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Kulkosvaidžiai prieš 
San Francisco strei- 

kierius

Vokietijoje jau įves
tos nedidelės bulvių 

porcijos
Policija ir milicija kulkosvaid

žiais apstatė ne tik dokus, 
bet ir visą vidurmiestį. Visi 
darbininkai remia streiką

Laukia ilgos eilės moterų, kad 
iidšipirkti truputį bulvių. 
Hitleris paskelbė politinę pa
liaubą.

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 8. 
— Kuomet kulkosvaidžiais i? 
kitais šaunamais ginklais ap
siginklavusi milicija saugo 
prieplaukas, tai policija savo 
kulkosvaidžius sustatė vidur- 
miesty, daugiausia prie laik
raščių ir sargyba prie jų lai
koma visas 24 valandas. Tai 
esą daroma delei “grūmojimų^ 
bet kokie tie grūmojimai, po
licija nepasako. Prieplaukas 
saugo 2,000 milicininkų, t, y. 
beveik po vieną milicininku ant 
kiekvieno streikierio.

Tuo tarpu tarp unijų eina 
pasitarimai apie paskelbimą 
generalinio užuojautos streiko. 
Dauguma unijų jau pasisakė 
už streiką. 120 unijų išrinko 
strategijos komitetą, kuris tu
rės visame kame gelbėti strei
kuojantiems dokų ir laivų dar
bininkams. Jeigu komitetui ne
pavyks sutaikinti streiką, tada 
bus skelbiamas visuotinas strei
kas. ? ’
, Streiką bandys taikinti h 
prezidento Roosevelto' darbo 
santykių taryba.

Streikas Portland,' Ore. . ■ 
Portland, Ore^^fi^ištrei- 

kut>ja dokų darbininkar im yra 
nusitarę streikuoti “iki perga
les, ar mirties”.

čia irgi svarstomas paskel
bimas generalinio streiko.

I

Eina pagelbon San 
Francisco dokų 

streikieriams
SAN FRANCISCO, Gal., liep. 

8. -4 San Francisco ’ ? teamstė- 
riai 1,220 balsais prieš 271, nu
tarė paskelbti streiką ateinantį 
ketvirtadieenį iŠ užuojautos 
streikuojantiems dokų ir laiVb 
darbininkams.

Išsprogdino kasyk 
los oro varykliuš
SPRINC.FIELD, III., 1. 8. — 

Keturi maskuoti žmonės 
stvėrė sargą ir dinamitu 
sprogdino Peabody Coal 
kasyklos oro varykliuš. 
čiąus paleista pagelbiniai 
rykliai ir 360 angliakasių
pavojaus apleido kasyklą. Kal
tinama savitarpinę angliakasių 
kovą, bet kaip išrodo, greičiau 
bus provokatorių darbas.

pa- 
iš- 

Co.

va- 
be

MILWAUKEE, Wis.< liep. 8. 
— Mrs. Ella Dressler, 35 in., 
našlė, motina trijų vaikų, liko 
nušauta įeinant į savo namtis. 
Ją nušovė Louis Hartwig, 57 
m., kuris pirmiau prie jos mei
linosi. Po to ir jis pats nusi
šovė.

BERLYNAS, 1. 8. — Vokie- 
tijbs ekonominė padėtis tiek 
sparčiai blogėja, kad Berlyne 
jau įvestos nedidelės bulvių 
porcijos. Ilgos eilės moterų sto
vi prie sankrovų, kad galėtų 
httsipirkti truputį bulvių. Po 
kelias valandas laukdamos ei
lėje, jos keikia valdžią, kuri 
privedė šalį prie tokios despe 
ratiškos padėties. Moterų pro
testai pasidarė tokie griežti, 
kad nacių rtfdmarškiniai ėmė 
grūmoti joms areštais.

Valdžia ramina, kad bulvių 
trukumas yra tik laikinas ir 
kad jau vežama daug bulvių 
iš kitų šalių. Esą tik anksty
vosios bulvės Vokietijoje neuž- 
dėrėjusioš, bet paskiau truku
mo nebusią. Bet tam niekas 
netiki ir kiekvienas stengiasi 
prisipirkti bulvių kiek galima 
daugiausia. Atsiranda ir šmu- 
gelninkų, kurie slapta parda
vinėja bulves didesniais kie
kiais, žinoma, už daug augš- 
tešnes kainas.

Nežiūrint suruoštų skerdy
nių, opozicija Hitleriui vis di
dėja ir eina susikirtimai pa
čiame kabinete. Kad nuramin
ti opoziciją, Hitleris paskelbė 
politinės kovos paliautą, laike 
kurios nebusią daroma jokių 
pakeitimų valdžioje, o ir pats 
kabinetas per tą laiką nelaiky
siąs susirinkimų. .

Paskutiniame kabineto susi
rink i m e pravesta Visa eile nau
jų .patvarkymų ?ir ekonomijos 
miriisteriui suteikto^ nepapra
stos, stačiai diktatoriškos ga
lios, kovoti nuolatos blogėjan
čią ekonominę padėtį.

Muenchęne patirta, kad The- 
odore Duėsterbėrg, buvęs kan
didatas į prezidentus 1932 m. 
ii* buvęs piienašalmių vadas, li
ko uždarytas Dachau koncen
tracijos stovykloje. Jis suėmi
mo laiku vasarojo Tegernsee 
distrikte, kai naktį atvyko po
licija, prikėlė iš miego ir nu
sivedė j policijos stotį. Po ap
klausinėjimo jis buvo parves
tas namo pasiimti drabužių ir 
išgabentas į stovyklą.
Pats Hitleris nušovė Roehm

PARYŽIUS, 1. 8. — Pabė
gęs j Saar kraštą vienas rūd- 
marškinių vadas, kuris buvo 
Roehm dvare laike suėmimo, 
sako, kad vyriaus; rudmarški 
nių vadą Roehm nušovė be jo
kio įspėjimo pats Hitleris. Hit
leris naktį su buriu palydovų 
atvyko į Roehm dvarą, prikėlė 
jį iŠ miego ir po ilgo pasikal
bėjimo su Roehm šovė be jo
kio įspėjimo. Taipjau pats Hit
leris ten pat nušovė ir kitą 
rudmarškinių vadą, Heiss.

Chicago, III., Pirmadienis, Liepoš-July 9 d., 1934
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Asmenys, kurie Hitlerio surengtose savo nepatenkinti) šalininkų skerdynėse vaidino svarbesnes roles. 1- Prezidentas i . , > ', . . ■ _, ? .’-i'-, i *■’ j < t.' • ■ , . . .

Hindenburg; 2. Vice-kancleris von Papen, nionarchistas junkeris, kurį naciai stengiasi išstumti iš kabineto, bet jį palaiko 
prezidentas Hindenburgas; 3. Prūsijos premjeras von Goering, kuris vadovavo visoms skerdynėms ir taikosi užimti Hitlerio 
vietą; 4. Hitleris, kuris suruošė skerdynes ir esą pąts nušovė rudmarškinių vadą Roehm. 5. Propagandos ministeris Goeb- 
bels, nacių “balalaika”, kuris irgi galbūt beteks Vietos kabinete; 6. Ex-kronprincas Friedrich Wilhelm, nacių šalininkas, bet 
kuriam irgi buvo karšta šiose skerdynėse; 7.; Rėichsbanko prezidentas Schacht, kuriam pavesta gelbėti smunkančius Vokie- 
tijos finansus; 8. Nacių rudmarškiniai, kurie pasidarė Hitleriui nebeištikimi; 9. Garsusis Muencheno “rudasis namas”, nacio- 
nalė nacių raštinė, kurioj suimta daugelis “maištingų” nacių vadų; 10. Reichswehras, oficialė Vokieitijos armija, kuri buk 
išgelbėjo von Papeno gyvastį ir kuri dai’ gali suvaidinti svarbią rolę savitarpiniuose nacių kivirčiuose.

Laiškais liepia kun.
Vipartui apleisti 

Westville III.
'< • WESTVILLEZ ; L" 8. ;r—
Kun. Z. K. Vip^rtas, klebonas 
šv. Kryžiaus lietuvių ’ nepi*įklau
somos bažnyčios pranešė, kad 
jis per pastarąsias kelias savai
tes gavęs tris anonimiškus 
laiškus/ kuriuose jam liepiama 
apleisti > Węstviliė. Jis nėgalys 
atspėti kas tuos laiškus rašė. 
Apart reikalavimo, kad jis ap
leistų Wes£viliė,’ kitokių grū
mojimų laiškuose nėra.

Kuii? Vipartas atvyko į čia 
iš Philadelphia, Pa. ir užėmė 
vietą, kun. F. A. Mikalausko, 
kuris pereito rugpiųčio mėn. 
buvo rastas nužudytas klebo
nijoj. '

Holandijoj riaušės 
numalšintos - 6 

užmušti

M rshs
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbtft lietus su 
perkūnija; šilčiau.

Saulė teka 5:1 
8:27.

leidžiasi

meta amnestiją
Atsisako atsižadėti mėro vie

tos ir politinio veikimo. Doll- 
fuss teisia socialistus kalė- 
jzman

Turkai persekioja 
žydus

1. 8

7 žuvo dyiėjiiosė Vo
kiečių lėktuvuose
FHAUENFEI.D, Šveicarijoj, 

Atvykstantys iš Vokie
tijoj keleivi^ praneša, kadjįiįfc 
laimėse su dviem vokietį /lėk
tuvais ties (F'riėdrichšhafen žu
vo septyni žmonės. Naciai įta
ria sabotažą.

>

AMSTERDAM, Holandijoj, 1. 
8. — Kariuomenė durtuvais ir 
tankais suardė barikadas ir su
stabdė komunistų keliamas riau
šes, kuriose mažiausia 6 žmo- 
nes liko užmušti, neskaitant 
daugelio sužeistų.

ISTANBUL, Turkijoj, 1. 8. 
— Rytinės Trakijos žydai bė
ga nuo sukurstytų prieš žy
dus turkų. Daug žydų atvyko 
| Istanbulą. Į Trakiją, tirti pa
dėtį išvyko vidaus reikalų mi- 
nisteris. Valdžia ragina žydus 
gryšti namo ir j

600 komunistų areš
tuota Čili

Rooseveltdadminis
tracija ruošiasi pa

naikinti NRA

Baptistų jaunuoliai Grūmoja skelbti ge 
pasisakė prieš kara nera|inį streika Min

. PITTSBURGH, Pa., 1. 8. —
Baptistų jaunuoliu', draugijų 
metine konvencija nutarė ne
dalyvauti jokiuose karuose at-

neapolis

NEW YORK, liep. 8. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad prezidento Roosevelto ad
ministracija ruošiasi panaikinti 
NRA. ir įvesti biznio savivaldą.

Einant tuo projektu, kodek
sai pasiliktų, bet viską tvarky
tų patys’ bizniai po stropia val
džios priežiūra.

SANTIAGO, čili, liep. 8. — 
Policija susekė visą šalį ap
imantį komunistų suokalbį nu
versti dabartinę $lj valdžią. 
Visoje: šalyje jau apie 600 ko
munistų liko areštuota, jų dien
raštis • uždarytas. Taipjau esą 
rasta daug, j ginklų. Areštai te
besitęsia.

MOBILE, Ala., 1. 8.
kų darbininkų streikas užsi
baigė ir rytoj streikieriai gry- 
šta į darbą. Jie laimėjo 20 
nuoš. algų pakėlimą.

- ’ Do-

RIO DE JANEIRO, Brazili 
joj, liep. 8.—Suštreikayus banl----- ------------------------------------------ ---------------- -T— —-- --------

garantuoja kų ir laįvų darbininkams, pre 
jiems apsaugą, taipgi aštriai kybą šiame mieste žymiai su 
nubausianti persekiotojus. sitraukė.sitraukė.

i

- Vai-

Hull smerkia kitas 
valstybes, giria

Suomiją
WASHINGTON, 1. 8

stybės sekretorius Hull pasiun
tė Suomijai laišką; kuriame pa 
kvituoja Suomijos sumokėjimą 
skolos dalies. Hull visaip išaug 
ština . Suomiją, kuri yra vie
nintelė šalis ikišiol pilnai mo
kėjusi savo skolaš. Prie pro
gos, Hull aštriai pasmerkia tas 
šalis, .kurios savo skolas palio
vė mokėti.

V1ENNA, Austrijoj, 1. 8. — 
Kari Seitz, senas socialistas 
meras, kurį Dollfusso valdžia 
pašalino iš vietos laike vasario 
mėn. socialistų sekdynių ir pa 
sodino kalėj iman, atsisako pri
imti valdžios siūlomą amnesti
ją. Jį valdžia jau kelintą kar
tą pasisiūlė paliuosuoti iš ka
lėjimo, jei jis raštiškai atsi
žadės savo vietos ir prisiža
dės nedalyvauti jokiame poli
tiniame veikime.

Visus tuos pasiūlymus Seitz 
atmetė, pareikšdamas, kad jis 
po jokiais pažadais nesirašys. 
“Aš vis dar tebesu šio miesto 
mėras ir buvau legališkai juo 
išrinktas 700,000 balsų Viennos 
piliečių”, sako Seitz.

Dollfusso valdžia vis dar te- 
beteisia narius schiitzbundo. 
kuriuos valdžia nugalėjo vasa
rio skerdynėse. Daugiausia jie 
teisiami nuo 4 iki 15 mėn. ka- 
lėjiman. Iš laike tų skerdynių 
areštuotų 2,400 socialistų, ka-

• Įėjime tebėra ir vis dar laukia 
teismo 216 socialistų. Visi ki-

• ti, arba buvo paliuosuoti, arba 
liko teismo nuteisti.

Kalėjime yra tokios nepa
kenčiamos sąlygos, kad 'daige
liui ^pcialįsty patarUtolWvai 
ir Juosiškalti J psičho- 
patines ligonines.

Tarp vėliausia nervų pakri
kimu susirgusių yra buvęs že
mosios Austrijos gubernato
rius Alfred Sever, kurio žmo
na liko užmušta vasario sker
dynėse ir buvusio schutzbimdo 
komanduotojo Julius Deutsch 
sesuo Helen Popper. Abu jie 
sėdi kalėjime nuo vasario mėn.

MINNEARQLL%Minn.f..L

moja paskelbti generalinį strei
ką, kad priversti samdytojus 
išpildyti trokų draiverių reika
lavimus.

Trokų draiveriai yra jau pir
miau streikavę, bet1 samdyto
jai ikišiol neišpildė susitaiky
mo sąlygų. Dabar reikalauja
ma pakelti algas ir pilnai pri
pažinti uniją.

eityje, nė kaipo kareiviai, n3|— Organizuoti darbininkai gru
kaipo nekariaujantys tarnauto
jai ir pasisakė prieš visokį mi- 
litarinį lavinimą mokyklose.

Pasimirė pagarsėjęs 
savi) byla Mendel 

Beilis

Užmušė dėl 38 litų
" ■ "• :■ •„ 5 , į • , . * ■ ■ 1 ■ ■

ALYTUS. Alytaus valsč., 
Žukų k. pil. Neveravičiaus 
kluone buvo raštas užmuštas 
pil. Grincevičiūs 38 m. Užmu
šėjas buvo nėžiribmas, bet da
bar (kriminalinės policijos jis 
surastas, tai Grincevičiaus švo- 
geris Filipavičius 25 m. Per 
tardymą Filipavičius prisipa
žino užmušęs Grincėvičių iš 
keršto dėl 38 litų skolos.

■I.'im ',I.<A •

BUENOS AlfcfeS, liep. 8, -t- 
Prezidentas atšaukė apgulos 
sitovį, kuris Vęikė visoj Argen
tinoj nub pereito gruodžio mėn.

- Alytaus valsč

SARATOGA, N. Y., 1. 8. — 
Vakar čia pasimirė Mendel Bei
lis, 63 m.,, kurio byla Rusijoj 
1911 m. sujudino visą pasau
lį, kai jis buvo teisiamas ne 
va už ritualą žmogžudystę.

1911 m. Kijeve buvo rastas 
subadytas Andrius Jušinskis.. 
13 metų vaikas. Policija pri
pažino, kad vaikas priklausė 
tūlai jaunų nusikaltėlių šaikai, 
turi jį ir nužudė. Bet žvalgy
ba toje žmogžudystėje įžiūrėjo 
“ritualą žmogžudystę” ir pa
traukė Beilisą teisman. Tas 
apkaltinimas iššaukė visą eilę 
žydų pogromų, o visame pa
saulyje — audrą protestų prieš 
caristinę Rusiją.

Beiliso bylos nagrinėjimas 
tęsėsi 34 dienas. Kaipo žydų 
talmudo ekspertas buvo pa
šauktas liudyti ir vienas lie
tuvis kunigas, kursi tik save 
sukompromitavo. Beilis liko iš
teisintas. Bet jo byla buvo di
delė paneika visai Rusijos val
džiai. .

Vėliau keli caro šnipai atsi
dūrė kalėjime :tuž sufabrikavi
mą įrodymų. Galutinai Beilis 
liko išteisintas,* kai surasta 
jaunus vaiko žmogžudžius; ku
rie prie kaltės prisipažino.

Už kelių metų po to Beilis 
atvyko į Ameriką ir New Yor- 
ke turėjo savo spaustuvėlę. ' . • ■ I

A - ---------------------------

SOFIJA, Bulgarijoj, 1. 8. — 
Protogerovist frakcija Makedo
nijos revoliucinės organizacijos 
pati Užsidarė ir paskelbė, kad 
ji remianti dabartinę Bulgari
jos diktatorinę valdžią, kuri 
pirmiausia pradėjo smaugti 
makedoniečius.

Streikas Peorijoj
PEORIA, III., liep. 8. 

susirėmimo tarp policijos ir 
streikuojančių Caterpillar Trac- 
tor Co. darbininkų, kuriame 4 
žmonės liko sužeisti, kompani
ja uždarė ir liejiklą. Streikie- 
riai reikalauja pakėlimo algi. 
ir sutrumpinimo darbo valan
dų.

Po

Užsimušė žmogus
TAURAGE. — Sim. Bajori- 

nas iš Paklerių k., Skaudvilės 
v., Tauragės ap., važiavo tai
syti vieškelio. Pasibaidžius ar
kliui su vežimu apvirto ir 
sunkiai susidaužė galvą nuo 
ko ryto metą mirė.

'J

f

Banditai išžudę 400 
Manchukuo ūki

ninkų
HARBIN, Manchukuo, 1. 8. 

— Banditai išžudė 400 netur
tingų ūkininkų arti Korėjos 
sienos, sako gautas čia prane
šimas. Ūkininkai liko užpulti 
kai jie auštant vyko dirbti prie 
nusausinimo darbų.

LEXINGTON, Ky., liep. 8.— 
Mokher, 39 m., jo žmona ir 
duktė liko užmušti susidaužius 
jų lėktuvui.

LAKEWOOD, N. J., 1. 8. — 
Savo dvare multi-milionierius 
ir aliejaus magnatas John D. 
Rockefeller šiandie šventė 95 
m. gimtadienį. Jis sirguliuoja 
ir niekur viešai nesirodė.
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Detroit, Midi.
S LA. Seimas įr rnuęų 

moterys ,

kas
pa-

Jeigu viską apipasakoti 
šiame seime buvo galima 
stebėti, tai visą pasaka butų 
gana ilga. Na, tą viską palie
ku musų gerbiamiems ądvd- 
katams, nes jie yra pripratę 
pasakas pasakoti kiekviename 
SLA. seime. Mat, klausytojų 
čia randasi gerokas būrys. Na, 
ir kodėl tie musų advokatai 
tiek daug kalba? Ypatingai 
seimuose. Tūli« daug žinanti 
žmonės ve kokias mintis tu
ri apie daug kalbančius advo
katus. Manoma, kąd jeigu sei
me butų tik vienį vyrai, ne
būtų gražių musų moterų, ad
vokatai vįsaį nekalbėtų. Well, 
tokįs manymas gali ištikro tu
rėti ir savo ypatybes.

šiame seime musų gražuo
lės lošė nemažą rolę, nes Čia 
jų yra gerokas būrys. Žiūrint 
j seimo delegates moteris, ky
la klausimas: kodėl jos ma
žiau kalba, negu vyrai? J tą 
klausimą vienas man štai kaip 
atkirto. Jis sako: “moterys 
daugiaus mąsto-protauja, ne
gu vyrai, todėl jos mažiau kal
ba. Bet palauk, jos savo tyla 
išriš painius seimo klausimais. 
Jos neduos save apgauti. Jos 
nepatikęs advokatų teorijoms. 
Jos savo rankų pakėlimu at
sakys j visus svarbius klausi
mus. Jos priims. Jos atmes, 
ir, kas netinka, visai, išmes į 
sąšlavyną. Aš tikiu, kad mu
sų gražuolės padarys geriau
sią tvarką ir SLA. centre ip 
redakcijoje. Moterys delegatės 
yra pasirengę viską išvalyti; 
kaip geros lietuviškos gaspa- 
dinės tvarką visur įvykins.

Tik pamislykime, kokie bu
tų namai be moterų, pasau
lis butų tamsus, tuščias.,,Jeigu 
ir rastųsi bent kur kokis ?rAb- 
gus-vyras tai butų visai pana
šus į beždžionę, plaukais ap
žėlęs, nesiskutęs, nė kiek ne- 
pasipuošęs, o apįe advokatus 
nebūtų nė kalbos, nes kas-gi 
juos pagimdytų ir išaųkįėtų 
ir išmokytų taip daug kąjbę- 
ti. Čia musų moterys gal daug 
girsis, kad jos gimdo ir auk
lėją ir visas pasaulis joips pri* 
klauso. Bet... paimkime švent
raštį ir mes pamatysime, kad 
pasaulį pradėjo vyrai. Vyrai 
gimdė. Sako Jokūbas pagimdė 
Izidorių, anas pagimdė Pily
pą. Pilypas dar ką kitą. Tai 
yra faktas ar ne? Mątomai, 
vyrai irgi savo laiku gimdė. 
Na, o kaip kalba musų sepi 
karčiamninkai? Jie sako, kad

1II f < ĮiĮ»|iv P■ *,*>'1 A

tuvių Amerikoje ir jie jį iš
auklėjo iki 38-tam sęimę ir 
čia, va, dabar, šiame seime 
nemažai randasi ir moterų ir 
čia jos yra pasirengę savo ga
lią — spėkas parodyti. Mes 
gerai atmename kaip Chica- 
gos seime viena moteris įkan
do polįcmpmd ranką.

WeH, šiame aelme tnkių mo* 
terų, kūrina mokėtų kąsti ne
simatė, nes čia nebuvo komu
nisčių moterų, kurios mokėtų 
pavartoti dantis, vietoje sme
genų — proto, Beje, čia rado
si viena dwnoWi Hūri audrą 
kėlė įr giedroje, tai yrą rytų 
žvaigždytė, įet ji nebuvo sei
mo delegatė Ir tik dėl to» kad 
nėra SLA. narė, bet jai SLĄ. 
reikaląl pegąlo rupi, nes ji iš 
to duoną valgo ir dar su ge
rai apteptu sviestu,

čia matėsi jaunų panelių, 
kurių išvaizda primena bran
gias jaunystės dienas, tą mu
sų gyvenimo pavasarį, kuris 
toli ir gana toli pasiliko nuo 
musų > žilagalvių, čią netruko 
ir pusamžių moterų pilname 
subrendime, kurios lošia mu
sų gyvenime gana svarbią ro
lę ir yra daugelio musų vyrų 
geros draUgės įr šeimynų mo
tinos. Jos čia susirinko gana 
svarbiam tikslui ir su didele 
atsakomybe, kad patvarkyti 
savus reikalus ir pataisyti tas 
klaidas, kurias padarė Pitts- 
burgho seimas. Įdomu buvq 
gėrėtis anomis dviejomis se
nukėmis, kurios smarkiai žen
gia rudeniop. Jos, be aboje yra 
kilę iš senos tėvynės Lietuvos, 
nes jų kalbą liudija, kud jos 
yra buvę malonios dzukaitės, 
bet šiapdien jų jaunystes pa
togumas dingęs iy ton vieton 
galima pastebėti praeities gy
venimo liekanos — protiškas 
subrendimas, kuris nugali ir 
anų jaunų dienų patogumą. 
Bežiūrint į jas kyl^gąnu rim? 
tas klausimas. Kodėl seni žmo
nės rūpinasi naujos kartos rei
kalais? Atsakymas, rodos, ga
li būti tik tokis, kad senį žmo
nės yra be galo rūpestingi ir 
rūpinasi busiančios 
čios kartos likimu 
kalais; kaipo tėvai 
nos, vis gero veliją 
kams, kurią užima senųjų vie
tas. Su tokiu tikslų ir šįps dvi 
senukės randasi šiame SLA. 
seime, 
kartai, kad SLA. yra organi
zacija, kuri 
SLA, narių rūpestingiausios 
paramos neatsižvelgiant lyties 
bei amžiaus, šitas rašinys su
vėlintas ir SLA. seimas jau 
baigtas. Pasekmes to seimo 
jau matėme.

— Rytietis.

i uvatfccją primena nram 
jaunystės dienas, tų mu-

bei ’esan- 
ir jų rei- 
bei moti- 
savo vai-

idant įrodyti jaunai

reikalaują visų

CLEVELAND, ORIO

Naujienas galinta gauti misų 
pirkti kasdien pas

Silver’ą Florai Shoppe
6400 Superior avę.

Toronto, Oht. 
Canada

Rinkimai Ontario provincijo
je; laimėjo liberalai

Pliokšt

PILĖS
Be peilio.; dęąkdmo arba elęktrįlros 
votis. SPRAGAS. F18TVLAS. PRCRITIS 
(Nleinnflm PIIm). PRdŠTATITIS Ir kitos

Mes ypatingai kviečiame tuos, kario yra ne* 
tekf vilties brttl pagydytais. Yra stačlak 
•Wj5fc*s»,jRte 
greit atsiliepia | i| freatmenta.

BE IŠLIKIMO IŠ DARBO
ARBA IS NAMŲ 

VARICOSB 
GYSLOS IR VOTYS .

. . . ' *-.Ji ;

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugelis žmonių mano, kad jla kdBlĮa JĮUO 
KHF.UMATTZMO. NKŲRITIS, NKUrALOTA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, «rb« INK8TV 
LIGOS, kuomet Jų Ilga tikrai paeina nu© 
VARIUOSE GYSLŲ. VARIUOSE VOČIŲ. SU
TINUSIŲ BL.1UZDŲ arba BIESLINfiS LI
GŲ. . ■ ;'
The VARIUUR padayi tuksta^ČipS litriniai* 
—KODĖL NE 4U8f

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Egzaminaciįą ip Pati

Ofiso Valandos: Ų Iki 8 kasdien. A 

Penktad. tiktai nuo 9 iki 0.4-Ji 
nuo 9 iki 1 pa piet.

VARICUR 
INSTITUTĘ

64 WEST RANDOLPH
4-tos lubos Garrlck .

Bipželio 19 d., įvyko Onta- 
rįp provincijos, Canadoje rin
kimai. Juos laimėjo liberalai, 
pąėmė daugiausiai vietų. Kon
servatoriai pralaimėjo, nors ir 
varė; labai smarkią agitaciją, 
žadėjo visas savo klaidas ati
taisyti ir darbininkų, būvį pa
gerinti. Darbininkai, tačiau, 
nepasidavė, ir nebepatikėjo jų 
gražiems žodžiams.

Ar darbininkams bus geriau 
prie liberalų, tąį ateitis paro
dys. ; ■ • '

Laukiama dbminialių rinki? 
mų.Manpma, kad ir juos ląį* 
mes liberaląi ir konservato
riui Benetui reikės pasitrauk
ti. Bet klausimas ar Benetas 
leis balsuoti. Gal pasiskelbs 
save diktatorium — mat, dą? 
bar Kanadoje pradėjo labai 
organizuotis f ašis ta i. J a u j ie 
puolė keletą kartų darbinių-? 
kų mitingus. Wipnipege įvy-į 
ko ypatingai smarkus susikir
timas tarp fašistų ir darbinių-

Demokratas.
; ■ • k

Rašo Baron Von 
.šeštadienio vakare Detroite 

Apie dešimtą valandą vaką-? 
ro atsidūriau erdviame Fort 
Shelby viešbutyje. Iš kelionės 
pavargęs — salione reikia 
kiek pasilsėti,. Svečių delegatų 
dar mažai ipątosi — vien pas
tebiu keiioiiką veidų, kurie 
ŠĮęk tiek mąn pažįstami* Pą- 
maniau, kad/, aš čia ne pir
mas, kitiems . Irgi SLĄ, reika
lai apeina nemažiau, ne^u 
man. Bet valiau paaiškėjo, 
kad tai delegatai buvusio mi- 
?erijos šeinio. Kai kurie jų yra 
delegatui ir į SLA., bet kiti 
neturėjo laimės jąis būti, šeš
tadienio vakare nedaug kas 
prisėjo seimąvoti —• kompli
mentais pasikeitę, ėjome kiek 
vienas sąų. Iš kelionės reikia 
pailsėti.

Sekmadienio rytas — tųzųi 
renkasi. , 

Sekmadienio rytą delegatai 
pradeda sparčiai rinktis. Tar
pe jų fašistų vądai, būtent: 
KJinga, Valaitis, šlikąs, o |š 
sandariečių — Vaidylą, Biek
šą, Strimaitis ir keletas kitų. 
Teko sueiti ir “Vilnies” redak
torių Andrulį. Vieni jų atvykę 
delegatais, o kiti vien svečiais 
tęmytojais SLĄ. . seimo eigos. 
Apie antrą valandą viešbu
čio “Lobby” delegatų ir. sve
čių pilna. Vieni antriems pa
spaudus rankas, tuoj kalbos 
pradeda megztis apie seimą. 
Andruliu nori žinoti ąr socia
listai bei pažangieji sudarys 
didžiumą seime, ar darys koa
licinę Pildomąją Tarybą. Fa
šistai siūlosi į talką pažan
giesiems, kad išėmus Viniką 
ir Vitaitį. Fašistą dar bandė 
bjįofuoti, kad Gegužis yra pa
sirengęs uždaryti seimą, jeigu 
neįs sulig jo noro, o sanda
riečiai darė įspėjimą, kad jei
gu mes jų nei vieno Pildomo
joje Taryboje nepaliksime, 
tai atsisakys’ eftl’ūri'į^Bėttt ku
rią komisiją. Fašistams buvo 
pasakyta, kad seimo uždary
mo pėra paisoma— kaip greit 
Gegužis seimą uždarys, taip 
greit seimas bus atidarytas ir 
seimo biznis vedamu. Bet 
taipgi buvo pastebėta, kad 
pažangieji delegatai nemano, 
kad p. Gegužis norės apleisti 
savo prezidentavimo vietą su
terštu vardu — jis elgsis džen 
telmoniškai. Nebuvo apsirik
ta.

Sandariečiams buvo pašte* 
bėta, kad iŠ jų paliks Pildo
mojoje Taryboje visi tįe, ku
riuos bus reikalinga palikti, 
bet jų grąsinimaį nedaro į pa
žangiuosius delegatus mažiau
sio įspūdžio. Sandariečių vieš 
patavimųi SLA. atėjo gajas ir 
tas bus įrodyta seime. Sanda
riečiai apie pažangiųjų dele? 
gatų Spėkas buvo daug ge
riau informuoti, negu kitų 
srovių delegatai, pertat jie 
daugiausiai ir buvo susirupir 
nę savo likimu.
Trumpas pasikalbojinyųs *u S. 
Į^. Ą. prezidentu S. gegužiu.

Prezidentas p. Gegužis buvo 
ląbai geroje nuotaikoje, drau
gingas ir kupinas kilnių norų, 
kad SLA. seimas butų tvar
kingas — nebūtų bereikalingų 
ginčų, užsjvarinėjimų, reika? 
Jai seimo sesijose eitų skland
žiai. Iš trumpo pasikalbėjimo 
bUYQ aišku, kad fašistų palei
sti gandai, kad p. Gegužis už- 

(dąrys seimą, jeįgu reikalai 
neis sulig jo .noro yra vieų 

-gąndal paremti grynu melu. 
Taipgi buvo prisiminta apie 
ądYt Ragočiaus. siuntinėjamus 
jąiškus kfti kuriom« SLA. kuo- 
poms reikale tyrinrn praeities 
investmentų. Man pareiškus 
asmenišką nųopionę, kad mu* 
sų didžiuma pažangiųjų dele
gatų, rodomi, perą paląpkį 
vok a to Bagočiaus propanuo- 
jąmam sumanymui, p. Gegu
žis, regis, tuo mano pąj-eiški- 
jnų • buvo pątęnįrinUs. Reikia 
pasakyti, kad p. Gegužis šitą

NAUJIENOS, Chicago, UI
gręsyvių delegatų cęntras, Čia 
dejėgąttį suČjąū iŠ įvairių ko- 
ipųijį —r Nė^f Ymko, Sbring* 
field, jSęigler, Rodkford ip kai 
kurių kitų apieliųkių. Ęuvo 
pilnai patikrintos žinios, kiek 
mųsiškių delegatų pribuvo ir 
kiek , dėl tąm tikrų priežasčių 
negalėjo pribūti. Taipgi, rei
kale kiek bus galima paliepti 
pribūti, jeigu būtinas reika
las butų.
Pažangiųjų delegatų susirin

kimą*. },
Sekmadienio vakare apie de

vintą vaĮąųdą pažangieji dele
gatai atlaikė posųdį, tai buvp 
kaip ir sąvų spęfcų apskait- 
vimas- > Posėdyje - dalyvavo 

i ąpie septyniosdešiints musiš- 
ikių, o kiti nėšpėjo tai iš pik
niko grįžti, tai dėl kitokių 
pr|eža^ųv negalėjo dalyvauti, 
čia buvo paskirtas, taip sa
kant, planavimo ir įsakymų 
davimo komisiją ją galima 
pavadinti “styring” komitetas, 
taipgi paskirti trylikos koloni
jų atstovai, kurie “styring” 
komiteto tarimus turės pra
nešti kolonijų atstovams ir 
ląilks nuo laiko atlaikys ben- 

|drus posėdžius su “styring” 
c mašinerija

vėde tikrai gerai, 
elgėsi SU vįsąis §eimP d^ 
viais tikrai džentelmoniškai, I 
pertąt jo norai, kad seimas 
butų tvarkingas, buvo pilnai 
atsiekti. P-rto Gegužio pada
rytos nuodėmės 36 ir 37 šai
piuose buvo išlygintos 38-me 
sę|mę, Jo dirbąs ilgų mętų 
prezidentavimo buvo apval- 
nikubtas grįšią užbaiga. Pe^ 
tat pažangieji delegatai vieų-| 
balsiai sutiko p. Gegužį pą< 
kvjesti į svambiausios komisi
jos pirmininkus, būtent, Knpt- 
rolės Komisijos. Tų pakvietę 
mą p. Gegužis maloniai priė
mė. ? ;

čia, gal būt, savo kalbą nū- 
tęsiau per tūli, .bet dariau vien 
tuo sumetimu, kąd prie Šito 
klausimo nereikėtų grįžti vė
liam r’
Atvyksta adv* ^ Ragožiui 
su Naujo* Anglijos delegatais.

Apie ketvirtą' vąląndą atvy? 
kata adv. F. J. Bagočįųs, kųn* 
Valadka, Jenktns, Dr. Kubi
lius, Amsie ir daugelis kitų;!. ,
Pirmiausiu mano reikalu buvo komitetu. Seimo 
apžiurSti Bagdčrttit! '‘četpoda- ~ rol.,^a' lr whl-
pus” ir '‘Čemdddnūkus*’; ge- ta vlsl savo vlGtose.
r|au pasakius; padaryti nuo-| Seimo pirma diena.

Fort ^pelby viešbučio beis- 
męntas pilnas delegatų. Sei
mo rengimo komisijos pirmi
ninkas sako įlgą ųuo pusant
ro sieksnio “spyčių”. Duoda 
įspėjimo seimo prezidiumui, 
kad kas neįvyktų seime, čia

dugnią inspekciją; Darbas ap- 
siinokėjo, — buvo surasta įvai 
riaušių chemikalų; dej visokių 
bąkterijų paiiklpimu* K^dąugl 
mes vįsi iš kelionės buvome 
pusėtinai suvargę ir lįgų pe
rams buvo atsiradusi plati 
dirva, tai Bagočiaus chemiką-. .... - - . . ¥.
lais kiekvienas stengėmės ligų: W,' . ^ta
petus naikinti. Aš pate kruti- ™ ' P^elb»- , Pall«’
nėję jaučiąu kųjūų tai netvari fe.Pa flere?
ka; bet atatinkamo chemikalo .fe11“8 pohcijos paret 
paragavus, visi organai atėjo į «as eiti. . Formaliai atodaror 
tvąrkų. Ne kitaip buvo ir su m«S seiųi^ Oaipų^a L,e- 
kitais musų draugais - visi. fefe lr Amerikos himnus, 
jautėmės sveiki, paragavę Ba- mandatu
gočiaus chemikalų. komtaljų. Mandatų komisijai

darbo pareigas einant sako* 
į?o trumpos valandėlės pa- m a prakalbos. Mandatų konli- 

jųtpme maža galvos ^vąigimą, sija patikrinusi mandatus 
kojų supiinkstėjimų, ir nelepi-1 rętkpniyiąidpoija i delegatus pri^ 
tas Įičžųviš pradėjo neatlikti įpijį išskyrus Kliųgą' ir Juo- 
tinkamąl savo pareigų, Su-Kąpąyičjų. Rekojnendacija pri 
pratome, kad adv. Ęagočiąus ąiptąpieš jau delegatai. Ei 
chemikalai kai kurias ligas ją ppje Klipgo^ klausimo 
gydo, bet kai kuriuos svarbius ppįųpti ąr atiųesti. Musų pa- 
orgauus įpusti kūlio paratyr žąpgįeji delegatai laikosi pa- 
žuoja. Pirmadienio rytą buvo syvus — yiepį u?, kili prieš, o 
įsakytą VlŠuą pąvojipįjųp ęhc- dąr didesne (ĮąĮis visai neįdo- 
mikalus sunaikinti, nes kitaip piaujaąi Klingos reikale. Ęįta 
musų dęlėgatūi gūH suklupti prje". balsavipio ~ Klingos 
seimo sesijose. Pačiam cįiemi- mandatas atpieątas vieno bal- 
kalų laboratorijos profesoriui Lp didjiunia.. Apie šimtas de- 
buvo taipgi įsakytą, kąd savo legatų susilaiko nuo balsavi? 
pruduktu bent laikę seimo ąęr pip.
sijų neragauti; jis davę garbės
žodį, pakeMaptas rankų į vįp* .^.6 <ielGSato P- Juozapa* 
šų, kąd muąų tąpįnjft IVIŽ,aus mandato klausimas 
rjįdys paliekamas antradienio sesi-

Seimui eįnąnt buvo pastebė- Pai- Pirmadienio vakare buvo 
ta, kad profesorius ląužo prįę? kai kuriais delegatais pasi- 
saiką; — buvo subartas, bet totą ką daryti Juozapavičiaus 
profesorius paaiškino, kad ^Ąusįpie. Mūsiškiai delegatai 
duodant priesaiką jis pakėlęs rmk? JuozapavičĮaps manda- 
kairiąją, o ne dešinę ranką, į t? atmesti — jis nebuvo iš* 
pertąt jo duotas garbes žodis ji Vaidyla atsivežė sa-
ir priesaika neturinti didelės VG politiniais išskaičiavimais, 
svarbos. Taip dalykams susi- turėjus daugiau rankų, 
dėjus, buvo prieita prie susi- Pasikalbėjus su 36 kp. pirmi- 
pratimo, kad ragauti kai kur ninku Zalatoriumi, nusitartą 
riuos chemikalus laike sesijų skundą prieš Juozapavičių iš- 
nėra galima, bdt sesijoms pa- traukti, tas_ padaryta dėl šven- 
sibaigus šiek tifek yra leistina tos ramybės. Rytmetinėje se* 
sriūbtelėti. ‘ sijoje — Juozapavičiaus man-

dątąą viępbąlsiąi buvo priim- 
Chicągos delegatai. tas/ y

Mąn besi'sukiųejant po “J°ū* Seimo pirmoji diena praėjo 
by” pastebėta atvykstant p. ramiai. Reiškia nieko naujo 
Grigaitį^, Pr, tytontvidas, Rypr vakarų frante. 4 
kevičius, Jasulevičiūs, ^\Kua tolyn i mišh tuo dau- 
iždininkas K. Gugis, p-lė E, ^iau \}m^iižuL. < 
Mįkųžiųtė if; dęvypipą galybės 
kitų. Veik visų . buvo pirmas 
klausimas, ąr daug yrą ąlvy-t 
k? musų delegatų. . Ręišfcią, 
Chicagos dęlęgątąį dūHSkū 
buvo susipųplūę sęiiųp ręįkąt 
lais, negu k||ų kolpnyų. Ęųyd 
pasakyta? kad/’mulkių pat 
žąugiUJŪ deįęgalų; pęhū® vjrŠ 

, d vi desim ties, bęt z v|ą vieną 
musų dįįžiumą yrą pįĮųąi 
pumątQiųąf
Delegatai iš įvairių kolonijų 

^ Apię trečią vąjapdą po pięt 
Sekmądieųyje teko a|^ląų!kyt! 
pas musų gęrą d^ąugą Strąz- 
dą, čią buVo taip sukant, pro- J" '

gatų ir kad jie gali būt pusve- 
?ian|i spėką,• bęt jiems buvo 
Jasakyta, kad mums pažan
giems delegatams jų spėkos 
yra žinomos turi apie de
šimtį delegatų įr kad pažan
giesiems jokia parama nėra 
reikąlingą. / •

Fašistai buvo nusistatę prieš 
p. Strumskį į prezidentus ir 
p. Vitaitį į “Tėvynės” redak
torius, o kiti visi jiems buvo 
“ąllright”. Strumsklui jie bu
vo priešingi ne todėl, kad jis 
prieš fašistas, bet todėl, kad 
jie asmeniškai buvo prigauti. 
Vienas iš fašistų pasakė: 
“Strumskis yra fašistas ir gal 
dar geresnis negu kai kurie 
mes, kąd esame, bet mes ne
galime užmiršti jo kiaulystės 
Su “Vienybe” — senieji darbi
ninkai ir šėrininkai buvo at
stumti nuo biznio ir be teisių 
prie bendrovės, Strumskis vis
ką pąsigr|ebė į sąvo nagus.” 
Vitaičiuį fašistai priešingi dėl 
kitų sumetimų. Viena kad jis 
intrigavo prieš p-Ję JurgeliU- 
tę, kita, kad buk jo šeimyninis 
gyvenimas neatitinka redakto
riaus garbei. Žinoma, turi dar 
ip daugiau nępąsitenkinimų 
kaip taį laikraŠįio pakraipa ir 
tt.

Su fašistais pasitarimai 
buvo pertraukti be jokių re
zultatų. Negąvę paramos iš 
pažangių savo tikslams pasie-

.saujale fašistų nusi-

kįi, pradėjo derybas su san- 
dąriėčiais, ypač atvažiavus į 
seimą p. Bačiūnai. Bačiunas 
bandė fašistų ir sandariečių 
spėkas sypiegsti į bendrą fron 
tą, kąd atsilaikytų prieš pa
žangiuosius. Tas dalinai pasi
sekė
tarė remti visus sandariečių 
kandidatus, bet išskiriant p. 
Strumskį į prezidentus. Fašis
tų ir sandariečių bendras po
sėdis net buvo nusitaręs kvie
sti komunistų frakciją sau į 
talką ir jiems duoti dvi vietas 
Pildomoje Taryboje, kad jie 
remtų sandariečįų kandidatus. 
Kai kurie sandariečiai buvo 
sau įsivaizdavę, kad komunis
tų yra 20 delegatų. Fašistai ir
gi bandė įtikrinti, kad jie turi 
(arpe dvidešimts ir trisdešimts 
delegatų. Kadangi sandariečių 
spėkos turėjo apie 70 delega
tų, tai sudėjus į daiktą fašis
tus ir komunistus susidarytų 
daugiau negu šimtas penki 
delegatai. Bet tikrenybėje fa
šistai turėjo apie tuziną dele
gatų, /q komunistai tarpe 6-8, 
tai iš tokio bloko nebūtų vis- 
Vien nieko išėję. Vėliau patys 
sandariečiai įsitikino, kad jo
kios koalicijos jų išgelbėti ne
gali —r jų visi kandidatai lie
ką "pažangiųjų malonėje.

(Bus daugiau)

jų - visi kandidatai lie-

Garsinkites Naujienose
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PJIILCO ir kiti} žymių išdirbysčių, jau iš
krautos ant parodos Budrike Krautuvėje, 
3417. So. Ualsted St. Taip ištobulintos, kad 
pągąupa ,tolimesnius kraštus.

GERESNIS BALSAS IR GRAŽUS 
KABINETAS.

•' i” 4 ■ j.,

'■u - l <> Kainos 520.00:ir.aukščiau,*■ 
Radio it Victrola Kombinacijas po O

Ir aukščiau .... ...................... ............  . *1
Dabąr, vasarą, prieš radio sezoną, jos parsiduoda pi- 

giaų. Seną radio priimame i mainus.

J,

ii * J I, i * ..•*> ii

Rh J?1 i 1

SKALBYKLOS IR 
PĘOSĮNIMO 

MAŠINOS. 
PASIRINKIMAS

HOUSE, THOR, APEX,

549-50
DYKAI 26 šmotų sidabrinis 
stalo setas tiktai trumpam 

; laikui.
{mokėk tikitąi $5, po tam po

skal-
bykla pati išsimokės

NAUJOS 
SKALBYKLOS
po 549-50 ir 

■ aukščiau

PĘOSĮNIMO MAŠINOS 
(mapgler) po .... $49.50 

ir aukščiau.
Vartotos skalbyklos 

po ..   $9,00

{/(du !
Minėjau, kad sprądžia seimo 

buvo rami nei, pačiame sei
me nęi užkulisiuose; nebuvo 
daug trinimosi, kuo tolyn 
seimas tįsės tuįj politikavę 
inai, įvairių baggenų propozi
cijos,.darės ąktyvęsnės- Nors 
pačiame sejųie reikalai ėjo 
ųpipnaiįab bet didesnis darbas 
buvo bandoma sulošti už sei
mo sienų. Ypačiai fašistų 
frakcija buvo suinteresuota, 
kad į Pildomąją Tarybą iždo 
globėjų vieton įdėjus p. šliką 
ir redąktor|ąųš vieton Vąląitį. 
Fašistai bandė blįųfųOtlį kad 
jie turį net tresdešimtis dele-

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATEP

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
NIŲ REFRIGERATORIŲ

!, .III.! < Illiw.|l.lil.. I, »i l ...  ....................................... ................................................................................. .. -'III ■

/ BUDRIKO ĘADIO PROGRAMAI —
■ . • ■ f

WČ^L 970 K. nedėliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
WAAF j .920 K. nedeliomiš nuo 1:30 iki 2:00 vąl. 
WĘFC 1420 K. ketvertais nuo 7:30 iki 8:30 vai

-.-v? •

fe&žJ „A



Pirmadienis, liepos 9, 1934 , v.
• > . i • p . ‘ - ; . . ' * . . . .

The D o ings of L.Y.S.
(Lietuvių Jauhimo Draugijos Naujienos)
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uahians whom they subdued. 
According to Prof. Shifner, 
Pskov, Sinolensk and Kiev 
mušt have been Lithuanian 
frontiers in ancient times. The 
lands inhabitęd by the LitĮi- 
vaniari race were in all pro- 
bability sęantly populated by 
them. The Finns had little 
tlifficul(y in subduing them. 
for they lived , in scattered 
coriimunities. The Lithuanians, 
being numerically weąker than 
their foę, the Finns, were 
gradually deriaiionalized by 
thehi. Thus thė large number 
of pūrely Lithuanian words

Our Aim
On Tuesday Eve., August 31, 

1933, at the home of Misa 
Helen Dambras, Rūta Kartan 
as, Biruta Kremianis and Vy
tautas Beliajus, decided to or
ganine a sočiai group with the 
purpose of furthęring Lith- 
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American boro Lithimnian 
youth.

We hold Our meetings at 
Beliajus School of Dancing, 
3259 South Halsted street, 
every Tuesday evening at 
8:00 P. M. Every Lith
uanian young man and woman 
is cordiąlly, invited to join us 
and. lend a harid ih making 
our club one of .the most note- 
worthy of its kind. .
The Lithuanian Youth Society. . » • '■ • * *.

Excerpts from the 
Memoirs of Prof.

K. Būga
Trarislated by P. W. Urban
The Lithuanians ha ve built 

and ušed public bath-hduses 
for over 2000 .years. It is de- 
finitely kriown now that in 
ancient times Lithuanians had 
very close relations with the 
Finns. For, according to Prof. 
Thomsen, en. expert on this 
subjectį .the Finns borrowed 
words from the Lithuanian 
languagė sometime during .ihe 
2nd j or Tfir ši \ Gęntury B. ‘i įį. 
The Lithuanian “Pirtis" or 
the Bath-house is “pirtii" ir 
Finnish. / . - ?

The large number of Lith- 
l|ianian words• found, Jn .[thė- 
various dialects of the Finnish 
languagė ? show. most Clėariy 
the degree of culture of the 
ancient ’ Lithuanians. Even 
then * the ; Lithuahiahs were 
highly* ėultūred.' iŠ /hnbwn 
that; the* Finns :.came vin■: con- 
tact with the» Lithiianiahs be- 
forė the time of - Christ, ’ and, 
as Prbfi Shifnėr cyontęn(Js, they 
settled Adoyvn . among; the *Lith-

Geras Maistas - Ateina.
iš Kitos .Šalies. ’

I* •W-'—■ J>

. nl"! 'ui į i?u>, ui, w''i.i,lĮiilu..w..l„.^'i.

whieh, whcn located, are en- 
twined. The boys and girk 
march lAidėr this arch from 
opposite directions, and uvvhen 
they meet, they kiss and sing: 

Bless us, oh goddes’s, 
Youthfųl’’fcwain and maiden, 
Steadfast friends, we two.

(To be continued)

NAUhgNOS^ Chicago, m. , u, . . ■ .VI- <• •.;■:*** •>: ■
...»—ir ii-Į -i.-.■ UrraUMriFat nn

įndividiiaf mernbef, and there- their livės. (The\ above men- 
fOrė wė lakė this opportunity ti°fte4 have been pupils of Mr.

jiihenez’ Spanish clasš for thv 
blind, at the Marshall High.)

AKRON AND 
CLEVELAND

to express our bešt vrishėš to 
him upoh his return to his 
pepple — wishing, “Que Y te 
vaya bien,” or, /‘Lai tau seka
si gerai.”

s

LITHUANIAN 
ARTS CIRCLE

Viii and
Mrs. H. WISE-KULBER

_ Lithuanian words We are very proud to cor-
(the number runs to about respond with one of the most 
3000) which are found in the active Lithuanian Youth CĮubą 
Finnišh lAnguąge, are ; 
uted to ' those Lithuanians 
whbm 
among

to ' those 
thėy conųuered 

Xvhoįn they settled

EXTRA!!!
\... Į 'l L.—...............

first book ever

V - ■■-A■

our ekhibit successful. Bernaru 
Milkr, Marie Gvalda, Birutė 
Kremianis, Stephanie Mikub 
skis, John Gelzainis, Steve De- 
ring, Mary Malinauskas and 
Bunni Sovetsky. Likewise, to 
the Artist Mikas Šileikis for 
his untireing help in arrang- 
ing the hanging of the pic- 
turės and spending his eve- 
nings in aiding u^.

Wę also wish to express our 
sincere thanks to the follow- 
ing firms for advertising our 
exhibit: “Naujienos” Pub. Co., 
Budrik, People’s and Progress 
Furhiture Companies.

Vytautas F. Beliajus, Pres.

groUp by the City and it is up 
o; each nation to make thė 

best of it. A t the preėent only 
a statue of our JPatriatch, Dr. 
Basanavičius, ariorns the park, 
būt the planš are to ihake it 
One of the mos t beautiful. (At 
present the Hebrew Garden is 
the most strikirig).

Cleveland’s Lithuanian pulic- 
ation, “Dirva”, devotes one 
section to the Ycuth which is 
printcd in English undef the 
name of “The Forum” and is 
undėr thė editorship of the 
young engineer, Peter Ški&as.

Among our Club’s friends 
in Cleveland we mušt mention 
the narnės of Miss Albina Bal- 
trūkonis and Peter Urban.

TO THOSE ivHO HAVE 
GRADUATED

I have been' invited to at 
tend the grAddation exėrcisbs 
at the Marshall .High School. 
Among thė hundreds of pupils 
who graduated w<?re also three 
blind students, who graduated 
with honor, and are entering 
lAiivėrsities for further studies. 
Frank Daum has perfectly 
mastered English, Gerrnad, 
Spanish and Fręnch. Lilliąn 
Anderson is an accomplished 
pianist of dtffįc’ult conęertoš, 
whilė Rūth .Hame'rąuišt is 
quite a singer. When Miss An
derson played a selection du
ring the exercises, the multi- 
tude of guests' węrę astoundėd 
at her ability despite her great 
handicap. Lęt all those who 
graduated recęntly, and every- 
one' of us, consider the ad- 
vantage that we possess. Hav- 
ing our eye-sight. we hnve a 
better opportunity to lėarn,' 
with all the , favorable ąccess 
that we have to education. Būt 
to ou’r great sorrow, our Youth, 
even though fortunate in hav- 
ing eye-sight, find all soi-ts of 
ėxcuses to kili time in idlėness 

make no effort to bettek

The young Lithuanians of 
Akron' are fairly well organ- 
ized. Their group “The Lith
uanian Sočiai Cltib”, "is ųuite 
active and has dčfee many fina 
things for thė* Lithuanian 
Čolony. They have sport bran- 
ches and also a good choi ’. 
Their performances have been 
well received not only ir Ak- 
Ybn, būt have also won acclaim 
in Cleveland. Deserving credit 
is due to the Hollish brothers, 
Vvho have spent a great deal 
of their time for the wėlfare 
of the group.

The Lithuanians of Akron 
arė scattered over Akron’s 
hills, būt vnited in a strong 
national consciousness.

The young folk of Cleveland 
are also well organized. There 
are S.L.A. branches, Catholic 
groups, the “Vytis”, and, “Kul
tūros Darželis”. Tlie lašt namec 
gtoup, where young and old 
Of all fractions belong is for 
the sole purpose of upbuiiding 
ahd beautifying the Lithuan
ian Garden in one of Cleye- 
land’s beautiful City parks. It 
is a two-acre piece of land 
Uicely situated. That mv/ch is 
given to each residing foreign

Amateur Artists 
AwardsAAA VAI W I

attrib-lof the Ęastern States. That 
organization is the well known 
“Lithuanian Arta Girelę”, com- 
posed of artist members in 
various fields. That group has 
done many great things for 
the benefit of the Lithuanian 
Colony of New York, held 
many exhibits in various 
places, and now, one of their 
greatest dreams has recently 
mąterializ^d. They opened a 
studio of their own, an accom- 
plishment in itself, for which 
they deserve credit. Wėsin- 
cerely wish them the best of 
luck, and may their activities 
among? the Lithuanians con- 
tintfe. >.

Their corręspondent, Mrs. 
Heleri Wise-Kųlber, (who has 
yvrittęn us ųuite a few let- 
ters), is also a young lady of 
very worthwhile accomplish- 
nients. - She is “devoting her 
time in research on Lithuan
ian customs and festivals. Wę 
will print in today’s issue an 
excerpt of her works.

and

The 
pfinted in Englįsh, containing 
best ahoit štories and poetry, 
written ' by the; Lithuanian 
Youth has been published rė^ 
cently, by the Lithuanian 
Youth Society. You can obtain 
this book by sending in sixtį 
cents to thė. Lithuanian Youth 
Society, 3259 S. Halsted S t., 
Chicago, Iii. There are only a 
limited nurhber of books, there- 
fore, play safe and send yoųr 
order in as soon as you can. 
Postage Paid.

žmones, kurie gyveno1, dviejuose 
šalyse, taip kaip ir jžmoens, kurie 
kaįba keletą kalbų, turi pirmenybę 
ant paprasto žmogaus. Jie pažįsta 
daugiau šalių ir todėl gali ^pasirink
ti geriausi maistą. f ' ' ■.

Kitos tautos daugely. * atsitikimų 
prirengia maistą geriau negu ame
rikonai. Filiai, Norvegai, ir Kanadie
čiai, vartoja-daugiau pieno. Europie
čiai taipgi .suvalgo\ daugiau sūrio, 
negu amerikiečiai. .: J

Vhrškė yra vienas iš sveikiausių 
valgių ir iš' jos galima prirengti vi
sokios rųšies patrovas. štai vienas 
pavyzdys: ■.

Citrinos ir sūrio skanumais.
1 šaukštas smuiko želatino, 2 šau

kštai šalto vandens, 1% puoduko 
verdančio vandens, -1 puodukas cuk
raus, truputi. druskos, U puoduko 
citrinos sunkos. 1 puodukas varškes.

Mirkyk- želatiną šaltame vandeny 
5 minutes; jpripilk verdanti > vandenį, 
cukrų; .druską ir citr. sunką. Kuomet 
mišinys prėdČs tirštčti, išplak iki 
pasidarys lengvas ir tirštas, paskui 
sudėk varškę ir sudilk i mažus puo
dukus, šis maistas yra/labai nau
dingas kūdikiams, nes jame yra rei
kalingų mineralų sustiprinimui kau
lų ir dantuką,

.Varškės Pajus.
1; sv. varškės, 3 kiaušinio tryniai, 

3 baltiniai, išplakti! 2/3 puoduko 
saldžios grietinės, '1,-puodukas cuk
raus, 1 šaukštas miltų! 1 šaukštas 
vanįlijos > ekstrakto, cinamono ’

Pertrink varškę per šitą, išplauk 
trynius, cukrų. ir miltus,; pridėk var
škę ir vaniliją. Lengvai sudėk balti- 
mus ir atsargiai išmaišyk. Išklok 
pajui, kepti blėkinę su plona tešla ir 
jpilk mišinį. Apibark su, cinamonais 
ir kepk, nekarštame .pečiuje; 45 -min.
.  ................... .. .... ......................į............Į į ,| ,

to

Mrs. H. Wise-Kulber. ’

Lithuanian Customs 
and Festivals 

(Fragmente)

LithUahia štili teems with 
the strangest dld cifstoms, 
many of tvhičh ori&inated in 
pagan days. Although these 
festivals have come down to 
the pres'ėnt genefątion as 
Christiah holidays; thėy štili 
retairi ■ somethjing uf < their 
heathen spiri t. The pebplė of 
LithUahia have , always had . ą‘ 
love fdr feAsting and thėy fakė 
advahtage of thė šlightest ex 
cuse to hold a celebfation. 
. It wasn*t very long. ’ago 
not ųuftę A hųndręd yeąrs past 
— that thė Lithuanians re- 
alizėd that f irę is ; not the 
symbol of God. The priests 
Used to fortell whėther or not 
the harvest would be a suc- 
cess by making sacrifices with 
the aid ėf fire at all Perkūnas’ 
(God of Thunder) altars and 
having a young mąįden stand 
on one leg throughout the. ce- 
remony. Could she accomplish 
this. Thė harvest wouid be 
bountifb!; otherwise, it would 
be - doubtful.

All Saints’ Day is štili 
celebrated in an extraordinarjr 
manner. On November 2nd, all 
the people assemble on the 
hills wherė the dead arę 
buriėd. Here thėy sing wėird 
hymhs and do a weird death 
dance throughout the evening. 
Then the ėlder of the family 
joins thė priėsts in asking the 
deat de^arted to come and 
share With them the feastF, 
which the women-folks have 
been preparing for a week. 
Attėr a heavy meal, all thė 
people ėtcėpt; the - priests rę- 
tirė, lėavihg the remnants of 
thė bn the hills for the 
ghoSts. Upon returning thė 
follotving moroing, nothing būt 
tombstones are to be seen.

The day of wreath-binding 
is a joyful one for the boyš 
and girls, for. this is the timė 
that a sweetheart is chosen. 
Oh a bfcight July day just be- 
fore štinset, the young villagc 
fblks adorn themselves with 
flowers and įo Jn search o( 
two young birch or lime trees

and

0 ŽIRGE, ŽIRGE
AH! MY ŠTALLION

Folk Song

LITHUANIAN DAY-t' • - ■
. s.August 5th Bwillh *be •' Lith- 
ųanian Day ’ at • the World’š 
Fair. Our group was invited 
by Mr. Kleofas Jurgelionis, 
(Lith. Day PreA.), to parti- 
cipate as representatives of 
the Lithuanian Youth. Wė arė 
riow in the making ofa flag 
which will be uhftrrled for the 
first ' time at the World’s Fair 
bn Lithuanian Day.! - !

OUR BEACH PARTY

- Our-beach party was held 
on June 24th. Ttie trip both 
ways was ėnjoyable for those 
who Avent in the- truck. Some 
one mUst hįįye dropped a niekei 
into Beliajus, for he was sing
ing all the way, (our ears štili 
hurt us). Sovetski was wish- 
ing he’d get Laryngitis, būt 
he’ didn’t.

A t the beautiful; beach of the 
Indiana State Park, (Waver- 
ly), some more fun was had. 
Swimming, gameS,
climbing, and eating -

mountain 
every 

niember sure had ah insatiablę 
appetite. Those who did not 
šhow u*p missed a load of fun. 
The day was wanh; the beach 
was perfect. We shall plan for 
ąnother outing at the 
place.

šame

Ah, beloyed štallion, 
Foręver fast štallion.

'' Could yoh carry me, ririd away
- \Within an hour and a half, to-day

: Just one hundred miles?

^„.Ah, beloved master, \ ,

z i.i If with \vater you’lĮ ųuenęhjdny thirst, 
, Aitri plenty pats you*’ll feed me first, 

; Farther you shall. ride.

And thus my fast štallion,
1 My ever fašt štallion.
į’ruly, he carried me away,

- J
5> M

v.U ... .,t, . „
Within an Hpur and a half, that day, 

To Ausra’s estate.
v . ' i. ; r'.. • ;

Ah madam, Ynydady, 
Most honored lady. 
Could you tell me please, I wonder, 

! What kind bf a bird is yonder, 
With that silv’ry ring?

i Ah young inhn my master, 
You flattėring master. 
The voicė you hear yonder ringing, 
Is not a bird, my sir, singing, 

Būt my daughtęr fair.

Translated by 
Vytautas Beliajus

Miss Bernice Balickas of 
1802 W. 64th St. was awarded 
first prize for her group of 
water colors. Her work reveals 
promising skili and a wonder- 
fui appreciation of color value. 
The judges were very optimis- 
tiė as to her futurė and gene- 
rous praise. Likewise attention 
has been paid to Miss Estelle 
Pralle whose charcoal works 
reveal feelings and true to life 
expressions.

Honorable mention is given 
to Mr. Frank Pūkis for his of. 
paintings.

The Judges
We wish to thank Mr. Mikas 

Šileikis and Mr. Michele Gam- 
boni for their Services in judg-, 
ing the portion of our exhibit 
devoted to art.

Mr. Šileikis, a graduate of 
the Art Instituto, is One of the 
foremost Lithuanian Artists. 
His works have been displayed 
at various exlubifs, including 
the Art Institute.' Mr. Šileikis 
was kind enough to lend us 
some bf^ his paintings for om? • *'i'i, *»<•>’*' ' ■■i ‘ « ■ V; • .1 ’ ■,exhibit.

Mr. Michele Gamboni, also 
a graduate of the Art Insti
tute, has won awards for his 
display of paintings at ,the Art 
Institute. His works have been 
ęxhibited in varioUs galleries 
of Chicago and Paris. He is 
at present in charge, of the 
Art School at the Hull House.

Many Thanks
• • ’ ’ .

■ The following męmbers de- 
serve praise, for their help and 
devoting their time in making

GERKIT PIENĄ
MIEGOSITE GERIAU

Gerkite stiklą šilto 
pieno kas vakarą prieš 
einant gulti. Jus geriau 
miegosite, nes šviežias, 
pasteurizuotas pienas 
padės sušvelninti jūsų 
nervus ir jis lengvai su
virškinamas.

Gerkite mažiausiai 
vieną stiklą pieno prie 
kiekvieno valgio ir pa
matysite, kaip- jus ge
riau jausitės. Pasaky
kite savo pieniui, kad 
Jis pristatytų jums kvo- 
Tt^ pieno dėl kiekvieno 
šeiiribs nario. Tai pa- 

' raukus ir taupus būdas 
pirkti. j

s f r't/

MILK FOUNDATION, INC. 
Si ontanimacija veikia ųe dM..pel- 
no. Ji teikia niokslifiku® faktus 

. • apie -alMną ~ •veikalą.vzi.’-
205 W.Wacker Dri ve, Chlcagt>

t

■ naujienų’ 
Pinigų Siuntimo Skyrius atr 
daras. kasdie UUo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v< j>.. p.
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LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS i

Kontestantes prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, I
2324 So. Leavitt St., Chicagb, III. ■

LEFT T0WN

Qur goori / friend and co- 
worker of our Club, Senor Dori 
Luis Jimenež y Moncayo haš 
left for his homė town, thė 
beautiful city of Los Angeles. 
Mr. - Jimeriez was the first 
Sergeariteat^Anris of our CĮulį. 
and during his stay in Chicagj 
won the friendship of the Lith? 
Uanian people. įte mastered 
ihe languagė fairly well and 
played Lithuanian dance; mūšio 
perfectly. For that he was re- 
ferred to by many as “the 
Lithuanian Mexican”. Mr. Ji- 
nienez played the piano for 
Mr. Beliajus and his puįpils 
wherėver they performed, and 
Vitas not only a close friėnd of
Mr. Beliajus būt also pf everj Vįį.

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
Itam tikslui prisiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog

.. : ‘..'-J, ;■ '

| Mtiho vaidas ir pavyde .
a Amžius ....
| Užsiėmimas ....

■ ;Kur mokinausi
1 Adresas ...

4

................. —■■■' ...........
■■■■■■•■■■■■■■•■■•i

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Ave„ ė blokai už Keah Avė.

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

Užlaikome pirmos rūšies skabius gėrimus ir užkandžius.

WM. DAMBRAUSKAS
- Tel. Willojv Sęrings 48

Willow Springs, III.
Tel. Willoiv j

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 Webstėr, Tom Hardy, Bonded Whis- 

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

BRIDGEPORT LIQUOR C0.. Ine
3252 So. Halsted Street

VICTORY 5382—5383

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

1 WISSIG,
Špttialistat U 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS . 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių ir pulfcs. utnuo- 
dijima kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos, skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklMs skaudėjimą Ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitlkrlnkitj ’ 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli meta .ir įšgydl 
tukstapčius ligąnių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS S Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai -vakare, 
Ž^glWeJt ^^Kamp^a^Keeler Avė. TeL Crawford 5578

Rusiška ir Turkiška Pir
DOUGLAS BATHS

3S14-16 W. ROOSEVELT ROAD <
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

8wimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v._ v.
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KALBOS KLAUSIMAS SUOMIJOJE

Tarp daugelio problemų, su kuriomis tenka grum
tis Europai, ne paskutinę vietą užima kalbos klausimas. 
Tuo atžvilgiu yra laiminga tik Šveicarija, kur vokiečių, 
francuzų ir italų kalbos turi lygias teises ir tarp gy
ventojų nekyla jokių nesusipratimų. Kitose šalyse, ku
rios turi tautinių mažumų, kalbos klausimas sudaro 
nemažai keblumų. Tatai vyriausiai pareina iš to, kad 
tautinių mažumų kalbas norima nustelbti ir joms ne
pripažįstama jokių teisių.

Dabartiniu laiku labai kurjoziška padėtis susidarė 
Airijoje ir Norvegijoje. Airijoje didelė dauguma gy
ventojų vartoja anglų kalbą. Jiems “erse” (airių kal
ba) yra nesuprantama. Tačiau kraštutinieji patriotai, 
kurie moka airių kalbą, visais budais stengiasi daugu
mai antmesti tautinę airių kalbą.

Lyginai tokia pat padėtis yra ir Norvegijoje, kur 
dauguma gyventojų naudoja danų kalbą, kuri pasižy
mi ypatingu dialektu. Norvegų patriotai stengiasi da
bartiniu laiku nustelbti danų kalbą, o jos vietoje įvesti 
taip vadinamą “landsmaal”, — senovės norvegų kalbos 
dialektų mišinį.

Dėl kalbų turi nesusipratimų ir Suomija. Prieš kiek 
laiko ten įvyko net rimtų susikirtimų ir demonstracijų.

Suomiai, kurie žiloje senovėje atkeliavo iš Uralo 
distrikto, vartoja savotišką kalbą, kuri priklauso ugro- 
finų grupei. Ta kalba yra gimininga estų ir vengrų kal
boms.

Suomių kalba yra gana skambi ir lanksti bei žo
dinga. Tačiau svetimtaučiui ją išmokti yra neįmanomai 
sunku. ’

L. Apie dvyliktą šimtmetį vakarinė Suomijos dalis 
buvo švedų kolonizuota. Laikui bėgant tas kolonizavi
mas faktinai virto Suomijos užkariavimu. Tačiau Suo
mija niekuomet nebuvo skaitoma Švedijos dalimi, 
pasiliko švedų provincija. Valdžios įstaigose buvo var
tojama švedų kalba. Pamažu švedų įtakai pasidavė ir 
aukštesnieji suomių sluoksniai. Laikui bėgant dalykai 
susidėjo taip, kad švedų kalbos mokėjimas pasidarė lyg 
ir kulturingumo požymiu. Ponija į suomių kalbą žiurė
jo taip, kaip savo laiku sulenkėję bajorai kad žiūrėdavo 
į lietuvių kalbą.

Bet jau aštuoniolikto šimtmečio pabaigoje Suomi
joje prasidėjo stiprus tautinis judėjimas. Atsirado ra
šytojų, poetų. Pasirodė, kad minčių išreiškimui suomiu 
kalba yra tiek jau gera, kaip ir švedų. Apšviestesnieji 
suomiai ne tik nebesigėdino savo gimtos kalbos, ale 
pradėjo jaja didžiuotis.

Padarinyje šiandien apie 85 nuošimčiai suomių 
Vartoja finų kalbą. Kadangi tai yra daugumos kalba, 
tai ji pradeda vaidinti dominuojančią rolę. Suomių 
šviesuomenė, žinoma, moka ir švedų kalbą. Tos kalbos 
pagalba ji palaiko kontaktą su Skandinavijos civiliza
cija. ., ,

Iš kitos pusės mažuma, kuri vartoja švedų kalbą, 
nebegali susikalbėti su savo tautiečiais. Mažumai pri
klausantys suomiai yra geri patriotai, bet juos skiria 
kalba. O tuo tarpu išmokti suomių kalbą, kuri yra la
bai sunki, jiems tiesiog neįmanoma.

Gana ryškus nacionalistinis judėjimas, kuris pasi
reiškė paskutiniais keliais metais, siekias! dalinai pa
niekinti švedų kalbą. Vis labiau ir labiau pradedama 
skelbti obalsis, kad turi būti “viena tauta ir viena kal
ba”. Varoma sistematiška propaganda, kurios tikslas 
yra nustelbti švedų kalbą, ypač ją išvyti iš aukštesnių
jų mokyklų. .

Visi valdžios pranešimai dabar yra spausdinama 
dviem kalbom, — suomių ir švedų. Nacionalistai reika
lauja, kad tik suomių arba finų kalbai butįų pripažin
tos oficialės kalbos teisės. Jie taip pat reikalauja paša
linimo švedų kalbos iŠ Helsinkio universiteto. Ligšiol 
tame universitete lekcijos buvo skaitomos gabiem kal
bom. . \

Prieita net ligi to, kad prie universiteto buvo pa
darytos kelios demonstracijos, kurios aiškia^ pasisakė 
už švedų kalbos pašalinimą^ Susidarė tokią rimta jr 
įtempta padėtis* kad teko įsimaišyti valdžiai. įTųo pačįu 
laiku įtakingiausiame suomių laikraštyje prabįlo pro
fesorius Erich. Jis apeliuoja į savo tautiečius ir prašo 
jų būti tolerantiškais, švediškai kalbantys ’ Suomijos

PASTABOS
Vokietijos “termometras”. •Mba* I 

Francuzų žurnalistas, kuris 
prieš kiek laiko išvažinėjo, visą 
Vokietiją, skaito Hamburgo 
uostą “šalies termometru“. Esą, 
Hamburgas visuomet parodo 
visos Vokietijos ekonominę pa
dėt}. ■ 5 , ■ ■. / i r “ ’■ ; ,

Ką tas “ternfomefras“ rodo 
dabartiniu laiku?

Įspūdis, sako tas žurnalistas, 
susidaro tokis, kad. Hamburgą, 
o kartu ir visą Vokietiją lau
kia katastrofa. Nežiūrint to, 
kad naciai stengiasi tikrąją da
lykų padėtį paslėpti, statistikos 
duomenys pasako visą tiesą. 
Pavyzdžiui, jie pasako, kad 
1929 m. per Hamburgo uostą 
buvo įvežta 18 milijonų tonų 
prekių, o išvežta —■ 8,800,000 
tonų. 1932 m. importas nusmu
ko ligi 12 milijonų tonų, o eks
portas ligi 6 milijonų. Perei
tais metais tiek importas, tiek 
eksportas dar labiau nusmuko. 
Ir juo tolyn, tuo .dalykai eina 
blogyn. 1

Hamburgo pirkliai visai ne
slepia to fakto, kad ateityje 
gali atsitikti dar blogiau. Jie, 
palaikydami kontaktą su visu 
pasauliu, mato, kaip vokiečių 
dirbiniams rinkos užsidaro vie
na po kitai. Jie žino, kad pasau
lis boikotuoja Vokietiją.

Izoliaciją jaučia ne vien tik 
Hamburgo pirkliai, ale ir visi 
vokiečiai. Nacių politika tik dar 
labiau patvirtina tą įspūdį: Vo
kietijoje kalbama tik apie ko
vą, pergales, mūšius. Visas pa
saulis naciams — tik priešai. 
Vokiečiui 
kalbėti, 
svetimas valstybes. Išimtį su
daro tik Suomija, Jugoslavija 
ir dalinai Lenkija. Išvažiuoti j 
užsienį vokietis gali tik labai 
svarbiais reikalais. Domėtis ki
tomis tautomis bei jų kultūra 
vokietis neprivalo.

draudžiama ne tik 
bet dagi galvoti apie

gyventojai, sako jis, nėra tautinė mažuma. Jie yra suo
mių tautybės žmonės. Todėl varžyti jų teises butų di
džiausias nusidėjimas ir tuo pačiu laiku didžiausia gė
da prieš pasaulį, nes visi pamatytų, kad suomiai yra 
tiek siapri nacionalistai, jog jie negali pakęsti nei savo 
tautiečių, kurie dėl susidėjusių istoriškų apystovų nau
doja švedų kalbų.

MOKYTOJŲ KONVENCIJA
. . . • ’ X ' J

“užpakaliniu protu“ ir pradėjo 
ieškoti šaukšto po pietų...

Pereitą savaitę Washingtone buvo laikoma. Nacio- 
nalės švietimo Asociacijos konvencija, kurioje dalyva
vo 10,000 mokytojų, Konvencijoje pasireiškė ta nuomo
nė,’ kad Amerikos švietimo sistema nebeatitinka , šių 
dienų reikalavimus. Kitais žodžiais sakant, mokyklą yra 
atsilikusi nuo gyvenimo.

Tačiau kai prieita svarstyti mokyklų reformavimo 
klausimas, tai pasirodė nepaprastas nuomonių skirtu* 
mas. Kaip sakoma, kiek galvų, tiek buvo ir protų. Vieni 
smerkė išnykusių kalbų mokymą ir tvirtino, kad tai 
yra tik bereikalingas laiko eikvojimas. Kiti įrodinėjo, 
kad mokytis tų kalbų yra naudinga, nes jos turinčios 
“kultūrinę vertę”.

Idomįausį sumanymą padarė prof. John K., Norton. 
Jis rekomendavo išrinkti komisiją nuodugniai dabarti
nės mokyklos sistemos revizijai. Ta komisija turės su
sidėti ne tik iš švietėjų, bet ir iš pašalinių žmonių, —• 
įvairios profesijos žmonių,

Prof. Norton mano, jog tokia komisija galėtų daug 
gero padaryti. Ypač butų naudingą išgirsti pašalinių 
žmonių nuomonę. Jie savo laiku lankė vienokias ar ki
tokias mokyklas. Todėl jie, galėtų švietėjams pasakyti, 
kiek tos mokyklos prirengė juos gyvenimui, išmokė sa
varankiai protauti.

Nepasitenkinimas, sakoma, yra progreso prajovas. 
Ir jeigu tarp pačių mokytojų pasireiškia nepasitenkini
mas dabartine mokyklų sistema, tai netolimoje ateityje 
galima tikėtis vienokių ar kitokių reformų. O Ameri
kos mokyklų reformavimas yra tikrai reikalingas.

Labai pasidaro piktas spar
nus nusvilinęs aras. — “San
dara“ parašė labai piktų edito- 
rialą apie SLA. seimą ir pažan
giuosius delegatus. To laikraš
čio redaktoriui pradėjo vaiz
duotis baisus ^dalykai ir jis sa
ko, kad “neužilgo iŠ SLA cent
ro pastebėsim net keletą rau
donų šviesų, kurios rodys ke
lią vedantį į Maskvą“

Kur tos “raudonos“ ar kito
kios šviesos ves, tatai, žinoma, 
parodys tik ateitis. Bet kad 
ligi šiol SLA, centre “žibėju
sios šviesos” vedį^j bankrotą, 
tai dėliai to didėlių abejonių 
šiandien negali būti.

Toliau “Sandaros“ redakto
rius, pranašybės įkvėpimo pa
gautas, bando pažvelgti ir į 
aiteitį. Well, musų nenormališ- 
kais laikais daugelis užsikrečia 
žynių “mokslu“ (okultizmu) ir 
pradeda žiūrėti į kristalinius 
stiklus, kad ten pamatyti atei- 

Matomai, ir “Sandaros” re
daktorius įsigijo kristalinį stik
lą, j kurį žiūrėdamas jis- para
šė štai kokį pranašavimą:

“Musų susivienijimas gimęs 
ir augęs tautiškoj šeimynoj 
pirmą sykį patenka po dviejų 
internacionalų pastogės, čia jį 
glamonėja, vilioja ir žada?jam 
daug gerybių. Pradžioj musų 
susivienijimas nedrįsta priešin
tis ir nusukti veidą nuo tų ne
nuoširdžių vaišintojų. Jis apsi
stoja čia išbandyti naujas ap
linkybes. Taip praeina metai ir 
prasideda antri. Susivienijimas 
pamažu pajunta, jog jo globė
jai yra ne kas kitas kaip "išnau
dotojai. Jis rpnšlmena1 savo se
ną šeimyną ir jo galvoj kyla 
mintis grįžti atgal'— į gimti-

nes. Ir tai nežiūrint to fakto, 
kad jis i|uvo . paprastas Sibiro 
pabasta ir vok galėjo pasirašy
ti savo vardą. Ačiū tam, kad 
carienė buvo labai prietaringa, 
Rasputinas caro šeimoje įgijo 
didžiaūsią jtakąV

šiaip Rasputinas buvo di
džiausias paleistuvis' ir girtuok
lis. ' -

Kunigaikštis'^Jusupovas, Pu- 
riškeviČius ir 'Jkiti. padarė : są
mokslą nužudyti Rasputiną, nes 
jie jį skaitė visų Rusijos ne
laimių kaltininku. Jų originalis 
planas buvo nunuodyti tą mis
terišką minyką.' Ijie panaudojo 
stipriausius nuodus, — prūsinę 
rakštį. Tuos nuodus jie sumai
nė su vynu ir davė Rasputinui 
gerti. Tačiau koks jų buvo di
delis nusistebėjimas, kai pama
tė, jog nuodai Rasputiną nevei
kia. Tąsyk jie turėjo j j nušauti.

Prof. Leschke savo knygoje 
bando išaiškinti tą faktą, ko
dėl nebuvo galima Rasputiną 
nunuodyti. Jis sako, jog Ras
putinas sirgęs alkoholišku gas
tritu. Būtent, tos rųšies liga, 
kuri pakrikdo skilvio funkcijas, 
— skilvis negamina rakščių. 
Tuo tarpu prūsinės rakšties 
nuodingumas pareinąs nuo to, 
kad ji susijungia su skilvio 
rukštimis ir persisunkia j siste
mą. Kadangi Rįsptttino skilvy
je rakščių nebuvę, tai ir nuo
dai negalėję greit veikti.

mintis grįžti atgal 
nę”.

Tokį tai pranašavimą daro 
“Sandaros“ žynius.

žinoma, niekas jam negali 
uždrausti tai daryti. Tačiau 
tenka priminti, jog, tas žynius 
yra did^iaųsiąs begędis, (

“Mušk juos! Paskui pažiūrė
sime, — kas kaltas, o kas ne
kaltas“
davosi caristinės Rusijos sat
rapai.

Lyginai taip elgiasi ir “San
daros“ redaktorius. Naujai ^iš
rinktos Pildomosios Tarybos 
nariai dar nepradėjo veikti,

- tokio obalsio laiky-

Apie jų darbus bus galima bet laikų išsigando ir susival

Kodėl nėbuvo galima nunuo 
dyti Rasputiną? — Vokiečių 
profesorius Eric Leschke prieš 
kiek laiko išleido knygą, ku
rioje, tarp ko kįto, jis kalbą 
apie Rasputiną.

Kaip žinią, prieš caro val
džios sugriuvimų Rasputinas 
Rusijoje vaidino labai svarbią 
rolę. Faktinai visi rusų minis- 
iteriai priklausė nuo jo malo-

t

Jau nori demokratijos. — 
Laikraštyje “Rundschau“ tilpo 
bendras Vokietijos ir Austrijos 
komunistų manifestas, kuriame, 
tarp ko kito, sakoma:

“Darbininkai, ūkininkai, ama
tininkai! Pašalinkite fašistines 
genges, streikuokite prieš algų 
kapojimą Ir darbo sąlygų bjo- 
ginimą... Kovokite už aukštes
nes algas, už atsiteigimą visų 
darbo teisių ir visų demokra
tiškų įstatymų bei laisvių”... s

Kada socialistai Vokietijoje 
ir Austrijoje? kovojo už demo
kratijos palaikymą, tai komu
nistų lyderiai durstė savo pa
sekėjus, kad jie nepasiduotų 
“apfavystei”. Tąsyk demokra
tija jiems bUVo tik “buržuaziŠ- 
kas išmisląs“.

Bet štai dabar jie staiga sų? 
sigriebč ir pašuko, kaip yra 
sakoma, ienas į demokratijos 
pusę.

Vadįpašn komunistai dar kąt- 
tą phrodČ,/ jog jie yra tvirti 

‘S-s? '■■•■v*
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spręsti tik ateityje. Bet “San
daros“ redaktorius bę niekur 
nieko juos jau pakrikštijo “iš
naudotojais”!

Taip gali elgtis tik jokios są
žinės ir padorumo neturintis 
žmogus!

Sakoma, kad aras, kuris nu
svilina savo sparnus, pasidaro
... .. ........... , .... ..... .

labai piktas. SandarieČių lyde
riai ligšiol Susivienijimą skai
to savo “šeimyniniu reikalu^. 
Dabar, kai ta jų “šeimyna“ su
griuvo |r Susivienijimo vado
vybė išspruko iš jų rankų, tai 
lyderiai iš “Sandaros“ tiek įtū
žo, jog tiesiog nebeteko pusiau
svyros! —K. Auguras.

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

A KJTKJ A S O JL1H O
R O MANAS

xc

(Tęsinys)
Jie sunkiai ir atsargiai žen

gdami apėjo visą kambarį ir 
nesulenkdami pirštų spaudė 
rankas, kur dauguma ištiesė 
jiems, kaip tai ypatingai prie- 
šindamies. Piscovas susijaudi
nęs šypsojosi, o Kudriavas 
darė ilgą ir laibą kaklą, lyg 
jį butų smaugęs marškinių 
kąlnierius. Paskui jie atsisėdo 
greta ant lango, kur sėdėjo 
Karsaviniutė ant palangihės.

—O kodėl Nikolaevas neatė
jo? — nepatenkintas paklausė 
Goženka.

—Nikolaevas negalėjo gi,— 
Piscovas mandagiai atsakė.

—Kad Nikolaevas girtas, tai 
ir nereikia jo, — susiraukęs 
ir labai smarkiai judindamas 
kaklą, perkirto Kudriavas.

—A... — nepatogiai pakrai
pė Gožanka savo galvą.

Jo neramumas kaž kodėl 
Jurgiui Svarožičiui pasirodė 
nepaprastas ir iŠ karto jis pa
juto diktame studente savo 
ątsmenišką bjaurumą. yr ; s ,, 

—Geriausią dalį parinkai,— 
pastebėjo Ivanovas.

šuo lauke sulojo.
—J^ąs dar čia ateina, — Du- 

bovaitę pasakė.
—Ar tik ne policija? — nu

duodamas neatsargiu pastebė
jo Goženka.

—O jus bijote, norite, kad 
butų policija, — tuoj aus at
siliepė < Dubovaitė.

; Saninas pažiurėjo į jos pro
tingas negražiame veide akis, 
bet / visgi maloniai apsuptas 
šviesia kasa, kuri buvo per 
petį nuleista žemyn ir pa- 
mįslė: , :

—O, puiki mergąitėį
' Salaveičikas norėjo įšokti,

d e nuduodamas, lyg jis norė
jo paimti nuo stalo papirosą.

Goženka pastebėjo šitą jo 
judesį ir, neatsakydamas Du- 
bovaitei, pasakė;

—Koks tu įkyrus, Salavei- 
čik!

Salaveičikas tirštai paraudo 
ir mirkčiojo akimis, greitai 
virtusiom liūdnom ir užsimąs- 
Čiusiom, lyg jo nerąmoj ir ap- 
siniaukusioj galvoj, ant galo, 
dingtelėjo mintis apie tai, 
kad jo noras yra visiems pa
tarnauti ir tas patarnavimas 
visiškai neįvertinamas to
kiais šiurkščiais žodžiais.

-<~Palikite jį ramybėje! — 
nekantriai pasakė Dubovaitė.

Į kambarį smarkiai ir gar
siai įmaršavo Navikovas.

—Na, ot, ir aš čia! — links
mai šypsodamasis pasakė jis.

—Matau, — Saninas jam at
sakė.

Navikovas suslkonfuzijęs 
nusišypsojo ir, spausdamas 
ranką, rūpestingai ir tikrai* į- 
tikinančiai, jam pašnebždėjo:

—Lydi!8- Petrovna turi sve
čių.

—• • • •
—Na, kas-gi, mes taip ir 

kalbėsimės tarp savęs? — su
siraukęs paklausė technolo
gas.

—Pradėsime, ar ką...
—Argi dar nepradėjote? — 

pudžiugęs paklausė Naviko
vas, spąuĄdąm.as, t rankąs dar
bininkams, kurie rūpestingai 
atsistojo jam į priekį.

Jie jautėsi nesmagiai, kad 
gydytojas, kuris lingoninėje 
išdidžiai ligonis priima, pa
duoda ranką, kaip draugams.

—Ką, prasidek su jais! — 
per dantis nemandagiai rėkė 
Goženka.

(Bus daugiau)

“NENORIU NIEKO DAUGIAU, TIK DEŠIMTUKĄ”



didele dalis jau

Paskaitos apie sveikatą ątsižvelgiąnt į visus
biaųsių

Pusmetinis susirinkimas

iltę Dovis Store, 2d

Iš miesto salės Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Liepos 4 dienos aukos

KIEKVIENOS

15,000,000 mylių oru
Telefonas Yards 0994

Tel. Monroe 8877
Liliputai vedybos

Ofiso Tek Cąlumet 6893

Tek Cicero 8724 Koplyčia dykai

Pitone Canal 6122ryte

Ątpbuląnęe, 2

iki 8:81 
iuo 10 i

Poviląs MHeris po to pasakė 
keletą atsiminimų iš to laiko, 
kada jis buvo Birutės pirmi
ninkas, o ponia Vitaitiėnė sek
retore, ir kaip jiedu susipyk
davo ir vėl susitaikydavo.

Vitaitiėnė su savo vyru ne
užilgo grįžta New "Ydrk.aU *

Daktarų Drau
i— - — ~ ~ ~

Chicagoj liepos 4 d. vienąs 
asmuo prarado gyvastį fe
jerverkų, trys paskendo. Žuvu
si dėl fejerverkų yra Auna 
Pszolinski, 715 Unland St., 7 
metų mergaitė. Vispj šaly lie
pos 4 d. žuvo 17§ žippnės. Iš 
to skaičiaus didžiuma pasken

do. ASHLAND A1 
uo 2 iki 4 ir nuo 6 i] 
slioj pagal sutarimą

25 METU PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokiu akiu

I. J. ZOLP
1646

Tek Boulevard 5208 ir 8418

giasi pagal konstituciją ir jie 
atmąldoti. 

gerai

Ofiso Tek Boulevard 5918 
Rez. Tek Victory 2848

Dar vienai kalėjimas 
Illionis valstijai

Penktadienį išsiėmė laisnį 
vedyboms Hąrry B. WilĮiams,:
28 m., ir p-lė Grace Guadano,'
29 m. Juodu yrą Chicagos pa
rodos liliputų grupės nariai.

Kulka prakirto dvi šie-* 
nas ir pataikė žmo

gaus širdin

DR. VĄĮTUSH, OPT.
Optometrically Aki 
Palengvins akiu ‘ 

iežastimi gal ______
o. akiu aptemimo, nervuotų

2201 West 22nd 
• Valandos: - 

Šaradomis ir ni 
*. Rez. 6631 So. ___
Telefonas Rčriui

CHICAGOS 
ŽINIOS

Illinois valstijos architektai 
pradėjo dirbti planus naujam 
valstijos kalėjimui prie Sįtąte- 
ville. Mat, dabartiniai Jolieto, 
Menąrdo ir Stątevilles galėji
mai nebepajėgia sutalpinti vi
sų valstijos prasižengėlių-

‘'Tėvynės” reduktoriaus Sta
sio Vitaičio žmoną yrą sena 
chįcągietė ir birutietė. Ji bu
vusi ^Birutės” sekretore,

Taigi dąbar, viešėdama su 
sąVo vyru Ghicagpje, nepra- 
leidė progos atląnkyti ‘^iru
tę” ketvergo repeticijoj* “Bi
rutė” ųpĮĮąį rengiąsi prie lie
tuvių dienos progrąmo rug
pjūčio 5, ir repeticijoj Biru
tės choro vedėjas p. J. Bįjans- 
kas ilgai kapkįno choristus ir 
choristes, ieškodapiąs jų bal
sų harmonijos. Po repeticijas 
Ąlenksąndrąs Misevičius pą- 
sąkė, kftd atsilankiusi čią vieš
nia ir perstatė ponią Vitaitie-

Liepos 1 d. viršminėtas klių- 
bas laikė pusmetinį susirinki
mą Liberty Grove svetainėje, 
4615 So. Mozart st.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
sklandžiai ėjo, bet susidėjus 
labai daug reikalų visgi užsi
tęsė gana ilgąi. Tapo pravesta 
daug svarbiųi tarimų, kurie yra 
naudingi kliubo gerovei taip 
moraliai, taip ir materialiai.

Vienas naudingų tarimų yra 
tas, kad tapo prailgintas priė
mimas jaunuomenės iki 25 me
tų amžiaus be įstojimo mokes-

Trys banditai atėmė $175.00 
iš Peter Walesa, 15 metų, kai 
jis nešė pinigus iš banko į sa
vo tėvo taverną adresu 2259 
Wcst Austin Avė.

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

2400 Wėst Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Kriaučių Amalga 
meitų tarpe Morm St. 

pietų ir 
6 iki 7:8Q vaL vakaro. 
TeL Canal 8110 

Rezidencijos telefonai: 
Hyde Park 6755 ąr Central 7464

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

Bandidatai apiplėšė 
vaike

Baltimorės manketas dąbąrti' 
niu laiku yra gan gerai suor-ląutomątiškąi 
ganizuotas. O kai dėl lietuvių. Kad . musų ligoniai yrą

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
- 7 iki 8 vai. Nudėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Chicagos moterų kliubąs 
rengia eilę paskaitų apie svei
katą. Paskaitos bus duodą-? 
mos Navy Pier salėj 2 vai. po 
piet* Pirma paskaita įvyką 
liepos 10 d., antra liepos 17 d. 
Publika kviečiama atsilankvti.

Vyras 50 ir pusės colio auk
štumojo mergiria 51 ir pusės 
colio aukštumo. Jų ii%i<Jii|iii- 
kais buvo WiHiamsp sesuo 48 
colių aukštumo ir Frank Del
fino 50 colių. Vedybos įvyks 
parodoj ateinąnčią savąitę-

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvi' 
____-______Kijos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“ -------- T. Street

1—8 ir 7—8 
H. pagal sutarti.

nią Avenue 
te 7868

United Air Lines kompanija 
apskaičiuoja? kad jos aeropla
nai šiemet padarys 15,000,000 
mylių kelionės oru. Kompa
nijos viršilos sako, kad tai bus 
rekordinis mylių skaičius, jei 
palyginti su visų kitų orlaivių 
kompanjų kelionėmis.

goti nuo operacijos. Ąles esame tre- 
ateikite pas mus dėl diržo su 

dėl vaticose gyslų, 
lietuviams kostuniė-

Paliepė sugrąžinti Tak
sų Mokėtojų Asociacijos 

pinigus

Paskaitos apie sveikatą 
Chicagos parodoj

Reikalauja švarių 
filmų

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patąrnavimas getas ir nebrangus

Šiomis dienomis Chicagoj 
lankėsi lenkų kriaučių lokalo 
Baltimorėj, Md., biznio ' agen-

Val.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

RIUS 
46th St.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND A VE* 

Ofiso vai.:
™ Ort T^ritotdevanl 7820 

Namų Tel. Prospect 1980

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

Tel. Lafayejte 4146 
VALANDOS: ♦

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

ADOMAS MI£IELEWJCŽ
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

liepos 7 dieną, 9:45 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Vilniaus 
Biliūnų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Ona pe tavais 
Josetta, dukterį Theresą, 2 su- 
nūs Edwąrd ir Ęaymond, 2 se
seris Marijoną Poškienę ir , jo? 
šeimyną ir Apoloniją Martu- 
nienę ir jos šeimyną ir gimh 
nes, o Lietuvoj broliene Pauli, 
na Mikelevičienę.

Kūnas pašarvotas, dandasi 
4605 So. Jlermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
liepos 11 dieną, 2 vai. pp piet 
Iš Eudeikip koplyčios bus nu? 
lydėtas į tautiškas kapines.

Visi a. a. Adomo Milete- 
wicz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Supai, 
Seserys h Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yąrds 1741.

finansų raštininkui Walter 
Sharkaį, kurio globoj yra ligo
nių reiklų tvarkymas.

Tąįgi, 
čia sužymėtus faktus, yra aiš
ku, kacį Keistučio Klįubas išlė
to, bet rimtai būdavo j a kon- 
struktyvę pašalpos įstaigą, ku
ri duoda progoš1 kiekvienam lie
tuviui, be skirtumo lyties, am
žiaus, religijos ;ir politinių įsitir 
kinimų, būti užtikrintu ryto
jum, ištikus nelaimei ar mir
čiai. —St. Narkiš, korespond.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, b mu

su darbu biisite užganėdinti.
2314 W. 28rd PI, Chicago

Tel. CanarEBl^^ba- 2616

1439 S. 4fli Ct, Cicero, DL 
TeL Cicero 6927

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

džiausiąs ir tvirtai laikosi.'liU-1 tas musų kliubo gydytojui 
tuvių lokąlaą tųrjs ąpie 1,400 
nąrių. Įš jų 
nimo.

Dvi, sąyo laikų vienos stam
biausių Baltimorės mąrkete
firmų, ĮŠ bizpip.

Bet darbai ^altimorėje, kaip 
ir kituose ihąrketųpsę, einą ne 
geriausiai. Y* Fę

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel, Boulevard 4139

DR. RUSSELL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2515 W. 69th St 
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hamlock 6141

Savo laikų gyvavo ir smarr 
kiąi veikė Cbieagp Ęeal Ęstatę 
Taxpayeys Ąssoeiation, kuri 
vadovavo taksų mokėtojiį 
streikui. Apie mętąi laiko at
gal Asociacijos taryba susky- 
lo. Tarybos mažuma susipe* 
še su didžiuma ir byla atsidu? 
re teisme. Dabar teisėjas 
Lindsay pąilįepe didžiuma} 
sugrąžinti į Asociaciją $48,000, 
kuriuos, pąsak teisėjo, ji ne
teisėtai išleidusi.

Ponia Vitaitiėnė nuoširdžiai 
prabilo į birutieėiųs, atsiminė 
senus lakus, pagarbino senus 
Birutės veikėjus ir paragino 
jaunimą laikytis Birutės ir ją 
mylėti. Ji palinkėjo Birutei 
kuopu'ikiausia pasirodyti lie
tuvių dienoj pasaulinėj paro-

2201
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5( 

Vakarais: Panedėbo. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 Iki 9 

Telefonas Canal 1175

Tel. REPUBLĮC 31Q0
LAIDO JAM NE PIGI AU NE

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washįngtpp St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Res. 5349 So. Hermitage Ava. 

Vakarais nūo 6 iki 9 
Tel Prospect u1610

j Km
Vąlapdąje. musų patarnavimas yra vertesnis 

Koply£|ps. Vargonai, Karai ir musų malonus 
patari|avj|n^s diepą ir nąktj.

P. CONRAB
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood Šviesoms.
420 W. 63rd St

EnKlevood 5883-5840

756 W. 35th St. 
(Cpr. of 8pth and Halsted Sts.) 

Gyveninio vieta 8189 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904 

Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal ąutartį.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Joseph Nemec, 60 metųt 
3938 North Oakley blvd., ras
ta nušautas garaže prie namų* 
kuriuose gyveno.

Policija iš karto nieku bu- 
du nepajėgė surasti kfls Ne- 
mecą nušovė.

Tik vėliau mažas vaikas pa
pasakojo tokią pasaką: Kitoj 
alėjos pusėj garaže ties ta vie
ta, kur Nemeco garažas yra, 
iš šautuvo praktikavo cielių 
Theodore Gravayno, 23 metų, 
3356 North Nagle st. Tai jq 
šautuvo kulka prakirto vieno 
garažo duris, paskui kito ir 
įsmigo tiesiai į Nemeco širdį, 
lyg geriausio eksperto akies 
nužiūrėta ir tiesiausios rankos

LIETUVIS
į. Specialistas.

. empimą, kuris 
aivos skaudėjimo,

mo. Bkaudama akių karėti, atitaiso 
trumparegystė ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialg atyda atkreipiam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuq 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

___ Tel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Chicagoj aplankyta praneši
mų iš New Yorko, kad jau 
gauta 12,000,00 prižadų kovoti 
už švaresnes filmas. Kątąlikų 
orgamizacijų viršilos, atrodo, 
turi planus įsteigti Holly- 
\voodd( Rdip* it kdkią‘‘ceiižuros 
tarybą, kurios užduotis butų 
užgirti ar pasmerkti naujai iš
leidžiamus paveikslus. Atei
tis parodys, ar jie yra pakan
kamai galingi tokiems pla
nams įvykinti.

Meras Edward J. Kelly iš
siuntinėjo įvairių miesto de
partamentų viršininkams laiš
ką. Esmėj tame laiške mėfas 
reikalauja, kad atsakymai lai
škais, kuriuos valdinimkai duo
da publikai butų juo draugiš
kesni ir jo aiškesni; kad nepa
sižymėtų tik šaltu formalumu.

Be to, meras ragina valdi
ninkus duoti atsakymus pub
likai kaip galima greičiau, ne
vilkinti.

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

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

Juozapas Eudeikis 
, ir Tėvas

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

Rlil’ublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firmą tuo 
pąčiu vardu)..

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
,mplMs kaipo < patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas, figai, 
vyrų, moterų ir vaf 
jausius metodus K-. 
elektros prietaisus.

Ofisas ir J 
Į1034 W. 18th St, 

Valandos nuo
nuo

K. Jarusz
Physical Theyapy 

and Midwįfe 
6109 S. Albany

Avenue 
Phone 

Hemlock' 9252
Patąrnaųja prie 
gimdymo namuq 
se ’ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tri e ą t- 
ment ir rnagne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ųr mer- 
gtinoms patari
mai dovanąi.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.' 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jęį spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Je| skaitant arbą neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

r' '' Kdlba’me Lietuviškai ■ : ’
Phone Canal 0523

AiitomohOiu hęhlmia 
i&ąičhis padidėjo

Cook kO) per pirmuo
sius 1934 mėnesius
bųvp 586/ automobilių pejai- 
nąėą. Pėrnąį gi tuo pą&ų jai- 
kptarpiu šitokių nelaimių čią 
bųvų tįk 493.

.j*, .'.-f ———

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cąnal 0257
DR. P. Z, ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIEUBGAS 
1821 So.' Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo 

žinios

JOHN B. BORDEN 
ra advokatas 
mak Roąd (W. 22 St.)

Grąboriąi ”
Telefonas Yąrds 1138, 

Stanley P. Mažeika 
Graborius jr 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tųrįu auįjpmgbilįuą visokiems reika
lams Kaiųa prieinama.

3819 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vąL ryto* nu0 2^. iki 4 
vai. po pietų ir nuo 
vakaro. Nedėliomią 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Ambjiląnce Pątarnavimąs Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

JONAS CHAPAS
Persiskyrė su Šiuo pąsauliu 

liepos 6 dieną, 4:15 valandą po 
piet 1934 m„ sujaukęs puses 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Smilgių parap., Kaužerų kai
me.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nulįudimg 

moterį Josephiine po tėvais Se
reikaitė' 2 dukteris Josėphine 
ir Aldoną, 2 sūnūs Atvert ir 
Johp, seserį Marcele Kodią . įr 
švogerį, 2 brolius Aniąpą fr 
Martiną ir brofiepę ir daug gi
minių, o Lietuvoj brolį Augus
tina ir seserį Elzbietą.

Kūnas pąšarvptąs, randasi 
6610 So. Artesian Ava.

Laidotuves įvy’ 
liepos 10 dieną, 
iš namų į Gimimo Panelės Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten biis nu
lydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jon<f Chapo gimi
nės, drąpgai ir pažįstmį esąt 
nuoširdžiąi kviečiami dalyvauji 
laidotuvėse Ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nufiude liekame,
Moteris, Dukterys, SUpąį, 

Seserys, Brplįai įr Gimipės- 
....Laidotuvėse patarnaują gra- 
boriiis E, D. Lachawįcz ir Su- 
nai. Tel. Canal 2515.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Ąve. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Chicagos Daktarų Draugija 
duodą eilę paskaitų apie svei
katą Mokslo salėj pasaulinėj 
parodoj. Paskaitos tęsiasi 
nuo 3 iki 3:50 vai. go piet. Pa
skaitos pradėta duoti'liepos 2 
d. ir dabar yra laikomos kas
dien. Jų eilė užsibaigs liepos 
31 d.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pągal sutarti

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

R Ų P T U B A/ PAVOJINGA 
Tįktąį molęsliškiausiai pągąmįntas diržas ip pritaikintas prie rupturos, jums 
gali' suteikti palengrinimą.. ar apsavjc“1”’    ——- 
ti generaciją piržų (Trųss) įštbrhfjų, — 
la?priPJEL^STIClSTOCKINDS (Guminės , 

BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems; 
riąms.

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

J, F.
Incorpprated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidojau už $25.00 ir augščiąu.

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

CHICAGO. ILL.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Antanas Petkus
Graborius 

koplyčia: dykai 
1410 So. 49 Ct 

CICEBfl. ILB. .

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Frąpcįscą av.

Tel Lafayette 8572 
J, Ljulevičius 
GRABORIUS IR 
balsAmuotojas 

Patarnaują Cluca- 
goje ir apielinkėje

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

kos lietuvių Daktarų 
draugijos Nariai.

Antras geras tarimas perėjo 
tas, kad nauji aplikantai turės 
eiti per medikališką egzamina- 
ciją. Tas jau seniai turėjo būti 
praktikuojama, bet geriau vė
liau, negu niekad.

Perėjo ir daugiau tarimų, ku
rie kliubo gerovei yra gan svar
bus. Bet jų nežymėsiu, nes lie
čia vien kliubo vidujinius ^rei
kalus.

Yra verta žymėti, kad prie 
kliubo kas ęųsirinkimas prisi
rašo daug nąujų narių. Vien 
1984 metais;j jau prisirašė ke
liolika desėtkų, iš kurių didžiu
ma yra jaunuoliai-ės. O dabar 
prailginus priėmimo jaunuome
nės «va jų, .be abe j o; trumpoj 
ateity jadniiomenės skaičius 
pąsidvigubinsi Bravo, keistutie- 
čiąi! /.7J ;

Dar vienas geras reiškinys 
yra tas, krfd kliubo sergančiųjų 
narių skaičius' nuo praeito su
sirinkimo per pusę sumažėjo. 
Vieni atsimaldavo, kiti gi jau 
visai baigią pasveikti, o nęku- 

Jisąi tarp kitko pranešė, kad rių sirgimo terminas jau bai-

Prezidento žmona Chi
cagoj

Kaip vakar Jaukta atvyks
tant į Chicagą p-nią Roosevelt, 
prezidento žmoną. Chicagoj 
jos tikslas esąs aplankyti pa
saulinę parodą- b-nia Rooąe- 
velt pasilinksianti čia dvi die
nas.

Ydrk.aU


PRANEŠIMAI

yoūr 
hext 
that

rengė skridimo naudai.
: ' ■ .7 < ■ M.

iš
hiegstas mazgas, ir gana. Kaip 
lfąšv gal ir pasiges Prahciš- 
kaus, bet žinos klir rasti.
/ •»— Vrsus.

•916
921
923
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Laiškai Pašte
. .... Ii,, i ■ ■ - ■' .

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausjji paštQ (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba ‘‘Adyer? 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pašokant laiško NUMERĮ; 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

910 Kūnai Sopinę'
912 Narąvas Tony
913 Petric Toni

Sarecki A.
Tarnosauskis Ignas 
Urbonas Mot.

. is’.pp. Kisielienė, Stugienė ir če-'ti”, taip pasakė'^‘amžiną at- 
susirinkimas įvyks liepos 10 d.Jpuliene $8.00. Tai yra pel- sil$į” klebonas baratavičius — 
t? %336. South nas biinco party, kurią jos $u- iš “Audra Giedroje”. Už-

Pirmadienis, liepos 9, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ž..;. ,,.ir r,. >...

—- Liet. Muzikantų .mėnesinis l
j

F; Šerbeto
LituaPicą avė., 8 ų. m. Visi 
L. B. nariai mąlonėkit būti 

| puhktuaiiškai. A.tvykite mu-i 
zikahtai ir norintys įstot į Lie
tuvą beną. Busite maloniai 
pHįmti..

L. B. varde širdingai kvie
čiu. J. L. Grušas.

Sveikiausi vaikas ir 
mergaitė bus renka* 

miMark White 
parkelyj

Dr. V. Šimkus, Lietuvių 
Dienos sveikatos komisijos 
mininkas, praneša, jog rinki
mas sveikiausio lietuvių vai
ko ir sveikiausios lietuvių 
mergatės neužilgo įvyks Mark 
White parkelio svetairiėjė, 
30-ta gatvė ir Halsted. ’ » r

Rinkimai tęsis tris dienus 
savaitėje nuo liepos 16 iki lie
pos 21 d. Kurios tai bus die
nos bus paskelbta vėliau.

Lietuviai tėvai yra kviečia
mi atsiųsti savo vaikus dak
tarų išegzaminaviinui. Vaikas 
ir mergaitė, kurie bus pr|pa4 
žinti sveikiausiais, gaus po 
gražią dovanėlę lietuvių dife* 
noj pasaulinėj parodoj rugpjū
čio 5. , y.

Vaikų egzaminavimui yrą 
kviečiami sekami lietuviai 
daktarai ir dentistai:

Dr. P. Atkočiūnas
Dr. A. J. Bėrtash
Dr. S. Biežis
Dr. G. I. Bložis
Dr. A. L. Davidoni-s
Dr. K. Draugelis
Dr. T. Dundulis '
Dr. A. L. Graičunas
Dr. A. W. Jacobs
Dr. A. J. Jovaišas
Dr. A. Juozaitis
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr. A. G. Rakauskas
Dr. V. A. Šimkus
Dr. P. šlakią ;
Dr. Suzana šlakis
Dr. M. T. Strikolis

J. Szukiewicz
C. Z. Vežęlis
F. G. Vinckuhas
A. L. Yuška
P. Z. Ža l a toris
M. įilvitįs' 

Žilvitis1 
2inl0fitas 
A. Zubas 
Russell 
Šimkus.

I

J. Kelia
C. K. Kliauga 
J. J, Kivarskas
J. Kulis
A. R. Lauraitis 
A. E. Makaras 
A. Montvidas 
V. B. Milas 
V. S, Nares 
J. Paukštys 
J. p: poška

Pasaulio Parodos 
Tautų Komitetas

.........- —
? Pasaulio parodos plldoniasiš 
koiTptę|ąs iš kiėkyienos tautos 
yrą pūsirinkęs ir; paskyręs ‘po 
yięną atstovą į patariamojo 
Tą utį Komiteto narius., 
y-.Iš lietuvių y tautos Pasaulio 
Paįrbdoįę administracija paskyrė 
adv. ^1. Jutgėlįonį: būtį Tautų; 
Komitett>->naiĮ.ų.\ - -c 

’ Pasaulio Parodos! TaUtų Ko- 
niįteto * sąstatas dabar yra * se- ,■ 
karnas: y y ' J

J, Ąrity T . ‘
■' Baėr ' y •;• - ;

z'‘</Vi.ęto^?.B^buiescų ’y 
■y;tfe; A. M. Barothy " ' 

ftobert Black
’ Paul Demos 

Juę Yee FanK 
Ęlmer Al Forberg 
Weliko Grablachoff ' 
Herbert R. Hedmaii 4 
Leon Hermant . .
Dayid E: Humphrey 
Kleofas Jurgelonis . ;

. Ędward D. :Le Tourneaux* 
Mįšs A. Emily Napieralski 
Knu(e Nelson
Peter iB./ Nelson r - 7 ” ■ 
Otto F.; Reiche J 
John A. Sbarbaro
D. jšier < »• . 7

> Dr* M. Siemens 
Ędward P. Skubic 
Gus Van HeCk 
Wm. P. Wilkęrson 

, RyS. Yoiingama < 
šio komiteto pirmininku yra 

peili J/ Streycknaans. -
> . . y* A •' . v ; > \ 4 f

•< * - ' -■ • / y ■ •

Brighton Parko biz- 
nierius ALTASS 

garbės narys
y . 7.7 ~ --xr7-.lg. . į 
P-rlas'' Marozas, Brighton 

Parke gerai "žinomas kepėjas. 
Šiomis dienomis per p. W. J. 
Kareivą ALTASS valdybos 
vice-pirmininką paliko garbės 
nariu. Jis įteikė p. Kareivai 
$25.00 auką,<kūri jau yra pri
duota j čęntrą.A'7 ;

Taipgi per p. Kareivų AL
TASS,. priduotos sekamos .nau

duoti vėliau, po beno mėnesi- kos: Town of Lak e Namų' Sa- 
’ yinihkų Draugija j $10,00* ir

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Pr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr. J

4.

A

ChicagoS Liet. Muzi
kantų Beno veiki

mas

1

Chicagos Lietuvių Muzikan
tų dūdų orkestras, Benas 
“Lietuva”, pusėtinai praplėtė 
savo veikimą. Grojo Budriko 
ir Naujienų piknikų progra- 
muose. Surengė Dėkos die
noj pikniką Birutės darže lie
pos 4 d. turėjo išvažiavimą 
Spaičio darže. Abu parengi
mai gerai pasisekė.

Kas mitingas prie beno pri
sirašo naujų, narių muzikai!- 
tų. Praėjusį mėnesį liko pa
kviestos naujas Benui lyderis, 
Petras Sarpąlius, kuris, kaip 
mužikas, žinojimu ir mokymo 
gabumu Chicagoj, lietuvių 
muzikantų tarpe yra vidnas 
žymiausių. ' * 1 f

Liepos 2 d. į beno praktiką 
atsilankė Birutės chorvedis, 
pianistas Jonas Bijanskas ir 
Chicagos pasaulinės parodos 
Lietuvių Dienos Kom. pirmi
ninkas Kleofas Jurgelionis. 
Adv. Jurgelionis užkvietė Lie- 
tuvių Beną l dalyvauti Lietuvių 
Dienoj, kuri pripuola Rugpjū
čio 5 d. Benas pakvietimą pri
ėmė, ,bet atsakymą žadėjo

i

nio susirinkimo.

! DRAUGIJOS 
■ j?'*. ■ - y- ■

■ Lietuvių Dienos Komite
tas Pasaulinėj parodoj pra
šo kiekvienos lietuvių drau- 
giįds, kaip vyrų ir moterų, 
taip ir vaikų, savo sekama? 
hie Visos draugijos ar val- 
dytbs susirinkime padaryt 
rtuthrimą dalyvauti Lietu
vių Dienos parade ir prog- 
rttme.

Kiekviena draugija yra 
pfašoiha išrinkti ar paskir
ti bferti du nariu, kurie neš? 
tų draugijos lietuvišką ve* 
liatą parade, o taipgi pw 
gfamo lietuvių vaizduotėje 
UetuVių dienoj rugpiiičio S 
dieną.

Pageidaujama yra, kad 
kųodaugiausia narių eitų 
paškiiį savo vėliavos para
tife ir tiiretį prisisegę lietu- 
viškus ženklelius, kurie bus 
Lietuvių Dienos Komitetų 
parūpinti.

Lietiivių Dienos ženkle
liai ilfeužilgo 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- 
lefohas Canal 1678.

. i . • ’

Lietuvybės priešai 
priešingi ir lietu

vių dienai
Bolševikai rado naują pro-j 

gą parodyti, kad jie yra atkak
lus lietuvybėslipriešai. .

, YUos tai/tofe' dalyvauja Pa
saulio Parodoj J. Taigi dalyvau
ja ir lietuviai/i z

Lietuvos ir>lietuvių pripaži
nimui Pasaulio Parodoj yra pa
skiria speeia® lietuviams die
ną y— rugpjūčio 5., :

IJėtUvių Dienos Komitetas 
rūpinasi ir dirba su pasišven
timu, idant lietuviai kuopiri- 
kiausia pasirodytų lietuvių die
noj.

Bolševikams tas baisiai ne^- 
patiko, ir štai jie išleido pur
vinus lapfelius su šauksmu “ša
lin lietuvių diena, šalin Jurge- 
lionio komitetas.”

Jie nedori lietuvių dienos. 
Jie nenori jokio komiteto, kurs 
lietuvių dieną įvykintų.

Bet jįe veltui rėkia.
Nęra to lietuvio, kurs ne

norėtų garbes lietuvių vardui. 
Kiekvienas lietuvis trokšta, 
kad lietuviai gražiai pasirody
tų savo ir pasaulio akyse. 
Kiekvienas lietuvis yra pasi
ryžęs, dalyvauti lietuvių dieųos 
puikiose iškilmėse. Bolševikų 
sapaliojimas nei vieno heąti- 
traujts nuo lietuvių dienos. !

Lietuvių Dienos Komitetas, 
lietuvių draugijos ir visi lie
tuviai yra pasišventę Lietuvai, 
o'ne Maskvai. X.ne Maskyai.

North Side

Y

Pranešiu, čia patyrimą, kurį 
įgijau dalyvaudama kitatau
čių tarpe .štai mano vaikai 
priklausė kitataučių kliulįlii. 
jie grojo orkestro j: Visiems 
jie patiko, ba. vaikai yra pa
klusnus. Jei1- pasitaikydavo 
koks parengimas, jie visuomet 
atvykdavo laiku ir nuoširdžiai 
pildydavo savo pareigas. ^Vie
nas . vaikų nčt garbės ženklą 
gaVo. ' .7 '/'y;. •
į Pasitaikė taip, kad visiems 
klkibiečiams buvo pažadėta 
dabbaS/duoti. Kliubiečiai nu- 
vyko į paskirtą vietą. Čia 
betgi pasirodė, kad mano vai- 
JkaĮ ne tos tautos, kurios kiti 
yra. Taigi mano vaikams 
'darbo nedavė, o visiems ki
tos tautos vaikams davė, štai 
kaip kitataučiai išskiria lie
tuvius.

Bet lietuviai visvien eina į 
kitataučių krautuves. Lietu
viai turėtų laikytis vienybėj ir 
savi remti savuosius. O ve 
kad ir Northsidėj yra švariai 
lietuvių užlaikomų krautuvių 
— . grosernių, bučennių ir tt. 
Reikmenės jose parduodamos 
tokia pat ir neretai prieina
mesne kaina, nei kitataučių 
krautuvėse. Tai kodėl lietu
viams neatsilankyti į lietuvių 
krautuves?

Pavyzdžiui, viena tokia lie
tuvių krautuvė randasi adresu 
3300 Ęeach Avė. — V. F.

18 Gatvės kolonija 
Vedybos

•-A/'' ....... * ... .5

Šiomis dienomis apsivedė 
musų geras tautietis p. Pranas 
Anglickis, turėjęs aludę adre
su 1928 Canalport Avė. Jo 
širdužė teko: - poniai Petronė
lei Yogminieųei* iš Bridge- 
potto. , ■_ ui ■.

Vestuvės įvyko pereito pir
madienio rytą. Vestuvės bu
vo visai netikętinos ir nenu
jaučiamos

Kas nori dabar Pranciškų 
pamatyti, tai gali jį matyti 
prie 8239 So. Halsted St.

P-s Pranciškus Anglickis 
yra geras “Altass” ir “Naujie
nų” rėmė j as ir j ų skaitytoj as.

užmegsiu aš mazgą, ku
rio nė pats' negalėsiu atmegs-

incognito.

Kadaise “Dienos įspūdžiai” 
rasdavo nemažai skaitytojų, bet 
per pastarųjų kėleto mėnesių 
laiką jie dingo, ir daugumas 
nežinojo kas sii autorių atsiti
ko. No visiems buvo žinoma, 
kad jis stovėjo žėnybinio gy
venimo sargyboj ir visus įspū
džius. laikė paslaptyje.

Dabar “Dienos įspūdžiai” vėl 
bus rašomi kėlėitą kartų per 
savaitę. Autorius j£ijo dšug 
patyrimo iš vedukitį gyvenimo, 
nes jis pats gyvėfta vedęs ir 
galvoja kodėl apsivedė.

Už tuos raštus aUtbriiiš tiki
si gaut visokių; komentarų. O 
kad katros kumutėš “pokeris” 
nepriliptų prie jo kupros, tai 
jis ateinančios Savaitės pra
džioj išvažiuos j Tėhnėssy val
stiją ir apsigyveps dnt salos. 
Ta sala yra apsupta Mississip- 
pės vandenynais. Upė plati ir 
gili, gi toj upėj, šilko, randasi 
aligatorių ir kitokių gyvių. 
Reiškia, Vieta saugi fitio viso
kių “neprietelių”.

Sala randasi apie 300 mylių 
nuo Gulf of Mexico. Ji apima 
3000 akrų žemės plotą. Klima
tas esąs sveikas višiėms, ku
rie neapserga maliarija. Salos 
savininkas yra plačiai čikagie-. 
čiatns žinomas lietuvis John Sa- 
kaląuskas. Jis tą salą atpirko 
nuo tūlo brokeri^, kad turėti 
skirtingą užsiėrtiimį ir vasaros 
laiką praleisti s/iuietoj padan
gėj. . • ■ y/>; ‘y •

PALAIDOTAŠ 5 GYVENT- 
jMĄS-Liepos ‘51 & Municipa- 
liam teišmabuty b'uvo nagrinČ- 
jama byla. Silvijos D. Kleark, 
21 metų mergaites, kuria poli
cijos seržantas areštavoj kai ji 
aludėj prisigėrušf' gaigalų pa- 
sikvietė du vyRię'^’šavo namus. 
4. Teisėjo ir advokatų kvočiama 
Silviją;aiškiuos, kad ji nedarbo 
ešąHti ? priversta' nemoralybę 
praktikuot ir taip daryt pragy- 
yeRiirtią. 7. ./ ■7,. . . 7\/ 
' .Tačiau pasirodė, kad ji ne bet 
kokį darbą nori dirbti, o tik to- 
kį,; kur^ mdžai reikia dirbt ir 
brangiai moka. ’■
\ Teisėjas, pasigailėjęs Silvi- 

ijbs, paskyrė jai 3 mėnesius ka
lėti, o jos kostuiiiėriams po du 
mėnesius ir teismo lėšas pa
dengti.

DRĄSUS PLĖŠIKAI: — 12 
valandą dienos 2 plėšikai pasi
grobė “keisą” alaus iš stovėju
sio troko prie 47 ir Halsted gat
vių ir numaršavB siaurosiomis 
gatvėmis. Policija pradėjo vy
tis juos ir šaudyt į orą. Plė
šikai paliko alų5 tuščiame lo* 
te ir pasileido bėgti. Policija 
ėmė vytis. Kai Visi nubėgo, 
tai stovėjęs būrys vaikėzų pa
siėmė alų. Kai policija sugry- 
žo, tai rado tik tdščią keisą.

LABAI UŽSIMASČIUS. — 
Prie Western avė. ir 63 gat

vės greit pravažiuojantys auto
mobilis - užkliudė ■ Anna Hilton 
ir perbloškė ją ant gatvės. Jai 
sužeidė ranką ir drabužius su
draskė."

Kai ją pakėlė nuo gatvės ir 
paklausė, kodėl ^pąlatikusi ikj 
automobilis pravažiuos, ji at
sakė,. kad buvus užsimąsčiusi 
ir. automatiškai ėjtis pėr. gatvę* 

—^rankBulaw.
A

South Englewood
šiomis dienomis musų geri 

tautiečiai Bargaila, Yogminai- 
tė atpirko aludę iŠ Navicko ir 
Roseno antrašu 8239 So. Hals- 
sted St. Vieta švhri, ’ gerai 
įrengta; o geriūltšiaį kad mu-

< Pasitraukęs iš tarnybos ad
mirolas Wiley (viršuj) ir James 
Mullenback iš Chicagos, du iš 
trijų plieno darbo tarybos, ku
rios pareiga bus spręsti visus 
nesutikimus su darbininkais 
plieno ir geležies pramonėje. 
Trečias narys yra North Caro- 
liria teisėjas Stacey.

sų kolionija padaugėjo lietu
viais. čia patarnauja," “bump- 
tedėriauja” gerai visiems ži
nomas p. William Gritėnas. 
Verta pamatyt ir persilikrint.

•77" • 7 Vietinis;

Roselande ir 
;; Apielinkėj

• -7; • ______ ' •
Praėjusią savaitę / Frahk 

Pąylows!ki perdūrė’ savo pačią 
yla, kuria skaldomas yra le
das. Po to pats Pavįbwski 
persidūrė krUltifi^ ^la ir per- 
siskrodė ranka britva

Moteris nuvežta į ligoninę. 
Vyras areštuotas . Bus atiduo
tas psichopatinei ligoninei, 
kad ši ištirtų jo protą.

šeimoj dešimt tvaikų. Pav- 
lbwsflki gyveno. farihoj prie 124 
gafyešyCalūmef ežei;d;

»
Aukšti antradienio rytą ras

ta negyvas, prie Illinois Cent
ral bėgių Wasil Zavala, 45 me- 
tų,<12334 Sangamom SL Zaya- 
Ipšy^lųis buvo vienoj bėgių 
pusėj, o galva kitoj ’ 

i Ząvąlos šeima papasakojo, 
kad jis kurį laiką buvo labai 
susikrimtęs. Pirmadienio va
kare jisai nuėjo į savo nartib 
skiepą ir mėgino nusižudyti 
gazu.

Kada šeimos nariai ėmė at
kalbinėti jį nuo saužudystės, 
tai jis išbėgo iš namų, šeima 
davė žinią policijai apie tą 
įvykį. Pastaroji ieškojo Zava
los tuščiuose lotuose ir pašiū
rėse, kurios yra apielinkėj, bet 
nesurado. »

Zavalbs kūnas surasta vė
liau, prie gelžkelio bėgių, nu
kirsta 'traukinio galva.

» » »
Suvienytas Lietuvių Politi

nis kliubas 9 wardoj turės iš
važiavimą liepos 15 d. į Wild-

Kaiu viena moteris j sa
vaite prarado lO svaru

Mre. jBęHr Lnedeke 11 Dnytoa rato: * Al 
vartoja Kruschen. kad anmatinti svarumą— 
af netekau lO avaru | vtenvjavaite tr ite 
žinau kaip ji Ir rekomenduoti?.

Kad nuimti riebuma lentval. SAUGIAI b 
NEKENKSMINGAI . g-Jmiate^pua® laukite- 
llo KruBohen stikle karite vandens ryta prlel 
pusryau* a* tįT yra tauru e, būdas- Netekti 
netraiaua riebumo Ir nona bonka. kurios 
81®8 i

yra daur imitacijų ir jffib , turite sanuoti 
savo sveikata. •

Ziuriklte, kad iautnmM Kruachen Balte 
Jrim ii pirma bonka neįtikini Ina,'kad tai 
yra sauriauslai būdas nusikratyti riSums 
— mmrai rvMiteaaM

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

/. f■■ ■ -.įt

loprašo Lietuvosžmonėsr 
teip pataria Lietuvos banlcar 

wood Grove, prie 127 gatvės ir 
Wentworth avė.

» B $
Apsivedė Frank Yasius, 739 

East 92 place su p-le Rose De- 
breczene. šliubą ėmė refor
muotoj vengrų bažnyčioj.

Apielinkes gyventojas.

Pikniką ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsimu, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznf, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.
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HAY FEVER IR
ASTMA TREAT-

MENTAS IŠMĖ
GINIMUI DYKAI!

ST. MARY’S, Kan. — D. J. Lane, 
vaiątininkas adresu 804 Lane Build- 
ng, St. Mary’Sj, Kan. išdirbs jas vais

tų nuo Hay Fever, kuriomis jis pa
sitiki ir kurtus išsiunčia už $1.25 už 
buteli per paštą ■ • visiems, kas tik 
pareikalauja. Jo pasiulijimas yra už
mokėti už vaistus tik tuomet, kaip 
jus pilnai busite užganėdinti ir tas 
vienas treatmentas tegul .būna teisė
ju. Prisiųskitė savo vardą ir adresą 
šiandien, pranešdami kuria liga ser
gate. ,■*' " ; >• :

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chicasro. III. .

Počahontas mine run tonas

TEL. REPUBLIC 8402

4-M0RTGA6E bahkers

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite I musu spulką.

TEL. L AFA YEETE, 1083

2608 West 47th St.,

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

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

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

A Ghy Reminder
- — 1 -- 1 - J

THfe FURROW in 
friends morning mail 
week will remind them
you are one of those charm- 
ing pcoplė who think of them 
in small thihgs as well as big.

Of course you’ll have to 
hurry, būt that only adds to 
thte fun of it. Send mailing in- 
structions and 50c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III.

CLASSIFIEDADS
>■111111 IMI I... ...... .

Business Service 
Biznio Pštarnavlmas

namo savininku atydai 
Musu biuhfe suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendduninkaįp. Maža narinė mokestis. 
Expertū patarinias visose namu savi
ninkų ir rendalininku reikalais. Mes 
aeturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originali© ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDtORDŠ BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel, Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met. 
STOGDENfcYSTfi IR BLfiKORYSTC 

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

8216 So. Halsted St. 
Tel. Vičtory 4965
Lietuviška įstaiga 

YANKEE FOOD PRODUCTS 
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fouiitaln įrengimų — Ice Cream 
Konų —• PretzeVių 

3645 SO. WALLACE STREET 
Tel. Yards 4996 

Chicago. III.
- t r ii ■iri i ~~ į -

Tel. Y&rds 8408 
VICTOR BAGDONAS 

PerkrausĮome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supąkavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
. RAKANDU IR PIANU . 

PEKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago. m 

Ofisas 3406 S. Kalstau! St.

Furniturę & Fixtures
Rakąndai-ltalsai 72

DIRbTUVES URMO SANDĖLIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverutei Pratuhtinti Vieta. 
260 naujų^ 8ni. parlor setai tuoj aus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir framų,' kiekvienam asmeniui patin
kamas atpilus. - ,
S 60.60 2 6m. setai dabar $20.05
$ 70.60 2 ftm. setai .dabar. $34.06
$126.00 2 im. setai dabar $30.60—$49.60
Daugelis kitų barmenų, studio couches, valg.
kamb . mlfcir. kamb. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAGK & EURN. CO. 
6711-17 South- Hateted St.

Duodami, apskaitliąvimps d$storaite ir -per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 6181. ' ;. ‘ - • • ’ ’
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HelpWanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusio anglių parda
vėjo. Mokėsime algą. Rašykite Box 
136, Naujienos, 1789 S. Halsted St.

For Renį . : V .
STORAS rendon, gera vieta dėl 

saliūno, išdirbta per daug metų. Pik- 
čeriai yra ant vietos, galinta, varto
ti. Kampinis namas Bridgeport apie- 
linkėje. Atsišaukite pas savininką 

r 3341 So. Halsted Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA aline pigiai, biznis 
išdirbtas per daug . metų. Priežastis 
pardavimo, apleidžiu miestų..

5059 So. Wells St

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

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

ANT .bardavtmo tavem, pilnai 
įrengtas. Geras biznis. Priežastis 
nesutikimas partnerių, pigiai parduo
sime. 8001 So. Wallace St.

- -... ..........*--- ---------- -------
PARDAVIMlfl tavem lietuvių 

apielinkčj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4936 W. 14 St, Cicero, III.

TAVERN pardavimui su įrengi 
mais $100.

5347 So. Halsted St.

išdirbtas pėr

TAVtJRN su Kavine parsiduoda, 
pilnai įrengta, bar ruimiš. Labai f ge
ra apielinkė ant svarbios biznio gat
vės, lietuvių distrikte. Nebrangiai, 
geromis išlygotnis. 4935-37 W. 14 
St., tel. Cicero 2318, Cicero.

■ ■ ' 77...'' 1 . - *7..——... Mini. I. ............... ..................a —1— 11 m
PARSIDUODA alinė arti gatvė- 

karių barnės, biznis išdirbtas pėr 
daug metų.

6818 So. Ashland Avė.

Real Estate For~<Šate 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu ne
dideli namą gerame stovy) ant biz
niaus. 3364 So. Halsted St.

s»- ’»■
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