
Chicago, III., šeštadienis, Liepos-July 7 d., 1934Kaina 3cVOL. XXI
t

Prieš

Lietuvos nota Amerikai
Marie

Šėta puošiasi

Sep

,7.,i

KLAIPĖDIŠKIAI REMIA BA 
DAUJĄNčIUS VILNIEČIUS

da 
vo

CHICAGO.—Pastarųjų kelių 
dienų lietus atnešė dideles nau
dos Illinois ir Iowa kornams 
ir šiose valstijose tikimasi šie
met gero kornų derliaus.
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LINCOLN, III., 1. 6. - 
tyni žmonės liko sužeisti, trys 
jų gal mirtinąjį automobiliui su
sidūrus su troku.

CHICAGO.—Ilgai besiruošusi 
katalikų bažnyčia šį sekmadie
nį pradės vajų prieš f‘nepado
rias” filmas.

Dr. A. Montvidas, W. J. Stankūnas ir Dr.! A. L. Davidonis 
yra pirmieji trys garbingi vyrai, kurie sudėjo aukų Lietuvių 
Dienai Pasaulinėj Parodoj, kuri bus rugpjūčio 5. Jie trokšta, 
kad lietuviai kuopuikiausia pasirodytų savo dienoj Pasaulinėj 
Parodoj. Visi, kurie myli Lietuvą, be abejo paseks jų pavyzdį.
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BENJAMIN, Te*., 1. 6. -e 
Hollis McGuire nužudė savo 
žmoną, du savo vaikus ir ta- 

pats nusižudė. Jis sitgulia- 
ir buvo bedarbis.

PEORIA III., 1. 5. — “Pire 
cracker” eksplodąvus liko^mir
tinai sužeistas Bobby Diek Mac- 
Kenzie, 18 mėn, Jis pasimirė 
ant rytoj augi ligoninėj

i

3 žuvo kasykloj
ALBIA, la., 1. 6. —Trys žmo

nės žuvo eksplozijoj anglių ka
sykloj netoli Avery.
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Policija šaudo San Fran 
Cisco streikierius

• r

Du streikieriai nušauti, keli gal mirtinai 
sužeistu Prisiųsta ir milicija. Miestui 

gręšia generalinis streikas

m“ . F
”• V-

■v?

SAN FRANCISCO, Cal., lie- te viešpatauja teroras, kuris 
pos 6.—John O’Connell, prezi- primena .viduramžių laikus ir 
dentas Central Labor Council. reikalauja prezidento interven- 
paskelbė, kad šįvakar susirinks 
atstovai 120 unijų, kurios . tu
ri 45,000 narių, kad pasitarti 
apie paskelbimą. . generalinio 
streiko iš užuojautos streikuo
jantiems laivų ir dokų darbi
ninkams.

Tuo pačiu' laiku prezidento 
Roosevelto darbo tafyba ‘dėda 
pastangų prikalbinti laivų ir 
dokų darbininkų unijas ginčą 
su samdytojais pavesti išspręs
ti arbitracijai.

Gubernatorius, kad pagelbėti 
sulaužyti darbininkų streiką, 
prisiuntė 2,000 milicininkų^ ku* 
rie yra apginkluoti nuo galvos 
iki kojų ir kuriems yra įsaky
ta prie mažiausios priežasties 
šauti į streikierius.

“Gubernatorius1 Frank Mer- 
riam atliko labai prastą dar
bą, kada jis pašaukė miliciją”, 
pareiškė O’Conriel.’ “Tai’ Jfra 
nereikalingas, nepageidaujamas 
žingsnis, kuriam /visos Į unijoj 
griežtai pasįprimn^, 
jis yra kandidatas nRtainamS, 
bet jei jiff nraflo, knd~'tal ‘pa^ 
gelbės jam gauti balsų, jis la
bai apsiriko”.

Milicija tapo prisųsta po va 
karykščių policijos puolimų 
streikierių, laike kurių polici
ja nušovė du streikierius ir 34 
sunkiai sužeidė, niekurius gal 
mirtinai, neskaitant daugybės 
sumindžiotų, sumuštų ir pri- 
troškintų nuodingomis dujo
mis.

Milicija šaudys streikierius
Prisiųstoji ‘ milicija gi yra 

ginkluota šautuvais, durtuvais, 
nuodingomis dujų bombomis ir 
rankinėmis granatomis.

Milicijos komanduotojas iš
leido įspėjimą publikai, kad ji 
nė nesiartintų prie dokų, nes 
“milicininkai yra apsiginklavę 
šaunamai ginklais, o ne buožė
mis ir po vieno įspėjimo mili
cininkai pradės veikti”,—t., y. 
šaudyti streikierius ir susirin
kusius prie dokų žmones O 
milicija turi įsakymą šauti be 
jokio svyravimo prie pirmo ap
sireiškimo “riaušių”.

“Riaušės” gi skaitomos kiek
vienos streikierių pastangos pi- 
kietuoti dokus ir neleisti streik
laužiams krauti iš laivų pre
kes ir jas iš prieplaukos išga
benti. .

Reikalauja prezidento inter
vencijos

Streikuojančių laivų darbi- 
co prieplaukoj yra puolami poli- 
zidentiri Rooseveltui ilgą tele
gramą, kurioj jis užprotestavo 
prieš policijos žudymą streikie* 
rių. Komitetas sako, kad mies-

L

b
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; vėsiau.
Saulė teka 5:21, leidžiasi 8 > 

28.

ei jos, kad tą terorą sustabdyti 
ir priversti laivų savininkus 
taikintis su streikuojančiais 
darbininkais.,

“Pikietuotojai San Francis- 
co apielinkėj yra puolami poli
cijos”, sako telegrama. ‘‘Vė
mimo dujos, revolveriai ir ran
kinės granatos yra liuosai nau
dojami”. Tas teroras pra
vestas prašant industrialistų 
asociacijai, kuri bando atida
ryti uostą ir sulaužyti streiką.

“žemiau pasirašęs < komite
tas”, sako toliau telegrama, 
“griežčiausia protestuoja prieš 
šį bereikalingą policijos nuož
mumą. Kaipo Amerikos pilie
čiai, mes raginame jus stver
tis žingsnių, kad sustabdyti šį 
terorą ; ir padaryti spaudimą į 
laivų savininkus, kurie bando 
sutriuškinti musų unijas ir ko
voja mus su iš valdžios pasi
skolintais pinigais.”
Bus paskelbtas streikas kituose 

uostuose
Delei policijoj šąųdymo strei- 

kierių, galbūt bus paskelbtas 
streikas ir Atlantiko uostų do
kų darbininkų., Prezidentas In
ternational Longshoremen’s 
Assn. Joseph P. Ryan pa
reiškė: ‘‘Negalima tikėtis, kad. 
mes laikysime prie darbo dar
bininkus Atlantiko pakraščiuose 
dėl tų samdytojų, kurie šaukia
si milicijos šaudyti tuos dar- 
binnkus, kurie nori tik pado
resnės samdos sistemos”.

Nors prieplaukoj šiandie 
vo ramu, tečiaus padėtis 
labai įtempta ir bile kada 
Ii skerdynės atsinaujinti.

šiandie betgi vienas streikie- 
ris, Clayton Miller, 27 m., liko 
peršautas ir gal mirtinai su
žeistas vieno streiklaužio.

Neramumų tikisi ir policija, 
ypač atvykus milicijai. Pats 
policijos viršininkas pripažys- 
ta, kad gali būti daugiau krau
jo praliejimo ir policistams iš
dalino 30 kulkosvaidžių. Krau
jo praliejimą gali iššaukti pati 
milicija, kuri paprastai nusta
to liniją, kurią’ niekas negali 
pereiti ir kiekvieną perėjusį li
niją šaudo, žmonės esą tokios 
militarės tvarkos nesupranta 
ir neišvengtinai pereis nusta
tytąją liniją.

Streikieriai atsišaukė į. visus 
organizuotus darbininkus pa
skelbti generalinį streiką, nes 
tik tokiu budu darbininkai gali 
laimėti kovą.

NEW ORLEANS, La., I. 6.— 
Gllbert Cotfrrege, 24 m., ligo
ninėj apsivedė du savo vaikys
tes drauge gražia Leoną He- 
bert, 22 m., kuriai nesenai gat- 
vekaris nupiovę abi kojas. Ve
dybos įvyko išeinant jai iš li
goninės.

CHICAGO. —Per pastarąsias 
dvi savaites iš Lenkijos atvež
ta J Chicago arti 900,000 bu
šelių rugių. Rugius impor
tuota todėl, kad šiemet jie de
lei sausros neuždčrljo North 
Dakotoj.

TRYS PIRMIEJI

i K

į,s

Mokslininkė Marie 
Curie palaidota la

bai kuktiai
PARYŽIUS, 1. 6

Curie, kuri pagelbėjo savo vy
rui surasti radiumą, liko pa
laidota šalę savo vyru Sceaux 
kaimo kapinėse, tiek pat kuk
liai, ;kaip kuklus buvo visas jos 
gyvenimas. Laidotuvėse daly
vavo tik jos dvi dukterys, žen
tas ir būrelis artimiausiųjų jos 
draugų mokslininkų iš Curie In
stituto. Giminėms prašant, nė 
valdžia, nė universitetai nebu
vo atstovaujami.

Komunistų riaušės 
Holandijoj; 3 

užmušti
AMSTERDAM, 1. 6. — čia 

prasidėjo komunistų maištas, 
kurį malšinti pasiųsta pėsčioji 
ir raitoji policija. Siunčiama 
pagelba ir iš kitų miestų.

Riaušės tęsiasi jau dvi die
nos ir trys žmonės liko užmuš
ti. Tikimąsi dar smarkesnių 
riaušių.

Miesto valdžia įsakė neteikti 
pasigailėjimo komunistams, ku
rie yra užsibarikadavę, Hordaan 
darbininkų distrikte.

Komunistų vadovaujamos 
riaušės prasidėjo valdžiai su
mažinus pašelpas, bedarbiams.

Pradės vają prieš 
filmas

TAWAS CITY, Mieli., 1. 6. 
—John A. Woods, 53 m., ku
ris nušovė šerifą Miller ir tris 
svečius jo žento namuose, li
ko neteistas kalėj iman iki gy
vos galvos. Trys svečius nu
šovė ir vieną sužeidė už tai; 
kad delei jų triukšmo jis ne- 
galėjęs miegoti.

...................  »■;  i111 i»iį i     11.  

2 metai kalėjimo už 
priglaudimą Dil

lingerio
MADISON, WiS., 1. 6. —Mrs. 

Patricia Cherrington, 30 m, li
ko nuteista dviems metams ka
lėjimai! už priglaudimą gar
saus plėšiko John Dillinger. Ji 
buvo su* Dillingerio draugais, 
kai juos federalihiai agentai 
užklupo Little Bohemia rezor- 
te, bet jai pasisekė pabėgti. Jos 
vyras irgi yra kalėjime.

Receiveris nuteistas 
5 metams kalėji- 

man
CHICAGO.—Elwyn H. John- 

son, 61 m., kuris prisipažino iš 
eikvojęs $183,000 einant fede
ralinio receiverio pareigas per 
27 metus, liko nuteistas pen
kiems metams Leavenworth ka- 
Įėjimam Tuos pinigus jis iš* 
eikvojo per pastaruosius 12 me
tų ir praleido juos spekuliuoda
mas Šerais ir namais. Kadangi 
jis dar paliko kiek turto, tai 
nuskriaustieji žmonės galės 
nors dalį prarasto turto at
gauti/

Tikimąsi gero kornų 
derliaus Illinois ir 

Iowa valst.

Hitlerio valdžiai gre
sia naujas nacių 

sukilimas

BERLYNAS, liepos 6. —Na
ciai stveriasi naujų priemonių, 
kad neprileist naujo sukilimo 
nužudytųjų rudmarškinių vadų 
draugų. Kad tokio sukilimo 
pavojus yra, tą pripažysta ir 
patys nacių vadai.

Jie sako, kad rudmarškinių 
vado Roehm suokalbis buvo pla
čiai išplėtotas, gerai supla
nuotas ir suorganizuotas, todėl 
sukilimo pavojus nėra paėjęs, 
nors vadas ir liko sušaudytas.

Rudmarškiniams, kurie pa
leidžiami atostogoms, uždraus
ta nešioti uniformą. Jie šiandie 
civiliuose rūbuose susirinko 
Berlyno komunistų tvirtovėj ir 
tarėsi kaip atkeršyti valdžiai 
už nužudymą jų vądų.

Valdžia seka jų veikimą ii' 
yra -pasiryžusi įrodyti, kad Vo
kietiją dabar valdo “geležinis 
kumštis”. Todėl galima tikė
tis naujų didelių skerdynių.

Iš provincijos ateina žinios, 
kad ten išnaujo prasidėjo agi
tacija prieš žydus ir katali
kus. Ypač pavojinga padėtis 
yra Silezijoj ir Bavarijoj. -
Nori panaikinti rudmarškinius

Tarp* rudmarškinių^ eina gan
dai, kad Hitlefiš ’ ruošiasi vi
sai panaikinti hrudmarškinius- 
smogikus, nes jie1 pasirodė Hit
leriui neištikimi. Kad apsisau-; 
goti jų maišto, Berlyne kon
centruojami juodmarškiniai — 
Hitlerio ištikimą privatine ar-: 
mija. •
Daugiau 250 žmonių nužudyta

Nors valdžia ir bando užslėp
ti tikrąjį • išžudytųjų rudmarš
kinių vadų skaičių, vienok yra 
žinoma, kad yra nužudyta toli 
virš 250 žmonių. Muenchene 
nužudyti 122 žmonės, Breslad 
—4, Dresden—4, Stutgart—1. 
Pridėjus sušaudytus Berlyne, 
skaičius siekia toli virš 250. 
Tiek yra žmonių nužudytų. O 
kiek dar nežinoma?

Didžiuma sušaudytųjų yrą 
rudmarškinių vadai, bet dau
gelis yra ir visai nedalyvavu
sių jokiame politiniame veiki
me.
Kėsinosi nušauti patį Hitlerį

BRESLAU, Vokietijoj, 1. 6. 
—Iš ištikimų šaltinių patirta, 
kad Breslau policijos viršinih* 
kas ir žymus nacių vadas Ed- 
mund Heines norėjo nušauti 
patį Hitlerį, kai jis atvyko 
areštuoti rudmarškinių vadą. 
Roehm. Hitlerį išgelbėjo tik 
kartu su juo atvykę pagelbi- 
ninkai, kurie spėjo pirmiau nu
šauti patį Heines.
Von Papeną išgelbėjo reichs- 

wehras
VIENNA, 1. 5. — Weltblatt 

sakosi gavęs užtikimų žinių, 
kad naciai taikėsi van Papeną 
nužudyti tuo pačiu laiku kaip 
buvo nužudytas buvęs premje
ras gen. von Schleicher ir .jo 
žmona.

Užmušėjai jau vyko į von 
Papėno namus, kai reichsweh- 
ras (armija) paskutinę minutę 
pasiuntė kuc(pą kareivių su 
dviem kulkosvaidžiais prie von 
Papen namų it tuo išgelbėjo 
von lapeną nuo mirties.

^Pirmas ir pidžiąUsias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
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Lietuvos Naujienos
Degutininkai išvirto 

naciais
, KREKENAVĄ. —Gegužės iš 

30 naktį į 31 d. Krekenavos 
žydų namai, beveik visi, buvo 
“papuošti” Hitlerio ženklais, 
ženklai buvo išpaišyti alieji
niais dažais, geltonos spalvos. 
Nuo mūrinių šienų, žydai ženk* 
lūs nuskuto, bet ant medinių 
dar ir dabar tebėra. Nęrs po
licija imasi visokių priemonių 
surasti šių ženldų “meninin
kus”, bet kol kds dar nesura
do.

Pešasi bažnyčioje
KAPČIAMIESTIS.

Velykas vietos pavasarininkas 
pradėjo peštis su jaunalietų- 
vėmis. Iš to buvo juoko ir kal
bų visoje apylinkėje. Prieš 
Velykas vieną sekmadienį pa
nelės buvo nusirinkusios baž
nyčioje nešti per procesiją al
torėlius, Pavasarininkė J. H- 
stūmė jaunalietųvę M. K. baž
nyčioje nuo laltorėlio ir pasi
kvietė kitą jos vieton.

P-lė K. neužsileido ir pada
vė p-lę B. į teismą. Sęinų ap. 
T. teisėjas p. B-tę nubaudė 3 
parom arešto. v .

Nubaustoji nepatenkinta ir 
prieš Sekmines savo “prati
mus” norėjo vėl pakartoti. 
Daug čia vargo kunigui kol 
sutaiko. V 4.

KAUNAS, VI. 19. Elta. — 
Lietuvos chargė d’affairės Wa- 
shingtone įteikė Jungtinių Vals
tybių vyriausybei notą, kuria 
pranešė, kad Lietuvos vyriausy
bė birželio 15 dieną ratos įmo
kėti negali ir kad Lietuvos Vy
riausybė visuomet yra pasiren
gusi tartis dėl Lietuvos skolų 
Jungtinėms Valstybėms mokė
jimo sutvarkymo, kuris atitik
tų Lietuvos materialines išga
les.

ŠėtieČiai nutarė šiemet 
vo miestelį pagrąžinti — 
desnes gatves apsodinti me
deliais. Tuo reikalu ypač daug 
rūpinasi viršaitis Adomas Že- 
ka,

KAUNAS.—Klaipėdos komi
tetas Vilniaus krašto badaujan
tiems šelpti iki šiol surinko ir 
atsiuntė vyriausiajam komite
tui 4,199.40 litų aukų badau 
jautiems vilniečiams.

Japonijos eksportas 
į Chiniją didėja

SHANGHAI, 1. 6. —Sumaži
nus muitą niekurioms Japoni
jos prekėms, Japonijos ekspor
tas į Chiniją pradėjo žymiai 
didėti.

Atvyko Amerikos lietu
viu ekskursija

KAUNAS. — Birželio 9 d. 
laivu “Gripsholm” iš Ameri
kos atplaukė 72 Amerikos lie
tuviai. Atvykusiu Amerikos 
lietuvių pasitikti į jurą buvo 
pavykusį šaulių vadovybė su 
Bruvelaičiu priešakyje. Sve
čiai buvo sutikti orkestrui 
griežiant. Jie buvo atgabenti 
į krantą mažesniu laivu. Vi
si ekskursantai laukusiu trau
kiniu išsiskirstė į savo tėviš
kes.

Automobilio katastrofa
Užmušta mergaite ir sudaužy

tas automobilis
■

KLAIPĖDA. — Iš Klaipėdos 
į Šilutę važiavo Klaipėdos kr. 
pasienio policijos vadas p. 
Stasiulis, Šiaulių a<pyg. teismo 
tardytojas Nezahitauskas ir 
dar vienas prokuroro padėjė
jas. Automobilis lėkdamas vi
su greitumu netoli Šilutės per
važiavo mokinę Lilę Leitišai- 
tęt kuri nuo smūgio ir žaiz
dų vietoje mirė. Automobilis* 
pervažiavęs mergaitę, atsimu
šė į medį ir sudaužė lempas, 
sugadino radijatorių, o važia
vę automobiliu žmones smar
kiai prisitrenkė.
. Į nelaimė? vietą greit atvy- 

^gydytojai ir policijos
JitMoyas. Be to, iš Šilutės bu
vo iššauktas antras automobi
lis, kuriuo Nezahitauskas su 
p. Stasiuliu nuvažiavo toliau.

Manoma, nelaimė įvykus to
dėl, kad blogai veikę stabdžiai 
ir per greitai buvę važiuota, 
j v‘ . ■
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Brolis kirviu užmušė 
broli H

t KAUNAS. — Iš Tirkšlių pra- 
nešama, kad birželio mėn; 6 
d. apie 21 vai. Leonas Tiku- 
žis, gyv. Juodėjų km., Tryš
kių valsč., kirviu užmušė sa
vo brolį Stasį Tikužį, gyv. ta
me pačiame kaime.

VEŽA Į VOKIETIJĄ JAUNUS 
ARKLIUS

KLAIPĖDA. VI. 20. Elta.— 
Paskutiniais dviem mėnesiais 
Klaipėdos krašto arklių pirkliai 
supirkinėja jaunus, lengvus, jo
jimui auginamus arklius, ir po 
pusę metų amžiaus. Arklius 
siunčia į Vokietiją. Už juos 
mokama labai aukšta kaina— 
net iki 1,000 litų. Neorganizuo
tas jaūnų arklių supirkimas 
ūkininkų tarpe kelia susirūpi
nimo, kad tai gali pakenkti 
lengvųjų arklių veislės išlaiky
mui.

■ į. U,, . .................... .. ....................... .......................................n-

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, DLL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

. —_____ -........................ * ' •

Rytoj paskutinė die
na lietuviu tautodai

lės parodai
Įžanga į parodą tik 5c

NAUJIENOS, Chicago, HL

Žiu lietuvių tautodailės ir ta
pybos’ parodėlę: Parodėlė buvb 
šufbngta ne pelno tikslais, bet 
parodyti visuomenei, kad j&u- 
.fttfėii«į nemažiau ta ąenu&iB 
rupias* Sėtuvių kultūriniais 
dalykais. Parodėlė vbikiAufeik 
rengėjams duos mtostblio.

< ib Ši jaumibliiį draugija 
leidžia gražų iliustruotą žurna- 
Ią, kuris neužilgo išeis iš spau
dos. M. š

North Side

šeštadienis, liepos 7, 1934

Apvogs lietuvius
-----p----- a------s-»

5c asmeniui;
surengė lietuvių 

Lith- 
> ku-

“Naujiėhdšė” jdti buVo rašy
ta apie lietuvių meno parodą 
Woodman Hali s vėtai niūkė j, 
kuri tęsiasi nuo praeito sekma
dienio ir baigsis rytoj kaip 9 
vai. vakaro. Svetainė randasi 
ant kampo 33-čios ir Lime gat
vių. Įžanga* į parodą labai ma
ža

Parodėlę 
jaunuolių draugija - 
uanian Y-outh Society 
rios pirmininku yra žinomas 
baleto šokikas Vytautas Belia- 
jus, Jis daugiausia energijos 
padėjo šios parodos surengi
mui.

Reikia pasakyti, kad ši jau
nuolių drąugija atliko nemažą 
darbą surengdama tokią gra-

PILĖS
Bė peilio, degininio atbu ėfektrilcbs 
VOtfra, SPkAOAŠ, FiŠ*u£.A8, ĖRURltr* 
(Meiani'loH Fllež>, ^ROSTATITIB ir kilos 
mttfliiife liros ryrfamos musq' Avelh'n 1F ne4 
skautKlu VARICUR Metodu.
MW« yputitikhl kvlettartiS tuol, lidrtė ftii OO' 
tekę Vilties , boti pteif/(lytais. YM. sMfiok 
nuostabu kaili tos i'ukčios, bo viltie* lito* 
crelt atsiliepia | SF treatment*.

BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 
ARBA IŠ NAMŲ 

VARIUOSE 
GYSLOS Ift VOTYS

Greit ir be Skausmo PanaikinumbM 
Daugelis imonltj mano, kad Jie kenčia .niuo 
RfrftCMATIZMO. NEURITia, neuralgia, 
ARTHRITIS. .NERVIŠKUMO, arba INKStV 
I.NIOS, kudmet 1HM tIMMI (MĮIhti nup 
VARIUOSE GYSLŲ. VARIUOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MILINES LI
GŲ. - r .
The VARICUR padare WkstanMtfs Mikšinhirf 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKXI 
Dykai Egzaminacija ir Patarimas

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien. kntVad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—-Nedaliomis 
duo 9 iki 1 piet; ' ,

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOįrH ST.
4-to* lubos Garrltlk *^b«*itH> tilt)*.'

Praeitą šėkmądiėhį, liepos 
pirmą diėltą, Northsidės ramus 
piliečiai Gabriai, Indireliai ir 
jauiiitolis Jtftzaš Nėfaš buVo 
išvažiavę į Sarid Dtineš maiii- 
ctynėš Gabrių mašina.

Užrakinę mašiną, jie visi nii- 
ėjo maudytis. Bet Vagiliai, ku
rių visur netrūksta, apsižiūrė
ję, kad apie mašiną nesimato 
daug žmonių, išlaužė mašinos 
duris ir “patikrino” kišenes 
mašinoj buvusių drabužių.

Mašinoj vagiliai surado virš 
dviejų šimtų dolerių pelno, bū
tent I. Gabrio keturiasdešimtiš 
dolerių ir auksinį laikrodėlį 
apiė šimtą ddlekių vertės, o 
jaunuolio Neto šešioliką dolerių 
ir auksinį laikrodėli Virš šim
to dolerių vertėsi

Draugui Indrėlei teko ma
žiau' ntikehtėti, nes jo kišenė
se surado tik devyniasdešimtis 
centų; Mat, draugas tndrel'e, 
kaip bedarbis, tai apsisaugo 
dėti į kišenes didesnį kiekį pi
nigų.

Draugė Indreliebe bttVO lai-* 
mingesnėj hes j 0š ridikiuliš li
ko nepaliestas, o' jame buvo 
keliolika dolerių, f Tas fidikiu^ 
lis bdvo pakištas po sėdynė.

ffaikimaš, Ui išgijime platų galima gahti* p&s išardą ėe- 
fApottą iš įvylufcifr ąėimdi b poIrnMfr
šusiHnkimo btis VAišės ir kai- B. R. Piėtkiė’iVifcz, 2Č08 W. 47 
•bos. ■ ■ ‘ ; • W. i t. W
; Tad; gferb-. 301 fep. nfcfrfe irW fe DMutkud^ št
nariai,- ateikit kuo skaitlin-1 o taipgi pas visus komiteto na- 
gl Atidi A į viršrdiAėtą Šdsiriliki- riiįą;
mą. J. T. Tik nepamirškite atvažiuoti.

----------------- Važiuokite tiošiai Archer avė.

Brighton Parko AL- zo iki rąeįiė iškabą: Brighton “ T* A nikrittU’ ftc Farfc alTasš T4kfiikats.
1x100 |Jlilill£l(l0 UU& Pastaba: Norintys važiuoti

* troku ateikite pas J. tfiišbą, 
oaUHUo 2417 W. 43 etų, kaip 9 vai. ry-

------ — tOj. neš tėti'-jiUš imikš J.
Jau buvo rAšyta Naujienose, |skio haujdš tfdfcAš;•• K

kad Bnghton tvarko ALTAŠS 
rengia pikniką, kuris įvyks 8 d. 
liepos. Vieta Busy Bėe

4 i

TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDĖLĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Lietuviškas Žydukas

MUTUAL I.fc 
C0MPANY 

4707 So. Halsted Št
Tel. YAKDS 0803

— - ----- ' - • > ;l

Roseland
Pereitą antradienį mirė G. 

Patapovas, Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo narys. Jis neil
gai sirgo; Jisai buvo sirgęs ; 
rą mėnesių atgal, pasveikęs, c 
po to ir vėl užsimaldavo. Bet 
jau nebepasveikoį teko jam ap
leisti šis pasaulis. Velionis bu
vo pašarvotas namuose, nema
žai gimimų ir pažįstamų jį ap
lankė,- Palaidotas pereitą1 šešta
dienį šv; Kazimiero kapinėse, 

i Nemažai draugų ir pažįstamų 
palydėjo velionį į kapines;
Liko velionies moteris su* šei
myna.

Korespondentas,

Cicero, III
SLA 301 kp. sutiktuvės 

(fejegafartis

SLA 301 kuopd rengia sutik
tuves pagerbimui sdvb kuopos 
delegatų, ktirie buto išrinkti į 
38-jį seimą. Sutiktuvės įvyks 
pirmadienio vakarą, liepos 9 d., 
J. Shfemeto salėje. Girdėjau, 
kad gėrb. delegatai parvežė pi- 
rago, o taipgi troškuliui nura
minti ir alaus bačkutę. Taip 
kad vienu Žaviu Žadama keli 
zttikiai nušauti. Kadangi tą Va
karą įvykštd. 3()i kuopos šuši- 

.. _  " —  —..—   "———■

ga) , 2 mylios už the Oak dar-1 
žo, prie Archer avė.

Vieta yra labai graži, ant 
kalniuko, švari. Visi paranka
mai: stalai, krėhlai; kaip tik 

‘įtinka musų paskutiniam Šei
myniškam skridimo naudai iš
važiavimui.- Todėl ir rengiasi 
visi brighton parkiečiai važiub- 
ti, ir bižniėriai aukauja viso
kius valgomus produktus.

Kazio Marozo plačiai žinoma 
ChicUgoš ir apielinkeš lietu
viams1 duonkepykla, 4330 So. 
Gdlifofhia a^fe., tfel. Lafayette 
T515, Aukauja dUOną ir kėik- 
su'š visam išvažiavimui.

Jtiiiuš Balčiūnas; 4357 So. 
Washtenaw Avė;, aukauja kavą 
it cukrų.

Jonas Shartika, 5819 South 
Whipple st;, aukauja puikią 
šihką.

Kazys Dau’škurdaš parūpina 
muzikantus, nes jo sūnūs yra 
muzikantas.

Jonas Yuška aukauja ledą ir 
alų olselio kaina.

Jonas Puzauskis, kuris ap
tarnauja Chicagos bučernes 
šviežia ir rūkyta mėsa ir turi 
dabar nusipirkęs naują gražų 
troką, nuveš į pikniką visUs 
tuos, kurie neturi savo auto
mobilio; nuveš veltui.

• Piknikas bus,, vienas; iš šau
niausių, kokio dan . Ghicagoj ne
buvo. Jeigu turės progos, tai 
dalyvaus ir Įeit. F. Vaitkui, 
Centro ALTASS valdybos ir 
kitų ALTASS kolonijų nariai;

Valgiai visoki visiems vėltiii, 
tiktai registruokitės šekančioše 
vietose: Edvardas Čepulis; gro- 
sernė ir bučernė, 3503 S; Calii- 
fornia avė. ; B. Rv (PiętkięwicZ; 
Ž608 W. 47 št.; JOnAš Yuška, 
Hollywbod HalŲ 2417 W. 43 
stų ir pas K. Dauskūrdą, 2543 
iW. 45*th St.

Norintys važiubti truku su
sirinkite pas Joną Yušką, 241!7 
W. 43 st; 9 Vai; ryto, ir nepa
mirškite dienos — sekmadienib, 
liepos 8. Pikiiiko vieta — Busy 
Bėe Grove, prie Archer avė;, 2 
mylios už the Oaks daržd.

Ptileikiš.

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES 
KONTŪRAS

Kontestantės prašomos išjuldyti Šį kifpohą ir’ jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III* .

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitęir 
tam tikslui prisiunčia savo fotografiją ii* pareiškiu, jog

Mana vardas ir pavardė
Amžilis 

t ■ ■ .. ■ \ i /
V įsiėmimas ..........................................................................
Kur mokinausi ........... .............. ........................................
Adresas ;<i,.. *>««* i • • • <»«> • • ♦«'. • • - AM * 4-rtn*

Jfbpttbarišką draugystę. Jums
au ^ra Žinoma, kdd Teisybės thirig in new reading matter 

MyiWjų Drhugyštė stovi 3-čioj get THE FURR0W.
vietoj itatp kitų dviejų didžiu- It will be on sale in all 
jų d£fe(igyš<hų Chičagoje. Šitą Litlluanian communities. Or if 
proga jaunuoliams, nuo’ 18 iki 
Ž51 m. yta diiota tik iki Naujų 
Metų.

Draugystė turi apie 600 na
rių, vyrų ir moterų, o jos tur
kas siekia ikį $19,000.

St‘. Ndrkiš, korespondentas.

ingly delightful. Fot a sure

get THE FURR0W.

you prefer, send 50 eents to

THE LITHUANIAN YOUTH 
SOCIETY, 3259 S. Halsted St. 
Wė«will šend your book at 
Oncė and you wont have to 
stand in line to wait your 
turn, lucky devit

j.- .t..a

nv MmtfiiitTti »wa .<ii‘ ■ n’i«.

Cicero

ALTAŠŠ Vietinis skyrfas tu
rėjo suširinkimą Mė^a4iefiį< 
bifž. 27 d. Susirįhkime> fcu 
kita, pranešta aife vakarą ku
ris įvyko ge juž^š m^h pradžioj. 
Rengimo koiiiMfja iŠi&VŠ ga
lutiną iŠ kttfid pdUiš-
kėjo; kad? pelno tiko iŠ virŠftvi- 
nėto vakaro $ž7U.

skyriaus valdyba taipgi išda
vė raportą, iŠ tūrio pasirodČį 
kad iki ŠM ALtAŠŠ Gėhtro 
dan pasiųsta

Viršminetame štiširinkime W 
antrojo skridimo rčmėjuš pri
duota pinigų:

ĖasulAitiš 
CK PbčiUš' 
K. P. iJėvbikiš

Adv. K. Gugis šian
dien Vakarė vyksta 

Pittsburghan
Į j ''1* i '

Advokato K. Gujgio ragina^ 
4haš ŠtA. pirmininkas F. J. 
i&gučius ūmai sušaukė Pildo
mąją Tftfybą į Pittsburghą. Po- 
sėdžiai prasidės rytoj ir tęsis 
dvejetą diehų. Bus svatštomi 
fe Gihgm sumanymai, kaip pa
daryti daugiau ekonomijos Sti- 
siviėmjime ir pradėti didelį va
jų Susivienijimo auginimui.

šiandien vakare todėl SLA. 
iŽdihihkas K. Gugis išvyksta 
Httšbii^ghan, kur bus gal tre
jetą dienų.

Višo ................... .
PTidŠjiiš įplaukas

parengimo ....

#,00
...

... s.bo

iš
27.0 b

jPašidard
Gi pridėjus virfninėtus 108.25 
ir nuo Lįetųyos Tau

tiškų Seserų Dr-jos 75.00

Koks bus ilrighton 
Parko ALTASS pik

niko programas

Sudegė Birutės Dar
žo Šokių favilionas

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį (iš liepos 5 d. į 6- 
tą) apie 1-mą Valandą užside
gė Birutės Daržo šokių pavi- 
iidnaš, prie 79 gatvės ir Ar- 
čhėY avė.

kada >hia Makutėiiienė ii 
ikiti namiškiai atbėgu iš 
gyvenamo namo į gaisro vie
tą, tai ugnis apėmė nepapras
tu greįtumu visą pavilioną.

Dalykas tėkš, kad pavilionas 
aplh'išity^aš gausiai gazolinu. 
Bent jio užtikta apsčiai palieto 
aplink trobesį; IŠ to darom; 
išvadas, kad kas nors, veikiau
sia kerštaudamas, padegė pavi- 
lioną*.

PaViliona^ supleškėjo greitu 
JaĮkų'-Tr ■yi^kas. ;,

. Kai kurie lietuviai, ypač
draugijų atstovai, yra nusamdė 
Bitutes' daižą ir pavilioną savo 
įiikiiikaihs. P-ia MakUtėniėrie 
jirašb jtids nenusiminti, nes 
jau kAiįi šiandie bus pradėta 
štatytt liaujas pavilionas šo- 
kita'š, it tikimasi jį pastatyti 

kokią savaitę laiko.

THEEURROW
Will be out a t lašt! Next Mon- 
day is the day. M may con- 
tain a poem, a šhort story, or 
a sketeh that will be refresh-

Kticftę savo apielinkeš 
krautuvėse

Viso sušidarp ..... ... $220.75
Tai tiėk Cicero kulbiiij'a iki 

[Šiol davė LituaničUi Antrajai.
l t:

IŠ Teisybės Mylėtojų 
Draugystė Pastogės

Šaukia susirinkimą
/.• r. . 1 .«. •' U' * ■ 1.............

Sekantis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 8 d., Chiča- 
gos Lietuvių Au4itorijbj, 3133 
So. Halsted st.,-12 vai. per pie
tus. Visi nariai*-ėš skaitykite 
sau už pareigą dalyvauti, nes 
yra labai svarbių tarimų. BUs 
išduotas raportas apie abėliią 
draugystės stovį ir bus praneš
ta, kokios pasekmės buvo iš 
mūšų rengto pikniko'.

AtfipUėŠė miišų įtart i>i*. Žubą

Jau buvoti Žymėjęs, kad ma
išų piknikas', kuris įvyko birže
lio 24 d*. Dambrkuško miške, 
gerki ftMšėkėy todėl it peilio 
tiko pd^ėtina’ii Kadangi VišOs 

[įplaukos buvo te ZtibO globo
je, nes jiš buvo vienai iš koiii'i- 
šijbš hdrių, tai pagsd jo paties 
pareiškimų, jį užpuolė pikta
dariai Ūht rytdjAiiŠ; L y. pit-

Sėkmadieiij, liepos 8 d., visi madiėh'ib vakare ir kįėmė pihi- 
brigh'ton pArkiečiki ir apielin- tarpi kiirių buvo it į>ifchi- 
kių Hetdviai važiuoja į Brigh- to įį)ldukoš.
toii Parko A LT ASS įikriiką, Suprantama, draugystė šita- 
•kuris įvyks Busy Bėe GroVe — me' atsitikime iienukefttėŠ, ties 
A. Šimkienės darže, 2 mylios tas užpuolimas įvyko vieną diė- 
už the Oak daržo, ant Archer ną vėliau po pįkniko ir Dr. Zu- 
ave. bas turėjo pakankamai laiko

Be abejo;-viši norės paragau- draugystės pinigus apsadgbti.
>tr ant Ištižo kelito avint). Avi- A&ihmk®,
mas bus skaniai iškeptas,- nes «wiprasa»_
šiai užduočiai yra pakviestas Mano aprašyme mūšų pikni- 
specialistas iš pat Northsidės, ko dėl neapsižiūrėjimo taplo 
kuris, kaip girdėjau, yra iškė-1 praleistos nekuriu aukautojių 
pęs net 30 avinų. įpavardės> kaip tai: S. M. SkU-

‘ Programas biis irgi jtdiruš. das aukavo $5 cash; kiti dau-» 
i Yra sudarytas jauktas lietu- giau ar mažiau aukavusieji yrab 
Viiškai kiaulei varyti į d*Varą. J. KašČiukas, J. Antanaitis^ A*. 
Akiėrikdndi lošia golfą; o fttes Zalatoris, J. Balčiūnas, WiĄ. 
mttšamė kiaulaitę* Bus mituku- Zieck, J.- Vaičkus ir M. Naru- 
Isių ir šUllėš^jušių lenktynės, šienė. Varde komisijos ir dr-tčs 
taipgi šokiai ir žaismės. tariu širdingą ačiū 1

I , Pr^- Jaunuoliai bus pMiMuriii vettuf
’ Įeistiv tas lai važiuoja j Brigh-
|>ton Parko ALtAsS paskutinį į Birželio 6 d. ir Teisybės* My- 

’pikniką. Įėtojų Draugystė nutarė priinį-
| ( Valgiai visiems veltui, tiktai ti jaunuolius veltui. Todėl pasi- 
I peikia nusipirkti penkiolikai naudokite

drinksų tikietą- už $1. Tikietus savo sūnūs

PAMOKOS
Angių Raibos 
Lietuviu KalboS 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stėnografijos 

i Mašinėlė Rdšyjbi
Prekybos Teisią 
Laišku RaŠyin’o 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare;

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

31'08 So. Hattted St., Cbiėago, liL

Pilfetystes 
Dailiflragysteš 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Ętimbfo gijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonorilijos 
Sociologijos

proga, ir įrašykite 
U lukteria j ganh

ST.PAUL’S 
HOSPITAL
828 W; 35th Place 

Tel, YARDS 29t# 
Tel. BOULEVARD 6060 

CHltAČdl ILL.

Stį Pųul’s yra justi apielinkeš 
goftine, ktif Idėfcvferiairi ligoniui 
visuomet Sutelkiama fnandague ir 
veiklus. patarnavimasi Medikąlis, 
chiYūrgijds if prie giihdiirfd patar- 
navinttte už 10' dienij, ftorpialiiio- 
se atsitikimuose $50;00. Išėmimas 
toffsilų, ddkUrd patarnavimas, 
ligoninė ir opėradijos kambario 
sąskaita kainuoja $20.00.

OYERSJHULB srmviNGs
Užlioii Stock Yahfe—Cldčago

Present AddresS—AsIiIand Avenue at 47th Street
keport of Conditioft 

June 30, 1934
Drovers National Bank

RĖŠOURCĖŠ
Demand and Call Loans • $ 
Other Loans and Discountt 
U. S. Govemmeht Bonds • 
U. S. Goverrimėnt Bonds < 

(Ta Secut* Circulationl
State and Municlpal Bonds 
Other Bonds and Securities 
Fedefal Resėrve Bahk Stock 
Customers Liability (On Letters 

of Credit and Accertances) 
OverdraĄs ......
Cash and Due from Banks »

šži,oH54xb'3
LIABILITIES

Capital Stočk 1,000,000.00
Surplus and Profits . . 682,134.89
Reserved for Taxes, ete, . 147,970.80
Reserved for Uneamčd IntCrest 14,658.71 
Circulation 1,000,000.00
Dividend (Payable Jūly 2, 1934) 15,000.00 
Letters df Credit

and AcceptsMees • « • 4 • 4,500.00 
ttepttits...................................18,160^77.$3

$Ž1,024,542.03

Officers 
tVUilim C. Cummins* 

President 
FredlHclč N. Mercer 

• Vice-Prcidetit 
' George A. Matcolm 

Vice-Pre*. & Cathier 
Dale.E. Chambferlin j 

Vice-Prcidem 
Frank M. CpVert 

Aut. Catnier , 
Robert Ldu^h 
Ant. Cachier,

Directors
Williąm C. Cummlngt 
Frederick N. Mercer 

Jph& P. Oleson 
Joseph E. Oda 

G. F. Swift 
. Henry Veeder 

Ravrletfch Warner

M*

1350,323.96 
2,586,671.07 
6,061,141.70 
1,000,000.00

184,785.00 
412,637.50 

45,000.00

4,500.00
, x 1,617.15 
Mn,865.65 

ŠŽl,oH542:b'3

Drovers Trust and Savlngs Bank
Officers

Willlatn C. Cumming* 
President 

Frederick N. Mercėt 
Vice'Pretident 

MufrrAy M. Otstott 
Vice-Pre*. Sf Cashier 
Charles S. Brintnall ] 

Vice-President 
Č. A. Newman 
Am. Cashier

♦
bifėctors '■ 

tVilllani C. Cuttlmihg* 
. Henry M. Duwet 

F^ėdėrick N. Mercėr 
John P. Oleson 

MUrray M. Otstott
G. F. Swift 

Henry Veedefr

RESOURCES
Demand Loana Šecūred . $ 1,555,481.44 
Tin>e Ldafti Seeured . . . 1,343,710.06
U. S. Government Bonds . 2,639,448.91 
State and Muriicit&l Boftds 89,674.13 
Other Borids irid Securities Ž32,796.35 
Cash and Due from Banks . 684,71128

$ 6,545,822.17

LIABILITIES
Capital Stock ...♦.$ 350,000.00 
ŠUY01US ....... 250,000.00
Undivided Profits . / . . . 92,043.45
Reserved for Taxes» Interest, etc. 61,528.57 
Dėposits *........................ 5,792,250.15

$ 6,$4532Ž.17
The depbtlta of the«e banks are insured under terma of the Bankinį; Ačt of 1933

-.... ........... i iii7rT?i~i lr'! l.vlll.i'i'TCT- ' • .... .-rpžiN

Roosevelt F urniture Co.
APLAIKĖ VISA VAGONĄ MATRASV 

KURIE TIKRAI
NUSTEBINS JUS TAIP SAVO KAINA KAli? 1R KOKYBE 
Pavyzdžiui ar esate matę arba girdėję, kad ftfatrasas butų 

galima numazgoti vandenili ir muilu, nieko jam 
nepakenkiant?

NAUJAI APLAIKYTUŠ MATRASUS 
GALfTE NUMAZGOTI.

Atminkite, kad jųš daugiau kaip % savo gyvenimo pralei- 
. džiate lovoje, ilsėdamies po- sunkaus darbo dirbtuvėje, 
į Jūsų poilsis bus daug pilnesnis, sveikesnis jei jus gulėsite

- ant gero matraso.
Ypač dabar, kada mes parduodame matrėsus už stebėti

nai žemas kainas — jums nėra reikalo daugiau savęs var- 
' ginti gulint ant pasenusio, sužniubusio matraso.

’Atšilankykiie musų kraUtuVėn ir apžiūrėkite šiuos mat- 
rasus. JIĖ JUMS PATIKS.

Springsiniai matrasai 
Vatiniai matrasai . .

TAIP! MOSV

po $7.50 
. po $4.50

Roosevelt Furniture Co.
INCOltPORATED 

ĮPĖDINIAI Čltv FURNITURE CO.
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bert utis, Savininkai

2310 WEšt ROOSEVELT ROAD
Phone ŠEELEY 8760

Atidarą kasdien išskyrus ATDARA SEKMADIENIAIS
nuo 10 v. Vyto iki 5 po pietų 

jfitadieniais iki jų vai. vakare* 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 6 v. v.

Antradieniais, Ketvirtadieniais - 
ii* šeštadieniais iki 10 vaL vakar*

Pirmadiertiais, Trečiadiettidis
i m .m i ...........................................



NAUJIENOS* Chicago, UI

o eksportavo

Lithuanian Mutual

Draugija

PHILCO
tvirtina.

jau

BRIDGEPORTE

SIŪLO Cicero
Atsakymas CLEVELAND, OHIO

Nau

RADIO

Cicero

North Side
Linksmos vestuvės

Pitts

DIDŽIAUSIA 
KRAUTUVE

Plačiausj 
Pasirinkimą

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

gausumą 
Pasirodė, 

prasilenkia 
daleiskime, 
sudėtumėm 
kokia iš to

tas dide-
Chicagai

teko
nu-

tiems reikia vaikščioti basiems, 
padarė mainą: į langą importa
vo didelę plytą 
kelioliką porų Čeverykų.

Tenka betgi pasakyti 
Šitoks

Naujienas galima gauti misi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 Superior avė.

Chicago
Benefit Association arba, kaip 
nuo senų laikų ji yra vadinama, 
Chicagos Lietuvių Draugija Sa
vitarpės Pašalpos rengia pikni-

ir buvo svarstoma 
kurie liečia taksų 
apie vandens pa- 
gatvekarių bėgius, 

džianito^iaus

Lengvus išmokėjimai pri 
taikomi kiekvienam 

pagal norą

NORGE 
CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 

WESTINGHOUSE 
GENERAL MOTORS 

FRIGIDAIRE 
ir kitų

Musų miestelio valdininkams 
dantys skauda dėl vandens si 
stemos: tai paipos permažos, 
tai kiau’ros, todėl nėra galima 
gauti vandens pakankamai ir 
prisieina brangiau už vandenį 
mokėti.

Keletas mėnesių atgal gy
ventojai pasisakė griežtai prieš 
tuos valdininkų užmanymus ir 
valdininkai kurį laiką buvo nu
rimę.

Bet birželio 29 d. ugnėgesiiį 
komisionierius John W. Raleigh 
ir vėl prabilo apie vandens si
stemą. Esą, porą, dienų atgal 
jis ' bandęs vandens spaudimą 
prie 25 gatvės ir 53 Avė. Pa
statęs motorą (inžiną). Pasi
rodę,. kad per minutę tegalima

Kaip Seniausias Tarybos Narys, Gugis pa 
teikia ekonomijos ir darbo plianą.

Kol policija prisišaukta, tai 
valkatos jau buvo pabėgę.

— Raulas.

aš nematau. Bet patar- 
prisilaikyti teisybės.

— Raštininkas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mainas
Ant Milwaukee avė. viename 

čeverykų krautuvės lange bu
vo prikrauta labai daug čeve- 

Tuli piliečiai matydami 
kad pas vie- 

o ki-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

swimming pool. r
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

rykų
tokią “betvarkę1 
nūs yra “overprddtfkšin

VaL—8:80 A.
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Čia rasite visų geriausių iš 
dirbysčitj Refrigeratorius, 

kaip tai:

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedėlią, 11-Q 
vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kilocycles.

CENTRAIS DIDŽIAUSIS LIEPOS MĖNESIO PRATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENŲ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.

neprašytieji pasijuto

Dabartinėje SLA. Pildomoj 
Taryboj advokatas Kazys Gu
gis, Susivienijimo iždininkas, 
yra seniausias narys, “senior 
member” taip sakant, ir to
dėl nuo jo daugiausia pri
klausys senojo ir naujojo dar
bo sutaikymas, koordinacija. 
Jis turės supažindinti naujuo
sius narius su darbo smulk-

kad 
mainas" nėra girtinas.

—X. š.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 
' LINIJA

v Iš New Yorko
KLAIPĖDĄ.

Gothenburgą

GREITA 
dMMffįii KELIONE

ŠVEDIJĄ

Budrike Krautuvės radio 
programas ketvirtadieny, 5 d. 
liepos, WHFC, 1420 k., 7:30 
vai. vakare, buvo labai gražus, 
susidedantis iš lietuviškos mu
zikos. Liaudies dainas tikrai 
vykusiai išpildė Budriko radio 
duetas ir soprano solo.

Rytoj (sekmadieny) Budri
ko Krautuvės bus net du ra
dio programai: iš WCFL, 970 
k., 1:00 vai. popiet ir iš WAAF. 
920 k., 1:30 vai. popiet. Abu
du šie programai susidės iš 
rinktinos lietuviškos muzikos 
ir dainų, taipgi iš naudingų 
pranešimų. WAAF programas 
bus vedamas nors lietuvių dva
sioje, bet anglų kalboje, nes jo 
klausosi amerikonai. Visi lietu
viai pasiklausykite.

— Zanavykas.

Trečiadienį, liepos ketvirtą 
dieną įvyko Jungtuvės p-lės 
Vladislavos Yulevičiutės su Al- 
bertu Kareckiu iš Grand Ra- 
pids, Mich. Vestuvių pokilis 
atsibuvo pas Petrą Skurkį, 4184 
N. Maynard avė.

Vladislava Yulevičiute buvo 
draugiška, linksmo budo mergi
na, mėgo dainas ir lošimus.

Vestuvių pokily dalyvavo gi
minės ir artimesni draugai ir 
panelės Ascilliutės iš Cicero. 
Svečiai, pasilinksminę už jau
navedžių sveikatą, skirstėsi na
mo velydami jaunai porelei lai
mingo gyvenimo.

Jaunavedžiai, paviešėję kele
tą dienų Chicagoj, važiuos į 
Grand Rapids, Mich., kur ir 
apsigyvens, rodosi, savoj ukėj.

i LIE TU VĄ per
Išplaukia iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM, Liepos 17 
GRIPSHOLM, ...... Liepos 25
KUNGSHOLM, Rugpiučio 18 
DROTTNINGHOLM, Rugpj. 25 
Kreipkitės i vietinį agentą arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė.. Chicago, III.

žodis kitas dėl vandens siste 
mos Ciceroj

BRIDGEPORT LKĮUOR C0. Ine
3252 So. Halsted Street 

VICTORY 5382—5383

Brighton Park
Praėjusio šeštadienio vakarą, 

birželio 30 d., įvyko jaunos lie
tuvių poros sutuoktuvės sve
tainėj prie Archer avenue.

Kai puotos dalyviai linksmi
nosi, į svetainę įsibriovė būrys 
nepažįstamų ir neprašytų vy
rukų. O kadangi vietos tokiems 
asmenims ten nebuvo, tai jie 
paprašyta pasišalinti.

Bet 
įsižeidę ir pradėjo muštis

Vienam puotos svečių, 
nam lietuviui dailininkui, 
sužeista veidas, kad jį 
vežti į ligoninę. Reikėjo 
vežti į ligoninę ir kitą, daly

Birželio 27 d. tilpusi 
j ienose žinutė apie Improve- 
ment kliubą ne visai teisinga. 
P-nas Ciceronas nurodo, kad 
kliubas nėra pašalpinis arba po
litinis.

Tikrenybėj kliubas nėra pa
šalpinis ir nėra partinis. Bet 
jis yra pilnai nusistatęs būti 
politiniu kliubu ir politikoj 
veikdamas neprasižengia, o tik 
pildo savo įstatus.

Birželio 1 d. 1927 m. Kliu
bas yra priėmęs naujus įsta
tus ' ‘ir ‘ tiė1 ' įstatai aiškiai nuro
do, kad Kliubas yra politinis. 
Patartina p. Ciceronui perskai
tyti tų įstatų 4 pusi, skyrio V 
paragrafus 1, 2, 3 ir 4. Manau, 
kad jis supras savo klaidą.

Toliau Ciceronas sako, kad 
ne viską galima užgirti kas dė
josi praėjusiame Kliubo susi
rinkime. Kalbamame susirinki
me kaip tik 
tie dalykai, 
mokėtojus: 
branginimą, 
trenksmadarius 
reikalą, reikalavimą 1 nuošim 
čio taksų. Kas tame buvo ne
gero, 
tina

Kiek aš pamenu, SLA. kon
stitucijoj pasakyta, kad vice
prezidentas yra ex-oficio na
rys kiekvienos SLA. komisi
jos. Per tai, reikėtų vice-pre- 
zi deniui užkrauti pareigas 
kad butų visados kontakte su 
pastoviųjų komisijų nariais, ir 
jis skatintų kad komisijos at- 
iktų j oniš1 ūždStks pareigas, • 
kad tokiu budu pastovios ko
misijos nesnaustų, bet dirbtų, 
ir kad SLA. prezidentas tuo- 
jaus imtų visus reikalingus 
žingsnius legalizavimui SLA. 
vietą Pittsburghe.

Aš žinau, kad pas visus 
mus SLA. Pildomos Tarybos] 
narius, yra daug gerų norų, 
pasiryžimų ir energijos dirbti. 
Taipgi žinau, kad Susivieniji
mo nariai laukia iš musų 
daugiau aktyviško darbo, ir 
tą mums reikia įrodyti. Da
bar laikas išdirbti planus dėl 
gerovės SLA., kad vasaros 
karščiams praėjus galėtumėm 
tuos planus sėkmingai vyk
danti. Kad pradėti tiksliai dar
bą, aš darau šitokią sugesti
ją; kad Dr. Vinikas, SLA. sek
retorius, tuoj aus prirengtų 
“estimate” kiek mums atseina 
toj valandoj “Tėvynės” spaus
dinimas (sustatymą paliekant 
Susivienijimo spaustuvėje) ir 
kad dasižinotų kiek kainuotų 
spausdinimas ir “Tėvynės” iš
siuntinėjimas šešių puslapių 
formato kitose spaustuvėse.

Kada SLA. prezidentas, ad
vokatas Bagočius, vieši Pitts- 
burghe ir žada būti tenais, 
kaip jis man sakė, apie dvi 
savaiti, ir ten pat yra vice
prezidentas p. Mažukna, tai 
nedarant didelių Susivieniji
mui išlaidų, kad aš ir Dr. Vi
nikas atvyktumėm 
burgh’ą ir mes tenais būdami 
keturi Pildomos Tarybos na
riai. plačiai apkalbėtumėme 
netik viršminėtus klausimus, 
bet ir tuos kuriuos kiti SLA. 
Pildomos Tarybos nariai pa
teiktų, ir gavę pritarimą kitų 
SLA. Pildomos Tarybos narių, 
galėtumėm skaityti juos SLA. 
Pildomos Tarybos tarimais ir 
tuojaus galėtumėm tinkamai 
juos vykdinti.

Su pagarba,
SLA. Iždininkas.

laiko ligonius^ kurie nors ir 
pripažinti per kuopų daktarus 
ir lankytojus, kad jie serga, 
kad tokiu budu turėti geres
nę priežiūrą, ir kontroliuoti 
kaip kuopų daktarus taip iri 
lankytojus, kad išvengti berei
kalingą naudojimąsi pašelpa 
ligoje. Kada kuopos nariai, li
gonių lankytojai ir kuopų dak 
tarai dažinos kad jie yra po 
tam tikra priežiūra ir net gali 
būt baudžiami už neteisingus 
raportus, tai aš tikiuosi, kad 
ėmimai pašalpos ligoje dik- 
čiai sumažės, ir neduos defici
to taip kaip dabar kad yra.
TREČIA.
Reikale pomirtinių skyriaus.

SLA. 38-tas Seimąs įvedė 
tam tikrus skyrius į kuriuos 
bus priimami žmonės daug 
senesni kaip kad dabar, ir ga
lės įsirašyti į aukštesnius laip
snius kaip dabar. Dėlto turi
me būti prisirengę kad tam 
tikri žmonės neprirašinėtų 
į SLA. apgavingu budu narių, 
kurie įstodami į Susivienijimą 
būdami ligoniais kad gauti 
pašelpą ir pomirtinę. Dėlto 
turi būt išdirbta tam tikra 
procedūra kontroliavimui. 
Mano nuomone, neužtenka 
vien kad kuopos daktaras pa
liudytų, bet kad Centras tu
rėtų savo gydytoją, kuriam 
pasitiki, ir tokius žmones pri
imtų su kuopos ir Centro gy
dytojų paliudijimais. Apart 
to, kad aplikacijos įstojimo 
butų peržiūrėtos, kad geriau 
sutvarkyti, ypatingai tiems, 
kurie nori įstoti seno amžiaus 
į didesnius pomirtinės laips
nius.
KETVIRTA.

Chicagos Lietuvių Draugijoj 
yra susispietęs Chicagoj gimęs 
lietuvių jaunimas 
turi virš 400 narių jaunuolių, 
šiai draugijai priklauso veik vi
sa Chicagos lietuvių inteligen
tija. Jai priklauso žymesni biz
nieriai.

Turėdami narių tarpe tokias 
jėgas, mes, Draugijos darbuo
tojai patyrėm iš jų, kad su 
pikniko rengimu reikia palauk
ti iki liepos 22 dienas.

Ba musų astronomų skyrius 
pranešė, kad gamta nuo vidur
vasario pasidarys malonesnė 

Į žmonėms, duos lietaus, užau<- 
gins žolę, medžių žaliuojančius 
lapais papuoš Justice Park Gar
deli.

Musų sveikatos skyrius žino,, 
kad sveikatos interesuose rei
kia laikytis juo aukštesnės vie
tos. Todėl piknikui paimtas p. 
Liepos Justice Park Garden, 
prie kampo Archer ir Kean 
gatvių. '•

Musų inžinieriai supranta, kad 
į kalną važiuojant, mašiną suk
ti šonan yra vienas neparan
kiausių dalykų. Kas kita kai 
jau užvažiavai ant kalno. Tai 
ir pasirinkta vieta piknikui ant 
kalno. :

Musų ekonomijos skyrius pa
tarė neįirižadėti publikai to, 
ko ji nereikalauja piknikuose, 
ir nekabinti jai ant kaklo to. 
kas sugadina jos ūpą. Kuomet 
uždarbiai visų yra menkesni, 
tai >■ įžanga, tap$£nūmušta iiet- iki 
kvoterio (25c.); , . „ j

Musų teisių skyrius davė pa
tarimą neubagąuti, nerinkti vi
sokių almužnų. Visi Draugijos 
nariai gauna bilietus į savo pik
niką. Reiškia, virš penkiolikos 
šimtų bilietų bus išsiuntinėta 
nariams veįtųi.

Be to viso, musų smegenų 
trustas davė patarimą neleisti 
kiršinti piknikieriirs pasiūly
mais įvairių bilietpalaikių. Pub
lika galės pirktis tiktai tą ,ką 
pati pageidauja.

Musų išminties skyrius iš 
anksto numato, kad į Chicagos 
Lietuvių Draugijos pikniką lie
pos 22 d. Justįce Park Garden 
suvažiuos tūkstantinės minios.

Taigi laukite pikniko ir reng- 
kitės visi jame būti.

—Tiesos Pranašas.

VVISSIC,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 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 įj^ydė 
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 5578

menomis ir Susivienijimo tra
dicija.

Nieko nelaukdamas, adv. K. 
Gugis patarė naujam SLA. 
prezidentui F. J. Bagočiui su
šaukti “sutrumpintą” Pildo
mosios Tarybos suvažiavimą 
Pittsburghe, ir Veikiausia toks 
suvažiavimas bus tuojaus su
šauktas. K. Gugis nori kuola- 
biausia vengti išlaidų, nes lė
šų fondas jau yra beveik iš
tuštintas. Todėl jis nori kad 
tik “sutrumpintas” Tarybos 
suvažiavimas butų sušauktas 
Pittsburghe, kur dabar vieši 
F. J. Bagočius ir gyvena vice
prezidentas Mažiukna, taigi 
reiktų ten atvažiuoti tik Gu- 
giui iš Chicagos ir sekretoriui 
Vinikui iš New Yorko.

Adv. K. Gugis paduos Pildo
mos Tarybos apsvarstymui se
kamus jo sumanymus ir rei
kalavimus, kuriuos čia paduo
dame iš Gugio krivūlės išti
sai:
PIRMA.

Reikale lėšų fondo
Reikia sumažinti SLA. išlai

das ant tiek kiek galima, ir 
padidinti įplaukas, kad lėšų 
fondas neneštų deficito. Kad 
tą atsiekti, mano nuomone rei
kia štai ką (daryti:

a) Kad SLA. Pildomoji Ta
ryba turėtų mažiausiai susi
važiavimų, ir ten kur tik gali
ma,* darytų nutarimus krivū
lės budais ir laiškais.

a) Kad visos SLA. Komisi
jos atliktų savo pareigas be 
susivažiavimų ir kitų expensų.

c) Kad SLA. organas “Tėvy
nė” butų spausdinama šešių 
puslapių, kad vienas redakto
rius galėtų apsidirbti.

d) Kad “Tėvynė” butų su
statoma SLA. spaustuvėje, bet 
spausdinama ir išsiuntinėja
ma iš tokios spaustuvės, kuri 
turi moderniškas mašinas ir 
darbą gali atlikti greičiau ir 
pigiau.

Pildant SLA. 38-to seimo ta
rimą, kad Centrą perkelti į 
Pittsburghą, neapsimoka nau
jų mašinų spaustuvei įgyti, o 
“Tėvynę” spausdinti senoms 
mašinoms, kaip man atrodo, 
atseina daug brangiau kaip 
kad ją spausdinti kur kitur. 
Padidinimas įplaukų išlaidų 

fonde.
a) Daryti viską kas galima, 

kad prirašyti į SLA. daugiau 
naujų narių, ypatingai kreip- 
piant domę į jaunimą. O kad 
tą padaryti, rimtai ir visapu
siškai apsvarsčius dalykus, 
gal butų reikalinga turėti tam 
tikrą organizatorių (arba or
ganizatorius), kuris ar kurie 
butų po Centro priežiūra.

b) Atversti daugiau atydos 
į gavimą apgarsinimų ;o dėl
to, reiktų kreiptis su tam tik
ru pareiškimu į nacionalius 
garsintojus ir jų agentus, ir 
kad apgarsinimai “Tėvynėje” 
butų statomi ir dedami taip, 
kad pritraukti apskelbėjus.
ANTRA.*

Reikale pašeipos ligoje.
Reikia pagerinti būdą kon

troliavimo pašelpbs ligoje; o 
kad tą padaryti, mano nuomo
nė yra, kad tokiose centruose 
kaip Cbicaga, Brooklyn, Bos
ton, pietinės dalys Illinoiš, 
Pittsburgh, ir tt., butų paskir
ta iš Centro tam tikri gydyto
jai, kurie pildydami Centro 
įsakymus, atlankytų laiks nuo

išpumpuoti tik 400 galionų 
vandens, kuomet turėtų būti 
išpumpuojama 600 galionų. Ko
misionierius įrodinėjo pavojų 
miesteliui, jei gaisras kiltų, ir 
sukėlimą apdraudos nuo gais
ro. Jis įrodinėjo kokio didumo 
paipos turi būti dedamos, kad 
vandens užtektų.

Perbudavojimas vandens si
stemos Ciceroj kainuotų apie 
milioną dolerių. Milioną dole
rių iš piliečių kišenių!

Toliau. Ne kartą valdinin
kams nurodyta, kad ir Chica
goj yra trukumą vandens. Na, 
kaip mes galėsime gauti pa
kankamai vandens į 
les paipas, jeigu ir 
jo stoka? ■

Musų valdininkai
kad dabar Chicagoj yra užtek
tinai vandens. Bet štai praėju
sią savaitę man pačiam teko 
būti Chicagoj. Name prie 67 
ir Rockwell gatvių, 2-me auk
šte, apie 8 valandą vakaro ne
buvo nė lašo vandens.

Prisiminė man musų valdi
ninkų kalbos apie 
vandens Chicagoj. 
kad jų pareiškimai 
su tikrenybe. Na, 
kad mes ciceriečiai 
didesnes paipas — i 
nauda, jeigu jos vis vien butų 
tuščios?

•— Vietos gyventojas.

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 Wėbster, Tom Hardy, Bonded Whis- 

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

Seklyčios Setai, Miegamojo 
kambario Setai, Valgomojo 
kambario Setai verti iki $150, 
dabar tik ................. $29.95
Užbaigimas išpardavimo 

ledaunių .......... $13.95
9x12 kaurai, verti $49,

special ................. $19.75
9x12 Fclt Base Rūgs $3.98 
Pusryčiams Setas   $9.95 
(pasiniai Pečiai, porcc-

liniai ..................... $29.50
$50 Lounging krėslai $14.95 
Karpetų šlavykai ......  $1.79
Floor Liampos, Bridge

Liampos arba Table
Liampos po .... ......  - $1.98

Kortoms lošti staliukai
po .............   590

Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATER KENT

RADIOS
Taipgi Norge, Leonard ir kitų 
elektrikinių Refrigeratorių pi
giausiomis kainomis. Cash ar
ba lengvais išmokėjimais.

J. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAI DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 So. Halsted 
Street

Daktaras
Kapitonas 

Patauliniame kare

3222-26 S. Halsted St
Vedėjas J. KALEDINSKAS

ir aukščiau.
Duodame didelę nuolaidą 
už senus šaldytuvus į mai

nus ant Refrigeratoriii.

Nekuriu kainos nuoS77.50

RefrlmraMii
MAŽIAUSIOS 

KAINOS 
MIESTE!

• ■ - 1 .1 •    y.i , j M,-J. 1, .m

Adv. K. Gugis šau
kia SLA Pildomą 

Tarybą i darbą



Editor P. GRIGAITIS 18c entuzias

studentas-tech

NEDARBO PASĖKOS

Kultūros numeris 5
technologas,

500

tėvas

net ma-

1935 RADIOS
kitų žymių išdirbysčių, jau iš

jos ra

priimame į mainus

HOUSE.

Verte MIKAS ŠILEIKISM. ARCIBAŠEVAS

aukščiau
TARPTAUTINIS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

PASTABOS
Pašau yra

ĖUDRIKO RADIO PROGRAMAIper

Dubovaitė

$8.00
4.Q0 
2.00 
1.50

daug įdomių dalykų patirs apie 
savo tėvų žemę.

Įrnoikėk tiktai $5, po tam po 
į savaitę, taip kad skal

bykla pati išsimokės.

sakoma, žinojęs 60 kalbų. Ta
čiau su jup bėda ta, kad jis riei 
vienoje kalboje nieko gero ne
galėjęs pasakyti.

Kitais žodžiais sakant, jis ži
nojo tik kalbas, ir daugiau nie-

paaukštindamas 
Goženka

nežinau, 
, na, te- 
Saninas

NAUJOS 
SKALBYKLOS

Nėra reikalo aiškinti, jog kal
ba vaidina labai svarbią rolę 
žmonių gyvenime. Kalbos pa

rimtai ir 
atsiliepė šaf- 

dar su dievobaimingu

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem* Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

------- $8.00
--------- 4.00

2.50 
iašto Money 
ymu.

SKALBYKLOS IR 
PROSINIMO 

MAŠINOS. 
PASIRINKIMAS

Spalva ir darbo našumas. — 
Anglijoje per paskutinius kelis 
metus veikia taip vadinamas 
Industrinės Psichologijos Insti
tutas, kuris studijuoja darbo 
sąlygas. Tos įstaigos tyrinėto^ 
jai surado, jog spalva daro daug 
įtakos darbininkams. Juoda bei 
tamsi spąlva turi neigiamą įta
ką. Tuo tarpu Šviesiai žalia'

į Lietuvą.—jPrieš 
išėjo iš spaudos 
“An Excursion to 
Knygos autorius

mandagiai 
Svei-

išreiškė tamsų ir iš

Tarptautine kalba.
lyje priskaitoma apie 1,500 įvai
rių kalbų. Suprantamas daik
tas, kad nėra tokio žmogaus, 
kuris galėtų visas tas kalbas 
išmokti. Prieš kiek laiko Tur
kijoje pasimirė žmogus, kuris,

spalva yra (tinkamiausia: dar
bininkai mažiau tepavargsta ir 
jų darbo našumas yra didesnis.

Pasinaudodamos Industrinės 
Psichologijos Instituto patari
mais, kai kurios dirbtuvės Ang
lijoje dabar stengiasi darbavie
tėse turėti kiek galima daugiau 
žalios spalvos 
šinas pradėjo maliavoti žaliai

—Tikslas musų ratelio 
turėti įdomias paskaitas, 
svarstyti ir išdiskusuoti 
skaitytą referatą...

—Kaįp- tai, “įdomias” 
kiltas?
sė ir vėl fąiį pat nebuvo gali

FtilLCO ir kitų žymių išdirbysčių, jau iš
krautos ant parodos Budriko Krautuvėje, 
3417 So. Halsted St. Taip ištobulintos, kad 
pagauna tolimesnius kraštus.

Šiomis dienomis Paryžiuje prasidėjo Tarptautinės 
Moterų Tarybos suvažiavimas. Suvažiavime dalyvauja 
42 tautų delegatės, kurios atstovauja 40,000,000 moterų.

Pirmiausiai suvažiavimas pasisakė už taiką. Kalbė
tojos griežtai smerkė pasaulinį karą, kuris nutarė į ka
pus milijonus žmonių ir suardė ekonominį gyvenimą. 
Taika galės būti užtikrinta tik tada, kai tarp tautų įsi
gyvens draugiški santykiai, kai viena tauta nebandys 
paniekinti kitą. Todėl delegatės pasižadėjo dėti visas 
pastangas, kad pašalinti tas priežastis, kurių dėliai' tarp 
tautų daugiausiai kyla nesusipratimai.

Čia stovėjo šeši trobesiai J. A. Denn Powder Works pa
rako dirbtuvių, arti Olympia, Wash. Eksplozija sugriovė visus 
trobesius, išėmus vieną. Dešimt darbininkų liko užmušti ir 
šeši sunkiai sužeisti eksplozijoj.

, — išrėkė Salavei- 
neišpasakytu susi

esperanto 
apie

(Tęsinys)
—Na, Goženka, jums, kaipo 

iniciatoriui, tenka pasakyti 
įžanginę kalbą, — pasakė iš
blyškusi, bespalvė Dubovaitė; 
ir iš jos išmintingų, negražių 
akių suriku buvo suprasti, ar 
ji kalba rimtai, ar tiktai juo
kus krečia iš diktojo studon-

---- Ponai, -
balsą pradėjo Goženka, neau
kštu, bet riialoniu baritonu:— 
jau visi, suprantama, žino, dėl 
ko susirinkome ir visgi galima 
apsieiti be paaiškinimų...

—Aš tai visiškai 
kodėl čia susirinkome 
gul bus ir taip, — 
šypsodamasis atsiliepė 
kė, cla bus airius.

Goženka neatsargiai žvilgte 
rėjo į jį per lempą ir prade

jos Salaveičikas, lyg įkąstas 
pašoko iš vietos 
šaukti juos!

—Salįveičik. nerėkite!
pertraukė Goženka.

—Jie jau ateina 
įsidėmėjančiai 
rovas 
išsireiškimu besiklausęsis, ką 
kalbėjo Goženka.

Už lango pasigirdo durelių 
girgždėjimas ir vėl užkimęs 
šuns lojimas.

—Ateiną 
čikas su 
jaudinimu ir smarkiai iššoko 
iš kambario laukan.

—Sultanas... tubo-o! —gar
siai sušuko jis už priemenės.

XXVI.
Pasigirdo sunkus žingsniai, 

balsai ir kosėjimas. Įėjo ma
žytis, labai panašus į Go- 
ženką, juodbruvas ir negražus 
studentas 
paskui jį susijaudinę ir susi
rūpinę praėjo dar du žmonės 
juodomis rankomis, apsivilkę 
pidžakais ant purvinų, raudo
nų marškinių. Vienas jų buvo 
labai aukštas ir liesas^ be ūsų, 
bekrauju veidu, ant kurio ma
tėsi daug metų prigimtas jo 
nedavalgymas, amžina susirū
pinimas ir amžinas piktumas, 
paslėptas gilumoje prislėgtos 
sielos 
blyškusį skausmą. Antrasis iš
rodė galiūnu; buvo plačių pe-

Čių, garbiniuotaplaukis ir gra
žus; žiurėjo taip, kad lyg 
koks kaimietis berniokas, pa
tekęs pirriią kartą į miestą, į 
svetimas jam juokingas aplin-. 
kybes. Paskui juos pro šoną 
pralindo Salaveičikas.

—Štai, ponai... 
tiškai jis pradėjo

—Kokie jus, — 
pertraukė jį Goženka, 
ki, draugai.

—Piscovas ir Kudriavas, 
perstatė juos 
nolbgas.

Ir visiems pasirodė keista, 
kad Piscovas pasirodė su bar
zda ir gražus stipruolis, o 
Kudriavas— liesas ir išbalęs 
darbininkas.

(Bus daugiau)

Ekskursija 
kelias dienas 
knyga vardu 
Lithuania”. j 
yra A. A. Sacks.

į P-as Sacks gimė Lietuvoje. 
Amerikon atvyko dar visai jau
nas. čia jis nemažai vargo pa
tyrė, kol, taip sakant, atsisto
jo ant kojų, Per dvidešimtį me
tų jo didžiausias troškimas bu
vo aplankyti savo gimtąjį kraš
tą. Pagalios, tas troškimas iš
sipildė: jis aplankė Lietuvą, iš
važinėjo ją skersai ir išilgai, 
susitiko su savo jaunystės drau
gais, su įvairios rųšies žmonė
mis. u

Savo knygoje jis gyvai ir 
smulkmeniškai aprašo savo ke
lionės įspūdžius. Amerikos tu
ristams jis pataria aplankyti 
Lietuvą ir užtikrina, kad jie 
;en bus tikrai svetingai priimti 
ir daug įdomių dalykų patirs.

I ■ . ‘X •

Kiek man žinoma, tai pirma 
tos rųšies knyga anglų kalbo
je. Ją būtinai turėtų perskai
tyti čia augęs jaunimas. Jis

PROSINIMO MAŠINOS 
(mangler) po .... $49.50 

ir aukščiau.
Vartotos skalbyklos 

po .....  - $9.00

DYKAI 26 
stalo setas tiktai trumpam 

laikui.

galba žmonės pasidalina savo 
mintimis, savo žinojimu. Bet 
kalbų gausingumas sudaro, taip 
sakant, Babelio bokštą, nes vie
nos tautos žmonės negali susi
kalbėti su kitos tautos žmonė
mis. O tai veda prie įvairių ne
susipratimų. štai kodėl kai ku
rie sako, jog Europai butų di
džiausia palaima, jeigu ten pra
nyktų bent 50 kalbų.

Tačiau nėra reikalo, kad kal
bos pranyktų. Svarbiausias rei
kalas yra sukūrimas tarptauti
nės kalbos, kurią kiekvienas 
galėtų lengvai išmokti. Bandy
mų toje srityje buvo daroma 
gana daug. Per paskutinius 
tris šimtus metų buvo sukurta 
300 su viršum dirbtinių kalbų. 
Vienok jos neprigijo, išėmus 
vieną kitą. Didžiausį pasiseki
mą turėjo esperanto. Centrali- 
nėje Europoje ta kalba ir šian
dien turi nemažą pasisekimą. 
Apskaičiuojama, kad 
kalba yra leidžiama 
žurnalų.

Esperanto kalbos 
vo Dr. Zamenhof, Lenkijos žy
das.

Pastaruoju laiku daug pra
dėta kalbėti apie taip vadina
mą pagrindinę anglų kalbą (Ba
sic English). Prie tos kalbos iš
vystymo daugiausiai prisidėjo 
prof. C. K. Oįgden iš Cam- 
bridge universiteto. Visa kalba 
susideda iš 850 pagrindinių žo
džių, kurie nuolat yra naudo
jami anglų kalboje. Prof. Og- 
dėn sako, jog to kiekio žodžių 
pilnai pakanka, kad žmogus ga
lėtų išreikšti savo mintis. Pei 
porą mėnesių bile vienas gali 
lengvai išmokti pagrintinę ang
lų kalbą.

Ta kalba, sako prof. Ogden, 
yra kur kas praktiškesnė nei 
esperanto. Esą, reikia turėti 
galvoje tą faktą, kad jau šian
dien apie 500,000,000 žmonių 
Vartoja anglų kalbą.

Švedų prof. R. E. Zachrisson 
sako, jog anglų kalba yra leng
viausia. Ji pilnai galėtų užim
ti tarptautiškos,* „kalbos vietą. 
Tačiau su viena 
šyba turėtų būti reformuota. 
Svetimtaučiams išmokti anglų 
kalba yra sunku todėl, kad jos 
rašyba yra nežmoniška.

Prof, Zachrisson siūlo priim
ti naują rašybą, kurią jis yra 
sugalvojęs. Pagal tą rašybą, žo
džiai “nation 
“proposition” 
rašoma taip 4 
seevd”, 
. Kaip 
tautinė 
kalinga. Ir juo ji greičiau visų 
bus priimta, tuo geriau. Tai bus 
didelis palengvinimas mokslus 
einančiam jaunimui, šiandien 
visur yra mokoma svetimų kal
bų. Bet labai retas atsitikimas, 
kad mokinys išmoktų svetimą 
kalbą bent tiek, kad jis galėtų 
nors šiek tiek susikalbėti. Va
dinasi, iš to nėra jokios nau
dos. Bet jeigu butų įvesta tarp
tautinė kalba, tai mokiniai ga
lėtų ją tinkamai išmokti ir iš 
to turėti didelę naudą.

THOR, APEX, 

$49-50 
šmotų sidabrinis

“conceived”, 
years” butų 

naeshon”, “kon- 
“propozishon”, “yeerz”. 
ton nebūtų, bet tarp- 
kalba yra būtinai rei-

Savotiškas teroras. — Chica- 
goje irgi bandoma vykdyti na
cių teroras. Ir tai labai savotiš
ku. budu.

Viename apartamentiniame 
trobesyje šildymo sistemą pri
žiūri Joseph Pierron, kuris į 
prieš aštuonis metus atvyko iš 
Vokietijos. Kai Vokietijoje įvy
ko nacių perversmas ir prie 
valdžios vairo atsistojo Hitle
ris, tai Pierron irgi ėmė nerim
ti. Juo labiau, kad beveik visi 
to trobesio įnamiai buvo žydai.

Kaip žinia, su žydais Vokieti
joje ceremonijų nedaroma: ten 
jie yra terorizuojami visokiau
siais budais. Pamėgdžioti Vo
kietijos nacius (Pierron, supran
tama, negalėjo. Todėl jis su
galvojo originališką planą žy
dų terorizavimui: apleido juos 
blakėmis.

Viskas butų buvę gerai, jei
gu jis nebūtų naciškai pasiel
gęs su savo žmona, — nebūtų 
ją mušęs, žmona, matomai, par 
sipriešino “tiesioginiam veiki
mui” įr apleido jį. Ne tik ap
leido, bet dar) trobesio prievaiz
dai pranešė, kad jos vyras, jau 
per kurį laiką įnamius, terori
zuoja su blakių pagalba: .tyčia 
leidžia blakes į jų butus..

Padarinyje Pierron tapo areš
tuotas. Kaltinamas. j is yra ne
tvarkos kėlimu ir. “teroru”...

K. Auguras.

pas
Dubovaitė, paklaų

ma suprasti — rimtai ar 
juokaudama ji klausė.
Diktasis studentas Goženka vi
sas- išraudo.

-—Aš norėjau pasakyti 
“tarpusavio” paskaitas... Tai
gi, ot tikslas šio musų ratelio, 
tokiu budu, pakeliui reikalin
ga musų narių naudai išaiš
kinti individuališkas pažval- 
gas ir surasti budus veikimo 
musų mieste partijiniame ra
telyje su atitinkamu progra
mų...

—A-ha! — sumurmėjo Iva
novas ir komiškai * pasikasė 
užpakalį.

-—Net tas, ant galo.., — pra
džioj mes nesiimsime • tokių 
plačių dalykų svarstyti.:.

—Arba siaurų, perkirto 
savo keistu tonu- Dubovaitė. *

—...Užduotis, — nuduoda
mas, jogf negirdi, tęsė diktasis 
Goženka 
styti paskaitos programą; aš 
todėl ir privalau atidaryti šio 
susirinkimo vakarą.

--Salaveičik, ar jūsų darbi
ninkai ateis? 
pakląuęė.

—O kaip gi !

KABINETAS.
Kainos $20.00 ir aukščiau 

Radid ir Victrola Kombinacijas po

Dabar, vasarą, prieš radio sezoną, jos parsiduoda pi
giau. Seną radio

KUR 10 ŽMONIŲ ŽUVO EKSPLOZIJOJ .

Per paskutinius kelis metus tęsiasi nedarbas. Ta
čiau ligšiol labai mažai tebuvo bandoma patirti, kokią) 
įtaką nedarbas daro žmogaus dvasiniam gyvenimui. O 
kad nedarbo įtaka yra neigiama, tai kiekvienas gali 
pastebėti. Kada žmonės be jokio tikslo yra priversti 
vaikštinėti gatvėmis, tai, aišku, kad jų gyvenimas pa
sidaro tuščias.

Kas tenka pergyventi bedarbiams? Ką jie mąsto, 
kuo jie domisi?,

Pirmas sistematiškas bandymas atsakyti į tuos 
klausimus buvo padaryta prieš kiek laiko Austrijoje, 
kur Dr. Lazarsfeld ir jo bendradarbiai pašventė nema
žai laiko bedarbiu tyrinėjimui. Jie pasirinko nedidelį 
miestelį, kuris priskaito apie 1,500 gyventojų. Prieš tre
jetą metų tame miestelyje užsidarė dirbtuvės, todėl be
veik visi gyventojai atsidūrė bedarbių eilėse.

Tyrinėjimas parode, jog gyventojai turėjo pasiten
kinti labai mažomis įplaukomis, 
per dieną kiekvienai galvai. Kaip gali žmogus pragy
venti dieną už septynis ar net dešimtį centų, nėra rei
kalo aiškinti. To nepakanka nei paprasčiausiam valgiui, 
nekalbant jau apie drabužius, butą ir kitas reikmenis.

Yra žinoma nemažai faktų, kad žmonės, kurie stai
ga praturtėja arba įgauna galią, pradeda gana keistai 
elgtis. Taip pasitaiko ne tik su paskirais žmonėmis, bet 
ir su tautomis. Pavyzdžiui, lenkai per ilgus metus buvo 
rusų carizmo slegiami. Jie kovojo už laisvę ir pasiliuo- 
savimą.

Pagalios, jie atgavo laisvę, sukurč nepriklausomą 
valstybę. Na, ir kas atsitiko? Šiandien lenkai savo val
stybėje persekioja tautines mažumas gal dar aršiau nei 
rusai

Pažiūrėkime dabar, kas atsitinka su žmonėmis, ku
rie per ilgą laiką turi kęsti skurdą ir vargą. Dr. La
zarsfeld sako, jog tokių žmonių paklausa (reikalavi
mai) labai sumažėja ir todėl jie nejaučia taip skau
džiai gyvenimo sąlygų sunkumo.

Sumažėja ne tik reikalavimai, bet ir smalsumas, 
žmonės niekuo nebesidomi. Prieš depresiją aukščiau 
minėto miestelio gyventojai labai domėjosi politikos 
klausimais. Visokie mitingai ten buvo paprastas daly
kas. Visai kitaip, sako Dr. Lazarsfeld, yra dabar. Gy
ventojai paliovė lankyti mitingus, paliovė skaityti laik
raščius. Laikraščių neskaito nei tada, kai juos gauna 
dykai. Vietos knygynas beveik visuomet tuščias, — re
tai kas užeina pasiimti kokią knygą. Pas gyventojus 
pasireiškė didžiausia apatija ir indiferentiškumas, — 
nepaisymas nieko. v

Kada žmonės nieko nebepaiso, tai tąsyk lengva vi
sokiems avantiūristams pasigrobti valdžią, štai kodėl 
Europoje per paskutinius kelis metus pridygo tiek daug 
diktatūrų. Depresija buvoĮ labai palanki dirva diktato
rių atsiradimui. Nedarbo ir skurdo nuvarginti gyven
tojai pasidarė apatiški, mažai tegalvojo. O prie tokių 

kokiai nors organizuotai klikai nesunku buvo 
pasigrobti į savo rankas valdžios vadeles.

Klimatas ir civilizacija. —- 
Prieš kiek laiko Dr. Ellsworth 
Huntington padare pranešimą 
apiė klimato įtaką civilizacijai.

Pastovus klimatas, sako Dr. 
Huntington, neigiamai veikia 
žmones Jie šutingsta, pasida
ro neveiklus, šiltuose kraštuo
se, kur ofas' iš metų į metus 
labai mažai > kinta, žmones yra 
labai atsilikę.

Iš kitos -puses, civilizacija 
aukščiau stovi tuose kraštuose, 
kur oras įvairuoja. Toks oras 
akstiną žmones veikti, priduoda 
jiems energijos.
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Laukia DilHngerio užj

kalėjimo

Policininkas pašautas

Lietuvės Akušerės

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

ateikite pas mus dėl diržo su
Ofiso Tel. Lafayette 8650

PADEKAtONE

Tel.- Monfbė 8877

PAbEKAYONEMetinės Mirties Sukaktuvės

Advokatai
ANTANAS PALIONIS

Koplyčia dykai.

onas
Jauniausia Lietuvių Direktorius YKAIŠvogeris ir

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Moteris padegė drabu 
žius, iššoko pet langų

Graboriai, koroneris, 
policija ir mirusieji

2941 Lowell Avė 
policininku Riėli-

sky sugriuvo gatvėj pašautas 
į pilvą. Piktadariai pabėgo.

Penktadienj žaibas užmušė 
Alfredą Herrs, 16 metų, 7424

645 So. ASHLAND AVĖ.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Simon M. SMaS
GRĄHORIUŠ ir BALSAMUOTOJAS 
PararnaviiftaB gėf'as ir nebrangus

ar vėliaus 
Lauk mus

YRA 
PAVOJINGA

MOTIEJUS PRANCKUNAS

o tau 
sakome: 
ir lauk

vairus Gydytoją

ko ir turėjo' išsinešdinti pa 
sišlavę vos keletą šimtų dole 
ritj šidabriniaiš pinigais.

Po $30,000 bondsų auto 
mobilių Vagiams

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

DENflSTAS
4143 Archer av., kamp. Frahcisco aV.

Charles Hoffman, 3023 Lo-j 
gan blvd.; Isadore Smith, 1824 
So. Lawndale Avė.; Emamiel 
Horwitz, 4912 Armitage Avė., 
ir Louis Vine, 3314 Polk St., 
tapo areštuoti ir yra (kaltina
mi kaip automobilių vagių 
gengėš nariai. Kiekvienam jų 
paskirta užšistatyti $30,000 
vertės bondsas. Trys areštuo
tųjų tuojau užsisitatė reikalau
jamus bondšus. Atrodo, kad 
kai kuriėibs asmenims ir šiah- 
die nesunku sukelti reikalin
gas kapitalas.

Žaibas užmušė

Nepavyko apiplėšti Ar1 
go bankas

Nusižudė banko tarnau 
tojas

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

2400 Westi Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų^ 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 
alandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tėt Boulevard 1401

CHICAGOS 
ŽINIOS

Š^redomis ir nedėl. pagal kutartį. - - - -- - venua

Atrodo, kad Chicagą ir Cook 
kauntę laukia naujas skanda
las. Ir skandalas laukia dėliai 
to, kad kai kurie asmenys ne
gražiai elgiasi su mirusiais.

Koliai kas imtinės eina tarp 
grąborių ir koronerio. Korone
ris Walsh ketina ir sakosi tu- 
rjs pakankamai įrodymų, kad 
tarp graborių Chicagoj esanti 
grupė tokių asmenų, kuria 
apiplėšia mirusius. Kad kar
tais palaidojama mirusieji tik

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

Tek Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakafat

Vagiliai įsilaužė j Argd 
Stale banką, 6252 Archer Avė. 
Jie mėgino sudaužyti banko 
saugiąją šėpą nitroglicerinu. 
Jifems tatai padaryti nepavy-

PRANCIŠKUS SROGINIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Liepos 6 diehą, 3:00 valandą 
po pietų 1934 m.; sulaukęs 58 
metu amžiaus, gimęs Meškučių 
kaimas,- GriŠkobudžio parap., 
Suvalkų gubernijoj, paliko- di
deliame nūliudime duktėrj Ago
tą Stankevičienę ir žentą Juo
zą, giminės ir pažįstamus 
Chicagoj ir Detroite, o Lietu
voj suniį Petrą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 5420 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks t>irina<liehy, 
Liepos 9 dieną, 8:00 vai. ryto 
iŠ nąmų į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlto- 
pio sielą, o, iš ten bus. nulydė
tas j šv. Kazimiero' kapinės.

Visi A. A, Prarięįškaus Sro- 
ginio giminės*, djdugai ir pa
žįstami ; esat nuoširdžiai kviė- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Duktė, žentas^ Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas. Tele
fonas Republič 3100.

mt Archer Avė., 6 blokai už Keari Avė.
ei piknikų, išVažiavimij at kitų parengimų; dar- 

Yra gefa vieta dėl' dutoriibbiliiį sustojimo

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Amerikos Lietuvių Daktarų
..__ Draugijos Nariai.

Vaišingą Vietą LietuviaiUžėmė
8239 So. Halsted Street

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8895

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

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

Wardenus Frahk D. Whipp 
Ąr'aftėŠė, kad jiš tdpęs įspėtaši 
jogėi Jdhh DililngeT rėhgidši 
padaryti uŽpuolirhą ant Joliėi 
kalėjimo tikslu paliubsuoti 
ėsančius tėn du kalinius — 
Heriry Atkinšbrią i# Dotiafdą 
SkeDe 
tai geto padaru j airi; Dilliri 
gėriui.

JOSEPH J. GR1SH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashldnd Af& 
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roclnręll St 
Tel. Republič 9728

Nusišovė H. Rac Bright, 
5311 Magnolia Avė., First Na
tional bank tarnautoj as per

Tek REPUBLtC 3100
LAIDOTAM NE PIGIAU NEGU KITI 

, . , . . 1 ; ... , 
Liūdnoje Valandoje musų patarnavimas yra vertesnis 

Ambalanče, 2 Koplyčios, Vargonai,1 Karai ir miišų malonus 
patarnavimas dieną ir naktį.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais;. Pagedėlio, Seredos it

MORTA BALČIENE 
(Po tėvais LėrikdHaitė)

Mirs Birželio' 28, 1934, o po 
gedulingų paihaldu Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje palaidota šy. 
Kazimiero kapinėse, Liepos 2.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos. žodžiiis kunigams prąlo- 
tui M. L. Krušui, J. šaulipskui 
ir S. Petrauskui už gedulingas 
pamaldas. Toliau dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams ir 
draugams už lankyrįia pašar
votos velibniės kdplyčioje, pa
reikštus mUms užuojautas žo
džius, už šv. Mišias, gėles ir 
grabnešidnis Liėt. Keistučio Pa- 
šelpos Kliubo. . Taipgi dėkoja
me šv. Onos, Rožąncavos, Apa
štalystės ir Royal Neighbors 
draugijoms Už dalyvavimą lai
dotuvėse. Dar dėkojame vi
siems dalyvavusiems- gedulin
gose pamaldose bažnyčioje ir 
lydėjusiems i kapines.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėkd gibonui A. Masalskiui 
už sumanų ir rūpestingą pa
tarnavimą ir tvarku laidotuvių 
surengimą.

O tau, musų mylima sesele, 
po ilgų.kančių šiame pasauly
je lai siiteikįa Gailestingas Die-

Universal Health Kliubąs rengia sporto ristynių pikniką, kuris ivyks 
newooj, Beęr Gardens, Wm. Dambrausko darže. Risis žymiausi f ištikai, 

tgs su John Įtrinka, Adam Gedeminas sU Gėrio Osillo, Bru- 
Dawiat su Felix Yakaitįs, Charies Levickas su .George Sviekis,, Louis 

i Alex Kabner, John MUsori su Georgė Mack, Adomas Vidžius 
’urškis. Kurie neturite automobilių tie galite važiuoti trokais,

Pblicininkas Stanley Bobo 
s/ky, 40 iri.; 
važiavo šii 
ard Zi'mmerinBriu. Ties Lakė 
st. ir WėM,ėTri avenue juodu 
sulaikė sdvb riiotociklį ir ėjo 
prie automobilio, kuriame sė
dėjo trys vyrai. Policininkams 
besiartinant, iš automobilio 
paleista į juos šūvis. Bobo-

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

L F. BADŽIUS 
inčdrbdrdtėd 

lietuviu GRABORIUS 
Palaidoją už $25.00 .ir augščiau. 

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

CHlCAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graboriils 
KOPLYČIA

P. CONRAD 
photoHrAfas 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood Šviesoms.
420 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840

DR. VAITŪŠH, OPT.
.. ....... LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. 1 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md. skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akiriius. Visuose atsiti- 
kimUosė egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančią mažiausias klai
dai. Spėcialė 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

Juozapus Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumb 
Laidotuvėse.... ...Pašaukite.......

4 REPublic 8340
5346 šb. 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

Mrš. Mėjty Bdrtet, 83 metų; 
padegė savo drabužius, b po 
to iššbi<6 įier antro namų lan
go aukštų. Ji gyveno ddtesd 
5434 Wėšt 74 SI., Suminite. 
Daktdfai abejoja ar ji pa
sveiks.

Kuris mirė Liepos 1 dieną 1934 
ir palaidotas tapo Liepos 3 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ji i tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalįnimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se draugams ir pažįstamas; dė- 
kavojame graboriui J. Liulevi- 
čiui, kuris savu geru ir merp 
dagiu patarnavimu garbmgai 
nulydėjo ji i amžinastj>o-mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, ir pagalios dėka- 
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; 
musu mylimas brolis 
ilsėkis šaltoj žemėje 
mus ateinant.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris 
myna.

Lachavich ir Sunusį 
LIETUVIS GRABORIUS 

PatArhąują laidotuvėse kuopigihlisiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

darbui busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:.

1433 S. 4d Ct„ Cicero, HL 
! Tel. Cicero 5927

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 12 dieną, 1933 m., su
laukęs 29 metų amžiaus, gimęs 
Panevėžio apskr., Naujamieščio 
valšč., Žubiškių kaimo. Paliko 
dideliame nubudime Amerikoje 
seserį Kostanciją Viršulienę, 2 
brolius Juozapą ir Anpolį, švo- 
gerj Juozapą Viršulj ir gimi
nes, o Lietuvoj seseri Jievą 
Deveikienę.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus brolio bus laikomos šv. 
Mišios Šv. Jurgio parapijos 
Bažnyčioje, Liepos 12 d. 1934 
m., 8 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažį
stamus atsilankyti į pamaldas.

Mes Tave Musų brangusis 
broli niekuomet neužmirsime. 
Tu bas mus jau nfebesugHši, 
bet mes anksčiaus 
pas Tave ateisime 
ateinant!

Nubudę lieka
Sesuo.. Broliai, 
Giminia.

JUOZAPAS JANKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 5 dieną 1934 m., su
laukęs. 45 metų amžiaus, gimęs 
Raseinių apskr., Viduklės pa
rapijoj. Amerikoj išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nubu
dime sūnų Vincentą, dvi duk
teris Petronėlę Rapolienę, žen
tą Antaną, Antaniną Morda- 
sas, žentą Antaną, broli Petrą, 
brolienę Marijoną, seserį Oną 
Gailis, švogerį Victorą, du švo- 
gerius Joną ir Juozapą Iva
nauskus ir jų šeiniynas ir gi
mines, o Lietuvoj seserį ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Mažeiko koplyčioj, 3319 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadienį* 
liepos 9 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame.
Sūnūs, Dukterys, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S P. Mažeika. Telefo- 
nap. yąrds, 1138.,, ,.. ,. „ t ,

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 
OPTOJJETRiŠTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedelioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

mnos R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali siiteikti palėiigvlnįniąjk. .ir apsaugoti riūp bbėFa’čfjbš. Mėš 'ėšąmė trem
ti genefacija Diržų (Trtlss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pa.sitikėjimil! , ' >
Taipgi ŽILĄSTlC STbGRlNGS (Giimihės paričiakos) dėl varičosė gyslų, 
BELTS, ARCEtES ii? t.t; Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostuine- 
riariiš;

CHICAGO ORTOPEDIC CO. - '
183 Wėst Lake St., Arti We»s St.

J. F. EUDEIKIS
Laiddttiviij Direktotiūg per 30 Metų 

4605*07 So. Heririitage Aventte

DIt."(l Ž“
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo R iki 8 vakOrO, 
Serčdoj pagal Sutarti.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avc 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

A. L Davidotiis, 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

Namai: 6459 & Rocfc* 
Telefone RepttbHe

Joseph Vl Mockus
LttTttVlŠ ADVOKATAS 

Dienomis Mifeste 
163 W, Washington St. 

Kambarys 402 TM. DOarborn 9fc
Res. 5349 So. Hermitage Av<fc 

Vakarais nuo 6 iki 9 
T01 Pri>8i>ėci 1«W

Stanley Bagdonas su
U0Mangela si
su Tony 1-------  ------- ----
eis net 4 trokai: Wm. Dambrausko, V. Bagdondš, J. Kųmškis ii? S. BUr- 
bat. Pirmas išeis 11, vai. ryte nud 3236 So. Halsted Št., antras Unt 12 
tai-., paskutinis 1 vai. po pietų.

Viši trokai sustos ant Archer Avė. ir Šačramento Avė. Važiuoti rei
kia Archer Avė. 6 blokus už Kean Avej privažiavus pirmą gazolino stotį 
Wildwčod, pasukti, pb kairei į kalnų pusę bloko ir bus Wm. Dhmbrauskb 
daržas WINEW00D BEER GARDEN.

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 vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 piętų ir 
nuo 6 iki 7:3<t> vai. vakare. 

Tel. Canal 8H0 . 
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 746*
-II...  ' ■ — -1 ........ i -A-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHltfUĖGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonaš Virginia. 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedė'lioj pagal sutartį

Uit* ItuiSOlkljJu
Lietrivid.

GYDYTOJAS IR CHIRURGE
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir. 6 ik 
Ofiso telefonas Hemlock 614

Warren Avė., kai jis ėjo Ite 
tui lijant WestWrd H< 
Country Club pieva.

Randasi 
?raži vieta 
ųobamas veltui, _ _____ _____  __ __________
Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.

WM. DA®R AUSKAS
... Tek WillON^ Springs. 43, .

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prošpect 6659 

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

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
1821 So. HalstM Strtet 

CHICAGO, ILL.
--------—................. u ■ - —

Dr. MAMĖ’KAHN
4631 South Ashlhnd Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephonė Plaža 2400

............... ......—j • - ■ ■■

Ofiso Tek Calumet 6898
Rez. Tek 9191

Dr. A. A. ROTU
Bušas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vytiškd, Vaikų ir riši 
chroniškų ligų

Ofisas 810Ž So. Halsted St 
arti Slst Street . 

Valandos; 2—4. 7—9 vai* vak. Ne- 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

RISTIKl-STORU PIKNIKAS
ĮVYKSTA

baksuose, o ne grabuose; kad 
kitais atvejais nabašninkas į- 
kišama į baksų knidpščižš; kad 
pagalios, ažuot parėdyti tin
kamais rūbais, jis buria tik 
popiera suvyniojamas.

Kororieris, žinoma, pripažys- 
ta, kad didelė didžiuma gra
borių yra padorus žmonės, prak
tikuoją savo profesijų taip, 
kaip jos etika reikalauja. Bet, 
girdi, Cook kaiintėj esama re- 
kietierių graborių, kuriuos rei
kėtų paimti už pakarpos.

Antrų vertus, graborių aso
ciacija sako, . kad koroneris 
W<alsh norįs pasisavinti dikta
torišką galią. Jam pavyzdžiui 
įsUtyrtidi liepia nu'štatytį, kiek 
galima, priepuolingos mirties 
priežastį. O jis šaukiąs pa>s 
save graborius, ekzaminuojąs, 
kuomet panašios užduotys pri
klauso greičiau sveikatos de
partamentui. To ne gana.

Neseniai pav. policijoj komi- 
sionierius išleidęs įsakymą po
licininkams gabenti užmuštą 
gatvėj žmogų į artimiausią 
graboriaus įstaigą. Koroneris 
betgi reikalaująs gabenti tokius 
negyvėlius į kauntės lavoninę. 
O iš čia, girdi, mirusieji ati
duodama laidoti pirmiausia tam 
tikriems favoritams graboriams.

Koroneris Walsh pripažino, 
kad jo klerkas kauiitės lavoni
nėj tūlą laiką daręs biziiį iš 
lavonų, pavesdamas (kai galė
jo) laidoti kūną tam graboriui, 
iš kurio gaudaVo $25. Bet kai 
tik jis, koroneris, patyrė apie 
šio klerkid praktika, tai tuojau 
pašalino j įiš džiabo.

Kuo ši koronerio ir graborių 
kova pasibaigs, dabar nežinia. 
Gal būt, kad taps iškelta aikš
tėn, kai kurie nekaip gražus 
darbeliai..

Tet Lafayėttę .3572
IKZą. J. Liulevičius 
gĮĮįitf Graborius ir 
W -III BALSAMUOTOJAS

Patarnauja Chica- 
goję ir apielinkėjė 

Didelė ir graži 
O koplyčia dykai.
MHBnHk 4692 ARCHER AV.

» -a.- —........................................ ■ ■, ..

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 Wešt 46tht St. 
Tel.., Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.,_________

Viši Telefonai:

Yards 1741-1742

JUetuylai ĮjįdctaTai > 

DR. MARGERK
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. Anelia K. Jarusz 
, >.___________  Physical Therapy

and Midwifė 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
Rinidymo namuo 
se ar leninėse, 
dtiouu mašsage 
eleetirie tr e a t-

X OBskk ment ir mairne- 
g | tie blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
Rtinoms patari
mai doVhnai.

idKTiridiįį.a^ihlĮI Į-hUiHį**. duilirtdiiiAiį iat 1.1 id.iab...if 
Grabotiai

TelCfdnaš Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj aš 
Mėderriiška Koplyčia Dovanai 

[Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Ate.
2 lubos

CHICAGO; IĖL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vah ryto, nuo 2 ild 4 
vali po pietų if nuo 7 iki 8:80 V41. 
vakaro. Nedaliomis nttd 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 288fl
- .........~ -..... »-*=—

(ĖNGLEVVOOD)
■ ' i. o - .

čia r&sitė patogiausią, smagiausią, švariausią, linksmiausią vietą, 
Patafnatija jums Vincas (Williaih) Bargaila, Vincas (William) Gn- 
tėnas, p-lė Tereša Ydgminaitė; ir dAr Franas Angliėkis padės juihs, 
Muziką, šokiai, skanus gėrymdi ir valgiai.

Užtikrintas “godd times”.
Užkviečia visus lietuvius, kad net ir iš Englewoodo

SAVININKAI.
(ši Vieta atpirkta tik Liepos-July 3 dieną 1934)

1 .i U.ii|iiį)w ■! .... liį ri,,r1 ■ į r t,
f ' << ..A ‘ ‘
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. Phone Canal 6122 .
DR. S. BIEŽLS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Strėėt

Valandos: — 1—6 ir t-*®

Rez. 6631 So. £aiiforn& Aveiiūė^ 
Telefonai RePubUd 7R6Š

"i , .»L.iW. i<rtiM iirrtiini>w'niAr8i irf i r-1 r* .. ,»ini >. r

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 Sb. ASHLAND AVĖ.

Ofiso
vak. Nedėboj pagal sutaftm 
Ofiso Teki Boulevard 7820 
Namų Tek Prostfcct 1980
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Užėjus vasaros karščiams, vi
si ieškome kur geriau atsivė
sinti, nuo prakaito išsigelbėti. 
Sulaukę sekmadienio, važiuoja
me į parkus, miškus, ukes, kad 
atsigaivinti, tyru oru pakvė
puoti. Bet geriausia, kuomet 
gauname progą ežeran įbristi; 
tik, žinoma, vienam nėra taip 
jauku. Tat liepos 15 dieną 
LSS Chicagos Centralė kuopa 
organizuoja grupę draugų va
žiuoti į smėlingą Michigan eže
ro pakrantę Indiana valstijoj, 
vadinamą Miller Beach, kur

randasi J. žymontienės Palan-1 
gos Vilią

Atstumas nuo Chicagos tik 
apie 33 mylios ir su mašina ima 
arie va-ardą laiko nuvažiuoti. 
Grupė susirikiuos prie Naujie
nų kaip 9:30 vai. iš ryto ir 
Halsted gatve trauks j pietus ( 
iki 147 St., tuomet stačiai į ry
tus iki pat vilios. Kas mėgsta 
ežere pasimaudyti, yra kviečia
mi prisidėti ir sykiu atlikti tą 
garbingą ekskursiją. —Nosius.

šeštadienis, liepos 7, 1934
"t I?....... .......... .......... . ..... ......

Atšaukė pikniką
NORTH SIDE. —Humboldt 

Parko Lietuvių Klubo piknikas, 
kuris turėjo įvykti sekmadienį 
yra atšaukiamas. Klubas tą 
daro North Sidės ALTASS sky-, 
riaus naudai, kuris taipgi ren
gia parengimą. Humboldt Par
ko organizacija ragina visus- 
atsilankyti ALTASS parengime.

IŠSKIRTINA PROGA
Mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiusi. / -i

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINA PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
PLYMOUTH paskiausis 1931 DeLux 
Sėdam Mažai vartotas. Originalis, 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo n a u? 
jas $1700, musų kaina 
liktai ........ .......................
NASH De Luxe Sedan 1931. Kaip 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais' tai- 
rais. Duodama 90 dienų 
garantija. Tiktai ...... 4>faw5J
l'RANKLĮN 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas ir tairai. 
Kainavo naujas virš 
$2800, musų kaina tiktai ■ v 
AUBURN 1931 Sedan. Puikiam 
stovy. Turi 6 ratus, tairus C O 1 C 
kaip naujas. Tiktai .......I w
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
iš dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina $275
CADILLAC 1931 Sedan. Mpžai var
totas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška <0*7 C 
garantija. Tiktai ......... fa B v

VVĮLLYS-KNIGHT 1932 De Luxe 
Sedan. Puikiausis karas kokį pini
gas gali nupirkti. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. Musų kaina 
jus nustebins. Tiktai ........ Vfav
GRABAM 1931 Sedan. Mažai va
žiuotas. Negalima atskir- C|C 
ti nuo naujo. Tiktai
PACKARD De Luke 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas, 6 dratiniai ra-, 
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš 3900. Mu- 
su kaina tiktai ........... Wfaw
STUDEBAKER 1931 Sedan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. 
Saugus stiklas, etc. Negalima at
skirti nuo naujo. $*1Q£h 
Tiktai .................................... B
REO 1931 Sedan. Visai jp 4 E 
kaip naujas. Tiktai >....... fa ’ ®,
ESSEX De Luxe 1931 
ras visais atžvilgiais. 
Tiktai ....................’.... .

Sedan. Ge-
$195

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra- 

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

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

Naujienų Administracija.

CLASSIFIED ADS. !
Furniture & Fixtures

Rakandai-ftaisai
DIRBTUVĖS URMO SANDĖLIO ISPAR- 

DAVIMAS. Priverktas Pratufitinti Vietą. 
250 naujų 2 6m. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir framų, kiekvienam asmeniui patin
kamas Btylius. 
$•50.50 2 6m. 
$ 79.50 2 6m. 
$125.00 2 6m. _____ _____ _____
Daugelis kitų baronų, Btudio couchee, vąlg. 
kamb., mieg. kamb. ir kittį.

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

Duodame apskaitiiavimus dėl storage ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

setai dabar----------$29.95
Betai dabar -------- .. $34.95
Betai dabar $39.50—$49.50

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

5059 So. Wells St.

PARSIDUODA valgykla, išdirbtas 
biznis, gera vieta dėl alaus, pigus 
laisnis. Tel. Evergreen Park 7387.

DIDIS
JULY CLEARANCE

Išpardavimas
Abiejose “PEOPLES” Krautuvėse 
Gražiausi Rakandai Parduodami 

Mažiausiomis Kainomis

Ir daugelis kitų, Nepraleiskite ši svarbų išpardavimą. Dabar yra lai
kas nusipirkti sau Ikarų. —- Mes duosime nuolaidą ant jūsų seno karo 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 9 vai. vakare, 

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO. 
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

Išvažiavimas i Jef- 
/» *5 • V1ferson miskus

■.r--------------------- ;

North Sidės ALTASS Skyrius tu
rės išvažiavimą i Jefferson miškus 
nedėlioj, liepos 8 d. Kviečiame vi
sus atsilankyti, išgirsite North Si
dės ALTASS -Valdybos pranešimus 
apie F.. Vaitkaus skridimą ir kartu 
linksmai laiką praleisite.

Komitetas.

Bridgeport
Vienus perdaug bustina, 

tus visai užmiršta
o ki-

ŠIS NAUJOS MADOS 
gražus seklyčiai setas, dengtas su 
Namų Frieze ir Tapestry, lengvai 
vertas $98.00, sumažinta kaina 
tik ................................... ...........

$C J.50
Galima pirkti ant lengvų .išmokėjimų U

Moterims Labiausia Patinka

Elektrikiniai šaldytuvai padaryti per garsiąją 
General Motors Dirbtuvę

Trečią dieną po Joninių, trys 
dešimtys ketvirtos ir Lituani- 
cos gatvių apielinkėj, stovi ta
vernoj prie baro du Jonai, Džio
vas ir Raulas.

Sudaužė jie paskutinius sti
klus Joninių atminčiai, tikėda
miesi sulaukti daug Unksmes-1 
nių ateinančiais metais.

Pasirodė, kad visų keturių 
mintys sutinka, kad Jonų var
das netenka reikšmės ne tik 
Bridgeporte, bet ir Toleikoj.

Ba kuomet Juozų ir Jurgių 
dienos aprašoma Naujienose 
pilnomis špaltomis, tai apie 
Jonines praktiškai kaip ir ne
minėta.

— Ai don gib a dem! — 
riktelėjo užkimusiil GHtšu Džia- 
nas, trenkdamas kumščių į ap
lietą alumi barą. — Aš nesi
gailėčiau nė dešimkės, bile ma
no vardas skambėtų!

—- O kas kaltas, kad esi toks 
gremėzdas ? — Įsimaišė bar- 
tenderis. — štai kodėl Tonis 
yra garsus...

Bartenderis parodo pirštu vy* 
ru4ką sėdintį prie stalo, juoda, 
užputusia akim ir aiškina 
pabaigtą savo mintį:

— Jį visi bustina, kur 
jis pasisuka. Pirmą bustą 
vo per Juozapinę, antrą kai
prašytas užėjo pavinčiavoti 
Ju|.^Į jant Emeraldaiunės; gi 
dabar Džianas ir vėl užbusti- 
no. Na, ir štai juodą akį nešio
ja jau nuo pat Jtfozapinių. Ar
gi reikia didesnio busto? O 
jus kalbate, kad niekas nebu- 
stina... Reikia mokėti gauti bu 
stą. — Raulas.

Lietuvių Dienos ženkle
liai neužilgo bus pagaminti, 
ir draugijų valdybos galės 
juos gauti savo nariams at
piginta kaina.

Su Lietuvių' Dienos reika
lais kreipkitės į Lietuvių 
Dienos Komiteto ofisą adre
su 2324 So. Leavitt st., te
lefonas Canal 1678.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
xMoterų Pašelpinio Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, Liepos- 
July 8 d. 1934, Lawler Hali, 3929 
W. Madison ,St., 1 vai. po piet. Vi
si nariai būtinai atsilankykite^ yra 
daug naujų apsvarstymų ir taipgi 
bus renkami darbininkai dėl išva
žiavimo. M. M.

Humboldt Parko Lietuvių Politinis 
Kliubas turės draugišką išvažiavimą 
į Eikš Grove — ten, kur ir pernai 
kliubo išvažiavimas buvo. Išvažia
vimas įvyks liepos 8 d. Išvažiavu
sieji maitinsis ir troškulį ramins 
tuo, ką atsiveš, o “programą” su
darys vietoj taip, kaip “įkvėpimas” 
padiktuos.

ne-

tik 
ga
nė-

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. Ilk

Pocahontas mine run $"JT tonas 
TEL. REPUBLIC 8402

Ji

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETU V^KUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYĖETE 1088

2608 West 47th St,

Ir i

LIETUVIU
DRAUGIJOS

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak., Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Mes perkame pirmus morgi- 
čius ir real estete bondstis

STOCK YARDS 
MORTGAGE CO. 
Peoples Batik Bldg-. 
47th St. ir Ashland Avė.

Tel. Boulevard 0030

PEOPLES FURNITURE krautuvės yra 
tuvių krautuvės, autorizuotos parduoti 
Čia rasite vieną iš didžiau
sių pasirinkimų FRIGIDAI- 
RES, už mažas kainas, len
gvais išmokėjimais nuo 

ir aukščiau.
Taipgi didžiausias pasirinkimas visokių kitokių Stan
dard padarymo refrigeratorių už kainas nuo $"7C fifl 
ir aukščiau.....................................................

Didelė nuolaida už senas ledaunes ar rakandus, 
į mainus ant naujų.

vieninteles L^-
FRIGIDAIRE.

’117“

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Dienos Komite
tas Pasaulinėj parodoj pra
šo kiekvienos lietuvių drau
gijos, kaip vyrų ir moterų, 
taip ir vaikų, savo sekama
me visos draugijos ar Val
dybos susirinkime padaryt 
nutarimų dalyvauti Lietu
vių Dienos parade ir prog- 
rame.

Kiekviena draugija yra 
prašoma išrinkti ar paskir
ti bent du nariu, kurie neš
tų draugijos lietuviškų vė
liavų parade, o taipgi pro- 
gramo lietuvių vaizduotėje 
lietuvių dienoj rugpiučio 5 
dienų.

Pageidaujama yra, kad 
kuodaugiausia narių eitų 
paskui savo vėliavos para
de ir turėtų prisisegę lietu- 
|viškus ženklelius, kurie bus 
•Lietuvių Dienos Komiteto 
parūpinti

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 hekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St.
nedely 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

U VI |XVc*Vl lAfĄCll ClVVJlAO 

tinkamai ekonominiu

Ofisas atdaras pa-

Marąuette Park.—-SLA. 260 kuo
pos pusmetinis susirinkimas įvyks 
Liepos 7 d., 2 vai. po pietų, A. N. 
Masulio Real Estate Ofise, 6641 
So. Westem Avė. Tad gerbiamieji 
nariai ir. narės malonėsite skaitlin
gai atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų,' kurie neatbūtinai turi 
būti aptarti. Taipgi išgirsite dele
gatų raportą iš pereito Seimo.

M. Palloch, Sekr.

18-tos Apielinkės SLA. 129 kuo
pos pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį Liepos 8 d., 1 vai. po 
pietų, G. Chernausko svet., 1900 S. 
Union Avė. Visi nariai malonėkit 
dalyvauti, nes šis susirinkimas yra 
svarbus, nes Seįpio delegatai jau 
sugrįžo, išduos raportą iš ■ SLA. Sei
mo darbuotės. Taipgi ir kuopos bus 
pateikti raportai. Taipgi nepamirš
kite pakalbinti naujų narių.

K. Batutis, Prot. Rašt.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
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. 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

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fduntain Įrengimų — I.ce Cream 

Konų — Pretzel’ių
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, 111 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

MATT KAISER ir LEO CERNET 
General Contractors. Didelius ar ma
žesnius darbus, padarome viską vi
sur už labai prieinamą kainą. 1823 
W. 22nd PI., tel. Canal 7975.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE RĄKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir_ virš. 
Atdara vakarais ir 
STORAGE 
Avenue.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA lietuvio salesmeno, gy
venančio Ciceroje, atstovauti ir par
davinėti Lietuviško Žyduko gerą deg
tinę. Atsišaukite tuojau.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted Street

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

REIKIA 2 iš namų į namus sales- 
monų ir “solicitors” pardavinėti ra- 
dios, refrigeratorius ir skalbimui ma
šinas. Turi kalbėti angliškai ir lie
tuviškai. Alga ir komisas. Atsineš
kite liudijimus. Atsišaukite

LIPSKY RADIO STORE 
4916 W. 14th St., Cicero, III.1 t

REIKIA patyrusio anglių parda
vėjo. Mokėsime algą. Rašykite Box 
135, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU darbo apie namus, 
suprantu visokius darbus prie tai
symo namų, kaip karpenterystę, taip 
ir kitus darbus. Kam reikia tokio 
darbininko atsišaukite

ALEKAS LUKOMAS 
1816 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA nąmų šeimininkė, 
moteris ne senesnė kaip 30 metų. 
Mrs. Malinauski, Leafy Grove, III. 
1 blokas į vakarus nuo Kean Avė. 
ant Archer. Tel. Willow Springs 56.

IEŠKAU darbo prie namų. Esu 
patyrus, juoku prosinti, skalbti ir 
virti lietuviškus valgius. Box 134, 
1739 So. Halsted St., Naujienos.

REIKALINGA patyrusi veiter- 
ka. ■ ■ i i •

6236 So. Western Avė.

REIKALINGA patyrusi “all 
around beauty operator”, pastovus 
darbas. 1747 So. Halsted St.

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas — 

$15.00. 
1948 Washburn Avė.

RENDON kampinis Storas su alu
dės barais ir gražia svetaine, 4 pra
gyvenimui kambariai. Renda pigi. 
4358 So. Honorę St.

STORAS rendon, gera vieta dėl 
saliuno, išdirbta per daug metų. Fik- 
čeriai yra ant vietos, galima varto
ti. Kampinis namas Bridgeport apie- 
linkėje. Atsišaukite pas savininką 

3341 So. Halsted Street

5 KAMBARIŲ bungalow 7021 S. 
Washtenaw Avė. Matykite savinin
ką 7019 S. Washtenaw Avė.

RENDON gera vieta dėl saliuno, 
pigiai. Atsišaukit

3510 So. Lowe Avė.

ANT RENDOS 4 
dekoruoti, šviesus, 
patiks. Renda pigi, 

, 934 W. 1

ruimai naujai iš- 
2-ros lubos, jeigu 
•prie parkučiu.

29th St.

PIGIAI pasirenduoja saliunas su 
visais moderniškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Taipgi turiu 
rendon Barber Shop, biznis išdirb
tas, ręndą $20.00 su kambariais.

3322 So. Morgan St.

APARTMENTAS rendon, 4 kam
bariai, naujai išdekoruoti su maudy
ne ir karšto vandens šildytuvu. 

19Q3 W. 23rd St.

Furnisbed Ro°ms
RENDON vienas miegamas arba 

du kambariai, atskira virtuvė ir mau
dynė. Geistina blaivus. Atsišaukite 
7115 So. Honore St. 

t

PASIRENDUOJA kambarys, geroj 
apielinkėj dėl vaikino ar merginos, 
galima valgį pasigaminti.

1507 N. Irving Avė.

RENDON labai šviesus ir švariai 
užlaikomas kambarys, prie mažos fa- 
milijos. Puiki ir paranki apielinkė: 
Be valgio. 3237 S. Lituanica Avė., 
2-ras flatas.

PASIRENDUOJA kambarys, ap
šildomas ir pigus. Prie mažos šei
mynos. 8427 So. Ęmerald Avė., ant
ras augštas.

TAVERN pardavimui už $100. 
Atsišaukite greitai pas Lietuvišką 
Žyduką, jei norite gero bargeno,

LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS 
4707 S. Halsted St, 

Phone Yards 0803

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernė ir žuvies marketas. Nebrangi 
renda, gera vieta. Atsišaukite Box 
133, 1739 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui. Apivarta 
$500 i sąvaitę. Nebrangiai. Duosiu 
geras sąlygas, jeigu norima. Atsi
šaukite 4342 So. Ashland Avė.

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

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

5258 So. Union Avė.

PARSIDUODA du bizniai — alu
dė ar grosernė su bučerne, abu biz
niai randasi ant bizniavęs gatvės. 
Savininkas turi du biznius, geras 
bargenas, rendos abiejų biznių la
bai pigios. 4644 So. Western Avė.

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda arba priimsiu pasitikėtiną 
oartnerį. Biznis eina gerai arti South 
frater Marketo. Nebrangiai.

953 W. 16th St.

GROSERNĖ—-DELICATESSEN, 6 
kambariai, fumace apšildoma. Turiu 
parduoti dėl ligos. Didelis bargenas.

2645 W. 43rd St

SALIUNO biznis prie pat šapų 
per daug metų ir niekad nebuvo už
darytas, kampinis muro namas, 5 
kambariai užpakaly. 901 W. 119th 
St. ir Peoria St., West Pullman.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, turi tuojaus būt parduota.

4350 So. Hermitage Avė.
———---——-------------------

REIKALINGAS partneris 
nerka į aludės bizni, vienai _ 
sunku prižiūrėti biznį, biznis yra Iš
dirbtas, tik reikia sutvarkyti.

1707 Sp. Halsted St.

ANT .pardavimo taverh, pilnai 
įrengtas. Geras biznis. Priežastis — 
nesutikimas partnerių, pigiai parduo
sime. 3001 So. Wallace St.

ar part- 
yra fer-

PASIRENDUOJA Barber Shop su 
fikčeriais. Biznis išdirbtas per 10 
metų. C. Dagis, 6307 So. Sacramento 
Avenue.

PARDAVIMUI tavern lietuvių 
apielinkėj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4936 W. 14 St., Cicero, III.

PARSIDUODA kriaučių šapa, va
lymo ir dažymo pigiai. Renda pigi. 
Storas ir 4 kambariai — $15.00.

6839 So. Loomis Blvd.

PARDAVIMUI Tavern su lunch 
room. Renda pigi. Kambariai pagy
venimui. 1142 So. Canal St.

TAVERN pardavimui su įrengi
mais $100.

5347 So. Halsted St.

TAVERN su Kavine parsiduoda, 
pilnai įrengta, bar ruimis. Labai ge
ra apielinkė ant svarbios biznio gat
vės, lietuvių distrikte. Nebrangiai, 
geromis išlygomis. 4935-37 W. 14 
St., tel. Cicero 2313, Cicero.

Personai
Asmenų Ieško_________

PAIEŠKAU Domininko Vingalis, 
paėjo iš Lietuvos Skaborių sodžiaus, 
Tvėrių parapijos. Turiu pranešti 
svarbių reikalų iš Lietuvos.

Atsišaukite
FRANK SENKUS

42 E. lOOth St.
Tel. Commodore 0333

Exchange—Mainai
PARSIDUODA arba mainysiu 

Packard automobilių 1932 metų, kaip 
naujas, ant loto ar namo Chicago
je. Turėdami mainą, atsišaukite 
4428 S. Western Avė., 1-mos lubos.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu ne
didelį namą gerame stovvj ant biz
niaus. 8364 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow Mount Gręenwoode, 50x125 
pėdų lotas, didelis 1 karo garad- 
žius, vištininkas, didelės viškos. Kai
na $2500 — mažą sumą įmokėti, 
likusį išmokėjimais. Agentai tene- 
atsišaukia. Kreipkitės pas William 
Knopf, 11222 So. Troy St.

PARDAVIMUI 4 apartmentų mū
rinis kampas, po 5 kambarius, 7 
metų senas, randasi ant 60 St arti 
Kedzie. Valdžios paskola $11860, cash 
$1700 už eąuity. Pašaukite savinin
ką, Republic 4960.

5746

RENDON įrengti kambariai, pa
vieniui arba porai, galima valgyti 
gaminti, maudynė. Gaspadinės nėra, 
nigiai. 827 W. 34th PI., 1-mos lubos 
iš užpakalio.

Nedėlioj, RAPP
South Ashland




