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Seimas Nesva rstys 
Konstitucijos

Seimas pataisys tik SLA. senąją konstitu 
ciją. Šiandie įvyksianti sprendžiamoji ko 

vo, kurią tikisi laimėti pažangieji
DETROIT, Mich., birž. 27. (“Naujienų” telegrama). — Kon

stitucijos komiteto didžiumos ir mažumos raportai priimti ir 
vienbalsiai nutarta naujosios konstitucijos visai nesvarstyti, bet 
tik pataisyti reikalingus pakeitimo paragrafus senojoj konsti
tucijoj.

Pažangiųjų delegatų blokas tikisi aplaikyti pilną pergalę.
Strumskio frakcija skleidžia klaidinančius gandus apie Ba- 

gcčių, kad sudemoralizuoti Seimą.
Sprendžiamoji kova įvyks galbūt rytoj.

i®

Pasislėpę- nuo didelio karščio už skardos, ugniagesiai kovoja didelį gaisrą, kuris sekė eksploziją 
aliejaus stoty Jamestown, N. Y. Eksplozijoj žuvo mažiausia 6 darbininkai ir daugelis liko su
žeisti.
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& S?/?; SLA. Seimas
ANTROJI SEIMO 

DIENA
Paskiriamos Seimo komisijos. 

Svarstomi Vinko ir adv. Gu- 
gio raportai. Atvyksta dau
giau delegatų

Seimas svarsto Pastovių Komisijų rapor
tus. Kontrolės ir jaunuolių kom. raportai 
priimti. Skundų kom. raportas atmestas

DETROIT, Mich., birželio 27. (“Naujienų” telegrama). — 
šiandie rytmetinė SLA. Seimo sesija buvo praleista svarstant 
Pastovių Komisijų raportus.

Kontrolės komisijos didžiumos raportas liko priimtas po 
ilgų ginčų tarp Strumskio ir mažumos raporto autoriaus Ra- 
gmsko.

Skundų komisijos raportas, kurį išdavė komisijos pirminin
kas adv. N. Rastenis ir jo prašymas paskirti du šimtus dol. iš
laidoms liko atmesti 52 balsais prieš 42.

Jaunuolių komisijos raportas, kurį perskaitė p-lė E. Miku- 
žiutė, liko priimtas veik vienbalsiai, nežiūrint neteisingų užsi
puolimų sandariečių vadų.

Popietinėj sesijoj prasidėjo skaitymas finansų komisijos 
raporto. 
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Anglija prašo naujų 
derybų dėl ka

ro paskolų
Ang-LONDONAS, b. 27 

lija pasiimtė Jung. Valstijoms 
naują notą, kurioj prašo naujų 
derybų, kad galutinai išspręsti 
karo skolų klausimą, 
tekstas neskelbiamas.

Nesitikima, kad derybos grei
tai prasidėtų, nes veikiausia buš 
laukiama naujo 
sėdžio.

Rusija ir Francija 
siūlančios nauja 

taikos planą

Morgano partnerio 
sunus-pikietuo- 

tojas

Notos

kongreso po*

Stambus N. Y ban- 
kierius nuteistas 

kalėiiman

Kojinių darbininkų 
organizatorius buvo 

pastvertas

Teismas pripažino 
AAA pieno kodek

są neteisėtu

NEW YORK, b. 27. —Joseph 
W. Harriman, galva uždaryto 
didelio Harriman National ban
ko, liko nuteistas keturiems ir 
pusei metų kalėjiman už su- 
klastavimą banko knygų, kad 
paslėpti tikrąjį banko stovį. 
Nuteisė jį federalinis teisėjas 
Knox.

Kad išsisukti nuo teismo ir 
nuo kalėjimo, Harriman buvo 
prisimetęs pamišėliu1 ir dagi 
bandė žudytis.

Naujas užsienio reik 
minist politikos 

direktorius
WASHINGTON, D. C., birž- 

25.—“Elta” iš Kauno praneša, 
kad Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas ministe- 
ris Latvijai JUOZAS URBŠYS 
yra paskirtas Užsienių Reikalų 
Ministerijos politikos departa
mento direktorium. Naujai pa- 
skirtasai direktorius pradės ei
ti savo pareigas liepos mėn. 
viduryje.

ZANESVILLE, O., b. 26. — 
Wm. Gardner ir jo žmona liko 
užmušti 
mobiliui. 
mobilyje 
bomba.

HARRIMAN, Tenn., b. 27.— 
Fred Held, American Federa- 
tion of Hosiery Workers vice
prezidentas liko pastvertas ke
turių žmonių, kai jis vyko pa
imti traukinį i Chatanooga. 
Grobikai jį įsisodino į savo au
tomobilių ir vežiojosi dvi valan
das. Po to jis liko paliuosuo- 
tas ties Wartburg.

Held sako, kad grobikai jį į- 
spėjo, kad jis tuojaus apleistų 
Tennessee valstiją ir niekad 
daugiau nebegryštų organizuoti 
kojinių darbininkų.

Grobikai, sako Held, buvę pa
tys Harriman kojinių darbi
ninkai, kurie neteko darbo, kad 
ta dirbtuvė užsidarė netekusi 
Mėlinojo Aro už nepildymą ko
dekso.

šiame mieste jau kurį laiką 
eina kova prieš NRA. Samdy
tojai nenori pildyti kodeksų, 
ypač priešinasi deryboms su 
organizuotais darbininkais. Bet 
tą kovą jie pralaimi ir viena 
kojinių dirbtuvė, kuri neteko 
Mėlinojo Aro, buvo priversta 
užsidaryti. Ji bandė NRA 
ženklą atgauti, bet nesutiko pil
dyti kodekso ir priimti strei- 
kuojančiufe darbininkus į dar
bą, o be šios sąlygos Johnson 
nesutiko ženklą grąžinti.

CHICAGO.— Federalinis tei
sėjas Barnes pripažino AAA 
pieno kodeksą, kuris nustato 
pieno kainas, neteisėtą ir iš
davė prieš valdžią injunctioną, 
kurio prašė 6 nepriklausomos 
pieno kompanijos, kurios par
davinėja pieną pigiau, bet ir 
nemoka farmeriams nustatytos 
kainos. Esą valdžia tuo kodek
su peržengusi savo galias.

300,000 bedarbių ga
vę darbo gegužes 

menesyje
WASHINGTON, b. 27. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green apskai
to, kad bedarbių eilės gegužės 
mėnesį sumažėjo 300,000, ku
rie gavo darbo. Samda didėjusi 
ir pradžioj birželio mėn,

Pamatė pirmų traukinį

WHITESBURG. Ky., b. 27 
—Jesse Muilins, 96 m. senis, 
pėščias atėjo j šį miestą iš sa
vo namų Gumberland kalnuose; 
kad pamatyti pirmą geležinke
lio traukinį ir pirmą ai/tomO- 
bilį. Jis nebuvo buvęs mieste 
per 32 metus.

eksplodavus jų auto- 
Nužiūrima, kad auto- 
galėjo būti įtaisyta

Grand jury apkalti 
no 21 padegėją

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

Nepastovus, galbūt lietus j 
vakarą; biskį šilčiau.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:- 
29.

CHICAGO. —Grand jury va
kar apkaltino padegėjų šaiką, vi
so 21 žmogų. Tarp apkaltintųjų 
yra ne tik padegėjai, bet ir tie. 
kurie samdėsi padegėjus, kad 
sudeginti jų biznius ir jie ga
lėtų gauti apdraudą.

Padegėjai dirbo už komisą— 
gaudavo sutartą nuošimtį 
išrinktos apdraudos.

PRAGA, čechoslovakijoj, b. 
28. — Buvęs garsus vokiečių 
komikas Max Pallenberg ir Mo- 
ses Skurnik, prezidentas Hel- 
sinkų, Suomijoj, žydų draugi
jos, liko užmušti lėktuvui susi
daužius. žuvb ir lakūnas. Pal- 
lehberg ir žmona, buvusi garsi 
operos dainininkė, apleido Vo
kietiją įsigalėjus naciams. Abu 
jie yra žydai.

nuo

MASKVA, b. 27. — Kad ga
rantuoti taiką rytų Europoj, 
Rusijos taikos planą. Einant 
to su Anglija ir Italija naują 
Rusijos atikos planą. Einant 
tuo planu siuloma sudaryti “ry
tų Locarno”, kurio centrii bir
tų Rusija, Lenkija, Pabaltijo 
šalys ir, teoretiškai, Vokietija, 
kuri nenori4 dėtis, nes -neturinti 
ginklų.

Anglija šiam planui nepri-. 
tarianti, nes tai yra greičiau 
valstybių blokas. Italija, kuri 
visados noriai kalba, dabar lu 
kuriuoja ir laukia ką pasakys 
Anglija.

JERSEY CITY, N. J., birž. 
27.— Corliss Lamont, sūnūs 
Thomas W. Lamont, partnerio 
stambiausio privatinio bankie- 
riaus J. P. Morgan, tapo areš
tuotas pikietuojant Miller Par- 
lor Furniture Co. dirbtuvę.

Jis pikietavo dirbtuvę, kad 
išbandyti policijos teises truk
dyti ramų pikietavimą. Tiki- 
mąsit Jcad jo bylą ,su policija 
ves Morgano advokatas John 
W. Davis, 
kandidatas į prezidentus.

buVęs demokratų

Didysis biznis ban 
dąs suardyti ūki

ninkų gelbėjimą
DĖS MOINES, la., b. 27. — 

Agrikultūros sekretoriauk pagel- 
bininkas prof. Tugwell kalbėda
mas bankierių konvencijai, ap
kaltino stambųjį biznį už dėjimą 
pastangų suardyti valdžios pla
nus gelbėjimui ūkininkų ir pakė
limui ūkininkų būvio. Ypač val
džios planams yra priešingos tos 
firmos, kurios pirkliauja ūkio 
produktais—kenuotojai, skerdyk 
los, malinai ir pieno pardavėjai, 
kurie kaip įmanydami stengiasi 
ūkininkus skriausti, bet kart i 
nori iškelti kainas vartotojam?.

$100,000 už savą po 
licijos viršininką

ST. PAUL, Minn., b. 27. — 
Naujas saugumo komisionierius 
Warren svarstant paskirimą 
policijos viršininku 
kuris ir pirmiau yra ėjęs tas 
pareigas, pareiškė, kad tiria 
grupe pasiūlė jam $100,000 ky 
šį, kad butų leista jai pasirink
ti kitą policjos viršininką, bet 
ne Sommer.

Warren taipgi iškėlė aikštėn, 
kad be pasiūlyto $100,000 ky
šio, jo paskirtas laisnių inspek
torius Leonard antrą dieną po 
užėmimo vietos pasiūlė $200 į 
savaitę. Bet už ką, Warren 
taip ir nepaaiškino.

Sommer,

Išteisino progresyvės 
unijos nario užmu

šėjus
TAYLORVILLE, III., b. 27.- 

Teismas išteisino Jack Glasgow, 
United Miners of Am. sub-dis- 
trikto prezidentą ir kitus du tos 
unijos narius, kurie buvo kalti 
narni nuošvę Dominick Hunt, 
naujosios progresyvės 
kasių unijos narį.

anglia-

Varžytinės paskan 
dino laivą

LORIENT, Francijoj, b. 27 
—Valdžia sako, kad susidūri
mas dviejų pasažierinių laivų 
uoste, kuriame vakar paskendo 
laivas Prosperite, įvyko dėl var
žytinių u‘ž biznį. Abu laivai jau 
ne kartą buvo įspėti, kad jie 
paliautų pavojingus manevrus, 
kad užimti geresnę vietą prie
plaukoj.

Kiek žmonių žuvo laivui pa
skendus, dar nežinoma, šeši 
yra tikrai žuvę, dar kelių pa* 
sigendama. Beveik visi išgel
bėtieji yra lengviau ar sunkiau 
sužeisti.

Prosperite plaukė 100 amu
nicijos darbininkų, kai į jį į 
važiavo Marie Anger, skubėjęs 
užimti vietą prieplaukoj.

—  y-..— . .r..-.—

BERLYNAS, b. 26.
ciai, kurie uždraudė visą eilę 
Amerikos filmų, kaipo nepado
rių, ar brutališkų. uždraudė ii 
Eddie Cantor filmą “The Kid 
from Spain”, kaipo “idiotišką”.

Na-
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MENTON, Francijoj, b. 27.
20 žmonių liko 
nistams puolus 
sirinkimą.

sužeista komu 
nacionalistų su

YATES CITY, III., J). 25. - 
Lakunąs John Ryan užsimušė 
ir jo mokinys Dr. Plirmmer, 
kuris valdė lėktuvą, gal mirti1 
nai susižeidė ^ nukritus žemėn 
ir užisdegua jų lėktuvui.

NEWP0RT, R. I., b. 27, - 
šį šeštadienį jaunąs turtuolis 
John Jacob Astor apsives su 
Eilėn Truck French. Jo vedybų 
dovana savo žmonai sieks virš 
$1,000,000.'

Rašo S. RAKANAS
SESIJA 3-ČIA.

DETBOIT, MICH. — Birže
lio 26 d. Sesiją 3-čią atidarė 
prez. S. Gegužis jau po 9 vai. 
ryto. Delegatų vardašaukis 
seka, bet pasirodo, kad daug 
delegatų yra pasivėlavusių ir 
vardašaukis neina taip kaip 
turėtų eiti. Tad, prez. S. Ge
gužis padaro pastabą delega
tams, kad ramiau užsilaikytų 
ir kad nesivčluotų pribūti į 
sesijas ir tokiu budu butų ga
lima daug laiko sutaupyti. 
Skaitoma vakarykščių sesijų 
protokolai ir priimami.

Prezidentas Gegužis prane
ša, kad skyria maršalkas šio 
seimo tvarkos palaikymui. 
Maršalkoms paskirta T. M. 
Valaitis, 129 kp. Chicago, III., 
A. Rėklaitis, 211 kp., Mahanoy 
City, Pa., J. Maskelis, 352 kp., 
Detroit, Mich. Paskiria ir bal
sų skaitymo komisiją iš se
kamų delegatų:

P. Marmokas, 40 kp. Pitts- 
burgh, Pa., V. Černiauskas,, 
275 kp., Springfield, f“ 
K. Karsokhs, *7 kp^»y‘PiUst<MV 
PąL J.'šhiras, 38 kp., firook- 
lyn, Pa.

Prezidentas p. Gegužis pra
neša šeiminių komisijų pas
kyrimo surašą ir seimas pri
ima.

Šeiminių Komisijų sąstatas 
yra sekantis:
Kuopų įnešimų*. P. W. Birš
tonas, F. J. Bagočius, M. Tu- 
mavičius.

Rezoliucijų: 
tis, Dr. B. F. 
Grigaitis.

Prašymų: 
Dargis ir G. Stungis.

Nominacijų: K. Jurgeliu- 
nas, V. Matas II ir Dr. K. 
Draugelis.

Finansų: J. Rašinskaitė, O. 
Karpavičienė ir B. Smailiutė.

Tautiškų centų: J. Skrituls- 
kas, K. Katkevičienė ir S. 
Žukauskas.

17 kp. Montello, Mass. skun
das nepamatuotas.

30 kp. Scranton, Pa. skun
das prieš Keršavičių teisėtas 
—delegato nėra.

158 kp. skundas (Brookline, 
Mass.) nepamatuotas. Delega
tai teisėti.

Mandatų komisija priduoda 
savo raportą ir praneša, kad 
paduoti skundai prieš visus 
delegatus buvo nepamatuoti 
ir rekomenduoja delegatus 
priimti, išskiriant 324 kp. de
legatą. D. Klingos delegatys- 
tės teisėtumo klausimas re
komenduojamas seimui. Sei
mas po trumpo apkalbėjimo 
Klingos delegatystę atmeta. 
Daug delegatų susilaikė nuo 
balsavimo.

Pagal mandatų komisijos 
raportą, šiame seime randasi 
teisėtų delegatų, įskaitant ir 
Pildomosios Tarybos narius, 
viso 204 ir apie 16 delegatų 
dar yra laukiama atvažiuo
jant. Tai, apie pabaigą šio 
seimo gal susidarys apie 220 
delegatų.

Einama ir vėl prie Centro 
sekretoriaus raporto. Ragins
kas ir vėl su savo klausimais 
prie centro sekretoriaus dėl 
skaitlinių. P-as Vinikas pada-

ro drūtą atsakymą į Raginsko 
klausimą. Raginskas duoda 
dar drutesnį atsakymą į Vini- 
ko atsakymą ir net tiek toli 
nueina, kad Centro sekretorių 
išvadina melagium. Iškįla kar 
šli ginčai ir diskusijos ir cent
ro sekretoriaus raportas prii
mtas vienbalsiai.

Seka kiti Pildomosios Tary
bos narių raportai. Seka iždi
ninko K. Gugio raportas, ku
ris buvo trumpas ir aiškus. 
Tačiau Gugio raporto priėmi
mas atidedamas po pietinei 
sesijai. Pertrauka pietums.

(Tąsa ant 3 pusi.)

Milwaukee darbiniu 
kai boikotuoja 

gatvekarius

/.y1 i1

MILWAUKEE, Wis., b. 27.— 
Darbininkų organizacijos socia
listų valdomoj Milwaukee pa
skelbė boikotą gatvekariams ir 
busams, kurių darbininkai strei
kuoja.

Paskelbtas boikotas jau duo
da pasekmių, nes darbininkai 
arba važiuoja automobiliais, ar
ba eina pėsti, bet nevartoja 
steiklaužių operuojamų gatve; 
karių ir busų.

Pereitą naktį buvo riaušių, 
laike kurių dešimt žmonių liko 
areštuota ir devyni išgabenti 

i buvo 
daužomi ir Tceli rnotdrmanai bu
vo sužysti stiklais ir plytomis. 
Apie 400 triukšminga minia 
užpuolė pietinės dalies polici
jos stotį ir paliuosavo vieną ka
linį. Minią atstume keturi šau
tuvais ginkluoti policistai.

Streikieriai sako ,kad riaušes 
kelia komunistai.

Tarp suimtųjų nėra nė vieno 
streikierio.

Miesto meras, socialistą Da- 
niel W. Hoan atsisakė šiuo lai
ku maišytis į iškilusią kovą. 
Jis veiks vėliau, kai bus reika
las.

Kompanija skelbia, kad tik 
maža dalis darbininkų sustrei
kavo. Bet ištikrųjų skaičius 
yra daug didesnis, negu kom
panija skelbia.

Illinois-, | ‘ligonines,- Gatvekariai

A. B. Strimai- 
Kubilius ir P.

adv. šalna, P.

Tik 16 bilių beliko 
pasirašyti

WASHINGTON, b. 27. —Tik 
16 bilių beliko prezidentui Roo- 
seveltui pasirašyti. Vakar ir šį
ryt prezdentas pasirašė, o gal 
niekurius ir vetavo, 139 bilius.

VIENNA, b. 27. — Bomba 
suardė katalikų valstiečių są
jungos raštinę Mureck, pietinėj 
Stirijoj ir sunkiai sužeidė sek
retorių Wascher.

laikas važiuoti 
Lietuvon

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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0HI0 LIETUVIU ŽINIOS
O

KELIONES I SPŪD
ŽIAI IR AKACIJOS 
DIENA PITTSBURGE

Birželio 17 d., 8 vai. ryto, iš
važiuojame iš Clevelando su 
panele Aleliauokaite ir ponais 
Karveliaučiais j Pittsburghą.

Toks visų geras ūpas, —sau
lė skaiksčiai šviečia, gėrimės 
pravažiuodami gražius gamtos 
vaizdus.

Traukinys taip greitai bė
ga, jog neteko nei pamatyti, 
kaip atsidūrėme Pittsburghe. 
Išlipame Pennsylvanijos stoty, 
o čia žmonių daugybė.

Mes tik dairomės, kas 
mus pasitiks, — niekur 
matome pažįstamų.

Štai prieina vienas žmogus 
ir klausia, ar mes Iš Clevelan
do.

Pasakome, kad taip. Tuo- 
jaus susipažinome. Tas vyras 
—tai buvo p. J. K. Mažukna, 
kuris mus nuvežė į Bettis air
portų, kur buvo rengiama avia 
cijos diena lakūnui F. Vait
kui.

Važiuojam tokios patenkin
tos ir linksmos, gerejamėš tais 
aukštais kalnais ir apžiūrime 
Pittsburgho miestų. O p. Ma
žukna tik rodo mums svarbes
nes vietas. Štai jau ir už mies
to, o už keliolikos minučių 
jau ir airporte. Čia mus pasi
tinka p. Dargiai, p. Bakanas 
ir kiti. Prasideda susipažini
mas su pittsburghiečiais, 
stato mus kaip viešnias iš Cle
velando.

Svarbiausia 
bčs susipažinti 
Vaitkum ir jo 
padarė gerą įspūdį. Lakūnas 
F. Vaitkus jaunas, energingas 
vyras ir jo 
žmona.

žmones į 
ir važiuoja.

Pavakarieniavę galvatrūkčiais 
skubėjome į stotį, nes visai 
mažai laiko beliko iki išėjimo 
traukinio.

Prieš 10 minučių iki aštuo- 
nių išvažiavome atgal į Cle- 
velandų.

Pittsburghas paliko gerą įs
pūdį. Ypač esame dėkingos 
ponams Mažuknams, kurie 
mus taip vaišingai priėmė.

— B. Armoniene.

Ketvirtadienis, birž. 28, ’34

čia 
ne-

per-

gar-turėjome 
su lakūnu 
žmona, kurie

labai draugiška

airportų važiuoja 
štai jau ir tūks

tantinė minia. Merginos suši
lusios bėgioja, parduoda tikie- 
tus, o žmonės tik perka. Visi 
nori paskraidyti su baltąja 
gulbe Lituanica II.

4 vai. po pietų prasidėjo 
programas, kuris buvo gerai 
sutvarkytas darbštaus komite
to. Buvo įrengti garsiakalbiai, 
turėjo daug kalbėtojų.

Kalbėjo miesto majoras, A. 
Vaivada, p. J. K. Mažukna, 
lakūnas F. Vaitkus ir kiti.

Programui pasibaigus, vėl 
žmonės pradėjo padangėmis 
skrajoti.

Saulė be pasigailėjimo vis 
kaitina ir kaitina. Mes jaučia
mės jau gerokai sušilę ir pa
vargę nuo tokio didelio karš
čio.

IPrielna p. Mažukna ir pava
dina mus važiuoti pas save. 
Tuojau atsisveikiname ir ap
leidžiame airportų.

Pakelyje sustojame pas pp. 
Mažuknų draugus, ponus A. 
P. Slavėnus/ kurie laiko vieš
butį ir restoranų adresu 300 
Hamilton avė., Duųucsne, Pa. 
Čia mus labai širdingai priė
mė ir pavaišino šaltu alum. 
Tai, rodos, net širdis atsigavo 
po tokios šiltos dienos, P-nai 
Slavėnai labai draugiški žmo
nės.

Apleidžiame Duųucsne ir 
važiuojame pas pp. Mažuknas 
į Pittsburghą, kur tikrai jau
čiamės, kaip namie, nes jie 
tokie malonus ir draugiški 
žmonės. P-nia Mažuknienę pa
rengė mums skanių vakarienę.

CLEVELANP, omo

Naujienas galima gauti nusi 
pirkti kasdien pas 

Sllver’s Florai Shoppe , 
0400 Superior avė.

CLEVELAND, OHIO. —Mo
kytojų unija turi nesusiprati
mų su švietimo taryba dėl al
gų. Mokytojai reikalauja, kad 
butų atsteigtos senosios algos, 
bet švietimo taryba tani prie
šinasi. 'Algų klausimas gal 
bus greičiausiai pavesta iš
spręsti balsuotojams.

■ . —I—L.. Q ■ .. —!l—

Komunistų tikietu į 
gubernatorius “runina”
Ford. Su viena radio stotim 
jis buvo padaręs sutartį ir iš 
ten turėjo kalbėti. Savo kalbų 
jis paraše ir’ pristatė stoties 
prievaizdai. Pastarasis kont
raktų panaikino, pareikšda
mas, kad tokių kurstančių 
kalbų per radio jokiu budu 
negalima sakyti.

dirbtuvių, tai daroma žinks- 
niai jas paimti valstijos ir 
kauntės žinion. Tas dirbtuves 
operuos bedarbių šelpimo sky
riai. Tokiu budu daug bedar
bių galės gauti darbą.

—o—
COLUMBUS, OHIO. — Clay 

Miller pardavė vietos kalėji
mo kaliniams revolverį už 
$125. Turėdami revolverį, trys 
kaliniai pabėgo. Tačiau neil
gai jiems teko džiaugtis lais
ve,—kuriam laikui praėjus 
visi trys tapo suimti. Jie išda
vė ir Millerį, kurį teisėjas pa
siuntė trims metams į kalėji
mą. -— Žvalgas.

NAUJIENOS, Chicago, UI

North German Lloyd linijos laivas Dresden, kuris paskendo užvažiavęs ant akmenų Norvegijos 
’jorduose. Laivu plaukė virš^ 1,000 nacių ekskursija. Kiti laivai visus juos išgelbėjo. Žuvo tik 
teturi žmones, kurie panikoj pirmieji šoko į vandenį, nelaukdami atplaukiančios pagelbos.

Baudžia už operavi- 
mą automobilių su 

prastais brekiais

Stengiasi likviduoti 
Akrono General Tire 
darbininkų streiką

Ohio
I. O.

Jaunuolis Joseph Saratino 
dirbo pas Imbrosciano, kuris 
yra stambus vaisių pardavė
jas. Nors darbdavis buvo pa
sirašęs NRA kodų, tačiau sa
vo darbininkui mokėjo tik 
septynis dolerius per savaitę. 
Kada Saratino pareikalavo 
didesnį atlyginimą, tai bosas 
jam pasakė, jog jis gali eiti 
kur nori, o didesnės algos ne
gaus. Tąsyk Saratino iškėlė 
bylų. Teisėjas nusprendė, 
kad Imbrosciano liiiosu noru 
pasirašė kodų ir todėl turėjo 
pildyti jo patvarkymus. Pada
rinyje Imbrosciano dabar tu
rės sumokėti pas jį dirbusiam 
Saratino $316.06, kadangi tie 
pinigai jam buvo nedamokėti.

Musų mieste buvo laikoma 
Amerikos daktarų konvenci
ja. Du vielos daktarai gavo 
medalius už svarbius atradi
mus medicinos srityje. Kon
vencijoje buvo padaryta daug 
įdomių pranešimų. Pavyzd
žiui, vienas žymus daktaras 
paskelbė savo tyrinėjimo re
zultatus, iš kurių matyti, kad 
tie kūdikiai, kurie yra maiti
nami naturališkai (vadinasi, 
motinos krūtimis), kur kas 
esti sveikesni. Faktinai mirtin
gumas tarp jų yra dešimtį 
kartų mažesnis nei tarp tų kū
dikių, kurie nėra maitinami 
motinos pienu.

šeštadieni miršta Ohio 
alaus komisija

šeštadienį vakare iš egzis
tencijos išeis Ohio valstijoje 
ikišiol gyvavusi alaus komisi
ja, kuri tvarkė alaus gamybų 
ir pardavinėjimų. Ji buvo su
tverta po to, kai buvo lega
lizuotas 3.2% alus.

Komisijos pareigas perims 
keturių žmonių komisija, kuri 
vykdins naujus gėrimų įsta
tymus. Bravorai ir profesio
naliai politikieriai nori, kad 
alaus komisijos gyvastį prail
ginti, nes tai reiškia apie 60 
darbų demokratų šulams.

Prašalino tris poli
cijos prokuratūros 
narius - Glenn, Karr 

ir Stein
Clevelando policijos proku

ratūros teisių direktorius Ezra 
S. Shapiro prašalino tris pro
kuroro padėjėjus, Seimo 
Glenn, Harry J. Karr ir pri
ėmė iš David Šteino pareika
lautų rezignacijų.

Shapiro aiškina, kad jie bu
vo prašalinti ne todėl, kad 
buvo nusidėję, bet už tai, kad 
elgėsi neprotingai, netaktiškai 
ir netiksliai darbavosi. Vy
riausias 
Michael 
toje.

Prieš 
prokurores paskutiniu laiku 
buvo atkreipta daug kritikos

policijos prokuroras 
A. Piccino paliko vie-

tris prašalintuosius

Kalbama, kad Shapiro el
gęsis su prokurorais sukėlė 
vaidus tarp jo ir miesto ma
joro Davis. Shapiro reikala
vęs, kad jis norįs elgtis savo 
urėde taip, kaip jis numato 
reikalingu, o ne kam patai
kauti. Jis žadųs prokuratūrų

Du policistai nubau
sti už kalinio mirti

ną sumušimą

ti, o tavųjai — pas burtininkę.
O dabar ligi pasimatymo.

Atpasakojo K. S. S.

Ne Nusiminkite
Jus galite gauti pa* savo vaistininką tam 
tiki-ą TONIKĄ, kuris per ilga laiką buvo 
vieno |tymnus GydySojaus, proskripcija. Tat 
yra tikrai gera naujiena d81 vyrų — tik 
reikalaukite

Nusa-Tone
MėncMinia treatmentas už Doleri—pilnai ga
rantuotai. Jeigu jij« nertjauKit tvirtesniu, 
arba jeigu ne bunite pilnai patenkintas, jūsų 
pinigai bus jums sugrąžinti.

Policijos teisėjas David E. 
Moylan nubaudė 13 automo
bilių savininkų už važinėjimų 
su automobiliais, kurių stab
džiai (brekiai) buvo negeri; 
56 buvo suareštuoti į vienų 
dienų. Automobiliai, kurie ne
gali sustoti į 40 pėdų, kuomet 
važiuoja 20 mylių greitumu, 
skaitomi neaprupinti gerais 
stabdžiais.

Akrone vyksta 1,100 darbi
ninkų streikas, kuris uždarė 
General Tire and Rubber Co., 
dirbtuvę. Streikas eina dėl 
unijos pripažinimo. Cleveland 
Regionai Laibor Board sekre
torius Ralph A. Lind daro žy
gius, kad streikų likviduoti.

Sunki problema - 
nori nusikratyti $2, 

400,000 ir negali

JOKŪBO IR SILVES 
TRO VARGAI

jos buvo nusistebėjimas, kada 
aš sugrįžau. Nors ir gerokai 
įkaušęs, alc sveikas. Suprato 
tada boba, jog ta čigonka jų 
prigaudinėjo. Nubėgo ir pini
gų atsiimti. Bet kur tau, — 
čigonka jau seniai buvo į kitų 
vietų išsikrausčiusi. Ieškok vė
jo laukuose.

Silvestras ramiai išklausė 
savo prietelio pasakojimų ir 
pareiškė:

—Mudu abu turi va savo bū
das, kurias lengva pašalinti. 
Žinai kų: aš nuo dabar daž
niau skųsiu barzdų, o tu mesk 
munšainų gėręs. Tąsyk mano 
bobai nereikės pas daktarų ei-

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQU0R
COMPANY

4707 So. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Union Trust Co'., banko, 
Clevelande, likviduotojai no
ri išmokėti $2,400,000, bet ne
gali, nes žmonės, kuriems tie 
pinigai priklauso, neateina jų 
atsiimti. Likviduotojai suka 
galvas, krapšto pakaušius, ieš
ko žmonių, bet tie kaip neat- 
sišaukia, taip; neatsišaukia. 
Jeigu žmonės, kuriems tie pi
nigai priklauso neatsišauks ir 
ateityje, tai pinigai bus ati
duoti į valstijos iždų. 

• t ’ . '

Miršta žmones nuo kar
ščio; atšalai — Vistiek 

miršta
Laiko karščftĮ,’ kurie siautė 

Ohio valstijoje paskutinėmis 
dienomis — mirė trys žmo
nės, vienas Ciiicinnatl, kitas 
Daytone, trečias Gallipolise. 
Staigiai atšalo, sopulė smar
kus vėsus vejas. Bet kų karš
čiai nedabaigė, tų padarė vė
tra. Sugriovė ūkininko Peter 
Hahn, 73, Tannerville, tvartų, 
užmušdamas jį ir sunkiai su
žeisdamas bernų, Ralph Jack- 
son.

Streikuoja svogūnų 
laukų darbininkai

Prieš kiek laiko pas mUs 
įvyko šiurpus dalykas. Floyd 
Ranker, devynių metų vai
kas, nusivedė prie upės Peggy 
Young, trijų metų mergaitę ir 
jų nuskandino. Nuskandino 
todėl, kad mergaitė nepasaky
tų savo tėvams, kad jisai su 
ja blogai pasielgęs,

Daktarai mano, kad Ranker 
yra degeneratus ir sadistas, 
kuriam yra smagu matyti, 
kaip kiti skęsta.

O—

Fairview parke po atviru 
dangum miega 13 šeimų. Pa-« 
siteiravus, kodėl jos ten nak- 
tis praleidžia, paaiškėjo, jog 
jos tapo pašalintos iš namų. 
Vadinasi, neturi kur gyventi.

Valstijos bedarbių šelpimo 
vedėjai planuoja naujų eks* 
perimentų. Kadangi šiuo lai* 
ku yra nemažai užsidariusių

Du policistai, Thcodore Hali 
ir William Simader buvo nu
teisti išsėdėti 6-ius mėnesius 
kalėjime ir sumokėti po $200.- 
00 už tai, kad jie mirtinai su
mušė Frank Pojman, 54 me
tų, kuomet jį areštavo ir ve
žė policijos vežime, į kalėjį* 
mų.

Kenloll, Ohio apielinkė, yra 
žinoma, kaipo “milijono aša
rų šalis” — mat ten augina* 
mi svogūnai. Šiomis dienomis 
tų svogūnų laukų, apie 50 my
lių plotas, darbininkai su
streikavo, reikalaudami 35 
centų į valandą algos. Ikišiol, 
jie tvirtina, jiems buvo moko
ma po 9-12 centų. Laukų Ope- 
ruotojai aiškina, kad be algos 
darbininkai ikišiol gavo hu
tu?, maistą, paskolas ir jie ne
žadą daugiau mokėti, 
įlinkai turėdami savo 
teisybę, nenusileidžia.;

Eina Jokūbas susimąstęs ir 
netikėtai sutinka savo draugą 
Silvestrą. Pasisveikina, prade
da kalbėtis.

—Na, kas girdėti pas tave, 
Silvestrai? Matau, kad esi nu
siminęs. Tur būt, koks nors 
rūpestis kankina.

—Tikrai taip, mano prieteli 
Jokūbai. Šiomis dienomis ma
no žmona buvo labai susirgu
si. Turėjau ją siųsti pas fckl- 
šerį. M

—Na, ir ką gera jai pasakė?
—Žinai, mano boba skundė

si, kad jai žandus skauda. 
Abudu žandai buvo raudoni ir 
įkaitę.

—Tai ką jai patarė daryti?
—Parašė štai šią kortelę. 

Boba prisikabino prie manęs, 
kad aš eičiau į “drogstorį” ir 
parneščiau vaisių. Pažiūrėki 
kas ten parašyta.

—Ar žinai, Silvestrai, lai re
ceptas ne bobai, ale tau. Gy
dytojas rašo, kad tu savo bar 
zdą dažniau skustumei, tai ir 
žmonai veidai neskaudės. To
kį lai patarimų tau duoda 
daktaras, supranti? Patarimas 
gana neblogas, nes tau iš tiesų 
reikėtų dažniau nusiskųsti. 
Dabar atrodai apšepęs, kaip 
kelmas.

Pasikalbėjo prieteliai, pade
javo apie savo vargus. Staiga 
Jokūbas pradėjo pasakoti sa
vo nemalonumus:

—Žinai, Silvestrai, turiu ir 
aš savo bėdų. Ahų dienų mano 
boba užsimanė eiti pas burti
ninkę. Stengiausi jų atkalbėti, 
bet nieko negelbėjo. Kartų žiu 
riu,
linksma,1 sii šypsą veide. Klau
siu jos, kokių laimę burtinin
ke išpranašavo. Atsakė, kad 
jai burtininkė daug laimės iš
pranašavusi. Esu, aŠ greit pa- 
gratysiųs kojas, o ji liksianti 
turtinga ir apsivesiahti su jau
nu ir gražiu vyru.

Painųstė truputį Jokūbas ir 
vėl pradėjo: '

—Žinai, per £askUtihiuš ker 
lis metus aš pusėtinai buvau 
įgudęs mtinšaihų maukti. Kar
tais tikrai padaugindavau ir 
nekaip tesi jausdavau. Na, ma
tai, burtininkė bobai ir pasa
ką jog aš jau važiuosiu pas 
Abraomų. Be to, - užtikrino 
dar* kad jei jos pranašavi
mas už kelių diemį neišsipil- 

įdys, tai ji Sugrąžinsianti pini
gus atgal. Vadinasi, išdavė ga
rantijų. Aš iš . tu nusiminimo 
pradėjau lankyti paskutinį 
kartų šuiuUles. Pat? kelias die
nas namu neparėjau. Boba 
tikrai mane, kad su manim 
jau kas nors atsitiko, Bėt tbks

pareina mano boba

Darbi- 
pusėje

Promoteris dingo — 
Fourth of July iš
kilmių Clevelande 

nebus
Miestas pasisamdė tūlų Ro* 

bert ^Valterį pfomoterįi su* 
rengti ^America, or Ohio on 
Parade*’ i. paradų, gyvus pa
veikslus, ,etc., liepos 3 d. Pe
reitų šeštadienį, staigiai, Wal* 
ter dingo, palikdamas kredL 
toriams sukti galvas kaip iš 
jo iškolektuoti kelius tūkstan
čius dolerių sąskaitų.

Nelaiminga 15 metų 
berniuko meilės 

pabaiga
Akronę nusišovė Charles 

Garmau, 15. meįų high school 
studentasj kurte buvo įsimy* 
lėjęš bet deja, joi' akimis žįii- 
rint, nelaimingų!/ Nematydal 
mas nieko gųįū gyvenime, 
jaunasis vyrtikšį nutarė atinl- 

r tai padarė 
utUvų.

ti savo gyvybe 
pasiėmęs tėvęr

*

; ; '.f;.

711,267 Moterų Dabar
Praneša Gavusios Pagalbą

iš tikrų rekordų
“Ar jus apturėjote kokį palengvinimą priidamos 

Lydia E. Pinkliam’s Vegetable Compound?”

Atsiklausimo lakštas dėl kiekvieno 
butelio vaistų atnešė iki šios die
nos 721,692 atsakymus. Pastebėti
nai didelis skaičius — faktinai, de- 
vyniosdešimts—astuonios iš šimto 
—sako, “TAIP”. Jeigu šis pasitikę-' 
tinas vaistas pagelbėjo daugeliui 
moterų, ar ne teisinga manyti, kad 
jis pagelbės ir jums taipgi? Nusi
pirkite sau butelį nuo savo vaisti
ninko šiandien.

Jisai priduos tonų systemai . . . suramins drebančius narvus 
».. priduos daugiaus spėkos ir energijos.

Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound

ė

b

ii'-S

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus husite pasirengę pirkti savo staką Likerių, ateikite ir pir
kliaus mus pamatykite.
Mes kasdien turime special kainas ant visų žinomų rūšių, tokių kaip,

Crab Orchard, Shipping-Port, Four Roses, 
Daniel Webster, Tom Hardy, Bonded Whis- 

kies, 3 Star Hennesey
ir daugelio kitų getai žinomų rūšių. Atsilankę pas mus jus persitik
rinsite, kad jus sutaupysite ne maža sumą pinigų ant sdvo pirkinių 
ir gausite tinkamą pasirinkimą.

BRIDGEPORT LIQUOR C0.. Ine.
3252 So. Halsted Street

VICTORY 5382—5383

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS > 

3514-16 W. ROOSEVELT ROĄD < 
arti St. Louis A v. Tek Kedzie 8902
Valios, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pook 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas

Paiauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ.MOTERŲTPĘR ?8 MOTUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YĖA. Speciališkai gydo lipas pilvo, plaučių ir pūslės, užniio- 
dijimą kraujo, odos, lipas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
fkausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kili negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugėli metų ir JJgydS 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie 
ųūd 10 Valandos ryto Iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai Vakare. 
Nedėliomis fluo 11 tyto iki 1 vai.
4200 Węst g6 St Kampus Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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IS SLA. SEIMO
PIRMOJI SEIMO 

DIENA
Rašo S. Bakanas

Seimo atidarymas
DETROIT, MICH., birželio 

25 d. — Tai jau šiandien ir 
prasidėjo seniai lauktas SLA 
38-tas seimas. Seimo delegatai 
pradėjo rinktis į Fort Shelby 
gražią svetainę ir tarpe dele
gatų eina pasikalbėjimas, taip 
sakant, atnaujinimas senųjų 
pažinčių, susitikimai ir sveiki- 
nimasi, žodžiu sakant, tai malo
nus ir įspūdingas momentas, 
kada tenka sutikti savo senus 
draugus ir pažįstamus.

Jau ir 10:30 valanda iš ryto 
ir visi laukiame, kada seimas 
prasidės. Jau ir prasideda. Sei
mo rengimo komisijos pirmi
ninkas p. M. L. Balčilinas ati
daro 38-tą seimą pakviesdamas 
p-lę M. Virbickiutę iš Pitts- 
burgho prie piano ir dainininkę 
Zosę Vitaitienę vadovauti. Bu
vo sugiedotas Amerikos ir Lie
tuvos himnai ir paskui p. Bal
čiūnas savo kalboje sveikino 
seimo delegatus ir pakvietė 
SLA. prezidentą p. St. Gegužį 
atidaryti oficialiai seimą.

S. Gegužis padėkuoja seimo 
rengimo komisijai už surengi
mą šio seimo) ir už gėles ir ta
ręs keletą kitų žodžių pakvie
čia centro sekretorių M. J. Vi- 
niką iššaukti delegatus, o de
legatai suneša savo mandatus. 
Delegatams pridavus mandatus 
prezidentas p. Gegužis skiria 
mandatų komisiją iš P. Bukš- 
naičio 126 kp. delegato New 
York, N. Y., S. Bakano 90 kp. 
delegato Bridgeville, 'Pa., ir M. 
Vaidylos 36 kp. delegato, Chi
cago, III.

Kol mandatų komisija patik
rins mandatus, prezidentas Ge
gužis kviečia kalbėti senus SLA 
darbuotojus ir svečius, jų tar
pe ir svečius iš Lietuvos, kun. 
F. Kemešį, p. Babicką ir prof. 
Vitkų.

Tačiau jūsų korespondentas, 
būdamas mandatų komisijoj, 
negalėjo girdėti šeiminių kalbų, 
tai apie tai nieko ir nerašo. 
Tur būt kiti Naujienų kores
pondentai tai padarys.

Po šeiminių kalbų pirmoji 
sesija uždaroma 12:15 P. M. ir 
pranešama, kad antroji sesija 
prasidės 2 vai. po pietų.

Sesija antra
Antrąją sesiją atidaro pre

zidentas S. Gegužis 2 vai. po 
pietų. Mandatų komisija pri
duoda mandatus tų delegatų, 
prieš kuriuos nėra jokių skun-r 
dų ir praneša, kad dar nėra iš
tirti skundai prieš sekamų kuo
pų delegatus: 311 kuopos W. 
Frankford, III. delegatus: M. 
Šiugdienę, A. Starinską ir M. 
J. Stonį, 324 kp. Brooklyn, N. 
Y. delegatą D. Klrngą ir 36 kp. 
delegatą P. Juozapavičių. Man-

datų komisija svarsto paduo
tus skundus prieš viršminetus 
delegatus. Seimas pradeda sa
vo darbą. Pirmiausiai nutaria
ma, kad praeito seimo protoko
lą neskaityti ir prasideda Pil
domosios Tarybos raportai. 
Prezidentas S. Gegužis pirmiau
siai pateikia savo raportą. Ra
portas buvo priimtas kaip ir 
be jokių paklausimų. Vice-pre- 
zidento A. Mikalausko raportas 
priimtas ir einama prie centro 
sekretoriaus M. J. Viniko ra
porto.

Sekretoriaus raportas buvo 
ilgas, gerai apdirbtas ir užėmė 
daug laiko. Galima sakyti visą 
popietinę sesiją.

Vinikui pabaigus savo rapor
tą, pasipila visa eilė visokios 
rųšies paklausimų. Tarpe visų 
kvotėjų tai tur būt žymiausią 
rolę sulošė A. M. Baginskas. Ir 
pasirodė, kad centro sekreto
riaus raporto nebus galima pri
imti šioje sesijoje.

Nutariama sesiją uždaryti, 
kadangi jau vėlus laikas.

Antroji sesija uždaroma 7 
vai. vakaro.

kad kelione busianti sėkminga 
ir garbingai užbaigta.

Vaitkui užbaigus kalbėti de
legatai karštai ploja.

Prezidentas Gegužis praneša, 
kad Lituanica Antroji randasi 
Municipaliame Airporte ir kas 
norėtų nuvažiuoti ir pamatyti 
Lituanica Antrąjį}, tai yra pui
ki proga.

Uždarius 4 sesiją buvo trau
kiami seimo delegatų paveiks
lai.

Tai tuomi ir užsibaigė seimo 
antroji diena.

ANTRA SEIMO 
DIENA

PILUS
Be peilio, deginimo arba elektrilcos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITIS 
(Niežančioa Pilės), PBO8TATITIS ir kitos 
meilinės Ilgos gydamos musų Švelnu Ir ne
skaudžia VARICUR Metodo.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kario yra ne
teko vilties boti pagydytais. Yra stačiok 
nuostaba kaip tos rūsčios, be vilties ligos 
greit atsiliepia | l| treatmentą.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
SESIJA 4-TA.

Sesiją 4-tą atidaro preziden
tas Gegužis. Po delegatų var- 
dašaukio einama prie priėmi
mo iždininko Gugio raporto. 
Pirmiausiai ir vėl Baginskas 
su savo paklausimais prie iž
dininko raporto. Gugis gana 
gabiai atsako į visus paklau
simus ir iždininko raportas 
buvo priimtas vienbalsiai.

Po iždininko raporto sekė 
Iždo Globėjų raportas, kurį 
skaitė Januškevičiukas. Dak
taro kvotėjo Dr. Stanislow ir 
Januškevičiaus raportai pri
imti.

Pašaukiama Kontrolės Ko
misija išduoti savo raportą. 
Iš Kontrolės Komisijos seimas 
gauna net du raportus: Strum 
skio ir Raginsko. Strumskio 
buvo didžiumos raportas. 
Raginsko mažumos. Raportai 
vienas nuo antro skiriasi, 
kaip dangus nuo žemės. Ra- 
ginskas savo raporte puola Pil
domąją Tarybą ir ypatingai 
sekretorių Viniką ir “Tėvynės” 
redaktorių Vitaitį.

Lakūnas F. Vaitkus seime
Kontrolės Komisijos raportų 

priėmimas atidedamas rytojaus 
dienai ir prezidentas p. Gegu
žis perstato seimui lakūną Įeit. 
F. Vaitkų. Karštas delnų plo
jimas ir pakviečiamas Vaitkus 
•tarti keletą žodžių. Gerb. Vait
kus sveikina seimo delegatus ir 
pareiškia, kad jisai yra pasiry
žęs šią vasarą lėkti iš New 
Yorko į Kauną ir užbaigti Da
riaus-Girėno nebaigtą kelionę. 
Pareiškia, kad “Lituanica Ant
roji” jau yra baigiama rengti 
tai didelei ir garbingai kelionei 
ir manąs skristi į Lietuvą apie 
pradžią rugpiučio mėnesio. Ir 
jis esąs giliai, giliai įsitikinęs,

SLA. seimas, jo pradžia 
ir kaip viskas atrodo
DETROIT, MįCII. — Det

roitas yra miestas pagarsėjęs 
automobilių išdirbyste, nelik 
Dėdės Šerno žemėje, bet ir 
visame sename pasaulyje. Bet 
čia nevieta kalbėti apie auto
mobilius, nors ištikro čia jų 
randasi daugiau negu kur ki
tur.

Taip, pasaulio akys atkreip
tos į Detroitą, iš kur dygsta 
nauji automobilių modeliai, 
lygiai kaip turtuolių moterų 
akys atkreiptos į Paryžių, iš 
kur dygsta moterų drabužių 
mados. Bet lietuvių akys at
kreiptos į Detroitą, nes čia 
vyksta SLA. 38-tas seimas. 
Tai yra mažytis seimukas, pa
lyginus jį prie amerikonų Ro- 
tary seimo, kur yra susispietę 
apie 10,000 delegatų, kuone iš 
viso pasaulio kampų. Bet mus 
mažytis seimas, daugiaus 
mums apeina, negu Rotary— 
nuobodulių seimas, nors jis ir 
yra milžiniškas. Musų lietuvių 
seimas tuhis iš musų begalo 
užinteresuoja, nes tūli iš musų 
priklausome prie tos didžiulės 
lietuvių organizacijos Susivie
nijimo Lietuvių Amerkoje. 
Į šį seimą, rodos, yra suvažia
vusi didelė Amerikos lietuvių 
inteligentijos dalis, sakysime, 
musų Amerikos lietuvių grie
tinė—bei smetųna, kad aptar
ti tos didžiulės organizacijos 
reikalus ir kartu Amerikos 
lietuvių visą 'kultūrinį veiki
mą. Tūli seimo delegatai buvo 
matyti Cbicagos seime, lygiai 
Pittsburgbo seime. Jie randa
si ir čia, Detroite. Daugelis 
yra visai naujų, kiti dar gal 
ir pirmu kartu savo gyvenime 
yra patekę į tokią svarbią ro
lę, kurią jie turės sulošti.

Čia matosi delegatų ir tos 
senos grupės, kurios savo pa
sibučiavimu Pittsburgbo sei
me sulošė Judo rolę. Dauge
lis delegatų, skaitant iš veido, 
atrodo gatavi sulošti tokią pa
čią rolę, kokią sulošė praeita
me seime, jeigu tik butų pro
ga. Kiti delegatai, rodos, čia 
susirinkę visai su naujomis 
mintimis, kokių praeituose 
seimuose visai negalima buvo 
pastebėti. Mat, musų draugiji
nio gyvenimo forma trumpa
me laike žymiai pasikeitė. 
Nauja dalyba visur leidžia sa
vo diegus. Progresas reika
lauja naujų minčių, naujų 
spėkų, žymių pasikeitimų vi
same ir visų gyvenime. Gi 
musų senis susivienijimas vis 
tampriai laikosi senose vėžė
se ir jokių pakaitų nėra iki 
šiam laikui daręs. Gi pakaitos 
būtinai reikalingos.

NAUJIENOS, Chicago, III.
šį kartą daugelis delegatų 

turi mintis, jog laikas pri
brendo, ir musų seniui Susi
vienijimui pakeisti savo rudi
nę. Bet daug dar musų paten
tuotų ir senų laikų karčiam- 
ninkų mano, taip kaip jie 
manė 1899. Tad, jeigu jų čia 
randasi didžiuma, supranta
ma, ne ko galima iš jų tikėtis. 
Vienok, atrodo, kad jų čia ne
simato, kad butų perliršla, 
atrodo, kad senos spėkos 
smarkiai dyla, naujos spėkos 
auga ir šitas SLA. 38-tas sei
mas gal galės-sugebės ką nau
jo į SLA. gyvenimą įskiepy
ti. Lauksime tų pasekmių.

Pradžioje seimo atrodo, 
kad yra kokios tai paslaptys 
pas musų senus patentuotus

tautininkus. Jų kerštas vis dar 
nėra atvėsęs. Jiems begalo 
galva skauda kas reikia dary
ti su Bagočium, nes jeigu jis 
seime turi didžiumą, tad mu
sų tautiškiems žvirbliams pri
sieis lysti j žabarus ir ta mel
žiama karvutė gali juos nus
pirti. Mat, jie vis šaukė, kad 
Susi vien j imas yra musų, bet 
atbalsis skamba kad Susivie
nijimas yra SLA. narių.

— Rytietis.

RADIO
Praėjusio sekmadienio Pro- 

gress Furniture Krautuvės ra- 
dio valanda buvo įdomi ir pri

taikyta Joninėms. Progrcss 
vyrų duetas šauniai padainavo 
keletą linksmų dainelių. Pro- 
gramo vedėjas padainavo solo 
ir patiekė gražių linkėjimų Jo
nam. Taipgi buvo daug įdomių 
pranešimų.—Klausytoja.

“PEOPLES” RADIO PROGRA
MAI DUODA DAUG MALO

NUMO KLAUSYTOJAMS

Praeitą antradienio vakarą 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
Kompanijos radio programas 
buvo labai malonus pasiklau
syti. Ponia H. Bartush, Peoples 
Radio Kvartetas taippat mote
rų ir vyrų duetai buvo pasirin
kę puikių dainų, kurias išpil

Greit ir be Skausmo Panaikinamos
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO, NKUBIT1S, NEURALGIA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU
LIGOS, kuomet Jų liga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MEILINES LI
GŲ.
The VARICUR padarS lakstančius linksmais 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELE DYKAI 
Dykai Egzaminaciįa ir Patarimas 

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

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST KANDOLPH ST.
Hm labos Gardele Tbeatre Bldg.

8
dė be mažiausios trukumos. 
Kreditas už tai priklauso taip 
dainininkams, taip leidėjams.

• Kalbėjo Dr. J. Poška, čd’% 
Kepurė patiekė juokų. Buvo 
muzika ir įdomus bei svarbus 
pranešimai.

Lauksime ateinantį antradienį 
kitos Peoples Radio valandos.

—J. S-as.

Jackson Parko maudy
nės atsidarys penk

tadieni
Penktadienį, birželio 29 d., 

Jackson Parko maudynės taps 
atidarytos oficialiai maudy
mosi sezonui.

KAINOS NUPIGINTOS!
PONTIAC 8

PIGESNIS
l ant VISŲ

MODELIŲ

DIDŽIAUSIA VERTYBE ŽEMOS-KAINOS LAUKE!

DABAR TIKTAI s675
o. t

IR 
VIRS

LISTO KAINOS, PONTIAC, MICHIGAN, SU STANDARD EXTRA ĮRENGIMAIS, $32. DAUGIAUS.

Įėjo galion Birželio 2, Pontiac praneša neat
laikomus kainų nupiginimus aiit kiekvieno ka
ro Pontiac rūšies.
Toks pats karas—Toks pat Išpildymas 
Tokia pat Ekonomija—Bet NAUJA 

VERTYBĖ
Niekas Nepersimainč Apart Kainos!

Padarydamas šį sensacingą kainų nupiginimą, 
Pontiac praneša, kad tas didelis, gražus Pon
tiac Eight jokiu budu nesumažėjo savo vertėj 
.. . niekas nepraleista .. . niekas nepermainy

ta apart kainos! Pontiac Eight dabar įkainuo
tas ant listo už keturiasdešimta dolerių pigiau, 
yra tas pats karas, kuris sužavėjo tūkstančius 
savininkų su jo pastebėtinu švelnumu, lengvu 
važiavimu ir ypatingai išskirtina., ekonomija. 
Jis turi tą patį 117-inčų wheelbase, knee-action 
tekinius, true-course vairavimą, galingus Ben- 
dix brėkius, Fisher bodies ir Fisher no draft 
ventiliaciją.

Pirm negu pirksite kurį nors karą PAMATY
KITE IR ..PASIVAŽINEKITE.. žemos-kainos, 
ekonomišku Pontiac Eight!

Savininkai Sako 16 iki 18 Mylių už Galioną
PONTIAC DEALERIAI VISUR. ATSILANKYKITE PAS ARTIMIAUSI

«b*
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Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų 00
Trims mėnesiams _________  2.00
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Chicagoj per išnešiotojus:
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ISTORIŠKA DIENA

Prieš 1914 m. Europoje visi laukė karo. Tai buvo 
tik laiko klausimas. Neužsibaigdavo vienas konfliktas, 
kaip prasidėdavo kitas. Trūko tik kibirkšties, kad su
kelti karo gaisru. Serajevo įvykis buvo ta kibirkštis.

Praėjo 20 metų, žmonijai teko pergyventi baisiau
si karų, kokis kada nors yra buvęs. Europa tapo su
krėsta ligi pat pagrindų. Austro-Vengrija, kuri tų karų 
pradėjo, liko nušluota nuo žemėlapio. Jos buvusioje te
ritorijoje išdygo naujos valstybės. Pranyko ir Serbija, 
— ji susiliejo su Jugoslavija. Daug ir kitokių permainų 
įvyko.

Daug buvo kalbama apie tai, kad pasaulinis karas 
bus paskutinis. Esu, tokios katastrofos daugiau nebe
galės įvykti. Bet atrodo, kad ta lekcija nuėjo niekais, 
šiandien Europoje padėtis yra gal dar labiau įtempta, 
negu ji buvo prieš 1914 m. Trūksta tik savo rųšies “Se
rajevo įvykio”, kuris paleistų kibirkštį į pribrendusių 
eksploduoti Europų.

pric tokių 
dabar yra

darys be- 
šiol 
be»

Šiandien sukanka lygiai 20 metų nuo Serajevo tra
gedijos. Birželio 28 d. 1914 m. jaunas serbas, Gabriel 
Princip, paleido šūvį, kuriam buvo lemta pasaulio isto
rijoje suvaidinti tikrai tragingų rolę.

Serajevo miestas randasi Bosnijoje, kuri dabar pri
klauso Jugoslavijai. Prieš dvidešimtį metų Bosnija ir 
Hercegovina sudarė dalį Austro-Vengrijos imperijos. 
Per daugelį metų Balkanų pusiausalis buvo neramiausi 
Europos vieta, kur įvyko bent keli karai. Balkanai su
darė karo pavojų visai Europai, ypač po to, kai Austro- 
Vengrija užgriebė Bosniją ir Hercegoviną, kur gana 
didelį gyventojų nuošimtį sudarė slavai, — vyriausiai 
serbai.

Tarp serbų ėjo gana smarkus tautinis judėjimas. 
Veikė bent kelios slaptos organizacijos, kurios kovojo 
už nepriklausomybę. Viena tų organizacijų buvo žino
ma kaipo “Mirties Sąjunga”. Jai priklausė daugumoje 
jauni fanatikai, kurie ryžosi teroro pagalba iškovoti 
pavergtiems serbams laisvę. Jie manė, kad tai yra ge
riausias ir tiksliausias būdas. Tolimesni įvykiai parodė, 
jog jie skaudžiai klydo.

Kiekvienais metais Serajevo mieste labai iškilmin
gai yra apvaikščiojama Šv. Vito diena. Būtent, birže
lio 28 d. Taip buvo ir 1914 m. Prie tos dienos miesto 
valdininkai ypač iškilmingai ruošėsi, kadangi turėjo at
vykti dvilypės Austro-Vengrijos imperijos sosto įpėdi
nis, didkunigaikštis Franz Ferdinand.

Ruošėsi ir “Mirties Sąjungos” nariai, — tik prie 
kitokios rųšies “iškilmių”. Apie sosto įpėdinio atvyki
mą buvo žinoma iš kalno. Tad Gabriel Princip ir kiti 
jo draugai suplanavo jį tinkamai “pasitikti”. Iš Serbi
jos slapta buvo atgabenti reikalingi ginklai, — bombos 
ir revolveriai, šešiems jaunuoliams, kurių nei vienas 
neturėjo daugiau kaip 20 metų, buvo pavesta nužudyti 
šosto įpėdinį.

Kadangi Bosnija tuo laiku buvo nerami, tai sosto 
įpėdinis buvo įspėtas, kad nevažiuotų į Serajevo. Bet 
tasai nepaklausė, matomai, norėdamas parodyti savo 
drąsumą.

Franz Ferdinand į Serajevo atvyko automobiliu 
kartu su savo žmona. Jį lydėjo karininkai ir visokie 
aukšti valdininkai. Vos spėjo įvažiuoti į miestą, kaip 
plyšo bomba, kuri sužeidė vieną karininką. Kai vėliau 
miesto viršininkai iškilmingai aukštą svečią pasitiko ir 
saldžiomis kalbomis jį pasveikino, tai didkunigaikštis 
nekantriai nutraukė jų kalbas, padarydamas tokią pa
stabą: “Gražus žodžiai yra labai geras dalykas, bet jus 
pasitikote mane su bombomis”.

/•■M,

SVEIKATOS SKYRIUS
S( Skyrių Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA 
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VOTIS (ABSCEŠS)

Rašo Dr. G. I. Bložis

Ceremonijų ūpas tapo sugadintas. Didkunigaikštis 
jautėsi nepatenkintas ir suerzintas. Jis panorėjo aplan
kyti savo sužeistą adjutantą. Per neapsižiūrėjimą auto
mobilis pasuko į klaidingą gatvę, kur stovėjo prisiren
gęs Gabriel Princip. Kai klaida buvo pastebėta ir auto
mobilius palengva pradėjo suktis, kad važiuoti tikruo
ju keliu, iš žmonių minios iššoko Princip ir paleido šū
vį. Mirtinai tapo sužeistas tiek sosto įpėdinis, tiek jo 
žmona.

Vočių yra bent keletas rų- 
šių, būtent: aštri smarkiai vei
kianti ir kroniška. Kroniška 
votis yra dviejų rųšių, būtent 
suvieta (sinus) ir akloji — jo
kio išėjimo nėra.

Viena svarbiausių voties at
siradimo priežasčių yra numi
rimas danties gyvio (nervo); 
Gyvis miršta dėl kelių priežas
čių, būtent kirmyjant dančiui, 
palaužys dantį arba kartais ne
tyčiomis ką nors kieto smar
kiai sukandus; reiškia trūksta 
pusetėliai, kurie dantį laiko 
žandakaulyje.

Antra priežastis, ir gana 
reikšminga, tai yra nevykusis 
danties kanalėlio gydymas.

Nevykęs danties kanalėlio 
gydymas pasitaiko beveik kiek
vienam gydytojui, o ypatingai 
kuomet dantis turi kreivas šak
nis, susivijusias arba išsišako
jusias. Tokiuose atsitikimuose 
šaknies kanalėlis yra sunku 
gydyti. O išgydžius irgi ne kiek 
galima tuo dančiu naudotis. 
Tokiu budu daugelis gydytojų 
visai negydo danties kanalėlio, 
remdamies tuo, kad tas dantis 
ilgai netarnaus, o antra, tai 
esą padaroma vieta bakteri
joms veistis, kurios paskui li
gas gamina.

Dar vieną voties priežastis, 
kurios galima išvengti, tai yra 
kurie myli demonstruoti savo 
dantų stiprumą — dantimis ait- 
korkuodami bonką, stalą pake
lia, kėdę įsikandę panešioja, 
riešutus kramto ir t. t. Tas ne
paprastas spaudimas ant dantų 
pasetėlio, jį' pažeidžia ir nuo to 
pradeda vysti ir puti, kaip me
dis vėtros palaužtas.

rijos vėl pūlių pagamina, ir 
tas kasdien atsikartoja. Taigi, 
jeigu duosi tai vočiai užtekti
nai laiko, jinai supudis kaulą 
ir sugadins veido išvaizdą.

PASTABOS
Naciai visokiausiais budais 

stengiasi Hitlerį iškelti į pa
danges. “Taupos vado” titulas 
jam jau pasidarė perdaug siau
ras ir nereikšmingas. Srieg
tam ir šabloniškas. Kur tik 
įsigali diktatūra, ten, žiūrėk, 
jau ir “tautos vadas” atsiran
da. Net Lietuva turi “tautos 
vadą” p. Smetonos asmenyje* 
Tiesa, iš jo “vadas” nekoks, bet 
visgi vadas.

Nacių akyse Hitleris, žino
ma, stovi kur kas aukščiau, ne
gu visi kiti “Vadai” ir “vadu
kai”. Todėl jam! reikalingas ir 
aukštesnis “rangas”. Ir štai 
jam tą rangą nuteikė Rudolf 
Hess, kuris kartu su Hitleriu 
prieš desėtką su viršum metu 
Miunicho aludėje gėrė alų ir 
planavo “pučą”. Paskui abu 
kartu sėdėjo ir kalėjime.

Dideliame mitinge Hess pa
reiškė, jog Hitleris yra dau
giau nei vadas, — jis yra “Die
vo agentas”. O tai todėl, kad 
jis niekuomet neklysta...

Trumpai ir storai.
Atrodo, jog daug teisybės 

yra tame, kad daugelis nacių 
priklauso psichopatams.

» » »

Nors kol kas fašistai Fran
cijoje didelės įtakos neturi, 
bet laikui bėgant jie gali pa
sidaryti pavojingi, O ypač, jeh 
gu neramumai tęsis ir toliau. 
Daugelis nurodo į tą faktą, 
jog nacių judėjimas įsigalėjo 
Vokietijoje lyginai 
pat sąlygų, kokios 
Francijoje.

Federale valdžia
darbių surašinėjimą. Ligi 
jokių tikrų davinių apie 
darbių skaičių nėra. Vaduota 
si vien tik spėjimais. Bet kuo
met tikrų faktų nėra, tai 
no spėjimas yra tiek jau 
ras, kaip ir kito.

Išeidavo taip, kaip toje 
sakaitėje apie vieną labai 
drų kareivį ir generolą, 
reivis buvęs tiek gudrus,
jis visuomet mokėdavęs tinka-

vie-
ge-

pa- 
gu-

kad

mai į kiekvieną klausimą at
sakyti. Generolas sumanęs pats 
persitikrinti, ar 'tikrai tas ka
reivis yra taip gudrus. Vieną 
žvaigždėtą naktį generolas iš
sivedęs kareivį į laukų ir už
davęs jam tokį klausimą: “Kiek 
yra žvaigždžių danguje?” Be 
jokio dvejojimo kareivis atkir- 
tęs: “1,547,321”. O kai geno 
rolas paabejojęs dėl to skai
čiaus teisingumo, tai kareivis 
be niekur nieko pareiškęs: 
“Jeigu netiki, tai suskaityk”.

žmonės, kurie paduodavo be
darbių skaičių, galėdavo abe
jojantiems atkirsti lyginai taip, 
kaip kareivis generolui: “Jei
gu netiki, tai suskaityk”.

Kai bus pravestas bedarbių 
surašymas, tai tąsyk nebebus 
galima bliofuoti.

K. Auguras.

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
R OMANAS

(Tęsinys)
—I ką? — virpančiu 

paklausė Karsaviniute, 
įsitikinimo ir baimės.

—Na, gi į jus! —

balsu

—Na, gi į jus! — stehgda- 
itidsis kalbėti juokais, bet nu
truko jo tonas, atsakė Jur
gis, nusilenkdamas ir žiūrėda
mas jai į akis, kurios keistai 
žibėjo šešėlyje.

Ji greitai ir išsigandusi pa
žvelgė į jį ir jos išgąsdintas 
malonus veidas buvo pilnas 
laukiamos vilties.

Jurgis norėjo ją apkabinti. 
Jis jau savo rankose jautė 
minkštus pošalčius pečius ir 
grakščią krutinę, bet nusi
gando, ir vėl apleido momen
tas, ir neturėdamas jėgų, ne
manydamas padaryti tą, ką 
norėjo, liūdnai ir nuduoda
mas sumikčioję.

—Juokauji! — su skausmu 
krutinėję pamanė Karsaviniu
te ir staiga ji atšalo dėl apsi
vylimo ir įsižeidė. Ji pajuto,, 
jog greitai pradės verkti, ir 
su didelėm pastangom sulai
kyti ašaras, sukando dantis.

Kvailystė! — skubiai atsi
stodama, persimainiusiu balsu 
sumurmėjo ji.

—Aš rimtai kalbu! — pasa-

giui apsisuko galva, jis galėjo 
tik laimingai ir beprasmiai 
šypsotis, įsiklausydamas į jos 
nykstančių žingsnių kaukšėji
mus*

Sugirgždėjo mažos durelės 
ir Jurgis, vis taip šypsodama- 

, nuėjo namo, iš visų jėgų 
kvėpuodamas tyrą orą ir jaus
damas save galingu ir lai
mingu.

sis

kė Jurgis jau prieš valią, ne
natūraliu balsu: — aš myliu 
jus ir jus galite man patikėti 
—labai kankinuos!

Karsaviniute neatsakydama 
susirinko savo knygas.

—Kodėl taip... dėl ko? — 
liūdnai pamanė ji ir nusigan
dus suprato, kad ji save išda
vė ir jis ją suprato.

Jurgis padavė jai iškritusią 
knygą.

—Laikas namo... — patylo
mis pasakė ji.

Jurgiui buvo be galo gaila, 
kad ji eina, ir tUo pačiu lai
ku jam pasirodė, kad išeina 
originališkai ir gražiai, toli 
huo visokio biaurumo.

Ir jis spėjančiai atsakė:
—Sudiev!
Kai Karsaviniute padavė 

jam ranką, Jurgis prieš valią 
nusilenkė ir pabučiavo ją į 
minkštą, šiltą delną, nuo ku
rio kvepėjo į veidą švelnus 
muilo kvapsnis. Karsaviniute 
lengvai šuktelėjus atitraukė 
Savo rauką.

—Ką jus!
Perbėgahtis jausmas, prisi- 

drtinimas prie lupų, švelnaus 
mergiško pošalčio kūno, buvo 
taip patraukiantis, kad Jur-

NRA MbLINOJO ARO AUKA

-.'m _ *“ ”*'“™‘

Tokios progos Austro-Vengrijos vyriausybė tik ir 
laukė. Tuolaikinis užsienių ministeris Berchthold jaū 
nuo seniai dantis griežė ant Serbijos ir varinėjo viso
kias intrigas. Pirmiausiai jis prikalbėjo nusenusi impe
ratorių gauti užtikrinimą iš vokiečių. Kada toks užtik
rinimas buvo gautas, tai tolimesni įvykiai galvatrūk
čiais vedė prie karo. Nors sosto įpėdinio nužudymas 
įvyko tuolaikinės Austro-Vengrijos teritorijoje ir nie-> 
kuomet nebuvo įrodyta, kad Serbijos vyriausybė su tuo 
įvykiu turėjo ką nors bendra, tačiau iš jos buvo reika
laujama paimti ant savęs visų atsakomybę. Atsisakius 
Serbijai patenkinti tą ultimatumą, Austrp-Vengrija 
paskelbė karų.

Tai tokia tos atmintinos dienos trumpa istorija. 
Žinoma, butų nesąmonė manyti, kad Austro-Vengrijos 
sosto įpėdinio nužudymas buvo tiesioginė pasaulinio ka
ro priežastis. Europa jau prieš tai per keliolikų metų 
rengėsi prie karo. Dažnai santykiai būdavo tiek įtemp
ti, kad bile valandų buvo galima tikėtis karo. Pavyz
džiui, 1911 m., kada Francija labai smarkiai susikirto 
su Vokietija, tai Lorraine provincijoje staiga pasklydo 
gandai, jog karas jau prasidėjo.

Aštrioji votis nėra tai labai 
blogai, tik aštrų skausmą rei
kia pakęsti, bet kroniška votis 
yra labai bloga: skausmo be
veik tai kaip ir nėra, tik tuo
met skauda, kuomet paspaudi.

Kroriiška-akloji votis yra pa
vojingiausių ligUjt bes jos nega
lima matyti, tik ką jaučiama, 
o jausti ir nelabai jaučiamą. 
Kartais tik iš ryto atsikėlus 
jaučiama, kad vienas dantis lig 
butų ilgesnis. Na, paspaudoma, 
paplaunama, su vaistais patri- 
nama ir t. t. Nuo to dantis su
sitraukia ir vėl gerai. Mat, be
spaudant dantį, apie jį susida
rę pūliai susirenka išbėga į kū
no linifltikus, ar tai kraujo cir
kuliacijos sistemą ir vėl dantis 
lieka nieko nekaltas, neskau- 
dantis. Bet tie nuodai dažniau
siai padaro daug žalos, atnešda
mi sekančias ligas: arthritį, 
nephritį, reumatizmą ir t. t.

Kronišką votį išeinančią su 
pūliais (sinus), gal būt* ne 
vienas skaitytojas yra turėjęs; 
arba kito matyt ant smegenų 
raudonas spuogas su balta vir
šūne. Paspaudus, tas baltas 
skystimas (reiškia pūliai) išbė
ga be skausmo ir smegenis at
rodo lig normališki) kol bakte-

Maskvoje yra vedamas po
žeminis kelias. Tūkstančiai dar
bininkų, kurie dirba prie to 
kelio, gyvena už miesto ribų 
barakuose. “Komsomolskaja 
Pravda” rašo apie tų darbinin 
kų padėtį. Laikraščio bendra* 
darbis apžiūrėjęs 138 barakus. 
Iš to skaičiaus jis nesuradęs 
nei vieno, kur nebūtų blakių, 
Utelių ir kitokių gyvių. Visut 
esąs purvas ir didžiausias sil • 
sikimšimas. Vyrai ir moterys 
— vedę ir nevedę — miega 
kartu vietiartie kambaryje. 
Diaugelyje barakų nėra van
dens, tai darbininkai neturi nei 
kur nusiprausti.

Tų barakų darbininkai laiką 
praleidžią kortavimui, girtavi
mui ir ištvirkavimui. Dažnai 
įvyksta peštynių.

Laikraštis sako, jog dėliai te 
esanti kalta administracija, ka
dangi ji nieko nedaranti, kad 
sutvarkyti reikalus.

» » B
Nito tdFrancijoje neramu 

laiko, kai išėjo aikštėn Stavis- 
ky skandalas, demonstracijos 
ir susirėmimai vis dažniau pa
sikartoja, Prie to prisideda ir 
tas faktas> kad ekonominis gy
venimas nėsigerina. Paskutinė
mis žiniomis^ nedarbas prade
da didėti.

Neramumus kelia ne tik kai
rieji, bet ir dešinieji, kurie no
rėtų Francijoje matyti maž
daug tokių pat' valdžių, kaip 
Vokietijoje. Vadinasi
įsteigti fašistišku diktatūrą

nori

XXII.
Po laisvos ir mėnesiena nu

šviestos nakties, troškiam ir 
siaurame, kaip kalėjimas, sa
vo kambarėlyje, Jurgis vėl 
pradėjo galvoti, kad gyventi 
visgi yra nuobodu ir viskas 
yra tik menkniekis.

—Sugriebęs pabučiuok! Ko
kia laimė, koks žygis pasa
kysi! Kaip visa tai malonu ir 
poetiška: mėnesienoj dainius 
apdainuoja mergelę ugningo
mis eilėmis ir apdovanoja 
bučkiais... Tfiu, niekai! šitoj 
prakeiktoj vienumoj, žmogus 
nejučiomis gaišti!

Kai gyveno dideliame mies
te, Jurgis nusitarė, kad jis 
turi važiuoti į kaimą, pasi
duoti paprastam juodadarbio 
gyvenimui, su jo darbu, neį
manomai Sunkiu darbu, su jo 
laukais, saule ir kaimiečiais, 
kad gyvenimas suteiktų, ant 
galo, reikšmingą užsiėmimą, 
taip dabar jis pamanė, kad 
jeigu ne ta kvaila padėtis, jei
gu persikeltų į sostinę, tai 
gyvenimas virtų atsakančiu 
tempu.

—Sostinėje triukšmas, 
griaudžia gyvenimo sūkuriai! 
—užsimąsčiusiu veidu, neju
čiomis uždeklamavo Jurgis.

Ir greit pasigavo 
berniuko entuziazmu 
mojo ranka.

(Bus daugiau)

save su
ir nu-

Tik ką atėjo naujas 
Kultūros numeris 5

TURINYS:
Kultūros būvis, politiniai įvykiai ir 

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

vėnas.
Kašgaras — Jarkendas — Konst. 

Atris.
Audringas Francois Villono, valka

tos, galvažudžio ir poeto gyveni
mas — Antanas Venclova.

Paukščiu Kelias — J. Grots. 
Galybės mįslė — S. Kapnys. 
Epigramų poema — J. Radžvilas. 
Ruduo netobulas — Antanas Rūkas. 
Po kryžuočiu vėliava — K. Radek. 
Atomai — Sir James Jeans. 
APŽVALGA natijų khygų.
Galima gauti Naujienose. — Kaina 

45 centų.



BIRUTE

tonas
abideš

Lietuves Akušerės

Lietuviai Daktarai

Graboriai
elefonas Yards 1188

{domus įvykis Chicagoj

TeL

ir graži

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
cagO

Advokatai

Phone Canal 6122

Kamb

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ofisas 46 
Ofiso vai.:

Pataria duoti skun 
dus ant samdytojų

Association. 
taip ir šios 
finansus.

Shephcrd

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Long fect, short fect, 
Stay spry and got the bent. 
Have a steady swinging tinic, 
Watch your words, 
And inake thcni idiyme. 
Anapaestic or trochaic, 
Keep your pattern,

YRA 
PAVOJINGA

6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Looking around Birute, 
Here is what I find, 
Seė if yoti can guess, 
Who I have in inind.

Pocahontas mine run $

TEL. REPUBLIC 8402

756 W. 35th Si 
COr. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedėldieniąia pagal sutartį.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Marijona Palėk
PO TĖVAIS PAULAUSKAITĖ

kaip valdžios dalį, $50,- 
čekį. Dabar ši spulka ga- 
pilnai patenkinti savo.na- 

rcikalavinnis paskoloms 
namu.

kišimosi, 
nenori. Bet 
šėrininkams

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2843

Praėjusį sekmadienį pora 
Chicagos policininkų beisbolo 
jauktų kontestavo dėl čempio
nato. Lošio pažiūrėti susirin
ko 10,000 žmonių.

Sekantis šių lošių įvyks at
einantį sekmadienį Wrigley 
Field aikštėj ir trečias ir pa
skutinis 
taippat Wrigley Field aikštėj 
Pradžia lošimų 2:30 vai. po

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

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tėl. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell St. 
Tel. Republic 9723

Astuoni vaikėzai suim 
ti; pora lietuvių

756 W. 35th St.
(Cor, ot 35th and Halsted Sts.) 

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė, 
Te). Victory 5904

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

AS IR_ CHIRURGAS 
__ d Street 
1—8 ir 7—8

stangos organizuotis, sulig 
NBA duotomis garantijomis, 
ne kartų jau apvylė juos.

Fejerverkų neparduos 
Chicago]

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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.

Spulkoms verta tedera 
lizuotis

CHICAGOS 
ŽINIOS

Meras Kelly pranešė, kad 
jis įsakys prižiūrėti, jogei ne
būtų pardavinėjami fejerver
kai liepos 4 dienai artinan-

Did you hcar 
is planning 
No, well, then come down and 
hear all about it for our Pres- 
ident is going to toli us the 
where and when at rehearsal 
Thursday. You do want to have 
the details right, don’t you?

Our work for this season is 
not completed for Birutė has 
been invited to participatc at 
the Gentury of Progresą. If 
you intend to be among us on 
that day$ please, attend re- 
hearsals now, later will be tod 
late.

Come \vhat may,
1’11 seo you Thursday.’

Helen.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____Draugijos Nariai.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

Chicagos Policijos De 
partamento Beisbolo 

tošiai

/ayette 3572 
iiulevičilis 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelr : .. ■
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV<

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 Piliečių Pašelpos Kliu- 
bo, Chicago, Vyrų Ūkės Kliu- 
bo, East Chicago.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mykolas Mepliwy._____

this? Birutė 
beaeh outing?

KAZIMIERAS GRIKŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 25 dieną, 8 valandų va
kare 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Te- 
nienių parapijoj, Stegrelio so
džiuje. Amerikoj išgyveno 85 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moteli Katariną (po 
pirmam vyrui Šedienė), duk- 
tere Virginia 18 metų, brolį Jo
ną, martę Stefanija šedienę, 
švogerį 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. 151 st Street, East Chicago,

$9,000,000 nuostolių 
gaisrų

šiomis dienomis Chicago j 
konvencijai susirinko Ameri
kos Mokytojų Federacija. Vie
ta konvencijai buvo parink - 
ta Medinah Michigan Ave
nue Club. Mokytojai tačiau 
perkėlė savo konvencijų į 
Morrison viešbutį. Nužiūrima, 
jogei perkėlimo priežastis, bu
vo ta, kad Medinah kliubas 
draudžia negrams naudotis 
tuo elevatorių, kuris tarnauja 
baltveidžiams.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

d ar
ini e- 

netekti

Nuliūdę liekame, _
Sunai, Dukterys, Sesuo, Žentas, Anukąi ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika. Telefonas
Yards 1168. •

Prašoma h«»iU«U Hlfa-

Lachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 g, 49 Ct, Cicerą, UI 
' Tel. Cicero 5927

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 Ąpa 
štalystės Maldos Draugijos. Amerikoj išgyveno 26 metus. Paliko 
dideliame nubudime 2 sunu, Joną ir Stanislovą, 2 dukteres Mar
ei joną Wiczus ir Sophie Miksha, seserę Marijoną Paulauskaitę, 
žentą Petrą Mikshą, 6 anukus ir gimines, o Lietuvoj pamotę, bro
lį ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi dukters Sophie Miksha 
namuose* 2301 W. 50th St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, Birželio 29 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gėdulingos 
pamaldos už vėlionies sielą, o iš ten dus nulydėta i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Marijonos Palėk giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jaį pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Graborius ir 
Balzamuotqjas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

TAVERNŲ SAVININKAI
Mes dabar esame distributoriai 

I gerai žinomo augštos rųšies Gin, 
"Century Super Quality Dry Gin.
Kuomet jums bus reikalingas GIN, 

’ Pirkite CENTURY SUPER QUALlTY GIN. Jus tuo 
met galite būt tikri, kad gaunate atsakomą GIN, ku- 

į rio jus taip ilgai ieškojote.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

So. ASHLAND AVĖ.
’uo 2 iki 4 ir nuo 6 ik! 8 
ėlioj pagal sutarimą 
ei. j Boulevard 7820 
rel. Prospect 1980 .

Siunčiame Gėlės Telegramų į vis* 
pasaulio dalis. _

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gilės DU Vestuvių, Bankietami Ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
8316 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7814

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8418

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

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas^ geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

And don’t sway it.
Make each thjrd line coincide, 
And by these iron-clad rules 

[abide.
Yes, of course then there is 

Ircne who helpcd to fix a flat 
tire, cven when she had a sore 
foot. Wliy the policeman even 
helpcd her kiek the tire on 
because she couldn’t ūse her 
foot.

How about this fėllow driv- 
ing a giri down to the VVorld’s 
Fair in a Lincoln? Then comes 
down to Birutė and just about 
refuses to talk to one who 
wants niore conversation.

What is this talk about Ve
ra coming to 
because she had 
a wedding veri?
Ve?

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

CHICAGO ORTOPEDlC CO*
183 West Lake St„ Arti Wells St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

YOlUR CYtd
Nlght artd Momlng to keep 
them Cleąn, Clear and Healthy 

Write for Frw ^Eye Care”
1 or tfĘye Beauty” Book

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

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

Tel. Kenwood 6107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

TeL Cicero 2109
Antanas Petkus

Gtaborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO. UAL

Tel. Ofice Wentworth 6380
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 seredomia

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Dreael 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

Valandos) 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

ant
Kodėl lietuvių spulkoms ne 

pasekti šiuo pavyzdžiu? Ko 
dėl jos nemėgina federalizuo 
lis?

Nenori valdžios 
kontrolės? Gal ir i 
kam. kam 
valdžios partneryste išeitų ant 
naudos.

tačiau
yra nuo

Kar
dą r-

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
cimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely 'atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJ!
2201 West 22rii

Valandos
SiBredomia ir nedėl. pagal sutartį.

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

Policija areštavo anksti tre
čiadienio rytų 8 vaikėzus. Vy
riausias areštuotų yra 20 me
lų, o jauniausias 17. Areštuo
ti vaikėzai yra kaltinami pa
pildyme keleto plėšimų. Jie 
buvo nugabenti į Deering po
licijos stotį, prie Loomis ir 
Archer gatvių.

Jų vardai yra: Frank, Frcd 
ir Edvvard Smetana; trys bro
liai gyvenų adresu 4327 Her
mitage Avė.; John ir Stanley 
Bachlcda, 1725 Wcst 43 st.; 
Joseph Kala ta, 1734 West 43 
st.; Frank Juskėnas, 1741 W. 
43 st.; Andrew Gronicowski, 
4405 So. Wood st. Smetanų 
namuose rasta keturi revol
veriai ir nupieluotu vamzdžiu 
šautuvas. Gengė, pasak poli
cijos, specializavosi plėšti au
tomobilistus.

A young miss who 
with this — — — •

Ey—’ry body lovos 
who’s inodcst.

Ev—’ry body lovos 
who’s shy.

When a giri is modest 
retiring,

You can bet she’ll always 
got by.

Warning from this forlorn- 
ing geiitleman — — —

Take a tip from one who 
knows all you single men, —

If you’ve a giri to call your 
own,

Don’t ever leave her alone.
If temptation comes her 

way,
Will she pass it by? —
That’s a ųuČstion, so my 

suggcstion is,
Watch her on the sly.
When writing poetry,
Follow this said Miss?------

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoj^ už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

Chicagoj gyvuoja spulka 
vardu Good Shephcrd Build- 
ing and Loan 
Kaip kitų spulkų, 
depresija suvaržė

Neseniai Good 
spulka federalizavosi. Ir ve ji 
jau gavo iš Suv. Valstijų iždi
nės 
000

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

____Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Joseph V. Mockus 
lietuvis advokatas 

Dienomis Mieste 
163 W. Wąshington SL 

s 402 Tel. Deąrborn 9047 
ikarais nuo 6 iki 9 

Res, 5349 So. Hermitage Avė. 
tol Prospect 1610

BRIDGEPORT LIQUOR CO., Ine
3252 So. Halsted Street 

VICTORY 5382—5383

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

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

Yrą graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui, Yr^ getą vieta dėl automobilių sustojimo, 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow SpringU 43

National Board
Underwriters apskaičiuoj 
kad Ghicagoj gaisrai per p 
staruosius dešimtį metų p 
daro po $9,000,000 žalos tu 
tui kas metai.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:_ ________ i _ _■ - -- -į 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

Mrs. Anelia K. Jarusz 
v. Physical Therapy
—and Midwife

6109 S. Albany
X Avenue

\ \ Phone
' Hemlock 9252

Patarnauja Prie JpH gimdymo namuo 
4HOI se ar ligoninėse, 

duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
rnent magne- 
tie blankais ir tt.
Moterims ir mer- 

glinoms patari
mai dovanai.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

. karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

DR.PC.‘ rvSŽEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartiVisi Telefonai: .

Yards 1741 -1742

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669 Dr. V. E. Šiedlinskis 

DENffISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. .
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3109F

NBA (naujosios dalybos) 
viršilos išleido atsišaukimus į 
darbininkus, kad jie darytų 
skundus ant tų samdytojų, ku
rie mindo NRA kodeksus.

Patarimas atrodo naudingas 
darbininkams. Antra 
vertus, VVashingtonas 
kai kurių vietų itin toli, 
tais jis gali “neišgirsti” 
bininkų balso. Arba vėl 
nemažai laiko praeiti iki 
bininkų balsas pasieks tų 
stų. Gi darbo lengva 
už “perdidelę storonę 
matai. Be to, darbininkų pa

rehearsal late 
to shop for 

Is it true,

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

2400 West Madison Street _____ _________
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. | Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

Tel. Seeley 7330 ‘ -----
Namų telefonas Brunswick 0597
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vos gyvi ištrukome 
iš viesulo

Medžio viršūnė įstrigo į auto
mobilį; numetė nuo laiptų

Ne visur Chicagoje praeitą 
šeštadienį buvo tokia smarki 
vėtra arba viesulas, kaip Damen 
avė. ir Roosevelt road apielin 
kėje. Per penkiolikę metų pir
mą kartą Chicagoje teko maty 
ti taip smarkų viesulą.

Apie pusę po vienuoliktos 
vai. vakaro, mudu su žmona 
nuvežėva namo mergaitę, kuri 
buvo atėjusi pas mus j sve
čius. Vos spėjome sustoti prie 
namo, kaip balto debesio juos
ta, vadinama “vacuum space’”, 
su žaibais slinkdama nuo šiau
rių pietų pusėn, užgulė Chica-

Žmona ir mergaitė ėjo į stu- 
bą. o aš pasilikau automobilį 
uždaryti. Staiga atūžė gatve 
tamsi viesulo banga nešdama 
pagaliui, šiukšles ir su trenks
mu atsimušė į automobilį, kad 
jis net atbulas pašoko. Uždė
jau stabdižus, bet autą purto, 
kaip skiedrą, o stiklai tik tarš
ku nuo žvyro ir smėlio šiukš
lių. Moterys sugriuvo ant 
laiptų, truputį užsigavo. o dul
kės akis tai skaudžiai palietė. 
Tuo pačiu kartu, antroje pusė 
je gatvės nuo namo kažkas nu
griuvo ir pabyro ant gatvės. 
Milžiniška medžio viršūnė smo
gė j automobilį, bet laimei, kad 
įstrigo tarp fenderio ir lem
pos, o nulaužtas medžio galas 
vos-vos nesiekė priekinio lan
go. Aš šokau iš automobilio 
moterims į pagalbą. Vėjas au 
tomobilio duris išrovė iš ran
kų, o mane nuo kojų nuvertė. 
Suaugę ir vaikai, kuriuos šaly- 
gatvyj užklupo audra, sugriuvo 
pasieniuose.

Kaip praėjo viesulas, tai veik 
“savųjų” nususiradome. Buvo
me žemėtais ir šiukšlėmis taip 
apnešti, kad atrodėme, kaip 
juodžiai.

Matomai, buvo smarkus ve
jas, kad atnešė iš kažkur tokią 
sunkią medžio šaką, nes toj 
apiclinkėj medžių visai nėra. 
Šakota viršūnė buvo tokia di
delė, kad vos įstengiau nu 
traukti nuo automobilio. A irtą 
apibraižė, bet stebėtina, kad 
nesudaužė nė radiatoriaus, nė 
stiklų.

Toje apielinkėje platina Da’ 
men avė.; griauja senus namus,

AMERIKOS DOLERIAI
YRA S1LNČ1AMI I

Visas Dalis Pasaulio
PORGSIN ORDERIAI 

SIIMIAVU | RUSIJĄ

UŽSIENIŲ SKYRIUS
I. PVPERNKK

V eile] as

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir Iflth PI.
Narys IFAJERAL 

INSl RANGE KoRI’oR J

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

28 valandai* amarioa kelionė*
PITT8BURHG__ _________________
CI.eVKI.AND ---------------------------------$7.flO
DKTROIT- __________________ 83.75
TOLEDO ------------------------------
YOUNGSTOWN $8---------- AKRON 7.59

Bilą knr | RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi
ted*—Jokia kita linija nenuvei 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimu.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madlaon St. 
Tel. Wabash 0171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”
- ■ .................................... I 

tai dulkių sukėlė neįmanomus 
debesis, o jau visokių pagalių ii 
šiaip liuosų daiktų buvo bega
lės. Viesulas kažkur juos išne
šiojo.—M. š.

Iš North Sidės
i Mirė Onia-Johanna Leonienė.

Tėvų pavardė Danyličia

Birželio 26 d. liko palaidota 
Tautiškose kapinėse Ona-Johan 
na Leonienė. Velionė ilgą lai
ką gyveno Northsidėj.

Paėjo iš Šiaulių apskr., Kruo
pių valsčiaus, Gembučių kaimo.

J amžiną atilsį velionę paly
dėjo didelis skaičius susirinku
sių giminių ir kaimynų. Ant 
kranto duobės senasis graborius 
Eudeikis pakuršės žemaičių tar
me pasakė prakalbą apie moti
nos reikšmę. Sakė: Motina pa 
gimdo karalius, visokius kari
ninkus, didelius galvočius; moti
na mus visus auklėja; kalbėto
jas kvietė neužmiršti mirusių 
motinų, jų kapus aplankyti.

Velionė paliko vyrą Povilą 
Leoną, vedusį sūnų Povilą, bro
lį Povilą Danylą seserį Julę. 
Lai būna lengva šios šalies že
melė ilsėtis jai išsiskyrusiai iš 
musų tarpo.—Kaimynas.

Svarbus Dranešimas 
namų savininkams

Bausmė (štriopas) už nesu- 
mokėjimą taksų po liepos mė
nesio 1 dienos tapo atidėta il
gesniam laikui. Taksų sumokė
jimo laikas pailgintas vieno, 
dviejų ir trijų fliatų privačių 
namų savininkams.

Cook kauntes iždininkas Tho- 
mas D. Nash pasakė, kad au
kščiau suminėtoms savastims 
(t. y. vieno, dviejų ir trijų 
fliatų privačiams namams) su
mokėti numažintas 15 nuošim
čių taksų bilas duota laiko 30 
dienų po gavimo bilų.

—B. R. Pietkiewicz.

A. Jarusz ir P. Risell 
stando bizny

Ežero pakrančiais Indiana 
valstijoj mylias ir mylias yra 
nusitiesę smiltynai. Šie smil
tynai vadinama bendru vardu 
Sand Dunes. Vasaros laiku, Už
ėjus karščiams, daugelis ir lie
tuvių važiuoja į Sand Dunes
maudytis.

Ot apielinkėj žinomoj kaip
Central Avenue Beach dvi lie 
tuvės yra atidariusios užeigą
ar standą. Tos vietos vardas
tai Central Avenue Beach Re 
freshments. Jos savininkės yra 
Anelė Jarusz ir Paulina Risell. 
Čia jos užlaiko užkandžių, ame
rikoniško kvaso ir limonado, 
šaltakošės ir saldainių; yra ii 
kambarių atostogininkams.

Abidvi biznio savininkės 
kviečia visus draugus ateinan
tį sekmadienį atvažiuoti į 
Sand Dunes, nes įvyks biznio 
atidarymas. Tai bus liepos 1 
dieną.

P-nia A. Jarusz iš profesi
jos yra akušerė. Jos ofiso ad
resas toks: 6109 So. Albany 
Avė. Jos garsinimą galima ma
tyti Naujienose kasdien.

Senas Petras.

Meno paroda
Pirm surengimo parodos Car- 

son, Pierie, Scot & Co., ku
rios negalima suruošti ankš
čiau rudens laiko, bus paruoš
ta kita paroda. Lietuvių Jau
nimo Draugija nutarė turėti 
parodą šiuo laiku Bridgeporte, 
VVoodmano svetainėje, 3253 S. 
Lime St., kampas 33 gatvės. 
Paroda prasidės Liepos-July 1 
dieną ir tęsis savaitę laiko. Pa
rodos valandos: 2 popiet iki 9 
vakąro.

šioje parodoje bus lietuviš
ki rankdarbiai, audimai, mar
gučiai, išsiuvinėjimai ir pie
šiniai. Bendrai, eksponatai su

sidarys iš įvairios medžiagos ii 
įdomaus darbo. Kiekvienas lie
tuvis privalo atsilankyti ir pa
matyti pirmą tokios rūšies pa
rodą lietuvių tarpe Chicagoje.

Liepos 1 d. taipat išeis 
draugijos knyga, kurioj tilps 
lietuvių jaunimo geriausi raš
tai, apysakos ir eilėraščiai. 
Knygos kaina bus tik 50 cen
tų, jeigu užsirašoma pirm kny
gos išleidimo. Kaina pakils po 
atspausdinimo. Todėl prisiųs- 
kite iš anksto prenumeratas į 
Lithuanian Youth Society, 3259 
So .Halsted St., Chicago, Ilk, 
ir gausite ne tik gražių apysa
kų knygą, bet ir padėsite šiame 
svarbiame darbe lietuvių jau
nimo naudai.

Brighton Park
šaukia susirinkimą

Sekantį sekmadienį, liepos 
1 d., 12 vai. per pietus įvyks 
Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
Liberty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozart st.

Susirinkimas yra svarbus 
tuo, kad bus svarstoma konsti
tuciniai dalykai. Todėl kiekvie
no keistutiečio šventa pareiga 
yra dalyvauti šitame susirinki
me, kad vėliau nesigailėtų.

Yra neteisinga vėliau išme
tinėti ir‘kaltinti valdybą, jei 
pereina jums nepatinkami ta
rimai; todėl bukite vietoj ir 
tarkite savo žodį taip, kaip 
jums geriau patinka.

St. Narkis, sekretorius.

Šiandien “Birutes” 
choro pamoka

šiandien vakare ‘Sandaros” 
svetainėj įvyks “Birutės” cho
ro pamoka. Visi nariai yra 
prašomi atsilankyti, nes reikia 
tinkamai prie Lietuvių Dienos 
prisirengti.

Kviečiami taip pąt prisidėti 
ir kiti dainininkai. Juo daugiau, 
tuo geriau!

The Engiish Column
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Lithuanian Grad- 
uates of Lind- 

blom High
On Thtfrsday, June 14, 1934, 

ąt two o’clock, Lindblom High 
School graduated 591 students, 
including quite a number of 
Lithuanians, the outstanding 
of vvhich are as follovvs:

Edward Rulis, the best foot- 
ball player of the city and 
soon to be on the “All-Ameri- 
can”.

Alice Norbutt, the star act- 
ress and athlete of Lindblom.

Ed Juozaitis, the mainstay 
of the “Eagle” fencing and 
swimming team. Ed is the son 
of the prominent dentist on 
Halsted Street.

John Shimkus, one of the 
better singers.

Paul Pakstis, the hottest 
accordionist.

Julius Woods, an all around 
musician of the City Champ- 
ionship orchestra and also oi 
the All City High School or
chestra/

Anthony Petrauskas, also of 
the orchestra.

Ed Grigulas, another foot- 
ball star.

Others include Dominic Var
nas, Henry Adamski, Theresa 
Banis, Henry Bartasik, Adeline 
Bruchas, Geraldine Bruchas, 
Irene Dolinski, Regina Dybcio, 
Genevieve Gauchas, Frank 
Kasputis, Eleanor Lapin, George 
Lukas, John Makūnas, Gene
vieve Mezlaiskis, Wanda Mise^ 
wicz, Frank Pavlica, Paul 
Rimsha, Eugenia Ruckstela, 
Sophiė Schliazas, Victoria She- 
ransky, Helen Stautis. Virgi- 

nia Strimaitis, Gedman Tumas, 
Stanley Urban, Virgihia Wal- 
len, Cecelia Žilvitis, Anthony 
Žakas, and Anne Zadeika.

We can readily expect greal 
accomplishment in the differ* 
ent fields of work by this in- 
telleetual group.

— albert uzdravaitis.

In the list of Kelly High 
School gradi.Utts previously 
published in the1 Naujienos, the 
name of Louis Wengel was 
omitted. Louis is one of the 
most prominent of those grad- 
ualing who are Lithuanians, 
being in the upper tenth ot 
the class in scholarship, and 
one of the founders of the 
Kelly vveekly newspaper.

a, u.

Padėka ir pasižadė
jimas daugiau pasi

darbuoti
I am at present in a cam- 

paign to obtain more sub- 
scribers for the next Naujie
noj subeription contest and 

novv thank those who helped 
me in the lašt, namely,

Mr. and Mrs. Bardauskas, 
residing at 6155 Dorchester 
Avenue.

Mr. antį Mrs. Punis, living 
at 6140 Dorchester.

Mr. and Mrs. Miller of 2436 
North Mormora Avenue, who 
renevved their su‘bscription and 
also ordered tickets for a be- 
nefit dance to be printed.

Mr. and Mrs. šliter of 4019 
Brighton Place.

Mr. and Mrs. Jašmont at 
4031 South Thlman Avenue 
where the best music for all 
occasions can be had, special- 
izing in weddings.

And lašt būt not least, Mr. 
and Mrs. Gaušaš of 4617 So. 
Homan Avenue, * who were a 
very great help ta assisting me 
to attain my gtfal.

More thanks t/6 Mr. A. Ryp- 
kevičius who very capably con- 
dueted the contest, and co- 
operated in every way possible 
antį for his very welcomed 
check.

Each and every’ subscription 
is fully and sihcerėly appre- 
ciated. —

Su pagarba,
Albert Uzdravaitis,

La fayet te 1441.

L.......... .......... WRgB8W.'.W., ■ į

PIRMYN
SHARPS and FI.ATS

................— . ......................

Re: Moonlight Picnic

Say “Dambrauskas Farm” to 
the majority of our populace, 
and they vvill immediately 
have called to mind a picnic 
fann, one surrounded by and 
containing numerous trces pro- 
fusely leafed. (Incidentally, it 
was these treeą ,that stopped 
the force of tliestorm. I didn’t 
realize the exteht of the fierce- 
ness of the storni till I read 
about it the next inorning in 
the paper. Ali vve knew was 
that it blew and rained a bit, 
būt that was probably because 
of the pleasant and swaying 
mood we were in.) Say “Dam
brauskas Farm” to the people 
that were to our Moonlight 
Picnic and 1’11 bet you that 
they grovv reminiscent and tell 
you many things that I won’t 
be able to tell you here.

I want to įiublicly gi ve 
thanks to Mr. Moon for mak- 
ing his appearance as promis- 
ed. And I want to publicly re- 
primand him for ,not keeping 
his word and staying all 
night. He ought to be ashamed 
letting all thosę clouds come 
around and hide his light. 
And what nasty clouds they 
were! A

Say, Mr. Stephens, was that. 
legitimate beer you had? 
What a kiek įį paekėd. That 
vvas evidenced by the effects 

on the madams. Novv I knovv 
what to do when I want to 
get Antonnette to tell me all... 
Pūkis ran out for ansvvers tell- 
ing why he wose plus-four. 
Next time, Frank, when you 
darė to be different and com- 
fortable read a book of an- 
svvers.
Storm Brigade, I give thanks. 
Slorrn Bridge, I give thanks.

- - A Moonbeam.
*******

Excerpts froiti a lettcr in 
our niail: “Anicetta... had a 
party Saturday night... a suc- 
cessful one... stil going strong 
a t 4 a. m.... Pirmyn Trio, He
len, Sielio, Rimkus and Albina 
Trilik... kept the party well 
entertained with their harmo- 
ny... such harmony... Julianne 
Grigas vvent through Purgato
ry vvitli her chin up... Sleue 
Lachaunch... prominent un- 
dertaker, vvoundn’t let busi- 
ness interfėre with his plea- 
sure... Al S pi Ui s... given op- 
portunity to select favorite 
flowers... vvould choose violets 
...Ėsteile Skudas and A mėlio... 
among those present.

Z432515 
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Membership Drive.
Once more in quest of new 

talent vvhich may he “discover 
ed” Pirmyn cxtcnds a sincere 
invitation to all song-lovers 
of Lithuanian descent in Chi
cago, to join the ranks of its 
mčmbers. Its next season will 
be its greatest — it will mark 
Pirmyn’s tvventy-fifth birth- 
day. It vvill be the most active, 
most spectacular, most talked 
season in Pirmyn’s historyjas 
many as three operettas are 
planned, the first of vvhich 
vvill be “Chimes of Norman- 
dy”, to be presented in late 
October or early November.

This season, vvhich ends i n 
August, we have būt one major 
appearance yet to make. This 
vvill be our participation in 
the Lithuanįąp JJay Program 
at the Fair on August 5th. 
Preparation for this is now 
being made.

During the membership 
drive there vvill be no initia- 
tion fee, nor vvill monthly 
dues be payable for the re- 
mainder of this season. All 
singers, young and okl, basses, 
sopranos, alfos, tenors, are 
invited to join. Rehearsals are 
held every Friday evening at 
eight o’clock at Meldažis 
(West Side) Hali, 2244 West 
23rd place. Make ūse of this 
vvonderful opportunity to join 
Metropolitan Chicago’s, and 
probably America’s most po- 
pular Lithuanian chorus.

Jacgues Grandmesnil

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

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

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

Naujienų Administracija.

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.

VASARINĖS KAINOS, Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg, 
$6.00; Mine run, $5.75; Screenings. 
$4.75. Grundy Mining Co., Cedar- 
crest 2011.

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

■..................................... n

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Laikas apsirūpinti
apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė liga pasitik- 
mums bent sergant gal-

Laikas 
sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu 
ti . Kad 
vą nekvaršintų iš ko įgyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

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

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

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

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063

Mes nristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specialės kainos ant Malevos. Vi
sokių S pal vų M ai- 970 ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 40 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 skelbimą, gaus ro- 
berįni šepetį sieninės popieros va
lymui.

Į CLASSIFIED APS )

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Vietory 4965

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimai 
RAKANDU IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS 
<858 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
III

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų st 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namv 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’ių
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

Miscellaneous 
įvairus

GERA NAUJIENA
Vyrai, rašykite iš visur, čia yra 

jūsų geriausia proga. Ištirkite kas 
tai per tokia proga ir nusidžiaug
site. Adresuokite: — Box 129, Nau
jienos, 1739 South Halsted Street, 
Chicago, III.

CLASSIFIEDADS I
--------------- -------------- . ------------- . J

Personai
Asmenų Ieško

GYVENU tolimoj Lietuvos provin
cijoj, žmonių apleistame ir užmirš
tame kampelį. Nubodo tas vienodai 
pilkas gyvenimas. Noriu pamatyti 
pla.esnį pasaulį. Kas gali tą laimę 
man suteikti prašau rašyti. A. Ja- 
kavičiutei, Alsėdžiai, Brievikių pradž. 
mokykla, Telšių apskr., Lietuva.

Furniture & Fixtures 
Rakandą i - 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.

SCHAULER STORAGE
* 4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

PARDAVIMUI grosemės fikče
riai.

917 W. 33rd Street

URMO
Pri vcruta.

GraAtiH panirinklma* apdan- 
kiekvienam a.meniui patiri-

setai
setai
setai

DIRBTUVftS URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Privcrutau Pralufitinti Vieta. 
250 naujų 2 ftm. parlor vėtai tuojaua turi 
būt parduoti, 
ralų ir frantų, 
karnas stylius. 
$ 50.50 
$ 79.50 
$125.00 
Daugelis 
kamb,-

dabar ............  $20.05
dabar    $34.05 
dabar $30.50—$40.50

2 Am.
2 Am.
2 Am.
kitų bargenų. Mtudio couchen. vale, 

imu,, mieir. kamb. ir kitų.
JOYCF, BROS. STORAGE & FURN. CO. 

5711-17 South Halated St.
Duodame apskaitliaviinus d51 Htorage ir per* 
krauHtymo. Atdaras vakarais. Tel. Weut- 
worlh. 5181.

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. Westem Avė.

PARDAVIMUI kriaučių Storas, 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 St.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ, dide
lė, graži, modemiška krautuvė. Idea
liška vieta dėl vyro ir moters, arba 
priimsiu partneri. Labai pigiai.

1039 W. 59 St.

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

PARDAVIMUI Tavern, biznis iš
dirbtas per 8 metus, prie Jackson 
parko. Pigi renda su kambariais, 
garu šildoma. Parduosiu greitai, nes 
vienam persunku užlaikyti. Vieta 
randasi 5526 Lake Park Avė., tel. 
Fairfąx 2619.

MAŽAS NAMAS pardavimui — ar
ti mokyklos ir bažnyčių. Lotas 60x 
125, gražus, didelis žolynas, medžių 
pavėsis, vaisių medžiai, sodnas, 2 
karų garadžius, didelė vištinyčia, M 
bloko nuo gatvekarių. Atsišaukite 
nedėlioj per visą dieną, o šiokiomis 
dienomis po 7 vai. vak.

5535 S. Normandy Avė.

BARGENAS. Pardavimui aludė su 
visais įrengimais., nauji fikčeriai — 
pigi renda. tik $25.00 j mėnesi su 
šviesa ir Šiluma. Ant didelės biznio 
gatvės. Vietory Tavern, 4644. So. 
-Western Avė.

TAVERN parduosiu pigiai, viską 
už $150.00.

5347 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

PAAUKAUSIU rinktiną biznio na
mą, mažas morgičius, gali būt at
naujintas. štai yra puiki proga — 
Storas — 3 flatai — 3408 S. Halsted 
St. Pamatykite Mr. M. Lustig iš ry
to Halsted Exchange National Ban
ke, 19th & So. Halsted St. arba va
kare 3410 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 flatų namas ir 
saliunas, foreclosure pardavimas. La
bai prieinama kaina. Namas 1434 S. 
49 Ct., atsišaukite 5400 W. 25 St., 
Cicero. -

Farms 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 Araminas, Goodman, Wis.
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