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Nacių Vadų Maištas Prieš Hitlerį Patremptas
SLA. Seimas
Carterio ir Konstitucijos Paketiniai a

Stambiausios reformos SLA. istorijoje

Jis ir jo žmona

S. L. A. Seimas Pasibaigė NRA
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rinktas gen. Lazaro Cardęnąs. gono WootK
39 m., valdančiosios revoliu- .. . ,
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Pasirašė farmų morgičių mo
ratoriumą ir atliko daug kitų 
svarbių paskirimų. Patvirti
no geležinkelių nedarbo ir 
pensijų bilių
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PROVIDENCE, R. I., liep. 1. 
— Rytoj turėjęs prasidėti vil
nų audinyčios generalinis 
streikas liko atidėtas.
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cinės partijos kandidatas. Rin 
kiniai praėjo ramiai.

ris nusiskundė, kad triukšmas 
neleidžia jam miegoti.
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Išrinko Meksikos 
prezidentą

MEXICO CITY, liep. 1. — 
Milžiniška didžiuma bąlšų 
Meksikos prezidentu liko iš-

Daugelis žymiu rudmarškinių 
vadu sušaudyta

Von Papen areštuotas. Rudmarškinių va 
das Roehm, ex-kancleris Schleicher ir daug 
žymių nacių vadų sušaudyta ar nusižudė
BERLYNAS, liepos 1. —Hit- pakels ranką prieš tretįjį Reichą 

lerio valdžia susekė nacių va-j (dabartinę valdžią), tas praras 
dų suokalbį nuversti Hitlerį ir 
pradėjo kruviną darbą gaudy
dama įtartuosius maištininkus 
ir juos žudydama, ar leisdama 
patiems nusižudyti.

Tarp suimtųjų yra ir vy
riausias rutfrilarškinių vadas 
Roehm, kurį suimti į jo dvarą 
nuvyko pats Hitleris. Jo dva
re liko užtiktas homoseksualis
tų lizdas. Roehm liko patal
pintas Municho kalėj iman ir 
buvo paliktas revolveris nusi
žudyti. Kadangi jis pats nesi
žudo, tai jis liko sušaudytas.

Tarp sušaudytų yra buvęs 
ex-kancleris ir reichwehro or- 
ganizirotojas gen. Kurt von 
Schleicher.
liko nušauti, savo namuose, kai 
jie “pasipriešino areštui”^

Sušaudytasuyra Ędmunęt Hei- 
nes, stambus rudmarškinių va
das, pasižymėjęs savo nuožmu
mu Slezijos koncentracijos sto
vykloj.

Car] Ernst, Berlyno rudmarš
kinių vadas, liko sugautas Bre
mene bėgant į užsienį, lėktu
vu atgabentas į Berlyną ir ten 
sušaudytas.

Taipjau sušaudyti Saksoni
jos, Miuncheno ir Pomeranijos 
rudmarškinių vadai.

Nušautas “už pasipriešinimą 
areštui”, “katalikų veikimo” 
grupės vadas Klaufcmer.

Kiek žinoma, ikišiol yra su
šaudyta 12 žymių rudmarški
nių ir nacių vadų.

Kas ištikrųjų atsitiko Vokie
tijoje, sunku sužinoti, kadangi 
susisiekimas su užsieniu yra 
nutrauktas “kad neišleisti klai
dinančių žinių” ir tenka pasiten
kinti nedaug pasakančiais ofi
cialiais pranešimais.

Risis nacių galvos žemėn
Prūsijos premieras ir slap

tosios policijos vadas Goering 
aiškina, kad policija jau kelios 
savatės sužinojus apie niekurių 
nacių ruošiamą suokalbį prieš 
Hitlerį. Tiems, maištininkams 
pasisekę suklaidinti ir dalį rud
marškinių, bet suokalbio vadai 
buvo taip stagiai užklupti, kad 
jie nespėjo sukilimą pradėti. 
Daugelis sumtųjų patys “nusi
žudė’, kiti liko sušaudyti.

“Der Fuehrer (vadas, t. y. 
Hitleris) yra nusisprendęs pa
daryti pavyzdį ir parodyti vi
sam pasauliui, kad tas, kuris

savo galvą”, sako Goering, ku
ris vadovavo visam nuožmiam 
terorui Vokietijoj.

Dar daugiau nacių vadų yra 
areštuota ir jie laukia teismo.

Areštuotas yra ir vice-kanc- 
leris von Papen, kuris yra lai
komas savo namuose. Pirmiau 
tą žinią naciai bandė užginti, 
bet dabar ir patys tą pripažino. 
Von Papen sekretorius pats 
“nusižudė.”

Rudmarškiniai susilauks nau
jo vado, kurio jie turės klau
syti, kitaip, pasak Goering, bus 
areštuoti.

Vienas viršininkų pasakė: 
“Von Papen veikiausia bus ati
duotas augščiausiam teismui už 
šalies išdavystę jeigu iki to lai
ko jis pats nenusižudys”.

Naciai* iŽf^suokalbį kaltina 
Franci ją, kuri buk kursčiusi 
sukilimą. Tarp maištininkų ir 
Francijos tarpininkavęs, kaip 
nužiūrima, vienas iš stambiau
sių Vokietijos- fabrikantų Ar- 
nold Rechberg, ąusiartinimo su 
Franci ja šalininkas.

Kiti nužiūri monarchistUs. 
Bet ir sutriuškinimas šio nacių 
vadų maišto yra skaitomas de
šiniųjų nacių laimėjimu, kuris 
gali privesti prie karininkų dik
tatūros.

Eina gandų, kad buvęs kron- 
princas Frfedjtrich Wilhelm, 
ex-kaizerio sūnūs, karštas na
cių rėmėjas, pabėgęs į Šveica
riją-

Nors naciai skelbia, kad tik 
12 vadų sušaudyta, ar patys 
“nusižudė”, esamais gandais vi
so žuvo apie 50 ar 100 augštų 
nacių vadų. Suėmus ir išžu
džius vadus, nebedryso daryti 
sukilimo ir rudmarškiniai, 
nors jų didelė dalis yra nepa
tenkinta dabartine nacių vado
vybe.

Prezidentas Hindenburgas gi 
sunkiai susirgęs savo dvare.

■. ••

Prezidentas paskyrė 
nacionalę darbo san

tykių tarybą
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Chancellor Hitler Premhr MussoHni
Du diktatoriai — Hitleris ir Mussolini, kai jie pirmą kar

tą susitiko Venecijoj, kad pasitarti apie užipezgimą Vokieti-1 
jos-Italijos ■ sųjungos ir kaip bendromis jėgomis gelbėti svy- 
ruojančias diktatūras. Pasimatymas didelių pasekmių nedavė, 
vien Hitleris turėjo pasižadėti nebeliesti > Austrijos. O Austri
jos pasigrobimas buvo vienas svarbiausių nacių programo 
punktų. , •

38-tas Seimas užsibaigė šeštadieny. Seka
mas Seimas bus Clevelande

N. D gub. Langer 
nuteistas 18 mėn. 

kalei iman

O R H SVite

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:- 
29.

FARGO, N. D., L 1. — Guber
natorius William Langer liko ne
teistas 18 mėn. kalėjiman ii 
užsimokėti $10,000 pabaudos už 
ėmimą pinigų politiniams tiks
lams iŠ valdžios šelpiamų bedar
bių.

Kiti trySj ktfrie kartu liko ras
ti kalti dėl to paties nusidėji
mo ,liko nuteisti kiekvienas 18 
mėn. kalėjiman ir užsimokėti 
po $8,000 pabaudos. Ketvirtas 
kaltųjų liko nuteistas 4 mėn. 
kalėjimam

Porą dienų prieš nuteisimą 
{vykusiose nominacijose, gub. 
Langer ir visas jo sąrašas laimė
jo republikonų nominacijas.

šeštadienį, kaip 1:30 vai. popiet pasibaigė paskutinė SLA.
38-to Seimo sesija. -

Paskirtos šios pastovios komisijos:
Finansų Komisija: J. P. Varkala, J. Marcinkevičius ir G. 

Stungis.
Kontrolės Komisija: S. Gegužis, S. Cibulskis, J. M. Bu

činskas.
Įstatų Komisija: A. šalna, V. šmulkštis, kun M. Valadkia.
Skundų ir Apeliacijų Komisija: Adv. Kaliiiauskas, A. Zala

torius, S. Bakamas.
Labdarybės Komisija: M. Vinikas, Mrs* Edkins, V. Čes

nauskas.
Jaunuolių Komisija: P-ia Stanislovaitene, S. Levickis, p-lė 

šiurmaičiutė.
Apšvietos Komisija: Dr. A. Montvidas, Dr. B. Kubilius, J. 

Miliauskas.
Sveikatos Komisija: Dr. Šimkus, Dr. J. T. Vitkus, Dr. Bro- 

nušas.
Priimta dar dvejetas ar trejetas pataisų prie konstitucijos.
Paskirstyta įvairiems tikslams “Tautiški Centai*’. Iš jų te

ko $500.00 Lituanicai ir $100.00 Pasaulio parodos Chicagoje lie 
tuvių komitetui.

Sekantis seimas nubalsuota laikyti Clevelande.
St. Gegužis prisaikdino naująją Pildomąją Tarybą ir įtei

kė išrinktam, prezidentui F. J. Bagočiui.
Uždarydamas sesiją, senasis prezidentas Gegužis pareiškė, 

kad tai buvo vienas ramiausiųjų ir tvarkingiausių jų seimų 
SLA. istorijoje.

Prieš išsskirstant delegatai pagiedojo lietuvių Tautos Him- 
ną.

WASHINGTON, 1. 1. — Pre
zidentas Rooseveltas besiruoš
damas ; išvažiuoti atostogoms 
vakar paskyrė nacionalę darbo 
santikių tarybą, kurios parei
ga bus taikinti visus pramo
nėse iškylančius ginčus su dar
bininkais, einant kongrese pri
imtais įstatymais Į tarybą li
ko paskirti pirmininkas Lloyd 
Garrison iš Wisconsin, prof. 
Henry Alvin Millis iš Chicago 
universiteto ekonomijos fakul
teto ir Edwin S. Smith iš Mas- 
sachusetts.

Prezidentas paskutinę dieną 
atliko ir daugelį kitų labai svam
bių dalykų.

Jis pasirašė svarbų Frazier- 
Lemke farmų morgičių morato
riumo bilių, kuris, pasak to bi- 
liaus priešininkų, ne tik paskel
bia farmų morgičių moratoriu
mą, bet ir veda prie sumaži
nimo farmų skolųi
A geįęžipkelįų nedarbo 
ir pensijų bilių, kuris įveda 
nedarbo apdraudą ir pensijas 
geležinkeliečiams.

Paskyrė penkis narius kon
troliavimui biržos veikimo. Į tą 
tarybą įeina ir adv. Pecora, ty
rinėjęs privatinių bankįerių 
veikimą ir jų spekuliacijas.

Paskyrė 7 narius susisiekimo 
komisijon.

Paskyrė penkių narių komi
siją studijuoti federalinės avia
cijos ir oro pašto sąlygas ir 
paduoti rekomendacijas seka- 
mama kongresui.

Paskyrė James A. Moffet, 
buvusį Standard Oil Co. vice- 
prez., administratorium namų 
statybos.

SLA. 38 seimas padarė tokių 
žymių pakeitimų pamatiniuose 
organizacjose dalykuose, kokių 
nebuvo atlikta nuo SLA. atsisky
rimo nuo klerikalų.

Pirmiausia—pakeistu Susivie-, 
nijimo Čarterįs, išimant iš jo 
tuos paragrafus, kurie sako, kad 
SLA. centralinė raštinė turi Būti 
Luzerne county (t. y. Wilkes- 
Barre, Pa.) ir kad Pildomoji Ta
ryba yra renkama seime. Ant
ra—įstatų patvarkymuose apie 
Pildomosios Tarybos rinkimus 
duota pilna persvara visubtinam 
balsavimui.

Trečia—nutarta, kai įeis ga- 
lion minėtosios čarterio ir įstatų 
pataisos, t. y. po Naujų Metų, 
perkelti (patogiu organizacijai 
laiku) SLA ofisą į Pittsburghą. 
Ketvirta—įvesta visa eilė naujų 
apdraudos skyrių, tarp jų 20 
metų išmokėjimo skyrius (20 
years endovvment polięy).
Nepaprasta pažangios grupės

mas, kad seimas paskirtų jai už 
jos vargą ir darbą $200. Bet 
seimui nepatiko, kad raporte 
nebuvo konkretiškiaus sužy
mėti faktai— ir p. Rastenio ra
portas kartu su komisijos pra
šymu atlyginimo buvo atmestas. 
Tačiau vėliau trumpą papildy
mą prie raporto patiekė seimui, 
tos pačios komisijos vardu, J. 
Bučinskas —ir seimas priėmė 
be pasipriešinimo, sutikdamas 
patenkinti ir komisijos prašymą.

Verta pažymėti ir tai, kad šia
me seime gerą jspudj padarė ko
munistų frakcijos vadas Miliaus
kas (kandidatavęs į SLA. sek
retorius, prieš Viniką). Visos 
komunistų frakcijos užsilaiky
mas seimo posėdžiuose buvo 
rimtas ir nuosaikus.

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Fordas pradeda nusi- 
J '
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Milwaukee streikas 
sutaikintas

MILWAUKEE, Wis., liep. 1. 
— Milwaukee gatvekarių ir elek
tros darbininkų streikas liko su
taikintas ir šiandie vėl pradėjo 
vaikščioti gatvekariai. Streikas 
liko užbaigtas kompanijai suti
kus pripažinti kolektyves dery
bas ir priimti į darbą pašalin
tuosius organizuotus darbinin
kus. Darbininkų atstovų rinki
mus prižiūrės tam tikra fede
ralinė komisija.

Kompanija tiek atkakliai ko
vojo prieš organizuotus darbi
ninkus, kad buvo neteikusi Mo
linojo Aro ir tik sėkmingas dar
bininkų streikas privertė ją nu
sileisti.

Nuostabiausia šitose reformo
se yra tai, kad beveik jos tapo 
priimtos vienbalsiai, šiame 38- 
ame seime socialistai ir artimo 
jiems nusistatymo grupė buvo 
taip stipri morališkai, kad kiek
viename svarbesniame klausime 
seimas kuone besąlyginiai pasi
duodavo jų vadovybei.

Ištisą eilę pavyzdžių, įrodžiu
sių pažangiosos grupės autori
tetą seime, davė jau Pildomo
sios Tarybos ir komisijų rapor
tų svarstymai: raportuoja at
stovas iš vidurinės srovės — ir 
tuoj aus prasideda atakos iš sei
mo salės, bet kai tik paima bal
są asmuo, priklausąs kairią j ai 
srovei, tuoj aus salėje užviešpa
tauja rami ir palanki kalbėto
jui nuotaika. Ypatingai ryškiai 
tokios siemo nuotaikos išban
dymu pavirto Skundų ir Ape
liacijų komisijos raporto pri
ėmimo istorija.

Tą raportą visos komisijos 
vardu patiekė p. Rastenis iš 
Baltimore, Md. Nieko nepa
prasto jame nebuvo, o tik trum
pas, bendrais žodžiais atpasako
jimas to, kiek įvairių nusiskun
dimų komisija per savo tarny
bos terminą apsvarstė ir ką ji 
su jais padarė; be

WASHINGTON, 1. 1.—John- 
san paskelbė, kad NRA prade
da nusilenkti ir Henry Ford, 
kuris ikišiol atkakliai NRA. 
priešinosi, nors ir pildė jo pa
tvarkymus. Dabar jis pradė
jo daryti" žygių, kad susitai
kinti su NRA ir gauti 
Mėlinąjį Arą.

Manoma, kad jis tai 
norėdamas gauti valdžios 
traktus automobiliams,
prez. Rooseveltas yra patvar
kęs, kad tik tos firmos gali 
gauti valdžios kontraktus, ku
rios turi NRA. ženklą.

Nuteisė Kanados 
premjerą

EDMONTON, Altą., liep. 1. 
— Teisinas rado kaltą Alber
tas premjerą Brownlee už su- 
vyliojimą 22 metų valdžios 
darbininkės Vivian MacMillan 
ir priteisė, kad jis turi sumo
kėti mergaitei $10,000 atlygi
nimo ir jos tėvui $5,000.

4 žmones nušovė
______________

EAST TAWĄS, Mich., liep. 
1. — Šerifas Miller ir trys sve
čiai liko hUŠauti bokily Jan-. . ■ ■ 
son namuose. Juos nušovė Jan-

Lenkai perskrido. At 
lantiką; nusileido 

Francijoj
PARYŽIUS, lįep. 1. — Len

kų lagūnai, broliai Adamo- 
wicz, kurie iš Nėwfoundland 
salos, išskrido į Varšavą, pa
klydo migloj Europos pakraš
čiuose ir nusileido ganykloj 
Francijos Bretanijoj, kiek ap
gadindami savo lėktuvą.

Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 
SEREDOMIS

9 vai vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles
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LSS. ŽINIOS
LSS. Skyrių atnau

jinus.
Ilgoką laiką Lietuvių Socia

listų Sąjunga buvo pakrikusi. 
Tai yra faktas. Ir jos spauda 
per tą laiką susiglaudė Tat* 
pais, ir gan ilgais tarpais, tie* 
pasirodydavo het jos sky
riaus socialistiniuose dvasia 
musų laikraščiliOše Naujieno
se ir Keleivy. •

Tačiau jau kurį laiką jaU* 
čiama Sąjungos atgijimas. 
Ypač reikšmingas atgijimo 
ženklas yra tas, kad ne Pildo
masis Komitetas ragina kuo
pų narius, bet greičiau kuopų 
nariai ragina Pildomąjį Ko
mitetą intensyvesniam Sąjun
gos darbui.

Rišy su šiuo Sąjungos atgi
jimu atnaujinama ir jos sky
rius Naujienose ir Keleivy. 
Kokiomis dienomis skyrius 
bus leidžiamas, yra pasakyta 
žemiau talpinamose krivūlėse*

Suprantama, LSS. skyriuje 
visų pirma bus talpinamos 
žinios iŠ Amerikos lietuvių so
cialistų darbuotes. Tuo betgi 
skyrius nepasitenkins. Kaip 
musų draugijinis gyvenimas 
nestovi vietoj, taip ir plates
nės problemos, sU kuriomis 
socialistams tenka susidurti, 
keičiasi arba gimsta naujos. 
Bus dedama pastangos ir jas 
kiek galima šiame skyriuje 
gvildenti . —V. Poška.

IŠ LSS. Darbuotes
Krivūlė No. 1*

Gerbiamas Drauge:
šiuo siunčiu jums ir kitiems 

6 LSS. Pildomojo Komiteto 
nariams krivulę apsvarstyti ir 
prašau pridėti savo komenta
rus, rekomendacijas ir tC-priČ 
sekamų dviejų pasiūlymų, ku
riuos reiktų tuoj aus įvykinti:
1. LSS. Pild. komiteto Nartų

Pareigų Paskirstymas:
1. S. Michelsonas į LSS* Pil* 

domojo Komiteto pirmininkus.
UŽ—PRIEŠ

2. S. Naudžius, į LSS. Pild. 
K-to sekretorius.

Už—PRIEŠ
3. Dr. A. Montvidaš į Pild. 

K-to kasierius.
Už—PRIEŠ

4. M. Kemešiene į LSS. Pild. 
K-to organizatorius.

Už—PRIEŠ
5. Maria Jurgelonis į LSS. 

Pild. K-to sekr.*VerlČjus.
UŽ—PRIEŠ

2. Kadangi LSS. turtas da
bar yra uždarytas Uhiversal 
banke, Chicagoje, ir nežinia 
kada jis galima bus atgauti, 
ir kadangi raiškesniam ir gy- 
vesniam veikimui (rUdeniiii 
atėjus) tarp LSS. narių ir 
kuopų ir tvėrimui naujų LSS. 
kuopų jau atsišaukė draugai 
iš Kenosha, Wis., Kanados, 
Indiana Harbor, Ind. ir H., jo
ge i reikia lėšų, tai rekomen
duoju, kad LSS. Pild. K-tas 
atsišauktų į LSS. kuopas ir 
kad kiekviena LSS. kuopa su
ruoštų kokį nors parengimą 
(koncertą, pikniką), kurio pel
nas turi būti pasiustas LSS. 
centro kasieriui agitacijos 
fondui sukelti.

Pasirašo,—
Maria Jurgelonis.

Atsakymai.
Balsuoju už abidvi reko

mendacijas be jokių paįaisy* 
mų.

—S. Michelsonas. 
Geg. 11, 1934.
So. Boston, Mass.

Grand Rapids, Mieli. 
Geg. 19, 1934.

Čia grąžiname ir blanką, 
kurią davėm kuopos susirin

kimui nubalsuoti. Bet musų 
kuopos nariai pageidauja, 
kad Pild. Komiteto suvažiavi
mas įvyktų ir tik tuosyk susi
tvarkytų ir galutinai paskirs
tytų darbus.

Taipgi pageidauja, kad atei
nantį rudenį LS& surastų tam 
tikrą Žmogų, kuris per žiemos 
sezoną galėtų užimti keliau
jančio organizatoriaus Vietą, 
galėtų miestas nuo miesto ke* 
liauti ir aplankytų LSS. drau
gus ir jų pagelba bandytų 
gauti daugiau Hariu. Tam 
darbui musų draugai pasiža
da kiek galėdami sukelti pini
gų, kad savo šėru prisidėti 
prie padengimo lėšų tokiam 
organizatoriui. Susižinokite 
ką kitos kuopos mano apie 
tai.

Draugiškai,—
pasirašo 5. Naudžius, 

W. j. Morris.

Chicago, III*
Geg. 22, 1934,

Balsuoju už visus kandida
tus ir sutinku su paragrafu 
antru.

—M. Ketnešiehė, 
812 W. 33rd St., Chicago, Iii.

Chicago, III. 
Birž. 8, 1934.

1. Balsuoju už visus kandi
datus, taipgi antram paragra
fui pilnai pritariu — sumany
mas sveikas. Atrodo, kad mes 
baigiam pergyventi sustingi
mo periodą, kad pradėsime, 
taip sakant, aktyviau darbuo
tis, o kad kiekvienam darbui 
yra reikalingas kapitalas, tai 
draugai turi rūpintis įvairiais 
budais kiek nors kapitalo su
kelti.

< Iki šio laiko musų socialis
tų spėkos .buvo, eikvojamos 
perdaug pašaliniams darbams. 
LSS. buvo kaip ir užmiršta, 
bet taip toliaus eiti neprivalo
me, jeigu norime LSS. dar
buotę išbudinti. Koliai musų 
kapitalas buvo aktyvus —to
liai mes patys buvome pasy
vus, na, o dabar, kada musų 
kapitalas Universal banke pa
sidarė pasyvus, tai mes patys 
daromės aktyvus. Puiku!

Pasirašo, —
Julius Mickevičiuš.

Ypatingo domesio 
verta nuomone

Chicago, III. 
Birželio 10, 1934.

Balsuoju už visus LSS. Pild. 
Komiteto kandidatus. Kaslink 
antro klausimo -— tai štai ma* 
no nuomonė:

Be agitacijos ir propagan
dos jokios Organizacijos dar
bas nešiplėtoja. Nors socialis
tai turi logihgiaušią, jokiais 
prietarais nesuterštą, raciona
liu protu ir mokslais pagrįstą 
teoriją soči a Ii a urs kiaušiniams 
aiškihli ir problemoms rišti, 
vienok minios nėra ganėtinai 
supažindintos su ja. Apgalvo
tas, taktingas, prieš demokra
tijos principus nenusižengian
tis ir su aplinkybėmis besis- 
kaitantis socialistų judėjimas 
vienur ir kitur puolamas ir 
iš dešinės ir iš kairės. Nors 
laikinai jis šen ir ten perbloš- 
kiamas ir jo priešai džiaugs
mingai šūkauja, vienok nė 
bolševizmas nė fašizmas, nė 
Roosevelto naujoji dalyba, nė 
kiti užsimojimai nepajėgia iš
rišti būtiniausių gyvenimo 
klausimų. Kap išvengti ekono
minės krizės su bedarbėmis 
ir skurdu? Kaip panaikinti 
karų pavojus ir įvykdinti pa
stovią taiką tarp valstybių ir 
tautų? Kaip pertvarkyti da
lykus, kad nebūtų turto ir jė

gų eikvojimo? Kaip apsaugo
ti žmbnėš, kad jie vienas kito 
iifeišnaUdotų ir nėpavergtų? 
šitie ir panašus klausimai ne
gali būti išrišti be supratimo 
pagrindinių priežasčių. Neuž
tenka blogumus matyti^ dėl jų 
vėrkti ir prieš kalbėti. Be prie
žasties niekas nesidaro. Rei
kia prašalinti blogumų prie
žastis. Socialistai jas supran
ta, įrodo ir kol jų siūlymai 
nepriimami, blogumai nesi
baigia, nežiūrint į visokias pa
stangas, planus ir užšimoji- 
musi Visokie svieto gelbėto
jai su savo diktatūromis ir 
sugalvotais planais tik dau
giau skurdo ir vergijos neša 
žmonijai. Net ir jie realybės 
verčiami ima kai ką skolintis 
iŠ Socializmo teorijos. Pasau
lis blaškosi lig Užpultas pa
klydėlis ir nesuranda išeigos 
iš bėdų, nes bando išvengti 
socialistų rodomąjį kelią. Vie
ni vengia, nes neturi suprati
mo apie jį, kiti kad nepralai
mėjus galios, privilegijų ir 
parazitiškos padėties. Melio
nai yra nepatenkinti dabarti
ne tvarka ir dabartiniu ponų 
šeimininkavimu. Politinius ir 
ekonominius klausimus disku- 
suoja visi* Dabar yra gera dir
va ir proga ;socialistams su
pažindinti darbo minias su 
socializmo teorija ir jos prak
tišku įgyvendinimu. Dabar’, 
kada žmonių teisės ir laisvės 
atimamos, kurias socialistai 
gynė ir gina, reikalinga yra 
organizuoti stiprų pasiprieši
nimą. Pasaulyje siaučiančioji 
reakcija yra laikinas dalykas. 
Socialistų sukurto darbo nu
stelbimas, jų organizacijų 
puolimas ar atskirų narių per
sekiojimas gali džiuginti tik 
pataikūnus ir iliuzjomis ser
gančius žmones. Atžagareiviš- 
kosios jėgos pasaulį kankina, 
Vienok gyvenimo klausimų 
išrišti negali. Darbo žmonės 
jas pastums į šalį greitoj atei
tyj. Po karo nuo sostų nudar
dėjo keli monarchai. Išrodė, 
kad artimoj ateityj jų nė vie
no neliks. Pažangus, ręVoliu- 
čioniškas judėjimą^ t plėtėsi 
Visur. Visur ūpas buvo už pa- 
siliuosavimą iš priespaudos, 
išnaudojimo. Net atžagarei
viai pataikavo pažangai.

PO akcijos įvyksta reakcija. 
Dabar ji siaučia visomis savo 
išgalėmis, griebiasi vienokių 
ir kitokių įmonių, blaškosi 
kaip nuo smūgio apsvaigęs 
žvėris. Revoliucionincs jėgos 
nedingo, nors vietomis pakri- 
kdytos arba nutildytos. Arti
moje ateityje jos užveš dar 
skaudesnį smūgį reakcijai. 
Subiręs diktatūros ir kitos 
Valdymo formos, kurios už
kerta kelią demokratijai. Pa
saulis yra ganėtinai inteligen
tiškas, todėl kvailavojimų ir 
priespaudos ilgai nepakęs. 
Ateitis, gana artima ateitis; 
reikalaus socialistų vadovybės. 
Dabar unijos ir kitos darbi
ninkų organizacijos reikalin
gos yra socialistų darbuotojų. 
Net Roosevelto valdžia turi 
kreiptis į juos keblesnių klau
simų išsprendimui.

Amerikos lietuviai prie so
cializmo dabar yra linkę ir jį 
supranta daugiau, negu kada 
pirmiau. Beveik niekas neda
roma, kad juos stiorganiza- 
vus, labiau lavinus ir darbuo* 
tę pasidalinus. Kol buvo daž
nai rengiamos prakalbos, pas
kaitos, platinama literatūra, 
tol lietuvių socialistų organi
zacija augo sparčiai, nors 
priešų kovos prieš ją buvo 
žiaurios. Tamsunėlių minios, 
kurios priešinosi socialistų 
darbui, buvo skaitlingos. Da
bar jos menkos. Didžiuma 
lietuviu šiandien yra pusėti
nai inteligentiška, apsišvietu
si. Jei kas tinkamai ir be at
laidos pasidarbuotų, socialis* 
tų organizacija pasidarytų 
skaitlingiausia ir stipriausia iš 
visą lietuviškųjų organizacijų 
Agitacijos reikia ir ją reikia 
pradėti. Fondą jos tikslui rei
kia sukelti be atidėliojimo.

Pasirašo,—
t)r. A. Montvidaš.

žmonės mėgsta azartą—gemblinimą^ Tą patyrė valstybės ir vieton drausti azartinius lošimus, 
pačios ėmė jais naudotis papildymui savo (tuščių iždų* Veik visose Europos valstybėse yra įves
tos vAlštybinės lioterljos> kurios duoda valstybėms didelių pajamų. Viršuj
maišymui liotetijos bilietą. Anglijoj užsiimama daugiausia arklių lenktynėmis, kurios irgi duoda 
didelių pajamų Valstybei.

.i*ur.J.nritfili^...,-,, m, . ... ------------------------- ............... ------------------- ----------------- ---------- -----------------

įvairios mašinos

Krivūlė No. 2

Brooklyn, N, 
LSS, Pild* Kotni-

Chicago, III.
Gegužės 8, 1934*

LSS. 19 k]
Y.* prisiuntė___ .
tetui sekamus įnešimus:
Kopija.

1. Paaiškint^ LSS. Stovį,
a) LSS. finansinė stovį**
b) LSS, narystės stovį
c) / Paskatinti kuopas prie 

aktyviškumo
d) Parašyti keletą straips* 

nių į Naujienas? socialistinių 
principų klausiiąąįs.

2. Informuoti ’ LSS. kuopas 
apie Socialistą Partijos stovį 
ir partijos Veikimą.

PASTABA: Jeigu LSS. Cen
trui stinga kapitalo, lai atsi
šaukia į LSS. kuopas, gal pa* 
vyks sukelti. <

ANTŠPAUDA.fi ?
LSS. 19 kp. sjekretorius, 

pasirąšouA. Žilinskas.

Mano nuomonė:
a) Finansinį stovį pranešti 

spaudoje, LSS. skyriuje.
b) Paminėti tiktai LSS.

kuopas. . . .
c) Gerai, reikia skatinti 

LSS. kuopas prie darbo. It 
kad atsiekti gėtiausių galimų 
rezultatų, duodu įnešimą tuo
jau pradėti vesti du sykius į 
mėnesį, pirmą iį* trečią pir
madienį Naujienose ir pirmą 
ir trečią ketvirtadienį keleivy, 
LSS. SKYRtV. Thin tikslui at- 
siekti jau pasitariau su drg. 
V. Poška, kuris į už tris dole
rius apsiėmė vesti skyrių. Už 
dusyk reikės mokėti $6.09. Jis 
parašys straipsnįuš ir ragins 
LSS. kuopas prie veikimo. 
Taipgi informuos LSS. narius 
apie Socialist Party veikimą. 
Prašau greit pareikšti savo 
nuomonę, kad . galėtumėm 
pradėti darbą.

Pasirašo—Maria Jurgelonis 
Chicago, III. 7 
Geg. 8. 1934.

o—
Geg. 14. 1934.

Pritariu draugės M. Jurgė- 
lionienės nuomonei.

Pasirašo —Š, Mlch'elsbnaš. 
So* Boston, Mass*

—O
Geg. 24. 1934.

Sutinku su draugės Jurgė- 
lionienės nuomorie.

M-. Kemešiene, 
812 W, 33rd St., 

3Chicago, III.

Ch.
Geg. 20. 1934* \ 

Maloni dtąiige;
Gavę j ūsą pranešimą 

reikaluose ir atidžiai apsVars* 
tę BrOoklynb draugą įhičšlmąi 
mes pilnai su jais sutinkame, 
išskyrus du dąįykųs, kaip Ui: 
narių stovį • neskelbti viešai

Machines

Įiaaažšžit

Spaudoje ir neskelbti finansų. 
Jei kuopos tuo interesuojasi, 
tai gali kreiptits prie sekreto
riaus ir sekretorius gali laišku 
pranešti finansinį stovį.

Ypatingai mes užginame 
j USt| susitarįmą su draugu V. 
Poška dėl rašinėjimo LSS» 
skyriui. Musų kuopa žada pri
sidėti finansais, kiek bus ga
lima, kad užmokėti drg* Poš
kai Ir, drauge M. Jurgeliome- 
ne, gavę šitą musų laišką ban
dykite greitai pradėti darbą.

Pasirašo: 5. Naudžius, 
2200 Alpine N. W.

Walter J. Morris,
1574 Muskegon.

Chicago, III.
Birželio 8. 1934.

į Reikale “Krivūlės No. 2’L 
!turiu pasakyti;štai ką: Nebal
suoju nė už, nė prieš. Dalykas 
toks, kad man minėta “krivu* 
lė” atbodo netikusi. Septyni 
skirtingi dalykai — vieni iš jų 
lyg paklausimai, o kili suges
tijų formoje.

LSS. 19 kp. privalėtų įneši
mus, sugestijas ir paklausi
mus atskirti vienus nuo kitų— 
butų buvę galima balsuoti už 
ar prieš.

Draugės M. Jurgelionienės 
naujai iškeltam sumanymui 
prie LSS. 19 kp. “Krivūlės 2,” 
kad turėti nuolatinį skyrių 
/^Naujienose” ir “Keleivyje”, 
pilnai pritariu, ypač, kad mi
namą skyrių sutiko vesti drg. 
V. Poška, kuris yra pilnai 
kompėtentiškas šitam darbui. 
Reiškia, aš balsuoju, kad LSS. 
Skyrius būtinai rastųsi “Nau
jienose” ir “Keleivyje.”

Draugiškai,
J. Mickevičius.

LSS. Pild. K-to narys, Dr. 
Dr. A. Montvidaš savo pasta
bų dėl krivūlės No. 2 iki šiol 
neprisiuntė.

— Maria Jurgelonis, 
Sekr. Vertėjas.

Draugą dėmesiui
LSS Vajaus Komisija išleido 

lapelį antrašte: Lietuvių Socia
listų Sąjunga Amerikoje.

Visas lapelis bus pusės laik
raštines skilties ilgio. Tačiau 
jis atsako į klausimus, kaip 
LSS sUddryta, kas galį jai pri-l 
klausyti, nurodo socialistų prin
cipus ir tikslus ir reikalą orga- 
nizuoti socialistų kuopas.

Lapelis parašytas nepapras
tai lengva kalba. Jis gali būti 
suprantamas ir menkiausiai iš* 
silavinUBiąm žmogui, ir tuo pa
čiu laiku; yra tikslus LSS už
duočių HU^ictimas.

Sąjungos kuopos gali gauti 
l,00(H&p<ėlio kopijų už $2. La
pelis tinka įsidėti į bet kokią

America’s

favorite!

užrašų knygelę ir platinimui 
yra parankus.

Kuopoms patartina susižino
ti dėliai šių lapelių su draugu 
Michelsonu, nes “Keleivio” 
spaustuvė juos atspausdino.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

CLEVELAND, OHIO

Naujienas galima gauti nusi
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 Superior avė.

RADIO
VASAROS METU 
ŽEMOS KAINOS 
Dabar Yra Laikas 
Jūsų Radio Išmai

nyti

Midget Baby Grand su Po- 
lice Calls .............. $9.90
7 tūbų 1934 Baby Grand,
$35 vertės, ....... už $22-00
Boseli 8 lubų console

tik už .............. $19.50
10 tūbų 1934 Crosley

gražiame kabinete
už .................  $39.00

12 tūbų Short ir Long
Wave už .... .....$49.00
tūbų Philco 1934
už ..................... $39.00

11 tūbų Philco 1934
už ..................... $49.00

8 tūbų 1934 Žėnith
už  ..........  $39.50

R. C. A. Victor Kombi
nacija už ..........  $49.00

Automobilio Radios
po  ...........  $19.50

įdedame jums belaukiant.

9

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO, ILL. • > • » » « • • • • •

RADIO PROGRAMAI
WCFL 970 K. nedaliomis 1:00— 

1:30 vai. po pietų.
WAAF 920 K, hedėliomis 1:30— 

2:00 vai. po pietų.
WHFC 1420 K. ketvergais 7:30 

-—8:30 vakarė.
. faįĮh—  R———

The tantalizing fla voro of truc may- 
onnaiseand true old-fashionedboiled 
dressing nevvly combined! Smooth V 
and vetvety, made in the ezduaive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WH1P
SALAD DRESSING

Don’t 
neglect
Colds

Baltis krutlnSj Ir rerklSJ gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos 1 S minutes su Mušte* 
role, pagelbsti praSallntl Iri* 
taęlfal Vartok SYKI I VA
LANDĄ, per pepkias valandas, 
jos turte pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 2S metus. Reko> 
menduojamos gydytojų Ir alau- 
«i«*

Stop 
Jltching 
ES Skin
| Nebesirūpinkite dėl

odos niežėjimo, Plai 
VlL===. skanų, Išb ė r i m ų,

•• Dėmių ir kitų odos
erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugių ir patikėtinų priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s. 60c, $1.00.žemo
FOR.SKIN t Q R i TAT i O N S

This delicious cheese food fs 

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF!

I Velveeta turtingai švelnia 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

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

e*

PATĖVIS
Laikas daug relfikla 
prie patento. Neriai* 
knoklt vilkindami nv 
apsaugojimo • a v o 
sumanymu. Prisius* 
kita braižini ar mo
deli dėl tnstrukrlfa, 
arba rašykite d«d DYKAI 
NKM0KAM08 kny- KNYGELI
gntte “How to Ob- 
taln a Patekt** ir "Reeord of la- 
ventlon" formos. Nieko netmans 
aš Informacijas k* daryti, Saab 
rašlndjimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas oa> 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Securlly Savlngs & Csmmerclal 
Batok Ponaitis

(Directiy across Mreet from Patent Offlcei 
tfASHINGTON. D. C. .

ŠAME PRICE teiay 
AS43YEARS AGO

V °^nces-’ - f°r

0425*
BAKING MM
powder| į

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT
DoubleTested/

Double Action.'
MIUIONSOF POUNDS u S r n 

BV OUft covernment

ANT%25c5%25a0PAUDA.fi


Pirmadienis, liepos 2, 1934 ,
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Čarterio ir Konsti 
tucijos pakeitimai

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Nauja; vadovybė Susivienijime

Augščiaus nurodytieji fak 
tai galėtų duoti medžiagos in
sinuacijoms apie seimo daugu
mos vienpusiškumą, ir nėra 
abejonės, ,kad šitos progos kai 
kurie elementai nepraleis ne
panaudoję. Bet tai anaiptol ne
buvo aklas šališkumas. Kairioji 
seimo dauguma buvo daug dau
giau tolerantiška savo oponen
tams, negu dešinioji mažuma.

Socialistai talkoje su kaires- 
niaisiais nepartiniais ir komu
nistais turėjo tiek jėgos, kad 
opozicija nestengdavo neit sulai
kyti jų sumanymus, reikalau
jančius dviejų trečdalių daugu
mos, o kartais ir visiškai su
smukdavo. Tokiose sąlygose 
pažangioji dauguma butų galė
jusi savo oponentus terorizuoti 
ir užgaulioti — panašiai kaip 
kad sandariečiai su fašistais 
elgėsi Chicagos ir Pittsburgho 
seimuose. Bet Detroito seime 
nieko panašaus nebuvo. Daugu
ma “sutriuškino” ne oponentus, 
beit jų pozicijas.

Tas, kas šiame seime buvo 
laimėta, yra laimėjimas ne ku
riam nors asmeniui arba par
tijai, bet — visai organizacijai. 
Seimo dauguma keletą kartų 
pavartojo, anot persigandusios 
mažumos nusiskundimų, “steam 
roller”, bet ne tam, kad butų 
priploti prie žemės tie, kurie 
daugumai priešinosi, o tik tam, 
kad butų sustiprinti organiza
cijos pagrindai ir praplėstas jo
sios veikimo plotas.

38-sis seimas aiškiai pasisa
kė už naują vadovybę. Jos 
priešakyje atsistojo asmens, 
kuriuos senoji “mašina” nįeigė 
ir stūmė ’j^/'užpfečltj^^per 'idau- 
gelj metų. Vyriausiam šitų nau
jų Susivienijimo vadų, adv. F. 
J. Bagočiui, teko laukti dau
giau kaip 25 metus, iki organi
zacijos vairas, kurį “geri tau
tiečiai” buvo išplėšę jam iš 
rankų, tapo jam vėl pavestas.

Mažumos pasiūlymai pavirto 
organizacijos įstatymu

Viršininkų rinkimuose pažan
gieji laimėjo daug maž tiek; 
kiek jie buvo pasiryžę iškovoti 
šio seimo rinkimų kampanijo
je, būtent: prezidento, vice
prezidento, iždininko ir bent 
vieno iždo globėjo vietas. Sei- 
m e paaiškėjo, kad su pažan-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

Pocahontas mine run tonas

TEL. REPUBLIC 8402 .

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrifcos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS. PRURITIS 
(Niežančlos Pilės), PROSTATITIS Ir kito* 
meilinta ligos gydamos musq ivelnu Ir ne* 
skandžio VARICUR Metodo.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne* 
tek« vilties būti pagydytais. Yra stačlok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties ligos 
greit atsiliepia | S| treatmentft.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmonlq mano, kad jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO, NEUBITIS, NEURALGIA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Ju liga tikrai paeina nuo 
VARIUOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU* 
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINĖS LI
GŲ.
The VARICUR padarS tūkstančius linksmais 
—KODĖL NE JUST

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELE DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—Nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po plet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
*-tos luboa Garrlek Theatre Bldg. 

giuojn blokd kooperuos dar ir 
kai kurie kiti Pildomosios Ta
rybos nariai.

Bet pažangiųjų petgale čar- 
terio bei konstitucijos taisymo 
reikale ir centro raštinės kėli
mo klausime yra tiesiog nuste
binanti.

7
Kas galėjo tikėtis, kad šis 

seimas duos, galų gale, teigia
mų rezultatų konstitucijos kei
time, kurių nestengė duoti trys 
ar keturi pirmesni seimai? Ir 
kaip greitai šį kartą tapo iš
spręstas tas per tris dešimtis 
metų Susivienijimą varginęs 
ginčas apie visuotino balsavimo 
“teisėtumą”! Patys atkakliau
sieji šios idėjos priešai — Birš
tonas, Lopatto ir Bordenas — 
buvo priversti visiškai pasi
duoti.

čarterio pataisos tapo priim
tos tos, kurias šiame seime re
feravo adv. Bagočius. Jos buvo 
paskelbtos “Tėvynėje” (birže
lio 15 d.), kaipo SLA 36 kp. 
nario P. Grigaičio įnešimas. įs
tatuose pakeista Skyriaus IV 
1 ir 2 paragrafai po antrašte: 
Susivienijimo vyriausybė. Vie
toje senųjų dviejų paragrafų 
įdėta nauji. Trumpai suglau
dus, jų turinys toks, kad SLA 
Pildomoji Taryba turi būt no
minuojama ir renkama visuoti
nu narių balsavimu. Nomina- 
vimo ir rinkimo tvarka tokia 
pat, kaip buvo iki šiol, bet iš
rinktasis viršininkas gali būti 
seimo nepatvirtintas tiktai 
dviejų trečdalių halsų daugu
ma,

ši pataisa irgi buvo adv. Ba
gočiaus pasiūlyta, kaipo mažu
mos įnešimas 
rai paskelbta 
mui).

Apie kitus 
bus rytoj.

(ji nebuvo atski- 
įnėšimuose sei-

seimo tarimus

vS, B AK ANAS.
SESIJA DEVINTA.

DETROIT, MICH, Birželio 
29 d. — šiandie devintoji sesi
ja arba, kaip yra manoma, 
gal paskutinė diena seimo ir 
tai turbut bus svarbiausioji 
seimo diena. Mat, manoma, 
kad bus rinkimai Pildomosios 
Tarybos.

Pirm atidarymo šios sesi
jos girdisi visokiu spėliojimų, 
ir gandų. Teko girdėti kal
bant, kad buk yra atvykę apie 
10 naujų delegatų ir kaip tik 
sesija busianti atidaryta, tai 
bus bandoma tuos delegatus 
priimti, nors dauguma dele
gatų yra priešinga tokiam 
delegatų šmugeliavimui.

Well, šios dienos tolimesni 
nuotykiai parodys kiek yra 
teisingi tie visi spėliojimai.

Atidaroma 9-ta sesija 9:15 
vai. ryto. Delegatų vardašau- 
kis. Po delegatų vardašaukio, 
prez. Gegužis praneša, kad 
tuojau bus rinkimai Pildomo
sios Tarybos ir kandidatai ir 
kandidatų manadžeriai tegul 
sukrunta pasidarbuoti. Skai
toma vakarykščių sesijų pro
tokolai ir priimami kaip skai
tyti.

PETER PEN

Iššaukiama rezoliucijų ko
misija išduoti raportą, tačiau 
ji dar nėra prisirengus. Pa
kviečiama laiškų skaitymo 
komisija paskaityti sveikini
mus seimui ir skaito p-le 
Smailytė.

Po laiškų skaitymo seka Įs
tatų Komisijos raportas kon
stitucijos taisyme. Referuoja 
advokatas Bordenas ir aiški
nama apie pašalpom išmokėji
mą. Delegatas Miliauskas rei
kalauja, kad nauji konstituci
jos paragrafai butų skaitomi 
-ir tada priimami.

Delegatas Stungis kiaušui 
Įstatų Komisijos kodėl konsti
tucijos pataisos nėra svarsto
mos • nuo pirmo skyriaus, bet 
dabar yra šokinėjam nuo vie
nos vietos į kitą ir pradedama 
net iš vidurio apleidžiant pra
džia. Bordenas aiškina, kad vi
sa Įstatų Komisija buvo taip 
nutarus. Bagočius pareiškia, 
kad nebuvo tokio susitarimo, 
kad šokinėti nuo vieno sky
riaus iki kito, apleidžiant pa
čias svarbiąsias pataisas.

Įvyksta svarbus susikirtimas 
dėl čarterio pataisymo. Įstatų 
Komisijos narys adv. Bagočius 
pareiškia, kad svarbiuose pa
ragrafuose konstitucijos ir čar
terio pataisyme nėra galima 
Įstatų Komisijai susitarti ir Ba
gočius rekomenduoja čarterio 
pataisymą pavesti seimui. Per 
delegatus paduodamas įnešimas, 
kad Bagočiaus rekomendacija 
butų priimta. Įstatų Komisijos 
pirmininkas bando kalbėti, bet 
delegatai sukyla ir nenori Birš
tono klausyti. P-as Mikalaus
kas užėmęs prezidento vietą 
reikalauja, kad delegatai nusi
ramintų ir leistų BirŠtonui kal
bėti.

Delegatai nusiramina ir Birš
tonas kalba, skaito visokius 
laiškus anglų kalboj. Bet uži
ma gana ilgą laiką ir delega
tai matomai pavargsta ir vėl 
pradeda kilti triukšmas ir juo
kas.

Vargais negalais Birštonas 
užbaigia savo kalbą ir gauna 
balsą adv. šalna. Pirmiausiai 
padaro pastabą, kad seimo da
lyviai užsilaikytų ramiai, šal
tai ir rimtai ir pradeda aiškin
ti, kad Pildomosios Tarybos 
rinkimai visuotinu balsavimu 
esą nelegališki Mass. valstijoj.

Bagočius, gavęs balsą, sumu
ša Šalnos visus argumentus į 
dulkes.

(Pakviečiamas adv. Loppato 
kalbėti kaipo SLA legalis pata
rėjas. Loppato savo kalboje ne
pasako nei vienaip, nei kitaip, 
ar legališki visuotini balsavimai 
ar ne.

Delegatas Čeponis paskaito iš 
valstijos įstatymų knygos, kad 
visuotini balsavimai yra lega
liški taip kaip ir šeiminiai rin
kimai. Tai tuomi ir užsibaigia 
tie debatai ir einama prie bal
savimo dėl čarterio pataisymo. 
Bagočiaus įnešimas ir Bordeno 
pataisymas. Balsavimo pasek
mės sekamos: daugiau kaip du 
trečdaliai Bagočiaus rekomen
daciją priima. Kitos pataisos 
priimama vienbalsiai.

Prieinama prie referendumo 
klausimo. Bagočius referuoja, 
kad Pildomoji Taryba butų

NAUJIĖNOS, Chicago, UI. 
i i;■ .■ .
rinkta visuotinu balsavimu. 
i^ubaĮšuojama.vięnbaisįai.

Delegatas P. Grigaitis duo
da įnešimą,' kad SLĄ Centras 
butų perkeltas į. . PittsburkhĄ 
Niibalsuota Vienbalsiai

Padaroma keletas ir kitų ma
žesnės vertės nutarimų ir tuo
mi priešpietinė sesija’ uždaro
ma. ‘

Dešimtąją sesiją atidaro pre* 
zidentas Gegužis. Jau kiek po 
antros valandos po pietų , seka 
delegatų yardošaukis, o kas 
bus po delegatų vardošaukio: 
rinkimas Pildomosios Tarybos 
ar kiti kokie dalykai, tai jūsų 
korespondentas dar nežino. Tik 
žino, kad tie rytmetiniai gan
dai dėl impp^tavimo “naujų” 
delegatų pasirėdė nepamatuoti. 
Jokių naujų delegatų nebuvo. 
Žmonės sako^įkac 
“naujų” dėteg$tb,

ap-

Ta-

Žmonės sako^jkad buk yra tų 
“naujų” delėg$tb, tik jie ne
drįso priduoti savo “mandatų”.

Pakviečiamas J. Januškevi
čius, Jr., iždo globėjas, kalbėti. 
Jis teisina p. Čekanausko skun
dus prieš SLA ir kad centro 
sekretorius ’ Dr. Vinikas netei
singai perstatęs Čekanausko 
skundą. Tai p. Januškevičius 
tvirtina, kad taip nesą, kaip 
Vinikas perstatė. Bet Januške
vičiui pabaigus kalbėti, niekas 
neplojo ir Januškevičiaus rei
kalavimas, kad sekr. Vinikas 
atšauktų kaltinimus prieš Če
kanauską ir Čekanauskui 
mokėti iškaščius, liko be pa
sekmių.

Einama prie Pildomosios 
rybos balsavimų slaptu budu 
ir balsų skaitymo komisija yra 
paskiriama iš Mačiuko, Draga- 
šiaus, Polterio ir Baltaus.

Pirmiausiai balsuojama už 
prezidentus. Kandidatais yra: 
Bagočius, Strumskis ir Gata- 
veckas. Balsavimo pasekmės į 
prezidentus sekamos:4

Bagočius 131
Strumskis 71 
GataveckasL
Tai tokiu budu lieka išrink

tas Bagočius. j Bagočius pakvie
čiamas tarti-ikteletą žodžių. Jis 
dėkoja nariams ir delegatams 
už išrinkimą.

Vice-prezidėnto urėdui yra 
sekami kandidatai: Mažukna, 
Mikalauskas ir Trečiokas. Bal
savimo pasekmės buvo seka
mos

Mažukna 127
Mikalauskas; 77 (
Trečiokas 1.

Kaip sumaniai išleisti pinigus maistui!

BREAD,FLOUR ano CEREALeT (WHofif whbat)I

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

L.EAN MBAT, FkTH, EGG<f, ACCEJlTORIEtT Daktaras
Kapitonas

Parauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJOSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius 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 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Namų šeimininkes reikalas yra 

nutarti, koki maistą nusipirkti ir 
kaip jis prirengti — tai be abejo ne 
taip lengva problema, ypatingai šiais 
sunkiais 1934 metais. Kad joms pa
gelbėti tinkamu maistu aprūpinti 
savo šeimas, ypatingai mažesnius 
kūdikius, mes viršui paduodame 
sveikatos ekspertų pagamintą tob- 
lytėlę, iš kurios veizdžiai galima pa
matyti koks maistas yra asmeniui 
naudingesnis ir kaip jis turi būti

paskirstytas, kad duoti žmogui kuo- 
daugiau naudos.

Iš toblyteles matyti, kad pienas ir 
iš piene pagaminti produktai yra 
naudingiausi—todėl jų reikia kuo- 
daugitusia valgyti.

Antri'' eilėj seka- daržovės ir vai
siai, paskui duona, mūsa; o mažiau
siai naudinga yra riebalai ir cukrus.

Peržiūrėkite ją atidžiai ir sekite 
sąžiningai--nesigailėsite,.,.

tarti keletą žo-

Tai tokiu budu lieka išrink
tas Mažukna vice-prezidemtu. 
Pakviečiamas 
džių Mažukna. Dėkoja delega
tams už išrinkimą:

Centro sekretoriaus urėdui 
yra sekami kandidatai: Vinikas, 
Raginskas ir, Miliauskas. Balsa- 
viino pasekmės buvo sekamos:

Vinikas 134 .
Raginskas 18.
Miliauskas 35 ir kiek tuščių. 

Lieka išrinktas Vinikas. 
: t t.

Iždininko urėdui yra sekami 
kandidatai: Gugis, Loppato ir 
Mažeika. Balsavimo pasekmės 
buvo sekamos:

Gugis 115 
. Loppato 84 

Mažeika 3. 
Lieka išrinktas iždininko 

urėdui K. Gugis ir taria keletą 
žodžių. /

Iždo globėjų urėdui yra sta
tomi tik sekami kandidatai: 
Mockus, Mikužiutė, Bučinskas 
ir žolynas, Januškevičiui ir šil
kui ištraukus savo kandidatūras, 
kad Mockų pravesti: Balsavimo 
pasekmės buvo:

Mockus 112 
Mikužiutė 135 
Bučinskas 95 
Žolynas 22. 
Lieka išrinkti Mockus ir Mi

kužiutė.
Daktaro kvotėjo urėdui buvo 

perstatyta Dr. Staneslovv, Dr. 
Graičunas ir Dr. Bronušas. Bal
savimo pasekmės:

Dr. Staneslow 118
Dr. Graičunas 81
Dr. Bronušas 3.
Lieka, išrinktas Dr. Stanes- 

low.
Beskaitant 

mes daktaro 
toriaus, adv. 
prezidentui
taurę ir laikrodėlį, kaipo dova
ną už jo ilgą tarnavimą Susi
vienijimui, kaipo prezidentas, 
ir pasako gražią kalbą. Delega
tai karštai ploja ir atsistojimu 
pagerbia buvusį SLA preziden
tą p. Š. Gegužį. P-ia Z. Vitai- 
tienė ! įteikia’gėlių pluoštą ir 
gražų “pocketbook” poniai Ge- 
gužienei ir prataria keletą žo
džių net pro ašaras pagarbai 
pp. Gegužių. Ir vėl karštas del
nų plojimas ir delegatų atsisto
jimas.

Ponas Gegužis ir Gegužienė 
abudu jaučiasi susijaudinę ir 
kalbėti visai negali. Gegužis

pasek- 
redak- 
įteikia 
gražią

balsavimo 
kvotėjo ir 
Bordenas 
Gegužiui

j.

tardamas padėkos žodį už sei
mo delegatų suteigtą dovaną 
pareiškia,, kad jis nieko kito ne
galįs pasakyti, kaip tik širdin
gą ačiū.

l?-as Bordenas pakviečia ad
vokatą Bagočių, kaipo naują 
prezidentą, tarti keletą žodžių. 
P-as Bagočius pareiškia viltį, 
kad ir ateityje p. Gegužis ne
atsisakys pasidarbuoti dėl SLA.

Pakviečiama kalbėti ir p-as 
Grigaitis. Jis taria keletą žo
džių pagarbai p. Gegužio tar
navimo SLA kaipo prezidentas 
per daugelį metų. ,

Pakviečiama ir adv. šalna 
tarti keletą žodžių. Tuomi ir 
užsibaigia tos visos iškilmės ir 
tas sujudis pilnas nepaprasto 
jausmo.

Apšvietos komisijos narys 
Dr. Drangelis varde apšvietos 
komisijos nominuoja į redakto
riaus urėdą sekamus kandida
tus: dabartinį “Tėvynės” re
daktorių S. Vitaitį ir iš Pitts- 
burgh, Pa., J. Baltrušaitį. Bal
savimo pasekmės buvo:

S. Vitaiitis 118
J. Baltrušaitis 67.
Lieka išrinktas S. Vitaitis. 

Tuomi ir užsibaigia šioji popie
tinė sesija.

Tačiau seimą turėsime baigti 
tik rytoj dieną ir tikimasi, kad 
gal bus galima pabaigti iki pie
tų.

sakyta, kad drg. Butaučio pa
rėmimui $1.00 aukavo \V. Gu
delis, o ne;NV. Butelis.

Klaidos atitaisymas
Antradienio, birž, 26 d. 

“Naujienų” numeryje, žinioje 
apie pp. Julių Adomaičių ves
tuves įsibrovė sekama korek
tūros klaida: turėjo būti pa-

Aš Geriu Pieną
KAD PALAIKYTI 

SVEIKATĄ
Vyrai ir moterys rei

kalauja šviežio pasteu- 
rizuoto' pieno kasdien, 
idant turėti gerą svei
katą. Jis turi svarbius 
elementus, kurie taip 
reikalinga kovai su li
gomis. Jis lengvai su
virškinamas. Pasakyki
te savo pieniui, kad jis 
jums pristatytų po vie
ną kvortą dėl kiekvie
no asmens jūsų šeimoj. 
Jis saugiai jį paliks pas 

•jūsų duris.
• Pradėkite šiandien ir 
g e r k tie kasdien ma
žiausia 4 stiklus pieno.. 
Jus Jausitės geriau.
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-profit organizalion en- 
dovved to give out scieattflc 
facts on general health.
205 W. Wacker Drive.Chifcago

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

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

f 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 CO.. Ine.
. 3252 So. Halsted Street

VICTORY 5382—5383

Specialistas ii 
Rusijos
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TRIUKŠMADARIAI

SUKILIMAS VOKIETIJOJE

PASTABOS
apsi

Malcolm Mug

Ekčtric

apsisuko ir nuėjo

PASIŪLYMAI P-UI FARLEY

Kultūros numeris 5
HOUS

Jarkendas

P. Sla*

Konst.

pamanė jis — 
nežino, kokią

ir bu- 
visuomet 

NavikOVo 
apie

vilas. 
Rūkas. 
Radek.

Suihocr

tur sžsieniaose 
(Atpiginta)

______ $8.00
_______  4.00

2nO♦vv
>alto Money 
ymu.

Venclova.
- J. Grots.
S. Kapnys.
- J. Radž
- Antanas

. ,.vr..4K.
Ir James Jeąiis.

potos algos.
Taip, iš tiesų, ir atsitiko. Pavyzdžiui, 1932 metais 

Krupp’o jmonėse dirbo 35,647 darbininkai, kuriems al
gomis buvo išmokėta 69,000,000 markių; 1933 m. dar
bininkų skaičius ten pašoko ligi 43,409, bet jų uždarbis 
siekė tik 67,000,000 markių. Kitais žodžiais sakant, vi
dutiniška darbininko metinė alga nusmuko nuo 1,935 
markių ligi 1,543.

Nėra reikalo aiškinti, kad darbininkai naciams už 
tai negalėjo būti dėkingi. Savo nepasitenkinimą jie aiš
kiai parodė laike dirbtuvių komitetų rinkimo. Daugu
moje vietų darbininkai tais rinkimais visai nesidomėjo 
ir nebalsavo. ........... . ,............... .

Nepasitenkinimas, reiškėsi ir kituose sluoksniuose. 
Tuo, matomai, ir sumanė pasinaudoti Goeringo opozi
cija* ir padaryti perversmą. Tačiau Goering, kuris kon
troliuoja Gestapo (slaptąją policiją, kuri vaidina tokią 
pat rolę, kaip Rusijoje kad vaidindavo čeką) sukilimą 
sutriuškino. Tapo suimti ir sušaudyti kai kurie nacių 
smogikų vadai. O vyriausias vadas Boehm, kuris nuo 
seniai jau buvo žinomas kaipo degeneratas, pats sau 
galą pasidarė, žuvo taip pat gen. Kurt von Schleicher, 
buvusis Vokietijos premjeras ir aršus reakcionierius.

žinios apie sukilimą yra gana neaiškios. Tačiau 
viena yra aišku: nacių valdomoje Vokietijoje neramu. 
Ekonominė padėtis juo tolyn, tuo darosi sunkesnė. O 
tai gali privesti prie kracho ir prie naujų sukilimų.

Tačiau tuos skaičius 
greičiausiai jie neatitinka

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

beprasmiai. Aš tatai 
žinau. Bet juk dėl vi- 
buvo keliama revoliu- 
Tie reikalavimai buvo 
pbalsiai, ykada mes mi- 
žudėme ir naikinome.

absurdas,

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

Ir nėra kalbos, kad biznį 
butų padarę. Tačiau Turkijos 
valdžia pavedė numirėlio kū
ną mokslininkams. Daugelis 
abejojo, kad tas turkas buvo 
taip senas, kaip jis bandė nu
duoti. Tą klausimą tad ir ban
dys išspręsti mokslininkai.

—- K. Angaras.

Lauren Gilfillan nuvyko į Pennsylvanijos kasyklas, 
kad savo akimis pamatyti, kaip gyvena angliakasiai ir 
ką jie mano. Ji buvo komunistų simpatizatorė ir palai
kė ryšius su komunistų organizacijomis. Tarp anglia
kasių ji praleido kelias savaites ir daug įdomių dalykų 
patyrė apie jų gyvenimą. Vėliau apie Savo patyrimus 
ji parašė knygą vardu “I Went to Pit College”.

Angliakasių gyvenimas yra 
kur, bet tarp angliakasių sąlygos turėtų būti labai pa
lankios komunizmo platinimui. Bet tikrumoje taip nė
ra. Pirmiausiai angliakasiai negali tinkamai tarpusavy
je susikalbėti. Jie yra įvairių tautų ir įvairiomis kalbo
mis kalba. Ir ačiū tam jie vieni antrų nesupranta.

Bolševikų agitatoriais, sako Gilfillan, angliakasiai 
daugumoje yra nusivylę. Esą, bolševikus geriausiai cha
rakterizavęs vienas labai radikališko nusistatymo ang
liakasys, pareikšdamas, kad bolševikai yra būrys hum- 
bugierių, kurie mėgsta labai daug triukšmo daryti.

Tai tikrai vykusi charakteristika. Trukšmauja ko
munistai tikrai daug, bet tai ir viskas. Šiaip Amerikos 
darbininkų judėjime jie nieko teigiamo nesukūrė.

Per akis meluoja. — Jau 
kelintus metus Mihvaukee 
miesto mėro pareigas eina so
cialistas Daniel Hoan. Jis mie-

sielos ištarė 
na, gali , būt,

*■

Lydi j a 
Tęsė Navikovas, 

J auga pas jį 
nuoširdumas ir pasigailėjimas 
dėl savo pasielgimo ir kartu 
emocijos link jos nuliudusios, 
žiaurios figuraitės: — bet aš 
jus myliu, kaip ir pirmiau 
kad mylėjau... gal būt, ir jus 
pamylėsite mane kada nors... 
jus pasakysite... norite būti 
mano žmona?

—Nereikia daug jai kalbėti 
apie “tai”, — 
tegul ji dargi 
aš auką jai atnešu...

Lydija tylėjo. Buvo taip 
tyku, kad girdėjosi ant upės 
greiti Vilnių pliuškenimaiat- 
slmušdami į žilvičių krumus.

—Mudu abu nelaimingi, — 
greit nelauktai dėl pats savęs, 
iš pat gilumos 
Navikovas: — 
mudviem bus lengviau gyven

šeštadienį laikraščiai paskelbė sensacingas žinias 
apie sukilimą Vokietijoje. Kad anksčiau ar vėliau tarp 
nacių įvyks susirėmimas, to buvo galima tikėtis. Euro
pos spaudoje per paskutinius kelis mėnesius buvo ne
mažai rašoma apie tarpusavius. nacių nesusipratimus. 
Pačioje valdžioje buvo susidariusios klikos, kurios ko
vojo viena prieš antrą.

Viena klika buvo susispietusi apie prezidentą Hin- 
denburgą. Tai daugumoje junkeriai ir monarchijos ša
lininkai. Kitai klikai vadovavo Hermann W. Goering, 
kurio ambicijos nežino rubežių. Jis yra Prūsijos prem
jeras, reicho aviacijos ministeris, valstybės tarybos pre
zidentas ir t. t. ir t. t. Apie Goeringą spiečiasi visi 
stambieji pramonininkai su Thyssen priešakyje. Nors 
jie ne kartą pareiškė savo ištikymybę Hitleriui, tačiau 
Goering jiems kur kas yra artimesnis. Hitlerį jie skai
to perdaug radikališku.

Trečiai grupei vadovauja propagandos ministeris 
Goebbels. Jis yra labai artimas Hitleriui žmogus, bet 
nemėgsta Goeringo.

Eilinių nacių sąstatas irgi labai margas. Pradžioje 
naciai nemažai pritraukė darbininkų, kuriems žadėjo 
visokių gerybių. Hitleris buvo nuėjęs taip toli, kad į sa
vo programą įtraukė stambiosios industrijos naciona
lizavimą. Žadėjo jis taip pat nusavinti stambiuosius 
dvarus ir išdalinti juos žmonėms be atlyginimo.

žinoma, vienas dalykas buvo pažadėti, o kitas da
lykas ištesėti. Pravesti tas reformas nebuvo nei bando
ma. Pavyzdžiui, šiandien, yra gerai žinoma, kad Hitle
riui įsigalėti daugiausiai padėjo Thyssen, kuris 1932 m. 
nacių propagandos reikalams davė $875,000. Po to, su
prantama, Hitleriui buvo neparanku skelbti kovą Thy- 
ssen’ui, kuris vadovauja galingiausiam Vokietijos trus* 
tui. Tokiu budu Thyssen ir kiti pramonininkai tapo pa
likti ramybėje. Tas pat atsitiko ir su dvarais.

Hitleris žadėjo panaikinti nedarbą. Dar visai nese
niai propagandos ministeris paskelbė, jog naciai toje 
srityje padarė neįmanomai daug. Esą, tuo laiku, kai na
ciai paėmė valdžią, bedarbių Vokietijoje buvo 6,000,000, 
o šiandien jų tėra tik 2,500,000.

Tai skamba gana neblogai 
nėra galima patikrinti, 
tiesą. Pagalios, jeigu tie skaičiai ir butų teisingi/ tai jie 
visgi dar ne viską tepasako. Pačių nacių surinkti davi
niai rodo, jog 1933 m. visų darbininkų įplaukos suma
žėjo ant 10 nuošimčių palyginus su 1932 m. Vadinasi, 
didesniam skaičiui darbininkų išmokėta mažiau pini-

musų 
rėme, 
Atrodo didžiausias 
kad dabar mes naikiname ir 
tuos obalsius, dėl kurių tiek 
daug kovojome 
kraują”.

ir tyliai susipurto jam prisi
lietus prie žolės, kvietkų.

Krante buvo šviesiau ir žara 
ant pusės dangaus stovėjo už 
upes, šviesiai nusišypsojus už 
tamsiųjų laukų. Lydija sėdėjo 
čia, prie pat vandens ir, jos 
plonas sunykęs siluetas ant 
Žolės balavo, tikrai paslaptin
gas šešėlis plūduriavo ant 
vandens.

Ji taip sėdėjo ir šį vakarą, 
liūdnai žiūrėdama į gęstančią 
tamsiame horizonter sauliolai- 
džio žarą, galvodama savo 
sunkią neišbrendamą svajonę.

Ji galvojo apie tai, kad ne
supranta gyvenimo. Ką tokio 
nepajudinamai didelio, supai
nioto, kaip tinklas, žavėjantį 
ir galingą, viskas stojo

au nabagėlis, 
liud-

Ką korespondentas patyrė 
Maskvoje 
geridge praleido aštuonis mė
nesius Maskvoje kaipo laik
raščio “The Manchester Guard
ian” korespondentas. Grįžęs 
namo, jis parašė knygą vardu 
“Winter in Moscow”.

Teisybę apie Rusiją, sako 
Muggeridge, tegali rašyti tie, 
kurie apleidžia Rusiją ir grį
žta namo. Apie užsienių laik
raščių korespondentus jis kal
ba su panieka. Tie korespon
dentai, sako jis, visai neban
do rašyti apie Rusiją, tai, ką 
jie mato. Aprašyti Rusijos 
žmonių skurdą ir vargą jie 
negali. Ir tai dėl tos papras
tos priežasties, kad jie bijo
si netekti savo darbo. Jeigu 
jie bandytų su faktais skaity
tis ir rašyti tai, ką mato, tai 
už 24 valandų jiems butų įsa
kyta apleisti Rusijos teritori-

štai kodėl daugelis, kores
pondentų rašo tik tai, ką 
jiems leidžia rašyti bolševikų 
komisarai. Jie paduoda įvai
rius “kazionus” faktus, ku
riuos jiems pagamina bolše
vikiškos įstaigos. Apie patį 
žmonių gyvenimą jie nedrį
sta rašyti.

Su turistais yra dar blogiau. 
Turistų pranešimai apie pro
gresą Rusijoje yra didžiausias 
humbugas. Rusijoje jie mato 
tik tai, ką jiems komisarai 
parodo. Nuo jų yra užslepia
ma visos blogosios gyvenimo 
pusės. Juos pasitinka bolševi
kų agentai, vaišina viešbučiuo
se, važinėja po pavyzdingas 
įstaigas ir suteikia visokiau
sių informacijų. Visa tai yrą 
tik savo rųšies paroda, kad 
apdumti turistams akis.

Muggeridge rašo apie vie
ną jūreivį, su kuriuo jani te
ko kalbėtis. Štai ką jam tas 
jūreivis pasakė:

“Aš buvau vienas Kronštad- 
to jūreivių, kuriuos Trockis 
pavadino revoliucijos žiedais. 
Paskui aš kariavau raudono
joje armijoje. Vėliau man bu
vo įsakyta šaudyti savo buvu
sius Kronštadto draugus. Ko
dėl? Todėl, kad jie reikala
vo laisvų rinkimų ir slapto 
balsavimo; žodžio ir spaudos 
laisvės; laisvės organizuotis į 
unijas; paliuosavimo politiškų 
kalinių; sulyginimo maisto 
porcijų... Žinoma, tie reikala
vimai patys savaime buvo be
verčiai 
gerai 
so to

sto reikalus taip sutvarkė, kad 
dabar Mihvaukee yra pavyz
dys visiems didesniems Ame
rikos miestams. Tą faktą pri
versti yra pripažinti ir aršiau
si socialistų priešai. Vieni tik 
komunistai stengiasi prie kiek
vienos progos visokiausiais 
budais apipurvinti mėrą Ho- 
aną.

štai Mihvaukee
Raihvay and Light kompani
joje kilo streikas* kuris išsi
vystė į riaušes. Riaušėms nu
malšinti buvo pašaukta poli
cija. Įvyko susirėmimas ir ke
li streikininkai nukentėjo. Ir 
komunistai, kaip už liežuvio 
pakabinti, pradėjo rėkti, kad 
tai mėro Hoan’o darbas. Gir
di, žiūrėkite, ką socialistų me
ras daro: jis įsakė policijai 
streikininkams galvas daužy-

Apie mėro Ihišką* kurį jis 
pasiuntė kompanijos prezi
dentui, jie visai užtyli. O ta
me laiške mėras kompanijos 
prezidentui griežtai ir be jo
kio dvejojimo . pasako, jog dėl 
riaušių yra kalta jo vadovau
jama kompanija, kuri su nie
kuo nenori skaitytis. Todėl ir 
visa atsakomybė krinta ant 
kompanijos.

Tačiau šlykščiausias dalykas 
yra tas, kad komunistai lilė- 
rui primeta pasiuntimą poli
cijos streikininkams galvas 
daužyti. *

Mėras Hoan policijos nie
kur negalėjo siųsti, kadangi 
ji nėra jo kontrolėje. Mihvau
kee miesto policiją kontro
liuoja ne mėraš, bet valstija.

Pasirodo, kad pas komuni
stus nėra jokio padorumo: 
tikslas jiems pateisina ' ir 
biauriausi/as priemones.

. ( (Tęsinys)
šitose skaus

mingai laimingose sutemose, 
jis aiškiau persistatė sau Ly- 
diją žiauria, nelaiminga, visų 
pažeminta ir nuskriausta, ir 
jam atrodė, jog jeigu ištektų 
jėgų, jis prieš ją atsiklauptų 
aht kelių, bučkiais sušildytų 
jos Šaltus pirštus ir sugrąžin
tų ją prie naujo gyvenimo sa
vo meile viską jai atleisda
mas. Viskas pas jį degė troš
kimu dėl šito žygio, savo pa
sigailėjimu ir mylimu gailes
čiu Lydi jos, bet nebuvo gali
mybės eiti pas ją.

Saninas ir šitą suprato. Jis 
staiga atsikėlė, papurtė galvą 
ir pasakė:

—Lydija sode... Eikiva.

-—Liūdnai ir laimingai, gai
liu, skaudžiu jausmu susispau
dė Navikovo širdis. Lengva 
konvulsijos srovė perlėkė per 
jo veidą ir išnyko. Matėsi, 
kaip stipriai drebėjo jo pirš
tai, kai jis raitė usus.

—Na, kągi?... Eikiva pas ją? 
—pakartojo Saninas ir jo bal
sas buvo reikšmingas ir ra
ntus, kaip kad jis butų ėmę
sis už labai svarbaus dalyko.

Iš šito tono Navikovas su
prato* kad Saninas mato vis
ką, kas jame dedasi, pajuto 
neįmanomai didelį lengvumą 
ir naivišką išgąstį.

—Eikiva, eikiva... — lengvai 
tęsė Saninas. Paėmė Navikovą 
už pečių ir pastūmė į duris.

—Kas gi aš... — sumurmėjo 
Navikovas ir staiga pajuto 
malonų švelnumą ir norą pa
bučiuoti Saniną. Bet jis nedrį
so tai padaryti ir tiktai pa
žiurėjo jam į veidą, giliom 
šlapiom akimis.

Sode buvo tamsu ir kvepė
jo šilta rasa, žalsvi žaros pro- 
švaisčiai stovėjo tarpe med
žių kamienų kaip gotiškos ar- 
kitekturOs langai.

Ant išblyškusių pievelių 
plonu ruku dengėsi garų du
rnas. Atrodė, kad kas tai tyliai 
ir nematomas vaikšto tuščiais 
takeliais tarp tyliųjų medelių

Norėjo padaryti bizni. — 
Turkijoje pasipiirė Zora Ag- 
ha, kuris, sakoma, buvęs 160 
metų amžiaus. Vos tik spėjo 
jis pasimirti, tyaip keli ame
rikiečiai panorėjo jo kūną nu
pirkti, kad paskui galėjus da
ryti biznį: rodyti publikai se- 
niauslo pasaulio žmogaus ku-

nusilpnėjo ji.
pasakė Saninas: 

pas tave Navi- 
— tegul 

pasako... Pasedė- 
aš eisiu arbatos

Ji pajuto žingsnius ii 
dairė.

Navikovas ir Saninas 
darni priėjo prie jos, žings
niuodami tiesiai per aukštą 
žolę. Jų veidų nebuvo galima 
įžiūrėti išblyškusiose vakaro 
sutemose, bet dėl ko tai Lydi
ja iš karto pajuto, kad baisi 
minutė artinasi. Buvo panašu 
į tai, ką gyvenimas paliko jai, 
taip išbalo

—Štai, - 
—Aš atvedžiau 
kovą, o ko jam reikia 
jis pats tau 
kitę čia,, o 
gerti.

» Jis greit 
tolyn, plačiai žengdamas per 
žolę.

Per kiek laiko, laipsniškai 
susiliedami su prietemom, dar 
baltėjo jo marškiniai, paskui 
išnyko už medžių ir pasidarc 
taip tylu, kad negalima buvo 
tikėtis, kadmis nuėjo ir nesu
stojo tarp medžių.

Navikovas ir Lydija lydėjo 
jį akimis ir abu šitą judesį 
suprato, kad viskas jau pasa
kyta ir reikia tiktai aidą pa
kartoti.

—Lydija Petrovna, —/tyliai 
prakalbėjo Navikovas, ir jo 
balso garsas buvo taip skau
dus ir opiai nuoširdus, kad
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Šiltos ašaros malonumo ir 
švelnumo išsirito iš Lydijos 
akių. Ji pakėlė savo veidą, j jį 
ir pasakė:

—Taip oie gali būt!
—Mato Dievas, aš busiu ge

ra žmona ir visuomet mylėsiu 
ir gerbsiu tave! 
pasakė.

Navikovas, pajutęs šį žvilgs
nį, greitais judesiais prieš ją 
atsiklaupė ir bučiavo jos dre
bančią ranką, pats visas dre
bėdamas nuo susijaudinimo ir 
nejučiomis pajuto džiaugsmin
gą kančią. Ir ta kančia taip 
aiškiai ir giliai persiėmė ; Ly
di j a, kad kartu išnyko skaus
mas, gailestis ir gėda.

—Na, ot ir gerai.. Ir vėlįaš 
busiu laiminga... mielasis na
bagėlis! — verkdama laimin
gomis ašaromis pamanė ji, ne
atitraukdama rankų 
čiuodama švelnius, 
jai patinkamu^ 
plaukus. Atsiminimas 
Zarudiną atsibudo pas ją, bet 
greitai vėl užgęso.

(Bus daugiau)
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Pirmadienis, liepos 2, 1934

Lydijos širdis švelniai susi- 
spaudė.

—O jis taip j 
liūdnas ir geras jis 
nai ir kartu linksmai pamanė 
mergaitė.

—Aš viską žinau, 
Petrovna, 
jausdamas, kaip
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CHICAGOS 
ŽINIOS

$52. Holdapas padaryta ties 
De Witt viešbučiu. Henry Ba
laban yra buvęs praeitų Suv. 
Valstijų prokuroro padėjėju.

Čia palaidojo, čia vėl 
Dillinger

Vos keletas dienų atgal 
spaudoj buvo pilna žinių, kad 
John Dillinger, paskilbęs kri
minalistas holdaperis, esąs mi
ręs ir kad jo kūnas prideng
tas pilkąją žemele.

O šeštadienį, birželio 30 d., 
vėl antraštės dienraščiuose rie
biomis raidėmis apie naują 
Dillingerio žygį. Pranešama 
būtent, kad Dillinger ir jo 
gengė apiplėšė Merchants Na
tional Bank of South Bend. 
Pasak pranešimų, banditai pa
sipelnę $28,459.

Reikia žinoti, kad South 
Bend yra ne koks bažnytkie- 
mis, kuriame randasi tik griū
vanti kirkė, krautuvė ir sa- 
liunas, bet gan stambus ir gai
vus miestas.

Policija ramina save, kad 
vienas banditas buvęs pašau
tas porą kartų nugarom Po
licininkas tvirtina, kad tapęs 
pašautas pats John Dillinger. 
Tačiau Dillinger jau tiek kar
tų buvo “nušautas” ar “pa
šautas”, jogei vargiai jam 
“kenks” ir šios pora kulkų.

Na, o Dillinger tikrai nu
šautą paliko policininką ir 
keturius kitus asmenis sužeis
tus. Penktas gi asmuo buvo 
rimtai sužeistas kai banditai 
bėgo. Nušautas policininkas 
yra jau penkiolikta šios ban
ditų gengės auka.

---------------- * X f i 1 J;

Patupdė atvėsti 26 ko
munistus

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Ūme St.; kasieriug 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8806 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadienį, 7:30 vai. vak., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 So 
Halsted St.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western AVe.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jodas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 3322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė. 
2906 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke. 3239 S. Union Avenue.
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Siunčiame Gėlės Telegramų i visą 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas 
Glite' Dil Vestuvių, Bankietams ir 

Pa grabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Boulevard 7814

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Amerikos Lietuvio
 Draugijos b
Tel. Ofice Wentworth 6380

Res. Hyde Park 8895

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

l Daktarų 
ariat.

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

Garsinkitės “N-nose”

Lietuvės Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue .
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos *be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

/

DR. RUSSELL
lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai Daktarai

Graboriai
elefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Kuris laikas atgal šeši as
menys buvo nuteisti kaleji- 
man už tai, kad jie sukėlė 
riaušes sausio mėnesį 1933 m. 
ties Abraham Lincoln Centru, 

.700 East Oakwood Avė.
Praėjusio šeštadienio vaka

rą, birž. 30 d., 50 komunistų 
suruošė demonstraciją ties 
teisėjo Allegretti namais, 4911 
Wcst Washington blvd. Jie 
protestavo anų šešių asmenų 
nubaudimą.

Savo protestu tie 50 komu
nistų, žinoma, nieko ypatin
go ncatsiekė. Jie gali pasigir
ti tik tokiu laimėjimu, kad 
policija suareštavo septynias 
merginas ir 19 berniokų — iš 
jų tarpo — jeigu tai yra “lai
mėjimas”.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
MaziliausKas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwėll St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

f aFrIDE •
Vai.-—8:30 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

t 32 6 S STATE ST.
Opposite Davls Store, 2d Floor

Apiplėšė buvusį valsty
bės gynėją

Du banditai anksti sekma
dienio rytą padarė holdapą 
advokatui Henry Balaban, 201 
East Delaware place, ir p-lei 
Dorothy Puechner, 244 East 
Pearson St. Piktadariai atėmė

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos ' 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Spciologijos

MOKSLO LAIKAS:

su 
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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

ii J» > 111 < i •'' ;

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St.» Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.................... 

Miėros ............................... per krutinę

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su" firma tuo 
pačiu vardu)

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th and Halsted Sis.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

(Vardai1, ir pavarde)
< ’-crr 1 . A . -

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

<1L ■
J

MENOS R U P T U R A I^ojinga 
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) įšdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! .i.'pjh'
Taipgi ELASTIC STOCKINGS»(Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BĖLTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems'‘lietuviams kostume- 
riams. if

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

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

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718" W; 18th St.
Tel. Monroe 3377

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8. , .
Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENfflSTAS

4143 Archer av„ kamp. Francisco •▼.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

A-h

MOTIEJUS PRANCKUNAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 1 dieną, 5 valandą ry
te 1934 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Pa
nevėžio apskr., Krekenavos 
miestelyje ir parapijoje. Ame
rikoje išgyveno 21 metus. Pri
klausė prie žvaigždinės Drau
gijos. Paliko dideliam^ nuliū
dime seserį Oną Petraitienę ir 
švogeri p. Petraitį, sesers vai- 

Ikus Joną ir Bruno; dėdę Ka
zimierą Pranckuną, Lietuvoje 
du broliu Joną ir Kazimierą 
ir seserį Stanislavą. Kūnas pa
šarvotas, randasi J. Liulevičiaus 
koplyčioje, 4092 Archer Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Liepos 3 dieną, 9 vai. iš ryto 
iš koplyčios į šv. AgnieSkos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes. '

Visi A. A. Motiejaus Pranc- 
kuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Sesuo, švogeris, Sesers 
Vaikai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Liulevičius, telefonas 
Lafayette 3572.

HHMHMonaMMai

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

CHICAGOS 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. Arba telefonuokite 
CANAL. 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

r

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius. 
\ Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ji f FimriKi^
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

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

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

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

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS ,

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
!. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj 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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Tel. Cicero 2109 
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO. ILK

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų jr visų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

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

dieną.

Advokatai

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

28 valandas smagios kelionės
PITTSBURtlG ____ S9.7«
CLEVELAND______________ Š7.6O
DfeTROIT- _ ________________ S3.7ff
TOLEDO —--------------------------
YOUNGSTOWN f 8. AKRON 74J0

Bile kur i RYTUS
Išmėginkite Safeway Fąst Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuyeš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3348 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9728

------------------ ---------------- - ■ ■ .. .......... — - - - - -I

407 Šo. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
S'tredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefoną* Renublic 7R68

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

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

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso /Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

So. Hermitage Avė. 
Prospect 1610

Res. 5349 
Tel



riaušes sausio 
ties Abraham

P. CONRAD Amerikos Lietuvių DaktarųCHICAGOS MADOS MADOS

ŽINIOS

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia

Lietuviai Daktarai

Graboriai
elefonas Yards 1188

25 METU PATYRIMOmaterijosSmagi vasarinė suknelė iš lengvos vasarinės
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

NAUJIENOS Patiem Depe,

per krutinę

(Varčiai’'ir pavarde)
šeši

(Adresas)

(Miestas it valst.)

GARSINK1TĖS
NAUJIENOSE

A. MASALSKIS
Dr. Week», Succeeaor to

VINEWOOD BEER GARDENSPASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Opposite Davis Store, 2d Floor

niejimas

Tel. Willo

Du banditai anksti sekma

Visi Telefonai

Yards 1741-1742 DR. T. DUNDULIS
MOKSLO LAIKAS

LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI
10—12

AdvokataiLaikas apsirūpinti EUDEIKIS
$15

JOHN B. BORDEN

J. J. Bagdonas

YRA 
PAVOJINGA

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

LIETUVIS 
.. Yards 1829

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

3106 So. Halsted St., Chicago, III,

CHICAGO, ILL.

1739 S. Halsted Su Chicago, III

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

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

menys buvo
man už tai

Ofiso TeL Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victory 2848

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Čia palaidojo, čia vėl 
Dillinger

>. Mes esame tre- 
ateikite pas mus dėl diržo su

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutarti.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta: vice-pirm.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886Apiplėšė buvusį valsty 
bes gynėją

Liūdnoje valandoje paveskite savo 
rūpesčius man.

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 $. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DENffISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė liga pasitik- 
mums bent sergant gal-

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

yra jau penkiolikta šios ban

Amerikos Lietuviij 
Mokykla

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN

Incorporated
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau.
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
CHICAGO, ILL.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III. pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 3322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke. 3239 S. Union Avenue.

$52. Holdapas padaryta ties 
De Witt viešbučiu. Henry Ba- 
laban yra buvęs praeitų Suv. 
Valstijų prokuroro padėjėju.

Graborius ir 
Balzamuotoj as

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

“Lietuvi*.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2515 W. 69th St
Ofiso valandos 2 iki S ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tel Prospect 1610

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1984 metams: Pet
ras Kiltis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt, 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western AVe.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm. pag., 6135 S. 
Rockvvell St; P. Killis nut rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradieni, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

šautų paliko policininkų ii 
keturius kitus asmenis sužeis

Patupdė atvėsti 
munistus

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W; 18th St. 
Tel. Monroe 8377

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

specialistė 
tedSt 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell SL 
Tel. Republic 9728

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.

WM. DAMBRAUSKAS

Rusas Gydytojas ir C1 
Moteriškų, Vyriškų, Vai! 

chroniška ligų 
Ofisas 8102 So. Halsted St. 

arti Slst Street 
Valandos: 2—4, 7—0 vaL vak. 
dėliomis ir šventadieniais 10- 

diena.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

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

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

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

dienio rytų padarė holdapų 
advokatui Henry Balaban, 201 
East Delawarc place, ir p-lei 
Dorothy Puechner, 244 East 
Pearson St. Piktadariai atėmė

nut. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3260 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St.

liūnas, bet gan stambus ir gai 
vus miestas.

:30 A. M. iki 8:30 P. 
Tel. HARrison 0751

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.

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su’ firma tuo 

pačiu vardu)

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._________

MOTIEJUS PRANCKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 1 dieną, 5 valandą ry
te 1934 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Pa
nevėžio apskr., Krekenavos 
miestelyje ir parapijoje. Ame
rikoje išgyveno 21 metus. Pri
klausė prie žvaigždinės Drau
gijos. Paliko dideliam? nuliū
dime seserj Oną Petraitienę ir 
švogerį p. Petraitį, sesers vai
kus Joną ir Bruno; dėdę Ka
zimierą Pranckuną, Lietuvoje 
du broliu Joną ir Kazimierą 
ir seserį Stanislavą. Kūnas pa
šarvotas, randasi J. Liulevičiaus 
koplyčioje, 4092 Archer Avė.

Laidotuvės jvyks antradieni, 
Liepos 3 dieną, 9 vai. iš ryto 
iš koplyčios i šv. AgnieSkos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes. •

Visi A. A. Motiejaus Pranc- 
kuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Sesers 
Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Liulevičius, telefonas 
Lafayette 3572.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Bend yra ne koks bažnytkie 
mis, kuriame randasi tik griu 
vanti kirkė, krautuvė ir sa

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefoną* Renublir 7R6R

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.

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

REPublic 8340

Iriomis raidėmis apie naujų 
Dillingerio žygį. Pranešama 
būtent, kad Dillinger ir jo 
gengė apiplėšė Merchants Na
tional Bank of South Bend. 
Pasak pranešimų, banditai pa
sipelnę $28,459.

Reikia žinoti, kad South

Vos keletas dienų atgal 
spaudoj buvo pilna žinių, kad 
John Dillinger, paskilbęs kri
minalistas holdaperis, esųs mi
ręs ir kad jo kūnas prideng
tas pilkąją žemele.

O šeštadienį, birželio 30 d., 
vėl antraštes- dienraščiuose rie-

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

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So, 49 Ct. 

CICERO. HA.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas, j 
Palengvins akiu įtempimą, kuris j 

esti priežastimi galvos skaudėjimo/ 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo ta
rno, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos *be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) įšdirbėjų, — i....... .  .
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS<(Guminės pančiąkos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems“lietuviams kostume- 
riams. i;

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.

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.

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, HL 
Tel. Cicero 5927

PHOTOGRAFAS
Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

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

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

karo. Room. 8. . ■
Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė 

Tel. Boulevard 4139

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

Dantistas
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
T56 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso/Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai!
6900 So. 1

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

suruošė demonstracijų ties 
teisėjo Allegretti namais, 4911 
West Washington blvd. Jie

2679 ___ „ _____ _  „
su baltu kalnierium ir kokarda. Tokia suknelė dabar labai madoj 
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

Čia Įdedu 15 centų ir prašau at 

siųsti man pavyzdį, No. 

Miėros

Siunčiame Gėlės Telegramų 1 viw 
pasaulio dalis.

LOV EIKIS
Kvietkininkas

Gėlės- Dil Vestuvių, Bankietatae ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7814

Kuris laikas atgal 
nuteisti kalėji- 
kad jie sukėlė 
mėnesį 1933 m. 
Lincoln Centru,

protestavo anų šešių asmenų 
nubaudimų.

Savo protestu tie 50 komu
nistų, žinoma, nieko ypatin
go neatsiekė. Jie gali pasigir
ti tik tokiu laimėjimu, kad 
policija suareštavo septynias 
merginas ir 19 berniokų — iš 
jų tarpo — jeigu tai yra “lai-

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

28 valandas smagios keliones
PITTSBURUG_____________________ $0.78
CLEVELAND______________ »780
DETROIT-   *3.75
TOLEDO —--------------------------
YOUNGSTOWN $8._____ AKRON 7JS0

Bile kur t RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuyeš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

Policija ramina save, kad 
vienas banditas buvęs pašau
tas porų kartų nugarom Po
licininkas tvirtina, kad tapęs 
pašautas pats John Dillinger. 
Tačiau Dillinger jau tiek kar
tų buvo “nušautas” ar “pa
šautas”, jogei vargiai jam 
“kenks” ir šios pora kulkų.

Na, o Dillinger tikrai nu-

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

2506 West 63rd St 
Tel. REPUBLIC 3100

tus. Penktas gi asmuo buvo 
rimtai sužeistas kai banditai

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana

r: r r 1 L»t-; .
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CLASSIFIEDADS
MORTGAGE BANKERS

PRANEŠIMAI REAL ESTATE

pra-

pasi

CLASSIFIEDADS

Senas Petras

Motery Draugijos Apšvie

For Rerit

Mes

Furnished Rooms

Iš biznio srities
fylėtojų Drau
stis . atsibuvo

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

visa dirbama. Del in- 
reipkities Pankauskas,

Susivie 
ir orą

auto- 
rakandus 
su štąm-

dėl informacijų Box No, 
So. Halsted St.

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

3738 So. Halsted St

BARGENAI. 2 flatu po 5 ar 6 
kambarius, kaina $6,500. 4 flatų 
kama^ŠS.OOO. Muro cottage $2,200. 
Taipgi kurie turite ka ant išmai
nymo.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.*
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 Wėst 47th St.,

STOGDENGySTfi IK BLfiKORYSTE 
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime.7 Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

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

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas

ARCHER & STATE ST.

PARSIDUODA alinė pigiai, biznis 
išdirbtas per daug metų. Priežastis 
pardavimo, apleidžiu miestą.

5059 So. Wells St

Tarp Chicagos
Lietuvių

F. Buishas, ge 
neralis apdraudos 

agentas RENDON Šviesus kambarys su vi
sais parankumais, pavieniui, Engle- 
wood apielinkėj. 1848 W. 63rd St, 
Klauskite krautuvėje.

SLA, 
antradieni, Liepos 3 d 
House, 2150 W. North Avė., 
valandą vakaro. Malonėkite visi 
riai pribūti i susirinkimą. C..', 
girsime kas yra nuveikta Seime, gal

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TAVERN ir lilnch ruimis parda
vimui sų pagyvenimui kambariais 
ant gyvo highway. Renda $20. Kai
na $250. 7013 S. Westem Avė.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui Storas ir 2 flatų mūrinis. Gera 
vieta dėl taverno, arti Rock Island 
dirbtuvių. Reikia cash. Turiu tuo- 
jaus parduoti. Atsišaukite apačioj 
kriaučių šapoje.

4641 Wentworth Avė.

su reikalais kreipkities pas 
v:,- A. GRIGAS 
6827 So, Rockwell St 

Prospect 8868

Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdĮe nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vok. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Marahal Pilsudskį Dr. Goebbęls i
Lenkijos diktatorius Pilsudskis su atvykusiu pas jį 
tarti Vokietijos propagandos ministeriu Goebbels.

PARDUOSIU arba mainysiu ne 
didelj namą gerame stovvj ant biz 
niaus. 3364 So. Halsted St

Ramygalos Aido Kliubas laikys 
metini susirinkimą J, Barausko sve
tainėje 
ni, liepos 
Kviečiame

Seimo delegatai 
sugrįžo

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 vien 
pranešimais. 5

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

Naujienų Administracija.

PARDAVIMUI arba main 
ant namo, gera farma prie C 
gos, 60 akru .L„ ........
formacijos riti * 
725 W. 84 St*

226 kp. susirinkimas įvyks 
Association 

7:30 
na- 

riai pribūti i susirinkimą. Gal iš
girsime kas yra nuveikta Seime, gal 
gausime kokią žinią iš musų kuo
pos delegatų. Taipgi kitokių dalykų 
turime, kurie liečia SLA. gerovę 
O kurie nariai yra pasilikę su duok
lėmis, tie malonės užsimokėti, kad 
butų gerame narystės stovy.

— Ben Aluzas, užr. rašt. REIKIA cash. Paaukausiu 6 kam- 
>arių rakandus, kaurus, parlorio, 
mieg. ir valg. kamb. setus, radio, 
skalb. mašiną, gazo pečių. Bargenas. 
2263 N. Kedzie Blvd., Belmont 8554

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Adam Grigas yra vienas se 
niausiu — ne mbtais, bet pa-

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee/Potato čipsų
Fountaim Įrengimų — Ice Cream 

Kbnų — Pretzel’ių 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III. '

TAVERN rendon arba parduosiu, 
ingi renda. Daro gerą bizni, gerai 
įsteigtas. Pilnai įrengtas.

622 W. 37th St.

Chicagos ir apielinkes lietu
viai, Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos nariai ir 'norintieji tapa
ti jos nariais, yrą prašomi At
eitį į draugijos sūdrinkirhą, 
kuris įvyks liepęs 4 dieną 10 
valandą rytų “Sąlidaros” sve
tainėje adręšįį..-įjpv:Wešt ’ 33rd 
St. KviečiamiifMkTąiisyti raporr 
tą iš Tėvyhęs 
gijos/ Šeinio,

lietuvių darbuotoj
Buishas, yra generalis in 
.surance agentas, kuris apdrau 
džia įvairius daiktus 
mobilius, lahgiis, 
namus — ir. diyh 
biomis ir geromis kompanijo
mis. Jo adresas yra toks: 2650 
West 69 St., telefonas Hem- 
lock 4576.

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,

Pranešimas Tėvynes 
Mylėtojų Draugijos 

nariams

DIRBTUVES 
DAVIMAS 
260 naujų 2 fcm 
būt parduoti, 
tralu ir framų, 
karna* Btyliua. 
$ 59.50 2 Arti. 
$ 79.50 2 6m, 
$125.00 2 fim. 
Daugelis kitų barsi 
kamb., mieg. katnl.. „ —

JO YČE BROS. STORAGE A FURN, 
5711-17 South

Duodamo apskaitlIavimuB dėl storare ir per 
kraustymo. Atdaras 
worth 5181.

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

1909 So. Halsted St.

Senas Naujienų skaitytojas 
plačiai žinomas Chicagos

Detroite, Mieli. Raportą išduos 
naujai išrinktas draugijos 
vice-prezidentas Dr. Graiču- 
nas.

Lietuvių
ta mėnesinis susirinkimas įvyks an 
tradienyj, Liepos 3 d., 8-tą vai, va 
kare, Sandaros svetainėje, 814 W 
33rd St.

Visos narės atsilankykite skait 
tingai, nes turime daug reikalų ap 
tarti draugijos gerovėj. Taipgi ku 
rios esate užsilikę su mokesčiais, ma 
lonėkite užsimokėti.

A. Buchinskienė, Sek rot.

Naujai atidaroma GOLDEN GATE 
BUFFET, Subatoj, Birželio-June 30 
1934 adresu 4070 Archer Avenue, 
South-West nuo Califomia Avenue. 
Tel. Lafayette- 4054.

Dalininkės yra 
MRS. A. SVILOW 

ir MRS. A. PRUSIS.

Šiomis dienomis Chicagoj 
lankėsi prez. Roosevelto 
“brein” trusto narys No. 1. Jis 
yra prof. Tugwell.

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

laikė savo 
Per pasta- 
buvo susi- 

D ame no ofisu
buvusio Meldažio, antradie- 

3 d., 8 valandą vakare 
visų susirinkti.

Ramygalietis.

RENDON 5 kambarių flatas 
$15.00. 

1948 Washburn Avė.

Beje, dar galėtų prisikabin
ti prie šios reporterio ovaci
jas draugas Vaidyla. Bet nuo 
to laiko, kada jis pradėjo kū
dikių draugijėlėms vadovau
ti, Vaidyla pasidarė nepapra
stai rimtas ir tik svarbiais ir 
opiais, jo manymu, klausi
mais teatsiliepia. Todėl esu 
šiur, kad j paprasto reporte
rio kalbą jis nekreips dėme
sio.

Abelnai imant, Seimo di
džiumos delegatai jaučiasi kal
nus nuvertę. O palyginus su 
didesniais “kalnais” atrodo, 
kad jų nuverstieji “kalnai” yra 
taip menki ir pilki, kaip men
kas ir pilkas yra visas musų 
gyvenimas.

JLVJLan, cigaretas yra 
geriausias parūkymas. Tai 
yra trumpas parūkymas ... 
ir apart to lengvesnis.

“Aš patemijau, jog tu 
ir rukai Chesterfields. Jie 
man labai patinka.”

tyrimu ■—- lietuvių real esta- 
tininkų. Pradžioje — 15 ar 20 
metų atgal — jis darbavosi 
kartu su buvusiu plačjai žino
mu chicagiečiu p. Petraičiu, 
kuris po Pasaulinio karo iš
vyko Lietuvon.

Vėliau p. Grigas 
ofisą Bridgeporte. 
ruosius porą metų 
jungęs su p 
Maruųette Parke.

Pastaruoju laiku p. Grigas 
pasitraukė iš to ofiso ir ver
čiasi bizniu vienas. Jo dabar
tinis adresas- yra toks: 6827 
So. Rockwell St., telefonas 
Prospect 3386. Reikalui esant 
kreipkitės pas jį.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West D i vision St. 

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

džerius. Kaip užimąs darbe bo
so vietą, Rypkevičius yra iš
sidirbęs visų bosų ypatybę 
duoti labai atsargius ir trum
pus paaiškinimus, kurie kart 
kurtėmis nieko nepasako.

Visgi jūsų reporteris pajėgė 
ištraukti ir iš jo svarbią sau 
ir visuomenei informaciją. Ki
taip jis nebūtų reporteris. O 
ta informacija ve kokia: pa- 
vilgymui išdžiuvusių gerklių 
ir smegenų garbing 
nijimo įstatų Įeitieji 
toriai, Seimo delegatai, turėjo 
tenkintis praktiškai vien alum, 
ba degtinės Detroite yra sun
kiau gauti, nei Chicagoj.

Žinau, kad draugas Andru
liui! ų gerbiamas Sovietų 

Sąjungos komisaras, nužiuręs 
šiame pareiškime ypatingų re
porterio palinkimą remti bur
žujų valstybinę. Reporteris 
betgi iš anksto pasako, kad 
jo nosis nėra nė truputį la
biau išpurtusi, neigi raudo
nesnė už draugo komisaro no-

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pats tas faktas, kad ant 
Mickevičiaus galvos paliko ne 
daugiau plaukų, rodosi liudy
tu, ’jogei ir jis turėjo vartot* 
šiek tiek savo smegeninę. Ba 
ir amerikonų posakis mokina: 
There grows no grass on a 
busy spot.

Na, o ką jis papasakojo 
apie Seimą? Well, jis priklau
sė Seimo didžiumai. Aišku to
dėl, kad Seimo eiga jam at
rodė olrait. Mat, paprastai ne
malonus mums atrodo tie įvy
kiai, kuriuose mes gauname 
per nosj, t. y. kada priklauso
me mažumai.

Reikia tačiau pasakyti, kad 
ir daktaras Graičunas — nors 
ir trumpai per telefoną — iš
sireiškė kuone taippat, kaip 
Mickevičius. ' Būtent daktarui 
patikusi visa Seimo nuotaika 
ir ypač kai kurios gražios re
zoliucijos. O kada šitaip kal
ba du tokie “brein” truste- 
riai, kokie yra Dr. Graičunas 
ir Mickevičus, tai vargšui plu- 
geriui reporteriui nelieka nie
kas kitas daryti, kaip tik “su
valgyti” jų “naują dalybą”.

Sugrįžo iš Detroito Seimo ir 
Rypkevičius, Naujienų mene-

“TraĖMU LOV4 DEVINTA. 
ME miegojimo vagone. Buvo sunkus tru- 
kis ir šaltas vakaras—snigo—ir aš pamis- 
linau apie trūkio inžinierių,. Garbinu 
ir godoju šituos vyrus."

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
N u vežame ir i tolesniaa vietas 
Supakavimas, Storage, Cratinff 

Persiuntimai 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago. UI. 

Ofisas 8406 S. Halsu*! ai.

Sekmadienį, liepos 1 d 
grižo į Cbicagą iš SLA. Seimo 
Julius Mickevičius, kuris, kaip 
reporterio uoslė sako 
ten, jei ne pirmu, tai ir ne pa
skutiniu lietuvių seimavotojų 
“brein” trustui.

Real Estate For Sale 
y, Nąmąi-Žeąiė pąĮrjąyimuj 
PARDAVIMUI 8 flatų namas ir 

saliunąs, foreclosure pardavimas. La
bai pridnanla kaina. Namas 1434 S. 
49 -Ct, atsišaukite 5400 W. 25 St., 
Cicero.

URMO SANDftLIO IŠPAR- 
PrivcrHtaR Pratuštinti Vietą, 

parlor setai tuojaus turi 
GrnžUR paairinkimas apdan- 
kiekvienam asmeniui patin
gėtai dabar ______  $29.95
getai dabar ----- ..... $34.95
oetal dabar $39.50—$49.50 

, Btudio coUcheB. valg. 
ir kitų.
- • “ 1 CO.

Halsted S t.

vakarais. Tel. Wenv
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