyje labai 

paplitę falšyvi pinigai, ypa
tingai sidabriniai, daugiausiai 
kvoderiai ir pUsdolerinės. Fal
sifikacijos labai geros ir tik 
gerai įsižiūrėjus galima pa
stebėti skirtumas. Metalas kiek 
lengvesnis ir truputį melsvas. 
Didžiumoje 1929 monetos yra 
padirbtos* Gaudamas gružu da
bar nežinai ar gauni gerus pi
nigus af ne. Kartų gauni, tai 
ir laikyk, nes atgal krautu
ves nenori priimti, aiškinda- 
mos, kad ne jos davė. Tam 
biednam žmogui tai tenka vi
sokiais budais nukentėti.

Frank Lapinskas.

Kenosha, Wis.
Aklosios žarnos Uždegimu 

sunkiai susirgo p. Sofija ši* 
manaliskicnė. Jai buvo pada
ryta operacija ir ligonė da
bar eina geryn. Ji randasi 
Kenosha ligoninėje, bet mano 
greitai grįžti namo, prie sū
naus ir vyto.

Pp. šimanauskai yra gerai 
žinomi tarpe kenoshiečių lie
tuvių, kaipo pasekmingi biz
nieriai, kurie užlaiko Tavern 
biznį po numeriu 1361 52nd 
Street. Linkiu p. šimanaus- 
kienci pasveikti kaip galint 
greičiau. —Draugas.

tiiMin.i n

“Spyriai”
Pirmasis kalbėjo SLA prez. 

SI. Gegužis. Kalba buvo trum
pa, taip sakant, •— linkėjo ge
rovės.

St. Vitaitis jautėsi gerai, 
anot jo pafėiškimo, —kaip kle
bonas kozonyčioje. Nors kozo* 
nyčios nebuvo, tačiau ramščią 
netruko, taip kad buvo progos 
visiems ant šio to pasiremtu

Perstatomas daktaras Vini* 
kas; nors musų daktaras ne
mušk ulingas vyras, bet spyčių 
išrėžė O. K. Na, juk prakalbai 

(sakyti muskulai ir nereikalingi, 
reikia, mat, kitų atributų.

Kalbėjo A. Mikalauskas, taip 
sakant, vyras iš stomens ir lie
mens; jis savo storu baritonu 
linkėjo gero Susivienijimui 
Vyras už tai esi, Mikalauskai! 
Na, o mano susiedka ir sakot 
ha, jei jau vice gerovės neno
rės, tai kas gi benorėtų...

Kalbėjo jr busimas vice, tai 
mušą (Pittfeburgho jonas; jis 
tai tikrai pittsburghietiškai pa
reiškė: “Vyrai, darykim blzniš- 
kai: mažiau kalbėkim, o dau
giau gėrklėš Vilginkim.” Na, to 
tik ir reikėjo, kad publiką iš
judinus ir detroitiečius pra
linksminus, mat visi apsupo 
“didįjį stalą”, kur alutis puto
jo, o detroitiečiai biznį darė.

Pavilginę savasias /“kakari
nes”, išgirdome busimojo pre
zidento F* Ragožiaus kalbą.

Na, jis kad drožė, tai drožė, 
mat panaudojo visus kūno pa
jautimus. Ne vienas išsireiškė, 
jog ir Jonas Auksaburnis nebū
tų geriau pasakęs, mat vieni 
iš susijaudinimo, kiti dėl alu
čio putų, net ašarėlę braukė 
nosinėn, kitų gi krito tiesiai į 
pūtuojančio alučio stiklinės, 
sukeldamos didesnį alučio pu«* 
tingumų*.

Ėmė temtb PabUgome tam
sos, jog jai užstojus, kaipo gri- 
noriai Šios apylinkės, nebesura
sime savos pastogės.

Parvykę viešbutin šovėme 
tiesiai į savosius kambarius, 
kad alutis išgaruotų ir kad 
nuvargusius kaulus pailsinus. 
Taip tai praėjo priešseiminė 
dienužė. Ką gero atneš rytojus 
— pabrėšiu rytoj. —P. Dargia.
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RĄD1O
Naujienų Radio 

programas
šios dienos Naujienų radio 

programe iš stoties WSBG, 
1210 kilocyklcs, nuo 9 iki 9:30 
vakaro, dalyvauja Kaimiečiai 
iš Lietuvos. Visas programas 
susidės iš liaudies dainų, to
kių dainų, kurias visi supran
ta ir daugelis yra dainavę 
ar niūniavę dar jauni būdami.

Programo sųstatas toks:
Pasėjau kanapę, komp. Pet

11.50

9.25

Refrigeratoriai
shopping

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

1:30 po pietų.
8:30 Vai. vakafe

NUOLATINIAI BUDR1KO RADIO PROGRAMAI:
Nedeliomiš WCFL, 970 k. nuo 1 ii 

Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 f

Keletas refrigeratorių 
su niotor unit motoru 
$150.00 vertes, bus par
duota po

$69.00
Lengvais 

išmokėjimais.
Budriko krautuvėje yra 
pilnas pasirinkimas nau
jų — WEST1NGHOUSE, 
NORGfc, LĖONARD IR 
G1BSON elektrikinių re
frigeratorių.

JOS. F. SUDRIK, 
INGORPORATĖD

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

Gals.

3.95
4.95

Sths
14.90

Qts.
18.50
12.50
15.50

Pidts
19.10
13.00
15.90

Crab Orchard 
Silver Bell Str. 
Robt. Henry Str. 
Ky. Bourbon 
London Dry Gin 
(Walker8) 
Polo Club Gin

BRIDGEPORT LIQUOR CO
INCORPORATED

3252 So. Halsted St.
VICTORY 5382—6383.

-------------------- ---- i --------------------

Rusiška ir Turkiška Pirtis,
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Ldiiis Av. Tel. Kedzie 8902
Venos, lietaus ir druskos VAtidS.

sWimming pool. ‘
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. y.,

Special 
tiktai

savaite!

Daktaras
KApltorias

Pasauliniame kare 

gydo Visas ligas vYrU ir moterų per 28 metus 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciahškai gydo ligas pilvo, plaučių ir pu»lčs, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, rėUttiatlžfną, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gdll padaryti. Ptaktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patafintaš dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliotais nūo 11 ryto iki 1 Vėl, .
4200 West 26 St. pampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

rausko; dainuoja Kaimiečiai 
iš Lietuvos.

Kad aš jojau, komp. Šim
kaus; duetas, Vytautas Tarutis 
ir Pranas Pūkis.

Atjojo bernelis, komp. T. 
Kelpšos; trio, Al vyną Tryli- 
kaitė, Stella Rimkaitė ir Pra
nas Pilkis.

Parsivedžiau Mergužėlę - 
lepūnę, komp. Petrausko; dai
nuoja Kaimiečiai iš Lietuvos.

Temsta Dienelė, komp. Mo- 
niuškos; sblo, Vytautas Taru
tis.

Karvelėli, komp. Petrausko; 
duetas: Alvina Trylikaitė ir 
Stella Rimikaitė.

Čia Kraštas Liūdnas, Nejau
kus, komp. Žilevičiaus; dai
nuoja Kaimiečiai iš Lietuvos.

Muzikos vedėjai, K. Stepo
navičius ir jo žmona.

Be šio malonaus programo, 
bus dar žinios iš įvairių pa
saulio kampų ir iš lietuvių gy 
vehimo. Taigi lygiai 9 valandų 
vakaro atsukite savo radio ir 
pasiklausykite Naujienų radio 
programo.

) VVISSIG,
f Specialistas II 

Rusijos
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Tarp Chicagos
Lietuvių

t _________________

Lietuvių daktarui 
padarė holdapą

Didlapiai paduoda tokią ži
nią: (Pirmadienio vakarą du vy
rai atsilankė į daktaro dentis- 
to Zubo (lietuvio) ofisą adresu 
4301 Archer avė.

Vienas jų nusiskundęs dan 
•ties skausmu. Bet pasirodė, 
kad jie buvo ne pacientai, o 
plėšikai. Jie atėmė iš daktaro 
$210, sumušė jį ir uždarė klo
zete prie ofiso.

Daktaro Zubo riksmą, kai jis 
buvo uždarytas klozete, išgirdo 
Dr. S. F. Wietrzynski, kuris 
turi ofisą šalia Dr. Zubo ofiso 
ir gyvena Hiate tuoj šaly ofiso. 
VVietrzynski išgirdo Dr. Zubo 
šauksmą, kai naktį grįžo namo. 
Jis ir paliuosavo savo kolegą.

roitan kaip SLA. kuopos dele
gatas.

Ir galima jau dabar pasaky
ti* joge! jis tvirtai stos už tai, 
kad sekamas Susivienijimo 
seimas butu laikomas Ciceroj. 
Ura!
Žodis kitas apie Improvernent 

kliubą.
Lietuvių Improvernent Kliu- 

bas yra namų savininkų orga
nizacija. Jis yra ne pašaipiuis 
ir ne politinis. Tačiau politi
ka užsiima — ir gan plačiai.

O tas pačiai organizacijai 
neina į sveikatą. Ir “gabusis” 
prezidentas turėtų apsižiūrėti, 
nes pašaliniai politikieriai 
ko gero kitiems nevelija, 
tik žiuri šiltų vietų sau.

Kas dėjosi praėjusiame
sirinkime, tai ne viską galima 
užgirti. Svarbiausi reikalai tai 
aukštos taksos ir vandens by
los. Komisija turėtų sukrusti 
ir pagelbėti kliubo nariams, 
nes yra daug nusiskundimų, 
kad tie ponai demokratai tai 
tiesiog iš galvos kraustosi.

Ant republikonų jie šunis 
karstė, o dabar matome, kad 
jie yra ne kiek negeresni už 
buvusius valdininkus.

G. Balchuno motina, kuri pa
sakė gražią kalbą, A. Balchu- 
nas, jauno Stasio tėvas, irgi 
pratarė keletą žodžių.

J. Sciaciro, II. Nelson, W. 
Berry— jaunuoliai, kaip drau
gai, sveikino S. G. Balchuną 
velydami jam gerų pasekmių.

Tarpe kalbų grota visokį 
maršai, kas buvo labai malo
nu ir tinkama tokioje vaka
rienėje.

—S t alse liuką s

Kultūros Ratelio 
vakarėlis

nie

SU-

Pasveikino gavusias diplomus, 
p-lė Kairi utė vyksta Lietuvon

Virš $1,000.00 nauju 
aukų “Lituanicai II”

Paskutinėmis dienomis AL- 
TASS iždininkas J. Mackevičius 
ir sekretorius A. Vaivada gavo 
sekamas aukas ir sukeltus pi
nigus “LRuanicai II”:
Town of Lake kolonija, per p.

W. J. Kareivą ......   $140.65
Brighton Park kolonija

per p. J. Yušką ......
J. Jakštis ...................
New Philadelphia, Pa.

per p. S. Bulotą 
Danbury, Conn., per

A. Radzevičių .....
White Plains, N. Y.

p. S. Seniškevičių 
New Haven, Conn.,

p. M. Kvaratiejų
Southhold, N. Y. per p.

M. J. Shipuleskį ......
“Tėvynės” Red. S. tf/Vi-'

taičio surinktos aukos 20.00 
J. švelnia, Chicago ........
Col. J. Haughteling ......
Philadelphijos birž. 13 d.

VVS Aviac. dienos
pelnas (dalinas) ....... 763.65

Dayton, Ohio, per p.
Gudelį ......................... 10.00

V. Budris, Chicago —
10 litų ......................... 1.70

šeštadienio vakarą ir sek
madienį musų apielinkėj ruo
šta didelės iškilmės. Skambė
jo “ura, ura”. Atrodė lyg de
presija butų jau baigusi nyk
ti. Ak, kad taip butų!

— Ciceronas.

Roseland

P-

per

per

70.00
5.00

107.23

91.00

7.00

17.75

10.00

2.00
5.00

$1,250.98Viso
(Prie skridimo parėmimo pri

sidėjo ir Pasaulinės Parodos 
tautinių grupių dienų viršinin
kas pulkininkas J. Haughteling 
paaukaudamas $5.

Cicero

Stanley 
mokslą 

ėmė

baigėG. Balchunas 
Illinois universitete 
chemijos kursą.

tės-pikniko. Tai birvu šver:č, 
apie kurią dar ir šiandie dau
gelis kalba.

Reikia tarti komisijai pade 
kos žodį už gerą pasidarbavimą 
surengime tokio milžiniško pik 
niko. Tuo labiau, kad visų sro
vių žmones buvo užganėdinti. 
4 chorai, rištinės, kumščiavi- 
masi, laimėjimai dovanų ir įvai
rus kiti prašmatnumai žavėtu 
žavėjo publiką.

O čia musų nuolatiniai kliu
bo rėmėjai, kaip J. J. Bagdo
nas, S. M. Skudas, P. Smith, 
M. Biago, K. Warnis, Radžius,

S. Warnis ir ir Pilipavičius tik 
kloja dešimkes ant baro ir vai
šina keistutiečius įvairiais gar
džiais gėrimais.

Bet kiek čia 
kio parengimo! 
komisija, dirbo
čiai, o labiausiai tai tie, kurie

atgal lošimas buvo susitruk- 
dęs. Dabar gi jis atnaujinta.

Praėjusį sekmadienį 3 vai. 
po piet susirinko didele minia 
žmonių ir visi atydžiai tčmijo 
lošį, kad pamatyt, kas išeis 
laimėtojais. Lošis užsitęsė net 
po šeštos vai. vakaro. Rožie- 
čiai pralaimėjo 6 prieš 7.

Lošimas buvo atkaklus. Abi 
pusės veikė įtempusios savo 
jėgas ir gabumus. Iš to gali
ma spręsti, jogei kliubiečiai 
savo garbę išlaikys už'larnau- 
toj aukštumoj. Tik neturėtų 
bijoti pakeitimų, įsileidžiant 
keletą naujų jėgų.

Naujas menedžeris, p. Svai- 
kauskas, supranta savo biznį, 
o Kliubo komisija susidaro iš 
5 gabių vyrų. Jauktas mokės 
tvarkiai elgtis. Tat laimingo 
pasisekimo! —Kliubielis.

darbo prie to-
Dirbo musų 

visi keistutie-

yra pasišventę dirbti kliubo ge
rovei.

Well, musų darbas, musų pa
sišventimus lemia kliubui gera 
ateitį. Ir iš šito pikniko liks 
kliubui daug pelno. Kiek? Dar 
nežinau.

St. Narkis, korespondentas.

YRA 
PAVOJINGA

KIEKVIENOS
RŲŠIES
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 ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

Penktadieny,
dieny — 4 Didelės Dienos

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

Iki Pliku Sienų Išpardavimas!
$50,000 VERTĖS PlIRVIRŠIO PREKIŲ!!

Tūkstančiai šturmuos Duris šiame Bargenų Outlete šio Milžiniško Mail Order Perviršio Išpardavime!! 
Ištuštinsime Staką iki Plikų Sienų, toks yra Mail Order Divizijos įsakymas. — Sensacingas Kainų numu- 
šimas ant visu Prekių. Ateikite labai anksti i šia Barbenu Puotą!!

Trečiadieny, — Ketvirtadieny, Šešta- MR.

Sekmadienio vakarą, birželio 
24 d., Smith’s Palm Garden sve
tainėj įvyko jaukus Kultuvo? 
Ratelio vakarėlis.

Pirmiausia žodis-kitas xi[pie 
patį Ratelį. Jei neklystu, pra
džia šios draugijos pasirodė 
North sidėj 7-8 metai atgal. 
Ją organizavo Northsides lietu
vaitės, lankiusios aukštesnę mo
kyklą ir tur būt viena kita — 
kolegiją.

šiandie Kultūros Ratelio na
rių didžiuma yra baigusios ko
legijas arba universiteto kursą 
lietuvaitės; kitos yra įsigiju 
sios net po porą mokyklos lai
psnių ; gi vėl kitos tebelanko 
aukštąją mokyklą. Į Ratelį na
rės priimamos tik sulig esamų 
narių kvietimu ir tai tik stu
dentės turinčios bent dvejus 
universiteto ar kolegijos mo
kslo metus.

Praėjusį sekmadienį Kultūros 
Ratelis surengė vakarėlį, kad 
pasveikinti savo keturias na
res, kurios baigė pasirinktus 
profesijai kursus.

Šių keturių narių tarpe bu
vo p-lė Anna Kairis, gavusi ma
gistro laipsnį iš Nortvvestern 
universiteto; p-lė Elden Geni- 
tis, gavusi B. A. laipsnį iš 
Northwestern universiteto; p* 
lė Bernice Malelaj gavusi B. A. 
laipsnį iŠ “ Eake^Forešt kolegi
jos, ir p-lė Helen Pilkis, ga 
vu'si diplomą iš Illinois School 
of Pharmacy.

Vakarėly taip pat dalyvavo 
Ratelio narių tėvai ir motinos. 
Laike vakarienės pasakė trum
pas kalbas Dr. Juška, p. K. Kai
ris, kai kurios Ratelio narės, o 
taipgi šiemet baigusios mokyk
las narės ir kt.

Smagus būrys jaunų gražių 
mergaičių, sumanus p-lės Ba- 
lickaitės, kaip tostmeisterio, 
perstatymas kalbėtojų, jauki 
vieta ir geru skoniu paruošta 
vakarienė (už ką didelis kredi 
tas priklauso p-nui Smith), ii 
prie viso to tikslas, kuriuo va
karienė rengta, sudarė nepa
prastai malonią nuotaiką.

Beje, viena Ratelio narių, 
būtent p-lė Anna Kairis, šian
die apleidžia Ghicagą ir vyks 
ta Lietuvon. Tenai ji tikisi 
viešėti keletą mėnesių, o gal ir 
ilgiau.—V. P.

Teisybes Mylėtojų 
D-stes piknikas 

pavyko.
Birželio 21 d. Winewood 

Beer Garden, kurio savinin
kas yra Wm. Dambrauskas, 
įvyko Teisybės Mylėtojų Dr- 
stės piknikas. Piknikas gerai 
pavyko. Į pikniką atsilankė 
gražus būrys svečių, kurie, 
grojant muzikai, apsėdę stalus 
nukrautus užkandžiais 
gini linksminosi.

Vienas dalykas tenka 
mėti, būtent tas, kad

Tai yra labai puikios dresės — ne namini žiurstai!! Šio
mis Sensacingai žemomis kainomis

SENS 
CINGAS

1 25c ir50c DYKAI!!
10,000 Pasaulinės Parodos tikietų 
dėl kūdikių. Dykai tikietas su kiek
vienu pirkiniu. Jus išleidžiate $1. ir 
jus gaunate 1 tikietą—jeigu išteisite 
$5., jus gausite 5 tikietus.

sma-

♦Šilkines

♦Pigue

♦Naujo
viškos

♦Organ- 
dies

Vertės iki 
$2.98 ir 
iki $1.98

DRESIŲ
IŠPARDAVIMAS!!

pazy- 
Wm.

Dambrausko Daržas arba Wi- 
newood Beer Garden, kurio 
garsinimą matote Naujienose 
kasdien, yra tikrai graži vie
ta, apaugusi lapuotais med
žiais. Dulkių čia nėra nė žen 
klo. O dar vidury daržo ran 
dasi prūdas.

Ir Teisybės Mylėtojų Drau
gystės darbuotojai, nariai ir 
svečiai buvo labai užganėdin
ti, kad jie nurengė pikniką 
tokiame gražiame darže.

Pikniko svečiai jau vėlai, 
nenorėdami apleisti miško 
kvepiutį orą, važiavo namo.

v > — Senas Petras.

1000 NAUJŲ SKRYBĖLIŲ 
VERTĖS IKI $4.88

Tai yra naujas siuntinys, kurį mums 
prisiuntė Mail Order Divizija, šiau
dinės, Vailokinės, Naujoviškos Kom
binacijos. Visų spalvų.
Visokio Didžio .................. www

Didelis Barme
nas ant Mote

rų Kautų

Reguliario ir 
Didelio Saizo

2.99

6750 visai naujų dresių 
dėl moterų, merginų, 

mergaičiųStanley G. Balchunas, sūnūs 
plačiai žinomo vietos biznie
riaus Antano Balchuno, už 
laikytojo Balchunas svetainės 
158 E. 107 St., užbaigė Illinois 
universiteto chemijos skyrių.

A. Balchunas labai paten
kintas ir džiaugiasi sunaus 
pasiryžimu siektis geresnės 
ateities. Sekmadienį, birželio 
17 d. sunaus pagerbimui p. 
Balchunas buvo surengęs ba
lių, į kurį suvažiavo daug sve
čių, didžiumoj lietuvių ir ki
tataučių biznierių.

Baliukas įvyko Balchuno 
svetainėje, kuri buvo išpuošta 
labai puikiai. Apie dešimtą 
valandą prasidėjo vakariene 
ir sykiu baliuko programas, 
susidėjęs iš kalbų ir muzikos.

Graborius J. J. Bagdonas 
buvo bankieto toastmasteris. 
Pakvietė pakalbėti patį baliu
ko “kaltininką,” tai yra jauną
jį S. G. Balchuną, kuris pa
sveikino susirinkusius, pady
kavo svečiams, kad taip skait
lingai atsilankė, taipgi dėkavo 
tėvui, kad jį leido į mokslus.

Jam baigus kalbėti, jo jau
nasis broliukas Ričardas, ro
dos, 3 metų amžiaus, įteikė 
gražų gėlių bukietą, kas pa
darė ypatingai malonų įspūdį 
susirinkusiems.

Toliau buvo pakviestas kal
bėti aptickorius S. Vilimavi- 
čius, grab. I. J. Zolp, J. šarkiu- 
nas, E. Chepulis, A. J. Tupi- 
kaitis, S. Juška, Julė Saduliu- 
tė, roselandiečių gražuolė, 
Naujienų gražuolių konteste 
laimėjusi antrą vietą, Zuzana 
Dantienė iš Detroit, Mieli., S.

♦Margos

♦Kombi
nacijos

Nusipirkite Dresę už 49c arba 88c 
— Jus nusipirksite antrą dresę 

už 25etiktai ................................... fcUU
Nusipirkite Dresę už $1.49 — Jus 
nusipirksite antrą KDa
dresę už tiktai .................. vUw

Moterims 
belės. Special

Sporto Skry- 
12c

2."

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo 

žinios

■

Sesutę, Motutę, Kaiminką arba Draugą. Jokių ap-Atsiveskite/ feavo 
rubežiavimų dėl saizo ir spalvos. Tai yra išpardavimas, kuris atsi- 
tinka tik sykį gyvenime. Ateikite anksti!__________ .

MILŽINIŠKAS PRATUŠTINIMAS 
4000 PORŲ ČEBATUKŲ

DEL MOTERŲ IR MERGINŲ — VISOKIŲ ŠAIŽŲ 
NAUJOVIŠKA AVALINĖ. Pa- 
sirinkimas visokio styliaus. Cu- 
ban arba Aukštos Užkulnis. 
Tamsiai ir šviesiai Rudi ir 
Juodi. Daugelis šių čebatukų 
verti keturius ir penkius sy
kius daugiau negu šios sensa
cingai žemos kainos. Nepralei
skite šios progos!!

Atbalsiai iš pikniko

Jau praėjo keliolika dienų 
nuo įvykimo keistutiečių sveru

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svaru

Luedeke 1B Dayton mXn* •■ai 

i'nau holo M Ir Somendno’e'“'"'118 “ 

nu S!3

«... " )M ‘“t. nuroti

Kiti geri čebatukai $1.49—$1.99

Margas Perkalis. Didelis pasirinkimas 12/2C 
visokių paternų — už yardą .................. ■ v
RAYON Margas ir Madras — 50c vertybė. Spalvų 
Kombinacijos — už 18c
yardą .................... ....................................... ■ ww
SCRIMS FIRANKOS. Kokia puiki vertybė. 15c 
2 yardai už ......... ................................... ■ ****
Mažulėlių čebatukai. Vertės iki 50c 
už porą. Tikras pirkinys .................

SWAGGER 
SIUTAI ......
JĄQUETTES — Pakol jų išteks. |
Tik- $4 OO I
tai ....................................... ■ ■
šios prekės specialiai nupigintos | 
greitam pardavimui!! Ii

TUŠČIŲ SIENŲ BARGENŲ 
SPECIALIAI!!!

NUOSTABIOS PRATUŠTINIMO 
VERTYBĖS

MOTERŲ IR MERGINŲ ROBERI- K
NIOS PELERINOS. Vertės |
iki $1.00 ............................. I
Vyrams su krašteliais Nosinės. Bak
sas iš 6 už 1Qf*
tiktai ................................
Khaki Siutai dėl kūdikių.
Didžio 2 iki 6 ..................

15cDėl Smilčių Zabovelės. 
50c vertės ..................
Vyrams Shantung Šilkini Marški
niai. $1.75 vertybė už 66C 
tiktai ....... ...... ........... ..........

Berniukams Maudimosi Kostiumai.
Grynų vilnų. Mėlyni ir Juodi ..................
Vyrams Maudimosi Kostiumai. Grynų 
vilnų. Visokių spalvų ir šaižų ..................
Moterims šilkinės pančiakaitės.
3 poros už ..................................................
MARSHMELLOWS. — Pakol 2000 baksų 
išteks. Baksas tiktai ................................
Moterų Pirštinaitės. Puikios rųšies. Nau
joviškos naujos pieskų spalvos. Pora

69c
99c
29c

5c
9c

18c
Iš lietuvių spulkos darbuotės

10c

Cicero
Šis

PETER PEN

•tT.:’'

■ ,,,
’« v

Raudonos Rožes Kliubo bei
sbolo lošis vėl eina. Kiek laiko

šią savaitę lietuvių spulkos 
(4917 West 14 st.) visus reika
lus prižiūrės p. Kimbarkas, 
spulkos prezidentas. Mat, sek
retorius C. Genis išvyko Det-

tas apie Raudonos Rožės 
kliubą.PILĖS

Be peilio, deginimo arba elektrikos 
VOTIS. SPRAGAS, FISTULAS. PRURITIS 
(NležanRoa Pilės), PR08TATITIS ir kitos 
meilinis ligos gydomos musų ivelnu ir ne
skaudžių VARICUR Metodu.
Mee ypatingai kviečiame tuoe, kurie,yra ne
tek* vilties būti pagydytais. Yris stačlok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties Ilgos 
greit atsiliepia | SI treatmentą.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

* Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmonių mano, kad jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO, NKURITTS, NEURALGIA, 
ARTHRITIS. NERVIŠKUMO. arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Jq Ilga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ. VARICOSE V001U. SU
TINUSIU BLAUZDŲ nrba MEŠLINM LI
GŲ.
The VARICUR padarė tuketanBue llnkemale 
—KODRL NE JUST
REIKALAUKITE MUSU KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminaciįa ir Patarimas

Ofiso Valandos: e Iki 8 kasdien. Antrad. Ir 
Penktad. tiktai nuo 0 iki 6.-—Nedaliomis 
ano 0 iki 1 po piet.

VARICUR

64 WEST RANDOLPH ST.
J tnhaa Garrick ThMtre BM<.

CHICAGO MAIL O R 
BARGAIN OU 

511 South Paulina Sfręėt—Marshf leld ”L” ond Str^ęl
Hours 8 to 6-—Thursday -and ‘Saturday Eves. to ė:30 P. M
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Bendrai imant, 1933 m. dėl bado visuose kraštuose 
mirė 2,400,000 žmonių. Tuo pačiu laiku, kad pakėlus 
kainas, buvo sunaikinta maisto produktų sekamai:

Grudų .......... 58,800 vagonų.
Ryžių .......... 144,000 vagonų.
Kavos .......... 267,000 maišų.
Cukraus .... 5,632^000

Karui buvo sunaudota 423,000 vagonų grudų. Mėsos 
buvo sunaikinta: konservų pavidale 
šviežios — 2,580,000 svarų.

Komitetas apskaičiuoja, kad tais sunaikintais 
maisto produktais butų buvę galima išgelbėti 65 nuo
šimčius dėl bado mirusius žmones. Be to, jis dar pri
duria, kad badas daugiausiai žmonių nuvarė į kapus 
sovietų Rusijoje!

5,000,000 svarų,

PATRO-IDIOTIZMAS IS SLA. SEIMO

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

Garsusis anglų mokslininkas ir filosofas Bertand 
Russell prieš kiek laiko pareiškė, jog viena didžiausių 
šių dienų pasaulio nelaimių yra patro-idiotizmas, ku
ris juo tolyn, tuo labiau pradeda įsigalėti.

Pakanka pažiūrėti į tai, kas dabar dedasi Vokieti
joje, kur įsigalėjo naciai. Hitleris savo knygoje “Mein 
Kamf” (Mano kova) sako, jog vokiečiai reikia auklėti 
taip, kad jie suprastų savo vertę. Kitais žodžiais sa
kant, kad kiekvienas vokietis, nors jis butų ir papras
tas gatvių šlavikas, jaustųsi, jog jis aukščiau stovi nei 
anglų mokslininkas arba išradėjas.

Tai geriausias patro-idiotizmo pavyzdys. Bet taip 
dedasi rle vien Hitlerio valdomoje Vokietijoje,' kur kiek
vieno mokytojo pareiga yra aiškinti, jog visa, kas yra 
gera pasaulyje, sukurė ari jonai, — vyriausiai vokiečiai 
Italijos fašistai irgi yra persisunkę ura-patriotizmu ir 
siekiasi atsteigti senovės Romos imperijos galybę. Ne
trūksta pamėgzdžiotojų ir kitose tautose.

Ir įdomiausias dalykas yra tas, kad ura-patriotiz- 
mas arba patro-idiotizmas žymiausiai pasireiškia tose 
šalyse, kur viešpatauja diktatūros. Nesudaro išimtį nei 
Stalino valdomoji sovietų Rusija. Dar caro laikais Ru
sijoje buvo susikurusi “tikrųjų rusų sąjunga”, kuriai 
vadovavo Puriškevičius, Markovas II ir kiti. Kai revo
liucija nušlavė nuo sosto Romanovus, tai susmuko ir 
toji sąjunga. > *

Prie valdžios vairo atsistojo bolševikai, kurie dė
josi didžiausiais internacionalistais, kurie aršiausiai 
smerkė visokias tėvynės “išdavystes”. Bet štai prasidė
jo nesusipratimai su Japonija. Susidarė gana rimtas 
karo pavojus. Kai kurie mano, jog anksčiau ar vėliau 
Rusijai teks kariauti su japonais. Na, o jeigu taip, tai 
reikia prie karo ir prisiruošti.

Karas yra visos šalies “reikalas”, visų tos šalies 
gyventojų reikalas. Nepakanka turėti stiprią armiją, 
gerus ginklus. Reikia, kad tiek pas gyventojus, tiek pas 
kareivius butų “patriotiškas nusiteikimas” ir pasiryži
mas guldyti galvą už savo tėvynę.

Tą ura-patriotišką nusiteikimą bolševikai dabar ir 
stengiasi sukelti. Ir tai ypatingu budu. Pirmiausiai tapo 
išleistas dekretas, kuris nusako, kokius žmones bolše
vikų valdžia laikys tėvynės išdavikais. Išdavikais bus 
skaitomi visi tie, kurie išduos kariškas ir valstybines 
paslaptis, šnipinės, pereis j priešų pusę, pabėgs arba 
perskris į užsienį.

Tokie išdavikai bus sušaudomi ir jų visas turtas 
konfiskuojamas. Baudžiami bus ne tik pabėgusieji ka
riškiai (žinoma, jeigu juos pasiseks pagauti), bet ir jų 
giminės,, kurie žinojo apie pabėgimą, bet nepranešė val
džiai. Tokiems pabėgėlių šeimos nariams bausmė numa
toma nuo 5 ligi 10 metų kalėjimo ir konfiskavimas viso 
turto.

Tai dar ne viskas: visi pabėgusiojo pilnamečiai šei
mos nariai ir jo artimiausi draugai gali būti išsiunčia
mi’ penkiems metams į Sibirą. Ir tai nežiūrint to, ar jie 
ką nors žinojo apie planuojamą pabėgimą, ar ne.

Dėl to dekreto bolševikų oficiozas “Pravda” deda 
straipsnį, kurio tonas nepaprastai patriotiškas. Prie to 
straipsnio nieko negalėtų pridėti ir didžiausias buržu- 
aziškas ura-patriotas. žodžiai “tėvynė0 ir “tėvynės pa
reiga” mirgą beveik kiekvienoje eilutėje. Komunistų 
partijos organas sako, kad kiekvienam sovietų piliečiui 
Rusijos garbė, šlovė, galingumas ir gerovė privalo būti 
aukščiausiu įstatymu. Tie, kurie pakelia ranką prieš tė
vynę ir išduoda ją, privalo būti sunaikinti. Giminės tu
ri atsakyti už išdavikų nusikaltimus.

Vadinasi, bolševikiški ura-patriotai dėl “tėvynės 
garbės ir šlovės” ims įkaitus, kad atgrasinti savo kariš
kius nuo bėgimo į užsienį. Matomai, tą žiaurų dekretą 
paskelbti bolševikus paskatino raudonųjų lakūnų pabė
gimas. i

Caristinėje Rusijoje žmonės buvo verčiami, kariau
ti “už carą, tėvynę ir tikėjimą”. Pravartu butų turėti 
savo šukj ir bolševikiškai Rusijai. Pavyzdžiui, tokį: “Už 
Staliną, tėvynę ir komunizmą!”

Pildomosios Tarybos narių 
raportai

Antra S. L. A. 38-to seimo 
sesija buvo pašvęsta Pildomo
sios Tarybos raportų skaity
mui. Visgi juos pradėjo skai
tyti ir skaitė koLkas ištisai, 
nežiūrint kad visi raportai yra 
atspausdinti didelėj knygoj.

Prieš skaitant raportus, 
mandatų komisija išdavė sa
vo raportą, rekomenduodama 
priimti visus delegatus, išsky
rus tris, apie kuriuos busią 
tarta vėliaus. Delegatai tada 
vėl peršaukti, ir kiekvienas 
gavo delegato ženklelį, o taip
gi tą didelę, didėlę knygą su 
atskaitomis, raportais ir kon
stitucijomis.!

Prezidento raportas.
Prezidentas S. Gegužis išda

vė savo raportą, kaipo prezi
dentas, perskaitydamas žodis 
į žodį tą raportą, kurs yra ats- 
pauzdintas didelėj knygoj. 
Daugelis delegatų «ckė iš tos 
knygos p. Gegužio kalbą. 
Skaitymas užėmė apie 45 mi
nutes. Del raporto nebuvo jo
kių klausimų ir raportas bu
vo priimtas vienbalsiai.

Vice-prez. raportas.
I • 4 V F. ” 1 • '

Tada p. A. Mikalauskas iš
davė savo raportą kaipo vice
prezidentas. Jo raportas pati
ko delegatams dėl to, kad bu
vo trumpas. Prezidentas Gegu
žis atrado, kad vice-preziden- 
tas ką tai neteisingai pasakęs 
savo raporte. Sutikus vice-pre- 
zidentui savo raportą pataisy
ti pagal Pildomosios Tarybos 
protokolo, jo raportas irgi 
vienbalsiai tapo priimtas.

Sekretoriaus raportas.
Visi tada pradėjo žiūrėti

baime į baisiai ilgą ir pilną 
skaitlinių sekretoriaus rapor
tą, ir kai kurie net prašė sek
retoriaus, kad jis kaip nors jo 
skaitymą sutrumpintų, nes vis 
vien jis visas yra atspauzdin- 
tas didžiulėje šio seimo kny
goje. Prezidentas patarė bent 
skaitlines apleisti. Sekretorius 
dr. M. J. Vinikas prižadėjo 
pasistengti, bet visgi jo ra
porto skaitymas užėmė su 
viršum tris valandas.

Sekretorius savo raporte 
pažymėjo, jog su daugeliu SLA, 
bondsų dalykai nekaip stovi. 
Kad finansų komisija davusi 
neapgalvotus patarimus kai- 
kuriuos netikusius bondsuš 
parduoti, bet kad Pildomoji 
Taryba išmintingiau pasielgu
si tų bondsų neparduodama. 
Bet kiek ir uz kokią sumą 
Susivienijimas turi tokių neti
kusių bondsų ir kiek nuosto
lių Susivienijimas iš to turi aę 
turės, sekretorius Vinlkaš 
apie tai savo raporte aiškiai 
nepasako.

Dideli nuostoliai.Paduotame bondsų surašė jis paduoda dvejopą bondsų vertę: nustotytą metinę rinkos vertę: nustatytą metinę rinkos Amortizuota vertė yra bondsų vertė pribrendimo laiku.Iš bondsų sąrašo matyt, kad tik valdiški ir geležinkelių bondsai yta gerame stovyje. Bet jų Susivienijimas turi tik už $159,000.00. Viešųjų reik-* menų ir industrinių bondstj

Susivienijimo buvo nupirkta 
už ,$752,502.00. Jų “metinė” 
spėjama vertė sulig Viniko 
raporto esanti tik $415,150, ir 
“amortizuota” verti $518,516. 
Reiškia, geriausiam atsitikime 
iš viešųjų ir industrinių bond- 
sų šiandien Susivienijimas tu
ri $233,986 gryno nuostolio. 
Faktinai tas nuostolis tur būt 
bus daug didesnis.

Investuoto SLA turto sąra
še sekretorius Vinikas paduo
da morgičių sumoje $427,425. 
Tečiaus morgičių sąrašo ra
porte nėra ir nieko nepasako
ma apie tikrąją tų morgičių 
vertę. Raporte tik padrikai 
minima apie forkliozuojainus 
namus ir trys namai paduo
dami kaipo SLA nuosavybė 
po forkliozavimo — Tliomp- 
sonvillc, Conn., Waterbury, 
Conn. ir Detroit, Mich. Yra pa
duodama daug išlaidų for
kliozavimo reikaluose.

Lėšų fondas išbaigtas.
Iš sekretoriaus Viniko 

porto skaitlinių,, matyt, 
išmokėjimai iš
paskutiniais keturiais metais 
buvo labai dideli. 1930, 1931, 
1932 ir 1933 metais išmokėta 
daug daugiau negu įplaukė, ir 
tokiu budu fohde pasidarė 
sekamas deficitas:

1930 m.
1931 m
1932 m.
1933 m.

ra- 
kad 

lėšų fondo

us,413
6,623 

13,314 
11,480

su

DĖL BADO MIRĖ 2,400,000 ŽMONIŲ
I

Tarptautinis komitetas, kuris rūpinasi badaujančių 
Žmonių šelpimu, paskelbė sekamus davinius:

sueiti 
skaitliViniko

(Tęsinys)
Navikovas vikriai nusišyp

sojo jam.
—Aš eisiu... bet ar jai pačiai 

tas bus malonu?
—Tu apie tai negalvok, — 

Saninas uždėjo jam ant pečių 
abi rankas:—jeigtf tu skaitai, 
kad darai gerai 
paskui pamatysim

—Na, eikiva! — galutinai
pasakė Navikovas.

Duryse jis atsistojo ir tiesiai 
į akis Šuniui žiūrėdamas, su 
nežinoma jose jėga pasakė:

—Ir, žinai, jeigu tas butų 
aš padarysiu ją lai- 

Ši’ta frazė banališka,

daryk, o

minga, 
bet aš negaliu kitaip išreikšti 
to, ką aš jaučiu...

—Tas nieko, drauge, —ma
loniai atsakė Saninas: — aš ir 
taip suprantu!...

XXI.
Vakare, tą pačią dieną, kai 

Lydija pergyveno savo sun
kiąją dramą, Jurgis ir Karsa- 
viniutė susitiko knygyne. Jie
du paprastai pasisveikino ir 
kiekvienas jų ėmėsi savo rei
kalo. Karsaviniute rinkosi 
knygas, o Jurgis žiūrinėjo į 
Petrapilio laikraščius. Atsiti
ko taip, kad jiedu iš knygyno 
išėjo kartu ir ėjo jau tuščio
mis, aiškiai mėnulio nušvies
tomis gatvėmis.

Lauke buvo nepaprastai ty
lu, girdėjosi tiktai sušvelninti 
išdrykę, barškėjimai ir garsai 
naktinio sargo ir kaž kur už 
tvorų šuns lojimas. Ant bulva
ro jie netikėtai susitiko kokią 
tai kompaniją, kuri sėdėjo po 
medžių šešėliu. Ten girdėjosi 
gyvi šukavimai, matėsi stum
dymasis ir akimirksniu kieno 
tai nušviesti ūsai, barzdos ir 
papirosų ugnelės. Kai jiedu 
ėjo pro šalį/ aiškus ir links
mas vyriškas balsas pradėjo 
dainuoti:

Gražuolės širdis,
Kaip laukų vėjalis!...
Dar nedaėjus iki Karsavi- 

niutės namų, juodu atsisėdo 
ant suolelio kieno tai vartuose 
giliame šešėlyje, iš kur matėsi 
plati, lygi, mėnulio nušviesta, 
gatvė, o gale gatvės balta baž-

nyčios tvora ir tamsios liepos, 
iš kurių šaltai, kaip žvaigždė, 
spindėjo ant dangaus kryžius.

—Pažiūrėkite, kaip gera! — 
dainuodama pasakė Karsavi- 
niutė, parodydama ranka.

Jurgis akimirka ir su pasi
tenkinimu pažvelgė į jos bal
tus, pilnus pečius, apvaliai ži
bančius iš plataus mažarusiŠ- 
ko kostiumo ir pajuto neįma
nomą norą suspausti ją, pabu
čiuoti jos pilnas lupas, kurios 
buvo taip arti prie jo. Jis stai
ga pajuto, kad reikia tą pa
daryti, kad ir ji pati to lau
kia ir bijosi, nori.

Bet vietoj to, apleido mo
mentas ir išgaišo; jis sukreipė 
lupas ir juokingai kažką 
burbtelėjo.

—Apie ką jus kalbate? — 
Karsaviniute paklausė.

—Taip tik, apie nieką... — 
jau perdaug čia gera.

Jiedu tylėjo, klaikiai prisi
klausydami tolimųjų garsų, 
kurie skambėjo už tamsiųjų 
sodų ir žiurėjo į žibančius 
namų stogus.

—Ar jus buvote kada nors 
įsimylėjęs? — staiga paklausė 
Karsaviniute.

—Buvau... greit atsake Jur
gis. — O ką, jeigu aš pasaky
siu? — išsigandęs pamanė jis 
ir pasakė: — aš ir dabar esu 
įsimylėjęs. (Toliau bus)

Tik ką atėjo naujas 
Kultūros numeris 5

TURINYS:
Kultūros būvis, politiniai {vykiai ir 

mokykla — J. Laisvūnas.
Kosmiški spinduliai — Doc. P. Sla

vėnas.
Kašgaras — Jarkendas — Konst. 

Arris.
Audringas Francois Villono, valka

tos, galvažudžio ir poeto gyveni
mas — Antanas Venclova.

PaukSčiu Kelias — J. Grots. 
Galybės mįslė — S. Kapnys. 
Epigramų poema — J. Radžvilas. 
Ruduo netobulas — Antanas Rūkas. 
Po kryžuočių vėliava — K. Radck. 
Atomai — Sir James Jeans. 
APŽVALGA naujų knygų.
Galima gauti Naujienose. — Kaina 

45 centų.

DIDELE EKSKURSIJA

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
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Pridedant Jung. Vai it. Taktu*

č 97 50
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342 W. B’way, So. Boston, Masa.

HAMBURG- AMERICAN LINE
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JOS DIDYSIS BROLIS
h

Iš viso deficito ....... $39,860
Iš to matyt, kad lėšų fon

do rezervas jau tapo visas iš
tuštintas. Sausio 1, 1934 m. 
visas SLA. lėšų fondas susi
dėjo tik iš $4,398. Kadangi į 
lėšų fondą kas mėnuo įplau
kia tik apie $2,000 su viršum, 
o išleidžiama administracijos 
ir “Tėvynės’’ reikalams kas 
mėnuo apie $4,000, o rezervo 
nebėra, tai kažin kokiu ste
buklu galėtų šiandien 
administracijos lėšų 
nes.

Kelios skaitlinės iš
raporto gali truputį paaiškin
ti, kodėl taip greitai tapo su
valgytas didelis SLA. lėšų 
fondas. Sekretorius paduoda, 
kad vien 1932 ir 1933 metais 
tapo išmokėta: (

Viršininkų ir komisijų 
kelionės lėšos ....... $10,984.95

Legaliai patarnavimai 
(nepriskaitan't forklio- 
zavhnų) .............. $2,095.29
Aktuaro lėšos ....... 1,456.00
Taigi apskritai sflkhitlinės 

sekretoriaus raporte beveik 
perdėm pasakojo daug liūdnų 
istorijų kaip apie blogus in- 
vestmęntus taip ir apie 'pini
gų eikvojimą. Vienok žodžiai 
sekretoriaus raporte buvo ^žo
džiai pasitenkinimo ir beveik 
linksmumo. Jis pareiškė po 
liūdnų skaitlinių:“Tečiau, su pasigėrėjimu reikia* pastebėti, kad musų organizacija nebuvo taip skaudžiai paliesta, kad jai koks nors artimas pavojus’ grūmotų. Tiesa, musų organizacija sumažėjo nariais ir susilpnėjo finansiniai, bet jos susilpnėjimas buvo patėmytinai mažesnis, negu bendras ekonominis susilpnėjimas įvairių finansinių ir fraternalių organizaci- 4.. ♦»

r?1?
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CiceroIš miesto sales

Svarbu visiems!

Vajus prieš padegėjus
Be vaikino nenori gyventi

Moterims žinotina
Pocahontas mine run $ tonas

TEL. REPUBLIC 8402

Lietuviai Daktarai

Oppotite Dnvis Store, 2d Floor

Lietuvės Akušerės

Ofisas

Graboriai

Klaidų pataisymas
Keistas reikalavimas

nu

Yra

Tel. Monroe 8377

Visi Telefonai

Yardsl 741 -1742
Tel.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Bet prisidek, nes 
ir tas daroma vi 

Garbė tautai, o nu

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

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

Šame, 
•uUrterys, Sesuo, Žentas, Anūkai ir Giminės.

Mažeika. Telefonas

Marijona Palėk
PO TĖVAIS PAULAUSKAITĖ

Dr. Anthony Palmisano, 1600 
West Grand avenue, gavo laiš-

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

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

Jokia kita linija nenuveš

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Laidotuvėse patarnauja graborius S 
Yards 1188.

Prašome nesiųsti sėlių.

ir visa svarba remiasi vi- 
Gražiai pradėjome,

Valstybės gynėjo ofisas pra
dėjo smarkų vajų, kad areštuo
ti juo daugiau asmenų, kurie 
yra nužiūrimi kaip padegėjai 
trobesių. Apskaičiuojama, kad 
tik viena padegėjų gengė, ku
rios 17 narių dabar yra areš
tuotų, padariusi apie $1,000,- 
000 “biznio” padegimais.

•ėjo pro Ameri- 
buveinę, kuri ran- 

3219 So. Morgan

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victory 2848

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

me 
suomene. 
tai ir baigkime garbingą užduo- 
tj išpildyti—Dariaus-Girėno tęs- 
tamentą^

Bukite visi susirinkime. Te* 
mykite dalykų bėgį, kad nebū
tų sakoma “aš to nežinojau’ 
Tad buk, žinok. O jei nežinai 
tai klausk, 
esi lietuvis 
sų vardu, 
man, ne tau

CHICAGOS 
ŽINIOS

ką, kuriame buvo tokios rūšies 
reikalavimas:

Jis, daktaras, turi parūpinti 
laiško siuntėjams du neišgydo
mus ligonius, šių ligonių užduo
tis businti nudaigoti valstybės 
gynėjo pagelbininką Crowley ir 
patį valstybes gynėją Courtney.

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 7830
Namų telefonas Brunswick 0697Simon M. Skudas

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

Miesto finansų padėtis 
gerėjanti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

d.—-8:80 A. M. iki 8:30 P. M 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

ėst 22nd Street 
1—8 Ir 7—8

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roekvvell St. 
Tel. Republic 9728

Pasėkoj Alphonse Martinkus 
nugabentas į Bridwell ligoninę. 
Policininkas aiškina, kad Mar
tinkus mėginęs ištraukti per 
langą mašinini šautuvą iš Le
giono buveines.

Lietuvis berniokas pateko 
bėdon

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash '6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS1

ionos Palėk giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuošifdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarhavimą ir atsisveikinimą.

NuHude 1
Sunai

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

fayette 8572 
[Ulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

laiką policininkas
išgirdo krin-

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Chicagos miesto kontrolierius 
Upham paskelbė, tarp kitko, 
štai kokį pareiškimą:

Miesto darbininkams algų 
mokėjimas metai laiko atgal 
buvo užvilktas penkius mėne
sius. šiemet jis tėra užvilktas 
tik pusantro mėnesio.

Mokesčiai uždėti miesto lė
šoms padengti 1934 metais bu
vo $30,581,000 žemesni, negu 
1930 m.

Finansinė miesto padėtis žy
miai pagerėjusi.

Miesto taryba priėmė alder- 
mano Tomano patiektą rezoliu
ciją. Kalbama rezoliucija įsako, 
kad Committee on Traffic and 
Public Safety paruoštų patvar
kymą, kuris uždraustų automo
bilistams arti sekti ugnėgesių 
vežimus, kai šie skubinasi gais
rui gesyti, šitokie patvarkymai 
esą reikalingi todėl, kad auto
mobilistų artimas sekimas pa
skui ugnėgesius ir pastatymas 
automobilių arti gaisro vietos 
kart kartčmis kliudo ugnege- 
siams kovoti su gaisru.

Naujienų No. 149-me, apra
šyme Dr-ro, Eisino bankieto į- 
sis’kvcrbe keletas nemalonių 
klaidų. Motinos , vardas yra 
Bronislava, o ne Barbora. Tu
ri būti taipgi pasakyta: da
bartiniu laiku jaunas dakta
ras įstojo į Šv. Kryžiaus ligo
ninę kaip internas (o ne dirb
ti). Toliau: kalbėjo Vladislo
vas Vaitkus ir Dr. Rossell (o 
ne Vaitkus ir Rossell).

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 pilną 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 mes to nori-

Chicago Mail order outlet 
išpardavimas

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Chicago Mail Order kompani
jos vice-prezidentas įspėjo me
nedžerį, kad sandėlio krautu
vės (511 So. Paulina st., arti 
Harrison). visos prekes dabar 
turi būti parduotos pilnai; kad 
tik sienos tepaliktų. Mat, nu
tarta yra visai naujas tavoras 
atgabenti. Taipgi reikmenės 
šioj krautuvėj ar sandėly da
bar parduodama juo pigiausia. 
Jų pigumą parodo skelbimas 
telpąs šios dienos dienraščio 
laidoj.

Crane Coal Co, 
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
v Physical Therapy

and Midwife 
./ 6109 S. Albany

Avenue 
KįMNHHE||į|l Phone

Hemlock 9252 .
Patarnauja prie 

■kL JWW gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
e^ectir^c tr e a t- 
ment ir magne- 

AmKm tie blankets ir tt. 
, U Moterims ir mer- 

gtihoms patari
mai dovanai.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo 
dernišką studiją st 

Hollyvvood šviesoms.
420 W. 63rd St
Englewood 5883*5840

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel, Boulevard 6203 ir 8418 

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

Siunčiame Gėlės Telegramų i vis* 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gilia Dil Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabams

Pristatome I visas miesto dalia
3316 So. Halsted St., Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Apie tą 
Edvvard Cronin 
(ančių lango stiklų skaumbūji

Persiskyrė su Šiuo pasauliu Birželio 26 dieną, 2:35 valandą po 
piet 1934 m., sulaukus senatvės amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Šilalės miestely. Buvo narė Tretininkų, Gyvojo Rožančiaus, ir Apa 
štalystės Maldos Draugijos. Amerikoj išgyveno 26 metus. Paliko 
dideliame nuliūdime 2 sunu, Joną ir Stanislovą, 2 dukteres Mar- 
cijoną Wiczus ir Sophie Miksha, seserę Marijoną Paulauskaitę, 
žentą Petrą Mikshą, 6 ahukUs it gimines, o Lietuvoj pamotę, bro
li ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi dukters Sophie Miksha 
namuose, 2301 W. 50th St.

Laidotuvės jvyks PėtnyČioJ, Birželio 29 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
Eamaldos už vėlionies sielą, o iš ten bus nulydėta i šv. Kazimiero 

a pi nes.
Visi A. A.

Illinois Emergency Commi- 
ssion praneša, kad Britton I. 
Budd pavedė savo farmą vasa
ros laikui kaip vietą sirguliuo
jančioms moteris atostogauti 
ir pasilsėti; toms moterims, ku
rios gauna pašalpą iš komisijos. 
Vietos kalbamoj farmoj yra 210 
asmenų.

Norinčios pasinaudoti šia 
proga moterys dūliai platesnių 
informacijų gali kreiptis i ko
misijos ofisus adresu 1319 So. 
Michigan avė.

IPrezidentas Rooseveltas pa
sakys kalbą per radio ketvirta
dienį, birželio 28 d. Kalbos pra
džia 9:30 vai. vakaro sulig ry
tų standardiniu laiku. Manoma, 
kad prezidentas aiškins šalies 
vidaus reikalų padėtį.

Prezidentas Rooseveltas 
kalbės ketvirtadienį 

per radio

DR. YAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama 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
Į 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

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

i CICERO. IMS, - ■«

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

P-lė Alice J. Zyick, 23 m., 
gyv. 1474 Erie st., paėmė nuo
dų. Nors sunkiai susirgusi, ji 
veikiausia pasveiks. O nuodus 
paėmė todėl, kad vaiknas, su 
kuriuo ji draugavo, daugiau su 
ja nebenori vaikštinėti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS" IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street ■ 

CHICAGO, ILL.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tel Prospect 1610

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

KAZIMIERAS GRIKŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 25 dieną, 8 valandą va
kare 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Te- 
nienių parapijoj, Stegrelio so
džiuje. Amerikoj išgyveno 35 
metus. Paliko dideliame 
liūdime moterį Katariną (po 
pirmam vyrui Šedienė), duk- 
tere Virginia 18 metų, brolį Jo
ną. niartę Stefanija šedienę, 
švogerj Antaną ir Ignacą Pau- 
liką, švogerką ir jų gimines, 
švogerką Barborą Eidimt ir 
jos familiją, švogerj Kazimie
rą Rainį ir dukterį Oną. Kū
nas pašarvotas randasi 1022 
So. 151st Street, East Chicago, 
Ind.

Laidotuvės jvyks birželio 29, 
1934, 9:00 valandą ryte. Bus 
nulydėtas i šv. Pranciškaus 
parapiją, Indiana Harbor, Ind., 
po . tam bus palaidotas i Šv. 
Juozapo kapines.

Visi A. A. Kazimiero Grik- 
šo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

A. A. Kazimieras Grikšas 
prigulėjo prie Didžiojo L. K. 
Vytauto Draugijos, Chicago, 
Lietuviu Piliečiui Pašelpos Kliu- 
bo, Chicago. Vyrų Ūkės Kliu- 
bo, East Chicago.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mykolas Mepliwy,

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius

* Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė
ėst 35th St.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

Alphonse Martinkus, 19 me 
'tųr gyvenąs adresu 3315 Litu 
anica avenue 
kos legiono 
dasi adresu

ANTANAS KAMINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 25 dieną, 11:50 valan
da vakare 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Taura
gės apskr. ir parap., Sodalės 
kaime. Amerikoje išgyveno 40 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Marijoną, po tė
vais Sakaitė, 3 dukteris, Oną, 
Pranciška ir Antaniną įr 2 sū
nūs, Vladislovą ir Aleksandrą 
2 pusseseres Oną Simoniene ir 
Agota Jasaitienę ir jų šeimy
ną ir gimines, o Lietuvoj sese
ris, brolius ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3650 So. 
Wentworth Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dieny, Birželio 28 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Antano Kamin
sko giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 174 L_________ _ Ofiso Tel. Calumet 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

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

dieną.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. MIKELIS
756 W. 35th St 

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

TęL Victory 5904 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

---------------------------P—r.r.. n r.

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8895

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

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų 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 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 ------------

Valandos:
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti.

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868 •

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
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 
Rez. Telephone Plaza 2400

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue
JOHN B. BORDEN

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

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

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius. 
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Sęrings 43

Willow Springs, III.

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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai, vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.* Chicago, III
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

NEW YORK
PHILADELPHIA .............. .

28 valandas smagios keliones
PITTSBURIIG___ ______________ SO.7»
CLKVRLAND______________________ $7.50
DETKOIT . g3

T0UNG8T0WN $8---------- AK K O N 7.00
Bile kur | RYTUS

Išmėginkite Safeway Fast LimL 
teds 
taip saugiai bei taip parankiai 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

OFFICE
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i Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuviai pasizymė 
ję beisbolininkai
Rašau keletą žodžių apie lie 

tuvius žymh.’s beisbolininkus, 
kurie priklauso American ir Na
tional lygų jauktams.

Pirmas šioj srity pagarsėju
sių lietuvių yra su musų “VVhite 
Sox”. Tai Robertas Antanas 
Boken, 2-rasis baseman. Gimęs 
Merriville, Illinois, vasario 23 
d. 1907 m. Rudaplaukis, pilkų 
akių, sveria 170 svarų. Vedęs 
Oną Hyan, iš Kansas City mies 
to. Gyvena Kansas City.

Antrasis žymus beisbolinin- 
kas lietuvis yra Adomas Co 
mcrosky. Jisai 
tu*; Pittsburgh 

field. Tai

priklauso jauk- 
Pirates, kaip 

nacionalinė ly- 
gimęs gruodžio

sekcijose.
Yale uni- 
su “New 
American

tl.’i 
left 
ga. Comorosky
9 d. 19(M m., Luzerne Pa.; au
kštumo 5 pėdų 10’/2 colių, sve* 
ria 170 svarus, šviesiaplaukis, 
blondinas. Y.ra nevedęs. Gy
vena Luzeme, Pa.

Dar vienas musų tautos beiff 
bolininkas, dabar plačiai apra
šytas spaudos sporto 
yra Jonas Broca, iš 
versiteto. Jisai lošia 
York Yankees” — 
Legue. _

Siunčiu “Naujienoms” iškarpą 
iš šeštadienio “Evening Ame
rican” laidos apie šį jauną vy
rą. Butų gerai, kad gautumėt 
jo iš kitų suminėtų čia lošėjų 
paveikslus, kai jie dabar lošia 
Chicagoj. Adam Comorosky prieš 
musų Cubs, o Johnny Broca 
prieš muąų VVhite Sox, kuri ly
ga turi Antaną Boken.

Aš manau, kad daug Naujie* 

nų skaitytojų norėtų žinoti apie 
musų tautos beisbolininkus.

—Juozas Baškys.

Cicero
p. Adomas Bernadičius suren

gė pikniką

P-nas Adomas Bernadišius, 
savininkas anglies kiemo 49 
avė. ir 16 st. (phone Cicero 
311), turėjo didžiulį pikniką 
sekmadienį, birželio 24 d., Da
nieliaus darže prie 87 gatvės, 
pustrečios mylios į vakarus 
nuo Kean avenue.

Daug žmonių važiavo į Ber- 
nadišiaus pikniką. Ir kur ne
važiuos, jei viskas piknike bu
vo už dyką: ir valgiai ir gėri
mai. Ir ne tik valgiai ir gėri
mai suaugusiems, bet ir šaltko- 
šė ir kitokie saldumynai vai
kams ir senesniems.

šį pikniką p. Bernadišius su
rengė taip atžymėti įvykį, kad 
jo duktė, Stanislava Bernad; 
saite mokslą pabaigė, taip pa
dėkoti kaimynams ir draugams, 
kurie turi su juo biznio reika- 
lų.

Piknike buvo ir penki muzi
kantai. Tai Viktoro Slcpiko, 
Jr., (4140 So. Maplewood Avė., 
Chicago) orkestrą, čia par 
tenka pažymėti, kad ir p.p. Sle- 
pikų vaikai baigė mokyklų kur
są. Sūnūs baigė aukštesnį mo
kslą, o duktė žemesnį. Ir p.p. 
Slepikai manė surengti piknf- 
ką, tačiau sužinoję ,jogei Ber
nadišius rengia, savo sumany
mą atidėjo.

Byšy su’ šiuo pikniku norisi 
atkreipti skaitytojų domėsis štai 
į ką. Kai buvo geresni laikai, 
kai pinigų turėta daugiau, tai 
atsirado ir tokių lietuvių, ką 
nemato savų, lietuvių biznie
rių, ir reikalą turėdami ėjo pas 
kitataučius. Kai užėjo sunkes
ni laikai, tuomet pasirodo, kaa 
jau kitataučiai biznieriai nebe

nori matyti buvusių savo kos- 
tumerių lietuvių.

Ot šitose sunkiose valandose 
Adomas Bernadišius ir yra ne 
vienam lietuviui pagelbčjęs, at- 
veždamas anglies kurui ir ne 
kartą laukdamas ilgoką laiką 
užmokesties arba visai nesiti 
kedamas jos sulaukti.

Taipjau ir Viktoras Slepikas, 
Sr., kuris turi Meat Market ad
resu 4140 Maplewood avė. (pho- 

•ne Lafayette 3646), neretai pri- 
' krauna asmeniui mėsos, duo- i
nos, obuolių ir t.t. ir neklau
sia, ar tas asmuo turi pinigų. 
Jisai dažnai pasako: kai turėsi, 
tada atsilyginsi.

—Buvęs piknike.

Amerikietis mirė 
Lietuvoj

Antanas Atkočiūnas 1931 me
tais gryžo Lietuvon. Per 15 
metų jis gyveno Chicagoj, Gar- 
field Parko apielinkėj, ir dirbo 
kaip džianitorius. Mirė Lietuvoj 
gegužės 31 d. 1934, Leipių vien- 
kiem. G.edžiunų valsč., Biržų 
apskr. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Valeriją ir sūnų 
Antaną 7 metų amžiaus, taipgi 
Lietuvoj paliko 2 brolius, Pran
ciškų ir Steponą. Chicagoj pa
liko brolį Povilą.

Iš Naujienų Laiva
korčių Skyriaus

Chicagiečiai važiuoja Lietuvon

šiandie apleido Chicagą p. 
Adomas Molis, jo žmona Olga 
ir sūnūs. Su jais išvyko p-lą 
Anna Kairis. Visi išvažiavo 
New Yorkan p, Molio karu. 
Taip p.p. Moliai, taip p-lė Kai
ris yra northsidiečiai. P-lė Kai- Moterų Piliečia^ygos pusmetinis 
ri« vrn krinnriii Amnlcrnmmhi susirinkimas įvyfa&trečiadienį, Bir- 
iis yra Kliaučių Amat^ameitų įejj0 27, 1934 m„ Fellowship House, 
unijos biznio agento Kasto Kai- 831 W. 33rd Pi. Visos narės kvie- 
rin rinkto Mnrth vvoctot-n nnivar čiamos atsilankyti*- nes bus daug 110 duktė, Nortnwestein univei- svarbįų dalykų svarstoma kaslink

siteto auklėtinė, gavusi šiemet 
magistro laipsnį.

Birželio 29 dieną apleidžia 
Chicagą p. Jonas Keliotis, jo 
žmona Ona ir sūnūs Edwar- 
das; taipjau apleidžia Chicagą 
p-nia Elzbieta BurČikienė ir 
sūnūs Klemensas. Jie vyksta į 
New Yorką geležinkeliu.

Liepos 1 dieną 12:01 vai. 
nakties pirmoji ir antroji chi- 
cagiečių grupė laivu Bremen 
išplaukia j Europą atlankyti 
Lietuvą.

Atvyko Amerikon

Iš Skandinavų-Amerikos lai
vų linijos aplaikyta ži
nia, kad p-nia Sabina Urboną 
vičienė, p. Kauno gyvenančio 
Detroite giminaitė, pasiekė New 
Yorką birželio 25 d. Ji važiuoja 
j Detroitą, Mich.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

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 įtokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Lygos labo ir apie sudarymų kon
stitucijos.

D. Wodman, Raštininkė.

18-tos apielinkės 20-to Wardo 
Liet. Pol. ir Paš. Kliubo extra pus
metinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, 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.

Lietuviai Namų Savininkai nuo 
Town of Lake (Lithuanian Improve- 
ment Ass’n) laikys mėnesini susi
rinkimų ketvirtadieni. Birželio 28 d., 
8 vai. vakare, Parapijos svetainėj.

Sekretorius.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

ATYDAII!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus.

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063

Mes pristatom į visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naujų Pavasarinę Sie
noms Popierų. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specialės kainos ant Malcvos. Vi
sokių Spalvų Mai- 97£ ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 4^ ir augš- 
popiera ................... čiaus
Varnišas, kuris iŠdžiųsta į 4 va
landas .... ........ $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ...... ................ $9.90
Kas atsineš ši skelbimų, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popieros va
lymui.

CLEVELAND, OHIO

Naujienas galima giauti nusi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe
6400 Superior avė.

Laikas apsirūpinti
Laikas 

sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu 
ti . Kad

apsirūpinti koliai esam 
dmti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė ligų pasitik- 
mums bent sergant gal

vų nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymų apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisų, 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visų dienų nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117: musu atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted SL 
Tel. Victory 4965

8358 So. Halsted St.

Tel. Yard, 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAŲSTYTOJAS 
Chicago 

Ofisas 8406 S. Halsted St. *
III

CLASSIFIEDADS
L— ■ J

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narini 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 OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu viri 50 meL

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankce Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’ių
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago. III.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikią

REIKALINGAS bučerys, nevedęs 
dirbti groserneje ir bučemėje, kam
barys ir valgis.

2100 Wųshbourne Avė.

REIKALINGI du senyvi vyrai su
prantantis ūkės darbą, dirbti ant 
ūkės. Mųkėsiu $10.00 j mėnesi. Ra
šykite D. & R. Farm, Route 4, Do- 
wagiac, Mich.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia.

MERGINA prie abelno namų dar
bo, turi gyventi ant vietos. Pašau
kite Keystone 8078.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai ____

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 show kėsai, 
lentynos dėl grosernėą, labai pigiai.

730 W. llth SL

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western 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.

' i’ '*

—ką tai 
reiškia

>

Chesterfield sumaifymo 
departamento skyrius.

-gerai pritaikinti 
ir včl sumaišyti lengvus
nunokusius tabakus

juos “sulieti” krūvon

YRA daug įvairių tabako ryšių 
auginamų šioje šalyje ir užsieny

je. Nėr dviejų panašių rusiu.
Kiekvieiia ryšis turi kitokį skonį ir 

kitas savo skirtingas ypatybes.
Kaikurios ryšys turi daugiaus na- 

turališko saldumo nekaip kitos — ne
kurtos priduoda puikų prieskonį ir 
puikų aromatą — kaikurios liuosiau 
degu negu kitos.

Gauti Chesterfield lengvesnį geres- 
nį skonį mes imame tinkamą

dalį tinkamų rųšių namie - augintų 
tabakų ir pridedame aromatiško 
turkiško.

Kuomet šitie tabakai pritaikinti ir 
vėl gerai sumaišyti Chesterfield budu 
— subalansuoti — kiekviena tabako 
rųšis pagerina geriausias rūkymo ypa
tybes kitų.

Štai ką reiškia pritaikinimas ir 
sumaišymas Chesterfield cigare- 
tams—lengvesnį ir geresnį skonį.
Ir todėl JIE PATENKINA.

:•:<<<

cigaretes, kuris LENGVESNIS 

, Cigaretes, kuris GERESNIO SKONIO

019M, Licarrr & Myim Tobacco Co.
■

BARO FIKČERIAI. ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Fikčeriai dėl visokios rų- 
šies biznių, žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

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

PARDAVIMUI alaus tavern, 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. 7013 S. Western Avė.

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

1909 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA alaus tavern — yra 
5 kambariai pagyvenimui, gerai iš
dirbta vieta, Parsiduoda pigiai.

2122 W. 63rd SL

GROSERNfi IR BUCERNfi, dide
lė. graži, moderniška krautuvė. Idea
liška vieta dėl vvro ir moters, arba 
priimsiu partnerį. Labai pigiai. 

1039 W. 59 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA namas su saliuno 
bizniu, kartu Rooming House 15 
kambarių, užpakaly didelis garažas, 
cementuota alėja. Parsiduoda pigiai. 
Pardavimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon. L. Najulis. 2113 So. Hal
sted St, Chicago.

Brighton Park parsiduoda už $1,- 
500, 2 aukščio 5-6 kambariai, medi
nis, geram stovyje.
. 6 kambarių bungalow Marųuette 
parsiduoda už pusę kainos, įmokant 
$500.

Medinis namas, Storas, du flatai, 
be skolos, mainys ant mūrinio, pri
ims skolą.

CHAS. ZEKAS
8647 Archer Avė., Virginia 0757

Farmg For Sale
Ūkiai 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.




