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10 žmonių žuvo auto 
mobilių nelaimėse

Surado vaistus gydy 
ti vaikų paraližių?

Katalikų bažnyčia 
bando taikintis su

BALTIMORE, Md., 
Gubernatorius Ritchie

- pepublikonai, 
dienomis Jack-

Už nuovados viršininko 
sužalojimą 
sunk, darbų kalėjimo

Palaidojo nušautus 
streikierius San 
Francisco streike

BAMBERGi, Vokietijoj, 1. 9. 
— Vokietijos katalikų galva, 
kardinolas Michael von Faul- 
haber, kalbėdamas didelėse ka
talikų iškilmėse, kuriose daly
vavo 60,000 žmonių, viešai pa
sisakė už katalikų bažnyčios 
susitaikymą su naciais.

da pats nusižudė nušokdamas 
j elevatoriaus šaftą.

PARYŽIUS, 1. 9
Garcia Irigoyen, Peru charge 
d’affaires Belgijoj, peršovė sa-

ape 
teis.

ISTANBUL, Turkijoj, 1. 9. 
— Turkijos valdžia uždarė sa- 
vaitraštį Nacionale Revoliucija 
už jo vedamų kampanijų prieš 
žydus.

Užpuolė radio 
nininką

Darbo santykių t< 
ryba jau pradėjo 

savo darba

NEW YORK, 1. 9
. Harriman, 62
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NEBUS AGURKŲ
PAMIDORŲ

Turkai uždarė anti-semitišįką 
kukraštį

CO, Cal., 1. 9. 
iškilmė- 
streikie-

Vokietija atsiprašo 
Franci jos

Nežinomajam 3 metai 
■ s. d. kalėjimo

Republikonaiprade
da kampanija prieš 

Roosėveltą

Nevažiuos į Vo 
kieti ją

Klausykitės 
Naujienų

Pasisako už taikų, bet kartų 
ir prigrumoja^ kad niekas ąer 
drystų pulti Vokietiją

CHICAGO
goję lankosi prezidento Roo- 
sevelto žmona. Vakar ji lankėsi 
pasaulinėj parodoj. Ji atvyko 
ųųtomobiliu, be jokių oficialių 
palydovų ir lankosi kaipo pri
minis asmuo.

NEW YORK; 1. 9 
biama, kad mokslininkai sura
do serumų, kuris apsaugo žmo 
nes nuo vaikų paraližįaus, taip
gi vaistus tai baisiųjai ligai 
gydyti. Dabar daromi platus 
eksperimentai ir nieko plačiaus 
apie tų serumų neskelbiama, 
šeši mokslininkai patys įsičie- 
pijo tuo serumu, kad parodys 
ti, jog jis nekenksmingas sveK 
katai.

Franci jos anflbasadorius skai
to, kad ta kalba yra atviras 
laužymas Vokietijos prižado 
paliauti ątakas> prieš Francija. 
Tų prižadų paliauti smerkti 
Francijų ambasadorius išgavo, 
kai jis užprotestavo prieš vo
kiečių laikraščių įtarimus, kad 
Francija buk kooperavusi su 
rudmarškim'ų vadais jų Suo
kalbyje nuversti Hitlerio vald
žią. Bet vos naciai spėjo duoti 
tų prižadų, kaip j j tupjaus ir 
sulaužė.

CARTAGĖNA, Colombia, 1.
9. Prezidentas Rooseveltas 
aplankęs Hąiti ir Virgin salas, 
išplaukė į Colombių 
.pribus rytoj. Jį čia 
Colombią 
riausybė.

Jis yra nuteistas keturiems 
ir pusei metų kalėj iman už su- 
klastavimų banko knygų 
paslėpti tikrų j j banko
Bankas yra uždarytas.

to numatomas trečiųjų 
teismas

Čia jis 
pasitikę 
ir vy-

MAMARONĘCK N. Y., 1. 9. 
— A.A. Bęecrošt, buvęs Exi- 
bitors’' Herald redaktorius, iš
plaukė luoteįėj į jurų, kur plau
kiojo daugiau ‘ luotelių, atsi
stojo luotely, šovė į orų, kad 
patraukti kitų žmonių domę ir 
kada visi sužiuro, paleido kul
kų sau į širdį.

Barthou Anglijoj; 
nori sąjungos prieš 

Vokietijų

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

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 
8:27.

Darbo taryba deda visas pa
stangas sutaikinti streiką, 
kuris grūmoja pavirsti j ge
neralinį streikų F

Kitos unijos irgi tariasi prie 
prisidėjimo prie streiko.

Apygardos darbo taryba, ku
riai vadovauja arcivyskupas 
Hanna, nusitarė panaudoti vi
sas jai įstatymais suteiktas ga
lias, kad streikų sutaikinti. Ji 

pradėjo viešus tardymus 
paties streiko ir pirmiaii- 
pašauks streikierių atsto- 
išdėstyti savo pusę. Pas, 
bus pašaukti ir samdyto-

SKAPIŠKIS
Skapiškio miestelio turgavie
tėje tūlas pilietis girtame sto
vy pakėlė triukšmų; policija 
jį suėmė ir vedė daboklėn iš
siblaivyti. Tuo laiku vietos 
klebono bernas Skipskis Ani
cetas puolė policijų ir bandė 
atimti suimtų j į, bet vietoj bu
vęs nuovados virš. J. Dailidė 
pastarųjį sulaikė; sulaikyta
sai pasipriešino ir besitąsant 
sužalojo nuovados viršininkui 
dešiniųjų rankų. Už šį pasi
priešinimų policijai Skipskis 
birželio 1 d. teismo tapo nu
baustas lVa metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Nupigino elektrą 
Chicagos prie

miesčiams

Bankierius Harri 
man išvežtas ka- 

lėjiman
Joseph 
buvęs 

prezidentas Harriman National 
Bank, šiandie liko išvežtas į 
federalinj kalėjimų Lewisburg,

DUSETOS (Zarasų ap.). — 
Dėl buvusių labai šaltų orų,
— net su didelėmis šalnomis,
— gegužės mėnesio pabaigoj 
ir birželio pradžioj, daržuose 
iššalo agurkai ir pamidorai. 
Nors daugelis šeimininkių 
agurkus antrų kartų sėjo, bet, 
matyt, ir iš jų nieko nebus, 
nes vis dar naktimis būna šal-

išplauks 
trečiadieny poilsiui Europoj.

šia 
vus

BERLYNAS
James Roosevelt, motina Ame
rikos prezidento, kuri dabar 
ląnkosi Europoj ir manė ap
lankyti Vokietijų, dabar pra- 
nešė, kad dėlei neramios pa
dėties Vokietijoje, ji į Vokie
tijų nebevyks.

Daug kitų turtistų irgi su
silaiko nuo važiavimo j Vokie
tijų, bijodamies įvairių nesma
gumų.

PARYŽIUS, 1. 9. — Franci- 
jos užsienio reikalų ministe- 
ris Barthou išvyko į Londonu, 
į kur išsivežė savo planų su
daryti militarinę ir politinę 
valstybių sąjungų apie visų Vo
kietijų. Jis bandysiąs įtikinti 
Angliją, kad geriausias užtik- 
rinimaų taikos yra Anglijos 
paskelbimas, jog ji ginklu at
eis pagelbon, jei Francija bu
tų užpulta.

JERSEY CITY, N. J., 1. 9. 
— Barzdaskutys Angelo Fabb 
roio iš Baltimore, Md., tiek 
įdūko ant radio “krunerių”- 
dainininkų, o ypač ant vieno, 
kad busu atvyko 350 mylių i 
vietos radio stotį WĄAT ir 
bandė peiliu supiaustyti nepa
kenčiamų “kruner|”.i Savo “kru- 
nerio” beužtiko, bet visgi ge
rokai apipjaustė kitų ‘‘krųnerį, 
iki,, policija spėjo Angelo su-

BERLYNAS, 1. 9 
tijos užsienio reikalų minište- 
ris von • Neurath pasišaukė 
Francijos ambasadorių ir at
siprašė jį • ttfž Vokietijos T laik
raščių puolimus Franci j d$, ku
riuose Francija kaltinamą už 
suokalbį su gen. von Schleicher 
nuversti Hitlerio valdžių?!

Ambasadorius liko nepaten
kintas atsiprašymu ir pareika
lavo, kad valdžia viešai at
šauktų kaltinimus. Bet Neu
rath atsakęs, kad jis negalyo 
to padaryti, bet visgi 
pasvarstysiųs.

Nepripažysta sena 
t ui teisės teisti

ROKIŠKIS, r- žįęmjų Lietu- 
voje jau visas jnėnuo kaip nė
ra buvę lietaus; visų laikų pu
čia šiaurės vakarų ir šiaurės 
smarkus vėjai. Aukštesnėse 
vietose javai išgelto, dobilai ir 
pievos tebėra nežėlę, ganyklos 
prastos ir gyvuliai vaikšto pus
badžiai. Birželio mėn. 17 d. 
buvo didelė šalna, kuri nušal- 
dė antrąsyk išdygusius agur
kus, bulves.

KAUNAS 
šaukus savo veterinorius, ne
praleidžia savo teritorija Lietu- 

i vos mėsos ir gyvulių tranzito 
Vokiečių 
sutarties 19 str. tranzito nuo
statuose pasakyta, kad tranzi
to prekes iš Lietuvos savo te
ritorijoj vokiečiai negali blo
giau* traktuoti negu savo pre
kes tarp savo geležinkelių sto- 

Be to, geležinkelių sutar- 
neleidžia nei normalinių 
tarifinių Lietuvos tranzi- 
daryti trukdymų. Ir štai, 

dabar vokiečiai tas sutartis 
laužo.

Klausimas
Sutartis numato, kad kilu

sius dėl sutarties ginčus spren
džia trečiųjų teismas. Trečių
jų teismui pirmininkų, Šalims 
nesusitarus, skiria Hagos Tri
bunolo pirmininkas.

Iš autoritetingų šaltinių te
ko sužinoti, kad pirma Lietu
va darys diplomatinių Žygių, 
o jei tas nepadės, tada eis į 
trečiųjų teismų. Trečiųjų teis
mo sprendimai galutini.
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Butėnų kaime naujakuriui 
Ruseckui nakties metu vilkai 
išpiovė visas, lauke tam tik
ram garde laikytas avis, žy
mėtina, kad Panevėžio apskri-

Vokietija laužo 
sutartis

WASHINGTON, 1. 9 
triet of Columbia apeliacijų 
teismas nusprendė, kad sena
tas neturi teisės teisti žmones 
už senato paniekinimų ir pa- 
liuosavo William P. MacCrack- 
en, kuris buvo nuteistas laike 
oro pašto tyrinėjimų 10 dienų 
kalėjiman už senato panieki
nimų. MacCracken, buvęs pre
kybos ’ sekretoriaus pagelbinin- 
kas, bandė nuslėpti niekurius 
dokumentus, kurie liete oro 
pašto kontraktus4 ir kuriuos 
pristatyti senatas buvo parei
kalavęs.

Manoma, kad valdžia 
liuos į šalies augščiausįjį 
mą.

CHICAGO. 
kurie šiomis 
son, Mieli./' atšventė 80 metų 
sukaktuves nuo įsikūrimo re- 
publikionų (partijos, • jau pra^ 
deda savo intensyvių kąmpani- 
j ų prieš prezidento Roosevelto 
administracijų ir visas jos pra
vestas reformas, kad ištrauk; 
ti šalį iš depresijos klampy
nės, į kurių įstūmė buvusi re- 
publikonų ladministracija. Jie 
smerkia visas administracijos 
pastangas nors kiek pažaboti 
kapitalistus, suvaldyti spėkų? 
liacijų ir įvesti planingų eko
nomijų, prie kurios visiems 
butų geriau gyventi.

Dabar republikonų bosai yra 
suvažiavę Chicago j e, kur ma
no atidaryti buveinę, iš kurios 
ir bus vedama visą kampanija 
prieš Rooseveįto liberalizmą.

CHICAGO
kybos komisija įsakė United 
Gas and Electric Co. nupigin
ti elektrų savo 35,000 kostu- 
mieriams. Ta - kompanija ap
tarnauja Chicagos vakarinius 
priemieščiUs. Nupiginimas į me
tus sieksiąs $325,000.

Pereitą šešta
dienį 'ir sekmadienį Chicagos 
apielinkėj nelaimėse su auto
mobiliais žuvo 10 žmonių ir 
keli desėtkai žmonių liko su
žeisti.

Iš priežasties • vis didęjančio 
skaičiaus nelaimių su automo
biliais, valstijos sekretorius 
Hughes išleido .pųraginimą pra
dėti visoje valstijoje kampani
jų; kad tas nelaimes sumažin
ti. Nelaimės daugiausia įvyk
sta dėlei neatšąrgąuš ir per
daug greito važįavimo.

WASHINGTON, 1. 9. — Na- 
cionalė darbo santykių tary
ba, kurią prezidentas Roose- 
veltaš paskirė einant kongre^ 
šo suteiktomis galiomis, jau 
pradėjo darbą, kad išlaikyti 
taikų tarp darbininkų ir jų 
samdytojų.

Kad nustatyti veikimo pro
gramų, taryba pradėjo pasita
rimus su darbo sekretore Per- 
kiUS. . ‘ .

Kad darbus nė kiek nesusi- 
trukdytųr tapyba pirmiausių 
telegrafu pranešė visoms da
bar veikiančiomis, sulig senai* 
siais NRA įstatymais, apygar
dų darbo taryboms, kad jos 
nepaliautų veikti iki jos bus 
reorganizuotos einant naujais 
įstatymais.

J darbo santykių tarybą įei
na Lloyd, Garrison, Wisconsino 
universiteto teisių mokyklos 
dekanas, Harry A. Millis ir 
Edwin S. Smith.

Diplomatiniai rateliai Berly
ne yra sujudinti Hess kalbos, 
nes ji buvusi perdėm provo
kacinė, nukreipta vien prieš 
Franciją ir duodanti suprasti, 
kad Francija buk taikosi pul
ti Vokietiją. “Tik į šd ryški t mus 
pulti! Tik išdryskįjh maršut>ti 
į Vokietijų!” šatik$ Hess. . .
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WASHINGTON, Ind., 1. 9.
— Trys žmonės liko užmušti 
traukiniui užgavus jų automo- ty šiemet yra vilkų, kurie už 
bilį. puldinėja.

KARALIAUČIUS, Vokietijoj, 
1. 9. — Rudolph Hess, kabine
to narys ir dešinioji Hitlerio 
ranka, kalbėdamas Rytų Prū
sijos nacių vadams maldavo sl*- 
sitarimo su Francija, įspėjo d& 
gręsiančio naujo karo pavojaus 
ir kartu šaukė bile kurių šąli 
pulti Vokietiją.

f

Jo kalbai buvo priduota to
kia reikšmė, kad ji buvo per
duota per radio visai VoKieti- 
jai, o paskui kalbos vertimai 
buvo perduoti per radio visoms 
šalims.

Kalba buvo nuostabi tufo, 
kad Vokietija joje maldavo 
taikos, pripažino karo pavojų, 
bet kartu ir grūmojo visom 
valstybėm, kad jos nedrystų 
pulti Vokietijos, nes Vokietija 
nebėra pacifistinė ir gins savo 
šalį visomis jėgomis. 1
Tai esąs provokavimas Fran

cijos

LONDONAS 
žmonės mirė nuo karščio da
bartinėj karščių bangoj Angli
joj. 100 žmonių sukrito gat 
vėse.

Prapuolė Duesterberg

Gautomis iš Muencheno ži
niomis, pulk. Duesterberg, bu
vęs kandidatas į prezidentus 
1932 m. ir buvęs plienašalmių 
vadas, kuris pereitų savaitę li
ko areštuotas ir uždarytas Da- 
chau koncentracijos stovyklę- 
je, iš tos stovyklos prapuolė ir 
nieko daugiau apie j j nežino
ma. Spėjama, kad jį naciai 
slapta sušaudė.

Tardymuose dalyvaus ir uni
jų išrinktai “strategijos komi
tetas”, kuris nors ir tikisi su
sitaikymo, bet jeigu tai neįvyk
tų, yra prisiruošęs panaudoti 
visas San Francisco organizuo
tų darbininkų jėgas, kad pri
versti samdytojus nusilenkti 
strėikieriams. <

Pbrtland, Ore., darbininkai 
irgi tariasi apie generalinį 
streiką, kad paremti streikuo
jančius .tame mieste laivų ir 
dokų darbininkus.

Generalinio streiko klausi
mas bus svarstomas ir Seattle, 
Wash., kur irgi streikuoja do
kų darbininkai.

Vokietija maldaują 
taikos, bet kartu ir 

grūmoja

Radio Programų 
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

SAN FRANC 
— šiandie di 
mis liko palaidoti 
riai, Howard Sperry^ir Nicho- 
las Bordoise, kuriuos nušovė 
policija, ginklu laužydama uo
sto laivų ir dokų darbininkų 
streikų. 32 kiti streikięriai 
policijos sužeisti.

Nušautųjų kūnai buvo 
Šarvoti streikierių salėj ir 
dotųyčse dalyvavo visų unijų 
atstovai.

San Francisco ir Oakland 
teamsteriai jau pranešė savo 
samdytojams, kad jie sustrei
kuos ketvirtadienio ryte, jei 
iki to laiko nebus padaryta žy
maus progreso sutaikymui lai
vų ir dokų darbininkų strei-
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PA^ĘYęžYS 
tais liepos 12 d. į Rokiškį) po
liciją atėjo asmuo, ieškodamas 
asmens dokumentų. Pradėjus 
policijai klausinėti kas jis toks, 
atsisakė duoti parodymus. Po
licijos buvo sulaikytas ir per
duotas Panevėžio apygardos 
teismui. Nežinomasis kaltina
mas tuo, kad jis valkatavo, 
elgetavo ir už tai kam slepia 
savo asmenybę. Birželio 18 d. 
apygardos teismas nubaudė jį 
3 metus s. d. kalėjimo. Neži
nomasis asmuo kaip policijoje 
taip ir teisme, kalbėjo tik ru
siškai 
nėjo nieko nežinąs ir nieko ne
sakysiąs.

Už bekonus 3 metais s. d. 
kalėjimo

Birželio 18 d. Panevėžio apy
gardos teismas išnagrinėjęs 
bylų Subatėnų Matikonio ir jo 
draugo už bekonų vogimą pri
pažino kaltais ir nubaudė 3 m. 
s. d. kalėjimo.

Išpiovė imujJdnmo^^sT-
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PAŠALPOS U(m'WBHWlR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. K AIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS 
p. mIlašev^^A 
P. MILLER

■ DRAVČfDoš i) AKT ARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
iJtmiTdRius 

 J. P. Varkala  •

■KONTESTO GARBES

J. ASCILLA
J. GALSKIENfi

...... V. PAČKAUSKAS

KOM.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Draugijos ofisas
4 iki 7 vakarop Norintys fetbti Drai

nuo 10 vai. Vyto iki f VfcWoir kdėyhthd^hiėiėriiid

BRUOŽAI IŠ MUSŲ 
PAŠALPOS DRAU
GIJŲ ISTORIJOS

Pašo Petfas P ė dališ.

Po nesfekmrrigbs 1905 iri. Ru-i 
Šijos rėvoliucijos pažringfešriis 
LiėtuvOs elementas škūbinosii 
apleisti šavb giiritirij kaimelį 
—-viėrii prisibijodami Urento, 
kiti nusilpę viltimi geresnio, 
LiefūvOs rytojaus plaūkia pfer 
jūras naūjds tėvynės ieškoji.; 
Seriifeji Amerikos lietuviai- 
gyventojai susilaukė didelio) 
skaičiaus riūujų imigrantų ir 
kur kas daugiau aptašytų, be
gu jie patys buvo. Naturalb, 
kad šitiems aptašytiems atei
viams negalėjo patikti pirmų
jų lietuvių imigrantų sutver
tos ir vadovaujamos draugi-, 
jos. Išeitis jiems buvo Viena, 
tai tverti naujaš draugijas ata
tinkamas jų pačių pažvril- 
goms. Ir taip po 1905 metų, 
prasidėjo naujų organizacijų 
budavojimo periodas. Ypač tą 
galima pastebėti nuo 1907 iki 
1910 m. Šitą laiką galima iš
aiškinti, tai yra nuo 1907 iki 
1910 tuomi, kad daugiausia 
draugijų susiorganizavo, o ne 
tuoj po 1905 iki 1907 m., nors 
progresyvių elementų didžiau 
sias imigravimas Amerikon 
ėjo 1906 ir 1907 m. 'liJaUJai 
atkeliavę imigrantai ėsamų 
sąlygų ndpažino — reikėjo 
platėliau apsipažinti sh Vietos 
gyvenimu. Prie to dar galima 
pridurti, kad garia didėlis Skai
čius naujųjų ateivių buvo įsi
rašę į jau esamas Orgariižūci- 
jas, bet pastebėję esamų orga
nizacijų tvdrką ir matydami, 
kad ta tvarka nepairiūrrioma, 
beis sferiieji 'liefUviki qameri- 
kontai” “gririorių” paturimų 
klausyti rieridtėjo, “gririoriai” 
Vierių išėjimą tfemfetė feiti 
iš jti lauk ir tverti iiiaūjaš or- 
ganižafeijas. Ir taip pradėjo 
dygti, kaip grybai po lifetatiS, 
naujos draugijos — rtfetik pa
šalpos, bet ir kultūros, švieti
mo ratelių rateliai, draugijos

clevelANd, OHIO

ir drūūgijėlėš, kūbpos ir kuo
pelės.

Nūtfjų drganižacijų tvėrėjai 
jau riebumo k&rČiŠirfiimkai bei 
kmrigūi; jeigu Jie ir pū'šitaikė, 
tūi 7šbai FėtŪi. Pėrtat ir naūjai 
gimOfšids draūgifbs iiebuVo 
plO įtekmė kūnigo h'ėi kūr- 
čiūnininikO — gimė laišVoS oT- 
gUhifeaėijOš, rife kad kifeho 
hbrš bižnį įjarifeifrii, brit kūd 
tiksliau savo riklių TigOs pa- 
Šalbb^ fr pbiriil'Iihėš reikalą 
:#j$rdjriirii. Taipgi didžiom a 
Wtfūpi ’gimti&ų O'rgmrižUcijų 
į šūvO konstifnėiją bei įš'fa’tūš 
įdėjo, 'kad remš lietOVių kūl- 
fiiririiūš :felk'š?lus; įteigs Lhy- 
gj’iią ir 11. Naujos draŪgijOs 
pradėjo sekmirigikū bujoti, 
negu senosios — “grinoriai” 
sugebėjo savo naujose draugi
jose įvesti gferešnų tvarką, 
tiksliau aprūpinti narius ligos 
pašalpa ir pomirtine. Senosios 
draugijos pradėjo krikti; jei
gu dar ir Užsiliko viferia kita 
ilgesniam lUiktii, 'tai griūa ma
las škkičiūs.

Nfe tik laisvosios draugijos 
phš savfe įvedė atatirikamą 
tvarką naudai pačių narių, 

!bėt ir naujai gimusios bažny- 
tiriėš draugijos būvo dūrigiau 
paiiuosūotos iš po Vietinio 
kunigo dvasios globos. Dabar 
net ir bažnytiniais vardais 
esamos draugijos jau nėra 
aklas vietos klebono įrankis. 
Jos bando savarankiškai savo 
rfeikalūs tvarkyti, bet reikia 
nepamiršti, kad tokios drau
gijos iki 1905 mėtų buvo 'kau
stomos visokiausiais kunigo 
patvarkymais. Reiškia, musų 
lietuvių organizacijos, gimu
sios ipo 1905 metų, daug kuo
mi skyrėsi nuo seniau gyvavu
sių draugijų, pertūt pirinųjų 
Triūsų lietuvių ateivių organi
zacijos veik visos yra išnykū- 
sios. Kurios dabar gyvuoja, 
tai vėlesnių laikų produktas, 
produktas musų naujosioš 
atfeTVijOš iš po Rūšijds revoliu
cijos laikų.

Sekamų kartą pakalbėkime 
apie dabįrtitiių triūsų organi
zacijų nykimą, jo priežastis 
•ir naują Organižūčijų fOTiną, 
kuri atatinka musų čiagim’i'ūi 
lietuvių jaunimu.

(Bus dangau)

kamtfi darbą Atlikti, tai neži
nau kūš gėriku galėtų jį pddū-i 
ryti. pikniko tengimb
komijijdš pirmiriinkas, dfg. 
M. Kašt)Rraitis, j£ū iš ŪrikstO 
prakaitų pfct kaktą br&hMa-i 
mas bėgioja, ir vis tai jo “pro- 
cia” iJrūugijOs pikriilcūi.

Roošfevėlit Fūrfrittffefe Cb,. 
2310 W. Ėdoševelt Bd., 
savininkai yrh musų Draugi
jos geri riūriai — p. ivab’aūs- 
kas ir Bertulis — pasižūdėjo 
piknike garšiakrilibį — ‘'loūd- 
spea^kerį” įrengti. Jeigu komi
tetas sūihariys berit kokį bar- 
geną fyrie baro daryti, tai vi
sas daržas skambėjo. Weil, ’tk'i 
bus visų piknikų pik’iiikas — 
muzika, šokiai, dainos, užkan
džiai, įsigėrimas ir kitoks 
^hionkfeibižriiš”. N epamirŠkitė 
lieį>O'š-July 22 — visi nariai 
būtinai būkite ir savo gerus 
draugūs čia atsiverkite.

Beje šitos savaitės pabai
doje visi Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai hiplaikys įžan 
gos -fikietą į namus — reiškia, 
visiems nariams tikietai liuo- 
sai įžangai bus prisiųsti veltui. 
SVfečiams įžanga tiktai dvide
šimt peūki centai.

Emcšfgoš LidtUVių. Draugija 
tyrd miudhfea Trifriš, fal jl 
■pŠ't yra ^ikąiTriga ir naudin
ga j ūsų draugams, j ųsų ’gimi- 
n^iriš ir ijris^ 'Mmyrfbš 
nariams*. -

Tddeh? mės ' įW$bme visus 
Draugijos narius darbuotis la- 
bui Chicagos Lietuvių Drau
gijos, aūgfriūiit ją nariais, o 
ypačiai jaunais nariais. Jeigu 
jūsų ^eimyribš hąfyš, giminė, 
pažįstamas bei draūgas nori 
jšir^yti D^gi^irii' 
j^Usų paštūrigbžis riūšitarš lik
ti nūriū šitos Drųrigijbš, _ Hiai 
bū'tkrki’te jėrii, kąd jis ptrtt)d-: 
tų į Draūgi’jds o^iŠų Lilė Icfet- 
virtadiėn'io (kėtvergo) vaka
re ūūO 8 iki 0 Vūl. Uis a’r ji/ga- 
jėš Susyk įštdii Dr’aūfgijbii. 
KiėkVidhą ketylrt&diėiiid Vav 
karų Čižt iriikti Si

; vyksiu taųgijoš 
kuris tikrina, į^tojmi&ų 
Mujų- būrių' šyųĄatą',yiŪi^gi ;šy 
kiu ir priimamos įštoji'itfo mb-

DrUūgijbš 
jichų” namo, antros lubos, 
1739 Šb. ©ate Št.

Stokite į dcirbąl
Chicagos Lietusių Dj?UūgijŪi 

yra re’ikalihga durbtibtb’jų, fėi 
kalinga pasišventusių narių, 
kitfiė netiiigi įfaširiėti naujus 
narius Draugijon. Jeigu Tam-: 
sta manai, kad gali Draugijai 
gahti nors kiek naujų Dailų,1 
tai esi kviečiamas atvykti į 
Draugijos rifisį įrškitū^ti if 
vėliš'tt clUrbubtis Dra'ttgijOs 
naudai. Df’išaš ųtdUi’aš ‘įri’Tmii- 
diėniūiš ir kėtVirtkdieriiŪiš 
nuo 4 ki 9 valandos vakaro.
Lauksime. /

y 
O

— Aš pats.

ŠIANDIE DR-JOS 
'ŠUšmiNKlMAŠ
Šiandie ChičūgoŠ- * Lietuvių 

Draugijos susirinkimas Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Auditorius p. J. P. 
Varkala išduos pusmetinę at
skaitą, bus rinkimas darbi
ninkų piknikui, apkalbami ki
ti svarŲųs reikalai organiza
cijoj. bariai kviečiami atsi
lankyti. —Valdyba.

pradekite dau
giau DARBUOTIS

MteSMtNCUOSl
ii i feiriėiiZ iirifrih— Nat'.—r, —

Toluea^Ill
Angliakasių gyvenimas; aulo 

mobilia nelaimė

Naujienas galima gauti nusi
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 SUpferior ate.

j, p » ■ • _ •“ — ~ ■

CHICAGOS LIETU
VIU MAUGIJDS

PIKNIKAS

Mūsų Draugijos
:gaHU$ M&Sfi-:

■t . 4 y1-,. > t "<.»■■» įu .m t

V -M '■ '.Vį, '

P: čerienė,
K

M.

M,

Narbutas, 
Dovidaitiš/ 
Mąrčukari'ienč, 
Viečerieiife, 
Venckų vien č, ' 
Mozuraitiš/ " , 
Valackienė, , . ■ i -i » ‘ .K. Valackienė,

J. Gudliiiigis,
A. Kvedaras^
11 Ilriedienč, ,

WfWi|dS 
nariai: ‘

K. Viliertė,
’a..

O. Matulevičienė,
J. Jankus.

šiame fūažame miestelyje 
jriieš kadaike Sūrėjome anglia- 
kasyklą, -bet jau Apie 10 metų 
icaip ją visai uždare. Dėl tos* 
priežafirtres apie 400 žmonių 

didžiuma 
žfriOnių iittftėtė po višą Ame
riką, bet ddt Apie 100 rhainie- 
Tijį-^šėffell^ ir jaunuolių te-' 
ęegyvėh’d Vietoje. Besitranky- 

į)6 tfįiMiiikę gfaunanl 
Tfdfš 'padirbėti. D$i!ugiau- 

Žtai VtfžiitdjŪtii už 12 inylių į 
ihitilcšltų afiglių kasyklas. Už- 
ta*biš riėkbks. G&lirrttb uždirb
ti iki $3.00 į dfčną, už aštuo
nis vaiandM. ✓

Kaip kitūf, taip ir čia turi- 
riib afifliakūšių lokalų, No. 
M7, Bifibnk, III. Gyvenant 
apiė 12 inylių ntiO kasyklų 
kaftaiš pasitaiko klampoti 
įiėr pūrvyriūš, žiemos laiku 
per pusnynus, bet kų padary
si, kad hera kitokių darbų1. 
Turiinė pasitenkinti ir tuomi. 
Bet tidk to. čia, kaip ir kitur, 
rėhkfiįne lokalų valdybos na
rius kiekvieno birželio mėli, 
pabaigoje.

, Mūšų lokald valdyboje ’btivO 
visi “kompanični,” bet šį bir
želio inėnešį, iries tblūkiškiai 
susitarėme pasį'pTieŠinti. Sa
kom, turime išrinkti “dige- 

, rius”, nes per toli kiti nuėjo. 
Padarėme perversmą. Gavome 
viršų, nes j prezidentus iš
rinkome italų J. Kamancioli, 
ir į kitas valdybos vietas An
taną Kajaušką ir Philip Šti- 
mac. /Visi ^digeriai” iŠ Tolu* 
ęoš. Vienas jų, kaip minėj ai 
italas, aritraš lietuvis, trečiaš 
—austras.

įvažiavo į stulpą.
Pirmų Hepb'š įvyko štai koks 

a'tsitikimas. Lietuvis P, Baų- 
li^kkš ir italas Jack Bizzio; įsi- 
katfŠę ’jib gerų “būriią”, pasi
leido išbandyti automobilį.

Antradienis, liepos 10, 1934

3atrūuk^ Ilk seytyrilūš rityiifeš, 
kad ¥5žė į TfeTėgmrifį . sfulpų,: 
Si rėžė... Stulpas trūib Mu

šiau, o keleiviai nulėkė per 
tvorą į 'fūrmerid lauką. Dabūr 
vienūs guli li?go’n$n&je, kStas- 
Vaitdja namuose. Laimė, kad 
tai buvo stulpas, o ne kitas* 
autotribbiliš, ries sužeistųjų1 
skaidris būtų didesniš, o gal' 
butų buvę ir užmuštų.

—Antanas Gajauskas.

Padėka Dū X L 
Graicimui

pailštrit dirbti dėl Kupiškio 
kūTfūrmių reikalų : per ilgą 
laikų dUrbiiojatės ir nei kiek 
nesigailėdami savo brangaus 
lūikb ii* lėšų. Jei bebūtų ekb- 
nomihio kriZio, tai galėtumėt 
Kupiškio kulturinius reikalus 
pastatyti priderančioje aukštu 
moję, galėtų Kupiškis būti pū- 
Vyždliii Visiems Lietuvos mie
steliams ir miestams.

Mūryt, Tamstos darbai leid
žia giliūs šaknis: jau iškila 
ria’ūjų teikėjų, p. D. Girdvūi- 
riienė — Tamošiūnaitė, kuri 
drgžmižtfoja kupi^kėfius dėl įs
teigimo laisvų kapinių Kupiš
kyje. Taigi Tinsta įsigysi, tur 
būt, Čielą organizaciją į pa- 
gMbą. Matydami Jūsų tokį 
Vfeikltfmų, iiles Kupiškio lais- 
vamahitfi labai nudžiugonife.

Su augšta pagarba, 
P. Vaitiekūnas, 

Pirmininkas.
Kupiškis,
Maironio g. 16.

Tamošiūnaitė kuri

PILĖS
Ue peilio, degifiiiho arbh ėlektrikOs 
VOTIS, SČKAgAS, FISTŲM8fc PRUR|ril8 
(Nleian«oa Pilės). PKOSTATITIS Jr kitos 
meilinta ligos gydamos musų 'IVelnu Ir rte- 
skaudžio VAKICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie jrra .ne-

PIKNIKAS ĮVYKS ‘22 LlĖ- 
POS, JUSTICE PARKE.

Dr. A. L. Graičunui, 
3Š10 So. Halsteė Št., 
čhicago, 111. 
b. s'. A.
Gerbiamas Tamsta:

L. Et. K. Dr-jos Kupiškio 
skyriaus vardu dėkavoju la
bai Tamsta už pasidarbavimą 
ir taipgi labai dekavOju au
kautojams už jų aukas $26.80 
gav'aū. Walyt, jųš nei kiek ne- 1034 m. birž. 13 d
------------- --------- ------ > —----------------------- :—■   u- ■ , |li.hw;llT.-.;r ■ ..... it,.,, t.;, 1.11. r - r ,
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i VINEW00B BEER BARBENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra Rfiaži vieU dėl piknikų, išvažiavimu ar kitu parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gei*a Vieta dėl autbmobilią sustojimo. 

Užlaikome pirrhds rūšies skanins gėrimus ir užkandžius.
WM. D^ffitAUŠKAS

^inoV? Springs 48 .
WiBow Springs, UI

JJ'—* ■'..............r

Į, „4
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1935 RADIOS
: w. L ____  - y -■

PffiLCO ir kitų žymių Išdirbysčių, jau iš- 
kraūtos ant patodos Sudriko Krautuvėje, 
Š4I7 ŠO. Ualsted Št. „Taip ištobulintos, kad 
pagauna tolimesnius kraštus.

GERESNIS BALSAS IR GRAŽUS

frelt atsiliepta j I| treatment*.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA IŠ NAMŲ 
VAttltOSE 

GYSLOS IR VOTYS
{Greit ir be Skausmo. Pap 
.Daugelis žmonių manų, kad Jt«. 
RHF.UMAT1ZMO. NEFRITIS. N 
ARTHRITIS. NERVIŠKUMO, arba 
LIGOS, kuomet Jų Ilga tikrai paeina nud 
VARICOSK GYSLŲ, VARICO8E VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MOLINAS U- 
Thi VARTCT’k piila^ ūMritt&i 
—KODĖL NE JŲgf

- 4^ '

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELĘ DYKAI 
Dykai Eg^it^cifaJ4 Ptf«M»it<»' 

Ofiw Valandos: & iki 8 kasdien. Antrad. ir1 
Penktad. tiktai nuo 9 iki. 6.—Nedelfomie 
nuo 9 iki 1 t>O pfėt.

VARIGUR
INSTITUTE ..

64 WEST 
'4-toe labos

Taip šūkarit, mūšų ’pikhikaš 
Višai Wti — jį tūrešiine už 
"dvylikos didftų. Neūbejojū, 
kad mes visi stropiai rengia
mės į pikniką, nes čia kaip ir 
bendros šeimos hafiūi šūšei- 
sime, pasikalbėsime, pasišok
sime ir pilė p’rOgos nors kiek 
pa'gtffkšftošime; Tai bus kaip 
ir naujos gadynės atlaidų die
na; po įvykusio pikniko jau
simės lehgvfesnc širdžia, tarši 
iitiOUėmių maišą nusikratę, 
deriaū jausimės štai kodėl: 
tyras oras, lai musų sields 
maistas, pasimatymas ir pasi- 
kalbėjimas SU šŪVo Seniai ma
tytais draugais, tai tikra šir
dies “patieka.”

Neabejoju, kad piknikas 
bus priruoštas tikrai gerdi. 
Jeigu tokie sūmrfnųs vyrdiį 
kaip M. Kasparaitis, J. Kauli- 
haš, J. Grigaitis, K. ČepukdsRANDOLPH ŠT. i a a u 

Garrlek Tbeatra Bld». Ambrose, nemokėtu tRP

Užėjus vasaros karčiams, paš 
triūsų Draugijos darbuotojus 
pasireiškė kaip ir koks sustin 
girnas —-mažiau rodoma veik
lumo, mažiau įrašoma naujų 
riarių. Tokius mūsų ŠtŪmbiOš 
darbuotojos, kaip draugės 
Ratkevičienė, Simo>naitiėnė, 
Bėttdžienė, visai gyvumo ne
berodo. Ne kitaip yrft ir šu 
yyrūiš —. Kemėšis, Ga’Iskiš, 
Ambrazevičius ir kai kurie 
kiti lyg kur dingo. Vien Se
nas Petras ir Milleris dūr šiek 
tiek gyvybės žymių 'rodo.

Verta priminti musų dai- 
buotojams, kad atostogų lai
kas tegul būna skaitomas iš- 
sibaigŪšiU, darbas privalo pro
gresuoti. Laukiam grįžtant į 
p!i.tiqąjį dUrbo sįiferumą —- 
tingėjimui neprivalo būt vie- 
tbš. Kviečiam Vėl pVaidėti 
rišf^ūdtiš.

Pora žodžių Draugijos 
nariams.

Kibk Vien ūš iš jūšų turite 
drafūgų ir pažįstamų. DUŪgū- 
ma jš jūsų furitfe Šeimynas ir 
būrį giminių, reiškia, kiekvie
nas draugijbs darys ttirii būrį 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Jeigu taip, tai kiekvienas iŠ 
jtišŲ galite Draūgijūs labili pa
sidarbuoti, įrašydanii jeigu 
jau -ne savo pažįstamus, lai 
bent gimines bei šeimynos n & 
rius. Ypač kiekvienas tėvas, 
kiekviena motina, k'tfrie fešate 
šitos Organizacijos nariais, kb- 
dėl nepasirūpinate padaryti

■ „j..... „i,......

PROBAIH
suteikia 

baf*ztfaskK^M<*

skutimus

, „ / KaiiioS $ŽQ,Ob '.ir. ą
Rūdiri ir VictrOla Kombinacijas po 

tr aukščiau ..-...L......
Dabar, vasarą, prieš radio šeidną, j&s parsiduoda pi- 

tjidu. Sdiią rttdib ptUUiarite į mailius.

UiV i

Buy gfovės Wh What 
IikaW4

KAra reikalo aaoKSU BOc ar

knoklt vilkindami ąii 
apsaųrojima s a v o

Fennnmymtt. Prisiųa- 
‘kitę 'braižini ir ihm ti*.‘£te,i3a

KN™BL’
S&irtaL*

CLAkENČt A. O’BRIĖN 
Rejjlstered Patent Attorney 

43-A Securit'jr Stringa & Commeroiai 
benk frutfdlrig

‘ttiirectly at'reėt frbiH WWht dtfttt)

WArfmW6¥bN. "d. K

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK

NAUJOS • 
SKAi^YKLOŠ
po $4Q.5G ir ■

ankščiau

urfiėbhVtVhM**©*) <*>

USTEftlNE 
tČOISi PAŠTE

J5L

rPSTE^TSi __________

v

i PRGbAK BĮ.ADE)

J

J VejvefetA tortingai švelnią 
Ųheddar Sūrio skoni sudėtą 
d u K visokio sveikatą 
palSikariŽio maisto.
„Labai, 'maistingas dėl ku-

Stop 
^Jtching

PROSINIMO 
MAŠINOS.

U ____ . , • I . . •

H0USE, THOR, APEX,

” $49-50
DYKAI 26 šmotiĮ sidabrinis 
štato setas tiktai trumpam 

laikui.
: J 

Įmokėk rikiai $5, po tam po 
$1 į savaitę, taip kdd skal- < 
bykla pati išsimokės

$9.00®

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

ir aukščiau.)
Vartotos skalbyklos 

po ..................

Ne^siriipįnfeir< dg] 
odos hiežejimo, Plai 
skanų, Išbėrimu, 
DfcniiU-4r kitą odos 

erzinimu- Gaukite bonka Zfemo Šfeteį: ‘it priemonę
nifežėjitntii pašalinti. Le&A vai
toti visuomet. Visose aptiekose

Virimo... kuotankiausiai!.

JOS. F. BUDOIK,
IN’COŪPOrATED •

3417“21 So. Halsted Street
" Tel. fioulevard 8167^4705

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKl- 
N1Ų REFRIGERATORIŲ

BITDMK0 raDio programai —
wbfc> 970 K. nfetfŠMothis ttiib 1M iki 1:30 tbt
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SLA. SEIMAS
Rašo Baron Von Pliokšt.

(Tęsinys)
Strumskio burbulas.

P-nas Strumskis įsitikino, 
kad jo kazyros visai prastos, 
nėra jam laimės lošio laimė
ti, nusitarė pusti burbulą 
adv. Bagočiaus nuodėmių. 
Jam prisiminė Pittsburgh’o 
seimas. Pittsburgh’o seime ši
to paties typo ricieriai irgi bu
vo paleidę antį, kad adv. Ba- 
gočius papildęs kokį tai baisų 
prasižengimą, detektyvai lau
kia jį areštuoti, kai tik bus 
prezidentu išrinktas. Į bailes
nius delegatus šitokie gandai 
galėjo paveikti, bet delegatai, 
kurie turi nugarkaulį, pažįsta 
musų senosios gvardijos “sky- 
mus”, žino ko verti šitokie 
gandai. Nežinau kiek jie su
klaidino mūsiškių delegatų 
Pittsburgh’o seime, bet tas 
“skymas” Detroito seime buvo 
sutiktas vien biauriu pasipik
tinimu iš didelės didžiumos 
delegatų.

Trečiadienio vakare tuoj po 
sesijos, p. Strumskis eidamas 
per delegatus pradeda pasa
koti, kad adv. Bagočių detek
tyvas sekioja ir bile valandą 
gali būt areštuotas,, nes kelio- 
liką baisių nuodėmių esą pa
daryta. ' i;' Į

Mūsiškiai delegatai tuoj su
prato melo tikslą, bet nusitarė

surasti melo siūlo pradžią. Mis
terija išsiaiškino sekamai: per 
porą savaičių prieš seimui, žino
mas “garsusis“ lietuvis detek
tyvas sukvietęs stambiosius 
tautos šulus j svarbią konfe
renciją ir pasakęs jiems seka
mai: “Jus visi žinote, kad aš 
esu tikras lietuvių tautos sū
nūs, lietuvių tautos reikalai, 
tai mano ir jūsų reikalai. So
cializmo hydra užsimojo pra
ryti musų vienintelę įstaigą, 
tai yra SLA. Musų visų šven
ta pareiga ją gelbėti. Aš dirbau 
sunkiai ir nuoširdžiai ir mano 
kilnaus darbo pasekmės mano 
kišenių j e. Todėl gi prašau jūsų 
vardan labo tautos priimti ma
no sekamą propoziciją: turiu 
prieš adv. Bagočių apie šimtą 
įvairių nusikaltimų, o porą iš 
jų yra kriminaliai, aš jį galiu 
areštuoti net prieš pat 
mus seimo laike. Pertat, 
tautos sūnus, sudėkite 
tuoj tūkstantį dolerių,
bus padaryta, kas buvo čia 
no sakyta jūsų naudai.“

rinki- 
ponai, 

man 
viskas 

ma-

vi-P-no detektyvo planas 
siems patiko, nors pasirodė ir 
gana abejotinas, kad tinkamai 
išdegs. Tūkstantis dolerių buk 
buvę sutikta, bet tiktai tada, 
kada planas realizuosis naudai 
gerų tautiečių. P-as detektyvas 
matydamas, kad su liurbiais 
nieko gero nebus, piktai pasa-

kęs: “Jeigu jus šiokie ir tokie 
nemokat įvertinti mano kilnaus 
sumanymo ir dar abejojate apie 
mano plano tinkamą įvykdymą, 
tai eikite sau po šimts..... Bet 
ponai- dar aš turiu jums atsuk
ti kitą medalio pusę ir štai ji: 
Aš prieš Bagočių turiu Surin
kęs apie šimtą įvairių nusikal
timų, bet prieš jumis, ponai, 
turiu surinkęs daugiau dviejų 
Šimtų. Jeigu nesutinkate man 
mokėti tūkstančio dolerių už 
ūsočiaus nusikaltimus, tai aš 
parduosiu Bagočiui jūsų surink
tus nusikaltimus už penkis šim
tus dolerių ir jus visi dar prieš 
seimą atsidursite kalėjime.“

čia atpasakota visa komedi
ja pasibaigusi tuomi, kad visi 
iš susirinkimo išsiskirstę ta/si 
musę kandę. Bet geri pono de
tektyvo sumanymai dar vis 
vaizdavos p. Strumskiui seime 
ir norėjo baubu gąsdinti kai 
kuriuos delegatus, bet gaila, 
kad tuomi jis pats save diskre
ditavo. Ir taip pučiamas bur
bulas p. Strumskio baigėsi be 
garbės jam pačiam. SLA pre
zidento vainiko nedasigavo.

Komisijų raportai
Tiesa pasakius, man visi ra

portai nepatiko. Tiek Pildomo
sios Tarybos, tiek atskirų ko
misijų — visų ilgos litanijos, 
skaitlinių skaitlinės, žodžių krū
vų krūvos ir kai pasirodė, kad 
net patys vyriausi Pildomosios 
Tarybos nariai ne visai tiksliai 
suprato reikšmės žodžių, ku
riuos naudojo savo raportams 
prirengti. Pavyzdžiui, vienas

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

w LIEPOS BARGENU
W*M0NMIV

KARNAVALAS

7
beGraži Piųue 

rankovių dresė

•NAUJIENOS. Chicago, UI.
— --------- ------------- ------- ------------------- -————T—r

Pildomosios Tarybos narys, no
rėdamas sukelti optimizmą de
legatuose, savo raporte pasakė 
maž-daug sekamai: “Musų Sto
vis yra taip geras, kad mes bi
le dieną galime išmokėti vi
siems SLA nariams pomirtines 
ir dar didelis kaupas pinigų 
liks.“ Kada vienas iš delegatų 
pastebėjo, kokiu budu tas bu
tų galima padaryti, jeigu mu
sų turtas yrą, tiktai pusantro 
milijono, o musų atsakomybė 
virš šešių milijonų. Raporto 
teikėjas paaiškino, kad jis savo 
sakįniui subudavoti nerado tinT 
karnų žodžių lietuvių kalboje, 
■pertat čia ir buvo kiek netiks
lumo pažymėtame pasakyme.

Geriausią rnan patiko rapor
tas Skundų ir Apeliacijų ko
misijos pirmininko adv. Raste- 
nio. Jis buvo prirengtas pa- 
jnokslo formoje ir gale savo pa
mokslo įspraudė sekamus reikš
mingus žodžius: “Už šitą ra
portą malonėkite sumokėti 
$200.“ Didžiuma delegatų, ma
tomai, nesuprato poetingų žo
džių musų gerbiamo komisijos 
pirmininko, . kuriais pamokslas 
buvo išbarstytas, nei negalėjo 
sau įsivaizduoti už ką reikia 
mokėti tuos du šimtu dolerių, 
kuomet komisija nieko neveikė, 
bo jeigu ir veikė, bet nieko ne
pasakė kas., buvo padaryta jų 
pareigų srityje kaipo Skundų 
ir Apeliacijos komisijos, šitas 
geras raportas buvo atmestas. 
Bet vėliau musų geras draugas 
Bučinskas raportą vargais ne
galais sulopė — seimas 
ėmė ir du šimtu visgi 
užmokėti.

Bet aš dar geriau

......... .   v - DABAR MES 
ESAME PRISIRENGĖ SU NAUJU STAKU, KURĮ PRISIUNTĖ MUMS MAIL ORDER DIVIZIJA — 
I KURIA PUSE NEPAŽVELGSITE VISUR RASITE KA NORS NAUJO — KA NORS KAS JUMS REI
KALINGA — IR ATSIMINKITE, Už KAINA KURIA JUS NORIAI UŽMOKĖSITE!! ATEIKITE ANK-

5OOODRESIU
VISAS NAUJAS ŠVIEŽUS STAKAS TIK KA PRISIŲSTAS MAIL 
ORDER DIVIZIJOS ŠIOS DRESĖS JUS NUSTEBINS — IŠĖJIMUI 
DRESĖS — SPORTO — NAUJOVIŠKOS. Dresės dėl kiekvienos 
progos. Vertės $2.98.

. Išpardavimas iš Išpardavimų!! Pirkite Dabar!! 
Didelės Sutaupos ant Visų Pirkinių 

$60,000 VERTES NAUJO PERVIRŠIO!!! ,
AČIŪ JUMS už tai, kad pagelbėjote įpums prašaHnri _musų_staką iki plikų sienų •

I KURIA’ PUSĖ-NEPAŽVELGSITE VISUR RASITE K A NORS NAUJO — KĄ NORS KAS JUMS KEI

STI IR PASIRINKITE PASTEBĖTINUS BARGENUS!

3jų šmotų kombi
nacija, Skrybėlė, 
Dresė ir Pirštinės

SPECIAL IŠPARDAVIMAS
DIDELIO SAIZO DRESĖS

Tikras Sensacingas Pasiulijimas Pique Kombinacijos, Rayons, 
Margos, Bovelninės ir šilkinės iškaitant. Vertės iki $5.98. Kiek
viena tikras Bargenas

$1.49
KARNAVALO

SKRYBĖLĖS — 6000 .NAUJŲ 
VASARINIŲ SKRYBĖLIŲ — 
Vertės iki- $1.88 — Sutaupykite 
vieną gQC
doleri ...............................
NUO LIETAUS BALERINOS — 
Pakol 4000 išteks — raudonos, 
juodos, mėlynos ir 9 E f*
žalios ......................... v......... EU U
2000 MILTŲ MAIŠAI — išskalb
ti ir baltinti. Geri dėl indų abru- 
sų, dulkes nušluostyt, valy- C p 
mui — už vieną ............... vU
75c. DARBINIAI MARŠKINIAI, 
Pilko chambray. “Uncle Sam” 
brand — Kiekvie- A 9 O p 
nas ....................................  WWV
ATKARPOS — 5 sv. maišai bo- 
velninių atkarpų, likučių, ir tt. 
dėl kaldrų ir lopimo — 
ir tt. — Maišas ...............
BEACH PAJAMOS— Gra- 4Qp
ATHLETIC UNION SIUTAI dėl 
vyrų. Padaryti dš geros ma
terijos už O Q p
tiktai ................................... fcvv

STEBUKLAI!!!
' " ~ \ V ' 

650 Broadcloth ir 
MARŠKINIAI. Didžio 
— Maišytų 
šaižų ..............................

MOTERIMS 
NECkWEAR

Naujoviški 
14 iki 20 

69c
FIRANKOS SCRIMS —
2 Yardai ............................... ■ U V

15c
MOTEĘIMS ŠILKINES
KELNAITĖS ............ .......
MOTERIMS VILNONIAI 70^ 
Maudimosi Kostumai   i V
MAŽULĖLĖM 1Qa
DRESĖS ..........  ..............
MOTERIMS BLIUZKOS 
ir Svederiai ........... .........
VYRAMS MAUDYMOSI QQa 
Kostiumai ...........................
NAUJOVIŠKOS AVALINES IŠ
PARDAVIMAS — Pasirinkimas 
daugelio stylių Kuban Aukštom 
Kulnim, tamsiai rudi, šviesiai ru
di ir juodi. Baltos taipgi.
Maišytų šaižų ................... O O V

KARNAVALO IŠPARDA
VIMAS 

Baltų ir Lengvų Kid 
*Perforations, *Arch 
♦Naujoviško Efekto, 
Kuban užkul
nis ..................................

čebatukų
Supports

Spike ir

51.49
SPECIAL PASIULIJIMAS!!! 

Tęsiamas sulig 
SPECIAL PAREIKALAVIMO 

Jus perkate viena porą čebatu- 
kų už išpardavimo kainą, ir 
jūsų kvitą verta 50c. dėl ant
ros poros per visa ši mėnesi. 
Tas liečia čebatukus nuo $1.49 
ir virš, išskaitant Arch sup- 
port stylius. Atsiveskite sa
vo motutę, sesutę, kaiminą ir 
drauge.

Visų šaižų

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET 

5.11 South Paulina Street—Marshfield "L” and Street Car to Door
Hours 8 to 6—Thursday and Saturday E ves. to 8:30 P. M.

..—      f . '..■.'‘'■■■.■■■.■.rT' :■■■?■ ..f '! ij"t."-t;-.

CENTRAL’S DIDŽIAUSIS LIEPOS MENESIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENU NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.

ji pri- 
nutarė

gerbiu 
Sveikatos Komisiją, kurios pir
mininku buvo dr. Montvidas. 
Jis trumpai ir storai pasakė, 
kad —- “raporto nėra.“ šitok
sai raportas visiems seimo da
lyviams buvo aiškus kaip die
na. Nereikia nei sakyti, kad 
daktaro raportas buvo priimtas 
vienbalsiai. Bet daktaras pasi
rodė gana prastas biznierius; 
jo raportas. ;turėjo būti seka
mas: “Raporto nėra — bila už 
sveikatos komisijos darbą šim
tas dolerių“. Esu tikras, kad 
raportas butų buvęs vienbalsiai 
priimtas, nes'*seimo dalyviams 
raportai buvo isiėdę iki gyvam 
kaului. Butų visi delegatai su
tikę mokėti daktarui šimtą do
lerių vien už tai, kad neskaitė 
raporto. Gaila, kad nemokėjo 
patogios progos panaudoti sa
vam tikslui.

.Prie raportų dar kitas gana 
juokingas nųotikis. Pildomosios 
Tarybos • nariai ir komisijos 
skaitė raportus iš išdrukuotos 
knygos, kurią ir delegatai tą 
pačią knygą turėjo. Reiškia 
vieni skaitė, o kiti sekė ar mu
sų Pildomosios Tarybos nariai 
ir komisijų pirmininkai moka 
skaityti. SLA kainavo virš 'še
šių šimtų dolerių visi raportai 
atspausdinti knygoje vien to
dėl, kad sužinojus ar musų vir
šininkai moka skaityti. Ir taip 
musų viršininkai per tris die
nas laikė iritims egzaminus — 
įrodinėjo, kad jie tikrai moka 
skaityti. Vienas iš delegatų api
budino šitą visą komediją se
kamai: “Per tris dienas juokus 
krėtėm, o ketvirtą dieną tur 
būt pradėsime rimtą darbą 
dirbti“. Gana apie raportus.

♦

Kebli musų padėtis
Musų pažangiųjų delegatų 

seime spėkos viršija mažiausia 
33 balsais sudėjus daiktan vi
sus opozicijinius delegatus — 
sandariečius, fašistus, komunis
tus ir bėpartyvius. Musų dele
gatai jausdami turį viršijančias 
spėkas, užsimanė šluoti lauk vi
sus tuos, kurie ne musų plauko. 
Ypačiai mūsiškiai delegatai pri
siminė Pittsburgh’o seimą, ka
da sandariečiai ir fašistai ben
dromis spėkomis referendumu 
išrinktus viršininkus nustūmė į 
šalį paneigdami organizacijos 
narių balsą. > Buvo norima tuo 
pačiu “zoplotu” atsilyginti san- 
dariečiams. Ypačiai dar i> tas 
skatino musų delegatus prie 
čia pažymėto žingsnio, kad sąn-

Setai, Miegamojo

pasidarė
Gal

dariečiai vietoj ieškoti budo 
kooperavimo su mūsiškiais ėmė 
grąsinti, kad jeigu nei vienoj 
jų neišrinksime į Pildomąją! 
Tarybą ir nepaliksime Vitaičio 
redaktoriumi — jie atsisakys 
eiti ir į komisijas. Žinoma, gąs
dinimai buvo vaikiški, niekas 
gąsdinimų neišsigando, bet mū
siškiai visgi laikėsi minties, 
kad geriau rinkti tuos, kurie 
yra gavę' didžiumą balsų refe
rendume. šitą faktą musų dele
gatams aiškiai nušvietus didelė 
dalis delegatų su tuo sutiko. 
Tiktai vienas p. Mikalauskas, 
nors ir buvo gavęs didžiumą 
balsų visuotiname balsavime, 
bet seimas jo vice-prezidentu 
neišrinko — pasirodė gana ne
populiarus seimo delegatams. 
Tas jo nepopuliarumas kilo iš 
to, kad jis buvo skaitomas gry
no plauko fašistu. Ar p. Mika
lauskas yra. fašistas, .ar ne, to 
tikrai pasakyti negalėčiau, bot 
didžiumoje delegatų buvo su
prasta, kad jis tokis, o ne kito- 
kis.

Nemažiau keblumų buvo ir 
su redaktoriumi. IP-as Vitaitis, 
ypačiai laike seimo,
delegatuose nepopuliarus.
vien todėl, kad jis mūsiškių de
legatų buvo skaitomas senosios 
“gvardijos“ dvasiniu vadu. 
Ypačiai jo įde»Ųi į priešseiminį 
numerį “Tėvynėn“ vienos SLA 
kuopos kriminalio pobūdžio 
šmeižtas formoje įnešimo — 
prieš adv. F. J. Bagočių. Tas 
davė delegatams suprasti, kad 
p. Vitaitis aktyviai remia 
Strumskį, Lopattą ir kitus, ku
rie yra kandidatai prieš pažan
giųjų “sleitą“. Nors p. Vitaitis 
ir aiškinosi, kad minėtas kuo
pos įnešimas esąs tilpęs be jo 
žinios, bet didžiuma delegatų 
vargiai tam tikėjo.
; Tečiau&.^yisgi nemaža dalis 
musų delegatų sutiko balsuoti 
už p. Vitaitį, kad davus progą 
jam pasirodyti ant kiek jis mo
kės tinkamai kooperuoti su 
nauja Pildomąją Tarybą. Ka
dangi Apšvietos komisija yra 
didžiumoje pažangiųjų rankose, 
taipgi Pildomoji, tai redakcijai 
šlubuojant reikalą galima leng
vai sutvarkyti.

Mūsiškiuose delegatuose čia 
pažymėtais klausimais buvo 
truputį trinimosi, bet tas ėjo 
gana draugiškai, iš šalies ma
žai kas tą galėjo pastebėti. Bet 
užsibaigus rinkimams trinima- 
sis irgi užsibaigė —. muęų de
legatuose užviešpatavo šimto 
nuošimčių bendrumo dvasia.

(Bus daugiau)

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BVLAW

VAŽIUOJA į LIETUVĄ: — 
žymus veikėjas tarp Chicagos 
lietuvių ir nuolatinis 
nų“ korespondentas, 
šniukas, važiuoja 
Lietuvą. Liepos 16 dieną 10 v. j 
ryto iš La Šalie stoties išva-.1 
žiuoja į New Yorką, o liepos Į 
17 d. laivu Drottingholm iš
plauks ir po 10 dienų pasieks 
Klaipėdą.

Liepos 14 d. Joniškiečių Kliu- 
bas R. šniukui rengia išleistu
vių bankietą p-nų 
iriuose, adresu4 7433 
mont Avė.

šios pašalpinės ir 
organizacijos steigime p. šniu
kas daug yra pasidarbavęs ir 
paskutiniu laiku buvo išrink
tas kliubo prezidentu.

R. šniukas turi draugų Chi
cago j, kuriems* nebus malonu 
jo išvažiavimas į Lietuvą, 
bus smagu, kai sulauks jį 
gryžtant. Laimingos jam 
lionės!

Seklyčios 
kambario Setai, Valgomojo 
kambario 
dabar tik ______
Užbaigimas išpardavimo

ledaunių ............... $13-95
9x12 kaurai, verti $49,

special .....  ... $19-75
9x12 Felt Base Rūgs $3.99

$9-95

Setai verti iki $150,
...... . $29.95

“Naujie- Pusryčiams Setas ......
Rokas basiniai Pęčiai, porce

atlankyti i .................. $29.50
$50 Lounging krėslai $14.95 
Karpetų šlavykai ..... . $1.79
Flooę Liampos, Bridge 

Liampos arba Table:
’ Liampos po  .............. $1.98
Kortoms lošti staliukai

po  ..........................  59£
Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATĖR KENT — PHILCO 

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

J. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 So. Halsted 
Street

Baltų na-
So. Clare-

kultūrinės

bet 
pa- 
ke-

DŽIAZO GADYNE: — Pra
eitą šeštadienį policija užklu
po keletą Taxi dances ir areš
tavo apie 50 jaunuolių. Jie bu
vo nugabenti į skirtingas po. 
licijos stotis.

Džiazo muzika nieko bendra

neturi su tiro, nes ji yra prak
tikuojama kiekvienam paren
gime ir yra leistina. Bet Taxi 
salėse kai kada jaunuoliai el
giasi nederamai.

Garsinkitės Naujienose
■■■   I « I ... ... .... ........ .  ...— — *1

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS I

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuviu Dienos Komitetui, 
2324 So, Leavitt St., Chicago<;Bl.

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

Mano vardas ir pavardė 
Amžius ............... ...............
Užsiėmimas ...................... .
Kur mokinausi .................
Adresas ......................... ......

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine. > 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

a

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQU0R
COMPANY

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

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

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

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

BRIDGEPORT LIQUOR CO.. Ine
3252 So. Halsted Street

VICTORY 5382—5383

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfi JUSTOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir, puilės. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo lūs išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tukštančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. _ . ___
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5578
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NE DARBO, SĖT PASKIRSTYMO KLAUSIMAS
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.Vienas labai pojjuleriskaš aihėrikontj tašytojaš kri
tikuoja tuos, kurie reikalauja, kad Žriloflėnis būti} už
tikrinta proga užsidirbti duonos kąsnį. Jisai rašo, kad 

* žmonijos istorijoje buvę sugalvota daug visokią planų 
žmogaus būklės pagerinimui, bet visi jie pasirodę neti
kę, išimant vieną, būtent; norint turėti geresnį gyveni
mą, reikia sunkiau dirbti.

Ar iš tiesą taip?
Jeigu pažvelgsime į praeitį, tai pamatysime, kad 

geriausią gyvenimą beveik visuomet turėjo įvairus po
nai, svietiški ir dvasiški; karaliai, kunigaikščiai, bajo
rai, vyskupai, t. y. tie, kttfie dirbo mažiausia arba visai 
nieko nedirbo. Sėriovės laikais darbą atlikdavo vergai, 
o laisvi žmonės laikydavo darbą net pažeminimu Žmo
gaus vertybės.

Jeigu pasidairysime aplinkui dabar, tai irgi paste
bėsime, kad visokių gerybių yra pilni tie, kurie valdo 
kapitalus ir pasišamdo kitūs žmones, kad Už jtfos dirb
tų. O tie, kurie kapitalų neturi ir gyvena tik Savo dar
bu, didelių prašmatnybių nėtižsidirba ,nors ir dar taip 
sunkiai dirbdami.

Tačiau aukščiau paminėtasai rašytojas visai užmir
šo apie tuos, kurie darbo neturi. Metai laiko atgal tokių 
bedarbių Amerikoje buvo apie 14 milionų# šiandie jų 
dar tebėra, gal būt, koki 10 milionų. Jo patarimas Ši
tiems milionams bedarbių “dirbti sunkiau” savo būklės 
pagerfnimtrf skamba tiesiog, kaip pasityčiojimas.

Idant bedarbiai gautų progos užsidirbti duonos 
kąsnį, šiandie stengiamasi sutrumpinti darbo valandas' 
dirbantiemsiems. Elgiantis priešingai, tos didžiausiosioS 
šių dienų problemos masinte nedarbu problemos 
visai nebūtų galima iššprįsti.

Darbo klausimą pramoningosios šalys su mokslo’ 
ir technikos pagelba jau yra išsprendusios. Darbo ran
kų ir mechaniškų darbininkų (mašinų)* tos šalys turi 
daugiau, negu gali suvartoti. Yra daug kebliau; paskirs
tyti . darbą taip, kad jo užtektų visiems norintiems fr 
galintiems dirbti. O dar kebliau yra tinkamai paskirs
tyti darbo vaisius. To negali padaryti nei vienas žmo
gus, nei grupė žmonių. Tą gali padaryti tik Visa visuo
menė.

ji nori matyt Susivienijime pla
tesnį darbą lietuvių naudai, 
kultūros darbą, apšvietos dar
ybą, susirūpinimą musų jaunuo
mene ir auklėjimu joj prisiriši- 

(mo prie lietuvių/ įskiepį j imu į; 
ją gerųjų lietuvių pobūdžių. Vk 
sas Susivienijimas to norėjo. 
Todėl ir išrinko dabar vieton 
senosios, naująją tarybą.

Tik dabar galės prasidėti Su
sivienijime tikras kultūrinis1 
darbai tarpe lietuvių ir Susi
vienijimo auginimo darbas ap
skritai. Nes pirmiaus nebuvo 
jokity darbo

u.

SVEIKATA
Rašo Dr. T. Dundulis 

Gydyfojas-Čhirutgas, Chicago

^rivyž-

LIETUVYBE SUSIVIENIJIME

Susivienijimas Lietuvių Ame-^ 
rikoje buvo įkurtas ir pasilie-- i 
ka iki šiol kaipo lietuvių tau-» 
tos žmonių kultūrinė broliška 
organizacija# teikianti moralą

• žr medžiaginę paspirtį savo na
riams; ypačiai ligos ir minties 
atsitikime.

Iš pat pradžių Susivienijimas 
ypač rūpinosi išauginimū ir pa
laikymu lietuvybės tA'rp lietu
vių, kad lietuviai būtų liėttf* 
ViaiS, o nė lėiikaiš. Tais taikais 
daugelis lietuvių dėjosi prie len
kų susivienijimo, ir iie vienas 

' jų tebėra lenkų susivienijimo* 
nariu iki šiol. Ir šiandien len
kų “Związko” prezidentu yra 
tikras lietuvis Ramaškovičius. 
Susivienijimo istorijos pradžioj

* lietuvybės darbas buvo kitoniš
kas, negu šiandien.

Jau dvidešimt metų atgal 
lenkybės pavojaus tarp Ameri
kos lietuvių beveik nebebuvo. 
Todėl it Bračttlio konstitucijoj 
nebebuvo paminėta specifinių 
lietuvybės uždavinių. Lietuvy- 

z be šitoj konstitucijoj buvo iš
reikšta tik sekamais sakiniais: 
“Remti kultūrą ir apšvietą tarp 
lietuvių... ir miriėti įžymius mu
sų viengenčių žygius ir svar
biuosius Lietuvos istorijoje at
sitikimus.”

Susivienijimo čarteryje buvo 
dar mažiau apie tai pasakyta. 
Išiikro čarteryje apie lietuvybę 
nebuvo nei žodžio. Tai bUVo lie
tuvių susivienijimas ir viskas.

IPo 38-to SėimO, kurie riesė-» 
niai įvyko Detroite, tautininkai

pradeda kalbėti, kad dabar jauf 
Susivienijime nebebusią lietu
vybės, kadangi jį užvaldė pa
žangieji. Taip kalbėdami, jie 
įsivaizduoja# kad prie senosioms 
triiybbš lietuvybės reikalai Su
sivienijime stovėję pirmoj; vie
toj, kad StašiVidnijima&1 labai 
driūg daręs palaikymui ‘Tauti
nės” dvasios išeivijoj.

Gal tokie buvo senosios ta
rybos norai, bet ne tokie buvO 
jos darbai.

St. Gegužiui bėp¥ežfdbntau- 
jant labai nedaug kari buvo pri
daryta lietuvybei, kaipo tokirii.

Sulig koūstiiūičijbs Susiviefii- 
mas galėjo ‘Tėmti kultūrą iv 
ripšviėtą tarp lietuvių”. Bet 
kiek fčmė? Tokius naudinguš 
sumanymus-, kaip* išfeiūhnaš 
Lietuvos istorijos, Susivieniji- 
,mo istorijos anglų kalboje,- vai
kams lietuvių kalbos Vadovėlių, 
kurie tiktų Amerikoje# St. Ge
gužis su' savo Pildomąją Tary
ba visuomet palaidodavo į gur
bą. Prie Gegužio Suriivienijimris 
neišleido nei vienos naudingos 
lietuviams knygelės.

: Sulig konstitucijos Susivieni
jimas galėjo “minėti svarbiu^ 
sius Lietuvos ištdrijbje atsitiki
mus.”

Viėhok buvusioji Pildomoji 
Taryba neišleido nei Viefio atsi
šaukimo į kuopas ar naridš. 
kad nors vieną sykį paminėtų 
Lietuvos nepriklausomybės pa- 

i skelbimo dieną.
Kaip šitame taip ir kituose 

lietuvių kultūros ir apšvietos 
' ^dalykuose šėnbji ŠLA Pildomo

ji Taryba buvo pasyvė, UfeVeik-

arba kūno dalis. Jeigu kas pa- 
.frėčia į višą kufią, priliečia tiė- 

iaisyfi švepliavimą, dar labiau1 sloginiu rir nėtiesioglniū' b’ūČU 
ir krilbį, kriipū tišo bfganižfiid 
dalį.

jį^pablogina.
Kalba yra viso organizmo

______ ... ..... „r,- į—
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džiugindamos, pripildė jos mo
terišką grilvą. Bilvo idip g'erri 
čia sėdėti. Visu kūnu ritsidūOti 
vėsiai Mktiėš UffiŠūtnAi if Vi
sa Širdžia klausytis- vyriškų? 
balsų, ypatingai Jurgio balsas 
škrimbėjo; gatštriii už visuš' ir 
iribiriū i^šiskyrė iš aplamo’ 
tritik^mo.

Ų?o kambarį lakstė neaiškus 
rėkavimai ir vis aiškiau ir aiš-

nei pradžios nuomonių.
Šalaveičikas, iš prit pradžių, 

kaip prasidėjo ginčai, nutyląs 
sėdėjo kampė ir klausėsi . Iš 
karto ant jo veido matėsi links
ma, truputį vaikiška išraiška, o 
paskui Purkšti srovelė fiedasi- 
protėjimo ir nepasitenkinimas 
pradėjo reikštis kampuose bur-

Saniiias tylėjo, gėrė ril< ir

••j / • -' >< ||| "I1 ■ ♦ 11 " 'f

tas vyksta ir be pasigailėjimo' 
kritikavo §afrovą dargi tuose' 
punktuose, dėl kurių galėjo jiš 
sutikti;

Dikfšsiš Go’žefika prAdČjd 
jam Aiškinti. Ji A skaitė Saite

į«

Pisčdčas atsiduso^

GyVėiiimo įvykiai, ypatingai 
medicinos profesijoj/ privėdė 
mūri prie supratimo*, kad ven
gimas ligų tūfi daugiau svar
bos, negu gydymas. Yra ne 
Ibrigva įtikinti' visiidmėtfę, kad 
tai tiesa. Drir yfri daug tokių 
atsitikimų ir dabar; kad svei
katos departaniėhtks t'ūfl sŪ 
prievarta priversti tėvus,- idant 
apgintų vdikūs nūd limpamų 
ligų įčiepijaM juos. Ar čia Sto
ka stipratimo' ar interese,- sun
kti pasakyti. i§iO’ rašinėlio' tik- 
Slris yra be jokios mokinimo 
tendencijos atkreipti Višūdifie 
nės dėmesį į sveikatos higie
ną'.

Bėt kokios ligdS gydymo ir 
vengimo pasekmės priklauso 
riūb’ ligdš prlėŽrištiė'š. Pagal 
priežastį ir vengimas arba gy
dymas ttWi būti sekamas.- Tas 
pats prineipdS Vadovauja muš, 
kada kalbamo ii? apie mikčio
jimą.

Mikčiojimo priė^tys yra 
dViėjų rusiu: pril'ifikiiftO ir pri- 

■akšt’inančid pObUd^iO. Pirmo po
būdžio priežastis yra prigimtis 
ir silpni nervai. Prigimties pa
linkimo pobūdis pasire^kia pa
šokime1 kitos ypatos
džidi, kūdikis vargiai gaiėdū- 
tinas ištarti žodžius ir 
čiū sykiu girdėdamas mikčios 
jančio kitos ypata krilbą^ pats 
išvysto mikčibjančių kalbą.

p'aakstinančio pobūdžio prie- 
žastis yra išgąstis; sutrenki
mas nervų/ ūmi apierubių per
maina ir įvairių organų įdegi
mai^ kaip tai — nosies,- ade- 
noidų ir gerklės;

Kai kurios mikčiojimo’ prie
žastys visai nesunku išvengti, 
ypatingai- palinkimo' pobudžid 
priežastis. Yra labai negeraš 
paprotis gąsdinti vaikus bau- 
baiėj pelito arba* uforii reikairitū 
ti vaiko ką nors atlikti rir at* 
sakyti. Pastarieji papročiai yrį 
lengvai išvengiami, tik reikiri 
daugiau' d&nūšio’ kreipti fojė 
linkmėje. Nepamirškime, kad 
vaikai yra labai akylus akto*- 
riai. Ką mato arba girdi, taš 
pas juos, vaikus, labai greit 
įsigyvena kaipo- jų pačių ypa
tybės dalis, kurią jaū šUnkū 
nuo jų atimti.-

Kad prašalinti antrosios rų- 
šies paafcštinančio pobūdžio 
priežastis, kaip tai gerkles 
gas, nosies ir airsų ligas, rei
kalinga gydytojaus pagalba.

Nemažfūū dėmesto reikia 
kreipti • į švepliuojančius VŪiL 
kus. Kalbinant švepliuojantį 
vaikų nereikia sykiu su juo 
švepliuoti: Mtot į vaiką, Vi 
suomet reikia vengti vartoti 
vaikišką kalbą, — švepliuoti ar- 
ba iškreipti žodžius. Taipgi ii* 
priešingai, — j eigų vaikas šve
pliuoja, nereikia: taikyti jd k$k 
bų stf barttfu* ar šauksmu, j 
švepliuojantį vaiką reikia kalt 
bėti aiškiūr, iš lengvo, neparo* 
dant sAVo susidomėjimą jo 

i švepliavimu. Kai kurie vaikai 
yra labai šarmaity vi ir jaut- 
rųs. Vaikas, pritėmijęs kitų de-

tUO pa-

(Tęsinys)
4 —Tfiigi, ptifiair ihuniš vi- 
šieiiiš, sūprrifitrimst, norėtųsi 
pfriplėriti musų pasauliožiū- 
ras ir taip# kaip mes randame, 
kad geriausias būdas apsiŠvie-^ 
sti ir išsilavinti yra sistema^ 
tiškos paskaitos ir pasidalini^ 
mas mintimis, kas bus per
skaityta, tai mes ir nutarėme 
čia sušaukti nedidelį musų 
ratelį.

; —Teks,
linksmai apžiūrėdamas višūš 
savo žibančiomis juodomis 
akimis.

\ —Klapsimas dabar yfri tori: 
apie' ką paskaitą skaityti?... 
Gali būt, kas iiOfš patieks ki
tokį programą?

ŠaffOvriš prisitoišė akifiiūš 
ir greitai atsikėlė, rankošė Irii- 
kydamris kokį tol popiėrį;

—Aš manau, — pradėjo jis 
šriūSu ii* ritibbodžiit balšū: — 
jog mūšų paskaitos būtinai 
•fėikiri pridaliiiti į d'Vi driliri; 
Nėrri abejbriesj kad kiekvtonriš 
dalykas Susideda' z iš dviejij 
elementų : gyvėniirio mokslriri, 
su jo evoliucija ir gyvenimo 
įvykiais1, kaipo toks...

—Šrifrovai, kalbėkite 
saikiau,' — atsiliepė 
vaite.-

—Pirmas ir būtinas reika-“ 
Iris, tai Skaitymas knygų, ku
rios nušviečia istorijos cha
rakterį, o antras dalykas, tai' 
skaitymas dailiosios literatu-* 
ros, kuri įveda mus- į gyve
nimo vidurį.*.

, —Jeigu mes taip netvarkin
gai kalbėsime, tai visi užmig
sime, — neiškėntūs pasakė 
•DubOvaite ir maloni šypsėnd 
linksma ugnele užsidegė jos* 
akyse. »

—Aš stėngįųę^ kalbėti tritp^ 
kad Visi sūpfaritų... — trumprii 
atkirto Šafrovaš.

—biėVas' šū , jumis... kalbė- 
kitė; kaip’ mokate... — ntom 
jd Vanka ttobovait^

Karsavinfutė taipgi miOŠTrd- 
žiai pradėjo iš Šritfovo juok
tis ir* Ūtio juoko" rifmėtė grilvą 
į užpakalį, kad nčt pasirodė 
apkrito'# baltas jos krikto& 

? ^Aš' padąririu. programą^ 
$e( skaidyti jį,- gril btft> bttri 
nuobodu,- —- žiurėda'fitias į1 Dnu 
bOvriitę' rifstliopė ŠrifrOvaS; — 
if dėl pradžios pridursiu 
“"ščiniOS pradžia”,' pura’leliš- 
kai Darvinas, d iš betefririti- 
kOs atžvilgio1 — Tolstojus.

—Butinrii; Tolstojus! — pa>-j 
lenkintas Šaukė ilgrisiri foli- 
Dėič’ris, rukydamasr papirosą^ 

i ŠafrOvas palaūkė> kol pa
pirosas įsidegs ir metodiška1? 

‘tęsė: ; ’ , • •■A ■' ’
, —Čechovas? Ibsenas, Knut 
Hamsunas.'.v

—Juk mes visi jų raštus jatf 
skaitėme! — Karsaviniutė nu
sistebėjo.

Jurgis įprastu būdu įsiklaū- 
sė į jos aiškij balsą ir pasakė:

—ŠŪpfcrifttriftto■&.. SafrovaĮri 
^fžmiršta, tkrid jis ne meistiis 
čiri afėjęšj 6 antras dūlykriri^ 
'tai koks keistas sltmaišymari 
vardų: Tolstojus ir Knut Ham-

4< šafrovas " rūmiaiv ir?daū!g 
kalbėdamas' patiekė keletą’ pa
vyzdžių apgynimui savo pro-- 
rgramo, bet niekas * nesuprato; 
iką jis. nOTėjo prisakyti.
r —-Ne, — pareiškė Jurgis 
garsiai ir griežtai, jausdamas 
ypatingus Karsaviniutės žvilg
snius į jį ir jis tuo \buvo pa
tenkintas: 
jumis..;
j. Ir jis pradėjo žvilgesnius tė- 
rnyti ir. kuo labiau įtėmijo', tuo 
labiau stengėsi, pasigerinti Kar- 
saviniutei/ jausdamas, kad JatioP

' . .. ■*% ■ I

Visus* kitiiš, iV jis Stengi’ vri- 
dbvriuti šitam rateliui, o labiau 
Vfekd, rtdMjo riūVriidifi^ pfnūą 
tblę? Jurgio pfbgr^as Ūėihrilb- 
ilirii ūriVėftė jf j&šiliaftiti. Jūf- 
gid* opifiijri jam fieBūvO anks
čiau Žhčhiri iir todėl jis nega
lėjo ginčytis sif jtid daugeliu 
atžvilgių, o tikfrii g'raibėširiiliV 
nose vietose ir susierzinęs nei- 
gė jį. .

Užsimezgė ilgi1 iĄ matomai; 
bėgrilihiai ^ihčrii. Kalbėjo tėčh- 
hdldgriš”, ivrih'OVaš, JtriVik’OVris 
ir glitai trib'akb dumūoše' riiff- 
ge/o šWžiūifcf Vėidrii, 
ši žodžiai ir' mri’iš&si b'etbi'- 
mfeme' čhadšė, itūririm'ė Vėik 

fnfcko Ūėbūvd griimiri suprasti5.
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malėsi/ kad kiekvienai rūke. Ant jo veido matėsi nuo- 
skriitė sate išmintingėsniū UŽ 
kitus ir norėjo tik kitus mokin
ti. Tame būvo kals tokio sun
kaus ir nemalonaus, kas nervi
no ir iŠ kantrybės Vedė pričiuri 
rafoiriūsiuš žmones.

—Jeigu taip kalbėti, — žva
liai žibriūčiomiš akimis ir bijo
damas nūsilėisti prie Karšavi- 
kmotėskati klausėsi ' tiktai jO 
vieho balso be žodžių; stengėsi 
Jurgiri: tai reikia grįžti priri
Idėjos piMtakunų...

—Ką tadar skaityti,; sulig ju
dų?
grii sumurmėjo Gožėnka.

—Kg;.. KOnfucijų, Evangeliją, 
Ekleziristą...

—PsriMfiinką ir gyvenimą!
— pajuokdamas pridėjo tech
nologas.-

Gožėnkri- veidmainiškai nusi
juokė, neprisipažindamas, kad 
niekad nėra skaitęs nė vienos 

’šitų knygų.
—Na>, kas tas! — lyg užbor- 

tris prafęšė Šafrovris.
—Kriip bažnyčioj! — mrsi- 

kVritOja PisCOVris. *
sumišęs paraudo.
nejubkaujūj.i.- Jeigu 

jųš nOTite' būti logiškas.-.. 
, —O ką jus kalbėjote 

entuziastiškai

nepalankiai ir jUokin

dama žiūrėjo į tempOri ūgiiė'lę, 
o KrirsriVfriiūtė, triipgf Veik rie- 
riiklriWdrimriy ritičhrg Iriftgą į 
darželį ir susidėjŪŠi frifikriri rint 
■krutinės, atsirėmusi į kėdę, 

)r-svrijojančiai žiūrėjo į trimsią
(naktį*-
į TŠ karto ji nieko nematė, o 
paskui iš juodos tamsos pasi
rodė trifiisųs medžiai, nukviesti 
nūo darželio tvdtos; už fvorOk 
'matėsi išĖty^kuši švi'ČŠOš jitOS*- 
rtele ant žoles nusitiesusi sker
sai takelį. Minkšteš Ir gteitriri 
vėjalis perpūtė vėsuma još pe- 
tį ir ranką " ir ‘ vos-vori jūdėjū 
ato&ftyi'ę pfeūkrii ’j&lė' jū& gfil- 
Įvos. Karsaviniutė' pakelė galvą 
ir ihipshiŠfati ŠVintaūčiosė stH 
įtemose voš tik galėjo atskirti 

1 be palioVOŠ ir įtemptus- juodų 
debesų jūdėsius. Ji ūŽSimąjšfč 
japie Jurgį ir savo riieitę if mto-- 
tys laimingai liūdnos r ir ,.liud- __ 
nai toiihiWg0š> ramindamos ir nėOuV'6 grilimsl rūsti iiėf grifo,

Į; U.f„ .... i ................................ , - ---------- - ■ ...... ■■

aš nesutinku su

apie 
per-

bodūrno ir įkyrumo išraiška. O 
kai margame rėkime pAsigičdfo 
jau šiurkščios notos, užgesino 
papirosą, atsikėlė ir prisakė:

—žinote, ką.-., iš visa to išei
na nuobodi istorija*.

—Ir per daug nuobodi f—at
siliepė Dubovaite.

—Makalų makalienė ir dva
sias sloginimas!— pasakė iva- 
snovas tokiu balsu,- lyg kad vi
są laiką jis apie tai galvojęs 
ir tik laukė progos pasakyti.-

—Tai kodėl gi? — piktai pa- 
klAušė juodbruvių technologas.-

Sah’inAs nekreipė į jį jokio 
dėmefcib ir,- prisisukdamas į Jtrf- 
gj, pasakė:

—Nejaugi jus rimtai manote, 
kad' iš kokių trii kriygų griiima 
išsidirbti kokią tai prisaulio- 
žiurą?

—SUprantrima
jęs pasižhirejo JUfgis į jį-

—Vėftui, —t prirėiškė Šriiii- 
firiš: — jeigū tai būtų taip, trii 
grilirifa butų VIsU pasaulį pėr- 
Vėr*sti Ant vlėfio CipO, dūodafft 
jritn skaityti kriygaš tiktai vie
nokių pažvalgų... PasaūftbŽiurą 
s'ūteikia pats gyvenimas, pilna
me maštabe, kuriame literatu-

- nūsistėbė-

jiėigii. ta’i būtų taip, tai

Kristų!
Ėirtb* jį foh-DėiŽ’ris;

—Ką aš kalbėjau?--..' Kartą 
iftbkiinfiiš gyvėriimOj įsigyti sritf 
ritotifikafilą pašaulid'žitfrą, tūri 
tiksliai remiasi su kitų žmonių 
^Santykiais if pačirim sau, tai Ar’ 
nė'geriaŪ būtų apsistoti rifif ti- 
tafiiško drirbo tų žmonių, iŠ kū- 
Jftų, galima imti gyvenimo pa^ 
Vyzdžius; asmėfiiskrime gyv’ė- 
niiriė, pirm visko*, galima pri
dėti ^iMiriusiūri ir’ pačius sU- 
netingiausius bei paprastus 
žmonių šanfykiūs.

—Aš n^utiftkū sū jumis! — 
perkirto GOŽefiferi.

1 —O aš sutinku! — karštai 
perfciVto KaViltov^ studentą.

# Ir Vėl- prasidėjo' netoa^ka ir 
sumišęs trukšmas, kuriame jau

tiktrii nereikšminga dalelė. P&- 
sauliožiura nėra gyvenimo tė'- 
OTija, d tiktai Atskirų žmonių 
pVotavimo priemonė ir, prie to, 
iki šių laikų besikeičianti; kol 
pas žmogų egįsisituojs gyvybė... 
O nėrri abejonės, kad ir ripfamrii 
negrili būti tos ypatingos pri- 
sauliožiuros, apie kurią jus taip 
rūpinatės...

—-Kaip negali! — piktai sti- 
.rėkė, Jurgis.

V ei ŠAniUO veide pasirodė * 
nūobOddmAsj

—SūprantAma, kad; nėgali... 
/eigii pAsaūliožiura būtų gali
ma- nustatyti visiems žmonėms, 
kaip' galutina teoriją tai žmo
nių profatimas apsistotų atiht 
vieno” punkto... Bet taip nėrU:

(Efas daugiai

MfiGMMAS SPORTAS

•' < ZVA^Sjuįį^;_



Amerikos Lietuviu Daktaru

Phdhe Boulevard 7689

Lietuves Akušeris
Ofiso

Penki kaliniai pabėgo

jjafrĮ

Phone Canąl61

! tiau- 
tekilto

Bfrritos uŽčiatipimo 'praktikui] 
^teiiia'nčiamė 'kbhgyėše taps pa-ji 
paikinta. Taip pareiškė rėpiib-l

Gruodžio 1 d. 1933 m. Cook 
kauntėje buvo 135,801 šeimyna 
gavusi pašalpą iš valdžios.

Civilių Darbų Programą ėmus

zidentas Daniel Colucio prane
šė šūširihkimūi, kad galima ti* 
kėtiš, j'ogėi Stiv: V^istij tj Dar
bo Taryba padarysianti akciją, 
kad sulaikyti pašimojimus su- 
draškyiti uniją.

KIEKVIENOS 
RŲŠIES
Tiktai mokslišl 
gali suteikti p. _
ti generacija Dii^ų (TrtiSs) išdirbėjų, 
pilnu pasitikej. 
Taipgi ELASd 
BELTS, ARCI 
riams

756 W. 35th St
Coh of 86th anH Hal.ted SU 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:90 
Nedėldieniais pagal atitarti.

DU Čhicagos universiteto stu
dentai ir šešiolika 'kitą asme
nų tapo areštuoti už dalinimą 
čdntftiiiistihės litėrkttiros Jafek- 
sbn Parko apielinkėj ežero pa
krantėj.

Trys užmušti, idešittft 
sužeista autų nelaimėj

Kai radio programas trans
liuojama, tai 'dtaodamb iš Vienos( 
vietos programo gali klausytis! 
tūkstančiai ir iriitioriai žnlbnių.

Sekmadiehj įtariau Tea 
Company prežideritas pėr tele-

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokates 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roekvrell St 
Tel. Republic 9728

LIETUVI. ___________
Palaidoja Už $25.00 Jr augščiatu 

Moderniška I 
868 W. 18th St.

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patartiatija Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didėlė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

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

▼ak. Ned&ioj pagal stitįrimą
Ofiso TeLi Boulevard 7820 
NMrig Tek frospect 1980 t

Valstybės gynėjo Cotirtncy 
pblftijOs šeši škvadai padare 
kratą 19-koj cigarų krautuvių, 
Valgyklų ir rOdhatižių Ciceroj‘e. 
Tolkinmkai konfiskavo 15 ma
šinų gembleriavimui ir areštavo 
13 ašmenų.

Kuris laikas Atgal biivO pa
naikinti įtarimai (indaitmen- 
tai> išnešti Sartrui Insufliii jau
najam,' Morse Dell Plainui ir 
kitiems Northern Indiana Pub
lic Service Company viršiloms. 
Dabar grand džfUrŠs, įtarusios 
Insullą, ir jo bendrus, pirminin
kas į. M. Asher reikalauja, 
kad vyriatisybė padalytą ntio- 
dugną tyrinėjimą, kodėl itas in- 
daitihentas tapo Užsmaugtas.

khmpas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

Klerikalai ruošiasi Už 
dėti cenzūrą ant 

khygų

likonų partijos viršilos, kurie 
suvažiavo į Chicagą. Republiko- 
nai sakosi sekamame kongrese 
atgausią 75 prarastas vietas.

Keikia pasakyti, kad tai yra 
republikonų Širdies troškimas,; 
o ką pasakys gyvenimo tikre
nybė, tai parodys netolima atei-

Insulto. teismas rugse 
jo 18 d.

Prie Roosevelt ir Butterfield 
roads susikalė trys automobi
liai. Pasėkoj vienas karas su
degė, trys moterys užmuštos ir 
dešimt kitų asmenų sužeista. 
Užmuštos moterys buvo: Mil- 
dred Hirsch, 5459 Indiana avė., 
Chicago; Bessie Scott, 4239 N. 
Whipple st.-, Chicago; Miss Sie- 
gel, 1972 East 73 place, Chicar

Res. 6600 South Artesian Avtinu
Phone. Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Pašalpos teikimas Cook 
kaunteje

Kviečia patyrinėti Indi 
anos valstijos teismu 

procedūrą

Simon M. Skudas
GRabčrtuš ir RALsa
PatafnaVitnas geYas ir

Kalba apie naują taksy 
sumažinimą

A. MONTVID, M. D.;
Wėst Totvn §tatė Kauk Bldg. 

2400 Wėst MėdiSon Streėt 
Vai. 1 iki S po piety, 6 iki 8 vak.

. Tel. Sėėlėy 7830
Namą tėlefohtis BrUiiš\Vick 0597

foną kalbėjo tuo pAčiti latktt į 
500 /kmnpAnijbs vyresniųjų 
samdini^, kurio šie klausėsi bu-1 
darni įvairiuose Šalies miestuo-

l%ėžiftentb žmona 
Chicagoj

A MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Valstybės -gynėjas gavo 
“per nosf*

Sekmadienio vakare Chica- 
gon atvyko p-ia Roosevėlt, pre
zidento žmbha. Atvyko su kito
mis dviemis moterimis, pačios 
operiibdamdš karą.

pirmadienį ji davė ihterview 
korespondentams, 6 po to pa-' 
sislėpė nuo jų ir tą dieną jie 
jau nebesugebėjo ją pasivyti.

Kaip šiandie Meiio Wtittitė 
p-ia ROOseVelt atidengs popti-i 
liariauši Amerikoj paveikš’lą.

Ofiso Tel. Calumėt 6893 
Rez, Tel. Drexel9191__

18 areštuoti už dalinimą 
komunistinės litera* 

tUros

5 ašmėU'4 areštuota 
gembleriavimo įstai

gose

Padarė holdapą be
1 kernei

Tėi keičiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raides susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant Skauda 

Akys, tttoiiiet jau jnrils reikia 
; akiniu. .

Ofiso Tel. Lafayette 8.650 
Rez. Tel. Virginia .0669

LIETUVIS 
Ojptdmėtrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skatldSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nėrvuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
triimparegystę ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos valktis. Kreivės akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir
Strėdomis ir nėdėl. pagal sutarti.* 

Rėz. 6631 So. Califortiia Avetiue , 
Telefonas Renublic 7868

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kad palengvinti padėtį reika
lingų pagelbės bedarbių Iftfriols 
valstijoj, ypač sausros užgau
tose srityse, Darbo Departa
mentas autorizavo Illinois 
Emergency Relief Komisiją pa
imti darbui, pradedant liepos 
15 d., 5,581 asmehų. Parinki
mas bus daromas visų pirma 
tarp asmenų amžiuj nuo 18 iki 
25 metų. Cook kauntėj paskir
ta priimti darbui 3,287 asme
nys.

ČtOJAŠ 
brangus i 

718 W. 18th St i
Tel. Monrbe 3877

163 W, 
Kambarys 

Res. 5349

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis MMste
W. WhshiWgton St. , . - 
402 Tel. Deąrborn 0O4V 

HerintUge AVe. 
nuo 6 ’dki 9 . 

>spect 1610*

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosava mo
derniška studija sv 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63td St

Englevood 5863-5840

ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halėtcri Street 

CHICAGO, ILL.

Cdok kauntės kalėjimo Vy
riausias klerkas Htlgo Pfttffer 
paskelbs, kbd pet Rirtnuositis 
1934 m. šešius mėnesius ktimi- 
nailis teismas pasiuntė kalėti 
1,200 asmenų, bernai gi, t. y. 
19Š3 iii.’, per vistlš dtylfką rhė- 
nėsią tas tbismas tėpasiuritęs 
kdlėti tik 1,111 dsmeiių... Visi 
giriasi dideliais nuveiktais dar
bais.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Lajdotuyėse.... ...Pašaukite........

Lachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidbtuvSse kuopigiausial 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

šu darbu btisite užganėdinti.
2314 W. 23rd PU Chicago 

Tbl. Catial 2615 arba B516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 CL, Cicero, HL 
Tel Cicero 5927

Kaliniai pielyčia nukirto keletą 
štangų ir pasakė džėlai sudiev. 
Kalėjimas Wbodštockė nebuvo 
dabojamas naktį, kadangi kaum 
tė hetūfinti pakahkariiai pini* 
gų. Vienas pabėgusių vyrų yra 
bankų plėšikas, kitas — specia-1 
lištas deimantą ir brahgmehų 
vogime,- trečias -ekspertas falšy- 
vierilš čekiams rašyti ir fafey* 
vieihs pinigams 'dirbti. Kaip 
matyti, visi yra meistrai savo 
amatuose ir tttr būt turi it ne
sigaili pinigų sau laisvę parų* 
pinti.

J^anoiha, kad šitoks piktus 
likt Jobai ‘lobkUp” telefonu bu
vęs padarytas pirmą kartą šios- 
šalies istorijoj.

Bentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street • 
Valandos iiup 9 iki 8 vakari).

Seredoj pagal sutarti.

A. K. Rutkauskas, M.P.
4442 South tyestern Arenu® 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

......

Cecilia Vašnauskienė
(po tėvais KukuRaiTė)

Persiskyrė šti Šiito pasauliu 'liepos 9 dieną, 1:45 Valandą po 
piety 1934 m., sulaukus puses amžiaus, gimps Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Naujamiėsčio parap., Mazgaigalio kaime.

Amerikoj išgyveno 31 metus. r . i
Paliko dideliame nulitidime vyrą Juozapą, 2 šūntis Kazimierą 

ir marčią Oną. if Joną. 2 dukteris Oną ir žentą Kostantą Navic- 
kius, Kazimierą ir žentą Petrą Smergelius, 3 anūkes Genęvięve 
Smergelis, Emily Navickas ir Chdrlotte Vasnauskas, gimines Kuku
raičius, Valančiunus, Ridikiene ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 3135 S. LdWė Avė. Tėl. Victofy 1142.
Laidotuvės jvyks ketvirtadieni Liepos 12 dieną, 8 vaL iš ^ytO 

iš Ramų i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos UŽ vęlionės sielą, o iš ten bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Cecilijos Vasnauskiėnės giminės, draugki ir pažįs
tami ęsfct nuoširdžiai kviečiami datyvatit laidCttivėse if Nuteikti jai 
paskiitirti patarnUviriią ir atsisveikinimą. Nultidę liekame,

Vyras, Dukterys, Sunai, Matčia, žentai, Anūkės ir Giitfiif&n
Laidotuvėse patarnauja graborius A* Masalskis, Telefonas 

Boufeyjfrd

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

___  CICERO. HA -—-

rGRABORlVŠ .
- ■ -V.' --- * J

koplyčia . dykai. ,
Tel. Catial 6174

CHICAGO, ILL.

mų gaunančią pašalpą sumažė
jo iki 114;052.

Sausio mėnesį 1934 m., ir 
ypač vasario mėnesį, bedaTbių 
šeimų gaunančių pašalpą skai
čius stimažėjo iki 92,553.

Prasidėjus Civilią Darbų dar
bininkų demobilizacijai bedar
bių šeimų gaunančių pašalpą 
skaičius vėl ėmė kilti ir balan
džio 1 d. 1934 m. jisai siekė 
jau 140,709.

Gegužės mėnesį ši skaitlinė 
sumažėjo, bet privačios pramo-į 
nes aktyvumui kylant ir puo-l 
lant, kylo ir puolė ir skaičius- 
gaunančių pašalpą šeimynų.

Birželio mėnesio i d. teko j 
šelpti 138,677 šeimynos.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395

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

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

■ . ■ -l Ar r Hii i nt■ahffiTnBifcii. ■   

Tenka pasakyti, Rhd kleTika- 
lai, katalikų bažnyčios politikie
riai, Aiiierikbj yra palyginti 
Silpni. Kart kertėmis liberales
nį pažiuTų žniohėriiS tenka 
stoti apgynimai jų nuo nėpaiha- 
ttiotą ją pTiėširiiilką kHltihihių.

Tačiau jau ir dabar Idletikk-, 
lai mėgina uždėti savo cenzu-! 
tą IcUr gali. Štai kad ir šiomis; 
dienomis įvykūšibj Pah’iiė'r vieš
buty katalikų universitetų kon
vencijoj priimta rezoliucija ko
vai prieš . nešvarias knygas.

Kovai su Pešvafibihis knygo
mis nėra reikalb priešintis. Bet 
klausimas, kokias .Rhygas kle
rikalai priskaitys prie nešva
rių? Juk žinoma, kad Vatikanas 
yra uždraudęs -savo ištikimie
siems kai kuriuos žymiausius 
pasaulihįps vėikghjs skaityti.

I. J. MP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

_ Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinitis 

Kreivas Aldą 
Ištaiso.

Dfišas ,ir Akitiių. DirbtųVė

DR. RUSSELL
Lietutis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 6 te « iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

AmbUlstičė PatatnaVitaas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia iit Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hentiitage Avenue

JOHN B. BORDEN 
rVTS ADVOKATAS 
rmak Rpad (W. 22. St/)

Jten iluo 0 Iki 8,

4631 South Ashland AVUMo 
Ofiso valandos:.

Nilo 10 iki 12 diėtią, 2 iki 8 po pietą
7 iki 8 vdl. Nedėl. nuo 10 IMI 12

Rez. Telephone Plaza 2400
......... ~ .-į.-,,

fpenki vyrai, laukiūsieji teis-' 
mo, pabėgo naktį iš sekrtiadie- 
nio į pirmadienį iš McHenry; 
kauntės kalėjimo Woodsitocke.;

ADOMAŠ MTK1ĖLEWICŽ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Gyveno adresu 1085 North 
Hermitage Avė.

Amerikoj išgyvetfo 25 mettis,
Paliko didėliame ntiliųdime 

mylimą moterį Oną po tėvais 
Josetta, dukterį Therėsą, 2 šiP 
nūs Edward ir Raymond, 2 se
seris Marijotią Poškienę ir jos 
šeimyną ir Apoloniją Martu- 
nienę ir jos šeimyną ir gimi
nes, o Lietuvoj brolienę Pauli* 
ną Mikelevičienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
liepos , 11 dieną, 2 vai. po piet 
iš Eudeikio koplyčias bus nu
lydėtas į tautiškas kapinės.

Visi a. a. Adomo Mikiele- 
wičž giminės, dratigEii ir pa
žįstami esat nuolSinižiai kvie* 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Stinai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują gra
borius J. E. Eudeikis, Telefo-* 
nas Yąrds.,174Į. ;

Joe Wilkey, 721 W. 17 st., 
yta kaltinamas galvažudyste. 
Įtai pastiimė laiptais savo 
draugą Ffankį Mikruk ir už- 
iTiiršo įvykį. Tai atsitiko šek- 
iiifi^iėhib vakare. Gi pirmadie- 14712 South Ashland Av. 
nio Tyte VVilkėy rado Mikttiką j 
nebegyvą ir prisiminė, kad jį 
pastūmęs.

756 W. 35th St. 
(Cor. of 85th ąnd Halsted StsJ 

Gyvenimo vieta 8139 $. Lowe Avė.
T& Vičtory 5$04 

Ofiso Valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

5310 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo , 

pačiu vardu)

J. F. RADZIUS

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

O^isp valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti i

Viktor ttitsė į
naujasis Vbkiėtijds hadių Tūd-J 
marškihią vftdas, pastatytas 
vieton patiės Hitlerio ritiSatttc 
kapt. Roėhrti.

.....,r•’»!

tinaftią kartu su juo turės sto
ti tėišihi&h ftigščjo 19 4. Taiji, 
parėiškė teisėjas VVilkerson. •

..............

2201 _______
Ofiso Valandos______________ __

Vakarais: Panedėlio, SČMdOl ir 
Pėtnyčios 6 iki .9. ' 

Telefdntis Canal 1175
Namai: 6459 8. KOčkHėU 8CNM 

Telefonas Republic 9600

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Fted W. Brummelk taksų 
apeliavimo tarybbs narys, sek
madienį paskelbė, Rad jis pra
dėsiąs kovą, idant suiliažiriti 
real estate taksas 1933 me
tams bent 1Q (nuošimčių, kai. 
taryba atidarys išklausimą 
skundų dėl t^kšų.

. .i, , i m'inuiiin i' ,-. į.į;.-, r, „nu

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St 
Tėl Boulevard 1401

■ . .............. •' - IV. ._____

Keturi bahditai pMdarė hbld- 
apą savininkui bekeriiėš, kuri 
randasi adresu 1006 Kast 82 st. 
Piktadariai; ^pasipelnė pi
nigais ir, išsinešė drabužių už 
$160. '

Vadinamą itymštdtią unijoj > 
buvo kyitiši sttiriftė. į unijos 
reikalus įsimaišė valstybės gy
nėjas Cbūrtney. Susiorganizavo 
konkurentė Unija. Valstybės 
gynėjas pora atvejų buvo už- 
draud^s tyrtište’rių ‘unijai laiky
ti susirinkimus. Sekmadienį ta
čiau įvyko tos unijos susirinki
mas ir jau policija nebesikišo 
į jo reikalus. Unijos vicė-pre-

■ iul ■ ~ " '..u ..J ' •.......i-į.u.-i.. t V ... 1 r r r

Duos darbo dar 5,581 
asmeniui

'GAŠ DENTISTAS X-RAY 
4143 Archer hV., kh±p. FfanclMČo Vt.

.................................- ■1.1*1111^4 i

Įvairus Gydytojai___

1801 So. Ashland Ave.l DR. HERZMAN
Iš Ul.SIJOS

Getai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
riitgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
tyrų, moterų ir vaiku flafci 
jauslus ihetodus X-Ray ir 1 
elektros prietaisus..

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

Valandos nuo 16—12 pieta ir 
iiud 6 iki 7:30 vėl. taktirt.

Tel. Canal -8110 
Rezidencijos telefonai:

Hy6e Purk 6755 dr Central 7164 
—- * • •• * - - —

Dr. Charles Segal 
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 Itiboh 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 VU1. ¥yto,/titib 2 iki i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vid. 

[vakaro. Nedėlittmis tino 10 iki 12 
valdndąl diėrte.

Phone MIDWAY 2880
į*iJt - i,«į.i ••1Į...T .. ...............'i -    

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

• ' • • - . ■ < .....- * . » .. -> ■ ■ L Alfe

Mrs. Aneha K. Jarusz 
s.. Physical Thėfapy!

-and Midwifė 
6109 S. Albany 

Avenue 
f 'M Phone 

b'' .Hemlock 9252
" - f f Patarnauja prie

gimdymo namuo 
ĮMrkĮį se ar ligoninėse,

IcFv 'duodu m'assage
electiric tr e a t- 

M>>-ment ir magne- 
K jn tie blankets ir tt.

į |] Moterims ir mer-
1 Riboms patari

mai dovanai.

Tel. REPUBLIC 3100
LAIDOTAM NE PIGIAU NEGU KITI

Liūdnoje Valandoje musų bataHikVitiflis yra vertesnis 
Aihbulance, 2 Kdplyčiors, Vargonai, Kar«į ir musą malomis 

patarnavimas dieną ir naktį.

J. J. Bagdonas 
Jauniausis Lietuvių Direktorius

10734 A Michigan Avė. - 2506 W.63St.

ČT^ICAGO OltTriPUDIC Cd. 
183 Wėbt Lake St^ Arti St. .

i.in ' - '• ...“ - - - . ■
j ; .s.:.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

irt a n*. .*■—rU.

RUP T URA ■ ' Įminga 
pagardintas diržas ir pritaikintas prie riipturoš, jums' 
lintią.'.Jir apsatigbti dberaėijbš. Mės ėšume......"'į, — •ateikite pas mtis dėl diržo -su;i

Pastebėkite mano iškabas 
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 vti- 
karo. Room 8. Nedalioms Uždaryta.

Kalbame Lietuviškai » 
Phone Canal ’0623 r

■ii i i i.....  i ' ih 4 4 >Tj H
Lietuviai Daktarai

Amerikos Lietuvių Ddktarų 
»^WWWW*S*^^!l* l̂W^^*SiLSS<***^wS*Xl^*4****^**«**^^^**^**^

A. L. Davidonis, M.D.
4916 S. Michigan Avė. i

, Tel, KeliVvodd 5107 
VALANDOS:

? nuo 9 iki 11 valandai ryte 
!nuo 6 iki 8 Valandai Vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio;

Telefonas. Yhrds 1138

Stanley P. Mažeika
> Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška , Koplyčią Dovanai 

Tiifiu aUtomobilius Visokiems rėika- 
Ihms. Kaina 4 prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Rasas Gydytojas ir ChirtifgUs 
Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir 

ehrbniBką ligą 
Ofisas 3102 Su. Halatėd gt. 

arti Slst Street 
Valdndof: 2-4. 7—9 vaL vak. ty*- 

daiomis ir šventadieniais 1O<-12 
dienu.

i < K • • ■ •- .--t • - . r

Advokatai

elektra, parodančią mažiausias klai

kyklės valktis. Kreivės
delioj nuo 10 iki 12.
Dangely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

o
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NAUJIENOS, Chicago 'UI
................ ...............;

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Dienoj 
lietuviu muzika

Lietuvių Dienos programo į 
komisijos pirmininkas Jonas į 
Bijanskas jau baigia taisyti > 
nusikalę programo pusę. Iri 
pirmoj ir antroj programo da
ly j orkestrai ir chorui yra pa
rinkti puikiausi lietuvių muzi- Į 
kos kuriniai. Jų išpildymas ke
tina būti geriausias. Orkestrą 
bus vien iš Chicagos simfoni-1 
jos narių, geriausių muzikan
tų, kokie yra Chicagoje. “Pir
myn” ir “Birutės” chorai yra 
uoliai lavinami, ir jie ketina 
dainuoti taip puikiai kaip dar 
niekad nedainavo.

Tas duoda Užtikrinimą, kad 
lietuvių muzika lietuvių dienoj Fenkl

RUOŠIASI SKRISTI Iš AMERIKOS J RUSIJĄ

V/illiam Alexander

John Fitkola

WUliam Brook*Iseman

Arthur Finch

lakūnai ruošiasi skristi iš Amerikos į sovietų Rusiją. Tą kelionę jie mano padaryti
(

bus puikiausia išreikšta, kaip valandas. William Alexander bus vyriausias lakūnas; William Brooks ir Jack Iseman 
orkestros taip ir chorų, ir lie
tuvių diena bus panaši lietu
vių muzikos šventei.

J. Bijanskas daro pastangų^ 
kad po lietuvių programo rug
pjūčio 5 dieną lietuvių muzika 
butų girdima ir kitose pasau
lio 
ir 
jos 
ną

parodos vietose. Chicagos 
Detroito (Fordo) simfoni- 
orkestros pažadėjo tą die- 
sugroti keletą lietuvių mu

zikos kurinių savo programuo- 
se, ir p. Bijanskas rūpinasi pa
teikti toms orkestroms atatin
kamus lietuvių kurinius.

Lietuvių parade lietuvių die
noj ketina groti keletas benų, 
o tarp jų puikiausias lietuvių 
benas “Lietuva”, kuriuo dabar 
vadovauja kompozitorius Pet
ras Sarpalius.

LIETUVIU
DRAUGIJOS

Lietuvių Diends Komite
tas Pasaulinėj parodoj pra
šo kiekvienos lietuvių drau
gijos, kaip vyry ir motery, 
taip ir vaiky, savo sekama
me visos draugijos ar val
dybos susirinkime padaryt 
nutarimą dalyvauti Lietu- 
viy Dienos parade ir prog- 
rame. ♦

Kiekviena draugija yra 
prašoma išrinkti ar paskir
ti bent du nariu, kurie neš- 
ty draugijos lietuvišką vė
liavą parade, o taipgi pro
gramo lietuviy vaizduotėje 
lietuviy dienoj rugpiučio 5 
dieną.

Pageidaujama yra, kad 
kuodaugiausia narių eitų 
paskui savo vėliavos para
de ir turėtų prisisegę lietu
viškus ženklelius, kurie bus 
Lietuviy Dienos Komiteto 
parūpinti.

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

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

vaduotojai; Arthur Finch — radio operatorius ir John Fitkola — mechanikas.

kad

ir laike filmos rodymo asme
niškai gan įdomiai aiškino. 
Filmą pagaminta su skoniu ir 
parinkta įdomios vietos. Nors 
ji filmuota anksti pavasarį, 
xai dar medžiai buvo be lapų, 
)et Lietuvos upeliai ir snie
guoti kalneliai mums taipjau 
yra malonus.

Filmą specialiai Amerikon 
atsiųsta su Vilniaus Geležinio 
7ondo delegacija tikslu paro
dyti naują Lietuvos statybą, 
gamtą, kariuomenę, Kauno, 
Uaipėdos miestus ir kitas is
toriškas bei įdomias vietas.

ši filmą susideda, rodos, iš 
ceturių dalių ir jos rodymas 
su pertraukomis užsitęsė apie 
porą valandų. Tačiau aš ma
nau, ar nebūtų geriau,
, i butų parodyta teatre arba 
salėje, kad visi galėtų ją pa
matyti", kur ekrainas yra dide- 
is ir datig parankiau butų ją 
žiūrėti.,

P-nas Babickas turi neblogą 
iškalbą.. Jis gan plačiai aiški
no apie Klaipėdos vokietinin
kų atsinešimą į Didžiosios 
Lietuvos piliečius ir jų san
tykius su Klaipėdos lietuviais.

Pasak p. Babicko, Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti 
turinti apie 100,000 narių ir 
nemažai kapitalo, bet ir jos 
reikalai esą platus. Ji rūpina
si Pietų Amerikos lietuvių šel
pimu bei jų kulturiniais rei
kalais. Vilniaus krašto lietu
vių akys irgi atkreiptos į Lie
tuvos brolius lietuvius. —Š.

sugrįžę iš Seimo delegatai pa
pasakos apie Seimo nuveiktus 
darbus, nurodys kokius pakei
timus padarė SLA. tvarkyme 
ir konstitucijoj, paaiškins reik
šmę ir svarbumą tų pakeitimii 
ir supažindins narius su nau
jai įvestomis apdraudos for
momis.

Mano nuomone, toks gausu
mas sumanytų apdraudos for
mų priduos SLA. daug gyvu
mo ir pastatys jį ant lygios par 
pėdės su apdraudos kompani
jomis, ar dar net aukščiau jų. 
Nes SLA. demokratiškai tvar
kosi ir ne pelnui, bet narių 
naudai.

Todėl būti šiame mitinge pri
valo kiekvienas narys, kuriam 
rupi SLA. gerovė ir savo nau
da.

• 36-tos kuopos narys.

North Side

48 
jo pa-

lingas ir smagus išvažiavimas 
buvo.

— Northsidės pilietis.

RADIO
Naujienų Radio 

Programas
Trečiadienį, liepos 11 diehą, 

nuo 9 iki 9:30 vai. vakaro bus 
transliuojamas Naujienų radio 
programas iš stoties WSBC.

Dainuos Kaimiečiai iš Lie
tuvos. Solo dainuos p. Tąru- 

I lis. ’’ \
Prie1 Naujienų radio daini

ninkų štabo prisidėjo p-lė Al
dona Grigoniutė. — X.

SLA. 36 kp. susirin 
kimas

Seredoj, 11 d. Liepos, papra
stoj vietoj btfs 36-os kuopos 
SLA. susirinkimas, šis susirin
kimas ypatingai svarbus, nes

Northsidės ALTASS skyrius 
turėjo išvažiavimą sekmadienį, 
liepos 8 d. /

Išvažiavimas gerai pavyko. 
ALTASS naudai liko gražaus 
pelno.

Suvažiavo norlhsidiečiai be 
skirtumo politinių ir kitokių 
pažiūrų. Visi jautėsi geroj nuo
taikoj ir draugiškai, smagiai 
laiką praleido.

Pp. J. Bačiunas, Bacevičius 
ir Sabeckis, prigelbimi kitų, 
rūpestingai tvarku biznio rei
kalus, kad padaryti pelno.

P-nia Petronėlė Millerienč ir 
P. Milleris vedė koncertinį pro
gramą, susidėjusį iš daugybės 
dainų. Jų sugebėjimu buvo su
darytas choras, kuriame ir aš 
dainavau.

Kaip northsidiečių, tai šią 
vasarą dar pirmas toks skait-

Dainuos žymus dainininkai
... . . . ... ■ h '• .

Šį vakarą, reguliėriai 7-tą 
valandą, stotis WGES, 1360 
kilocycles? perduos gražią ir 
įdomią lietuvišką radio pro
gramą. Jos išpildyme daly
vaus keletas gabių daininin
kų ir dainininkių, kaip tai 
p-ni H. Bartush, O. Skeveriutė, 
J. Kušleika, A. Čiapas, Peoples 
Radio duetas, kvartetas ir ki
ti. Dalyvaus Juokdarys “Ga
lis Kepure”, bus rinktinos ir 
smagios muzikos, v o prie to 
girdėsite daug svarbių žinių ir 
pranešimų. Šie programai nuo 
lat 5-tą metą yra leidžiami 
Peoples Rakandų Išdirbystės
Kompanijos Krautuvių, 2536- 
40 W. 63rd st. ir 4179-83 Ar
cher avė. Programus tvarko 
ir jiems vadovauja J. A. Kru- 
kas.

A Gay Reminder
your 
next 
that

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams .
Lithuanian Republican Club

Brighton Park khubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2584 
\V. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkewičia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 S». Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesi 

kas antrą ketvergą, 8-tą vai. vaka* 
re, B. Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

of

rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikieuė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M, Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke. 8::39 S. Union Avenue.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1984 metams: T. Janulis, 
pirm., 8430 So. Morgan St.; A. 
Maziliausaas pirm, pag., 6185 S. 
Rockweil St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
28rd PI., Cicero, 111.; F. Bakutis 
ižd.. 2608 W. 69th St.; A. Kužins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 

■. apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesį kas trečią antradienį. Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

Antrądienis, liepos 10, 1934 —>.■ ....................... .
% ■ i • ' * . S -

Mažeika pirm., 3149. S. Halsted St.; 
V. Sunkius pag., 6606 S. Mozart 
St,; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wailace St.; J. Ma
tej anas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Ląikp susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vaL vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So. 
Halsted St.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. KuneviČe, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8584 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 3817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Limo St. ir J. Malinauskas. 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadienį, 7:80 vai. vak., Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St

ILLINOIS LIETUVIŲ ‘ PAŠELPOS 
KL1UBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakib, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., "Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1984 metų: S.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir renda u ninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLŲRDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West D i vision St. 

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 8347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
8252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka. 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

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

PRANEŠIMAI >

STOGDENŲYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 Halsted St 
Tel. Victory 4965Piknikų ir išvažiavimų

rengėjams , „ Lietuvisktt Jsta)(ta
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1984 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1080 Central Evans- 
ton, III. pirm, uagelb. P. Grigo- 
nienė, 3322 S Union Avė, nut.

MADOS MADOS

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vėl-1 Fountain Įrengimų — Ice Čream 
tui nedėsime, nes daug draugi-’ - onų—- 1 ------
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

■ ' Konų 
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

vien

pra- 
kiek

TpI. Y»rd» 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas f 
Sųpakavitnas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUJ3TYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, m 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakahdai-Ttalsai

DIRBTUVftS URMO SANDfiLIO IŠPAR
DAVIMAS. Privertas Pratuštinti Vietą. 
250 naują 2 fen. barlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir framų, kiekvienam asmeniui patin
kamas stylius.
$ 50.50 2 šm. setai dabar  $29.95
$ 79.50 2 setai. dabar _ $84.95
$125.00 2 6m. setai dabar $39.50—$49.50
Daugelis kitų bargenų. siudio couehes. TAlg. 
kamb., mier. kamb'. (r kitų.

JO YČE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 SoUth Halsted St.

Duodame -apakaitliavimufe d61 storage ir per- 
kraųsįymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

REAL ESTATE
.2763

Pocahontas mine run $"JP tonas 

TEL. REPUBLIC 8402

SLT. 36 kuopa laikys pusmetinį 
susirinkimą, liepos 11 d. 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Prašau visų 
narių pribūti, randasi svarbių reika
lų aptarti. Bus raportas delegatų 
iš seimo, taipgi nepamirškite atsi
mesti po narį prirašyti j kuopą.

J. Balchunas, raštinnikas.

Bridgeport Draugystė Palaimintos 
Lietuvos pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 11 d. 8 vai. vak. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj Malonė
kite i laiką pribūti, nes yra daug kas 
dėl apsvarstymo. Bus priimami jau
ni vaikinai ir jaunos merginos nuo 
18 m. iki 25 m. be įstojimo mokes
čių. Valdyba.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. I1L

„MORTGAGE BAMKERS

Pratuštinti Vieta.

PARDAVIMUI taverno ice baksis 
ir .“steam table”, nebrangiai.

424 W. 18 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikią

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

SALESMONAS reikalingas, atsi
lankyti pas namų: savininkus ir par
davinėti “roofing”. Patyrimas nerei
kalingas. j 82 W. Washmgton. Kam
barys 326.

For Rent
STORAS rendon, gera vieta dėl 

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

3341 So. Halsted Street

Business Chances 
BĮgnįąi

PARSIDUODA du bizniai — alu
dė 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. Wėstern Avė.
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TAVERN pardavimui su įrengi
mais $100.

5347 So. Halsted St.

THE FURROW in 
friends morning ’ mail 
week will remind them 
you are one of those charm- 
ing people who think of them 
in small things as yipeĮį as big.

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

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 1 musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

VOKIETIJOS PREZIDENTAS

PAMOKOS

moterei graži 
nes joje bus

geras 
dau- 
labai

apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai* atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė ligą pasitik- 
mums bent sergant gal-

PARDAVIMUI 3 krėslų barberša- 
pė, gera vieta, biznis išdirbtas. 53 
E. 18 St. Klauskite Mr* Dan.

PARSIDUODA alinė arti gatve- 
karių bamės, biznis išdirbtas per 
daug metų.

6818 So. Ashland Avė.

ALUDĖ ant pardavimo. Pilnai 
įrengta, 20 pėdų barai.

1902 S. Western Avė.Įdomi filmą iš Lie 
tuvos

Filmą pagamino Draugija Už
sienio Lietuviams Remti.

Liepos 6 dieną 8:30 vai. va
karo “Lithuanian Villoj” 
skaitlingam inteligentų būre
liui, kur dalyvavo ir konsu
las p. Kalvaitis su žmona, kai
po premiera, buvo parodyta 
naujai iš. Lietuvos atvežta fil
mą, pavadinta “Lietuva Pa
vasary”.

Filmos pagaminimui finan
savo Draugija Užsienio Lietu
viams Remti Kaune, o režisie- 
riavo p.-Petras Babickas. Jis President von Hindenburg

V į

Anglų JKalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės - . x 
Stenografijos Literatūros 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymb 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

. Pilietystės 
Dąiliąrašystės 
Gramatikos 
Retorikos

1 Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai, vakare.

Amerikos Lietuvių 
1 Mokykla

3106 So. Halsted St; Chicago, III.

2763 — Augesniai 
suknelė. Ji patiks — _ _

,vėsu ir patogu. Galima siūdinti iš 
bile lengvos vasarinės materijos, su 
ilgom arba trumpom rankovėm. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

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

Laikas apsirūpinti
Laikas 

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

CHICAGOS L’IETUVIŲ 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 vaL 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakąro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, parduosiu už kiek kas duos, ki
tos bučernės arti nėra. Priežastis 
pardavimo jenatvė. 4 kmbariai pa
gyvenimui Renda pigi $25.00.

3500 So. Union Avė
Matykite savininką greitai, nes čia 

yra bargenas.
1 " 1 .......................■r—1 ■■■"■■ 1

PARSIDUODA aludė — 
kampas, biznis išdirbtas per 
gelį metų. Galima nupirkti 
pigiai, beveik už rendą.

2001 Canalport Avė.

PARSIDUODA alinė, renda pigi, 
geras biznis, laisnis išpirktas, gra
žiai ištaisyta. Į 5 dienas parduo
siu, kas pirmas, tas laimės. Gali
ma savininkę matyti po pietų.

7121 So. Halsted St.




