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PARYŽIUS, 1. 1 
ko dalinai suparaližuotas prie- 
vakarinėj Franci jo j, Vilią’ ban
kui, Miliau mieste suspendavus 
išmokėjimus. Tą banką įsteigė 
karalius Louis XVIII 1818 m. 
ir jis turėjo 32 skyrius Avey- 
ron ir apielinkės departamentuo-

Rusija uždraudė pri 
vatinius grudų 

pardavimus

NEW YORK, 1.1
Crumm, 16 m. mokinys, namie 
pasidirbo narūno gaubtuvą ir 
su tėvu išvyko į gilų Estling 
ežerą jį išbandyti. Vaikui nusi
leidus į vandenį, atsipalaidojo 
guminė tuntele, kuria buvo teš
kamas oras ir vaikas prigėrė. 
Jo kūnas dar nesurastas.

Priėmė Amerikos 
pasiūlymą suvaržyti 

ginklų prekybą

BROWERVILLE, Minn., 1. 2. 
—Du žmonės liko užmušti ir 
lakūnas sunkiai sužeistas susi
daužius jų lėktuvui.

Patterson, La., susidaužęs Gypsy Moth lėktuvas, kuriame žuvo garsusis lakūnas James R
Lenkų konservatoriai 

už santykius su 
Lietuva

GENEVA 
nusiginklavimo konfėrencijos 
komiteto posėdis priėmė prezi
dento Roosevelto pasiūlymą su
varžyti ginklų gamybą ir pre
kybą.

Einant tuo pasiulymu, butų 
įvesta registracija, garsinimas 
ir griežta ginklavimos priežiu-

BERLYNAS, liepos 2 
Hitleriui begailestingai malšinant opoziciją pačių nacių eilėse, 
jau liko sušaudyta daugiau šimto žmonių. Vien tik Berlyne 
nužudyta daugiau* kaip 60 žmonių.

Sušaudytieji buvo teisiami specialio tik dabar pradėjusio 
veikti teismo ir kaltinamiesięms buvo duodama tik 3 minutes 
pasiaiškinti. Po to jie buvo vedami į kiemą ir tuojaus sušau
domi. Visi sušaudymai buvo atlikti kadetų mokyklos kieme. 
Niekuriems žymesniems nacių rudmarškinių vadams buvo duo
ta proga patiems nusižudyti, bet jiems atsisakius, jie liko su
šaudyti.

Be sušaudytų, dar keli šimtai nacių yra areštuota ir lau
kia savo eilės, kad atsistoti prie sienos. Taip Hitleris ir jsigar 
Įėjęs Goering (savo laiku du sykiu buvęs uždarytas Švedijos 
beprotnamy) “valo” rudmarškinius.

Nubaustas “žibinto 
redaktorius

Lenkams lakūnams 
nesiseka; nusileido 

Vokietijoje

Chicago, I1L, Antradienis, Liepos-July 3 d., 1934

Už francuzus konfis 
kuota “Lietuviška 

Ceitunga”

Prezidentas išplaukė 
atostogauti

Kredito kooperatyvas 
rūpinasi sodininkystę 

plėstiPenki žmonės nušau 
ti; vienas jų jau

nas lietuvis

Lenkai lakūnai, bro 
liai Adamowicz, pa 

siekė Varsavą

Palanga laukia vąsąro 
tojų

Kartu liko įsakyta lokalėms 
valdžioms griežtai žiūrėti, kad 
nebūtų grudų vogimo ir eikvo
jimo. Taipjau uždrausta loka
liems viršininkams keisti cent- 
ralinio komiteto planus.

PACIFIC, Mo? 1. 2
Thost, jo žmona ir jų duktė 
sudegė, kąi jų ąuotmobilis už
kabino kitą, nusirito į griovį ir 
užsidegė.

MASKVA, 1. 2.
partijos centralinis komitetas 
išjeido dekretą, kuris uždraudė 
privatinius grudų ir duonos 
pardavimus iki valdžia užbaigs 
kolektavimą grudų iš valstie
čių. Tai bus apie gruodžio 1

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai praną- 
šauja:

Giedra ir gal biskj vėsia#
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:-

SHANGHAI, Chinijoj, liep. 
1. — 4 žmonės liko užmušti 
ir 11 sužeista bombai sprogus 
traukiny tarp Mukdeno ir Pei- 
ping.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kra
što komendantas sukonfiska- 
vo vieną “Lietuviškos Ceitun- 
gos” laidą ir uždraudė ją pla
tinti bei leisti antrą tos die
nos laidą. Laikraštis sukon- 
fiskųotas už tai, kad straip
sniu “Prancūzų kietasprandiš- 
kumas kaltas dėl nusigin
klavimo konferencijos ne- 
sisekimo” įžeidė mums drau
gingą valstybę. Laikraščio re
daktorius Hopp nubaustas 
1000 litų pinigine pabauda ar
ba vieną mėnesį kalėti.

LAPIAI.—Š. m. V. 27 d. įvy
ko Lapių ž. u. kredito d-jos vi- 
suot.' narių susirinkimas. Susi
rinkime tarp kitų klausimų nu
tarta padėti savo nariams so
dininkystę plėsti, šį sumanymą 
įvykdyti pavesta valdybai ir ta
rybai. Numatoma nariams, pir- 
kusiems medelius bei krumūs 
įki 10 Olt. kredituoti metams, 
200 lt.—2 met., 300 lt. — 3 
met. ir t.t.

WASHINGTAN, 1. 1. —Kad 
paagelbėti Mendieta valdžiai, 
prezidentas Rooseveltas neti
kėtai paskelbė gignklų embargo 
Kubos maištininkams ir kariau
jančioms su valdžia frakcijoms. 
Ginklus galės pirktis Amerikoje 
tik Kubos valdžia.

MASKVA, 1. 1 
dama kitoms šalims skridimuo
se stratosferon, Rusija pasiga
mino baliuną, kuris, tikimąsi, 
galės pakilt stratosferon 25 my
lias ir jis bus paleistas prie pir
mo patogaus skridimui oro. 
žmonių jame nebus vien auto- 
matški moksliniai instrumentai

' MADISON, Wis., 1. 2. —Va
kar-įėjo galio n ir pradėjo veik
ti VVisconsine nedarbo apdrau
da, kuri palies apie 2,000 biznių 
ir inustrinių įstaigų ir apie 
400,000 darbininkų.

Apdraųdos planą paruošė in
dustrinė ' komisija ir jį priėmė 
valstijos ■' legislatbra. * Tai yra 
dar pirma plačioj skalėj nedar
bo apdrauda Amerikoj.

Einant Wisconsino planu, 
samdytojai gali savanoriai su
daryti apdraųdos fondą, iš ku
rio bedarbiai galėtų gauti pusę 
savaitinio uždarbio.

SAN MATEO, Cal., 1. 2. — 
Du vaikai žymios Long Island, 
N. Y*, šeimynos žuvo gaisre, 
kuris sunaikino Mrs. Ruggles 
dvaro namus. Motina tuo lai- 
ku buvo išvažiavusi pasivaži
nėti su svečiais, po “įkurtuvių” 
pokilio. /

cagoj n- priemiesčiuose 
nušauti penki žmonės.

Tarp nušautųjų yra ir vie
nas Town of Lake lietuvis, Wil- 
liam Martishas, 24 m., 4538 S. 
Marshfield Avė. Jį nušovė Ed- 
ward Stodolny, 30 m., 1856 W. 
45 St., kuris taipjau liko nušau
tas, Matyt, tarp jų jau senai 
ėjo kivirčiai. Jie pirmiausia 
susitiko restorane prie 47 ir 
Marshfield gatvių, kur susiki
virčijo, (bet liko perskirti. Kai 
apie 2:30 vai. naktį, kada smuk
lės jau senai turėjo būti užda
rytos, jie vėl susitiko smuk
lėje prie 4501 S. Marshfield 
Avė., abu išsitraukė revolve
rius ir pradėjo šaudytis ir abit 
krito mirtinai sužeisti. Stodol
ny pasimirė vietoj, o Martishas 
Evangelical ligoninėj.

Dar daugiau nacių vadų sušaudyta. Hin- 
denburgas siunčia reichwehrą apsaugoti 
von Papeną. Opozicija dar nesutriuškinta

BERLYNAS, liepos 2. — Žu
dymas įtartų nepaklusnumu 
Hitleriui nacių vadų tebesitę
sia. Vien Berlyne esą sušau
dyta 50 vadų, nors valdžia tą 
skaičių ir mažina. Ilgai delsęs 
Hitleris pradėjo veikti visu 
nuožmumu ir žudynės tęsis tur
būt dar ilgą laiką, iki arba opo
zicija, arba ir pats Hitleris liks 
nugalėti.

Visoms žudynėms vadovauja 
pasižymėjęs kruvinais darbais 
Goering, kuris dabar labai su
stiprino savo poziciją valdžioję, 
nes jis išgelbėjo ^Hitlerį '"nuo 
nuvertimo.

Kaip Goering, taip ir propa
gandos minis teeis Goebbels da
bar atvirai sako, kad galvos

VARŠUVA. VI. 5. Elta. — 
Laikraščių pranešimu, nese
niai įvyko lenkų vyriausybei 
artimų sujungtų konservato
rių grupių vyriausio komite
to posėdis, kuriam pirminin
kavo atstovas, kunigaikštis 
Radvila. Susirinkime buvo 
priimta programinio pobūd
žio rezoliucija. Toje rezoliu
cijoje konservatoriai sveikina 
ligšiolinius lenkų vyriausybės 
užsienių politikos pasiseki
mus, būtent, sutartis su Vo
kietiją ir su Sovietų Rusija.

4^ reiškiama vilties, kad 
bendrMsM>i«vinias su 

Prancūzija bud Išplėstas ir į 
ūkio sritį. Konservatorių ko
mitetas, esą, pasisakė taip pat 
už santykių su Lietuva surior- 
mavimą.

The Dithuanian Daily News
Entered a$ second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, I#, 

under; the Act pf March 3, 1879

Komendantas 
nubaudė atsakingąjį “žibinto” 
redaktorių A. Baužą už straip-* 
snį, tilpusį 21 numery, 200 lt. 
arba 14 parų arešto. Redakto
rius pasodintas daboklėm o 
“Žibinto” 21 num. konfiskuo-

Jie išskrido iš New Yorko, 
bet skrido šuoliais. Pirmiau
sia jie nusileido Newfoundland 
saloj ir tik p 
cijQh<A.r-Įk^iK 
turėjo dar tris sykius nusileis 
ti Europoj. '

ANNAPOLIS, Md., 1. 2. — 
Palydėtas šimtų žmonių, pre
zidentas Rooseveltas vakar 
kruizeriu HudsOn išplaukė ato
stogoms. Jis aplankys salas 
Coribejos juroj, paskui per Pa
namos kanalą išplauks į Paci- 
fiko vandenyną ir pasieks Ha- 
waii salas. Iš ten sugryš lai
vu į San Francisco ir tada trau
kiniu j Washingtoną. Preziden* 
tas sugryš namo apie vidurį 
rugpiučio mėn.

VARšAVA, 1. 2. šiandie 
į povakarę lakhnai broliai Ada- 
mowicz atskrido į Varšavą ir 
buvo labai i^kiliningai pasitik-

Veik visi atstovai pagyrė 
Ameriką už jo konstruktyvį pa
siūlymą.

Pasiūlymas bus pasiųstas vi
soms valstybėms ir tikimąsi, kad 
jis bus įrašytas j nusiginkla
vimo sutartį.

CHICAGO. — Sekmadienio 
naktį {variuose kivirčiuose Chi- 

liko

JEFFERSON, Wis., 1. 2. — 
Earl Gentry, 47 m., buvęs I 
Evansville, Ind., policistas, vė-j 
iau buvęs Ind. Ku Klux Kla-j 

vado Stephenson sargas, 
rastas sumuštas ir nušautas 
savo automobily prie tvenki
nio, netoli našlės Mrs. Gili na
mų, pas kurią jis gyveno. Spė
jama, kad jis kur kitur buvo 
nužudytas.

Nužudytasis Gentry, Earl 
Klink ir Stephenson buvo tei
siami už išgėdinimą ir nužu
dymą 28 m. mokytojos Magde 
Oberholtzer. Štęphenson liko 
nuteistas visam amžiui kalėji
mam o Gentry ir Klink, kurie 
buvo teisiami tik už tos mer
ginos išvyliojimą iš namų, bu
vo išteisinti.

TORUN, Lenkijoj, b. 2. — 
Broliams Adamovicz, kuriems 
pasisekė perskristi Atlantikąiš 
Newfoundland salos ,visai nesi
seka skristi kontinente, kur jie 
jau ketvirtą kartą turėjo nusi
leisti. Jie pirmiausia nusileido 
šeštadieny prie Flers, Franci- 
joj. Ten pasitaisę lėktuvą, nu
skrido į Paryžių. Po to jie pri
trukę gasolino buvo priversti 
leistis bulvių Jauke ties Gros- 
sen, Vokietijoje. Išskridę iš 
ten, jie nusileido netoli nuo 
čia, sugedus gasolino tuntoms. 
Pasitaisę tuntas jie mano tuo- 

skristi .į Varšavą.

pasieny, Bavarijos sostinės Mu- 
enchen kripty esą girdėtis šau
dymas iš kanuolių. Vokietijos- 
Austrijos siena yra uždaryta.
Rudmarškinių tarpe opozicija 

tebėra stipri

Žudynės Vokieti 
jo] tebesitęsia

Kitomis Berlyno žiniomis, 
opozicija Hitleriui ir jo sėb
rams rudmarškinių tarpe tebė
ra stipri ir nors daugelis opo
zicijos vadų liko sušaudyta, vis- 
tiek pavojus Hitleriui nėra pra
ėjęs.

Kas ištikrųjų dedasi Vokie
tijoje, tikrų žinių nėra, nes 
visoš’ žinios yra cenzūruoja^ 
mos ir neišleidžiamos* į užsienį. 
Hitlerio šalininkai tikrina, kad 
eina tik kruvinas partijos va
lymas nuo negeistinų elementų.

sigailėjimo.
Tikimąsi, kad galutinai su

triuškinus nacių maištininkus, 
Goering bus pakėltas į vice
kanclerio riĮetą, ikurią dabar 
užima von Papen.

Von Papen tebėra savo na
muose, po didele ištikimiausių 
ne rudmarškinių, bet juod- 
marškinių sargyba.

Jis nors ir viešai yra išėjęs 
prieš nacių politiką, bet visgi 
nesąs įveltas į nacių suokalb) 
nuversti Hitlerį. Bet vistiek 
von Papen laikomas po areštu 
savo namuose ir turbūt bus pa
šalintas iš valdžios. Veik visi 
von Papeno pagelbininkai mi
nisterijoje arba liko sušaudyti, 
arba patys nusišovė. Pats von 
Papen busiąs išstumtas iš val
džios ir jo vieton bus pastaty
tas Goering. Kitomis žiniomis, 
von Papenui įsakyta arba nusi
žudyti, arba busiąs sušaudytas.

Prezidentas Hindenburgas, 
kuris serga savo dvare, irgi su
sirūpinęs von Papen likimu ir 
įsakęs reichswehrui pasirūpin
ti jo saugumų, taipgi prigrū
mojęs paskelbti apgulos stovį, 
jei von Papen butų persekio
jamas. Hindenburgas norys jį 
skirti savo įpėdiniu—Vokieti
jos prezidentu. Tos vietos no
rys ir Hitleris.
Austrija girdi kanųolių šuvius 

Vokietijoje
LONDONAS, 1. 2. —Gautomis 

iš Viennos žiniomis, Vokietijos

d BERLYNAS, 1. 2. — Lenkai 
lakūnai, broliai; Adamowicz, ku
rie iš Newfoundland salos nu
skrido į Franciją, vakar ryte 
išskrio iš Paryžiaus į Varšavą, 
bet buvo priversti nusileisti 
100 m. j rytus nuo Berlyno. 
Jie mano toliau skristi šiandie.
Broliai Adamovicz vėl turėjo 

nusileisti

Ginklų embargo į 
bos maištininkams ųinu.L ’

Klausykitės 
Naujienų

Radio Programų 
0.1F 1Cr Jlz Jtv U JL vJ

9 vai. vakarę iš stoties WSBC 
1210 kilocycles

Ties
Wedell. Wedell žuvo bemokindamas Frank Sneeringen skraidyti. Spėjama, kad mokinys nusi 
gando ir “užšalo”, prie vairo. , c

Birželio mėn. 12 d. laukiamas 
atyažiuojant, vasarotojus links
minti, 
kestras

Per Palangą dabar taisomi 
tel.-telegr. laidai. Vienas dar
bininkas iškrito iš stulpo ir 
stipriai prisitrenkė. Nuvežtas j 
Klaipėdos ligoninę.

Nuo birželio m. 1 d. imą kur
suoti autobusai į Kretingos st., 
o į Klaipėdą kursavimas sudąž- 
nėja.

Miesto gatvių dar nelaistp, 
dėl ko, pravažavus auto, dul
kės pasikelia debesimis.

Vištininkų km. nuo perkū
nijos trenkimo sudegė vięnąs 
klojimas su javais ir k.

Gegužės mėn. 25-27 d. nemo
kamai skiepijo vaikus nuo rau-

Pigį^os kainos
Kaimiečiai, jausdami Palan

goje vasarojimo sezoną, ėmė 
vežti maisto produktų, dėl ko 
šie smarkiai atpigo. Pav., da
bar sviesto klgr. turguje kaš
tuoja 2 lt, kiaušinių 10 št. 
cent. ir panašiai. Kambariai 
gi visai pigus.

Atvažiuoja gusarai

WASHINGTON, 1. 2. — Pre
zidentas paskyrė ekonominio Į 
saugumo komisiją, kad ji pa-i 
ruoštų socialės pagelbos įsta
tymų .projektus sekamam kon
greso posėdžiui.

Į komisiją įeina iždo sekre- 
tęrius. Morgepthau,. darbo sek
retorė JPerkins, agrikultūros 
sekretorius Wallace, gen. pro
kuroras Cummings ir federa
linio šelpimo administratorius 
Hopkins.

Jie galės pasirinkti pataria
mąją komisiją iš visokių sryČių 
darbuotoj ų—darbo, prekybos ir 
pramonės, socialių darbuotojų 
ir valstijų ir lokalių valdžių.

Taipjau bus paskirta techni
nė komisija, kuri surinks ir 
koordinuos visus faktus.

Patariamoji komisija išklau
sys visų užinteresuotų grupių 
nuomones dėl nedarbo apdrau- 
dos ir ekonominio pastovumo.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

M®
Prince FerdinandCrownPrincese Sophie

Birželio 2 d
Jonas Gedraitis

Pasveikę Draugijos nariais

PASISKIRK SAU

LIETUVOS ŽINIOS

(ndiana Harbor, Ind

Rašo Petras Bedalis

DIDELE EKSKURSIJA
Petras Malūnas

Populiariu Expresiniu Garlaiviu NORGELEONARD
BREMEN

Genovaitė Pocius

Bremer havene bus transf e
Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems

Garantija ir Patarnavimas nuo 1 iki 5-kių metų veltui

Chicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaitės įsirašė 
sekami nauji nariai:

Juodašimtiška dvasia 
Lietuvos studentijoj

) W. 63rd St 
emlock 8400

plaukia, 
garlaivis 
Kauną.

H AMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

Genovaitė Pociūtė yra

pro pat musų pasienio poli
cijos sargybinį. Įvykis stropiai 
tiriamas.

sudaro 
direkci

M. Endrelienė
R. Šumelienė.

K. Narbutas^
P. čerienė,
K. Vilienė,
J. Dovidaitis,

Vokiečių fašistai šaudo 
į Lietuvos pasienio 

sargybą

nuo baisių to karo pasėkų. Apačioj

buvo
vakaras, 28 birž.

kiti nariai: inž

ir ki- 
vadai

Aplikantams žino 
tina

Rengia Ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoj

Bruožai iš musų pa 
šalpos draugijų 

istorijos

Klaipėdoje Steigia 
mas Komercijos In 

stitutas

WESTING- 
HOUSE Refrige 
ratoriai nuo

$137.00 
ir augščiau

Musų naujas narys Jonas 
Gedraitis yra Cicero pilietis. 
Tiesa, jis dar nesenai gyvena 
Ciceroje, bet jau ir su Chica
gos gyvenimu dalinai ryšius 
yra padaręs. Pavyzdžiui, jis 
seniau buvo aktyvus “Biru- 

dainininkas ir

Refrigeratoriai
nuo $116.50

ir augščiau

visai nežinomai

kų nebebus, vietos plieno lie
jyklos pradėjo atleidinėti 
žmonės iš darbo neapribotam 
laikui. Mat per keletą mėnesių 
plieno trustas buvo suėmęs lai
bai daug darbininkų į darbą 
ir dirbo septynias dienas į sa
vaitę ir skelbė, kad turi la
bai didelius užsakymus. Bet 
kaip tik aprimo streikų ruoši
mas, paskelbė, kad bus paleis
ta pusė darbininkų'” iš darbo, 
nes tiŽsakyriihfetažfcl'baig'e; Tai,' 
mat, kaip mus vėi’gus, plieno 
liejyklų darbininkus, mulkina. 

—Šapos darbininkas.

Ekskursantai keliaują Lietuvon ant S. S 
“Brenien

riuoti ant S. S. “Stuttgart

KLAIPĖDA
18 vai. 35 min. iŠ Kaukiemių 
esančių Vokietijos pusėje, į 
Lietuvos teritoriją buvo palei
stas vienas šūvis iš kariško

Lankykite šias didžiausias ir patogiausias Refrigerato 
rių Krautuves ir bukite patenkinti.

KAUNAS.—Birž. 3 d. buvo 
nesusipratimas ir garlaivyje, 
kuriuo važiavo studentų eks 
kursija Studentai, matyt, an
tisemitiškai nusitekę ir pama
tę, kad kasininkas žydas, ėmė 
šaukti “heil Hitlerį” ir reikala
vo, kad kasininkas žydas tuo
jau pasišalintų iš garlaivio.

Garlaivio kapitonas turėjo 
plaukti atgal j Vilkiją nors jau 
ir buvo gerą galą nuo Vilkijos 
nuplaukęs. Kai išlipo kasinin- 

kapitonas vienas ne- 
Bct po ligų derybų 
iš Vilkijos išplaukė j

iš musų Jono ir 
“Birutės” pastogėje 
pilnas žmogus. , 

Galimas daiktas,

» “ Jeigu esate padavę aplika
ciją įstojimui į Chicagos Lie
tuvių \ Draugiją — Draugijos 
ofise bei atstovams nelaukda
mi kitokių pranešimų pribu
kite bile ketvirtadienio vaka
re kaip 8:30.į Draugijos ofi
są, 1739 So. Halsted St., čia 
bus daktaras, patikrins apli- 
kanto sveikatą ir podraug ga
lėsite pilnai sumokėti Draugi
jon savo įstojimą ir liktis na
riais organizacijos. Lauksime.

P-nas Petras Motunas iš 
amato yra barzdaskutys; jo 
biznio ir gyveninio vieta 2839 
West 63rd St. Marųuetto apie- 
linkė susilaukė vieno nario į 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
daugiau. Smagu, kad ir čia 
Draugijos spėkos auga.

kad grai
kų išminčių pilosofų teorija 
yra teisinga, kad iš vyro ir 
moters susidaro tiktai pilnas 
žmogus, bet musų Chicagos 
Lietuvių Draugija šitos kilnios 
teorijos nepripažįsta — musų 
knygose Jonas ir Viktorija tu
ri skirtingus numerius ir mo
ka atskiras mokestis Draugi
jon. Geriau pasakius ant Drau
gijos knygų yra dvi ypatos — 
Viktorija Gedraitis ir Jonas 
Gedraitis. \Vell, kaip ten ne
būtų, bet yra labai gerai, kad 
pp. Gedraičiai įsirašė Chica
gos Lietuvių Draugijon.

iško- 
jeigu 
koks 
vado 
‘dva-

jau- 
nuolė vos 17 metų moksleivė, 
ši jaunuolė jaučiasi savyje 
tikra lietuvaitė, pertat pasirū
pino, kad iš pat jaunų dienų 
buvus ir veikus bendrai su 
lietuviais. Malonu tokių jau
nuolių į musų Draugijos skait
lingų narių būrį susilaukti 
kuodaugiausia.

(Toliau bus)

kiau šėlti visame Klaipėdos 
krašte. Mat, Klaipėdos krašto 
gyventojų vaikams eiti aukš
tuosius mokslus pačiame cen
tre nėra jokios aukštosios mo
kyklos. Gi patys neperdaug 
turėdami mokslo dažnai ne- 
siorientuoja įvairių politikie
rių meluose. Be to, institute 
Klaipėdos krašto jaunuomenė 
butų daugiau sulietuvinama ir 
jiems grąžinama jų tikroji 
tautybė ir kalba.

Pereitų metų pabaigoje Lie
tuvos 
pradėjusi svarstyti Klaipėdo*- 
je komercinio instituto įsta
tymą. Tačiau lig šiam laikui 
jo dar nėra. Tą matydama 
Klaipėdos lietuviškoji visuo
menė pati ėmėsi iniciatyvos 
tokį institutą šiais metais bū
tinai įsteigti. Tam tikslui yra 
sudaryta net atskira draugi
ja, kurios valdybą 
pirmininkas — uosto 
jos pirmininkas inž. 
žys, jo padėjėjas yra prof. ši 
moliunas 
Aukštuolis, dr. Gerutis ir dr 
Jurkūnas. Draugija tikisi, kad šautuvo, šūvio kulka pralėkė 
jai nuo ateinančio rudens pa 
vyks Klaipėdoje komercinį in 
stitutą įsteigti. Tsb.

Jau kelinti metai, kad įvai
rių Lietuvos organizacijų bei 
įstaigų susirinkimuose svar
stomas Klaipėdoje komercijos 
instituto’, steigimo klausimas. 
To instituto reikalingumas 
ypač pasidarė būtinas, kai 
hitlerininkai pradėjo smar-

M. Marčiukaitienė 
P. Večerienė, 
O. Matuzevičienc, 
M. Venckuvienė, 
J. Jankus,
J. Mazuraitis,
K. Valackiene, 
J. Gudlingis, 
A. Kvedaras.

Musų Draugijos ser 
gantis nariai:

Refrigeratoriai nuo
$117.00 
ir augščiau

Kitą kartą pranešiu smulk
menas apie išvažiavimą.

Kitos varduvės.
Petras su Povilu irgi turėjo 

šaunias varduves 
paprastas
Musų maitintojas duonos ke*- 
pėjas p. Petras Yarutis ir tro
kštančiųjų pagirdyto jas Povi
las Rice (Raškdvičia) susiti
ko akis į akį ir 'mane, kad jų 
niekas nežino ir1 nežino, jog 
yra jų yflrdadi&iš'. Taiį) ir 
juos pasitiko didėlis būrys jų 
draugų ir pasveikino su var
dadieniu. Povilas Rice visus 
labai vaišino su skaniausiais 
gėrimais per visą naktį. Visi 
susirinkusieji buyę patenkinti. 
Palinkėję laimingos kloties 
Povilui, svečiai skirstės kož- 
nas sau. P-aš P., Rice yra sa
vininkas Tavėrno ir svetainėj 
2101 Broadway.

War destruction in Chateau Thierry. ,
Šiomis dienomis sukako 20 metų kai mažame Serbijos 

mieste, Sarajevo 19 m. studentas Gavrilo Princep nušovė ten 
besilankiusi Austrijos erchercogą Ferdinandą, Austrijos sosto 
įpėdinį ir jo žmoną Sophie. Jų nušovimas ir davė pradžią pa
sauliniam karui, kuriame žuvo mažiausia 9,000,0^0 žmonių ir 
21,000,000 liko sužeistų, neskaitant baisiausio sunaikinimo, ku
rį tas karas atnešė. Dar ir dabar žmonija negali atsipalaidoti 

Chateau Thierry, Fran- 
cijoj, vienas iš daugelio tame kare sunaikintų miestų.

CROSLEY 
Refrigeratorius nuo $99.50 ir augš

čiau.

Viktorija Gedraitienė
Musų nauja narė p-nia Vik

torija Gedraitienė yra žmona 
Jono Gedraičio, tik ką čia 
aukščiau paminėto naujo na
rio ir buvusio “birutiečio”. 
Viktorija irgi buvusi J‘B,irutės~ 
dainininkė, aktyvi darbuo’toj^.’ 
Čia ji dainuodama, veikdama 
užžavėjo Jono širdį. Ir anot 
graikų pilosofo išsireiškimo, 
kad iš vyro ir moters susidaro 
tiktai pilnas žmogus, taip ir

Viktorijos 
susikūrė

Chicagos Lietuvių Draugi
jos nariams jau žinoma, kad 
musų piknikas bus liepos 22 
d. Justice Park, Archer ir 
Kean Avė. Gerbūvio ko
misija, kuri stropiai rūpinasi 
pikniko surengimu, sako, kad 
darbas eina sėkmingai, mano 
kad piknikas bus vienas sėk
mingiausių.

Verta Draugijos nariams 
išanksto pradėti rengtis į sa- 

jis visgi savo šir-lvąją šventę, atėjus pikniko 
dienai ’visi būti Justice Park, 
kad bendrai sudarius didelį 
šurum burum naudai organi
zacijos.

Iki 1890 metų Chicagoje lie
tuvių draugijų, kiek man ži
noma, galima šakyti kaip ir 
nebuvo.. Po 1890 metų pradė
jo laipsniškai dygti, o nuo 
1905 m. tas dygimas lietuviš
ki) organizacijų ėjo gana spar
čiai. Nuo 1890 metų susitvė
rusios lietuvių draugijos bu
vo kunigų bei karčiamninkų 
įtakoj, o po 1905 metų, tve
riant naujas draugijas, rūpi
nosi jų tvėrimu ir vadovavi
mu daugiau pažangus elemen
tas. Nuo 1890 metų iki 1905 
metų draugijos buvo tveria
mos vien bažnytiniais ir tau
tiškais vardais. Tautiniais var
dais draugijos didžiumoje bu
vo karčiamninkų įtakoj — 
karčiartminkas buvo jų “dva
sios” vadas; bažnytiniais var
dais draugijų “dvasiniais” va
dais buvo kunigai.

Karčiamninkai organizavo 
draugijas vien tikslu, kad tu
rėjus sau būrį nuolatinių, 
kostumerių savo karčiamos 
biznyje, o kunigai su savo 
žmonėmis organizavo šventais 
bei bažnytiniais vardais drau
gijas, kad turėjus spėką pa
laikymui bažnytinio biznio — 
parapijos ir kunigo. Pačių 
draugijų narių matarialė pa
rama ligoje ir jiems mirus pa-

SERVICE 
Frop. ]. AMBI 

168 Grand S
A. S. TREČIOKAS

J, . Išplauks iš New Yorko

Liepos 18 d., 1934 m

rymo refrigeratoris lygus 
$130.00 vertes, sumažinta 
kaina tik
šis naujas Standard pada-

rama šeimynoms buvo pasku
tiniu reikalu atsižvelgiant iš 
karčiamninkų ir kunigų taška- 
regio.

žinoma, nuotykių daugybės 
iš senųjų draugijų tvarkos, 
kad nariams apsirgus sunku 
buvo sergančiam nariui 
lektuoti ligos pašalpą 
sergąs narys buvo ne 
kostumeris “dvasinio” 
karčiamninko, bet jeigu 
siniam” vadui esi geras kostu
meris, tai ir už menką ligą 
buvo pašalpą galima išsiko- 
lektuoti su kaupu. Ne kitaip 
ėjo ir bažnytinėse draugijose. 
Apsirgusio nario visi praeities 
rekordai buvo išskaitliuojami 
— ar eini išpažintis, kaip tan
kiai lankai bažnyčią, ar ne
kalbi nieko blogo prieš kuni
gą ir tt. Reiškia, vienos 
tos rųšies “dvasiniai” 
tinkamai mokėjo savo biznį 
saugoti. Draugijos buvo vien 
įrankiai kunigo ir kareiam- 
nin'ko jų biznio interesams.

Nuo 1905 metų atsirado lie
tuvių gyvenime naujas ele
mentas, tai nauji pažangus lie
tuviai ateiviai, produktas 1905 
metų revoliucijos. Tas pažan
gus elementas atvykęs į šią 
šalį nepasitenkino esamomis 
organizacijomis, kurios buvo 
karčiamninkų įr kunigų įta
koj, pradėjo organizuoti savo 
pažvalgoms atatinkamas orga
nizacijas, kurios kuomi 
skyrėsi nuo senųjų organiza
cijų.

(Toliau bus)

Gen. Motors
FRIGIDAIRE

nuo $117.00
ir augščiau

tęs narys 
darbuotojas, bet dabar Jono 
jau chore nesimato; reiškia, 
Cicero alėmė vieną gerą dar
buotoją iš Chicagos.

Bet dar gerai, kad musų Jo
nas nevisai pertraukė “diplo
matinius” ryšius su musų Chi- 
cago; jis nors “Birutę” aplei
do, bet į Chicagos Lietuvių 
Draugiją įsirašė. Tokiu budu 
musų Jonui nuodėmės atleid
žiamos —. .
dyje yra giliai surištas su ChL 
cagos lietuvių gyvenimu.

MANUFACTURING COMPANY

4179-83 Archer Avė. 253(
Tel. Lafayette 3171 Te

CHICAGO, ILL.

SPARTON
Refrigeratoriai 
nuo $129.50 

ir augščiau

. Del informacijų kreipkitės {:
cosMopotrrAN travel petbr Bartkevičius * 

t/TRlUS N* St., Menulio, Mm*.
'BnX,N.Y. MR. PAUL MOLIS

1730—24th St., Detroit, Mieli.
" ” i97“Ad^ St.,New«k,N. J. NBWS PUB. CO.

JOHN SEKYS __ . 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
OHIO LITHUANIAN PUBLISH.

ING CO. DIRVĄ
K. S. KARPIUS 
6820 SuptHor Av.n Ckvaland, O.

MR. C. j. V7OSHNER . ' ' 
2015 Canon St., Pituburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS . u 
, 206 Ali Nations Bank Buitding 

1200 Canon St., Pittsburgh, Pa.

REFRICERATORI
KURIS GERIAUSIAI PATINKA!

Streikų nebebus.
Musų miestelis yra vien 

plieno liejyklomis apsuptas. 
Keletas savaičių atgal pradė
ta ruoštis prie streikų. Vietos 
darbininkai buvo nusiminę^ 
kad reikės streikuoti ir nega
lės sau užsidirbti kelių dole
rių pragyvenimui. Bet kaip 
tik buvo paskelbta, kad strei-

DIDELĖ NUOLAIDA Už SENAS LEDAUNES 
į mainus ant Refrigeratorio.

GRUN0W
Refrigeratoriai 
nuo $139,50 

ir augščiau

433 Park St., Hartford, Conn.
VIENYBE TRAVEL BURBAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBĄ

AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worcester, Man.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’wdy, So. Boston, Mas*.

Trumpos žinelės.
Musų piliečiui p. Jonui Si- 

daugai vietos piliečiai surengė 
jo vardadieniui 24 d. birželio, 
labai “šaunią party”. Mat, 
musų Jonas yra labai populia
rus tarpe vietos lietuvių ir 
svetimtaučių. Dėlto, p. Jonas 
Sidau’ga buvo 
užkluptas. Iš vakaro, birž. 23 
d. kad pradėjo rinktis minios 
į p. Jono Taverną. Pirmiau 
pamanė, kad tai šeštadienio 
vakaras. Bet paskiau sužinojo, 
kad čia yra kas tai nepapras
to ir visi pasveikino, “Jonas 
rytoj visi sveikiname Joną”. 
Prasidėjo “party”. Jonas pra
dėjo vaišinti svečius, o svečiai 
Joną ir taip tęsėsi iki 7 vai. 
ryto. Svečių buvo iš visur ir 
labai daug. Aš nors ir neskai
čiau, bet galėjo būti apie po
rą šimtų. P. J. Sidauga už
laiko Taverną 2006 Broadway.

Piknikas labai pavyko.
LBRP. Kliubas surengė pik

niką birž. 24 d. Diena pasitai
kė labai graži ir vieta visiems 
žinoma ir arti nuvažiuoti. 
Kliubas nesivarė, kad pada
rius daug pelno, bet tik pa
dengus išlaidas. Bilietų nebu
vo jokių. Reiškia, viskas buvo 
free. Bet baigiant pikniką, aš 
priėjau prie rengimo komite
to pirmininko p. Vinco Čipa- 
ro ir paklausiau ar sudursite 
galą su galu.

P-as V. Ciparas sako, kad 
Sugursime ir dar didokas ga
las liks dek Kliubo naudosi 
pareiškė, kad bilas apmokė
jus, liks apie $80.00 su vir
šum.

Peoples Rakandą Krautuvės
Užlaiko Visų Geriausių Išdirbysėtų 

Refrigeratorius, parduoda mažiausiomis 
kainomis ir ant lengvą išmokėjimų.

77; r»E,g< ■Įį
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DRAUGIJOS VALDYBA: J. DEGUTIS
J. MICKEVIČIUS V. MACKUS
P. GALSKIS p, MILĄŠEVIČIA
K. KAIRIS P. MILLER

--------- -_____ . . • •*< •>.

DRAUGUOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas. 

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis. 

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

KONTESTO GARBĖS KOM.i

J. ASCILLA
J. GALSKIENfi
V. PAČKAVSKA$.

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

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117.

ĮĮĮM ;įįr'
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Iš SLA. 38 Seimo
Rašo S. Bakanas

Paskutinė diena seimavimo
DETROIT, Mich., birželio 30 

d. — Tai jau šiandien tur hjut 
bus paskutinė diena. Renkasi 
delegatai j svetainę labai gero
je nuotaikoje ir su draugiškais 
pasikalbėjimais. Jau šiandien 
negirdėti jokių agitacijų ir ne
jaučiama to įtempto ūpo, kaip 
kad pirmesniose seimo dienose. 
Pasak advokato Bordeno, jau 
yra po “armistice day” ir už
viešpatavo taika.

Taika tai taika, laimėtojai 
jaučiasi gerai, o kaip jaučiasi 
pralaimėtojai? Aš nežinau. Ta
čiau kiek aš žinau, taip sakant, 
iš savo “locno” patyrimo, kad 
pralaimėjus negalima gerai 
jaustis. Bet aš turiu pasakyti, 
kad kiek man teko sutikti pra
laimėjusių kandidatus, išrodo, 
kad jie gana gerai jaučiasi ir 
yra geri, taip sakant, “spor
tai”.

Na užteks apie tai. Jau yra 
vardošankis ir po vardošaukia 
seka skaitymas vakarykščių 
sesijų protokolų, kurie yra pri
imami su mažais pataisymais.

Viskas einasi kuo geriausiai. 
Rezoliucijų Komisijos narys P. 
Grigaitis skaito rezoliucijas, 
kurios yra priimamos vienbal
siai. (1) Vilniaus klausimu re
zoliucija, (2) Bedarbių apdrau-

PBOGRESS
FURNITURE CO.

EINA DIDIS

CLEARANCE

išpardavimas
DAUGYBĖS BARGENŲ 
Didžiausis sučėdymas!

Puikus seklyčiom Setai, ver
ti iki $95.00

$20.00 Garantuoti Springsi- 
niai Matrosai po

$9.95

PETER PEN

*
Pocahontas mine run tonas 

TEL. REPUBLIC 8402

Naujienas galima gauti nusi
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 Superior avė

3222-26 S. Halsted St
Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Išgirskite musų radio programą 
nedalioj, 11-tą vai. prieš pietį iš 
WGES stoties, 1360 kilocycles.

$12.50 Simmons Dobeltavi 
lovom Springsai po 

$5.95
$30.00 vertės gražus Studio 

Couches po 
$19.75 

Lengvus Išmokėjimai 

dos ir socialės apdraudos, (3) 
Antrojo skridimo reikalais, (4) 
Rezoliucija dėl Tom Mooney 
paliuosavimo, (5) Rezoliucija 
jaunuolių švietimo reikalais.

Po rezoliucijų prieinama prie 
komisijų. Komisijų 
rekomenduoja seimui 
jų Komisijų sąstatą.
yra sekamas ir buvo

Kontrolės komisija
Stasys Gegužis
S. Cibulskis ir 
J. Bučinskas.
Skundų ir Apeliacijų Komisi- 

komisija 
Pastovių- 
Sąstatas 

priimtas:

\ Adv. C. J. Kalinauskas
I S. Bakanas ir

A. Zalatorius.
Sveikatos komisija:
Dr. V. Šimkus
Dn J. T. Vitkus
Dr. I. Bronušas.
Finansų Komisija:
P. J. Varkala
J. Stungis
J. Marcinkevičius.
Įstatų Komisija:
Adv. Šalna 
šmulkštis 
Kun. Valadka.
Apšvietos Komisija:
Dr. Montvidas
Dr. Kubilius
J. Miliauskas.
Labdarybės Komisija:
Vinikas
Mrs. Edkins
Černiauskas.
Jaunuolių Komisija:
P. Stanislovaitienė 
Sabaliauskaitė 
Levickas.
Tautiškų centų paskirstymo 

komisijos priduodama du ra
portai: didžiumos ir mažumos. 
Skritulskas skaito didžiumos. 
S. Žukauskas mažumos ir Žu
kausko rekomendacija priimta. 
Ji yra sekama:

Tautiškų centų paskirstymas:
Antram Transatlantiniam .
skridimui  .......... $500.00

Jaunuolių švietimo
fondui ................... 1,000.00

SLA našlaičių fondan.... 500.00 
SLA moksleivių fondan 350.00 
Kultūros Draugijai Vilniuje

per Dr. Alseiką ....... 200.00
Chicagos Lietuvių Dienai

’ Pasaulio Parodoj .... 100.00 
Etinės Kultūros Draugijai

Kauno Skyr.................. 100.00
Pittsburgho Universiteto

Kambariui ..........  100.00
Etinės Kultūros Draugijos

Kupiškio Skyr...... ...... .
JPieno Lašo Draugijai,

Lietuvoj .......................
“žiburėliui” moksleiviams 

šelpti Lietuvoj ... .
Jaunajai Birutei,

Chicagoj ..... .
Bedarbių fondui

Sekantis seimas viešu balsavi
mu nubalsuota Cleveland, Ohio. 
Gavo 90 balsų, o Scramton, Pa., 
gavo tik 47 balsus. Tik šios 
dvi vietos tebuno nominuotos.

Einama prie seimo uždary
mo. Prezidentas Gegužis pasar 
ko atatinkamą prakalbą ir visi 
delegatai kuo ramiausiai užsi
laiko.

Tolesniai prezidentas Gegužis 
pakviečia p. Strumskį prie pia
no ir Zosę Vitaitienę vadovau

50.00

33.50

33.50

10.50
500.00

ti sugiedoti Lietuvos himną. 
Visi delegatai atsistoja ir su 
gieda. Tada p. Gegužis pareiš 
kia, kad šis seimas jau yra už 
darytas ir tai jau buvo apie 
12:30 vai. po pietų.

Įspūdžius apie seimą parašy
siu kitą kartą.

Pennsylvanijos

čarteryje SLA
skambės seka-

SLA 38-tas seimas nesvarstė 
nei didžiumos, nei mažumos 
konstitucijos projektų, ir tokiu 
budu Įstatų Komisijos darbas, 
ar jis buvo ko vertas ar never
tas, ir vėl nuėjo perniek.

Vienok seimas priėmė keletą 
konstitucijos pataisų ir priedų, 
o taipgi pataisė SLA čarterį, 
kurį jau senai reikėjo taisyti.

Čarterio pataisymas buvo 
priimtas sulig P. Grigaičio įne
šimo. Pataisymas paliečia Su
sivienijimo tikslo apribavimą, 
vyriausios raštinės vietą ir Su
sivienijimo valdymos tvarką. 
Senajame čarteryj tikslas bu
vo pasakytas keliais nelabai 
tiksliais žodžiais, raštinė buvo 
prirakinta prie Wilkes Barre, 
o apie seimus nebuvo nei žo
džio. (Priimtas Grigaičio patai
symas nusako Susiyienijįmo 
tikslą labai aiškiai ir leidžia 
Susivienijimui turėti savo vy
riausią raštinę tokiame mieste, 
kokį Susivienijimas laiks nuo 
laiko pasirinks 
valstijoj.

Pataisytame 
tikslas dabar 
mai:

“šio Susivienijimo tikslas yra 
auklėti brolybės dvasią ir vy
kinti labdarybės ir žmonišku
mo . principus; teikti materiali
nę pašalpą ir pagalbą sergan
tiems, pavargusiems ir pasenti- 
siems nariams, o taipgi savo 
mirusiųjų narių našlėms ir naš
laičiams; tobulinti narius doros 
ir proto atžvilgiais ir gerinti 
jų visuomeninę ir ekonominę 
būklę; skleisti šviesą tarp lie
tuvių, leidžiant ir platinant 
mokslo raštus, rengiant paskai
tas, steigiant mokyklas, tei
kiant stipendijas savo nariams 
moksleiviams ir jų vaikams ir 
kitokiais tinkamais budais; 
steigti ir užlaikyti pomirtinį 
fondą pomirtinėms mokėti mi
rusių narių pašelpgaviams, pa- 
šelpos ligoje fondą savo na
riams šelpti ligoje, lėšų fondą 
administracijos išlaidoms ap
mokėti, o taipgi kitokius fon
dus, kurie butų reikalingi šio 
Susivienijimo tikslams vykin
ti.”

Konstitucijoj tapo pataisytas 
tas paragrafas, suli£ kurio 
Pildomoji Taryba galėjo būti ir 
šiaip ir taip renkama, tai vi
suotinu balsavimu tai seimo de
legatų balsais. Pataisymas Pil
domosios Tarybos rinkimą nu
sako labai aiškiai. Pildomoji Ta
ryba turi būti nominuojama ir 
renkama visuotinu balsavimu 
narių balsais kuopose. Trys 
kandidatai kiekvienam urėdui 
daugiausia gavę balsų nomina
cijose yra paduodami balsavi
mui kuopose ir vienas daugiau
sia gavęs balsų skaitosi išrink
tu. Seimas gali išrinktąjį ne-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

SLA KONSTITUCIJOS PA
TAISOS IR PRIEDAI

Trys iš padegėjų trusto Chicagoj — (iš kairės į dešinę) Nicholas Basųris, Valentine Notaryi 
ir Rudelph Pisani kamantinėjami prokuroro pagelbininko Kearney (dešinėj). Kaltinama, kad 
tas padegėjų trustas padegimais padare žalos už $2,000,000 ir kad to trusto sukurtuose gaiš- I 
ruošė.žuvo mažiausia trys žmonės. ‘Padegimai buvo daromi tikslu iškolektuoti apdraudą.

ku-

patvirtinti tik dviem trečdaliais 
balsų.

Iš F. J. Bągočiaus mažumos 
konstitucijos projekto seimas 
priėmė daugelį naujų apdrau- 
dos būdų, kurie dabar galės 
būti įvesti Susivienijimo. Pa
didintas mokestis iki $1000 ap- 
draudos seimas atmetė, vienok 
per greitumą ir neapsižiūrėjimą 
seimas priėmę Bagočiaus pa
siūlytas mokestis $2000 apdrau
dos sulyg pakeltų ratų.

Taip pat be užtektino ap
svarstymo seimas priėmė šešis 
naujus apdraudos budus, 
riuos siūlė Įstatų Komisija. Su 
tiek daug įvąirių skyrių Susi
vienijime gali pasidaryti daug 
painiavos.

Štai kokie nauji apdraudos 
skyriai tapo įvesti:

Viso amžiaus — lygus mo
kestis sulig metų.

Viso amžiaus — mažėjanti 
mokestis sulyg amžiaus.

Dvidešimts metų mokestis 
su pasirinkimu gauti rezervą 
po 20 metų.

Pinigai sulaukus 60 mėtų. 
Pinigai sulaukus 65 metų. 
Pinigai sulaukus 70 metų. 
Pinigai’ po; £0 metų. .
Paskutiniai į keturi skyriai 

įvairios ryšys taip vadina- 
“endowment” pliano, kurs

yra
mo
yra kombinacija pinigų taupy
mo ir apdraudos.

Visos lentelės leidžia ir labai 
seniems žmonėms įsitoti į Su
sivienijimą, kas pirmiau buvo 
negalima. Dabar ir 70 metų 
amžiaus žmogus gali dar įstoti 
į Susivienijimą ir ne vien $150 
apdraudos skyriun, bet ir $5000 
skyrimu Su lengvu medikaliu 
egzaminavimu, koks yra prak
tikuojamas. Susivienijime, toks 
senų žmonių priėmimas gali pa
sidaryti labai pavojingas Susi
vienijimo gerovei.

Užrašymas pomirtinių taip 
pat buvo praplatintas seimo 
priimtoj pataisoj. Pomirtinės 
bus mokamos ir už saužudys»tę, 
ko pirmiau nebuvo daroma.

Susivienijimas tokiu budu 
galės pradėti daug plačiau veik
ti apdraudos srityje.

CLEVELAND, OHIO

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Jaunas lietuvis pa 
šautas ir sunkiai

Lime ir 33rd sts., Bridgeporte. 
Vizitavimo valandos nuo 10 ry
to iki 9 vakaro. Paroda tęsis 
visą šią savaitę.

ši parodėlė tapo surengta 
pastangomis Lithuanian Youth 
Society, kurios pirmininku yra 
Vytautas Finadar Beliajus.

Nors parodą suregė lietuviai 
jaunuoliai, bet, jeigu aš neklys
tu ,tai dauguma eksponatų yra 
senesnių lietuvių darbai. Pa
vyzdžiui, mezginiai, siuvinėji
mai ir medžio drožimai — vis 
musų senesnių lietuvių produk
tas. Daugelis tokių tautodailos 
darbų atgabenti 
Tiesa, yra daug 
darbų, ypatingai 
paišybos srityje.
jaunesnieji dar tik pradeda lan
kyti meno mokyklas. Mat čia 
nebuvo jokios “džiurės”, kuri 
paprastai išsijoja prisiųstus 
eksponatus ir priima tik to
kius, kurie esti didesnės ver-

sužeistas
Jaunas lietuvis, Joseph Ar- 

lauski, 20 metų, gyv. adresu 
1407 West Marąuette road, 
kaip pasakoja kaimynai, išėjęs 
ant savo namų gonko ir palei
dęs porą šūvių—vieną iš šaudyk
lės, o kitą iš revolverio—taip 
sakyti, niekur ypatingai netai
kydamas.

Kaimynai pašaukė policiją, ši 
atbildėjo. Tai buvo sekmadienio 
vakarą.

Arlauskis užsibarikadavo nar 
miei ir per pusę valandos ne
įsileido į namą policijos, šau
dydamas į ją iš šaudyklės ir 
revolverio.

Du kartu penkių skvadų po
licininkai mėgino įsiveržti į na
mą, bet 'Arlausko kulkos nuvi
jo juos tolyn.

Pagalios policininkai pašovė 
Arlauskį, kai jis mėgino pa
bėgti per skiepo duris vedan
čias į kiemą. Arlauskis, pašau
tas į pilvą ir į kairiąją ran
ką, tapo nugabentas į šv. Ber
nardo ligoninę kritiškoj padė
ty.' • • ■ • ■

Policijos pranešimu, Juozas 
Arlauskas buvęs girtas. Vaiki
no tėvas Ignas irgi rasta na
mie. Ir jis buvo suimtas.

Atsidarė Lietuvių 
meno darbų paroda

Praeitą sekmadienį po piet 
atsidarė taip vadinama lietuvių 
meno darbų parodėle. Parodė
lės vieta randasi ant kampo 

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

tės. čia gi kas kokius turė
jo, tokius ir prisiuntė.

Jau tik tuo paroda yra mar
ga, kad pradedant lietuviškom 
klumpėm ir baigiant Amerikos 
meno mokyklos tapybos kuri
niais, kurie neturi nieko ben
dra su lietuviškumu, ji rodo 
didelį kontrastą. Mes ir nega
lime reikalauti iš jaunuolių, ku
rie nebuvę Lietuvoj, ką nors 
lietuviško sukurti.

Kadangi jaunuoliai turėjo ge
rus norus rengdami parodą, tai 
jie kvietė visus lietuvius, kurie 
tik gali dalyvauti parodoje, be 
skirtumo: ar jie yra amatoriai 
ar profesionalai menininkai.

Daugelis eksponatų yra par
davimui. Kai kurių kainos la

ibai žemos.
' Lietuviams patartina parodą 
aplankyti.—Buvęs.

iš Lietuvos, 
ir jaunuolių 
tapybos bei

Kai kurie

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos 
VOTIS, SPRAGAS. FISTULAS. PRURTTIH 
(Niežančloa 1‘lles), PRO8TATITIS Ir kitos 
mefilinčs Ilgos yydamos musą Švelnu ir ne
skaudžia VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekę vilties būti pagydytais. Yra stati ok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties ilgos 
greit atsiliepia | fi| treatmentų.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 
VARICOSE 

GYSLOS IR VOTYS
Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmonių mano, kad jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO, NKURITIS, NEURALGIA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTŲ 
LIGOS, kuomet Jų Ilga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINĖS LI
GŲ.
The VARICUR padarC tuk.tančiua linksmais 
—KODĖL NE dUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminacija ir Patarimas

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien. Anttad. Ir 
tiktai nuo 9 iki 6.—Nedėliotais

9 Iki 1 po piet. • ■

VARICUR 
INSTITUTE 

WEST RANDOLPH ST.
Garrlek Theatrs Bldg.

Penktad. 
nuo

64
♦•tos lubos

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^Port, Four Roses, 
Daniel Webster, Tom Hardy, Bonded Whis-

1 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 ►

vrnsic,
Specialistas ik 

Rusijos

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. v.

Daktaras
Kapitonas

Paiauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. ■ Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu 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.

<■ Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. .
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5573
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SOCiALĖ APDRAŲDA WISCONSĮ^iE

Wisconsin yra viena progresyviškiausių valstijų 
Amerikoje. Tatai rodo ir tas faktas, kad ji priėmė ne
darbo kompensacijos aktą, kuris įėjo į galią nuo vakar 
dienos. Tas aktas yra vienas pirmųjų bandymų apsau
goti darbininkus nuo nedarbo.

Einant tuo aktu kiekvienas darbdavis turės į rezer
vo arba bedarbių fondą skirti du nuošimčius per metus 
darbininkams išmokamų algų. Pavyzdžiui, jeigu kokia 
įmonė per metus savo darbininkams išmokės $500,000, 
tai į rezervo fondą ji turės atidėti $10,000. Kada fonde 
susidarys tiek pinigų, kad kiekvienam darbininkui teks 
po $55, tai kompanijai teteįkės mokėti į rezervą tik 
vieną nuošimtį* O jeigu sUma kiekvienam darbininkui 
pakils ligi $75, tai darbdavis nuo mokėjimo automatiš
kai bus paliuosuojamas.

Nuo darbdavių, kurie garantuos savo darbininkams 
per metus 42 savaites darbo, jokių mokesčių nebus ima
ma. Tačiau nustatoma sąlyga, kad darbininkas dirbtų 
pilną laiką. Reiškia, 36 valandas per savaitę. Tų įmo
nių, kur darbininkai per savaitę dirbs tik tris ar ketu
rias dienas, tos lengvatos nepalies.

Bedarbiams per savaitę rnaksimųm bus mokama 
po $10, ir ne daugiau kaip dešimtį savaičių per metus. 
Jeigu bedarbiai gaus darbo prie viešųjų darbų, tai val
stija turės teisę jiems skiriamus iš fondo pinigus pa
naudoti mokėjimui algų.

Norę kompensacijos aktas įr įėjo į galią, tačiau 
praeis dar kiek laiko, kol jis pradės veikti. Mat, pir
miausiai reikės sukurti fondas.* • s. * .

Tiesa, tai nėra didelė parama darbininkams, bet 
visgi geriau, negu nieko.

LINKSMA MUZIKA IR TERORAS

Dr. Ewald Ammende, kuris dabar randasi Vienoje, 
sako, jog Rusijos žmonėms grūmoja badas. Esą> jeigu 
nieko nebus daroma, tai ateinantį rudenį ir žiemą apie 
10,000,000 rusų bus bado paliesta. Jis atsivežė su sa
vim ir badaujančių rusų paveikslus. Tie paveikslai bu
vo nuimti Charkove.

Dr. Ammende sako, jog dabartinė padėtis esanti 
tokia, kaip 1920^21 metais. Tada bolševikai, kaip ir da-, 
bar, bandė nuneigti badą.

Dr. Ammende yra sekretorius internaeįonalio ko
miteto, kuris rūpinasi šelpimu Rusijos badaujančių 
žmonių. Tą darbą dirbti jį paskatino jo brolių ttaginga 
mirtis. Brolis jo 1920 n}, mirė badu Leningrade.

Kiek Dr. Ammende pranešimas yra teisingas, sun
ku pasakyti. Tačiaus tas faktąs, kad pačių bolšėvikų 
laikraščiai labai daug rašo apie įaij kąd Ukrainoje su
sidarė labai rimta padėtis, rocĮo, jog ten nėra viskas 
tvarkoje. Tiesa, tie laikraščiai visą bėdą verčia ant ge
ležinkelių, kurie esą pusėtinai pakrikę. Dėl geležinkelių 
pakrikimo, girdi, nebusią galima pristatyti grudus ten, 
kur reikia. • . .. ‘ -• — f _ __ _ JI —••

Vėliausiomis žiniomis, Berlyne visur įsakyta groti 
linksmą muziką. Tuo budu bandoma nuraminti gyven
tojus ir įtikinti juos, jog viskas tvarkoje*

Kartų su linksmą muzika šaudymus sukilėlių nesi
liauja. Laikraščiai praneša vis daugiau įr daugiau žinių 
apie siaučiantį terorą.

Sakoma, kąd vienas pamišęs Romos valdovas pą-. 
degęs miestą. Kai mieštas degė, tai valdovas pasiėmęs 
smuiką ir grojęs.

Panašiai dabar elgiasi ir Hitleris su savų šaįka: jie 
galabija savo priešus, kuomet linksma muzika groja.

RUSIJAI GRŪMOJA BADAS

88.00
4.00

.15

Įiįį 
18c 
75ė

Užsisakymo kaina i
Chicagoje —* paltu:

Metams _______________ —
Pusei metų
Trinis mėnesiam^______ —
Dviem mfinesiams______ *»**.
Vienom m&nėšiuį

Chicagoj per išnešioto jus: 
Viena kopija ................... .
Savaitei 
Minėsiui

Suvienytose Valstijose* .Chicagoj, 
paltų:

Metams — 17.00
Pusei metų 8.50
Trims minusiems 1,15
Dviem mlnešiams ______ 1.25
Vienam mlnešiui .15

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintą)

Metams — 18.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ------- 2.50

KĄ ŽMONĖS MANO i
AR TAI ŠIRŠIŲ LIZDAS?

• - ■ <^Naujienose” iš birž. 26 d. Rimtas narys parašė visai nerimtą dalyką. Jau ir pati antraštė nerimtą ir nieko bendra neturi su jo tuo viso “rašto” 
Mikužiutę, garbės jam nedaro. Vitaitienė išreiškė savo : nuomonę, p p-lė Mikužiutė privalėjo tik dar daugiau parašyti ir toje temoje išsireikš-. ti, o ne nutilti. Aš, atsimenu, iiD07~1908 m. ir vėliau daug; turiniu. Jei"jau tas “rimtas na- Lraširiėjau į “Tėvynę” ir kitus laikraščius, daugiau kritiškus straipsnius. Ųž tas kritikas gaudavau kartais “velnių”, bet neątbddavau ir vėl rašydavau, pakui dąlykąs. išsiaiškindavo. Nei maną tada nieks nepakirto, nė mapd kritikai nei ant manęs, nei ant laikraščių pykdaVO. Dabar j ari, žinoma, biškį kitoki laikai: kokiam “mandruoliui” UŽ jo nerimtumus gnybtelėk į pašonę,, tąi ir didžiausi alarmai (ne iš Kauno paskųtinįęjįi!) įTrečias puslapis jąųnuoįįų. , “Rimtajam” jią nepatinka, bet jei tpką “riiptąsi8’’ ąisisėsį-. tų prie redakcijos stalo ir imtų vesti Jaunimu S skyrių, įąį nei to nepadarytu, kas dabar padalyta ^‘TŠvyąėje”. žjpoma,, yra ir klaidų, ~ kai įęųriuįOSj dalykus “seniai” parašo prisidengę jaunuolių vardų. Ąš( duočiau siigęstiįą; jįpg Jaunimo Skyrių palaikyti tik tada, kada tąm skyriui jaunuoliai prirašys ir, zįnoma,. Vertus straipsniųš. Mari rodOš^ Sykį į inėiiesį jauhųolių Skyriui Šust rinktų raštų.“Rimtasis” dar prikiša 3,-am puslapiui, jog tęn parenkama nuobodų8 ir sepove dvokiantis (kaip rimtai rašoma. V-) raštas* Nežinau, ar “Tėvynės“ redaktorius turi progos pasi-i rinkti raštus- >Ųieįuvoję, taį taip: tenąi redakcijos ištįeš pasirenka, bet pas mri8 Amerikoje aš netikiu Wusli redaktoriai galį pąSiviųkti* Pas mt18 mąžai k^8 parašo* Ir kas parąšo, iaį iš tįh rašytoji! ir “pą&ir^nkamą.’’4-tąs ir 5-tąs; pusk irgi rar Šytojui negėrį, ’nęs įdedamos kuopb korespondentų žiriioš iš kuopų veikimo. Pasitaiko, jog daug kartų rėd. sutrumpi na ir pasekmėje kągi gauna? Pabarimų, iŠhf^kitiimų. Įtik,* žmogris, Visiems.*. >'Apie 6 pusi-, “rįmtasįs” šiek tiek rimčiau pukąlbėjo ir nur kalbėjo vien tik dėlto, jog pp* Štrimaitis įr Jokubynas perą jo pąrtyviški žmonės. Mapgį pp* Strimaiti8 ir Jokubynąs yra arčiau šįr^ies, bet Posaky-: siti, jog tie jų rąštaį slgąitytm jų neskaitomi, — be galo tuš4 ti ir neįdomus. Jei' j riti “TėVy-- nei” trūksta medžiagos, taį geriau atsispausdinti vietią ki-s tą raštelį iš Lietuvos laikraščių, pav* “Lietuvos žipių^ (map rodos, turėtų tai užganėdinti įr p. “rimtąjį”, nes L* ž. bendrądarbiaUją ir s. d., kada pastarųjų spaudą žiaurioji cenzūra šuhaikina. V.)*7-tas pusi* korespondencijų* “RimtamĮam” nepątmka, nes jos nacionalistinės. ■ Bet aš ir visi kiti, kas jas skaito,, matome, kad ten kartais įr jąu perdaug inlernaciptialįzmp, ptiV.į rėmiinas antrojo Skridimo į Lietuvą (kurį fėriiia ir “Naujienos”). Yra žinių aiškių ir iš socialistų veikimo (dažnai iš Pittsburgho, Chicagos); vadinas, dedama kas naujesnio ir geresnio parašoma. O jei reciąiį tokios žinios rašomos, tai kalti daugiausia patyš, įhtęVriacionalistaį, jie ^Tėvyrięi0 nepkrašO;Apie paskutinj pųsĮapj galėčiau pąšąkyti tą, ką ir ; apie 7-tą j į. Cįą ^rįmtųjų” np&idė^i- mris, jog jie neparašo, yfą įiti- gįįįiąį ir apsįleidėliai.t “Tėvynė’1 SusivieųijįmUi bnįitiąi reikąlinga. Už Vjėnos ar kitos dešimties metų ji dąr bus reikalįrigesnė, nes galima spėti, kad ji pasiliks viėųįptė- įiu mU8U lietuvišku lailįrąičįp šioje mūšų naujojoje tėvynė- J .. . ■ , ..

rys” butų savo raštą pasiuntęs “Tėvynei” ir jei pastaroji butų įdėjusi, tai tas “rimtasis” tikrai butų gędinęsis ir vėliau po kitu slapyvardžiu ir kitame laikrašty britų išdėjęs “Tėvynės” redaktoriui pagiežos litaniją.Keletas mėnesių atgal Brook- lyno “Vienybėje” K. Stanįsįo- vaiUenė diskusavo, kodėl jaunieji lietuviąį nei j laikraščius netašo, ųči apskritai jokių knygų neparašo. Man pačiam teko porą kartų tuo klausimu atsiliepti. Daugiau riiekaš kitas rię- atsiliepė ir domės nekreipė į musų rašytojų padėtį, jų skaitlių ir U. Ypač, kada vėliau, toje pačioje “Vienybėje’1, rašydamas apie naujai pasirodžiusią “Dieve, pasigailėk musų” knygą, išsitariau, kad gal; mes rašytojų ir turime, bet ar turime skaitytojų,, tai vėl niekas hė žodelio; rodos, kad mušu amerikiečių lietuviu rašytojų ir skaitytojų reikalais neverta rupintįs. Ir kam čia rūpintis! “Rimtieji” prirašo ir ‘^nerimtieji” skaito, o tiems nąbągams redaktoriams yisa bėda ir dar vadinas “širšių lizdai”. Tai, tur bu,t, pirmas musų spaudoje toks išsišokimas ir toks darbuotojų-redąktorių pajuokimas, ąr užgąvimas.IŠ to, “rįmtojo nario” rašto, matyli, kad jis mažai tėra susipažinęs. su lietuvių literatūra, su mūšų laikraščiuose telpančiais raštais. Greičiau domės į juos jis nekreipia. Girdi, pir- maš pųsįapiš užpildytas žinute- mis, kurias jau nariai skaitę kituose laikraščiuose. Gerai, kad “rimtasis” skaito “kitUš”, bet kaip butų su tais nariais, kurie PasitėnkiriU tik Šri “Tėvynė” ir “kitų” neskaito? Arba kas UUitų pasaulines žinias, kaip lygiai ir iš Lietuvos įdomesnes, žinias pašalinus it jų Vietą šiaip kokiais straipsniais užpildžius? Kągi tada skaitytojai- nariai pasakytų? Tai neduotų ir vatdb laikraščiui, bet kokiam tai žurnalui prilygtų*Neskaitau save autdritetu, bet skaitau išimtiną! visus mųsų Aiperikos įąįkrąščius, prenumeruoju įr Lietuvos gę-- resnitis dienraščius ir žurnalus ir drąsiai galiu pasakyti, kad ‘‘Tėvynės” pirmasis puslapis gerai suredagUotas ir jo žinios parinktos įdOmibs ir skaitytoją interesuoja* Jati nei gėri ausis laikraštininkas geriau “Tėvynės” pirmojo puslapio nesu? redaguos.Antrasis pUsjapis — redakcijos straipsniai irgi žingeidus* Juosė kai kada įr kitų asmenų rašiniai įdedami ir lai die- nbs klausimai.8- Tiesa, kai kada redakcijos straipsniuose jau perdaug žodžių apie SLA. reikalus; bet kas butų, jei apie SLA. reikalus būt mažiau? Vėl pasirodytų iš “rimtųjų” protestų ir užmetinėji- mų, kad apie SLA. mažai kai? bama, rašoma.Jei jau rašo kunigai įr redaktoriaus žmOUa, tai kas šituos prikišimus daro, tur būt neturį žm°£aU8 meilės, pagarbos, — žodžiu, humaniškumo. Jei imtume, pavyzdžiui, “Naujienas”, jos yra, kai kas sa- kQt spcialistiškos; vadinasi, nei aš, nei joks kunigas, nei p. Vitaįtiertė žodžio negautų; bet ir aš kai kada gavau (ka(ĮU tik prašiau), gavo ir kunigai, gavo ir p. Vitaitienė, ir užtai “Naujienų” nieks nepasmerkė, nenupeikė, bet dar pagyre.Toks “rimtojo” atsinėšimąs, kad p. Vitaitiene užgavo p4ę

jog

“Rimtasis” pąmąnęs ar prį-, sisapnavęs. apie širšių lizdą (mat SLA. tąi jam širšių lįž- das. V.) manė kažin ką pa-, juodinsiąs, kalnus huversiąs, ir garbę apturėsiąs. Taip bent iš jo “rašto” matosi. Bet, aš
.. ......................

M. ARCIBASEVAS

SANINAS
ROM A N A S 

a-*,............    . i i ............i . -

(Tęsinys)Kol Saninas, atėjo, z praėjo, daug laiko, kol jiedu pasikalbėjo* Lydija ir Navikovas laikė vienas kito rankąs ir ką tai tyliai įtikinančiai kalbėjosi. Navikovas, sakė, kad jįs niė- kąd nesustos ją mylėti, o Ly-. dįja sakė, kad ji myli jį dabar. Įč tąs brivo tiėša, dėl to, kąd Lydija norėjo mylėti ir bųti laiminga, ir tikėdamosį Viša tąi rasti jąme, ir ji mylėjo Savo ViiįįjJįėmdviem atrodė, jog jie niekad pirmiau nebuvo taip laimingi. Pamatę Sanihą, juo-? du tylėjo ir žiurėjo į jį su džiaugsmingomis, pasitikinčiomis akimis.—Na, suprantu, — rimtai atsakė Saninas pašižiur&jęs į juOš, — ir ačiU Dįevui. Tik bukite laimingi!Jis dar norėjo kai ką pridėti* bet nusičiaudėjo pradėjęs sakyti.—Vęsu... Nepagąukitę slogos! — pridėjo jis trindamas akis.Lydija laimingai nusijuokė it još iiiokas atsiliepė ant upės vėl taip užburtai ir gražiai.—Aš eihu! — patylėjęs pareiškė Sariiiias.—Kur? — paklarisė NaV-i? kovas*r-^Atėjo paš mane Svatoži- čius it- tas oficieras..* Tolstojaus garbintojas..., kaip jis?... Toks jiš ilgas vokietis!—Foh Deič’as! — nusijuokdama pasakė Lydija.—Tas pats- Atėjo muš visus šaukti į kokį tai susirinkimą- Tiktai aš pasakiau jiems, kad jūsų namie nėra.—Kodėl, — vįs juokaudama paklausė Lydiją: — gal būt, įr mes ęitume.
—Sėdėk čią< — sumurmėjo 

RYTOJ
MMMMjįfan 

.OŽSHSS

. ....... .. IHII

manau, kad p. “rimtasis” susilaukęs keliiį šių mano žodžių didžiuoslš, nes tikrenybėje nei mari, hėi kitiems SLA. iiėfei- kėjo atsiliepti.
—V, metanas.

.'.Į11;.1. . ',‘41.......   —T1'-1

Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Saninas. — Aš it pats sėdėčiau, jeigu būt sU kuo!’Ir vėl jis nuėjo, bet Šį kartą su savo reikalais.Visiškai šutomo. Tamsiame vandenyje pra- žvąįgždės.XXIV. buvo tamsus ir
bėgančiame dėjo suptisVakaras kurčias. Viršūnėse tamsių suakmenėjusių medžių sunkiaį riedėjo kamuoliais dėbėsys ir smarkiai, lyg skubindainies į nenumatytą sritį, slinko nuo vieno krašto dangaus į kitą.Žalsvuose jų protarpiuose mirgėjo ir vėl slėpėsi blankios žvaigždės. Viršui vis buvo koks tai nesuštojrihtis žiaurumas, o apačioj viskks užgeso ir tylėjo įtemptu lUųkimu.šitoj1 tylumoj besiginčijančių žmonių balsai atrodė perdaug aštrus ir rėkianti lyg kokių mažų sutvėrimų erzinanti ruja.—Ne, kodėl g! Saninas:.— ? yra svarbus ir įęįomus. Literatūra!... Literatūrą yra teisingas dalykas, kaip aš ją suprantu, nepolemizuoja su pri- publąmai pasitaikiusiu elementu, kuris dažhai neturi ką veikti ir riofi įtikinti viSuS, jog jis yra labai išmintingas... Ji perbudaVOja visą gyvenimą, iš gėritkartėš į gentkattę pereina į patį žmogaus kraują. Jeigu butų galima išnaikinti literatūrą, gyvenimas pamestų daug spalvų, išbluktų*..Fon-Deič’as pasisukęs praleido Jurbį priekin ir atsistojęs greta SaniUo, paklausė:—Na, mėldžįąniąsisu. man nepaprastai įdomi tą mintis, kurią jus tik ką paRetėt...—Mintis pas mąųe labai paprasta, — pusi juoke Saninas, —ir, jeigu jus, taip norite, aš -gąjįu ją išdėstyti. Mąno nuo-

- ątsiliepė literatūra dalykas

Antradienis, liepos 3, 1934 ,11 /I.. įįUlįjuŲ ' i I . I.i.a.!mone, krikščionybė gyvenime sulošė liūdną rolę... Tuo laiku, kada žmonijai pasidarė jąu perdaug nepakenčiama ir jau nedaug tetruko, kad prieš visą tą pažeminimą ir nelygybę griebtis proto ir vienu smugiu pašalinti nepakenčiamą padėtį ir neteisingą santvarką, tiesiog sunaikinti visa, kas gyveno svetiniu krauju, kaip tik šituo laiku atsirado tyli, tai- kinga-gudri, daug žadanti mūšį, žadėjo vidujinę palaį- krikščionybė* Ji nusprendė mūšį, audė saldžius sapnus, davė religiją priešintis piktą! pagundai ir, trumpai sakant, išleido Visą garą!... Tie didieji charakteriai, kurie amžiną skriauda maitinosi dėl kovos, butų ėję idiotai-idiotais į areną su vyrais, vertingais nepaprastai geresnio parinkimo, beveik savo nuosavom rankom nuplėšė sau kailį!... Jų velniariiš, suprantama, nieko geresnio ir nereikėjo!... O dabar reikalingas šimtmetis, reikalinga begalinis pažeminimas, priespauda, kad iš nauja iššaukti sukilimus!... Ant žmogaus asmens, perdaug nesuvaldomo, kad tapti kirminu dėl krikščionybės amžino šiukšlyno ir slėpti po juo visas laisvos žmoniškos dvasios spalvas... Ji apgavo galingus, kurie galėjo gi tuoj aus, šiandien paimti į savo rankas savo laiipę, ir centras jų gyvenimo supkųmo putų perduotus busiantiems, sapnuose apie nebųtus dalykus, apie tai, kąd iŠ jų nepamatys niekas... Ir visas gyvenimo 'gražumas išnyko: dingo laisva kančia, žuvo grožis, pąsįlįko tiktai skolos ir neįmahpmąt, ąvąjonė apįė4 alfenkančhfš aiiksiniiųs amžius... auksinius dėl kitų, sUpi’ąntąma !...
(į,urs daugiau)

Tik ką atėjo naujas 
Kultūros numeris 5

TURINYS:
Kultūros būvis, politiniai įvykiai ir* su-

venas.
Kašgaras — Jarkendas — Konst. 

Arris.
Audringas Frahcois VillOno, valka

tos, galvažudžio ir poeto gyveni
mas — Antanas Venclova.

■

Ebigraifau poema — J* RUdžvilas.

Gaiityą gąąįi^ąU^ftšę* ~
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Antradienis, liepos 3, 1934 NAUJIENOS, ChicagS, III.

RADIOSTREIKUOJA GUMOS DARBININKAI

Dainuos žymus dainininkai

Pasikorė po elevatorių
Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai

Willow Springs, III

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITIIššoko iš 20 aukšto

Gangsteris nušautas

Advokatai

USB

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

22 me- 
gengčs 

Cabrini 
sustojo

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

YRA 
PAVOJINGA

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

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

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

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Benjaminui Rosenbergui,
1344 Estes Avė., teisme paskk-

Kokių 45 metų amžiaus vy
ras pirmadienio rytmetį pasi
korė po elevatorių prie Divi- 
sion gatvės stoties. Gal koks 
bedarbis.

Ofiso Tek Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Are. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockveli St 
Tel. Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Teki Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 198Q

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Mrs. Helen Critchell iššoko 
iš Insurance Exchange trobe
sio 20 aukšto, 175 West Jack- 
son st. Moteris užsimušė vie-

Valdžios atstovai mė
gins prižiūrėti darbo 

įstatymus parodoj

CHICAGOS 
ŽINIOS

suteikia 
barzdaskuty klos 
Mm komfortų 
■ skutimos 

namie

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401Insull sakosi esąs 

nekaltas

Šiandie 7-tą vai. vakaro sto
tis WGES. perduos antradieni i 
reguliarį Lietuvių Radio Pro
gramą. šie programai yra lei
džiami Peoples Rakandų Išdir- 
bystės Kompanijos. Prie nau
jų ir gražių dainų bus rinkti
nos muzikos, įdpmių kalbų bei 
svarbių pranešimų, kas suda
rys vieną iš svarbiausių radio 
programų klausytojams.

—Rep. XXX.

ta du metai kalėti. Jis mat 
garsinęs laikraščiuose, kad 
jam, kaip skalbyklos savinin
kui, reikia draiverių. Iš tų, 
kurie atsiliepė į jo garsinimą, 
jis paėmė užstatus pinigais, 
paskui atmokėjo jiems užsta
tus čekiais, bet čekiai tapo 
sugrąžinti kaip netinkantys.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2G03 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

Iš Chicagos Tuberku 
liozio Instituto

Skalbyklos savininkui 2 
metai kalėti

Generalių kontraktorių 
dėmesiui

St; S. Kunevičius nut. rašt.
S. Union Avė.; D. <—“1- 
rašt..
tejunas kontr. rašt, 709 W. 34 St.;
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St; L. Liaudanskis mar
šalka, $130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mų trečiadienj 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Halsted St.

Šamui Insullui yra iškelta 
byla, kurioj jis kaltinamas 
panaudojimu pašto suktybei. 
Dėliai šio kaltinimo pirmadie*- 
nį, liepos 2 d., Šamas įteikė 
teismui pareiškimą, kad jis, 
Samuel Insull, esąs nekaltas.

Būrelis streikuojančių General Tire and Rubber Co., Akron 
O., darbininkų ir darbininkių, kurie reikalauja pakelti algas ii 
panaikinti kompanijos uniją. Vice-prezidentas ir gen. superin
tendentas Jahant (dešinėj, krašte) bandė darbininkus sulai
kyti nuo streiko, bet be pasekmių.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._______ __

Divisional Code Authorily 
for General Contractors, Ine.; 
V/ashington, D. C., įsteigė Illi
nois valstijai administracinę 
agentiją. šios agentijos ofisai 
randasi adresu: Conway Buiid- 
ing, Room 1819, Chicago, III.

Agentijos užduotis yra siek
ti, kad generaliai kontrakto- 
riai prisilaikytų kodekso, ku
ris yra nusakytas generalių 
kontraktorių skyriui statybos 
pramonėje.

Registracija konstrukcijos 
darbų Illinois valstijoj, kaip 
kodeksas reikalauja, bus at
liekama per šią agentiją. 
Blankos registracijai kontrak
tų, kurie siekia $2,000 ar dau
giau, ir kodekso kopijos ga
lima gauti sulig pareikalavi
mu iš agentijos.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Patirta, kad daug nusiskun
dimų yra, jogei įstatymai ap
saugai moterų darbo, yra pla
čiai laužomi Chicagos pasau
linėj parodoj. Taigi daugiau 
darbo inspektorių paskirta 
prižiūrėti, kad tie įstatymai 
butų pildomi.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw . 
2534 M 
tininkas; SI 
sos globėjas
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. diena, Liberty Grove sve- 
tainėie. 4615 S. Mozart Street.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 8377

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

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

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, III.
Tel. Cicero 5927

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. . Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Wm. :
69 St.

1900 W
rašt., 4635 So,

Avė.; Leonas Klimavičius 
46th St.; kontrolės raš- 

Baranauskas ka- 
2950 W. 38 St.;

Tet Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

.1410 So. 49 Ct 
cicebo. iuk. —

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

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.

J. Janulis, K. Ušauskas 
Naujame Aludės Biznyje

Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus 
| musų nauja užeigą. Randasi šaltas, skanus alus! ir kiti gėrimai, 
taip pat ir mandagus patarnavimas. ;

821 W. 34th Street <

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo ta
rno, skaudamų akių karštį, 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- 

I 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. Calumet 6898
Rez. Tel. Drexel 9191_____

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 81st Street 

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

dienų.

™jEN0S R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre- 

ateikite pas mus dėl diržo su

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- Roekvrell Street 

Telefonas Republic 9600

Per pirmuosius penkius 1934 
m. mėnesius dvidešimt dvi re
gistruotos nursės, atstovaujan
čios Tuberkuliozio Institutą, 
padarė 8,731 vizitus į namus. 
881 asmeniui suteikta gydymo 
pagelbos, o 9,432 asmenims 
suteikta reikalingų patarimų, 
pamokų.

Instituto darbuotės 1933 m. 
skaitlinės rodo štai ką: per 
dvyliką 1933 m. mėnesių Tu
berkuliozio Instituto nursės 
padarė 19,561 vizitą į namus 
ir gydymo pagelbos suteikė 
2,378 asmenims, o reikalingų 
patarimų ir pamokų suteikta 
19,859 asmenims.

Tačiau ne tik atlankama 
asmenys, kurie kenčia dėl tu
berkuliozio. Atlankama namai 
ir šeimos, kur tuberkuliozis 
gali būti pavojumi. Šion vizi
tų programon įeina taip pata
rimai bemiškiams apie prie
žiūrą sergančių tuberkuliozių, 
taip apie palaikymą sanita
rių sąlygų namuose ir apie 
personalią higieną.

Viena svarbiausių Tuberku
liozio Instituto užduočių yra 
pašalinimas įvairių kimo de
fektų (ydų), kurie gali asme
nį pastūmėti į tuberkuliozio 
pavojų.

Tuberkuliozio Instituto dar
buotė žymioj daly yra palai
koma iš pardavimo Christmas 
Seals.

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 sutartį

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 3044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
| draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir .užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

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

•Nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^TTel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius J S* Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

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

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

Įvairus Gydytojai___

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiku 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

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. Nedėk nuo 10 iki 12 
Reg, Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. SiedUnskis
DENffISTAS

4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

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. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Matthew McNamara, 
tų, paskelbusios “42” 
narys, mirė Motinos 
ligoninėj. Automobilis 
ties ligoninę ir nežinomi to 
automobilio operuotojai išme
tė pašautą McNamarą laukan. 
Kada policininkai mėgino su
žinoti kas jį pašovė, tai Mc 
Namara atsisakė įvardyti pik
tadarius.

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

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. WasMngton St. 

Kambarys 402 Tet Dearborn 9047 
Vakarais nuo 0 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tel Prospect 1610

Night and Morning 
fflNE PromoteaClean,HealthyCondition

Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
a^a FJiilkiti, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins 

t LYL3 SaleforInfanteiAdult. AtąllDruggists.

Mite for FreeEye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. REPUBLIC 3100
LAIDOJAM NE PIGIAU NEGU KITI

Liūdnoje Valandoje musų patarnavimas yra vertesnis 
Ambulance,' 2 Koplyčios, Vargonai, Karai ir . musų malonus 

patarnavimas dieną ir naktį. '

J. J. Bagdonas 
Jauniausis Lietuvių Direktorius

10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

J. F. EUDEIKIS
GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 

ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas. pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, tout. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas. ‘ 
Susirinkimus laiko kas antrą ne

dėldieni, Lawler Hali Svet, 3929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. no Diet.
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St; 
V. Stanldus pag., 6606 S. Mozart 

“ “ų 3220
Gulbinas fin.

8144 S. Wallace St; J. Ma-

(PROBAK BLADE)



NAUJIENOS, Chięaeo III.
-*------ -—■—-------x.................................. ■.......

Antradienis, liepos 3, 1934 ir—

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis nušautas 
susirėmime alinėj
Du vyrai atėmė vienas kito 

gyvastį alinėj adresu 4501 So. 
Paulina Street,' Town of Lake 
apielinkėj. Tai atsitiko naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį, tik
sliau pasakius, anksti sekma
dienio rytą. Vienas vyrų buyo 
Edward Stodolny, 30 metų, gy
venęs adresu 1856 West 45 
Street. Kitas buvo
Martishas, 24 melų, 4538 So. 
Hermitage avenue. Martišas— 
lietuvis.

William

vis buvo atidėta ir atidėta. Pa
galios keletas savaičių atgal ji 
visai tapo sustabdyta, ir Sto- 
dolny išėjo iš kalėjimo. Gi pra
ėjusio sekmadienio rytmetį už
sibaigė ir jo gyvenimo sąskai
tos.

Grįždami iš SLA 
delegatai aplankė 

Naujienas

........... ' ............. ■ -.... .  IK Į!1.*1, 

vių Jaunimo Draugija suteiks ’ / 

d_......................................... j CLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnavimas______
STOGDENGYSTfi IR BLISKORYSTfi 

Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiupsime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 Ko. Halsted St. 
Tel. Victory 4965 

' —O—

47 gatvės

Stodolnv
4501 So.
pasirodė

Vai.-—8:80 A. M. iki 8:80 P, M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST
Oppotfte Davls Store, 20 Floor I

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

Pilietystėą 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Stodolny, pasak policijos, tu
rėjęs užrekorduotą jos leistruo- 
se praeitį. Stodolny, peršautas; 
mirė vietoj, alinėje. Martišas 
buvo nugabentas į Evangelicąl 
ligoninę, 'bet ir jis mirė sek
madienį, 8 Valandoms praslinkus 
po šaudymas!.

Kodėl įvyko šaudymas! ? Vie
ni kalba, kad tarp minėtų dvie
jų vyrų buvęs pyktis dėl mer
ginos. Kiti spėja, kad jie kerš
tavę vienas ant kito dėl senes
nių tarpusaviu nesusipratimų.

Kaip klausinėjimas parodė, 
tai buvę daug maž taip: Ed- 
ward Stodolny, nužiūrėtas pra
eity plėšimu ir kartą apkaltin
tas kidnąpinavimu graboriaus, 
šeštadienio vakare turėjo er 
gelį su William Martišu. Tai 
įvyko valgykloj prie 
ir Marshfield avė.

Vėliau, jau naktį, 
gėrė alinėje adresu 
Paulina st. Alinėj
Martišas. Pasirodė ir vieno ii 
kito vyro ginklai ir pasigirdo 
šūviai. Na, o pasėka tokia: 
šiandie ne vienam jų neberupi 
musų linksmybės, - vargai ar 
kerštai.

Beje, graborius, kurio pavo
gimui Stodolny buvo kaltina
mas, yra J. J. Bagdonas. Nau
jienų skaitytojai tur būt dar 
prisimena žinią, kad gangste
riai mėgino kidnapyti p. Bag
doną ir reikalavo iš jo $5,000 
išsipirkti. Bagdonas tačiau, 
ažuot pasiduoti piktadariams, 
susikibo su jais ir paspruko iš 
jų rankų. Pasak p. Bagdono, 
vienas jų buvęs Stodolny.

Vėliau banditai buyo suimti 
ir įtarti (indaityti),. Jiems pa
skirta $60,000 bondšų užsidėti. 
Kadangi jie nepajėgė tokios su
mos bondsams sukelti, tai ir 
sėdėjo kalėjime.

Nuo liepos 5 d. 1933 m., ka
da mėginta padaryti kįdnapini- 
mas, jų byla buvo paskirta na
grinėjimui net 32 kartus—mat,

Pirmadienį, liepos 2 d., Nau
jienas aplankė p.p. Simonas 
Parėdnis, M. J. btanys ir Ra
kauskas.

Parėdnis iš Zeigler, Illinois, 
buvo SLA. kuopos delegatas 
Detroito Seime.

M. J. Stanys, 311 East Main 
st., žymus biznieris iš West 
Frankfort, III., SLA. 311 kp. 
delegatas į Detroito Seimą.

Stanys ir Parėdnis iš Det
roito atvyko Chicagon sekma
dienį. Sustojo jie čia pas p. 
Rakauską, adresu 494'9 So. Hal
sted Street, kuris seniau yra 
buvęs Zeiglerietis ir Chicagon 
persikėlė gyventi apie 4 me
ta atgal. Visi trys ir Nau
jienas aplankė.

Antradienį, liepos 3 d., p.p. 
Parėdinis ir Stanys mano būti 
jau namie — vienas Zieglere, 
kitas West Frankforte. —V. P.

Paroda yra šauni, ir kiek tik 
žmonių atlankė ją, visiems ji 
patiko. Tarp pirmųjų svečių 
buvo p.p. Narbutai iš Cicero, p. 
Tveri jonas, p.p. Norkai, p. Bar 
liekas, Dr. ir p. Juozaičiai (po
nia Juozaitienė pirm išvažiavi
mo Lietuvon atsilankė pamaty
ti parodą) ir daug kitų žmo
nių.

Paroda laikoma atdara kas
dien per visą šią savaitę nuo 
antros valandos popiet iki de
vintos vakare. Kviečiame pub
liką atsilankyti ir pamatyti šią 
įdomią parodą.

Lietuvių Jaunimo Draugija.

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fouritain Įrengimų — Ice Cream 

Konu — Pretzel’ių 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

8645

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
pra-
vel-

Keistučio degtinė
Skaitytojai jau pastebėjo 

Naujienose praėjusį penkta
dienį ir šeštadienį garsinimą 
“Keistučio” degtinės, kurią už
laiko Western Wholesale Li- 
quor Co., 6540 So. Western 
Avė. Tai yra hąujos rųšies 
degtinė. Taip pat šioj įstaigoj 
randasi didelis pasirinkimas 
kitokių gėrimų; Jos menedže
ris yra lietuvis John Pake! 
(Pakalnis), buvęs pirmiau na
mų statybos kontraktorius.

Senas Petras.

RADIO
VASAROS METU 
ŽEMOS KAINOS 
Dabar Yra Laikas 
Jūsų Radio Išmai

nyti

MADOS MADOS MADOS

I

Midget Baby Grand su Po- 
lice Calls ............... $9.90
7 tūbų 1934 Baby Grand,
$35 vertės, .... . už $22.00
Bosch 8 tūbų console 

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

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

12 tūbų Short ir Long
Wave už ..... .....  $49.00

9 tūbų Philco 1934
už ....................... $39.00

11 tubij Philco 1934
už ......................  $49.00

8 tūbų 1934 Zenith
už ......................  $39.50

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

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

Įdedame jums belaukiant.

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

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO, ILL.

RADIO PROGRAMAI
WCFL 970 K. iiedėliomis 1:00— 

1:30 vai. po pietų.
WAAF 920 K. nedėliomis 1:80— 

2:00 vai. po pietų.
WHFC 1420 K. ketvergais 7:80

—8:30 Vakare. j

2650 — Sporto kostiumas be, kurio vasarą sunku bus apseiti. Jis 
ne tik patogus bet ir gražus. Pasiūti galima į vieną dieną. Galima pa
siūti suknelę, iŠ vienos spalvos materijos, o apsiaustą iš tamsios materi
jos, arba abu' iš vienokios materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau- f-" '
giau virš nurodytų pavyzdžių naujienos Pattern Dept. 
prašome iškirpti paduotą blan- 1739 S. Halsted St., Chicago, Iii. 
kūtę arba priduoti pavyzdžio Cia idcdo 15 centlĮ ir 
numerį, pažymėti mierą ir aiš- . , 
kiai parašyti savo vardą, pa- ,,qsn man pavyz 1 0..............
vardą ir adresą. Kiekvieno pa- M,ero’ ---------------- Pet krot,n?
vyzdžio kaina 15 centų. Gali......... .—................------- —
ma pasiųsti pinigus arba paš- / ar a* r pavat ? 
to ženkleliais kartu su užsaky- ........... ‘ '"‘‘■■7A*dre"MT--------------
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos, Pattern Dept., 1739 -........................................... *
So. Halsted St., Chicago, III. Į / .. / j ; .

Jis

NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdeda 15 centų ir privati at

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

Mieros _______________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkrausįome ant vietoi 
Nuveža m e jr į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimą*
RAKANDU IR PIANU*** 

PEK RAUST YTOJAS
4358 So. Halsted St. Chicago. IR 

Ofisas 8406 S. Halstod St.Pranešame, kad ateity 
nešimų apie išvažiavimus 
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

Furniture & Fixtures

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $85. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $80 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Ayenue.

vienomija yra vienintelė šalis, kuri ikišiol 
lą Amerikai. Viršuj: Helsinky turgavi 
(Finlandijos) sostinė Helsinkai, žiūriu 
os Valstietė.

Suomija 
skolą ,vo 

mijos 
Suomijos

pilnai mokėjo sa- 
**^ox***%4 turgavietė. Apačioj: Suo- 
Helsinkai, žiūrint iš oro. Dešinėj:

Binghamtoniečiai 
Bučinskas ir Var
kulis Chicagoje

Nušautą lietuvį pa 
laidos ketvirtadieni

pra- 
kiek

Užbaigę darbą Detroite, kur 
dalyvavo SLA. 38-tam seime, 
Chicagon atvyko du Bingham- 
tono, N. Y., lietuviai veikėjai. 
J. M. Bučinskas ir Alfonsas 
Varkulis, Jr. Beviešėdami Ghi- 
cagoje svečiai žada aplankyti 
Pasaulinę Parodą ir pasimaty
ti su vietiniais draugais-veikė- 
jais.

Drg. J. M. Bučinskas yra se
nas naujienietis ir dabartinės, 
naujai išrinktos fiĮuA. kontrolės 
komisijos narys. Alfonsas Var
kulis, Jr., yra jaunas, čia gi
męs vyrukas, kuris atstovavo 
Binghamtoniečių kuopą, kartu 
su drg. Bučinsku.

Vincas Martishus, 24 metų, 
sekmadienio rytą įtapo pašau
tas name adresu 4501 South 
Paulina st. Penkios kulkos per- 

tai •— * *vere jj.
Nugabentas į German Dea- 

conese ligoninę jis 
valandų vėliau.

Velionies kūnas 
Eudeikio koplyčioj, 
Hermitage avė.

Laidotuvės bus ketvirtadienį 
8 vai.' ryto į šv. Kryžiaus baž
nyčią, jq iš ten j §y. Kazimiero 
kapines.

Velionies paliko moteris, kū
dikis ir tėvai.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis. —V. P.

Ramygalos Aido Kliubas laikys 
metini susirinkimą J. Barausko sve
tainėje, buvusio Meldažio, antradie
ni, liepos 
Kviečiame

3 d., 8 valandą vakare, 
visų susirinkti.

Ramygalietis.

Moterų Draugijos Apšvie-

mirė keletą

pašarvotas
4605 South

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

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

A. Buchinskienė, ret.

Poil’t 
neglect 
Colds

Šaltis krutinti! * Ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos 1 8 minutes su Muste- 
role, pagelbsti praSaltnti irl- 
tacljąl Vartok SYKI Į VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
jos turtis pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 25 metus. Reko
menduojamos gydytoju Ir šiau
šia. .

TURIME
Lietuviškos Degtines 

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

' Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR 
COMPANY 

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DIRBTUVĖS URMO SANDĖLIO IŠPAR
DAVIMAS, Priverstas Praturtinti Vieta. 
250 naujų 2 fim. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan- 
ralų ir frannj, kiekvienam asmeniui patin
kamas stylius.
$ 50.50 2 Am. setai dabar-----------$29.95
$ 79.50 2 6m. setai dabar ----------- $34.95
$125.00 2 fcrn. setai dabar $39.50—$49.50
Daurelis kitų barmenų, studio couches. valf. 
kamb., mieg. kamb. ir kitu.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 South Halsted St. 

Duodamo apskaitliavimus dSl storame ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. TeL Went- 
worth 5181.

REIKIA cash. Paaukausiu 6 kam
barių rakandus, kaurus, parlorio, 
mieg. ir valg. kamb. setus, radio, 
skalb. mašiną, gazo pečių. Bergenas. 
2263 N. Kedzie Blvd., Belmont 8554.

Draugystė Saldžiausios / širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys pusmetinį 
susirinkimą Liepos 3 d. 1934 me
tais, 7:3Q vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes randasi labai daug svar
bių reikalų aptarti.

Valdyba.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia 

REIKALINGAS bučerys, nevedęs. 
Atsišaukite šiandien po piet.

2519 W. 71st Street

PAIEŠKAU darbininku pavienį ar
ba ženotą porą, apyseni, dėl ūkio 
darbo netoli Chicagos. Rašykite Box 
132, Naujienos, ‘ 1739 So. Halsted St

gra-

Iš Meno Parodos
Šį vakarą, tarp šeštos ir sep

tintos valandos, Chicagos pro
fesionalai artistai teis ir rinks 
geriatfsiusi lietuvių jaunimo 
piešinius. Laimėtojams Lietu-

Asociacija Lietuvių Namų Savi
ninku iš Bridgeporto. Iš priežasties 
šventės liepos 4 d., pusmetinis su
sirinkimas atsibus ketvirtadieni, Lie
pos 5 d., 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuviu Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St. Visi nariai namų savi
ninkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų, kurias 
būtinai turime aptarti. Kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, ant šito su
sirinkimo malonėsite apsimokėti.

S. Kunevičia, rašt.

Help Wanted—Male-Female

MOTERIS prie sortavimo skudu
rų. Darbas pastovus. 5201 S. State 
St., tel. Kenwood 5109.

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas — 

$15.00. •
1948 Washburn Avė.

Furiįisbed Rooms

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

28 valandas smagios kellonSs
PITT8BURHG___________________ - $0.78
CLEVELAND---------------------------------- $7.80
DETROIT-________________ 83.70
TOLEDO ----------------- ’
YOUNG8TOVVN $8.-------- AKRON 7.60

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

tarnavimą.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171 

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

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, 1789 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.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,
THE “OLD RELIABLE” 

STANDARD “BREW” 
Skaniausis Chicagos Alus 

CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 
Ine. 

Chicago Ofisas
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 

Distributors
4352 So. Mozart St

Lafayette 7846

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

RENDON šviesus kambarys su vi
sais parankamais, pavieniui, Engle- 
wood apielinkėj. Su valgiu ar be 
valgio. 1848 W. 63rd St. Klauskite 
krautuvėje.

Business Chances

TAVERN rendon arba parduosiu, 
pigi renda. Daro gerą biznį, gerai 
įsteigtas. Pilnai įrengtas.

622 W. 87th St.

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

3788 So. Halsted St

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 šapoję.

4641 Wentworth Avė.

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

5059 So. Wells St.

GROSERNfi-BUčERNfi parsiduoda 
su namu, 5 kambariai. Atsišaukite 
po 6:30. 6601 S. Hermitage Avė.

PARSIDUODA tavern, biznis ge
rai išdirbtas, yra šokiams kamba
rys, didelis dining room. Turiu du 
bizniu ir negaliu apsidirbti, tad bi- 
le vieną iš dviejų parduosiu pigiai. 
Atsišaukite £300 W. North Avė.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARSIDUODA valgykla, išdirbtas 
biznis, gera vieta dėl alaus, pigus 
laišnis. Tel. Evęrgreen Park 7887.

Real Estate For Sale
____Namai-ŽemėPardavimuj____

PARDAVIMUI 8 flatų namas ir 
galiūnas, foreclosure pardavimas. La
bai prieinama kaina. Namas 1484 S. 
49 Ct., atsišaukite 5400 W. 25 St, 
Cicero.

PARDUOSIU arba mainysiu ne
didelį namą gerame stovyj ant biz
niaus. 3364 So. Halsted St.




