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Maskvojjami

Federalinis teismas

Maskvos

5 užmušti traukinio

vietos

Greitu laiku įvyksią svarbių pa
keitimų Lenkijos kabinete ir 
prasidėsiąs dvarų dalinimas

Jo tikroji 
Pozmanski.

Abudu buvo aktyvus priešvals 
tybinės partijos veikėjai

Maskva panaikino 
“liuosnorį” darbą

atstovų 
iškilan-

yra pa 
apdrau

Kongregacionalistu 
bažnyčia dar labiau 

pakrypo kairėn

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

Giedra; biskį vėsiau, švelnus 
šiaurryčių vėjas.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:-

Įvesta Daug Naujų 
Apdraudos Skyrių

LONDONAS, b. 28 
mieras MacDonald atsisveikino 
su karalium ir išvažiavo trijų 
mėnesių atostogoms, kad patai
syti savo pakrikusią sveikatą.

eksplodavus 
naujai su- 

Denn Pow- 
Hawks lau-

Stoja už pašalinimą privatinės 
nuosavybės ir prieš visokius 
karus

MASKVA, b. 28 
teismas pasmerkė mirčiai du 
žmones, kurie iš požeminio ke
lio sandėlio pavogė $100,000 
vertės geležų. Vogtos geležies 
pirkėjas liko nuteistas 10 mė
ty kalėj iman.

Teismas rado firmą kaltą už lau
žymą kodekso ir jai gręsia 
didelė bausmė. Gaivinimo ak
tas yra konstitucinis

11 žmonių žuvo eks 
plozi jo j parako 

dirbtuvėj

Du policijos komisarai 
besąlyginiai pasodinti j 

Bajorų kalėjimą

Darbininkai ir samdytojai sutarė pasiduoti 
prezidento Roosevelto paskirtos 

tarybos arbitracijai
Bus įvestos reguliarės apdraudos formos 
Dabartinei valdybai nepavyko pripakuo- 

ti Seimą neteisėtais delegatais

Svarbus teismo nuo
sprendis byloje dėl 
NRA kod. laužymo

abelnas vaizdas Pittsburghe įvykusios geležies ir plieno darbininkų konvencijos

Trys nušauti už atsi 
sakymą važiuoti 

busu

Mliwaukee gatveka 
rių darbininkų strei 

kas plečiasi

Geležies Darbininkų 
Streiko Nebus

COLUMBIA, Mo
Vyras ir vaikas liko užmušti ir 
kitas vyras ir vaikas sunkiai 
sužeisti eksplodavus gasolino 
vagonui.

ir keli žmonės liko 
žaibai uždegė kelis

PIIILADELPHIA 
birž. 28 
išnešė labai svarbų nuosprendį, 
kuris gali turėti svarbių pasė
kų vykdinime NRA kodeksų, 
kai jury rado Harry Sley ir 
Sley System Garage, Ine., kal
tais už laužymą NRA kodekso. 
Jiems gręsia $74,000 bausmė.

Tai yra pirmas teismo nu
baudimas NRA. kodeksų laužy
tojų.

Teisėjas George A. Welsh 
nusprendė, kad šalies gaivini
mo aktas (NIRA) yra pilnai 
konstitucinis ir kongresas tu
rėjo teisę jį pravesti didžiausio 
krizio laiku.

NORTH GRAFTON, Mass. 
b. 28.—Iš Chicagos ėjęs ekspre
sinis traukinys užgavo automo 
bilių ir užmušė penkis 
gyventojus.

OLYMPIA, Wash., b. 28. - 
11 žmonių liko u‘žmušta irpen 
ki sunkiai sužeisti 
aštuoniems tonams 
maišyto dinamito 
der Co. dirbtuvėj, 
kuose, 8 m. atstume nuo čia.

Tarp žuvusių yra dvi mote
rys ir vaikas. Išėmus vaiką, 
visi buvo dirbtuvės darbininkai 
Niekusių jų kūnai rasti už 75 
pėdų nuo eksplozijos vietos.

Nuo eksplozijos kilo krūmų 
gaisras, kuris gręsia visai apie
linkei.

tyria viešuosius 
darbus Minnesotoj

PARYŽIUS, b. 27. — Vakar 
pasimirė Alfred Savoir, 51 m,, 
parašęs visą eilę typiškų Pary
žiau^ farsų. Jis yra lenkas, gi
męs Lodziuje 
vardė Alfred

BALTIMORE, Md., p. 28. - 
Vakar perėjusi audra su per
kusija padarė miestui didelių 
nuostolių 
sužeisti, 
namus.

Pilsudskis svarsto 
atnaujinima rysią 

su Lietuva

Chicago, III., Penktadienis, Birželio-June 29 d., 1934

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
PRESTONBURG, Ky., b. 28. 

—Trys žmonės liko nušauti ne
tolimam Lackey miestely už 
tai, kad vienas iš jų atsisakė 
važiuoti pasivažinėti busu.

Viršuj 
atidėjo generalinį streiką plieno pramonėje. Apačioj — liejiklų darbininkų unijos vadai—Tighe, 
prezidentas (kairėj), Leonard, sekretorius (vidury) ir Miller, vice-prezidentas.

MASKVA, b. 27 
yra vedamas požeminis kelias 
—subvejus. Kad parodyti, jog 
prie komunizmo žmonės nori 
dirbti, o ne tinginiauti, prie to 
kelio pravedimo buvo naudoja
mas vien “liuosnoris” darbas. 
Liuosnoris tuo, kad komunis
tai padaro spaudimą ir priver
čia darbininkus dirbti prie to 
kelio poilsio valandomis. Bet 
darbas taip prastai ėjo ir dėt 
naudojimo nepatyrusių darbi
ninkų, tiek daug nelaimių įvyk
davo, kad ‘liuosnoris” darbas 
liko panaikintas ir dabar dirbs 
tik samdyti darbininkai.

MILWAUKEE, Wis., b. 28.— 
Gatvekarių darbininkų streikas 
tiek išsiplėtė, kad šiandie vos 
tik keli gatvekariai tegalėjo 
pasirodyti gatvėse.

Naktį vėl buvo riaušių, ku
rias kelia daugiausia komunis
tai. Policija pakartotinai puo
lė riaušininkus.

(Milwaukee policija nėrc. 
miesto valdžios žinioje, bet pa
čios valstijos, taip kad miesto 
administracija negali kontro
liuoti policijos veikimo).

Streikui plečiantis kompani
ja atnaujino derybas su fede- 
raliniu taikintoju Moore, kuris 
taipjau tariasi ir su darbininkų 
atstovais.

OBERLIN, O., b. 28. —Ge- 
neralė kongrecionalistų bažny
čios taryba laiko savo 7 dienų 
suvažiavimą, kuriame nustato 
visą bažnyčios veikimą.

šiame suvažiavime bažnyčia 
dar labiau pakrypo kairėn ir 
priėmė rezoliucijas, kuriose aiš
kiai pasisako už pakeitimą da
bartinės ekonominės sistemos 
ir pašalinimą privatinės nuo
savybės, nes privatinė nuosa
vybė “remiasi tik vienos grupės 
išnaudojmu kitų žmonių, su
kursto industrines ir civiles ko
vas, iššaukia periodiškas be
darbes ir gimdo visą netikrumą 
ir nuo to paeinančias blogybes 
ir skurdą”.

Taipjau priimta rezoliucija, 
kuri griežtai pasisako prieš 
visokius karus ir kviečia visas 
bažnyčias paliauti remti karus 
ir juos laiminti.
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ST. PAUL, Minu., b. 28. — Į 
čia atvyko federaliniai agentai 
tirti kaip yra sunaudojami pi
nigai, kurie yra paskirti vie
šiems darbams Minnesotoj. Juos 
prisiuntė vidaus reikalų sekre
torius lokes, kuris taipjau yra 
ir viešųjų darbų administraA 
torius.

Prisiųstieji agegntai yra tie 
patys, kurie tyrė kaltinimus 
prieš North Dakota gubernato
rių Langer ir pagelbėjo jį nu
teisti kalėj iman.

Čia jie irgi tirs kaltinimusj 
kad viešiems darbams Minne
sotoj skirti pinigai yra naudo 

politiniams tikslams.

DETROIT, Mich., birž. 28. (“Naujienų” telegrama). — 
šiandie Seimas visą dieną praleido svarstydamas pataisas prie 
konstitucijos.

Pakėlimas narinių duoklių seniesiems nariams, priklausan
tiems seniesiems skyriams liko atmestas.

Seimas vienbalsiai nutarė įvesti labai svarbių pakeitimų 
visoje SLA. apdraudos sistemoje, įvesdamas naujus fraternalės 
apdraudos skyrius. Bus įvesti dar šie apdraudos skyriai: regu
liarės “life” apdraudos skyrius su vienodomis, ar laipsniškai 
mažėjančiomis duoklėmis, taipgi sumokama per 20 metų ap- 
drauda; apdrauda, kuri išmokama sulaukus 60, 65 ar 70 metų 
amžiaus ir 20 metų “endowment” apdrauda.

Visi Bordeno įnešimai, kuriuos rėmė ir Bierstein (Biršto
nas) Jik,o atmesti didele didžiuma balsų. Įnešimai gi Bagočiaus, 
mažumos nario konstitucijos komisijos, liko vienbalsiai priimti.

Dabartinės SLA. administracijos pastangos pripakuoti Sei
mą savais neteisėtais delegatais, negarbingai susmuko. Pasku
tinę minutę prisiųstas, kaipo substitutas, Newarko delegatas li
ko atmestas dviems prieš 1 balsų didžiuma. Po to kiti 
Sies delegatai nebedryso nė rodyti savo mandatus.

(Kaip matyt iš šios telegramos, šis SLA. Seimas 
daręs labai svarbių pagrindinių pakeitimų visoje SLA. 
dos sistemoje.

Ikišiol &LA. tūrėjo tik vienodą apdraudą—gyvasties, kuri 
buvo išmokama tik nariui mirus. Mokestis buvo Vienoda. Jau 
senai buvo dedama pastangų pakelti narių duokles, bet šis Sei
mas tą pasiūlymą atmetė. Ir kartu nutarė įvesti kelių rųšių 
apdraudą, kokios yra apdraudos kompanijose, ar labai didelėse 
fraternalėse draugijose. Bus paprasta apdrauda su vienoda 
mokestim (kokia yra dabar). Bus dar ir su mažėjančiomis 
duoklėmis, t. y. išpradžių mokant augštesnes duokles, bet toms 
duoklėms mažėjant, kuo narys eina senyn ir jo pajėgumas mo
kėti duokles mažėja. Bus ir 20 metų “life payment”. Tai yra 
tokia apdrauda, kuri išsimoka per 20 metų, bet būna išmokama 
tik nariui mirus. Paskui dar apdrauda, kuri išmokama nariui 
sulaukus tam tikro amžiaus—60, 65 ar 70 m., žiūrint į kuri 
skyrių narys įsirašo. 20 metų “endowment” apdrauda bus iš
mokama po 20 metų mokėjimo, dar nariui gyvam esant).
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laiku buvęs Chicagos mokyklų 
tarybos narys).

Visas derybas vedė darbo sek
retorė Perkins, kurios paruoštą 
planą prezidentas patvirtino.

Prezidentas savo pareiškime 
sako, kad einant kongreso su 
teiktomis jam galiomis, jis pa
skiria “nacionalę plieno darbo 
santikių tarybą”, kuri susidės 
iš trijų nepriklausomų narių ir 
kurie yra pilnai įgalioti veikti 
sulig įstatymais. Jie laikas 
nuo laiko duos raportus prezi 
dentyi, per darbo sekretorę. 
Ta taryba veiks tiktai geležies 
ir plieno industrijoje.

Ji galės spręsti apie laužymą 
kodekso dėl kolektyvių derybų, 
pravesti darbininkų 
rinkimus ir taikinti 
čius nesusipratimus ir ginčus

Rusija nuteisė mir 
čiai 2 žmones už 

vogimą

VARŠAVA, b. 28. — Tikima
si, kad už kelių dienų kabinete 
įvyks svarbių permainų, po ku
rių pradėsią griežčiau vykinti 
žemės reformas ir bus pradė
tas dalinimas valstiečiams tų 
didžiųjų dvarų, kurie nebepajė
gia užsimokėti mokesčių.

Diktatorius Pilsudskis nuta
rė agrikultūros ministeriu pa
skirti Poniatowskį, vieton Klu 
kowski, kuris bus pakeltas į vi- 
ce-premieru*s. Pulk. Praznows- 
ki, Lvovo distrikto gubernato
rius, bus paskirtas vidaus rei
kalų ministeriu, vieton nušau
tojo Pierackii

Pilsudskis taipjau veda de
rybas apie išrišimą Vilniaus 
klausimo ir atnaujinimą diplo
matinių ryšių su Lietuva.

Masiniai areštai Lenkijoj
Policija areštavo šimtus f ašis 

tinių nacionalistų, žydų komu
nistų ir ukrainiečių, kuriuos 
tardo apie užmušimą Pierackio. 
Visi suimtieji yra uždaryti nau
joj koncentracijos stovykloj 
Kartuz Bereza, Paliesiu j e. čia 
pirmiau buvo lavinami karinin
kai, bet ju<os iškelta kitur dė
lei piktų uodų iš Pinsko pelkių.

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.

KLAIPĖDA, birž. 5 (Elta). 
—šiaidių apygardos tardytojas 
ištardęs visą eilę. Klaipėdos 
krašto policijos tarnautojų, įsa
kė suimti Pagėgių policijos ko
misarą Herman Shagarus ir jo 
padėjėją Paul Dvariont. Abu 
suimtieji buvo artymųs “So- 
vog” veikėjai, jie besąlyginiai 
padėti Bajorų kalėjiman.

šiandien teismo tardytojas 
tardo visą eilę girininkų.

Dr. Neuman’as iš Šiaulių ka
lėjimo perkeltas į Marijampo
lės kalėjimą, kuris yra moder
niškiausias iš visų Lietuvos ka
lėjimų.

WAS1IINGTON, birž. 28. — 
Baltąsis Namas paskelbė, kad 
liko išvengta gręsiusio genera
linio plieno ir geležies darbi
ninkų streiko, valdžiai susita
rus su darbininkais ir samdy
tojais, kad iškilę geležies pra
monėje ginčai bus pavesti spręs
ti trijų bešališkų narių tary
bos arbitracijai.

Abi pusės sutiko pasiduoti 
tos tarybos nuosprendžiams.

Paskyrė tarybą
Prezidentas Roeseveltas jau 

paskyrė sekamą tarybą, kuri 
spręs ginčus plieno pramonėje: 
teisėjas Walter Stacey iš North 
Carolina, pasitraukęs iš tarny
bos vice-admirolas Henry A. 
Wiley iš New Ycrko ir James 
Mullenbach iš Chicago (savo
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Buvo įrodyta, kad Sley, ne
žiūrint to, kad kodeksas nu
statė $15 j sav. minimum al
gą ir 54 vai. darbo savaitę, sa
vo darbininkams mokėjo tik 
$9 į savaitę ir vertė juos dirbti 
net 88 vai. savaitėje.

Jis buvo rastas kaltas už 74 
nusižengimus, nežiūrint to, kad 
jis nėra pasirašęs kodekso. Už 
kiekvieną atskirą nusižengimą 
jam gręsia po $500 pabaudos, 
arba viso $37,000. Tiek pat 
gali būti nubausta ir jo firma.

Valdžia parodė, kad Sley, 
kuris buvo išrinktas Central 
City Garagemen Assn., pirmi
ninku*, pasakė jai ptriotišką 
kalbą ir visus garažninkus ragi
no remti prezidentą ir pasira
šyti kodeksą. Visi pasirašė, iš
ėmus patį Sley, kuris nepildy
damas kodekso galėjo lengvai 
konkuruoti su kitais garažais.,

TeČiaus nepasirašymas ko
dekso jį neišgelbėjo, nes einant 
NIRA aktu, kodeksą turi pil
dyti ir tie, kurie jo nėra pa
sirašę.
Nemokėjo kodekso algų— at

sidūrė kalėjime
YORK, Pa., b. 28

C. Perkins, savininkas batarejų 
firmos, liko pasiųstas kalejiman 
neišsigalint užsistatyti kauci
jos. Pasiuntė jį kalėjimai! ko- 
misionierius Ports už nemokė
jimą savo darbininkams kodek
so nustatytos algos. Perkins 
teisinosi, kad jo darbininkai 
yra patenkinti gaunamomis al
gomis.
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Pranašauja mokes
čiu padidėjimą 1935 

metams
Miesto tarybos narys Wil- 

liam A. Magce pranašauja, kad 
1935 metais mokesčių ratu 
miestui padidės. Ekonomijos 
sumetimais buvo atmestas pro
jektas paskirti $170,000 Brook* 
line Boulevard paplatinimui. 
Sako, kad miestas leisdamas 
pinigus pastatys save pavojin
goje finansinėje padėtyje.

dėl, kad kompanija atsisako large Lithuanian organization. 
prašąlinti iš vietos kasyklų su
perintendentą Reynolds, Jcu-į 
riuo darbininkai yra nepaten-i 
kinti. Kartą bendrovė bandė 
kasyklas atidaryti, bet pikie- 
tuoją darbininkai to nedalei- 
ck). Paskutiniomis žiniomis abi 
pusės sueis į konferenciją gin
čą išrišti.

Jis žuvo nuo plėšiko 
kulkos; tad jai 

ko gyventi
nėr

Tvenkinyje pasken
do 11 metų ber

niukas
Mažame maudymosi tvenki

nyje (swimming pool-, High- 
land Parke, buvo rastas lavo
nas 11 metų berniuko, kuris 
paskendo besimaudydamas.

Pittsburgho anglų 
laikraščiai plačiai 
rašo apie Hitlerio 
žvaigždės nusilei

dimą
pa-Pittsburgho laikraščiai 

sk utinėmis dienomis pradėjo 
labai plačiai rašyti apie Vokie* 
tijos diktatoriaus Adolfo Hit
lerio jėgos nykimą ir suirutę 
jo partijos narių tarpe. Jie 
kreipia ypatingai daug svar
bos į faktą, kad prieš Hitlerį 
išėjo 5,000,000 plieno šalmimn- 
kų organizacijos, narių, kurie 
ikišiol buvuaj namų dėl Ora
torių, dabar diktatorių, 

Laikraščiai sako, kad 
rio dienos suskaitytos.

rčmė.
Hi ne

$25,000,000 Alleghe 
ny apskričiui vie

šiems darbams
Public Works Administra- 

tion (PWA) žada suteikti $25,- 
000,000 AUegheny County Au- 
thority viešų darbų vykinimui. 
Ta paskola parūpintų užsiėmi
mo 12.000 darbininkų, kaip da
bar yra apskaičiuojama. Bet 
paskolos klausimas ikišiol nė
ra galutinai išrištas ne iš Wa- 
shingtono pusės, bet iš vieti
nių. Apskričio komisionicriai 
riejasi su South Hills gyven 
tojais dėl mokesnio už naudo
jimą Liberty Tunelio, kuris bu 
vo nesenai atidarytas Pittsbur
ghe.

Atsidarys Keystone 
National Bank

Greitu laiku Pittsburghe at
sidarys be jokių suvaržymų 
Keystone National Bank, ku 
riame ikišiol buvo suvaržyta 
apie $2,000,000 depoz’torių pi- 
nigų. Buvęs banko prezidentą* 
ir dabartinis tarybos pirminin 
kas Ą. S, Reymer praneša, kad 
visiems depozitoriams bus at
mokėta iki 100%. Konservato
riai užbaigė savo pareigas ban
ke trečiadienį, birželio 27 d.

Streikuoją angliuką 
šiai reikalauja supę 
rintendento prašali 

nuno

mer-
Run, 
dožą

Anna Boback, 19 metų 
gaitė, gyvenanti Woods 
antradienį vakare išgėrė 
nuodų. Policija ją skubiai nu
gabeno į ligoninę, kur jos gy
vybę, sako, išgelbės. Užklau
sta, kodėl bandė nusinuodyt,', 
mergaitė atsakė, kad jos my
limasis Charles Torin žuvo šeš
tadienį vakare nuo plėšiko kul
kos. Iš to nusiminimo ji irgi 
norėjo mirti.

After all, we are Lithuaųians 
and should all string along as 
a united group.

That is how the young Lith- 
uanians feel and that is the 
way it should be. This lack oi 
unity is another reason why 
the SLA. is not able to organ- 
ize the yo.uth. We do not wish 
to criticize the older genera- 
tion būt we do want them to 
know how the young people 
feel toward them. Political 
parties are of slight interest 
to our generation and a be- 
neficial society should be a 
busmess organization and not 
a political one.

N,ever-the-less, we of Pitts- 
burgh wish that whoever is 
chosen as leader takes his 
oath and proves himself a good 
leader and may the organiz
ation profit by his experience.

Good luck to all the dele* 
gates a t the SLA. Convention.

Sigrad,

Jn the meantime more play 
houses and halls were built to 
take- care of the demand for| 
plays and shows. j

In the earlier days of drama’ 
the actors and actresses were 
very important personages 
among society and any one who 
really was an actor was al- 
ways met at the station by a 
brass band and as many of 
the- citizenry as could find time 
to be on hand. Jenny Lind, the 
Swedish Nightingale, was re- 
ceived in this manner in 1851 
būt the rough element in their 
eagerncss to her the noted 
songstress mobbed the theatre 
where she was appearing and 
made such a din that the act- 
ress and her company wei'e 
forced to flee the city after 
leaving the theatre by the 
back door. She never again in-

ęluded Pittsburgh ,on any of Į 105 kp. iš Daylon, O.r-Vil- 
her toųrs since she classed tha niaus Badautojams .... $10.00

153 kp. iš Du Bois, Pa. $1.00
204 kp. iš Tomaųuą^Pą. 5.00 
34 kp. iŠ Nevv Bri'tain,

Conn................................... 3.00
2 kp. narys A, M. Mąkaus- 

kis iš Forest City, Pa...... 1,00
14 k|). iš Cleveland, O. 10,00
42 kp- telegrama iš

Grand Rapids, Mieli.
Julius K. Dcrius, Plains, 

Pa.......................................
1-ma kp. iš Edwards- 

ville, Pa............................
C. K. Braze — Kenosjia 

Wis...................................
2 kp. iš Forest City, Pa. 5.00 
141 kp. iš So. F.ork, Pa.

lakūnui .......................   2.00
J. A. Kaminskas, 50 kp.

narys, Binghamton,
N. Y.............moksleiviams 2.00

her tours since she classed the 
people here as roųgh and rude, 
įt wąs alap a corųmon oceur- 
eąę.e for thę “hąms 
greeted Wįith vegetables, * pieš, 
and even brieks būt with time 
the au’diences became more 
subdued. At the present day 
it is not uncommon for top- 
line actors to receive upwrds 
of $3,000 a week būt in 1858 
Charlotte Cushman vvho un- 
doub.tedly was the foremost 
ranking actress at that time, 
received 4Q0 dollars put of a 
totai of 930 dollars received 
for three performances in as 
many days.

The 
succeeded 
Theatre as the leading play 
house and then the Bijoti, th-3 
old Academy and the Al vi n 
Theatre in 1891 followed. The 
Nixon, built in 1903 at a cost 
of one and a half million dol
lars became the home of the 
legitimate stage and it štili 
today įs the ranking play house 
for legitimate drama. The 
early bu’rlesųųe show houses 
were the Gayety and the Vic- 
toria.

— Anne Walkauskas.

to be

1.00

5.00

Nusižudė bedarbis MEETING OF “NEW PAWN’ 
CLUB

Grand Opera House 
the Pittsburgh

$45.00

IS SLA. SEIMO
Dėlto, kad per ilgą laiką ne

galėjo gauti darbo ir dėl žaiz
dų, kurias panešė keletą me
tų atgal, kuomet dirbo fabri
ke, nusižudė 50 metų bedarbis 
Frank Kiren. Jis gyveno Bea- 
ver, Pa. Pasikorė savo kamba
ryje, 1327 N. Market street, 
Bridgevvater.

The “New Daw:i” Club meet 
ing is scheduled to be held at 
the home of Paul P. Dargis, 
Julv 2 at 8:30. Ali member3 
are requeste<j to attend and 
be prompt, as this is the finai 
meeting before disbanding for 
the hot summer months.

Žada pradėti kampa
niją prieš socialines 

(venerines) ligas
Pittsburgho medikai ir vi

suomeniniai lyderiai planuoja 
pradėti kovą prieš venerines li
gas, kurios yra labai paplitu
sios Pittsburghe. Apskaičiuoja 
ma, kad 12 7c serga tomis li
gomis. Planuoja specialiai kur
sai aukštesniųjų mokylų ir uni
versitetų studentams. Bus ima
masi 
prieš

ir kitų griežtų žinksnių; 
tas pavojingas ligas.

Tos moters
Jauna porelė Charles Wise, 

18 metų ir Mrs. Alice Wise, 
18 m., McKees Rock, susibarė, 
žodis po žodžio ir jaunoji žmo . 
na, suėjusi į bendrą gyveni
mą sų1 yyru tik metus laiko 
atgal, susikrovė savo 
kas” ir drožia namo, 
vus.

Iš desperacijos 
Charles, paleido sau
kaktą. Ret nekaip pataikė, nes 
guli ligoninėje dar gyvas ir 
spėjama, pasveiks,

Jaunoji Alice, išgirdusi apie 
vyro pasikėsinimą, vėl susi
krovė savo "manatkas”, sku
biai sugrįžo namo ir dabar bu
di prie savo mylimo Charles 
dieną ir naktį.

“manat 
pas te

jaunasis 
kulką, į

f The Eflglish (totai ]
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On a Matter of Great 
Importance

The Rise of the 
Theatre iii 
Pittsburgh

and

P.er kurį laiką AUegheny & 
Pittsburgh Coal pompany ka-5 
syklosę, Logan’s Ferry, eina 
streikas. Streikuoją 600 dar
bininkų. Jie išėjo j streiką to-

What is happening in and 
aboi.‘t the metropolis of Pitts- ’ 
btirgh? Ali interest is tųrned 
to the SLA. Convention in De- 
troit. A few of us have made 
ftiendly wągers ,ąs to who \WiK' 
wju dr lose in the struggle for 
jeadership. It įs to be regret- 
tėd that sųch a .large organiz
ation should split iii to parties 
instead of going along as one

Rašo S. BAKANAS.
SESIJA PENKTA.

DETROIT, MICH. — Birže
lio 27 d. Well, jau ir 3-čią se
sijų dieną pradedam be sci- 
mavodami ir, ačiū dievams, 
dar toliau nenuėjome, kaip 
iki tų įkyrių nuobodžių ir ne- 
kuriąis atsitikimais su nepa
matuotų ir beverčių ginčų. 
Nežinome kaip ilgai JeĮcs sej-j 
mavoti. Tačiau, jau tie rapor
tai yra įgrisę -delegatams ir,; 
kaip girdėti, delegatai rengią
si ką nors tokio daryti, kad 
sutrumpinus tuos nuobodžius 
raportus, kad su taupiu us kiek 
laiko kitiems gana svarbiems 
reikalams.

Gą.l šiandien pąmatyąini 
bus kas daroma ar ne dėl su
trumpinimo tų raportų.

Na užteks apie tai. Sesija 
prasideda. Delegatų vardašąu- 
kis. Skaitymas vakarykščių, 
sesijų protokolų. Viskas einą, 
gerai. Beveik yisi delegatai’ 
sesijoj ir protokolui vien
balsiai priimami.

Einame prie vakarykščių j 
nebaigtų darbų — prįe kont
rolės komisijos 2-jų raportų,, 
kurie vakarykščioje sesijoj ne; 
buvo priimti. Ir vėl p^ąsijler 
da kalbos, ąiškinhnasi tarpe 
Struipskio ir Raginsko. Strum- 
skjs didžiumos raportą aiški
na vienaip, o Rąginskas — 
mažumos raportą aiškina ki
taip.

Iždo globėjas S. Mockus pa-i 
daro keletą pąklausimų Ra- 
ginskui ir nurodo, kad Rą-: 
ginsko skaitlinės ne tik kad 
nesutinka su dieižiumos ra
portu, -bet nesutinka nei su iž
dininko, nei su sekretorium, 
nei su Finansų -Komisija. Ra- 
ginskas aiškinasi apie nesuti
kimą skaitlinių. Pasisako, kad 
jis ųcniinįs skaitlinių, fįk jis 
abelnais žodžiais atpasakojęs.

Tačiau, delegatai jokių bu- 
du negali suprasti kas ^a yra 
tokio, ka<4 vieni raportuoja* 
vienaip, o Jciti kitaip. Beika-' 
laujama tam tikros komisi
jos išrinkti ar pąskjrti, kad! 
sulyginai tuos raportus ir kad1 
seimas žinotų kame yra daly
kas. Kalbumą i$ vjenos puses, 
kalbama iš antros įr niekui 
.neprieinama. k

‘7J debesį niažaa

P-as Raginskas atsikelia ir; 
pasisako, kad jau jo skaitlinės 
nesiskiriančios, Ir žodžiu sa
kant, ątnlain.a, vienoj minutėj/ 
fifUnąina.į.

Reiškja, iš (Jidelib ęle.besio 
liiąžąš lietus, ^^aginskąs su

For years both before' 
after Pittsburgh became a city 
in Ma.rch 1816 the city had; 
no building regularly sėt apart 
for the performance of the 
dramatic art. There is a trad- 
ition that Shakespėarean playš 
were enacted i n old Fort Pitt. 
In 1791 the first CouTt House 
two stories high with a domo 
and a large bell was used by' 
amateur actors including law- 
yers, mechanics and business 
men. Men acted the parts of 
both sexes, būt in j.812 the 
Thespian Society was organ- 
ized with both men and women 
as męmbers and this organ
ization gavę pcrformances in 
a room on Broad St. known, 
as the Masonic Hali. The first 
circus in Pittsburgh made its 
appearąnce in 1814 and several 
years later a grand exhibition 
of live animals was presented 
in the pįamoiid.

When the city was ten years 
old and wi th a population o t 
10,000 the first steps were 
taken to build a theatre. Money 
wąs raised by subscription and 
the building, a two story affair f 
with a 60 foot frontage and’ 
only 130 feęt in depth, wąs 
opened in 1833. The in-teripi 
consisted of two tiers of boxej- 
and the seats were covered 
with crimson clolh edged with 
vcJvet and brass nails. This 
theatre was known ąs the 
Pittsburgh Theatre and re-* 
maihed standing until 1870.

The theatre goers from 1830 
to 1854 demanded burnt cork 
arlists mainly and minstrels 
became very popular ąt this 
rime. Many of Stephen Fos- 
ter’s well 'known melodies were 
favorites with the cųstomers 
at that date eve-n as they are 
today.

P. T. Barniam broųght his 
first circus to this city In 1848. 
and ever since JPittsbūrgh hąss
been a fond lover of circuses. Slruniskiu °pasibu<

r

Ko- 
prie

misijos narys J. P. Varkąla 
baigti Finansų Komisijos ra
portą. P-as Varkala išdavė la
bai išmintingą, gerai apdirbtą 
ir trumpą raportą.

Finansų Komisijos raportas 
priimtas be didelių paklausi
mų.

Dr. K. Draugelis paduoda į- 
nešimą, kad Skundų ir Ape
liacijų Komisijos raporto at
metimas butų atšauktas. Pir
miausiai kįla klausimas teisė
tumo tokio atšaukimo. Gri- 
Šiųs aiškjna, kad pakanka tik 
paprastos didžiumos. Stungis 
reiškia abejonės ir mano, 
kad reikia 2-jų trečdalių bal
sų atšaukimui nutarimo.

Tačiaus po visų aiškinimų 
prieita, kad nereikia 2-jų treč
dalių balsų. Jei Skundų ir 
Apeliacijų Komisija išduos iš 
naujo papildytą raportą. Be 
didelio vargo einama prie bal
savimo. Nubalsuojama atšau
kti, nors, gal būt, didžiuma 
delegatų susilaikė nuo balsa
vimo.

Pašaukiama Skundų ir A- 
peliacijų K-ja išduoti savo ra
portą iš naujo. J. M. Bučins
kas, trečias komisijos narys iš
duoda daug geresnį raportą, 
negu Rastenio raportas. Ir šį 
kartą raportas jau buvo pri
imtas. Tai, 
Apeliacijų 
$200.

Užbaigus 
metimo tų
rių raporto, pašaukiama Įsta
tų Komisija išduoti savo ra
portą dėl naujos konstituci
jos. Pirmiausiai, padaro įžan
gą konstitucijos raporto Įsta
tų K-jos pirmininkas p. Birš
tonas (ir permato komisijos 
sekretorių adv. Bordeną, ku
ris išduoda trumpą raportą, 
bet kuris skirias nuo to ra
porto, kuris kitaip skamba to
je storoje knygoje.

Birštono ir Bordeno tai di- 
dižiumos raportas, o Bago- 
čiaus tai mažumos raportas.

Pakviečiamas ir adv. Bago- 
čius išduoti mažumos raportą.

Įstatų Komisijos pranešimas 
priimtas ir nutariama, kad tik 
pataisyti senąją konstituciją 
ir pavedama Įstatų ir Finansų 
Komisijoms bendrai su Pildo
mosios
rengti pafąisas senąja.! konsti
tucijai ir priduoti rytmetinei 
sesijai.

Laiškų skaitymas ir užbai
giama 6-ta sesija.

Viso aukų .
Sesija penkta uždaryta pre

zidento S. Gegužio 12:30 po 
pietų ir pranešama, kad 6-ta 
sesija bus pradėta 2 vai. po 
pietų.

Pirm uždarymo priešpieti
nes sesijos delegatas advoka
tas Grišius paduoda įnešimą, 
kad SLA. konstitucijos tas sky 
rius butų suspenduotas, kur 
yra reikalaujama delegatų 
vardašaukio, su tuo suprati- 

kad jei kiltų reikalavi-, 
vardašaukio, tai turėtų 

delegatų vąrdašaukis.
pasak adv. Grišiaųs, sei- 

aplcisdąinas delegatų 
vardašaukį, sutaupytų daug 
brangaus laiko. Delegatai jau 
buvo prisirengę balsuoti. Ta
čiau prez. Gegužis padaro pa
stabą, kad nėra reikalo bal
suoti suspendavimui konsti
tucijos patvarkymo dėl dele
gatų vąrdašąukio. P-as Gegu
žis pareiškia, kad jei seimas 
suspenduos konstitucijos pat
varkymą dėl delegatų varda
šaukio, tąi kartais gali atsitik
ti, kad seimas galės suspen
duoti ir kitus konstitucijos 
patvarkymus ir tada galima 
likti visai be konstitucijos. O 
jei seimas mato, kad nereikia 
daryti vardašaukio, tai gali
ma ir nedaryti.

Tai tąip ir paliekama, ir 5-a 
sesija uždaryta pictuins.

SESIJA ŠEŠTA.
Sesija 6-ta atidaroma 2 vai. 

po pietų ir jau apsieinama 
be vardašaukio. Seka Ląb^a- 
rybęs Komisijos raportas, ku 
rį skaito M. J. Vinikas. Ra
portas priimtas. Antras ra
portas senjai lauktas, kuris 
šioje po pietinėje sesijoj pa
sirodo — tai Finansų Komi
sijos raportas. Pirmiausiai iš
duodama abelną raportą Ko
misijos pirmininkas adv. A. 
Olis. Bendrais ruožais apipa
sakodamas Finansų Komisijos 
darbuotę, perstato antrą ko
misijos narį, adv. Grišių pra
nešti apie morgičius. P-as Gri
šius praneša kaip jisai susira
šinėjęs su Centro sekretorium, 
prezidentu, 
žinojimo kiek Pildoihoji Tary
ba yra išmokėjus advokatų lė
šų dėl perėmimo tų namų, už 
kurių morgičius nuošimčiai 
nėra mokami ir keletas kitų 
tokios rūšies pranešimų.

Klausant Grišiaus raporto 
gauni įspūdžio, kad p. Grišiui 
geriausia vieta
Kontrolės Komisijoj, o ne Fi
nansų Komisijoj. Pagal p. 
Grišiaus raportą, jis daugiau 
rupjnosi tyrinėjimu kiek ir už 
ką Pildomoji Taryba išmoką* 
o ąe apie investmentų reika.-; 
lūs. Bent taip aš suprantą 
Grišiaus raportą.

Prie pabaigos savo raporto 
p. Grišius aiškinasi kodėl jie 
važiavo į N,ew Yorką be Pil
domosios Tąrybos pakvieti
mo ir padarė daug iškaščių 
SLA. Kiek yra žinoma, tąi Pil
domoji Taryba kvietė įtik J. P, 
Vorkutą, Fiuousų Komisijas 
Aiąrį į > ,T. įpoąėdį. Tačiau 
kiti Fin. K-jos nariui Gil
aus ir Olis važiavo į New

mu, 
mas 
būti 
Bet 
mas,

reiškia, Skundų ir
Komisija gavo

su atšaukimu at- 
dviejų šimtų dole-

Seime kyla gardus juokas ir 
tokiu budu nubalsuojama, kad 
Strumskio ir Rąginsko rapor
tai priimti,

^Dovydo Psalmės."
Užbaigus su Kontrolės 

misijos raportu, einama
Skundų ir Apeliacijų Komisi
jos raporto. Raportą skaito 
komisij os pi rmini nkas 
N. Rastenis. Raportas gana 
poetiško stiliaus ir visai ma
žai, arba kaip ir nieko nepa
sako.

Raportą jšday.us: paduoda-’ 
mas įnešimas, kad Skundų ir 
Apeliacijų Komisijos raportas 
butų priimtas.

G. Stungis atsikelia ir pada
ro pastabą, kad Skundų ir 
Apeliacijų Kom-ja savo ra
porte nieko pepasąko apie sa- 
yo liuv.eiktus darbus, bet rei
kalaują $200 atlyginimo. Ir, 
pasak delegato Stungio, per
daug reikalaujama. Kodėl ko
misiją nenurodo savo darbo?, 

Kjtąs delegatas atsikėlęs pa
reiškia, kad Skundu ir Apel. 
K-jos raportas tai tik “Dovy
do Psalmės”. Kįla juokas sei
me. Prezidentas Gegužis pa
reiškia,, kad raportas yra ge
ras jr komisijai turėtų būti; 
apmokėta už darbą.

Pats Rastenis ir aiškinasi 
<lel nevykusio savo raporto. 
Delegatas Marcinkevičius duo
da pataisymą, kad komisijos 
raportas butų priimtas, o ko
misijai už jos darbą duoti tik 
$30, nes tas raportas nėra 
(Įauginu vertas, ir vėl seime 
kįla juokas. Prezidentas Ge
gužis pataisymą nepriima.

Uždaromos diskusijos ir ei
nama prie balsavimo. Už ąj’ 
prieš raportą ir nubalsuoja
ma, kad atmesti.

M. J. Vinikas skaito Apšvie
tus Komisijos raportą. Po 
trumpo apkalbėjimo apie Mo
ksleivių paskolų dayjmą ir 
kojektavlmą. Raportas priima
mas.

Jaunuolių Komisijos pirmi-, 
ninke p-le E. Mikužjutė išdųo.- 
da gražų raportą ir po apkal-[ 
bėjimo raportas priimtas vien
balsiai.

Skftitami sveikinimai sei-‘ 
mui. Skaito laiškų skaitymo 
komisijos narė p4e Juzefiną 
Rašinskaite. Iš laiškų pasiro
do, kad sveikinimų daug, p 
aukų mažai. Reiškia, depresi-; 
ja užėjo ir ai^t šeiminių au- 
M-

Sveikjąimai seimui atėję, 
nuo Sekamų SLA. kuopų ir 
veik.ej ų:

Telegramą $ uNAŲJlKNŲ”.;
Laiškas iš “Vienybes.”
100 kp. iŠ Racihe, Wis.

adv.

Tapybos nariais pri

Ciane Coal Co.
5332 So. Long Ąvę, 

Chicaao. I1L

Pocahontas mine run tonas

TEL. ĘJĘJPP.BLĮC 8402

iždininku dėl su

turėtų būti

šius ir Olis
Yorką be P. T. pakvietimo ir 
padarė SLA. virš $500 iškaš'-i 
čių. Pakviečiama trečias ko-

>■1 .......

NEW YORK..
PHILADEU-HIA __ ______

2S olandu smarioB keUoofia
PITTSBURRG
CLKVKT.AND 
DKTKOIT- 
TOI.KnO 
1OUNGBTOWN AKIION W

Bile kur 1 RYTUS 
^Išmėginkite Safevay Fast Umi- 
tęds—Jokia kiUi linija neuuyeš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimu.

$15
, $14

_ 39.7B 
_ >7.50 
_ >3.78

Wabąsh Avė, 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St, 
Tel. Wabash 6171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS” 
r1 ■ ihiiwwii >

ni«iįl»lRWWI ........... ............................... -

Queėnsville Spėriai 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsiu bė
ga po 30000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no Šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
iŠdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbąčkiais bei Vilainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačkų-, 
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distri^utoriad

S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346

4352
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Seimavojame; Įeit. F. Vaitkus padavė gilu 
įspūdį į susirinkusius delegatus

gyvumo 
nematyti.

sanda- 
Ypa- 

delegatų 
žinoma,

Jau antra diena kaip sei- 
mavojame. Delegatų be Pil
domosios Tarybos yra 204.

Jei žiūrėti jų pasiskirstymą 
pažiūrom, tai esama visokio 
plauko, tačiau daugumoje esa
ma trijų srovių, būtent: f asis
tuojančių tautininkų, 
riečių ir pažangiųjų, 
tingo 
tarpe
dauguma sėdi ir klausosi tų 
nuobodžių Tarybos ir įvairių 
komisijų raportų, nors praei
tas Pittsburgho seimas buvo 
nutaręs, jog visi raportai dar 
prieš seimą privalo būti ats
pausdinti ir kuopų delegatams 
išsiuntinėti.

Nekurie iš tų raportų buvo 
šiek tiek įdomus, kad prisi
vertus juos kantriai išklausyti, 
kituose gi buvo daug žodžių, 
maža įtalpa. Vienas raportas 
tikrai suteikė siurprizą mums, 
mat raportas skaitytas, taip 
sakant, su visoms ceremoni
joms prigrūsta įvairiausių sau 

prie tų 
taip to-

laivio įrengimai jau bus bai
gti įrengti.

Dideliu entuziazmu ir aplo
dismentais buvo palydėta la
kūno kalba.

Įdomia kalba, puikiai api
budino skridimo reikšmę ir 
lietuvių pasiryžimą jį įvykdy
ti P. Grigaitis ALTASS vice
pirmininkas. Tai buvo širdin
ga kalba. Neveltui daugelis iš 
susirinkusiųjų išsireiškė, jog 
P. Grigaitis ir jo redaguoja
mosios “Naujienos” yra viso 
to kilnaus darbo siela; o tą 
sielą supratusi musų plačioji 
visuomenė ją širdingai remia. 
Po kalbų buvo malonių šir
dingų pasikalbėjimų tarpe la
kūno ir susirinkusiųjų. Tuo- 
mi vakarą ir baigėme.

—P. Dargis.

Kaip pats seimas 
atrodo

rinitais

teigiamų pliusų, o 
pliusų dar pliusus ir 
linu ir lt.

Žinoma, nariai savo
paklausimais ir pastabomis 
apkarpė diplomatų pliusus.

—O— \
Šiandien jau trečia d?ena, 

kaip mes “prakaituojame”, 
nors apčiuopiamo nieko ne
same nuveikę, todėl nestebėti
na, jog daugelis delegatų pa
kampiais šnekučiuojasi ir tik 
laukia kada seimas pradės 
svarstyti naująją konstituciją 
ir kitus svarbiuosius reikalus 
liečiančius Susivienijimo ger
būvį.
j šiek tiek įvairumo delegatų 
tarpan įnešė parengimai.

Sekmadienį, kaip jau bu
vau rašęs, įvyko piknikas, na 
o pirmadieny, tai turėjome 
malonumo sutikti ir pasida
linti mintimis su musų “Litu- 
anicos II” valdytoją Įeit. F. 
Vaitkų. Vakare seimo svetai
nėje įvyko susipažinimo vaka
ras, dalyvavo pusėtinas skai
čius delegatų, mat buvo pra
nešta, jog ir lakūnas bus jų 
tarpe. Tai buvo tikrai malo
nus vakaras, jį dar malones
niu padarė širdingos kalbos, 
pasakytos ALTASS rėmėjų ir 
draugų. Visij kalbėtojų pažy
mėti negalėčiau, nes vėlai atė
jau, na bet štai tie, kuriuos 
girdėjau kalbant: Dr. Šimkus, 
vaist. Kartanas, Dr. Vitkus, P. 
Grigaitis, lakūnas Vaitkus, ir 
Lituanicos mechanikas Jasu
laitis.

Leit. Vaitkus kalba.
Reikia pasakyti, jog Įeit. F. 

Vaitkus pasakė trumpą, aiškia 
lietuvių kalba, puikią kalbą, 
apibudindamas jo pasiryžimą 
ir daromus prisirengimus įvy
kstančiam skridimui į Lietu
vą. Sulig Įeit. Vaitkaus prane- 
Šimo, skridimas įvyks rugpjū
čio mėnesyje, kadangi visi or-

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos 
VOTIS. SPRAGAS, FISTULAS. FRURITI8 
(Nleinnčlo* Pilei). PROSTATITIS Ir kito* 
meilinta Ilgo* gydamo* muiq ivelna Ir ne
skaudžia VARICUR Metodą.
Mm ypatingai kviečiame tnoe. karte yra ne
tek* viltie* boti pagydytais. Yra etačlok 
nuostaba kaip tos rūsčios, be viltie* ligos 
greit atsiliepia | U treatmentą.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARIC0SE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmoni? mano, kad He kenčia nuo 
RHKUMAT1ZMO, NEURITIB, NEURALGIĄ. 
ARTHRITIS, NERVIAKUMO. arba INKSTU 
LIGOS, kuomet ta liga tikrai paeina 
VARICOBE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, bv- 
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINĖS LI
GŲ.
The VARICUR padarl tūkstančius linksmais 
—KODĖL NE JUST

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELE DYKAI 
Dykai Egzaminaeiia ir Patarimas

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

Viešbutis Fort Shelby. Vieta 
seimui gana graži. Čia randasi 
visi parankumai. Čia žmonių 
suvažiavę iš įvairių Amerikos 
miestų, miestelių ir kaimų, 
kaimelių, visi yra lietuviai, 
nors daugelis jų kalba tarpu 
savęs nelietuviškai, bet Dėdės 
Šamo kalba. Jie tačiau sakosi 
myli savo žmones —- lietuvius 
ir myli savo bočių kalbą, tik 
ją nevartoja, gal bijodami, 
kad ana nenuplyštų. Jeigu jų 
yra tokios mintys, tad lai 
jiems būna atleista, nes gal tą 
daro su geru išrokavimu.

Pats seimas atrodo lyg, kad 
butų kokis lošimas, drama. Ir 
vėl atrodo lyg butų kokis ko
pūstų daržas, kuomet žiuri į 
seimo eigą, čia susėdę seimo 
delegatai tūli jau gana žili, tū
lų galvos jau plikos. Žiūrint 
iš užpakalio, atrodo lik kad 
butų kopustynas. Galvos ir 
galvos matosi eilėmis per vi
są svetainę. Retkarčiais šen 
bei ten vienas bei kitas atsi
stoja ir kalba, kalba iš širdies. 
Aiškina vieną bei kitą klausi
mą, bet tokias kalbas ne visos 
galvos vienaip supranta. Kar
tais vienur, bei kitur matosi 
iškelta ranka, rodosi, kad kas 
nori ką iš oro žemyn nutrau
kti, ar lyg, kad norėtų ką nus
kinti.

Reikia suprasti, kad žmogus 
—bei delegatas prašosi balso 
—nori kitiems savo mintis iš
reikšti. Bet, pačiame prieša
kyje stovi žmogus su kuju 
rankoje ir kala, ir kala lyg 
ūkininkas tvorą tverdamas 
kuolą kaltų. Na, ištikro, kaip 
tą viską geriaus suprasti. Jei
gu kur susibūrę daug galvų 
žilų ir plikų, tai kaipgi kitaip 
gali atrodyti kopustyne, kur 
irgi randasi daug galvų. Aš 
nenorėčiau, kad musų gerbia
mo seimo delegatai šiuomi įsi
žeistų, bet kaipgi ištikro kitaip 
aš galiu visą seimo išvaizdą 
nupiešti, kuomet man taip vis
kas regisi. Man be galo gaila 
ano senelio su žila ir labai 
balta galva. Jis čia sėdi bega
lo nusiminęs. Nusiminęs, kad 
jis jau pergyvenęs 65 vasaras

nuo 
BU-

skauda, 
apie 

ir 
ku-
su- 
Jis

ir žiemas ir tiek kartų jau tas 
senelis yra apkeliavęs aplink 
saulę. Jis skundėsi man, kad 
jam begalo krūtinė 
kuomet jis pagalvoja
SLA. naują konstituciją 
tą patriotišką paragrafą, 
ris kėsinasi jį nuskriausti 
laukus 65 metu amžiaus, 
sakosi speciališkai atvykęs į šį
seimą ginti visų senelių tei
ses nuo musų lietuviškų advo
katų. Prisiminus apie advoka
tus, turiu pasakyti, kad jų čia 
randasi net ir perdaug. Jie 
visi atrodo, jaučiasi esą dideli 
žmones ir tik jie žino ką jie 
kalba. Kuomet advokatai pa
liauja ginčijęsi, ramybe tuoj 
pasireiškia, bet tas atsitinka 
tik tuomet, kaip sesija pasi
baigia. Man puolė į akį vienas 
didelis advokatas, su baltu 
švarku ir baltomis plačiomis 
kelnėmis. Kuomet jis atsisto
ja, jo išvaizda, aprėdalas, lyg 
butų Indijos Gandhi apsisiau
tęs. Ir vėl atrodo lyg butų 
švento Pranciškaus “zokono” 
vienuolis su plačia juosta, ap
sijuosęs, ne visai mažą savo 
pusbrolį—pilvą, čia aš paste
bėjau vieną senį veteraną, ku
ris per daug metų ieškojo au
kso bolės, bet ant nelaimės jos 
nesurado.

šitas senukas čia atvyko iš 
Waterburid. Jis man atrodo 
gana nusiminęs nuo to laiko, 
kuomet užsidarė Waterburio 
lietuviškas bankas. Aš labai 
gerai atmenu anas dienas, 
kuomet bolševikai buvo apgu
lę musų senį susivienijimą ir 
kuomet NVaterburio Jonas ru- 
nijo į SLA. iždininkus. Kartą, 
Brooklyne, viešame SLA. vei
kėjų susiėjime, kuomet Wa- 
terburio Jonas buvo pasiūly
tas į SLA. vice-pirmininko 
vietą, vietoje iždininko, tad ši
tas senukas pasakė: Na! mes 
bandome gauti aukso bolę, o 
jus mums siūlote spilkutę. 
Vienas drąsuolis atsistojęs va 
ką pasakė: “Jeigu jų šiame 
kritiškame momente taip spi- 
riates į iždįninkb vietą, tai at
minkite, kad jus tos vietos 
niekuomet nelaimėsite. Atro
do, kad turės pasitenkinti su 
spilkutę, nes aukso “bolė” ne
pasiekiama.

Beje, žodį kitą apie musų 
gražuoles moteris, ir delega
tes. Moterys puošia visą vyrų 
gyvenimą, jos puošia ir šitą 
38-tą seimą. Taigi jeigu mote
rys ir musų gražios panelės 
sutiks su mano sumanymu, tai 
aš apie seimo delegates atski
rai parašysiu. Dabar jau pasi
baigė dvi dienos ir keturios 
sesijos. Visi delegatai ieško 
gerų laikų ir aš jų visų pasek
ti nesuspėju. —Rytietis.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina į 
vyriaus jjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatves, 
kaip

6

9

pasakant laiško NUMERI, 
kad šiame sąraše pažymėta.

Benaitis J
Blazini Juozupui
Bolasna Mrs. F.
Bulavai Jurginį

19 Jablonskį Mrs. Adela.

PETER PEN

THE, I 
SECRET I 
PASSA6E I 

WITH 
LITTLE 

PETERPEN
AND 

SABE, 
THE STONO 

CAT 
MISSINJ0.

Binghamton, N. Y
{vairios žinutės

Velionis žemaitis buvo pla
čiai žinomas Chicagos lietu
viams, per daugelį metų turė
jęs didelę spaustuvę Town of 
Lake apielinkčj, prie Wood ne
toli 47 gt., taipjau dirbęs kito
se liettuvių spaustuvėse.

Birželio 14 d. pas mus lan
kėsi svečiai iš Lietuvos. Buvo 
atvykę prof. Vitkus ir rašyto
jas Babickas, gi kun. Kemėšis 
neatvyko ir oficialiai buvo pra
nešta, kad apsirgęs, bet kitos 
versmės nusako, kad kun. Ke
mėšis nenorėjo susitikti su to
kios pat profesijos žmogumi, 
t. y. kun. K. Skripka. Svečiams 
prakalbas rengė vietinis Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrius.

Publikos buvo susirinkę ga
nėtinai daug; aukos irgi nebu
vo rinktos.

Svečiai kaipo kalbėtojai tai 
nekokie, tik p. Vitkus kiek, gy
viau kalba, o Babickas tai kal
bėjo taip pamaži, kad tolinus 
sėdinčiam tiesiog nebuvo gali
ma girdėt. Šiaip tai yra inte
ligentiški vyrai ir darbuojasi 
labai svarbiam tikslui, t. y. Vil
niaus vadavimui, bet labai gai
la, kad svečiai taip lengvai bu
vo įkinkyti į klerikališką veži
mą. Jų misijos, esu tikras, vai
sių neduos. O be to, tai jie. tu
rėtų ir patys žinoti, kad davat
kos tai prasti kareiviai, o rą
žančius tai nekoks ginklas. To
kiomis priemonėmis bus sunku 
Vilnius išvaduoti. O be to, tai 
labai galimas daiktas, kad ką 
prof. Biržiška anais metais su
tvėrė, tai šių svečių misija vis
ką gali pakrikdyti.

SLA delegatai išvyko
Birželio 22 d. p. J. M. Bu

činskas ir Alfonsas Varkulis, 
jaunasis, pastarojo Fordu išvy
ko į Detroitą, kad dalyvavus 
SLA 38-am seime, kaipo SLA 
50-(tos kuopos delegatai. J. M. 
Bučinskas yra senas vietos dar
buotojas ir šiuose SLA rinki
muose kandidatavo į iždo glo
bėjus ir, rodosi, yra antruoju 
nuo daugiausiai gavusių balsų. 
Alfonsas Varkulis tai yra jau
nuolis ir tik ką pradeda daly
vauti visuomenės darbuose, tad 
ateityje tikimės darbštaus vei
kėjo.

P-ia Mikelionienė serga
Vietos darbščiausi visuome

nės darbuotoja p-ia Elžbieta 
Mikelionienė jau nuo kurio lai
ko serga ir dar vis nesitaiso, 
tad daugelis vietos organizaci
jų jos pasiges. Linkėtina p-iai 
Mikelionienei kuo greičiausiai 
pasveikti. —P. B, Balčikonis.

Keistas moters gar 
bes apgynimas

jauni 
antram

Vienas 
neseniai
gana stamant-

vyrukas.

North 
vyrai 

valgo- 
iš paA 
vedęs.

Ant kampo Clark ir 
avė. Staiga du 
pradėjo vienas 
mąją daužyti, 
žiūros atrodė 
Antras— šiaip 
raus sudėjimo

Ratu apstojo daug žiūrėtojų. 
Kartu ir policmonas žiuri į abu 
besimušančius. Jaunavedys į 
kokį minutės laiką buvo nu
trenktas tris sykius į šalygat- 
vi. 
kė, 
tųs 
sis 
vos

Ketvirtą sykį kai nutren- 
pirmutinis šaukia, kad kel- 
ir stotų į mūšį. Ale antra- 
nebagas jau nebegali gal- 
pakelti.

Paklausiau, policmoną, kodėl 
juodu mušasi. Gavau atsaky
mą, kad gulintis apgina savo 
moters garbę, nes tas stam
busis bozo įžeidęs jo moterį.

Pastebėjau policmonui: “Koks 
čia apgynimas garbės, kad jis 
jau pusgyvis guli ant žemės”.

Policmonas sako: “Kaipo jau- 
navcdis, vis tiek jis gerai lai
kėsi!”

Moteris priėjo ,pakėlė savo 
apgynėją nuo žemės, apšluostė 
veidą ir įsivedusi jį drugšto- 
rin Užfundino jam selzerio.

—Praeivis.

šį tikslą atsiekti, tapti dak
taru, L. F. Pulsuckiui buvo ne
lengva. žinote, jau kelintus 
metus siaučia nedarbas, tėvas 
nedirba, tris metus, sesuo irgi 
buvo be darbo, tik brolis Alfon
sas, kuris yra chemikas, dirbo 
pastoviai.
giausia su 
Pulsuckiui 
Pulsuckis.

Birželio 
motinos rupesniu, tapo sureng
tas bankietas daktarui pagerb
ti. Bankietas įvyko aukščiau 
minėtu adresu, 6412 So. Camp
bell. Dalyvavo gražus būrys 
draugų, ne tik vietinių, chica- 
giečių, bet ir iš toliau atvyku
sių, kaip tai, iš De Kalb p. J. 
Patamsis su šeimyna; be to. 
dalyvavo S. Dargužis su šeimy
na, J. Misiūnas su šeimyna ir 
kiti. Visi gražiai linksminosi.

Laike vakarienės jaunam 
daktari/i išreikšta velijimas ge
riausios pasėkos profesijoj. Dr. 
L. F. Pulsuckis, pratardamas 
keletą žodžių, padėkojo visiems 
svečiams už suteiktus gerus ve
lijimus ir pasižadėjo būti vi
suomet su savo žmonėmis ir 
teikti kuo geriausį patarnavimą 
ligoje.

Dėkojo visiems 
p.p. Pulsuckiai už 
vanas ir paramą, 
kuomet neužmirš.

Nuo savęs veliju jaunam 
daktarui Pulsuckiui kuo geriau
sio pasisekimo profesijoj.

Beje, birželio 26 d. Dr. Pul
suckis tapo paskirtas kaip šta
bo narys abelnoj medicinoj prie 
Illinois Post Graduate Schooi 
of Medicine and Surgery Cli- 
nic. Jis yra jauniausias štabo 
narys. —M. Karčauskas.

Bet gal būt dau- 
pagelba Dr. L. F. 
prisidėjo dėdė L. 
Ir tikslas 

24 dieną,
atsiekta. 
daktaro

svečiams ir 
įteiktas do
ką jie nie-

Pirmyn Choro pamo 
kos

šiandie, penktadienį, birželiu 
29 d., įvyks Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn pamokos. Vieta 
—buvusi • Meldažio svetainė, 
2344 W£st# 23rd Place. Pamo
kos prasidės 8 vai. vakaro.

Visi choristai ir choristės, c 
taipgi visi ir visos, kurie turite 
noro dainuoti, atsilankykite j 
pamokas. Prisidėkite prie šio 
žymiausio lietuvių choro Chi- 
cagoj.—Narys.

Bankietas Dr-ui L. 
F. Pilsuckiui pa

gerbti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis spaustuvi 
ninkas nusižudė

Anton žemaitis, 58 metų, 
gyvenęs adresu 5724 South Al- 
bany avenue, bedarbis spaus
tuvės darbininkas, nusišovė ga
raže, kuris randasi prie mine-

Pp. F. ir M. Pulsuckių sūnūs, 
Dr. L. F. Pulsuckis, 6412 So. 
Campbell avė., pernai metais 
apie šį laiką baigė Loyolos uni
versiteto medicinis kursą ge
rai pasižymėdamas ir laimėjo 
net pirmą prizą pinigais $275 
už gerą mokimąsi. Dabar bir
želio 22 d. jis išlaikė valstijos 
ekzaminą ir gavo graduate of 
Medicine and Surgery diplomą. 
Dr. Pulsuckis kol kas savo ofi
so dar neatidarė. Jis pirma ap
žiūrės tinkamą vietą, šiuo gi 
laiku praktikui j a D-ro J. E, 
Fleishner ofise adresu 2000 W. 
Van Buren st.

Tėvams, broliui Alfonsui, mar
čiai, seserei, giminėms ir drau
gams yra didelis malonumas 
turėti savo tarpe jauną sim-

A.P.EL

HURT

PRALEISKIT SAVO

VAKACIJAS
GRAŽIAUSIAME

CHICAGOS

NAVY PIER
šis didelis viešas pasilinks

minimui pier, į kurį Chicagos

po

ir 
ir

$10,000,000 dabar yra atdaras 
dėl publikos visai dykai ir 
nauja vadovybe.

Atsiveskite savo šeimą 
pasilinksminkite vėsiame
erdviame vasariniame rezor- 
te be užmokesčio. Viena my
lia į ežerą. Visuomet pa
kankamai kėdžių ir stalų, vi
sokių pasilinksminimui įren
gimų ir žaismės dėl jūsų kū
dikių.

Atdaras kasdien, visą dieną 
iki vakarui; byle gatvekaris 
transferiuos jus į Pier. Pakan
kamai vietos pasistatymui au
tomobilių.

Puikus symfonijos orkest
ras. Gražiausis pasauly šo
kiams pavilionas. Ir visokios 
žaismės.
ATSILANKYKITE ANKSTI; BUKI
TE IKI VfiLUMOS IR PASIDŽIAU- 
GKITE VESIU EŽERO VĖJALIU

PABST
BLUERIBBON 

BEER
Išimtinas Patarnavimas

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus busite pasirengę pirkti savo staką Likerių, ateikite ir pir- 
miaus mus pamatykite.
Mes kasdien turime special kainas ant visų žinomų rusių, tokių kaip, 

CrabOrchard, ShijipittS'-Port, Four Roses, 
Daniel Wčbster, Tom Hardy, Bonded Whis- 

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

BRIDGEPORT LIQUOR C0„ Ine
3252 So. Halsted Street

• VICTORY 5382—5383

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus i* druskos vanos.

swimming pool. *.
RusiSka ir turkiška pirtis <

Moterims seredomis iki 7 v. ▼._____________

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Paiauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir purtės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką lis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tukštancius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 SL Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Orderiu kartu su užsakymu.

88.00
. 4.00

2.00
. 1.50

.75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
še per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under tha act of 
March 8rd 1879.

8c 
18c 
76c

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem- Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

AMERIKOS MOKYTOJAI

Dar visai neseniai proto darbininkams priklausyti 
kokiai nors unijai buvo skaitoma negarbingu dalyku. 
Taip vadinami “baltkalnieriai” turėjo stovėti aukščiau 
už juodo darbo darbininkus. Tokia mintis buvo skiepi
jama mokyklose. Leidžiama buvo specialės knygos, ku
rių autoriai įrodinėjo, kad baltkalnieriai neprivalo nie
ko bendra turėti su darbininkų unijomis. Prieš keletą 
metų tos rųšies knygą parašė Illinois universiteto pro
fesorius. Ji buvo skiriama jauniems inžinieriams. Kny
goje su panieka kalbama apie unijas ir įrodinėjama, 
kad inžinieriui butų didžiausias nusižeminimas priklau
syti kokiai nors unijai.

Kas atsitiko? Depresija užklupo inžinierius neor
ganizuotus. Tūkstančiai jų prarado darbus arba pri
versti buvo dirbti už tokią algą, kokią darbdaviai jiems 
davė. Nebūdami organizuoti, jie jokiu budu negalėjo 
pasipriešinti.

Su mokytojais yra irgi tas pat. Tatai ypač paaiš
kėjo Amerikos Mokytojų Federacijos konvencijoje. 
Konvencijoje labai įdomią ir charakteringą kalbą pa
sakė federalis teisėjas Holly. Pasak teisėjo, Jungtinėse 
Valstijose randasi 900,0Ū0 mokytojų. Iš jų tik 12,821 
priklauso mokytojų federacijai, kuri sudaro Amerikos 
Darbo Federacijos dalį.

Didelė dauguma mokytojų yra neorganizuota ma
sė. Būdami neorganizuoti, jie pilniausiai priklauso nuo 
visokių politikierių. Stengdamiesi išgelbėti savo kailį, 
jie daro tai, kas jiems diktuojama. Štai kodėl didelė 
dauguma mokytojų pasidaro neteisingos visuomenės 
santvarkos gynėjais.

Istorija mums sako, pareiškė teisėjas, jog praeityje 
žlugo nemažai civilizacijų. Tas pat gali atsitikti ir Ame
rikoje. Amerikos civilizaciją dar galėtų išgelbėti, — jei
gu ją galima išgelbėti, — mokytojai. Dabartinė gent- 
kartė, teisėjo manymu, yra beyiltinga, nes ji nebuvo 
mokoma galvoti.

Mokytojų pareiga yra mokyti vaikus savarankiai 
protauti. Tai privalo būti švietimo pagrindas. Vaikai 
privalo išmokti kritiškai žiūrėti i dalykus, o neimti vis
ką už gryną pinigą.

Amerikos laikraščiai, žurnalai ir radio yra labai 
reakcioningi. Žinoma, yra ir išimčių, bet nedaug. Net 
tos reformos, kurias bando pravesti prezidentas Roose- 
veltas, reakcionierių yra griežčiausiai smerkiamos. To
dėl ir yra būtinas reikalas mokyti vaikus kritiškai 
įvertinti tai, ką jie skaito laikraščiuose arba girdi per 
radio.

Turčiai, sako teisėjas, visuomet stengiasi savo ga
lią sustiprinti tiek, kad paprastiems žmonėms nebebū
tų vietos gyvenime. Toks valdovų nusistatymas praei
tyje ir privedė civilizacijas prie žlugimo. To gali susi
laukti ir Amerika, jeigu nebus dedamos pastangos iš
mokyti vaikus protauti.

Bet čia ir susidaro keblumas. Prie dabartinių ap
linkybių mokytojai yra bejėgiai, nes jie priklauso nuo 
visokių politikierių. Mažiausias neatsargumas, 
mokytojas gali netekti darbo. Kur išeitis?

Išeitis tėra tik viena: mokytojai privalo susiorga
nizuoti. Kada jie bus organizuoti, tąsyk jie lengvai ga
lės atsispirti prieš politikierius. Jeigu, pavyzdžiui, su
siorganizuotų nors pusė visų mokytojų, tai ir tąsyk su- 
sidarytų tokia jėga, su kuria politikieriai priversti bu- 
tų skaitytis.

ir

MĖRO HOAN LAIŠKAS

Milwaukee Electric Railway and Light kompani
joje kilo streikas. Kadangi tas streikas virto tikromis 
riaušėmis ir streikininkai bei jų simpatizatoriai pradė
jo daužyti kompanijos karus, tai kompanijos preziden
tas S. B. Way parašė miesto mėrui labai arogantišką 
laišką. Savo laiške Way sako, jog Milwaukee miestas 
bus atsakomingas už kompanijos turto sunaikinimą.

Milwaukee miesto meras yra socialistas Daniel 
Hoan, kuris, matomai, grasinimų nesibijo. Atsakyda
mas į kompanijos prezidento laišką, jis griežtai pabrė
žė, jog už visas riaušes ir turto naikinimą yra atsako
mingas ne miestas, bet pats Way, kuris atstovauja ga- 
lingiausj trustą ir nenori su niekuo skaitytis. Magnatui

i

Way jis primena tą faktą, jog net federalė valdžia pri
versta buvo atimti “mėlynąjį arą”, kadangi jo atstovau
jama kompanija nepasirūpino duoti tai, ko reikalauja 
kodas. Ir tai nežiūrint to, kad tie reikalavimai 
sunku išpildyti. •> . 1 ! , ■ ,

Na, o kadangi Way su niekuo nesiskaitė ir 
arogantiškumu suerzino visus, tai meras Hoan

nėra

savo 
savo 

laiške jam tiesiai ir pasako: ką pasėjai, tai ir piauk!

PASTABOS jis negalįs suprasti, kodėl tai 
svarbiai vietai buvo paskirtas 
toks keistas žmogus.

Tatai dabar nesunku su
prasti: pats Voldemaras yra 
keistas žmogus, todėl jis ir į 
svarbias vietas skyrė keistus 
žmones. • s ♦

sidaręs tokios spalvos, kaip laimėdavo dovaną. Vėliau ir 
vanduo.

Prie pabaigos Burns dar 
pridūrė, jog Dr. Longoria sa
vo paslapties tol neišduos, kol 
kas nors neužpuls Ameriką. 
Vadinasi, kol Amerika neįsi- 
vels į karą ir jai tokie gink
lai bus reikalingi.

—o—
Kontestas. — Savo laiku A- 

merikoje buvo įėję į madą 
rengti taip vadinami 
thon“,
kiniai kartais užsitęsdavo po 
kelis mėnesius. Šokikų pora, 
kuri ilgiausiai išsilaikydavo,

buvo 
med-

virsi- 
savo

kitose “sporto“ srityse 
rengiami kontestai: ant 
žio tupėjimo ir t. t.

Atrodo, kad ir SLA. 
ninkai sumanė surengti
rųšies kon testą. Kontestas su
siveda prie to, kas ilgesnį ra
portą patieks.

Seimo delegatai privalėtų 
tatai tinkamai įvertinti: pa-

mara-
— šokimo kontestai. šo-

Grafas Tiškevičius. — Tuo 
laiku, <kai lenkai užgrobė Vil
nių, Lietuvos pasiuntiniu Angli
jai buvo grafas Tiškevičius. 
Grafui Tiškevičiui Lietuvos 
reikalai buvo svetimi. Dau
giau to: įsikūrimą nepriklau
somos Lietuvos jis vadino “su
kilusių vergų“ padaru. Aišku, 
kad toks pasiuntinys negalėjo 
tinkamai reprezentuoti Lietu
vą ir ginti jos reikalus.

Anglijos vyriausybė iš prad
žių buvusi palanki Lietuvai. 
Esą, net buvo rimtų žinių, 
kad anglai kreipėsi į francu- 
zus ir italus, siūlydami bendrą 
akciją paveikti lenkus, kad 
jie atitrauktų Želigovskį. Bet 
franeuzai ir italai kitaip pa
žiurėjo į šį dalyką, o anglai 
vieni nenorėjo veikti.

Dr. J. Purickis “Trimite“ 
rašo apie Vilniaus pagrobimo 
laikus. Iš to rašto galima su
prasti, kad grafas Tiškevičius 
ne tik nesurupinęs Lietuvos 
reikalais, bet ir skleidęs Ang
lijoje nepalankius Lietuvai 
gandus, štai ką pasakoja Dr. 
Purickis apie savo atsilanky
mą Londone:

“Londone išbuvau apie dvi 
savaites. Per tą laiką susku
bau pasimatyti su valdžios 
žmonėmis, įtakingesniais par
lamento nariais. Musų atsto
vas Londone grafas Tiškevi
čius neblogai man šiame dar- 
be padėjo. Teisybė, tai buvo 
savo dvasia ir savo pažiūro
mis visiškai mums svetimas 
žmogus. Jis nemėgo atgijusios 
Lietuvos. Ypač nemėgo demo
kratinės jos santvarkos. De
mokratiją jis vadindavo: šuns 
liga, o nepriklausomą Lietu
vą: sukilusiais vergais.

“Žinoma, šito man jis nesa
kė, bet aš sužinojau per ki
tus, su kuriais jis buvo atvi
resnis. Labiausiai jis negalė
jo dovanoti lietuviams, kad 
jie įsileidžia į valstybės apa
ratą žydus. Ypač jis pyko, kad 
žydas buvo net ministeriu. Jo 
nuomonė buvo nuostabiai pa
naši į vokiečių nacionalsoci
alistų nuomonę apie žydus. 
Pagal jį viskas, kas tik yra 
pasauly blogo, tai vis iš žydų. 
Nors jis knygų ne labai mėg
davo skaityti, bet turėjo gana 
didelę vien tiktai antisemiti
nių leidinių biblioteką. Čia, 
tur būt, buvo surinkta viskas, 
kas tik prieš žydus parašyta 
ir atspausdinta. Tiškevičius 
skaitė man iš tų knygų iš
traukas ir stengėsi įrodyti, jog 
visos pasaulio negerovės, pra
dedant prostitucija ir baigiant 
komunizmu eina iš žydų. Vie
ną kartą, norėdamas paerzin
ti Tiškevičių ir jo žmoną, pa
sakiau, jog lietuviai mano 
pradėti kurti maišytas su žy
dais šeimas ir tokiu budu žy
dus pamažu suasimiliuoti. 
Tiškevičiui ir jo žmonai iškri
to šaukštai iš rankų (valgė
me pietus), ir jie kurį laiką 
negalėjo tarti žodžio, lyg sta
bo ištikti. Tiek šita mintis 
jiems pasirodė baisi. Savo 
antisemitizmo Tiškevičius ne
slėpė ir anglams. Drauge jis 
buvo labai prietaringas. Bijo
jo pirmadienio, išverstos ant 
stalo druskos, uždegti vienu 
degtuku trims žmonėms papi
rosus ir tt. Tikrino man visai 
rimtai, jog savo gyvenime yra 
mbtęs daug kartų velnią; o 
vieną kartą su juo net kalbė
jęs. Jo žmona, kunigaikštytė 
Radvilaitė, taip pat buvo anti- 
semitė ir prietaringa kaip ir 
jos vyras.“

Grafą Tiškevičių pasiunti
niu Anglijai paskyrė Volde
maras. Dr. Purickis sako, jog kraujas nustoję^ spalvos ir pa-

—o—
Vilnius skursta. — Vilnietis 

lenkas, T. Nagurskis, štai ką 
sako apie Vilnių: “Vilnius ne 
tik neturtingas, bet stačiai el
geta, palyginus su kitais pa
našaus didumo Lenkijos mie
stais. Vilniaus 1933 — 4 m. 
biudžetas buvo 9,546 (tikru
moje 8,715) tūkstančių zlotų. 
Tuo tarpu Poznanės — 20,- 
863 ir Krokuvos 25,019 tūk
stančių zlotų, t. y. 2.5 — 3 
kart mažesnis. Nors visi trys 
miestai turi po 200,000 gyven
tojų”.

sa- 
gy-

—o—
Dekretai neveikia. — 

mus anglų biologas Crew 
ko, jog neužilgo Anglijos 
vcnlojų skaičius nukris
30,000,000. Dabar ten gyven
tojų priskaitoma 40 milijonų 
su viršum. Nepalankios gyve
nimo sąlygos ir depresija ve
da prie gyventojų skaičiaus 
sumažėjimo.

Italijoje irgi tas pat. Ir tai 
nežiūrint to fakto, kad Mus- 
solini net dekretais bando pa
didinti gyventojų prieauglį. 
Negelbsti nei visokios premi
jos, kurios yrą skiriamos di
delėms šeimoms.

—o—
Nauja kryptis švietimo sri- 

iyje> “ Chicągos universite
tas pravedė reformą švietimo 
srityje. Ligi šiol tiek Ghica- 
gos, tiek kituš universitetus 
bei kolegijas tegalėdavo lan
kyti tik tie, kurie buvo bai
gę aukštesnes mokyklas (High 
School). Kitiems durys buvo 
uždarytos, nežiūrint to, kad 
jie savo išsilavinimu kur kas 
aukščiau stovėjo už aukštes
nes mokyklas baigusius jau
nuolius.

Nuo dabar Ghicagos univer
sitetas priims suaugusius žmo
nes, kurie yra pakankamai 
prisirengę ir išsilavinę, kad 
mokytis universitete. Jie ga
lės laikyti kvotimus 
mams gauti. Tačiau to 
reikalaujama.

Universiteto vedėjai

diplo- 
nebus

mano, 
jog ta nauja reforma bus la
bai naudinga. Pirmiausiai pa
didėjimas senesnio amžiaus 
studentų skaičiaus turės gerą 
įtaką jaunuoliams. Profeso
riai taip pat turės Jabiau skai
tytis su savo žodžiais.

Profesoriai, kurie visą lai
ką turi reikalą su jaunimu, 
dažnai virsta dogmatikais. Ką 
jie pasako, tai turi būti šven
ta teisybė. Ir tai suprantama: 
jaunuolių gyvenimo patyri
mas yra labai aprubežiuotas, 
todėl jie negali tinkamai su
sivokti. Kas kita su senesniais 
žmonėmis, kurie yra išsilavi
nę ir turi pakankamai gyve
nimo patyrimo. Į dalykus jie 
žiuri labiau kritiškai.

—
Naujas karo ginklas. — 

Omaha, Nebr., mieste įvyko 
išradėjų kongresas. A. G. 
Burns, kongreso prezidentas, 
padarė pranešimą apie nepa
prastą išradimą, kurį padaras 
Dr. Antonio Longoria, Clevč- 
lando gydytojas ir inžinierius; 
Esą, Dr. Longoria išradęs to
kią mašiną, kuri gamina “mir
ties spindulius“. Su ta maši
na jau buvę padaryti ir ban
dymai, kurie pilniausiai nu
sisekę. Mašinos gaminamais 
spinduliais akies mirksniu bu
vę nužudyti šunis, kates ir 
zuikiai. Nužudytoj ų gyvūnų x a a « »

< t AT?&■
■*' . *h; >-v«

tatai tinkamai įvertinti 
skirti dovaną už ilginusį ra
portą. Jeigu jau kontestas, tai 
reikia ir visų kontesto taisyk
lių prisilaikyti...

K» Aiiįįuras.

irgi niekai... Juk ir Riazanco- 
vas turės mylėti savo vaikus, 
kuo gi mes galėsime skirtis 
draugas nuo draugo? — Gy
vent ir pasiaukoti! Ot, tai gy
venimas... Taip... Bet kam au
kuoti? Kaip?... Ant kokio ke
lio aš nesimesčiau ir kokią 
kryptį aš nepaimčiau, kur tas 
švarus ir nesumintas idealas, 
dėl kurio nebūtų gaila ir mir
ti?... Taip, aš silpnas, o gyve
nimas ne vertas aukų ir mei
lės. O jeigu taip, 
moka ir gyventi!

Ir šita išvada niekuomet dar 
taip aiškiai neįstrigo Jurgiui 
į smegenis^ kaip dabar.

Ant jo stalo visuomet sto
vėdavo revolveris ir dabar jis, 
žibėdamas savo politūruoto
mis dalimis, maišėsi Jurgiui 
po akių, kai kiekvieną kartą 
jis prieidavo prie stalo ir grį
ždavo atgal.

Jurgis paėmė jį ir atidžiai 
apžiurėjo. Revolveris buvo už
taisytas. Jurgis
gaiduko ir prisidėjo sau prie 
smilkinio.

—Tai taip... — pamanė jis: 
—kartą ir baigta? Kvaila ar 
išmintinga nusišauti? Savi- 
žudystė — jaunystė... Na, ką 
reiškia kad ir jaunystė!

Atsargus pridėjimas šaltos 
geležies prie karšto smilkinio, 
buvo malonu ir kartu skaudu.

—O Karsaviniutė? — neti
kėtai dingtelėjo Jurgio galvoj.

(Bus daugiau)

tai ncapsi-

U
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M. ARCIBAŠEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
—Kita vertus, kas iš to... vis 

tas pat!... Politika, pamokos... 
visa tai puiku tiktai iš tolo, 
idealuose, o asmeniškame vie
no žmogaus gyvenime —tiktai 
užsiėmimas, kaip ir visa kita! 
Kova, titaniškos pastangos... 
taip... Net dabartiniame gyve
nime tas visai nėra galima. 
Na, ir kasgi iš to: aš nuošird
žiai stengiuos, kovoju, perga
liu... o paskui? Galų gale? 
Galutinas kovos punktas stovi 
mano gyvenime. Promotėjus 
norėjo žmonėms duot ugnį ir 
davė, — tai pergale. O mes?— 
mes tegalime tiktai skiedras 
mėtyt į ugnį, ne musų sukur
ta, ne mes ją užgesinsiu).

Ir staiga jis pamanė, kad 
taip yra todėl, kad jis yra 
Jurgis, o ne Prometėjus. Ta 
mintis jam buvo nemaloni, 
bet jis visgi, su skausmingu 
pasitenkinimu sugavo ją:

—Koks aš Prometėjus! Pas 
mane greit ant savo pagrindų, 
aš, aš, aš!...

Del manęs, dėl manęs!... Aš 
taipjau silpnai ir menkas, 
kaip ir visi šitie žmoneliai, 
kuriuos aš nuoširdžiai seku!

Šita paralelė jam buvo taip 
kankinanti, kad Jurgis susi
maišė ir kiek laiko bukai žiu
rėjo į priekį ieškodamas tie
sos.

—Ne, aš toks, k a i j) kiti!— 
ramiai pamanė jis, — vien tik 
dėl to, ką aš maniau... Ria-l 
zancovas, Navikovas, Saninas 
negali apie tai galvoti. Jie toli 
nuo tragiško supratimo, jie 
patenkinti, kaip Zaratustros 
triumfuojančios kiaulės! Jų 
visas gyvenimas sutelpa jų pa
čių mikroskopiškame aš, ir jie 
mane užkrečia savo nesąmo
nėmis... Su vilkais gyvensi, tai 
ir vilko balsu staugsi! Tas na- 
lurališka!

Jurgis pradėjo po kambarį 
vaikščioti ir, kaip tas dažnai 
esti su padėties permaina, 
persimainė ir jo mintys.

—Na, gerai... Tas taip, bet 
visgi reikia daug pagalvoti: 
koks mano atsinešimas link 
Karsaviniutės? Myliu aš ją, ar 
ne, vis tiek pat: kas iš to gali 
išeiti? Jeigu aš apsivesčiau su 
ja, jeigu tik draugaučiau su ja 
kai kurį laiką, argi aš bučiau 
tuo laimingas? Apgauti ją — 
butų nusižengimas, o jeigu aš 
myliu ją, tai 
turės vaikus, - 
sdamas, rūpestingai 
Jurgis, •

nėra nieko blogo, bet visgi tas 
pririš mane prie šeimynos ir 
atims mano laisvę ant visa
dos! šeimyniška laimė — pi
lietiškas džiaugsmas. Ne, tas 
ne dėl manęs!

Viens, du, trys... mislė Jur
gis, mašinališkai stengdamasis 
eiti taip, kad su kiekvienu 
žingsniu pataikyti per dvi 
grindų lentas ant trečios. —- 
Jeigu galima butų žinoti, jog 
nebus vaikų... Ir jeigu aš ga
lėčiau pamylėti savo vaikus 
taip, kad galėčiau atiduoti 
jiems savo gyvenimą... Ne, tas

paėmė už

SPEC1ALIS IŠPARDAVIMAS
Puikiausios Pušies Maistas 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio 29 ir 30
■ ■II *1* B I “CERESOTAMILTAI 5 = M. 99cM

24 lA svarų 
maišelis

X

Kiaušiniai 2tz.39c
DIDELI BALTI RINKTI KIAUŠINIAI ............   Tur. 23c

MILKAS Aukštas Cot
Kenas W

TOMATO SOUP “Campbeirs” ....... .....  2 Lenai 130
KAVA “Beech-Nut” ............ .. sv. kenas 300
“FAIRPLAY” PYČĖS Californijos .... 21/2 kenas 150
Didelės Prinokę BANANES ........ .. .........  3 sv» 150
GRUŠIOS Mįchigan Kiefer ............. .... 21/2 kenas 150
“Midvvest” PORK AND BEANS ..... ............... kenas 50
“Clovcrbelt” ŽIRNIAI .............. No. 1 kenas 3 už 250
“Midwest“ ŠPINAKAI ..................... No. 2*/2 kenas 150
ŽALI NUSKINTI BEANS’AI .... No. 2 kenas 3 už 260

12 unc. džiaras 100
sv. džiaras 150

"Midvvest” DILL PlCKLES.
“Midvvcst” PEANUT BUTTER
“Brovvn's” APPLE BUTTER ......  38 unc. džiaras 150
“CERTO” dėl prezervavimo bonka 250

UŽLsvnd- “Sunshine” Breakfast Food f Aa lilpplCG IrlICal Dykai bandymui su pirkimu IUU 
....................... ■..........-............... -didelio, paltelio ■ ............................. ...

“COGOMALT“ Chocolate food drink l/2 sv. kenas 210
“Red Breast” PUIKUS SALMONAS No.l aikšt. kcn. 170 į

t
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na, gerai: ji 
kažkodėl rau- 

pamanė 
— čia, suprantama,

Tik ką atėjo naujas 
Kultūros numeris 5 .

TURINYS:

Kultūros būvis, politiniai įvykiai ir 
mokykla — J. Laisvūnas.

Kosmiški spinduliai — Doc. P. Sla
vėnas.

Kašgaras 
Ąrris.

Audring

Konst.

Audringas Francois Villono, valka
tos, galvažudžio ir poeto gyveni
mas — Antanas Venclova.

Paukščiu Kelias — J. Gtots.

— Jarkendas

Paukščių Kelias — J. Gtots. 
Galybės mislė — S. Kairys. 
Epigramų poema — J. Radžvilas. 
Rudup netobulas — Antanas Rūkas. 
Po kryžuoČiu vėliava — K. Radek. 
Atomai — Sir James Jeans. 
APŽVALGA naujų knygų,

Galima ,gauti Naujienose. — Kaina 
45 centu.

“Hcrshey’s” BAKIN.G CHOCOLATE «/2 sv. 
“Harding’s’* COhNEb BEĖF HASM ........
“Bresel Farms1' ČALI HAMS....... .............
“Holsum” SLAB BAČO>N Visas ar pusė ... 
SALAMI COTTO (virta salanlė) ...............

“Salerno”

šm. 140 
kenas 15Ž

■ sv.
.... sv. 210
.... sv. 18^

t <♦.

Graham Krekės, Šaltine Krekės Cm 
Bu.tter Cookies............. sv.p-ak,.

“Midwest“ BEVERAGE SYRUPS 16 unc. džiogas 150

SODA ROOT BEER “Midvvest“
GINGER ALE (plūs dep, už bonkas) 3 25c

“CHIPSO“ Soap Flakes ...............   did. pakelis 160
'raCTAT/ON^MŪiras~T77.T:~lidršniotarS~šiir'23< 
“SUNBRITĖ" CLEANSER 3 ^notafTžįĮ
“Midwest” BLEACH kvort. boiika lį>0 pilis !>c bk. dep7 
“SEMINOLE” BAThROOM TISIjUĖ 4 rolgs

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "MidutM Storei" turi it metor tkyniu, kur iųt 
galite pirkti gėrę mėtą, paukhieną it ti, UŽ iemiautiat kainat/___

MIDWESTOjST0RES
NtlGHKUltHOOD sTinuu

■BVYTAT’THg «»

<«-

INDKrtNDKNT

_____________



Ofiso Tel. Boulevard 5918

Šamo Insulto teismas
Žemos Kainos!

yra

Apskelb.

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

miesto triukš

Graboriai

vairus Gydytojai
Kaina prieinama.

Yra

lulevard 7042

Willow Springs, III

LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčią ir Vargonai Dykai!

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

7820
198Q

kenčiate 
skaitant 
spaudos 
skaitant 
akys, 
akiniu

pavienėms sei 
kaip ir didės

YRA 
PAVOJINGA

PAULINA JASAITIENĖ

756 W. 35th SL
Cor. of 35th and Halsted SU. 

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

Užmušė seserį, kuri ne 
grąžino paskolos

Vaikezai nuteisti kalėti 
kauntės lavoninėj

Rengia didžiules pra 
kalbas “LITUANI- 

COS II” naudai

Prašoma atsišaukti 
į “Naujienas”

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Nagrinėjimas bylos, iškel
tos buvusiam Chicagos viešų
jų įmonių magnatui Šamui In- 
sullui, paskirtas yra 22 dienų 
spalių mėn. š. m.

Melrose Pąrkiečiai ryt kviečia
mi susirinkti Melrose Park 
Field House.

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DENffISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av,

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvrell SL
Tel. Republic 9728

». nervuotu- 
ų kariti, atitaiso

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 8488

P-lė Ona Schultz yra prašo
ma atsišabkti į “Naujienas”, 
kur jai yra prisiųsta keletas 
laiškų. Ji yra kviečiama juos 
atsiimtj.

K. Jarusz
Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Birželio 27 d. Bagdoniene? 
svetainėj, 1750 So. Union avė., 
20 Wardos Lietuvių Politikos 
Kliubas laike susirinkimų.

Apie susirinkimo eigų bus 
pranešta plačiau rytoj, šičia 
tenka pažymėti, kad tapo iš* 
rinkti darbininkai Kliubo pik
nikui, kuris įvyks liepos (July)

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

24Q0 West Madison Street 
Vai. 1 Iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

•' ’ Tel. Seėley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Indaitino 21 asmenį dėl 
padegimų

Rollienė buvusi nudurta pei
liu, kuriuo yra riekiama duo
na. Mrs. Vlacbois papildžiusi 
tų galvažudystę, kai negavusi 
atgal paskolos reikalingos jai 
skirvbii bvlųi vesti.

visi nariai būt
Gal išgirsime kas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

gražiai atspausdintai
12 j keisą, o mažesnių

specialistė 
ted St.

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

Trečiadienį, birž. 27 dienų, 
grane! (Įžiurę įtarė (indaitino) 
21 asmenį, kurie buvo kalti
nami priklausymu padegėjų 
gengei. Kad išeiti iš kalėjimo 
iki prisiartins jų teismas, 
jiems paskirta užsidėti dideli 
bondsai. Kai kuriems teks už
sidėti net po $70,000.

20 Wardos Lietuvių 
Politikos ir Pašalpos 

Kliubas

ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

1 dienų Wm. Dambrausko dar
že. Tas daržas vadinasi Wine- 
wood Beer Garden, Willow 
Springs, 6 blokai už Kean avė., 
po kaires nuo Archer avė.

(Rytoj bus daugiau)

"Lituanicos II” ir
Felikso Vaitkaus 

reikale. Prakalbos, 
vietinių

8th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

SLA. 226 kp. narių 
dėmesiui

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Asesmentai žemei 
mažėjo, personalei 

vasčiai padidėjo

A. J. DANIELS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 26 dieną, 2:30 valandą 
ryte 1934 m., sulaukės 48 me
tų amžiaus, pirmiau gyveno 
4700 W. lllth St., Oak Lawn, 
III. Paliko dideliame nuliųdime 
moterį Friedą, podukras Aida, 
Emily, motiną Veroniką Da
niels, brolius Antaną ir Victo.r, 
seseris Antomette ir Mrs. 
Jack Rose ir jų šeimynas. Kū
nas pašarvotas randasi koply
čioj, 5Š16 S. Ashland Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
birželio 30 dieną.

Visi A. A. A. J. Daniels gi-' 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukros, Motina, 
Broliai, Seserys ir Gimi- 
nes.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius T. P. Kstrigan, 5516 
So. Ashland Avė. Telefonas 
Prospect 0631.

šeimininkėms produktų būna nupi-1 
gintos, tai jos žino, kad tai yra tik
ras bargenas.

Per daugiau kaip tris ir pusę me
tų skaitytojai šio laikraščio negalė- ] 
jo nepastebėti “Midvvest Stores” 
skelbimų. Kiekviename beveik skel
bime suminėta produktai, kuriuos 
namų šeimininkės gerai žino. Kaip 
kostiumieriams gerai žinoma, kainos 
visuomet būna labai žemos ir tūk
stančiai kostiumierių patyrė, kad 
kuomet jie perka groseries “Mid- 
west Stores” sankrovose, jų sutau- 
pos būna kuodidžiausios.

“Midvvest Stores” savininkai gali 
parduoti tuos produktus žemomis 
kainomis, dėl to, kad jie- veda savo 
organizacijos biznį sulig tam tikro 
plano. Kaipo kooperatyvas jie val
do ir operuoja nuosavą urmo san
delį, per kurį visos prekės superka
mos. Dėl savo didelės supirkinėjimo 
galės, kurią jie daro vagonais tie
siog iš manufaktūrų, jie išgali duo
ti savo kostiumieriams tokias žemas 
kainas.

Kitas didelis šios savaitės išpar
davimas “Midvvest Stores” įvyks 
šiandien. Perskaitykite skelbimą, ku
ris telpa šios dienos laikraščio lai
doje ir pasinaudokite siūlomais bar- 
genais.

viršilų, staiga kįlęs ginčas, ir 
Ignas Strazdas, nuteistas 25 
metams kalėti už galvažudy
stę, išsitraukė iš užjuostės pei
lį, kurį jis pasidirbęs kalėji
mo kameroj. Kitas kalinys 
nusitvėrė lazdų bolei mušti. 
Na, o pasėkoj penki kaliniai 
nukentėję nuo lazdos arba 
peilio.

Riaušės tapo greitu laiku 
nuslopintos. Dabar daroma ty
rinėjimas.

Lietuviai ir kalėjime 
pasižymi

North Avė., 
karo?

Malonėkite 
susirinkime, 
buvo‘veikiama ir nuveikta 'Sei
me. Gal gausime kokių žinių 
iš musų kuopos delegatų.

Yra taipgi kitokių reikalų 
apsvarstyti. Jie liečia SLĄ. 
gerovę. O kurie nariai yra pa
silikę su duoklių mokėjimu, tie 
malonės užsimokėti, kad birtų 
gerame narystės stovy.

Ben Aluzas, užr. rast.

Trys jauni vyrukai
las Fischer 16 m., Albert Hen- 
derson 17 m. ir John Lanahan 
18 m. —- rasta kalti neatsar
giu važiavimu automobiliu. 
Teisėjas G. E. Gorinau pasky
rė jiems bausmę pasėdėti 
kauntės lavoninėj (county 
morguc) porų valandų. Teisė
jas, išnešdamas nuosprendį, 
pareiškė: “Aš noriu, kad jus 
savo akimis pamatytumėt, ko
dėl mes išleidžiame įstatymus 
prieš tokį važiavimų, kokiu 
jus pasižymėjote”...

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 27 dieną, 2:30 valan
dą po pietų 1934 m., sulaukus 
38 metų amžiaus, gimus Jak
šiu kaime. Skopiškio parap., 
Rokiškio apskr. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Juozapą, 
posūnį Juozapą ir 3 podukres 
Oną, Liudvisę ir Juliją ir gi
mines. Lietuvoj seserę ir švo- 
gerį Burbus ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4920 Ba- 
ring Avė., E. Chicago, Ind.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Birželio 30 dieną. 10:00 vai. 
ryto iš namų j Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Paulinos Jasai
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Posūnis, Podukros 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius Mike MysUjva.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patąrnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Cook kauntės asesorius Ja- 
cobs paskelbė atskaitas iš 
asesmentų. Iš tų atskaitų pa
sirodė ve 'kas: Tarp 1930 ir 
1932 m. asesmentai ant real 
estato sųvasties sumažėjo 49 
nuošimčiais, o asesmentai ant 
asmeninės sųvasties padidėjo 
21 nuošimčiu.

“Cbicago-Examiner” paduo
da tokių žinių:

Kadangi Mrs. Tacia Rollis, 
.'18 m., 7629 West 62 placc (Ar
go), nesugrųžino skolos $200, 
tai jos sesuo, Mrs. t Cathcrinc 
Vlacliioš, nudurusi Rollienę

Siunčiame Gėlės Telegramų i vist 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S
Kvietkininkas

Gilės Dil Vestuvių. Bankietama ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7814

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoą ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Statcvillės kalėjime buvo 
kylusios riaušės. Jų pasėkoj 
5 asmenys sužeisti. Atrodo, 
jogei riaušėse ne paskutinę 
rolę lošė musų ta u lietis var
du Ignas Strazdas. Buvę ši
taip:

Trečiadienį kalinių jauktai 
lošę beisbolų. Pasak kalėjimo

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

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.

MELROSE PARK. — Mel- t
rpse Parko ALTASS skyrius

Tavern Savininkai Gaukite 
KEISTUTIS

Lietuviškos rūšies degtinę, ši cįegtino yra tąip gerai pritaikyta prie im
portuotos, įog sunku atskirti vieną nuo kitos, o kaina beveik 2 sykius 
pigesne. Yra dviejų didžių buteliai, su gražiai atspausdintais lietuviš
kais Žirgvaifciais; didesnių butelių eina —- 12 į keisą, o mažesnių — 24. 
Bukite pirmi savo apielinkėj su pigia lietuviška degtine.

Taipgi užlaikome pilną pasirinkimą Kentucky ir Illinois Whiskies ir 
kitokiu gėrymų. Musų kainos labąi prieinamos. Mes parduodame tiktai 
į Taverns. ši kompanija yra grynai lietuviška, kurios manadžerium yra 
JOHN PAKEL (PAKALNIS).

Reikale šaukite Prospect 8060,
WESTERN WHOLESALE LIQUOR CO.

6540 SOUTH WESTERN AVĖ.. CHICAGO 
Reikalingi Salesmonai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct.

CICERO. IDS. —■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo 
mo. skaudama akii. ‘ 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam l mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

14712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir ąug$čiau. 

Modęrniška koplyčia dykai. 
668 W. ‘

kiekvienos . R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturps, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generaciįa Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su

Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė. 
graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitu parengimų; dar- 
duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo,

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

šeštadienį rengia iškilmingas 
prakalbas 
leitenanto 
skridimo 
kuriose dalyvaus
darbuotojų ir keli nariai iš cen
tro, įvyks Melrose Park Field 
House, prie 16th ir North gat
vės, Melrose Park.

Po prakalbų bus muzika, šo
kiai, tad visi, po programo ga
lės ir linksmai laikų praleisti. 
Jžangos nebus.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^^^T’el. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

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

Ofiąo vai.: Nuo <2 iki .4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel. j Boulevard 
Namų Tel. Prospect

Darant pirkinius, kiekvienas 
užinteseruotas, kad mokėjus kuo 
mesnias kainas. Nors patyrę pirkė
jai žiuri, kad gauti geresnius pro
duktus. Taigi, kuomet produktai ge
ri ir pažymėti žemomis kainomis, 
pirkėjai be abejo tuo jaus nupirks 
tokį produktą.

Yra tūkstančiai manufaktūrų, ku
rios pagarsėjo po visą šalį, ir ku
rių produktai yra žinomi kaipo ge
riausi. Kuomet namų šeimininkės pa
mato išpardavimą šių žinomų pro
duktų, jos žino, kad jie yra geri, nes 
jos jau pirmiau buvo juos pirkę. 
Jeigu kainos ant šių žinomu namų

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. VasMngton St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais iiuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hernutage Avė. 
Tel Prospect 1610

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. ]

Valandos

Tegul lija, tegul saulė, kepina 
— puikus ir erdvus Navy Pier 
yra atdaras smagiai laikų pra
leisti.

Mylios tolumoj ežere, su sa
lėmis, pavilionais, žaismavietė- 
mis — Navy Pier yra paran
kiausia vieta išvažiavimams ir 
piknikams, taip 
moms, poroms, 
nėms grupėms.

Negirdėti čia 
mo, nėra pavojaus nuo lietaus 
vėsus oras mažina saulės kait
rų. šauni vieta liuoslaikiui pra
leisti.

SLA. 226 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 3 die^ 
na. Association House, 2150 

7:30 valandų ya-

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
arti 31st Street 

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

dieną.

BRIDGEPORT UQUOR C0„ Ine
3252 So, Halsted Street 

VICTORY 5382—5383

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

- DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

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. HERZMAN
IŠ 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 SL netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS;

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

Phone MIDWAY 2880

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So, Hermitage Avenue

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

nuo galvos skaudėjimo, 
raidės susilieja į daiktą, 
raštas išrodo dvigubas. 
' arba neriant skauda 

tuomet jau jums reikia

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETKISTAS

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St, 

Tel. RĘPUBLIC 3100

TAVERNŲ SAVININKAI
Mes dabar esame distributoriai 

I gerai žinomo augštos rųšies Gią, 
1 Century Super Quality Dry Gin. 
| Kuomet jums bus reikalingas GIN, 
| Pirkite CENTURY SUPER QUALITY GIN. Jus tuo 
; met galite būt tikri, kad gaunate atsakomą GIN, ku- 
J rio jus taip ilgai ieškojote.
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Brighton Park CLASSIFIEDADS
Furnished Rooms

CLEVELAND, OHIO

Roselando Žinios
CLASSIFIEDADS Į

PRANEŠIMAI

pra

Lietuvi nušovė
vien

liks

tai pikniko diena

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

Ištirkite
Burnside

sivaizdinimas?

Ar tikrai Old Golds yra šaltesni ir lengvesni gerklei?,

For Rent

© P, Lodllard.Go. Jpc.
iki*

Arba telefonuokite 
musų atstovas at-

ANT 
sėmė, 
proga

pra- 
kiek

Olack, V 
ir Pavilio

Teisybės Mylėtojų
Dr-stės piknikas 

gerai nusisekė

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno

Skyrius 271

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, seniai išdirbtas biznis, visokių 
tautų apgyventa. 6001 So. Carpenter 
Street.

Personai 
smenų lešk

Geras pavyzdys k i 
kad vaikams

musų spulką. 
LAFAYEETE 1083 

West 47th St.,

RENDON Storas su aludės barais 
ir gražia svetaine. Renda pigi, 5 
kambariai dėl gyvenimo. 4531 So. 
Paulina St.

RENDON Storas ir 4 kambariai. 
Geras bile kokiam bizniui. Pigi ren
da. 10613 Edbrooke Avė., telefonas 
Republic 9228.

Artai manoj

24 st. Sakoma, jis buvęs lie
tuvis, turėjęs kalėjimo rekordą 
už vagystę, vedęs ir persisky- 
ręs su pačia.

Naujienas galima gauti nusi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe
6400 Superior avė.

Honore Street. Meldžiu kad 
pati, arba jos pažįstami pra- 
man kur ji dabar gyvena.

V. P. PIERŽYNSKI 
4559 So. Paulina St.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite

TEL,

2608

PARDUOSIU arba priimsiu i pu 
sininkus aludės ir valgyklos bizny 
Vienai moteriai nerdaug darbo.

3738 So. Halsted St

Alfonsas 
r.ai, 10729 
pirmutinio 
tenkinti.

i nariai bu- 
Zubas ir J

PARDAVIMUI Tavem, biznis iš 
dirbtas per 8 metus, 
parko. Pigi renda su 
garu šildoma. Parduosiu greitai 
vienam persunku užlaikyti, 
randasi 5526 Lake Park Avė., 
?airfax 2619.

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

3 kambariai ir toiletas, $7.00 
mėnesi, 2 lubos. Dekoruojamas kas
met. 913 W, Cullerton St (20 str.) 
arti Halsted St.

apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengę ligą pasitik- 
mums bent sergant gal-

Miscellaneous
Įvairus_____

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

RESTAURANTAS ir Tavem par
davimui, darantis gerą bizni arti 
South Water Marketo. Nebrangiai.

953 W. 16th St

P. S.—Viską suvedus i daiktą, išeina p. Crosby: 
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

buvo gerai pri 
jis ir pasisekė

GROSERNfi IR BUčERNfi, dide
lė, graži, modemiška krautuvė. Idea
liška vieta dėl vyro ir moters, arba 
priimsiu partnerį. 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.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

TAVERN parduosiu pigiai, viską 
už $150.00.

5347 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie 
toj, pigiai.

7200 So. Green Street

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, visas stakas, geras biznis, iš
dirbtas per 9 metus; geras pirkinys 

5258 So. Union Avė.

prie Jackson 
kambariais, 

i, nes 
Vieta

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

RŲŠIES KRAUTUVUS 
FIKČERIAI

. - - - • - i.
modemiškų baro fikčerių, taipgri 

restauracijų, duonkepyklų ir bu-

ardavimo bučernė ir gro- 
is nori tokią vietą. Gera 

malonėkite pažiūrėti. Pa
šaukite Cicero 3500.

parduosiu už „2 j, vienai persunku gyventi.

TAVERN ir lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo highway. Renda $20. Kai
na $250. 7013 S. Western Avė.

Malonus p. Crosby:—
Kuomet jus permainėte j Old Gold cigaretus ke 

lėta menesių atgal, tai buvo FAKTAS, o ne ĮSI VA- 
IZD1NIMAS, kuris suteikė jūsų gerklei smagumą

Daugelis bandymų patvirtino Old Gold’s auk 
ŠČiausi Švelnumą. Grupė New Yorko gerklės specia 
listų, dėl 
Old Golds Šaltesniais ir lengvi 
plėvės.

Pamatykite Bino Crosby "SHE LOVES ME NOT”, jo paskiausis 
Paramount Paveikslas

ANT pardavimo 4 show kėsai, 
lentynos dėl grosernės, labai pigiai.

730 W. 17th St.

PAIEšKAU kambario prie mažos 
šeimynos. Turi būti visi patogumai. 
Nėra skirtumo kurioj apielinkėj. Box 
130, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 flatų namas ir 
saliunas, foreclosure pardavimas. La
bai prieinama kaina. Namas 1434 S. 
49 Ct.. atsišaukite 6400 W. 25 St., 
Cicero.

Pora savaičių atgal kun. Tiš- 
kaus brolio sūnūs vedė panelę 
Stankevičiūtę ir buvo vestuvių 
puota tame pačiame name, t. 
y. 10725 Prairie avė., kuriame 
dabar jau randasi pašarvotas 
kūnas kun. Tiškaus. Kunigas 
Tiškus buvo atsiuntęs gerą do
vaną 
vėms

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui_

PAAUKAUSIU rinktiną biznio na
mą, mažas morgičius, gali būt at
naujintas. štai yra puiki proga — 
Storas — 8 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

Graduntion Party ir Jonų 
varduvės

6 ŠVIESUS f rentiniai kambariai 
su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi — $15.00.

1534 S. Central Park Avė.

Mes pristatom J 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specialės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS 40 ir augš- 
popiera ................... čiaus
Varnišas, kuris išdžiųsta i j4 va- 
landas ............... ...c........ f“ ~
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ....................... f---------
Kas atsineš šį skelbimą, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popieros va
lymui.

PAJIEšKOME MARIJONA DE- 
VĖNAS, kuri yra gyvenusi ant Town 
of Lake, savo name po adresu 4415 
South 
ar ji 
neštų

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

pranešti, kad Da- 
postas paaugo 

didelį būvį profe 
iš visos Chicagos, k u- 

G. P. 271 priklauso.
—Narys.

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 nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai originalio ir vienintelio narni 
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.

savo giminaičiui vestu

VISOKIOS

Didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kai 
uos ant 
dolicatessen. . ....
Černių. Taipgri įtaisome pilnų mekani&ką Sal
dymo systemą už labai žema kainų. Maino
me jūsų senus flkčerlus arba įrengimus ant 
naujų. Dykai pristatymas ir lengvos išlygos. 
JULIUS BENDER. INC., 001-915 W. Maoi- 
son St., Tel. Monroe 1710, Chicago, III.

Naujai atidaroma GOLD GA’I'E 
BUFFET, Subatoj, Birželio-June 30 
1934 adresu 4070 Archer Avenue, 
South-West nuo California Avenue. 
Tel. Lafayette 4054.

Dalininkės yra
MRS. A. SWILLOW 
ir MRS. A. PRUSIK.

P. LOR1LLARD COMPANY, INC 
ĮSTEIGTA 1760

NAUJAI įrengtas saliunas “ready 
for business’’, priimsiu partnerį ar
ba parduosiu tik už kaštus. Pama
tykite 3417 So. Union Avė.

DIRBTUVES 
DAVIMAS 
250 nauji) 2 fim 
būt parduoti, 
galų ir frantų, 
karnas styllus. 
$ 59.50 2 Am. 
B 70.50 2 Bni, 

125.00 2 Am, 
Daugelis kitų bargenų. studio couches, valg, 
kamb.. mieg. kamb, ‘ _

JOYCE BROS. STORAGE & FURN, 
5711-17 South ___ 1..

Duodamo apakai litavimus dėl storage Ir per 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went 
worth 5181.

Praėjusį sekmadienį, birželio 
24 d., pas draugus Puniškus 
sirsirinko gražūs būrys svečių, 
kad paminėti Jono Puniško* 
varduves ir jo sunaus Henriko 
baigimą Kelly High School.

Malonu buvo sutikti tarn 
Puniškų draugus, taip jų šu- 
naus Henriko draugus-jaitnuo- 
lius. Net iš Wisconsino atvy
kęs seniai matytas Antanas J ti
sas šiame Puniškų draugų bū
ry matėsi.

Kaip tas laikas greitai bėga. 
Kiek čia seniai Henrikas buvo 
tik vaikutis. O dabar išaugęs 
į gražų ir rimtą vyrą—jau 18 
metų.

Rudenį jis rengiasi stoti uni
versitetan 
tiems tėvams 
duotų aukščiausią galimą moks
lą. Mokslas yra didžiausias 
turtas jaunuomenei.

—Anelė Zabukienė.

Tel. Yard« 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Gretina 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJ Ab
1858 So. Halsted St. Chicago, Iii 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

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

2122 W. 63rd St.

Pennsylvanijos valstijoj vie
nos angliakasių parapijos kle
bonas, kunigas Tiškus, sužeis
tas automobiliu mirė. Jo kū
nas bus atvežtas j Chicagą 27 
d. birželio pas velionio brolį 
adresu 10725 Prairie avenue, 
Roseland-Chicago, III., ir vė
liau bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

Laikai pradeda gerėti. Tai ir 
vestuvės didėja Rožių žemėje, 
štai vieną nedėldienj apsivedė 
p-lė Stasevičiutė su p. Rasmas 
ir p-lė Gruzdikė su svetimtau
čiu, o kitą nedėldienj p. Kaspa
ras su p-le Vilniute ir p. Vori- 
deris su p-le Dambauskaite. 
Linkėtina laimingo gyvenimo 
jaunoms poroms. —Koresp.

štai Draugystė šv; Jono Kri
kštytojo buvo surengus išva
žiavimą 24 birželio Washington 
Heights miškely. Išvažiavimas 
buvo draugiškas ir linksmas.

SLA. 63 kp. rengia savo iš
važiavimą 1 d. liepos Dambraus
ko farmoj, Willow Springs, III 
Trokas veš narius ir svečius iš 
Burnsidės nuo Tuley Parko 10 
v. ryto, o iš Roselando nuo A. 
Laurutėno namo, 10530 India
na avė., 10:30 v. ryto. Troku 
važiuojantiems mokėti nieko 
nereikės.

Burnsidėj yra dar 2 drau 
gijos kontroliuojamos bolševiku. 
Bet apie jas mažai kas girdė 
tis.—Koresp.

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

Tel. CANAL 5063
visas miesto dalis

yzdžio, išbandė keletą rūšių ir atrado 
esniais ant gerklės

Pora metų atgal Alfonsas 
buvo nuvykęs pas savo gimines, 
atlankyti savo tėvelius ir kitus. 
Besisvečiuodamas jis pamylėjo 
gražią Uršulę, kurią kartu su 
savim ir 
bolševikai 
mėn. Bet 
bolševikų 
geriau mums tinka ne 
pagarbintą Maskvą, bet 
už Radiškę, Skrobutėno

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

1909 So. Halsted St.

Birželio 24 d. Wm. Damb
rausko miške įvyko Teisybės 
Mylėtojų Draugystės piknikas. 
Piknikas 
rai nusisekė, 
gražaus pelno.

prie pikniko 
sirengta, todėl 
o prie to, tenka kreditas ir pa
tiems teisybiečiams, kurie 
skaitlingai atsilankė.

Buvo išdalinta kelių šimtų 
vertės dovanų už įvairius kon- 
testus ir serijinius laimėjimus. 
Dovanos buvo surinktos iš pa
čių Teisybės Mylėtojų Drau
gystės narių ir jos simpatiza- 
torių, kaip tai:

A. Masalskis aukavo $5 cash, 
N. Girdvainis aukavo Fancy 
Clock, J. Rizgenet rašomą se
tą, Lovicks kvietkininkas pa-

Balandžio 19 dieną 1934, nauja 
jyla pertvarkyta (Public No. 168- 
73-čias Congresas). Kainos numa
žintos iki 50% už išgavimą Ameri- 
cos Pilietiškų popierių.

Naujos kainos Senos kainos 
Pirmieji popieriai $2.50 $5.00
Antri popieriai $2.50 $5.00
Paskutini popieriai $5.00 $10.00

Naujų rekordų padarymas ir už
registravimas išvažiavimo į Ameri
ca dabar $10.00, pirmiau buvo $20. 
Duodame visokius patarimus dėl iš
gavimo Pilietiškų popierų Veltui.

B. R. PIETKIEWICZ 
Real Estate 

2606 West 47th St.

MAŽAS NAMAS pardavimui — ar- 
;i mokyklos ir bažnyčių. Lotas 60x 
125, gražus, didelis žolynas, medžių 
javėsis, vaisių medžiai, sodnas, 2 
carų garadžius, didelė vištinyčia, 
doko nuo gatvekarių. Atsišaukite 
nedėlioj per visą dieną, o šiokiomis 
dienomis po 7 vai. vak.

5535 S. Normandy Avė.

”Be artificialio paskaninimo”... Tai yra viena prie
žastis. BET tabako RŪŠIS ... yra SVARBIAUSI 
priežastis. Jis yra parinktas iŠ Širdies kamieno, kur 
Gamta augina Švelniausi ir ŠalČiausiai-deganti lapą.

Del tos priežasties jus liuosai galite rūkyti Old 
Golds, be MAŽIAUSIO gerklės erzinimo.

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno Skyriaus 271 piknikas 
jau netoli. Tik temykite Nau
jienas ir sužinosite kada, jis bus 
ir koks programas jai? ren
giama. > (.

šio skyriaus piknikas iki šiol 
negalėjo vykti dėl sausros. Da
bar tačiau, kai jau lietus pa
lijo ir dulkes priplakė, kai žo
lė sužaliavo, 
nebetoli.

Dar noriu 
riaus-Gjrėno 
kad turime 
sionalų 
rie D.

ir Uršulė Skrobutū- 
State st., susilaukė 
sunaus. Labai pa-

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

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

Naujienų Administracija.

visais atžvilgiai:
Draugystei

Burnsidės draugijos darbuo 
jasi, rengia parengimus, pasi 
linksminimus ir t.t.

parsivežė šiton, kaip 
1 sako, turtuolių že- 
kaip ten nebūtų, šita 

prakeikta žemė vis 
tik už 
net ir 
gimti-

Kelis kartus vagilis ar vagi
liai įsiprašo neprašyti į Vikto
ro Lagino taverną adresu 2523 
So. Leavitt st., kai taverna bu
vo uždaryta nakčiai. Kelis kar
tus Lavin pasigedo tai degti 
nes, tai cigarų.

Lavin nusitarė daboti savo 
taverną per naktį. Išdabojo 
ją naktį iš antradienio į tre
čiadienį—nieko neatsitiko. Da
bojo ją naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį.

šią antrąją naktį, apie 4:30 
valandą, Lavin ir jo draugas 
Martinelli pajuto, kad tavernos 
langas keliamas airkštin.

Tyliai įėję tavernan, Lagin 
ir Martinelli pamate prisišlie
jusį prie lango žmogų.

Lagin šovė. Nepažįstamas 
žmogus puolė už baro. Lagin 
išovė antrą kartą. Nepažįsta
mas žmogus suriko, po to šo* 
ko prie lango ir per langą lau
kan. Lagin pasileido vytis bė
gantį, šaudydamas j • jį. žmo
gus dingo.

Kiek vėliau atvyko policija. 
Beieškodama to dingusio žmo
gaus, policija rado kieme namo 
adresu 2318 So. Leavitt St. 
lavoną peršauta krutinę.

Pasirodė, kad nušautasis bu
vo Stanley Būdzainowski, 26 
metų, gyvenęs adresu 2238 W.

Laikas apsirūpinti
Laikas 

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

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

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

partį, Peoples Furn. Cb. auka
vo floor lamp, Progresą Furn. 
Co. aukavo pianui suolelį.

Daugiau ar mažiau aukavo 
sekantys: J. Budreckis, J. Ra
čiūnas, A. čiuras, D. Gapšis, 
Nover, S. ir V. Rumchikai, Ta
nu nevičius, K. žuraitis, A. Za- 
latoris, K. Jokūbaitis, K. Bei- 
norauskas ir kiti.

Serijines dovanas laimėjo šie 
asmenys: J. Kaupas, L. Kezel, 
M. Malesh, Ed. Shrakis, K. 
Kuchis, K. Jasutis, J. Zalatoris, 
S. Radavvich, Wm. 
Plioplis, M. Rądvil 
n i s.

Pikniko komisijos 
vo St. Narkis, Dr. 
Yushkewitz. Darbininkai dirbo 
gerai ir publika rodos buvo už
ganėdinta išimant tą, kad J. 
Grušas, “kapelmeisteris”, su
vėlavo pribūti.

Ačiū visiems darbininkams 
ir publikai už tokį skaitlingą 
atsilankymą. —St. Narkis, 

korespondentas.

GERA NAUJIENA
Vyrai, rašykite iš visur, čia yra 

j ūsu geriausia frroga 
tai per tokia proga ir nusidžiaug
site. Adresuokite: — Box 129, Nau
jienos, 1739 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

PRIVERSTAS parduoti Marauette 
Park apielinkėj arti gatvekarių ir 
arti parkų moderniška cottage už 
$2.006. Kitą dviejų flatų už 5,500. 
Priimsiu ką į mainą.

Adresuokite Box 131
Naujienos, 1789 S. Halsted St.

Farmg For Sale
UkiąiPąrdavimui________

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

Business Chances 
PąrĄaviinuiį Bizniai

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

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtaisai________ _
STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.

URMO
PriverBtaB 

parlor setai tuoj aus turi
Gražus .
kiekvienam asmeniui patin

setai dabar ______  $29.95
setai dabar ---------- $34.95
setai dabar $39.50—$49.50

ir kitų

Halsted
vakarais. Tel

SANDELIO ISPAR
Pratufitinti Vietą

pasirinkimas apdan




