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Vokietija vėl protestuoja 
prieš Lietuvą

* ... '

Vokietija įteikė protestą Klaipėdos kon
venciją pasirašiusioms valstybėms

BERLYNAS, liepos 10. — Vokietijos valdžia vakar įteikė 
Klaipėdos konvencijų pasirašiusioms valstybėms protestų prieš 
Lietuvos laužimų tos konvencijos, nes ji, Lietuva, šalinanti iš 
darbo tuos Klaipėdos krašte valdininkus, kuriuos yra paskyręs 
Klaipėdos Seimelis, “kuris .yra išrinktas pačių žmonių”.

(Bet Vokietija užtyli, kad ji pati laužo Klaipėdos konven
cijų, organizuodama tame krašte priešvalstybines organizacijas 
ir jas subsiduodama pinigąis. Vokietija taip toli nuėjo, kad vi
sai sustabdė Lietuvos gyvulių tranzitų per Vokietijų).
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i lakūnai iš

skrido aplink Europą 
- šiandie

Lietuvos

KAUNAS, 1. 25.
; Q vai, mūšų karo aviacijom 
lakųnai trimis lėktuvais iš
skrido aplink Europų. Eskad
rilei vadovauja, karo aviacijos 
virš. pulk. Gustaitis.

Pirmi! lėktuvu skrenda pulk. 
Gustaitis ir maj. Namikas; an
tru lėktuvu kap. Liorentas ir 
Įeit. Marcinkus; trečiu lėktų 
vu Įeit. Mikėnas ir mechani
kas Rimkevičius.

Klaipėdos krašto ūki
ninkai kratosi vokieti

ninkų
KLAIPĖDA.— “Lietuvos Ke

leivis” gauna labai daug naujų 
iš įvairių krašto dalių laiškų, 
kuriuose ūkininkai kratosi nuo 
priešvalstybinių ir jau uždary
tų organizacijų. Ūkininkai aiš
kinasi, kad į jas buvo suvilioti 
apgaulingu budu.

Naciai sumažinsią 
savo nidmarškinių 

smogikų armiją

Dar vienas užmuštas 
Pacifiko dokų dar

bininkų streike

Dujų bombomis, buožėmis ir revolveriais apsiginklavusi policija puola San Francisco streikuojan
čius dokų ir laivų darbininkus.
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Sentikiai jau emigruoja 
iš Lietuvos

Tilžėje smogikai užpuo
lė Lietuvos pilietį

Paliksią tik 800,000 rudmarš- 
kinių. Plienašalmiai irgi tu
rės pasiimti atostogas.

Valdžios atstovai bando strei
kų sutaikinti. Streike ikiŠio! 
žuvo 7 žmonės.

Vokietija grūmoja 
išvaryti užsienio 
korespondentus

Na?

3 vaikhi prigėrė

BERLYNAS, 1. 10. — Kan
clerio Hitlerio rudmarškinių ar
mija iš apie 2,500,000 gink
luotų žmonių, busianti suma
žinta iki 800,000 narių, einant 
reorganizavimo planais naujo
jo rudmarškinių vado Lutze.

Rudmarškinių smogiamieji 
būriai bus rėorgafįUuoži^ir fų 
skaičius bus sizmažintas . todėl, 
kad jie pasirędė ne Visai išti
kimi Hitleriui. Bus palikti tik 
patys ištikimiausi Hitlerio se
kėjai.

Plienašalmiams, kurie ikišiol 
kooperavo su naciais, irgi įsa
kyta pasiimti atostogas iki 
rugp. 18 d. Per tą laikų jie 
negalės nešioti savo uniformas, 
išėmus paradus. ’ Vėliau jie tu
rės prisidėti prie nacių 
ranų sąjungos.

Buvusiam Bavarijos 
princui Rupprecht, kuris 
atostogauja svetimoje
jo draugai patarė bent šiuo 
laiku negryšti į Vokietiją, ka* 
dangi, kaip nužiūrima, dauge
lis jo draugų liko nacių 
dyti.

SEATTLE, Wash., 1. 10. — 
Steve S. Watson, 48 m., spe
cialus šerifo deputas, liko nu
šaltas susirėmime su streikuo
jančiais dokų ir laivų darbi
ninkais. Kas jį nušovė, dar ne* 
žinia, nes jį galėjo nušauti ir 
kiti speciali mušeikos, kurie 
puolė streikierius '■■ ■'

BERLYNAS, 1. 10.
cių propagandos minisferis 
Gpebbels prigrūmojo užsienio 
laikraščių, ypač Francijos ir 
Anglijos, korespondentams iš
varymu, jei jie ir toliau teiks 
“melagingas” žinias apie na
cius ir jų terorą. Tų prigrump- 
jimą jis paskelbė kalbėdamas 
per tarptautinį, radio. -

Mat korespondentai nesiten
kina yieų nacių pranešimais.

MOMENCE, III., 1. 10. — 
Frank Horrpan, 11 m. ir jo bro
liukai Robęrt, 9 m. ir Shirley, 
7 m ., chicagieČiai, braidydami 
Seklioj vietoj Kankakee upėj 
pateko į gilumų ir prigėrė.

KAUNAS. — Liepos 30 d. 
iš Lietuvos išvažiuoja Brazili
jon pirma sentikių partija. 
Emigruoja su šeimomis it at* 
sisako Lietuvos pilietybės. Iki 
metų galo išvažiuosiu 300 šei
mų.

TILŽĖ. — šiomis dienomis 
vienas Lietuvos pilietis buvo 
Tilžėje ir atsilankė viename 
restorane, kuriame netoliese 
sėdėję ir 8 smogikai. Kai Lie-x 
tuvos pilietis išeidamas iš re
storano nepasakęs “Heil Hit- 
ler”, tai smogikai užpuolę mu
sų pilietį ir pradėję mušti.

vete-

kron- 
dabar 

šalyje,

išžu-

Automobilių, garny 
ba padidėjusi 75 

nuošimčius
NEW YORK, 1. 10. — Auto- 

mobilių garnyba Jungt. Valsti
jose per pirmų šių metų pus
metį yra padidėjusi 75 nuoš., 
palyginus su pereitais metais.

Ispanija areštavo
200 fašistu

MADRIDAS, 1. 10. — Poli
cijai puolus Ispanijos fašištų 
raštinę, liko areštuota apie 
200 fašistų, jų tarpe sūnūs 
buvusio diktatoriaus de Rive- 
ra. Taipjau areštuoti markizaš 
Eliseda ir transatlantinis lakū
nas de Aida, abu nariai fašis
tų direktorato.

ORH tąą
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:23, leidžiasi
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Republikonų

Ir Lenkija įsteigė 
koncentracijos 

stovyklų
t-

Koncentracijas stovykloj Pin-

vų darbininkij/streike žuvo 7 žiniaS( „ jei paterika nemaloni ' 11 >. ,
žmonės, beveik vieni strėikiė- 
riai.

Bando taikinti streikų

&AN FRANCISCO, Cal., į. 
10. — Valdžios darbo taryba 
stengiasi sutaikinti laivų ir do
kų darbininkų streiką pirm ne
gu bus paskelbtas generalinis 
San Francisco darbininkų strei
kas.

Svarbiausias ginčas einasi 
dėl samdos įstaigų. Dabar jas 
kontroliuoja kompanijos ir 
samdosi tik sau palankius dar
bininkus, o kitus turi įtraukę 
į “juodąjį sąrašą” ir jų visai 
nesamdo. Darbininkai patys 
nori kontroliuoti samdos įstai
gas ir to klausimo net arbi- 
tracijai nesutinka pavesti. Al
gų ir darbo valandų klausimų 
gal ir sutiktų pavesti arbitra- 
cijai. Valdžios gi atstovai siū
lo, kad samdos sales kontro
liuotų bendrai samdytojai ir 
darbininkai.

Darbininkai kaltina, kad sam
dytojai pilnai pasinaudojo 
NRA, patys susiorganizavo ir 
išgavo iš valdžios visokių ma* 
lonių, bet su darbininkais vi
sai nenori kolektyviai tartis.
Balsuoja dėl generalinio streiko

I . • •

Portland, Ore., kur irgi strei
kuoja dokų ir laivų darbinin
kai, unijos nutąrė pasiūlyti sa
vo nariams balsuoti dėl paskel
bimo generalinio užuojautos 
streiko. Visoms unijoms įsaky 
ta įsadaryti balsavimą ir tuo
jaus pranešti balsavimo davi
nius.

naciams žinia, tai ji, žinoma, 
yra “melas* ir “šmeižtas”.

Anglija atmetusi 
Francijos siūlo

mą sąjungą
LONDONAS, 1. 10. Kiek 

žinoma, atvykusiam Francijos 
užsienio reikalų ministeriui 
Barthou ir jo palydovams, An
glija mandagiai, bet griežtai 
atsisakė daryti su Francija ko
kių nors militarinę sąjungų.

Taip nusistatyti Angliju pri
vertė viešoji opinija.

Amerika nebepriima 
Vokietijos markių
WASHINGTON, 1. 10. — 

Amerikos konsulai Vokietijoje 
ųž konsuliarį darbų atlygini- 
rno reikalauja doleriais, o ne 
markėmis, dėlei keblumo su 
markių išmainymu ir jų iš
siuntimu. Tie keblumai pasida
rė dėlei Vokietijos paskelbto 
moratoriumo, r •; '

Dujų bombomis puo
la streikierius

BRIDGETON, N. J., 1 10. 
— Policija dujų bombomis puo
lė kelis šimtus žmonių prie 
Seabrook farmos, kurios 200 
darbininkų jau dvi savaites 
streikuoja protestui prieš algų 
nukapojimą. . ' / '

1,100 angliakasių su
streikavo

VARŠAVA, 1. 10. ■— Pusiau 
oficialė žinių agentūra Iskra 
paskelbė, kad pastaromis die
nomis daug.'žmonių liko inter
nuota Bereza Kartuska kon- 
centracijos stovykldj.
'. Šiuo laiku joje randasi jau 
210 žmonių, iš kurių 130 yra 
ukrainiečiai, 40 radikalių na
cionalistų (fašistų) ir 40 ko
munistų.

Pati Stovykla randasi Pin
sko pelkėse ir gyvenimo sąly
gos joje, dėlei Uodų ir vabz
džių, yra nepakenčiamos. Ta< 
stovykla įsteigta tik pereitą 
mėnesį, kada liko nušautas vi
daus reikalų ministeris ir vi
soje šalyje prasidėjo masiniai 
arentai.

Republikonų vadas 
puola valstijų NRA 

įstatymus
CHICAGO.

pirmininkas Fletcher partijos 
bosų suvažiavime griežtai išėjo 
prieš valstijų NRA įstatymus, 
kuriuos turi priemusios jau 
apie trečdalis valstijų. Tais 
įstatymais valstijos padaro 
NRA įstatymus ♦ savo įstaty
mus ir pasižada pagelbėti fė- 
deralinei valdžiai juos, vykin
ti savo valstijose. Tuos įsta
tymus, pašąk Fletcher, repu- 
bjikąųat;. labiausia pulsiu, nes 
tai esųs “mažasis Volsteado 
aktas”, nes jis užkerta kapi
talistams kelių išsisukinėti 'nuo 
pildymo NRA patvarkymų.

Republikonų bosai taipjau 
svarstys kaip sukelti pinigus 
kovai su Roosevelto 
stracija.

Nubaudė spaustuvės 
vedėją

Kaimo komėnKAUNAS.
dantas spaustuvės vedėjų p. 
Gurvičių nubaudė 200 lt. arba 
2 sav. kalėjimo už tai, kad jis 
nepristatė karo cenzūrai 3 egz. 
brošiūros “Dimitrovo Žodis 
reichstago padegimo byloj” h 
leido platinti.
.   I ■ ■■ ■■ I ■ ■ ■■ ■■■««■■ ■ ■■ A ■ ■■■■!■ ; Į IĮ h'ji^

Nubaudė kun. Stepona
vičių

ZARASAI. — Birželio 23 d. 
Panevėžio apyg. teismo išva
žiuojamoji sesija Zarasuose na
grinėjo komercinės mokyklos 
dir. kun. Steponavičiaus bylų. 
Steponavičius buvo kaltinamas

admini

Republic Steel Corp 
nutraukė ryšius 

' su unija

2 nušauti Gary alaus 
kare

WARREN, O., 1. 10. — Re
pu blic Steel Corp., trečia di
džiausia korp. plieno pramonė
je, nutraukė ryšius su Amal- 
gamated Assn. of Iron, Steel 
and Tin Workers, su kuria ji 
ryšius palaikė per 20 metų, 
nes buk bijosi, kad unija pa* 
teksianti į radikalų rankas.

Areštuoja strei 
kierius

KĖNTON, O., 1. 10 
streikieriai iš Scioto svogūnų 
laukų liko areštuoti. Policija 
labai nuožmiai persekioja strei- 
kierius, o teismas išdavė labai 
griežtų injunetioną, kuris drau
džia net dviems streikieriams 
kalbėtis tarp savęs. Svogūnų 
darbininkai streikuoja jau ar
ti trijų savaičių, reikalaudami 
pakelti algas ir sutrumpinti 
darbo valandas, nes jie dirba 
10 vai. dienoje ir uždirba 
8-12c į valandų.

2 UŽMUŠTI STOGUI 
{GRIUVUS 

l i

27

tik

prokuroro pad. p. Kubilių.
Štepbnavičįus pripažintas kal

tu ir nubaustas 4 mčn. kalė
jimo.

Statosi perkūnsargis
BIRŽAI. — Biržų apskrities 

Ūkininkus, praėjusių žiemų ap
lankė studentų Radio sekcijos 
agentai, rinkdami perkūnsargių 
užsakymus. Dabai tie užsaky
mai yra intensyviai pildomi. 
Kas dienų pakeliama į dangų 
po keliolikų stiebų. Pasistatę 
perkūnsargius ūkininkai tikisi, 
kad nebereiks taip bijoti per
kūnijos.

Paliuosuos iš kalėjimo

GARY, Ind., 1. 10. — Atsi
naujinusiame Gary alaus kare 
žuvo dar du žmonės. Nežino
mi puolikai įėjo į Mrs. Eva 
Rapaich smuklę ir keliais šū
viais nušovė baftenderį Niek 
Vujcich, 45 m. ir janitorių įso 
Galovich.

Francija gaudo 
šnipus

SHAMOKIN, Pat, 1. 10. — 
1,100 antracito angliakasių 
Philadelphia and Reading Coai 
and Iron Co. sustreikavo pa
šalinus iŠ darbo du algų komi
teto narius. Abu jie liko paša
linti iš darbo iškilus ginčui šti 
kompanija apie .’aužymų algų 
sutartie^.

Anglijoj bedarbė vėl 
didėjh

Ma
žėjimas bedarbės Anglijoj vėl 
apsistojo ir bedarbių skaičius 
Vėl ėmė didėti. Bifž. z 25 
gistruottį bedarbių Anglijoj 
buvo 2,092,586, arba 2,205 dau
giau, negu buvo mėnuo atgal, 
bet visgi 345,522 mažiau, ne
gu buvo metai atgal, i

LONDONAS, 1. 10

•<

i$įį

—L

Dėl 160 m. Zaro mirties pasi
mirė ir jo sena “mergina”

PARYŽIUS, 1. 10. — Polici* 
ja sakosi areštuosianti dar dau
giau žmonių sųryšy su interųar 
cionaline šnipų šaika. Norima 
atklausti ir vienų amerikietę, 
bet jį veikiausia jau yra išva
žiavusi iš Francijos. Jau iš
duoti warrantai areštavimui 7 
asmenų.

TORONTO, Ont., 1. 10. — 
Du darbininkai liko užmušti ir 
11 sužeista įgriuvus naujos 
Victorįa parko filtravimo dirb
tuvės stogui. Ant darbininkų 
tuojaus liko paleistas vanduo, 
kad jujbs nc^alaidotų nlaUjai 
supiltas cementas, kuris buvo 
juos užliejęs. Valdžia tuojaus 
pradėjo tyrinėti nelaimės prie
žastį. j

ŠIAULIAI. — Kunigas Ado- 
mauskas, kuris prieš 10 metų 
buvo nuteistas už komunistinį 
veikimų, šiemet rugpiučio 5 d. 
bus paleistas iš kalėjimo.

MERGAITĖ NUSIŽUDĖ PUL
DAMA PO TRAUKINIU

BUCE AREŠTAI Rumunijoj,
l. IO.l— Seniausio žmogaus 
Zaro Agha, mirtis tiek pavei
kė Anhfe Amet Mutafa, kad iy 
ji pasimirė. Turkas Zaro Agha 
mirė sulaukęs 160‘in. amžiaus. 
Amfe Amet Mutafa buvo 120
m. amžiaus. Kaip tik žinia apie 
seno turko mirtį pasiekė jos 
kaimų, ji susrfiuko ir tuojaus 
pasimirė.

Ji sako, kad Zaro buvo jai 
pasipiršęs 100 metų atgal. Bet 
jos tėvai pasipriešino s vedy^ 
boms ir privertė jų įstoti į Ha
remų turtingo - turko, kuris jų 
atsigabeno j Rumuniją. Vėliau 
ji bandžiusi susirašinėti su Za
ro, bet nesulaukusi atsakymo.

4 mėtai kalėjimai už 
burtininkystę

EBENSBŲRG^Pa., J. 10, - 
Kadangi Mrs. Jennie Viscount 
užsiėmė burtininkystę ir imda
vo pinigus' už spėjimų laimės, 
ji liko nuteista 4 metams ka- 
lėjimah ir užsimokėti $220 pa
baudos.

NEW YORK, 1. 10. — Ste- 
phen A. Ruddy, 61 m., kuris 
iš - paprasto akmenų skaldyto
jo virto milionierium ir paskui 
įsimaišė ’ į' politikų, tiįimųsi, 
bus išrinktas Tammany Hali 
vadu, nežiūrint Rooseveltd ad- 
ministracijois piasipriešinimo.

— Komu-
• .* •" ...... , , 'V 'lk‘(h .

darbo konfederacijų

ROKIŠKIS.—Birželio 9 d. prie 
Rokiškio stoties jauna mergai
tė Celkytė iš žydiškių km., ei
nant rtaukiniui, ėjo viduriu 
gelžkelio; garvežiui sušvilpus, 
ji išėjo iŠ geležinkelio ,bet kai 
traukinys prisiartino ji urnai 
puoli po traukiniu, kuris nelai
mingų supjaustė į kelias dalis.

' HAVANA, 1. 10.
nistinė
ruošiasi paskelbti 24 valandą 
generalinį streikų protestų 
prieš kalinimų politinių kali
nių, kurie paskelbė bado strei
kų. .

Nulinčiavo negrą
BAŠTROP^La., 1. 10. 

veda iš kalėjimo naktį paėmė 
negrą ūkininkų Andrėw Mc 
Leod, 26 m. ir jį. pakorė. Jis . - ,
buk. i>rišit>ažinigs, kad jis kesi- Co. Bendros turtas sieks virš 
nosi išgėdinti 19 m. mergaitę. $300,000,000.

- Go CLEVELAND, O., I. 16.
Trečia didžiausia plieno korp7 
Republic Steel Corp. vienijas 
su Corrigan, McKinnėy Steel

j/l



NAUJIENOS, Chicago, HL

APVALYTI’

KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa

SLA. SEIMAS
Jis ne tik

skleidžiamą

priimame i mainus

(Bus daugiau)

DUIEIJE EKSKURSIJA

CLEVELAND, OHIO

Garsmkitės “N* nose

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

U

Įmokėk tiktai $5, po tam po 
$1 į savaitę, taip kad skal
bykla pati išsimokės.

NAUJOS 
SKALBYKLOS

SKALBYKLOS IR
PROSINIMO .

MAŠINOS.
PASIRINKIMAS

Naujienas galima gauti nusi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe
6400 Superior avė.

Viršuj 
reichswehro (armijos) 
kuris 
tas. Apačioj 
ser,

Nežiūrint kur vakacijos laiku 
keliai- juš neįdėtų*—j kalnus, 
ji juros pakrantj, tolimus mie
stus arba “tik prie netolimo 
ežero”—jus rasite telefoną... 
ir hamai yra tik keletą minu
čių atstume. Kaip) ateinanti 
sykį, išvažiuosite, atlankykite 
savo namus kas vakarą per 
telefoną. Pasikalbėkite su sa-

tam pačiam
Vait-

WHte forFree* 
crr “I?y« Beaui 

jfatfaėCo*'W'&S..91

taipgi ^Sandaros

YOLRtYtd 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

LOMoSt.,auc4g»

seimo
žinoma^. negali- 

kaltinti visą, rengimo ko
mitetą, bet' buvo padaryta 
klaida 
no asmens 
įsileido pirmininkauti p. Uvi

Ekskursantai keliaują Lietuvon ant S. S 
“Brem.en”, Brėmerhavene bus transfe- 

riuoti ant S. S. “Stuttgart”.

!?hiladėlphia bus antra 
ji įtokia dabar 

yra. Pagal gyventojų skaičių, 
philadelphiečiai lietuviai sumuš

Rašo Baron Von Pliokšt
(Tęsinys)

Balsavimai.
Penktadieny, tuoj 

Pildomosios Tarybos 
mai: 
šia

klausimais. Reikia pa
kart taip vieno, taip 
atatinkamais klausi- 

vadovybe buvo tik- 
. Adv. F, J. Bagočius

Po pasekmingos lietuvių- avi
acijos dienos ir pikniko, kuriuos 
buvo surengę draugijų atsto
vai ir pavieniai darbuotojai 
vardu WSS. komitetas, birže
lio 10 d. 1934,. 4‘Vytauto Par
ke”, naudai, antro lietuvių; skrir 
dimo per Atlantiką, musų ko
lonijoje sukėlė tarpe lietuvių 
didžiausį ūpą. Nespėjus suda
ryti atskaitas iš pratusių pa
rengimų, kaip atsirado čiela ei
lė gerų lietuvių biznierių, ku
rie reikalauja surengti- dar vie
ną pikniką Įeit. Feliksui’ Vait
kui, pirm jam* išskrisiant į Lie
tuvą. Musų biznieriai pasisakė, 
kad jie pasidarbuos tarpu save 
ir suaukaus viską kas piknikui 
reikalinga.

Tokio širdingo pasižadėjimo 
musų komitetas negalėjo atsa
kyti. WSS. komitetui paliko

sėsis greičiausiai 
aerodrome, kur Įeit, 
kus birželio* 10 ją vairavo. 

» Musų- komitetas pasitiki, kad 
šis rengiamas vietos lietuvių 
biznierių parengimas mažiausiai 
duos pelno tiek, kad jį pridė
jus prie pasiųstų jau, philadel- 
phiečių lietuvių kolonija bus 
davus antram lietuvių skridi
mui per Atlantiką $2,000. Iš 
.eilės 
nuo Chicagos

baronas vori Fritsch, 
vadas,, 

buk esąs nacių areštuo- 
Gregory Stras- 

buvęs vienas iš žymiausių 
nacių organizatorių, kuris likęs 
sušaudytas laike Hitlerio kru
vino “valomo” savo partijos.

WCEL 970. K. nedaliomis nuo 1:PO iki 1:30 vai. 
WAAF 920 K. nedaliomis nuo 1:30 iki 2:00 va 
WHFC 1420 K. ketvertais nUb 7:30 iki 8:80 vaL

h? Chicagą, kur pati antro skri- 
dimo idėja gimė.

Apart »to, piknike bus mažes
nio padaro orlaivių vėžioti mė
gėjus pasivažinėti ore. Bus at
letikos vyrų ir moterų. Trau
kimas virvių. Imtynių ir kito
kio sporto: Philadelphijos ir 
apielinkės lietuviai skaitydami 
šią žinią praneškite tiems sa
vo artimiems ir pažįstamiems, 
kurie mažu neturės progos ži
noti apie rengiamą “Vytauto 
Parke” liepos 29 d. lietuvių 
bizhierių f pikniką, atsisveikini
mui Įeit. F. Vaitkaus, ir “Litu* 
anicą U” prieš išskrisiant į Lie
tuvą. Pribuki t visi pasakyti la
kūnui: Laimingos kelionės.

Z. Jankauskas, VVSS. rašt.

o ne
Daugiausia iš mu- 

delegatų kalbėjo. J.

vo vaikučiais, išklausykite jų 
pranešimus ir taipgi sužino
kite visus nuotykius apie sa
vo namus. Toks pasikalbėji
mas suramins tuos,, kurie pa
siliko namie, taipgi ir jums 
bus smagu ir malonu. Išva
žiavo vakari jom s padarykite 
telefonavimą i namus savo 
nuolatiniu papročiu. Tie pa
šaukimai yra nebrangus.

COSMOPOLITAn TRAVEL 
SERVICE '

Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168GraadSt., Brooldyti, N. Y.

A. S. TREČIOKAS ' : t 
197 Adams St.,Newark, N. J.

JOHN SEKys : : c
433 Park St., Hartford, Gonti.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
193 Gtand St;, Brooklyn, N. Y.

G AMERIKOS LIETUVIS 
14^ Varnom St., Worce«ter, Maw.

AW^W*v’C8i 

.. Btaft.So. Ęosjo^MaM.

HAMBURQj*A
MORfTH GERMAN LLOYD

zerijos. . Pertai jums kova 
lengva su mumis;. Net man pa
gailo' vhrgŠo delegato, bet ką 

’ darysi -* čia ne musų kaltė. 
Dr. Montvidtii, regis, neprisė- 
;jo hėi vieną kartą kalbėti:; 
’niat, šitas- seimas buvo dau
giau: balsavimo seimas, 
kalbėjimo 
siŠkių 
(Marcinkevičius ir keletas kitų.

Musų delegatai buvo tvar
kus, ramiai užsilaikė, tole
rantiški. Tiesa, buvo pora 
atsitikimų^ kad musą delega
tams įsiėdė iki gyvam kaului 
Birštono pasakos apie įstatus, 
jkuomet jis ne ką apie juos 
nusimano 
redaktoriui Vaidylai kalbant, 
kuomet jis pradėjo/ užkabinėti 

‘pašalinius^ asmenis nieko ben
dro neturinčius su apkalbamu 
klausimu. Tada musų dele
gatai reikalavo eiti prie tvar- 
fkos. Tą patvirtino pats bu
vęs seimo prezidentas Gegu
žis. Uždarydamas seimą jis 
pasakė, kad prezidentavimo 
jo laikais šitas seimas buvo 
pirmutihis toks pavyzdingas ir 
tvarkus. Šitas kreditas pri
klauso musų delegatams, p ne 
kam kitarii.

Seimo parengimai
Neabejotina, jogei Detroito1 

seimo rengimo komisija dėjo 
visas pastangas, kad seimas-, 
butų sėkmingai surengtas. Tas, 
žinoma, jiems neblogai pasi
sekė, bet viena stąmbi klaida 
buvo padaryta, tai ketvirta
dienio bankietė pavedimas 
tostmasterio vietos adv. Ų Vi
liui. Daug geriau seimo ren
gime-, komitetas butų padaręs, 
jeigu p. Uviko vietoj butų bu
vusi tuščia kėdė 
tai ignoravo mūsiškius kalbė
tojus, geriau pasakius nei vie
no nepakvietė kalbėti, išski
riant Gegužį ir Šalną-, bet ir 
savo- pagiežos jausmą bandė 
išlieti pažangiesiems' delega
tams. Dar gerai1, kad jis ne
mokėjo tą -pasakyti, ką jis rio- 
■rejo pasakytinų Wų ^Usilau* 
kęs glėbį nemalonių kompli
mentų. Vėliau seimo renginio 
komitetas atsiprašinėjo už pa
darytą vieno seimo rengėjų 
klaidą 
ma

Populiariu Expresiniu Garlaiviu

v “BREMEN”
Išplauks iš Nbw Yorko ; 1

Liepos 18 d., 1934 m

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

ir aukščiau.
V artėtos sk albyklos
. po ...... . . $9.00

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI 
NIŲ REFRIGERATORIŲ

rių rekomendacijos priimtos 
tiktai tos, kurioms mūsiškiai 
sutiko. Reiškia, komisijos ir
gi visos musų> sulig nustatytu 
planu. Galima pridurti, kad 
musų delegatai pasielgė daug 
džentelmoniškiau, negu sanda- 
riečiai ir fašistai Pittsburgh’o 
seime, kai jie visas Svarbesnes 
komisijas išdalino vien savo 
plauko žmonėms, Tuogi tar
pu mūsiškiai svarbią Kontro
lės komisijos pirmininko vie
tą pavedė p. Gegužiui ir Lab
darybės komisijos pirmininko 
vietą — p. Vinikui. Reiškia, 
ir komisijų rinkimuose mes 
pasirodėm daugiau tolerantiš- 
kis negu ponai sandariečiai ir 
fašistai Pittsburgh’o seime su 
mumis. Tiek apie tai.

Apie daktarą kvotėją
Kaif kurie teiraujasi, kodėl 

mes: rinkome daktaru kvotėju 
Stanišlovaitį, o ne Bronušą ar
ba Grąičiuną. Vienai Stanis- 
lovaitis buvo gavęs didelę di
džiumą balsų referendume,

Pittšburg’o seime padarė pora 
standesnių klaidų, tas jam 
vėliau atsiliepė ant jo paties 
kailio, renkant Pildomąją Ta
rybą. Šiame seime jis buvo 
atsargus, pertat ir mūsiškių 
delegatų simpatiją užkariavo 
šimtą nuošimčių. “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis visuo
met moka š&yo skleidžiamą 
kalboss^įĮįįjiksliai pravesti, 
pas jį logika stebėtina, apkal
bamą klausimą dėsto klausy
tojams tarsi kolegijos .profe
sorius savo klesos mokiniams.

Vienas iŠ SUndariečių dele
gatų man pastebėjo: Girdi, 
gaila, kad mes nei vieno tokio 
gabaus žmogaus neturim, kaip 
kad j tisų Grigai tis ir BagCft 
čius. Jus galite didžiuotis sa
vo Grigaičiu, Bagočiumi, Moh.t- 
vidu ir kitais, o mes esam įni

ro d ė tikrai pažangus žmogus. 
Visose svarbesniuose balsavi- 
.mučse ėjo su musų delegatais 
išvien, ne tik jis pats, bet ir jo 
žmona. Leidžiama gandai, 
buk dr. Stanislovaitis esąs fa
šistas. Bet patirta iš Water- 
bury draugų, kad tai grynas 
melas; Dar galima pasakyti, 
kad dr. Stanislovaitis ir Pitts- 
burgh’o seime buvo musų bal
sais išrinktas prieš daktarą 
Klimą . Ne tik mes išrinkome 
dr. Stanišlovaitį daktaru kvo
tėju, bet ir p-nią Stanislovai- 
tienę paskyrėm į Jaunuolių 
komisijos pirmininkes, ir ma
nau, kad neapsirikta — ji' yru 
darbšti, inteligentiška moteriš
kė; Dar butų galima ir dau
giau kas pasakyti, kodėl rin
kome dto. Stanišlovaitį^ o ne ku
rį* kitą daktaro, kvotėjo vietai, 
bet užteks.

tiksliais ar ne— vie- 
kuris savo vieton

Dte|, informacijų ItreipkifSs j:
PETBR BARTKEVIČIUS, 

678 N. Mdn St., Montello, Man.
MR. PAUL MOLIS 

1730—<24th Stt> Detroit; Midi.
LITHUANIAN NEWS.PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted.St., Chicago. III. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH;
ING_CO. pIRVA K. Si KARPIUS/

68£0 Superior Ava., Claveland, O,
MR. C. J; VOSHNER 

2pi3.Ca«Bon)SL, Pittaburgh, Pa;
M206^Alf'f£rioiVBank Building 

1200 Canon St., Pittaburgh, Pa.

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

GERESNIS BALSAS IR GRAŽUS 
KABINETAS;

KąW.
/ictrola Kombinacijas po

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrifcos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PRURITJ8 
(Nlržančlos Pllra), PK0STAT1TIS ir kitos 
mr&iinės Ilgos gydamos musu Švelnu Ir ne* 
RkautiZln VARIOVR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
teka vilties bnti pagydytais. Yra stačlok 
nuoHtabn knlp tos rusčios, be vilties Ilgos 
greit atsiliepia. I *| treatmentu*

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 
VARICOSE 

GYSLOS IR VOTYS

Musų delegatai
Pastebėtinas dalykėlis, kad 

mūsiškiams delegatams prisė
jo gana mažai klausimus ar
gumentuoti, taip kad musų 
gabiųjų kalbėtojų oratorijos 
klausyti nebuvo progos. Kiek 
daugėliau prisėjo pakalbėti 
“Naujienų” redaktoriui P. 
Grigaičiui ir adv. F., J. Bago- 
čiui. Pirmasis , buvo mūsiš
kės frakcijos vadus, o ad*v. Ba- 
gočiui teko daugiausia argu
mentuoti įstatų ir čarterio pa- 
taisimo 
sakyti, 
antro 
mais 
rai gera

jisai padarė. Liepos 2 d. buvo 
sušauktas tuo tikslu susirinki
mas ir galutinai nutarta, rengti 
gegužinę “Vytauto Parke” lie
pos 29 d., kaip jau buvo skelb
ta spaudoje. Taigi piknikas pas 
mus įvyks tikrai* Bet šį kartą 
išvažiavimas bus surengtas 
Philadelphijos lietuvių biznierių 
vardu. Biznieriai* kurie nėra 
dar pasisakę prisidėti prie pa
rengimo gegužinės, dabar turi 
progą, nes bus skelbta vardai 
ir pavardės spaudoj tik tų biz
nierių, kurie aktualiai prisidės 
prie parengimo. Musų biznie
riai kaip visa kolonija turi 
jaustis garbingais, nes už uolų 
pasidarbavimą antram’ lietuvių 
skridimui per Atlantiką, kuris 
sukėlė iki šiol ir pasiuntė cent- 
ran viso $1,543.21, Įeit. Feliksas 
Vaitkus kaip ir ALTASS cent
ro komitetas,. > sutiko . pribtttii 
pas mus tą dieną plknikan iF 
mus atsisveikinti. Kokia lietu-* 
vių kolonija nenorėtų pasima:- 
tyti ir atsisveikinti su tuo jau
nuoliu, kuris rytoj ar poryt lei-1 
sis su “Lituanica II” tolimon 
ir pavojingon kelionėn, pildant 
Dariaus-Girėno testamentą!? 
Jei galimybės butų,, visos jos 
norėtų.

Taip, VVSS. komiteto pasi
darbavimu philadelphiečiai lie
tuviai dar sykį turės progos 
pamatyti “Lituanicą II” ir jos 
pilotą Įeit. F. Vaitkų, Bet šį 
k^rtą mes jau turėsime kad ir 
melstis prie Dievo, palinkėti 
abiem ištvermės ir laimingos 
kelionės pasiekti Kauną. Tai 
bus pilnas jaudėsio atsisveikini
mas. šį kartą “Lituanica II” 
jau pilnai; ir visiškai bus pri
rengta (tolimon kelionėn*;' ji ii-

MYLIAS NUTOLĘ .. .
Bet Atgal Namie Akimirksny j

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
bangelis žmnnli) mano, kad Jie kenčia nn<* 
RHF.UMATIZMO. NKURJTIS, NKUBALOIA. 
ARTHRITI8, NF.RVMKUMO, arba INKSTU 
I.IOOS. kuomet hj Ilga tikrai paeina nup 
VARICOSK OYSLV. VARICO8E VOCHL SU* 
TINUSIU BLAUZDŲ arba MKSLlNfiS LI‘ 
fiV.
The VAR1CUR padar* tuketančlUe llnktfmalr 
—KODĖL NE JUST

REIKALAUKITE MUSU KNYGELE DYKAJ 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas

Ofiso Valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. Ir 
Fenktad. tiktai nno 9 iki 6.—Nedčliomie 
nuo 9 iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOtPH ST.
UtHe Gsrrfck TJteetre

HOUSE, THOR, APEX, 

p° $49-50
DYKAI 26 šmotų sidabrinis 
stalo setas tiktai trumpam 

laikui.

Madio 
Ir aukščiau ......1,......'.....................

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

VI.NEW00D BEER GARDENS
Randasi ant. Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl- piknikų^ išvažiavimu ar kitu parengimų: dar
žas duodamas veltui. Yra gem , vieta* deh automobilių sustojimo, 
•x < Užlaikome pirmos rūšies skanius* Kerimus ir užkandžius.

Savihinkas*
WM. DAMBRAUSKAS 

Tel. Winow Springs 43

po piet, 
rinki-

; Jaučiama prislėgta dva- 
delegatuose. Kai kurie kan 

didatai jaučiasi kaip žemę 
pardavę. Ateina svarbi mūšio! 
valajirta. Prieš pradedant ce
remonijas atmetama delegatės: 
Kaminskienės mandatas; jos 
istįovis centre ir pats išrinki
mas neaiškus. Prezidentas Ge
gužis skelbia Pildomosios Ta
rybos rinkimus. Paskiria bal
sų skaitymo komisiją. Užvieš
patauja tyla-. Nori, mesk ada
tą ant grindų — bus girdėti. 
Bagočius ir Strumskis sėdi,; 
tarsi tas bibliškas Patrovi- 
nas į druskos stulpą pavirtęs. 
Eina rinkimas prežirt'ento. 
Balsai skaitomi* — adv. F. J. 
Bagočius — 13t, o jo oponen
tas X. Strumskis — 7T; reiš
kia, Bagočius sumuša Strums- 
kję 60 balsų didžiuma. Musų 
Jfctegatg: lruf>Ąas įM;,drę;§tani
lenkinimo. Eina rinkimai kilų 
valdybos narių —- mūsiškiai 
yra pilnai įsitikinę, kad viso 
tikieto laimėjimas užtikrintas. 
Taip ir buvo. Sandariečiai 
jaučasi, lyg Dievo nubausti — 
viens. į kitą žiuri* atrodo, kad 
jie Dievo pagelbos laukia. 
Veidai išblyškę, jų širdies pul
sas net kitoje svetainės pusė
je jaučiamas. Jų pora kandi
datų dar pravedama į Pildo*- 
mąją Tarybą, bet ir jie praei
na musų balsais, jie tą su
pranta. Po Pildomos Tarybos 
seka redaktoriaus rinkimas.

Redaktoriaus klausimu mū
siškiuose nėra susitarimo- — 
vieni, kad palikti p. Vitaitį- 
bet išrenkant gerą Apšvietos 
komisiją, kurios kontrolėj bus 
redaktorius, o kiti mano, kad 
reikia pakeisti redaktorių. 
Klausimas paliktas liuesam 
dėlėįatų sprendimui. P-nas 
Vitaitis paliktas redaktoriu
mi, bet Apšvietos komisija di
džiumoje išrenkama mūsiškė. 
Musų delegatai pasitenkinę, 
reiškia ir redakcija po mu
sų pilna kontrole. Taip tai 
užsibaigė rinkimai Pildomo
sios Tarybos ir redaktoriaus. 
Mūsiškių ūpas geras; reiškia, 
sandariečių viešpatavimui pri
liptas galas. Gaila, bet kas 
daryti.

Komisijų rekomendacijos
Į komisijų Komisiją prezi

dentas paskyrė d r. Draugelį 
Jurgeliuną ir mūsiškį? Matą iš 
Waterbury. , P-nui Matui; bur 
vb įsakyta,, kad jokių kompro
misų negali būti su sandarie- 
čiais . Turi eiti mastavirnas 
kaip kad ėjo Pittsburgho seime. 
Sutikta duoti dvi vietos san- 
dariečiams komisijose ir dvi 
vietos komunistams. Komuni
stams duotos dvi vietos atsi- 
žvenlgiant į tai, kad jie neturi 
nei vieno savo žmogaus Pildo
moje Taryboje, kuomet san- 
dariečiams palikta net dvi.

Prasideda leikimas reko
mendacijų musų drg; Mato 
visos rekomendacijos priimti
nos didžiuma balsų, o sanda- 
riečių didžiumos komisijos na*

p° $40;5O ir
aukščiau

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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



vistiekvisuomene

Dviejų Kupiškėnų bylavadina

Vakar karino

atneša

EVROLH
DEALER ADVERTISEMENT

$50$605

$680 $50

$740

suprantama bile aštuonių
ateikite

GOMPANY. M' ’ *

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
tam tikslui p’risiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog

$595
$750

$35
$35
$30

$30 
$50 
$50 
$50 
$50

$35
$50

$50
$35

$625
$575

$35
$35
$45

Lietuvos Žinių” 25 
metų jubiliejus

Sport Roadster
Coach ..............
Coupe ..... ..........

Sport Roadster 
Coach .......... .....
Town Sedan ....
Sedan ...............
Coupe ..........
Sport Coupe .... 
Sedan Delivery

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

SIUSKIT PEK 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

Šio straipsnio pabaigos ne
galima {skaityti, nes raides yra 
sudaužytos Lietuvos valdžios 
cenzūros.

KAUNAS
menes teismas sprendė Kupiš- 

gyventojo Antano Mic
kevičiaus bylą, kaltinamo ko
munistišku veikimu. Mickevi
čius buvęs Sovietų Rusijoj, 
dirbęs lietuvių sekcijoj ir pa
skui atsiųstas Lietuvon komu
nistų organizuoti; šį pavasarį 
Mickevičius buvo suimtas su

Rusiška ir . Turkiška Pirtis 
D0UGLA&BATHŠ

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

swimming pooL ’ W
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomls iki 7 v. v. .

Nupiginimai siekią iki $50—Didžiausias kainų nukirtimas paskelbtas 
žerrių-kainų lauke per šiuos metus—Nupigino pamatinę Chevrolet kai
ną iki žemos skaitlinės $465. Tik palyginkit šią kainą—Palyginkit bile 
kurią Chevrolet kainą—su kitų karų karpomis. Paskui palyginkite tą, 
ką jus gaunate su kaina kurią,užmokate! Ne bus jokio klausimo jūsų v 't • . ” • J
minty, kurį karą nusipirkti, jeigu nusipirksite.

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III.

jis yra dar perdidens irzto- 
dėl stovi prie uosto angos. Tas 
laivas iš Sovietų Rusijos Lie
tuvon atvežė 4,000 tonų žiba
lo. Iš* to laivo į žibalo tankus 
žibalą perveža kiti mažesni 
laivai. v Tsb.

Nežiūrint asmens

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS 
KONTESTAS

1b prašo Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos banb

DETROIT, MICHIGAN

pos ir pasaulio istorijos visa 
epolca, didingų istoriškų įvy
kių kalridoškopas.

Didžiausi mokslo ir techni
kos atsieisimai, kapitalizmo ir 
imperializmo 
mokratinių ir socialinės teisy
bės idėjų plėtimasis visame pa
sauly, darbo žmonių kova dėl 
savo išsivadavimo iš politinės 
ir ekonominės, nelaisvės, pa-

— Paskutiniaisiais metais 
žymiai pagerinus Klaipėdos uo
sto baseiną, pačiame uoste ne
paprastai padidėjo įvairių lai
vų judėjimas. Kai kuriomis 
dienomis pasitaiko^ kad į 
Klaipėdos uostą atplaukia net 
apie 50 keleivinių ir prekinių 
laivų. Neseniai vienas italų 
laivas, atplaukęs, su rusų ži-

— Paskutiniuoju laiku dau
gelyje valsčių ir miškų admi
nistracijų. daromos revizijos, 
per kurias dažnai išaiškinami 
įvairiausi valdininkų nesąži
ningumai. Tie valdininkai ir 
savivaldybių tarnautojai tuo
jau iŠ tarnybų tampa atleisti 
ir iš jų turto išieškomi val
stybei ar savivaldybei padary
ti nuostoliai. Čia minimosios 
revizijos net pasiekia dides
nių kaimų seniūnus ir juos 
tinkamai patikrina. Tsb,

Įvairios Lietuvos 
Žinios

GYDO VISAS LIGAS VYJŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir 
YRA. Speciališkai gyt _ " - ‘
dijimą kraujo, odos, ligas, žatedas. ręumąttei 
•kausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudi 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus 
ką jis jums gali padaryti.. Pr 
tūkstančius h 
nuo 10 valan 
Nedaliomis nuo U 
4200 West 26 St

Jubiliejiniame “Lietuvos ži
nių” numeryje telpa straips
niai to dienraščio įsteigėjo % Jo
no Vileišio, buvusio Lietuvos 
prezidento Dr. K. Griniaus, F. 
Bortkevlčienės, Mykolo Šleže
vičiaus, A. Suginto, P. Bugai- 
liškio, P. Rusecko. o taipgi pa
veikslai dabartinių ir buvusių 
“Lietuvos žinių” redaktorių: 
Jono Kardelio, Felicijos Bort- 
kevičienės, Mykolo Šleževičiaus, 
Jono Strimaičio, Gabrielės Pet
kevičaitės, Antano Suginto, 
Juozo Pronskaus, Dr. J. šau
lio, Prano Dailidės, Mikalojaus 
Januškevičiaus, Jono Šimkaus, 
o taipgi Jono Vileišio ir 
Dr. Kazio Griniaus.

“Lietuvos žinių” jubiliejinio 
numerio redakcijos straipsny
je antgalviu “Musų Kelias” 
sekamai yra peržvelgiama “Lie
tuvos žinių” būtis prabėgusiu 
amžiaus ketvirčiu:

Dvidešimt penkeri metai! 
Tik amžiaus ketvirtis. 
Bet už tai, kiek pergyventa! 
XX amžiaus ketvirtis — tai 

ne tiktai Lietuvos, bet Euro-

“Lietuvos žinių” idėjų žmo
nės, kuriuos musų valstiečiai 
išrinkdavo atstovais į Rusijos 
durnas, (parlamentus) ten skel
bia Lietuvos autonomijos ir 
laisvės Šukius, kelia aikštėn 
caro agentų nedorybes ir šau
kia liaudį kovoti už savo tei
ses...

ifgrįįfSįįnng Kuomet keletą savaičių atgal Chevrolet paskelbė kainų 
nupįginimą> kas nors svarbaus atsitiko . . . kas/nors 

svarbaus dėl kiekvieno žemos-kąinos karo pirkėjo: CHEVROLET 
ĮSTOJO IR PRIELANKIAUSIĄ KAINŲ POZICIJĄ KOKIOS JI NETU
RĖJO PER ILGĄ LAIKĄ!

nusikalstamąja medžiaga.
Kariuomenės teismas Micke

vičių nubaudė 15 metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Antras kupiškėnas — A. 
Skipskis savo laiku buvo už
puolęs, mėginęs mušti polic 
nuovados virš., kai tas jį no
rėjęs sulaikyti. Skipskis nu
baustas D/2 metų grasos ka
lėjimo.

džia pasienio gyventojams vi
siškai uždraudė iš Lietuvos 
įsigabenti net kiaušinius, svie
stą ir sūrį. Tik kas turi ke
liones pasą, tas gail įsivežti 
pusę svaro sviesto ir sūrio. 
Dėl tokio suvaržymo labai 
kenčia Rytprūsių gyventojai, 
kurie Lietuvoje daug pigiau 
nusipirkdavo maisto produk
tų, negu Vokietijoje. Tsb.

Chevrolet siūlo patentuotą Knee-Action — o kiti ne siūlo! Tik yienas 
Chevrolet turi Fisher body! ir tas pats dalykas yra ir su kabeliu-kont- 
roliuoj amais stabdžiais, Y-K f ramu, shock-proof vairavimu, ir 80-ark- 
lįų pajėga, valve-in-head, šešių cylinderių inžinu. Chevrolet duoda 
jums daug daugiau ypatybių—daug geresnės rųšies karą—ir daug ge
resnį vardą, kuriuo galite pasitikėti. Nors Chevrolet Standartinė kai
na yra žemesnė negu kurio kito šešių ir 
pasauly! . .

“Lietuvos žinios”, vienas se
niausių Lietuvos dienraščių, 
birželio 19 d. šventė savo 25 
metų jubiliejų.

Nuo pat įsikūrimo iki šiai 
dienai “Lietuvos žinios” buvo 
pirmeivių dienraštis, 
dien yra gana aštriai cenzū
ruojamas ir daugelis jo straip
snių būna atspauzdinta vald
žios sudaužytomis raidėmis, 
kad negalima butų perskaity-

BRIDGEPORT LIQUOR C0„ Ine
3252 So. Halsted Street 

VICTORY 5382—5383

CHEVROLET

Didžiojo karo viesulas at-| 
ūžęs Lietuvon sustabdo “Lie
tuvos žinias”.

Bet jos idėjos laimi... Pq ka
ro ir Rusijos ir Vokietijos re
voliucijų susikulia neįpriklau- 
soma Lietuva.

1922 metais vėl atgimsta 
“Lietuvos žinios” ir nepriklau
somoje Lietuvoje varo toliau 
savo istorišką darbą, gindama 
šalies laisvę nuo visų jos prie
šų, tiek svetimųjų, tiek savųjų, 
kovodama už darbo žmonių tei
sę- savarankiškai valdyti ir 
tvarkyti savo kraštą,

Ir vėl .1‘L. ž.’?Menka dažnai 
nukentėti • dėl- teisybės žodžio, 
vėl jos įvairiais budais varžo
mos.

Tik 1926 metais, demokrati
nei vyriausybei susikūrus “L. 
Ž.” galėjo laisvai atsikvėpti, 
nors ne kartą pasakydavo ir 
demokratinei vyriausybei grie
žtą kritikos žodį.

1926 metų gruodžio 17 d.
Prasidėjo naujas “L. ž.” gy

venimo laikotarpis.
Jis tęsiasi jau aštuonerius 

metus. ' < . .

atlantinio skridimo komitetai 
savo darbą nenutrauks, bet jį 
varys tokiu pačiu ąktihgumu 
ir toliau 
kuris skris su “Lituanika II 
Lietuvos
skridimą renis, kad tik butų 
garbingai baigtas didvyrių Da
riaus ir Girėno žygis.

Tsb.

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus busite pasirengę pirkti savo staką Likerių, ateikite ir pir- 
miaus mus pamatykite. ' ' ' z
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
> I

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.

NAUJIENOS. Chicago, UI.
fabrikais pasirašė sutartį, su
lig kurio už 6 milijonus,/litų 
anglų fabrikai Kaune ir iShd- 
pėdčje sutiko pastatyti auto
matiškas telefonų stotis. Tokia 
stotis Klaipėdoje bus pastaty
ta dar šį rudenį, o Kaune gal 
kitais metais. ;

■Z/ į/ , ’f '/’ ' . .

— Nežiūrint didelio Vokie
ti jos-Ųietuvos pasienio gyven
tojų Bruzdėjimo, kad vokiečių 
va
mąf^ftiažąjį pasienio susisie
kimą^ Vokietija nielto nedėro 
ir į aršius pačių Tilžės gy
ventojų reikalavimus beveik 
jokio'dėmesio, nekreipia* Prieš 
keliąs, dienas buvęs lyg jau ir 
atnaujinamas mažasis pasienio 
susisiekimas, dabar . vėl su
stabdytas ir ?dar labiau, negu 
anksčiau Vkržomaš. Nuo ge
gužes 28 dienos vokiečių vai-

WISSIG,
Specialias* ii 

Rusijos

D PER 28 METUS
_______ _______ .. NEIŠGYDOMOS JOS 
do ligas pilvo, plaučių ir putlia, užnuo- 

jgftlvOS
I ir paslaptingas 
i ir persitikrinate 
4į metų ir išlydi 

igonių. patarimas aysai. urmu vaLANDOS: Kasai* 
idos ryto iki 1 valandai ir Alio 5—8 valandai vakare.

įler Ate, TeL Cravrford 5578

$50
Viršui pažymėtos listo kainos ant pasažierinių karų 
Flint, Michigan. Su bumperiais, atskiru tairu, ir tiairų 
spinta, listo kaina ant Standard modelių yra Št8. 
brangiau; Master modeliai, $20. brangiau. Listo (kai
nas ant komercinių karų pažymėtos yra F. O. B. 
Flint, Michigan. Specialus įrengimai extrą. Kainos 
gali būti pamainomos be perspėjimo. Palyginkite

Nupigintas 
ant sumos

$25
$25
$25

NAUJOS NUPIGINTOS KAINOS
STANDARD MODEMAI

Naujas Nupig. 
Kainų Listas 

$465 
$495 
$485

MASTER MODELIAI
$540 
$580 
$615 
$640 
$560 
$600 
$600'

KOMERCINIAI KARAI 
Commercial Chassis $355 
Utility Long Chassis, $515 
Dual Long Chassis - $535 
Utility Chassis ir Cab $575 
Dual Chassis ir Cab.. $595 
Utility Long Chassis ir

Cab ...:.... ......... .
Dual Long Chassis ir 

Cab .. ..Z............
Commercial Panel.... 
Special Commercial 

Panel ......................
Utility Panel .... ......
Dual Cab ir Stake

Body .........
Dual Long Cab ir 

Stake Body .. ....

’ — Lietuvos visuomenė su 
nepaprastu susidomėjimu se
ka A'LTASS, o organizuojamą 
antrąjį transatlantinį skridimą' kio 
į Lietuvą su “Lituanika II”. 
Lietuvos spauda jau paskelbė 
tikslias žinias apie Janušau
sko atsisakymą skristi ir apie 
leitenantą F. , Vaitkų. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar Lie
tuvoje sudaryti antrojo trans-

Dar pereitais metais Įae 
tuvos vyriausybė su Anglijo, MOTOR

■

Jis Šian- vergtųjų tautų sąmonės atbu
dimas, Europos didysis karas, 
revoliucijos, imperialistiškų 
valstybių suirimas ir įsikūri
mas ant jų griuvėsių visos 
eilės naujų nepriklausomu val
stybių, pasaulinė komunizmo 
banga, fašistiškoji reakcija, 
demokratijos sunkumai ir, pa
galiau, senosios Europos re
stauracijos šmėkla...

“Lietuvos žinios” gimė 1909 
metais.

1909 metai. Visoje tolaiki- 
nėję Ritei jos valstybėje taigi 
ir Lietuvoje šėlsta žiauriausia 
reakcija.

Caro valdžia su diktatorium 
Stolipinu priešaky deda visas 
pastangas panaikinti paskuti
nius 1905 mėtų revoliucijos už
kariavimus. . Paleista darban 
“stipriosios rankos valdžios”.

Valdžios agentų smurtas, 
cenzūra^ ištrėmimai, karo teis
mai, mirties bausmė siaučia 
mito Baltikes iki Ramiojo van
denyno.

Kartuvių kilpa gauna1‘‘Sto- 
lipino kaklaryšio” istorišką 
vardą.

Lietuvoje tamsi naktis.
“Lietuvos žinios” energingai 

imasi skleisti “šviesą ir tiesą”, 
laisvės, demokratijos ir Lietu
vos savarankurtio idėjas: šau
kia nenusiminti ir tikėti gali

mą laisvės ir teisybės laimėji
mą ir griežtai smerkia, “savuo
sius”, kurie, išsigandę caro bo
tago, jau išsižada kovos už 
Lietuvos laisvę ir nori savo 
“tautiškus idealus” pasiekti 
per caro administracijos ...prie
menę, bučiuodami engėjų ran
kas.

Aplink “Lietuvos žinias” bu
riasi Lietuvos demokratija, 
tvarkosi ir vėl eina į plačią 
liaudį su tais Šukiais, kuriuos 
iškėlė Vilniaus Didysis Seimas.

“Lietuvos žinios” yra ne tik
tai laikraštis, bet ir pažangių
jų ir demokrątiškų ‘jėgų cen
tras.

Caro cenzūra smaugia “L. 
ž.” Neleidžia laisvesnio žodžio 
ištarti ir apie caro valdinin
kų ir agentų piktus darbus pa
rašyti. Ąpie Lietuvos laisvę ir 
savarankiškumą nę neminėk, 
Už tai piniginė baud?, kalėji
mas. • ’ ' 4

Bet “upės bėgimo neužtven-
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vidurių ob

verte miras Šileikis

Iš DIDVYRIO DARO BAIDYKLĘ

liudhai

VOKIEČIAI GAIVINA PAGONŲ APEIGAS

STABDŽIUS IR mJf JL jFbbl JI 'JI JL

BODIES
DABAR KAI VISOS KAINOS YRA VIENODOSApžvalga

VAIDINASI

į (kas ir buvo 
dabar pasirodė

$560) 
$500

$620
$655

KAINOS IR YPATYBES NAU
JO 1‘l.YMOlTH SPECIAI. SIX

ligonio gyvastį, 
kad bendrai

surėkė Dubovai- 
— susirinkimas

(Tįstiiys!)
publiką. Jeigu jisai, per “toklKiekvlehate

Cljų Komisijos pirmininku. Kai 
kuriose komisijose nesocialistų 
srovės ImOftės sudaro net dau
gumą.

Td hėgAM Ponas Bukšnai- 
lis gerai žino, kad ir Pildomo
jo Taryboje palikta * beveik pu- 
sė ftėsocialistų, ir kad “Tėvy- 

redaktorius paliktas San
tos pačios partijos

Pusei metų
Trfitiš mėhesiAinš ____ ____ .
PiriigAft reikia Siųsti pAštd Money 

Orderiu kartu au užsakymu*

komplikacija, obstrukcija.
Tiesa, iiė višoš vidurių Ii

-Ir šitaip išeina, 
u....

Berlyne tik-ką buvo įvykintos vienos pOMA jung
tuvės (šliubas) ne pagal krikščioniškos religijos taisyk
les, bet su naujojo “vokiško tikėjimo” apeigomis. Vie
toje kunigo, tas apeigas atliko “nacių” tikybos galVU, 
prof. Wilhelm Hauer. Jungdamas riidtėrygtžš ryšiais pa
minėtąją porą, jisai šaukė į liudininkus “Motiną Žomę0 
ir “Tėvą Dangų0 i? maldavo jų palaitnlftiftid jauMVė- 
džiams.

Tuo budu Hitlerio valdomoje Vokiėtljbjė jau pra
dėta praktikoje gaivinti. gerasis pagdhų tikėjimai Pa« 
gonai dievino gamtos jėgas, įsivaizduodami, kad tos jė
gos turi sąmohę ir kad nuo jų valios priklauso žmo
gaus likimas*

Bėt iš to dalyko vargiai kas rimto išeis.

—Geras 
alaus daugiai 
tiko Ivanovas 
kambarį.

—JAU fnatyt, kad iš to nieko 
gero neišeis, — pasakė Du- 
bdvAitė.

—Palydėkite mane, Jurgi 
— pašaukė 
sudiev, pasakė

HYDRAUUC STABDŽIAI. Visuomet ViėfitfdŲš. SUMA- 
rintas pavėsingas IMrrt’piffrfiH, StUftUpyslU YiYttfflffHlt Ab 
naujiniUtą* 

sAmtJfc^ĖNnms aob 
ifk JVfc galite turėti ant šioi

Lįfts ftttd galite ik

4-t)urų Sedan ....... 
Town Sėdau ...........

24*urų mum ....... 
Business Čotipe ... 
fcuftible Seat Coupe

—Ašjusų nesuprantu! -su
pykęs surėkė Goženka.

*—Bet aš dėl to nekaltas!

visas IŠf AU 
— jųš per

Y., UeWau%i * apsiaubk kblriA 
. los dienos perpildytų kelių.
Milo Mouhtingai. Jie -apšaiigdja

ŽinStls piktai atsilsės

Naujienos eiha kAsdfe 
sėkfriėdiėniuš. Lėidžia N 
droV€, 1789 S. Balsted 
Ifl. Telefonas Canal 86c

turėjo tik 8 ar 9 balsą daugu
mą Xir ta dauguma dagi btivo 
sudaryta neteisėtu budu), b 
betgi jie neįsileido j (Pildomą 
Tarybą hė vtehb pAžAngioteltfe 
srovės kandidato, išfiftAftt AdV. 
GUg| (kWį jlė >tys bijojo pd- 
kėifiii, UėtUrėdėtml kbthpebšhUii- 
go žmogaus 1
^Tautiškoji” dauguma tiibtti^t

duodA naują žodį..* ir tą M 
reikia išgirsti ir teuprasti, ne 
siatAM sau iŠ anksto sprendi' 
Trio rūbelių.

—Kita vertus nėra 
apie tai kalbėti, 
jiš pats sWė:

•Vt'i

NikOheVičiau
KafsavHiitftė :■ 
ji SAbinUi.

Ir akimifkšbiu jų akys sušh 
Itiko, ir tas Susitikimas kaž 
kodėl išgąsdino ir kartu buvo 
ĖUkaaViSriUtei malonu.

—Uviii! - 
te išeidama 
sukliUvo, nesuspėjęs prasidė

-—Koks jis protingas! — su 
naivišku džiaugsmu pamislė 
Karsaviniutė apie Saniną.

Ji žiurėjo į j j ir Svarožičių, 
it visame jos kurtė buvo šhr- 
matiyvumas ir linksmumas, ne-, 
suprantamas jai jaūtemaš: atro
dė, lyg jin gin^dši ne fatp sa- 
Vę's, 0 tiktai tięi jos, kad lafmė-

iiiininii

Tuo gi tarpu p. Bukšnaitis 
žino, kAd bet svarbiausiąją ko» 
misijų pirmininkais yra paskin 
ti žmonės visai ne socialistų 
srovės, pavyzdžiui: p. fiegužis 
— Kontrolės Komisijos pirmi
ninkas ; ... adv. šalna —• Įstatą 
Komisijos pirmininku; adv. Ka- 
libaUBkas Skundų ir Apelia*

Hšį it kūdikiai išVūžlub'š pašivaŽihėti, ar jus žindsitę, 
kadfjie yra satlgųš aūtomobiliujė, kurio body yra» pada- 
rvtds iŠ plieno ir’^iidrutataš plienu!

Nors Plymouth ir KAINUOTŲ DAUGIAU, kuris gal 
ir kamuoja, butų tos SUmds vertas. Speciąl šešių turį 
Hydraulic Stabdžius,. Saugų — Plieninį Body, ir tą patį

nes 
darfėtis 
žmogus, kuri purviniausiu bu
du atakuoja Detroito ^seimo 
daugumą.

Netiesą pasakoja tasai žmO* 
gus ir apie mažumos balšO fre* 
išklausymą. Mažuma ne tik gar 
VO ptogoš reklamuotis seime 
savo be galo ilgais fApotthis, 
bet ir diskusijose dažnai ištb 
somis valandomis kalbėjo ne 
prie klausimo, gaišindama 200 
delegatų laiką. Iš viso (tik Vie
name atsitikime seimo daugu
mai pHtruko kantrybės ir ji 
ėmė garsiai, reikšti ‘ savo neri*- 
mą, būtent, kuomet p. Birštor 
nas sakė savo be galo ilgą kal
bą , čitUodamaš anglų kalba 
įvairius dokumentus (kurių 
prasmės jisai, matyt, nė pats 
gerai nesuprato), nepaisydamas 
to, kad jb kalba neturėjo Ole
ko bendro su įfiešimu. Šiaip gi 
per visą seimą buvo pavyzdin
giausia tvarka*

O atsiminkite^ kokį tritikšhią 
keldavo seimo dauguma Pitts- 
burghe, kuomet socialistai pa
sipriešindavo jos sauvaliavimui 
arba kuomet balsavimas neiš
eidavo pagal jos norą. £apda- 
fleast if faiSisM . ftttstrtiržM

iBi

Republikonų partijos vadai laužo galvas, štongda- 
miesi surasti kokį nors populerišką obaišj priėš dabar
tinę administraciją. Paskiausias išradimas yra nacio,- 
ftalio pirininihko Fletcher’io: kad NBA kodeksai, įra
šyti į valstijų įstatymus, tai “mažiukai .Volstead’o 
aktai0.

Kas buvo Volstead'o aktas? Tai bUVo prohibicijoš 
vykiniriio įstatymas. Rėpublikpnų partijos atstovas 
Volštead buvo to įstatymo autorius* Pasiremiant tuo 
aktu, Jungtinių Valstijų valdžia per dešimtį su viršum 
metų bausdavo žmones kalėjimu uŽdegtinėš ir alaus ga
minimą, gabenimą ir pardavinėjimą; federaliniai agen
tai darydavo kratas privatiniuose žmonių namuose ir 
biznio įstaigose, naikindavo turtį, areštuodavo nusikal
tėlius ir traukdavo juos atsakomybėn.

. Republikohų viešpatavimo metai kaip tik buvo 
Volstead’o akto metai. Paskutinis YepUblikonų preziden
tas Hboveris vadino prohibiciją,. kuri buvo su pagelba 
to akto vykinama, '“kilniu eksperimentu”. Sėt z dabar 
republikonai jau vartoja patį Volstead’o vardą pffeMn- 
gos partijos politikai pasmerkti. Iš buvusiojo saVO did
vyrio jie daro baidyklę publikai gąsdinti*

Seninas, neatsakydamas, 
pasiėmė kepurę ir pasakė:

—Aš išeinu... Tai darosi ne-
paprastai nuobodu!

dalykas! — Ir 
nėbėra! — su- 
r nuėjo į prieš-

Saninas: kad jums nereikia,
rto, dėl ko jus čia susirinkote. 
Aš suprantu ir matau tai aiš-* 
kial^ kad, vi$i čia tiesiog fiori 
priversta kitus priimti ^ų nuo
mones ir labiau visko bijosi, 
kad juos hcsukritfkuotų. Tiesą 
pasakius, tad nėra pakenčiama.

—Atsiprašau! — labai įtem
ptu balsd, pareiškė Goženka.

=—Nė, pasakė nepatenkin
tas Saflinas: judų,- ot, pa-
saulidžiuros pačios gražiausių, 
ir khygų jus perskaitėte be ga>! 
to dAiig, tas iš kkrto mAtyt, įo 
jus pykstate todėk kad ne visi' 
Vienodai galvoja, kaip jus, ir 
apart to skriAudžiate SalaVfeiČi- 
ką> kuris gintis lygiai niekė 
blogo nėpadarė

Goženka nusistebėjęs tylėjo 
ir žiurėjo į Sambą taip, lyg 
tas btų pasakęs kokį nors vi
siškai kvailą dalyką.

—Jurgi Nikolaevičiau, —Ša
nkias linksmai pasakė; — jus 
nepykite ant manęs, kad aš* 
pasakiau jums truputį nema-! 
lonių dalykų. Aš matau, kadi 
jųsų sielose yra geri norai..* '

—Kokie ndrai? 
JuTgis rausdamas

^‘crankSift11318’
v/TRItKncirt ~ ” ▼H1Vc",S'CHw italplTlilftao^ 

is^-PlienA Artilltif Tekiniai. Dubeltavi

ŠIANDIEN, DAUGELIS ŽM6NIŲ ŽINO, kad kalbos 
>5 “Višų Trijij” žemos — kainos kabų yta maždaug 
vienodos*

Modeliai gal skyriasi lik kėliais doleri Ate . t. bet yra 
saugu sakyti, kad Piytno'dth Špėčial šešių, ptlsl&'tytAš 
pas jitŠų dtiYls? kAintiojA ftiAždA’ii'g tiek pdt, kiėk W pA- 
našųs modeliai, byle Viėilb dvlėjų Plyfttbdth kOfh’pčti- 
toriųV ' '■

Kuomet šiandien jus žiurėšfte į “Vištis Tite0 
tik vienas dalykas apie kur; 
KARAS YRA GERESNES—1 
gi Aus už jūsų piNiUUStm prfsi^ 
Trys” yra gėri automobilini. Ėet pirm bėgli JUS pitfcšite 
berit vieną jų, priimkite atidoii Sittns dėiykmu

Kuomet jute uŽminsiitė anl stėbdlių, Ar tAs karas sustos

Kai kbriems žmonėms net ir 
vidury dienos vaidinasi; Pa
vyzdžiui, p. tP. ĖUkšifaftiš, kli-J 
ris SLA. seime sėdėjo beveik 
visą laiką prie korespondentų 
stalo ir galėjo kuogeriausia 
sekti viską, kas dėjosi seime, 
rašo “Vienybėje”, kad socialis
tai, turėdami jėgą seime, už
miršo savo iškilmingus šakius 
ir nuskriaudė mažumą*' Jisai 
sako:

“Toji jėga, praeituose sei
muose iškilmingai šaukusi, 
kad mažumos teises butų pa
gerbiamos, . kad mažumų bAb 
sas butų išklausomas, kad į 
pastoviąsias SLA. komisijas 
butų įimąma nors po vieną 
jų srovės narį (kas ir buvo 
daroma), — dabar pasirodė 
visai kas kita: į visas komi- 

i sijas paskyrė vien tik socia
listus; tvirtino jnėšimUs vien 
tik savo Srovės narių paduos

iNpiVIi)VAtUŠ RATU SIŪBAVIMAS* Geriausi taip 
V&šlftatal springsaij tokie ptft, kokie varttH
jhttli miiite&Hą karų.
!&į 

Aįyyai-Filterii 
hTtriftd tag&i.

K ai A os taip tėlnos kaip $485 už Stahdard Plymouth. Vi
sos Kainos f.o.b. difMittVė, DetftWt, Mkh., ir <afi Mrt 
permainytos be perspėįirtio. GAfttS išmokejiftio sąlygos, 
prieinamos jūsų biudžėtUi. Klauskite savo dealerio, kad 
jums duotų Officiai ChrysTėr Motors Commercial Credit 
Planą!

Dažnai vidurių obstrukcijos 
simptomai yra panašus į kitas 
mirtingas vidurių ligas. Tikre
nybėje, Vidurių obstrukcija nė
ra saVAlmi jokia liga, bet me- 
čhaniŠko pobūdžio netvarkin- 
gumnte. Obstrukcija gali būti 
Visiška arba dalina. Dažniau- ] 

obštrukcija esti kaipo pa
dėka bet kokio kito vidurių 
nėtVArkingUmo, kaip tai kylos, 
Užstokime žarnos, suslinkimo | 
žarnos vienos į kitą, žarnų vė
žio, Įvairių priaUgimų it už
gniaužimo Žarnų nUOT-VoČių.

Simptomai pasiMŠkia ŠU 
>ėndrU Vidurių skaudėj imu* 
Viduriai Vaškai nešlliUošUOjA. 
Pasireiškia fiuolatiniė Vėmimaš,] 
kuris vėito paširodo šu m$k

Kitos vidurių ligOš su pana- 
šiAi& tefmptomais yra peritoni-Į 
tiš (vidurių plėvės uždegimas)’, 
staigus išsiskėtimas skilvio, 
abelnas žarnų nusilpnėjimas ir 
bendras staigus Vidurių užkie?: 
tėjimas. Turiu patėmyti, kad] 
peritonitis dAŽnAi ėsti kompli
kacija nuo sutrukusio arba 
gangrenavo Appendicitd.

Išskiriant t patetėrateiss minė- 1 
tas ligas, pirmuonių mMėtų ; 
ligų vienintelis s gydymo būdas 
yra operacija, ■ kadangi sėkmė 
netvarkingumo VfA ' pripttblA- 
nąai savaimi inechaniško pobū
džio ir dėliai to, gyduolės mad 
žai ką pagelbės.

Paimsim, pavyzdžiui, pirmą*, 
j į minėtą vidurių netvarkingu
mą — kylą, kutios pasėka daž
nai esti vidurių obstrukčijė.l 
šis netvarkingumas yrA ge* 
rijusiai pataisomas su 'Opera- 
ėtja* Lengvinantis gydymu bu* į 
‘lAs, paraišta’ų nėprašalinA U'ė- 
tVarkiftgumo galutinai. Ilgai 
riėšiojAnt pataištą jis sutrina. 
beYeikAlingų priaftgimų arba] 
prisijungimų, kūflė vėliau datb 
neparankumų .Operacijos pYdOė- 
dUjOjė. PasifOdžius žarnų slifl* 
kimui žemuti,.. geriausia tU^’ 
jau pasiduoti operacijai, šio 
netvarkingumo pasėka yra Ob* 
strukcija, kuri ; pataisoma vie-J 
nirttėliai tik su operacija. S'tk‘ 
bendrinant aiškinimą šiame 
klausime prisieina pareikšti, 
kad pats ttetVfttkingumAš it 
taipgi pasėka reikalauja ope- 
ratyvio gydymo* imant ei* 
lės ir visus kitus vidurių ne- 
tVarkihgumūte, kuriuos paseka 
obstrūkcija/ tAlpgi reikAl'AUjA 
operatyvio gydymo. ;UžteiŠUlli*i 
mas arba sUslinkimas žarnos 
vienos į * kit$ n^pAtAisoBi ŠU‘ 
gyduolėm. Kalbant apie vidu
rių vėžį ręfitiA pasakyti, kad 
padarius opČtaciją aukšti, bu--] 
tų ptašali4^A . ąyąrbtosia.

mUs į Vidurių netVArkingUmUs, 
kuritfos paseka
strUkci j a, teikalauja Operaci
jos. Taipgi • yra ir kitų vidu
rių mirtingų ligų, kurių h'ėpA- 
seka obstrukcija, bet gydymo 
bųdaš yra taipgi tik operaci- 

be ėeremOriijų šntfėmpė seniai I-ja. Paimkim, pavyzdžiui/ pėri- 
įsigyvenusią Susivienijime tra-| tonitlB Uždegimą Vidurių' plė- 
diciją* kad seimai

paklausė 
• nežino

damas, reikia pykti, ar ne. Ir 
kaip ėina'nt keliu į čia, taip ir 
šituo momentu malonus ir ra- 
tflUš ŠAnirtb balsas nėjūčio- 
mite jį kliudė.

—Jus patys žinote, — sani- 
nas šypsodamas Atsakė: — 1 
šitą vaikišką jūsų užsiėmimą 
reikia nUšitepiėUti, nėš Jau per
daug koktu.

—Klausykite, — 
dęs rėkė GožėttkU 
daug sau pis-ivelijatė!

—Ne daugiau už jtis

reikalo 
— pertraukė 

galvokite, 
kaip teaU norite*.* Aė tiktai pa- 
tiausiu jute dar kartą: kodėl 
gi, iįįs, 'perskaitę kttygas, nuo 
fckiėŽiatetO iki Markso, neįsigi- 
įjotė SAU ypatingos pasaulio- 
žiuros. '

—Kodėl neturiu pasauliožiu- 
ros? — skaudžiai užsigavęs 
tuo sumurmėjo Jurgis, tamsiai 
žibančiomis ir rūsčiomis aki-

tiŽBteBkVrio kainAt
Chįeagoje — paštui

Metams $8.00
Pusei metų _______ _ 4.00
Trims mgnesiaihs 2*00
Dviem menesiams __ j—.• 1.50
Vienaih tfcėfcėsiui .75

Ohti&goj pėt Išnešiotojus:, .U
VienA kopija 8C

—O kodėl taip?
ir Susimaišęs gteit paklausė 
ŠalaVėiČikas, užbėgęs Visiems 
ant kelio kai stulpas.

Tik'tAi dabar jį Atsiminė, ir 
daugelis pastebėjo keistą, šu- 
datkytą jo veido išraišką.

—klausykite, Salaveiėikė,— 
užrimųetęs šanihas pasakė:— 
aš ateisiu pdš Jute kada ‘fibra 
pasikalbėti.

(RUS daugtau)

iŠtdSWvkAruosė patogesnio Valiavimo užpakaly sėj
dintiems pAsažieViams. Jiš tuy| Floating . PAjėgą, kad 
apsaugoti huo Vibraoljbs. , ..

Jis turi tuos išskirtinUš patogumus, dėt kurią jus galb 
t ė didžiuotis, turint tbldį kurą, vienok jo kaina yra tokia 
pat, kaip ir kitų dviejų didžiausių kompetit'orių panašus 
niėdeiiai. , .

Pažiūrėkite į kainas dešinėj pusėj* Pamatykite šį karą 
pas byle Dodge, De Sotb at Čbrysler dealerį. Paskui nu
sitarkite. • . .

PLYH01TH MOTOR CORPORATIOH
■ SHHHHKMflSMMi AfetM. mčtors ' divizija • ■' -

RaSo Dr. T. Dundulis 

viduriu obstrukcija

Suvienytose Valstijose, ne ĮChicafoj, 
' paštu:

Metama $7.00
Pusei metų ...........................  8.50
Triins i&eiteShite K75
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Liethvdn Ir kitur uldėniuoše

SVEIKATA

jiatvirtina vės)>. Nte • kožnamfe atsitikime 
daugiausia Misų gavusius vt- |reikalingA OperačijA, išskiriant 
suotinamo balsavime kandida- l tuberkUlOžinį peri tonitįs. Bet, 
įtus. Ji net saftdarieeį Vitaitį kada peritonitis p&eina nito str- 
bAhde Išmesti iš “Tev.” rodak-1 
toriAus vietos už tai, kad jisai 
nepakankamai pAtfeikAvd dė&i- 
hifemsieihs, it tik ĄOčialtoą bAb 
žais tuomet Vitaitis bUVO išgel- 
bėtas. ' - :

Toji dauguma Httsbufgho 
Seime nė viėnbjė svarbesnio jo) 
komisijoj e nedavė atsakomin- 
gos vlfetos tebdalistams.

Taigi be reikalo p* Ėuktok 
tis pasakoja fekus it klaidina 
publiką. Jeigu jisai, per ‘ 
tiekos sroVėš” akinius ŽiurėdAr | 
iftas, neįžiūri paprastų faktų, 
tai labai prasta yM tA jo teto-]

ryiTT’DTir 
jla JL v Ja. JLLi nk

. •'t *■ lb k i. - j 14<lJUr 4 J 4 . 1 ’ ' • v* . • .< < »t*

NAUJIENOS, GEWi M
. ' 1 ' ■ 

trukusio appėndicito ir užnuo- 
dijįma& dat nėra pasiekęs tam 
tikro laipsnio, operacija daž
nai išgelbsti 
Tik bėda tame.
Žmonės nėgali atskirti Vienos 
rųšies ligos nuo - kitos.

Nerėtai ligjonisį pateitikejia- 
mas, kad skausmas sustos ar- 
baę &«da Skausmas truputį su
mažėju o ypatingai bij odamks 
pAŠidtioti operacijai, atidėlioji 
ją ir VęliaU sUtiilka nelaimin
gą mirtį. Dėlfąi to, gėriAUSiA 
eiti operacijai, kada gydytojas 
pataria.

K.i! , r,,,-. .....r,-.. *>■

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

te. aUgIbasevas.

SANINAS
ROMANAS

,lWrmw
‘j . ‘ ^-Į -y — —- ■ -

miš: ;aš turiu j:ą>.» d 
būt, klaidinga, bet yra!

^TAi kb gi jus ČIA SUteiten- 
katė attetiekti ?

TitečdvAs nusikvatojo.
—Tų.** apsidairęs burbtelėjo 

jau Kudriavas, tampydamas

Gamtą die
vinti žmonės galėjo tiktai tol, kol jie nepažinojo moks
lo ir nemokėjo panaudoti gamtos jėgų savo tikslams 
O Vokietija nėra tamsuolių tauta. Nė Hitleriui nepasi- 
seks sugrąžinti ją į barbarų stovį. ’ .
r—------------ (-:■»**>■ ■

s-Kaip tai?
^-Pagalvokite, Šriftas 

linksmai pasakė: — tas, ką 
jųsr darote ir kalbate, daug 
daugiau, negu šiurieštu ir ne
malonu, negu tas, ką aš kai-
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CHICAGOS
ŽINIOS

kitų įrodymų ir turi “paliau
ky” srėbti.

Geografinė Ekspedi
cija ir Atradimai

Atidengė populeriausį 
paveikslą

Pirmoji ekspedicija buvo nė 
sėkmihga*—antroji sėkmingos 

ne; Ziono miestas.

Kuris laikas atgal buyo pa
skelbtas kontestas populėriau- 
siam paveikslui Chicagos Me
no institute. Savo nuomonę 
galėjo pasakyti lankantieji 
Institutą. Vakar p-nia Roose- 
velt, prezidento žmona, atiden
gė paveikslą, kuri didžiausias 
skaičius pasirinko. To pa
veikslo vardas yra “The Song 
of the Lark”, pieštas Julės 
Breton’o.

Įveikė banditą, bet 
teko $50

ne

gin-Banditas, grūmodamas 
klu, privertė Čalį Delaney* sa
vininką tavernos adresu 1364 
East 67 st., atiduoti jam $53. 
Po to, tavernos savininkas nu
čiupo revolverį, kurį laikė 
banditas. Banditas spruko 
laukan. . Tavernos savininkas 
mėgino šauti banditą., bet gin
klas, kaip pasirodė vėliau, bu
vo tuščias. Plėšikas paspru
ko nusinešdamas $53.

Keistas Įvykis
Frank Mc Hugh, 38 m 

adresu 3101 W. Madison st., 
ir James Sankey, 44 m. gyve
nąs adresu 148 So. Hamlin. 
avė., stovėjo ant kampo Ma
dison ir Califomia gatvių. 
Prie jų dviejų prisiartino vy
ras ir paklausė, ar jie nematė 
mažos 
baltais

Abu 
matę.

Nepažįstamas išsitraukęs iš 
kišenės revolverį ir pradėjęs 
šaudyti į juos. Hugh tapo* 
rimtai sužeistas.

Well, policijai šitokia pasa
ka rodosi, kaip sakoma, 
“fishy”. Bet ji neturi jokių

gyv.

mergaites parėdytos 
drabužiais.
vyrai atsakę, kad ne-

KOTRINA ŽIŽUNAS
(po tėvais Gverdžiutė)

Persiskyrė su šiuo pasuliu 
liepos 9 dieną, 10:45 valandą 
vak. 1934 m;, sulaukus 45 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Ramygalos parap., Gu< 
dėlių kaimas.

Amerikoj išgyveno 23- metus.
Paliko dideliame nuliūdime, 

vyrą Motejušą, dukterį Birutę* 
seseri Marijoną, pusseserę An
taniną Kubeliunienę ir gimi
nės, o Lietuvoj motinėlę Elz
bieta ir du broliu Klemensą ir 
Juozapa ir dvi seseris Elzbie
tą ir Teodorą ir giminės

Kūnas pašarvotas, randasi 
509 W. 81 PI.

Laidotuvės įvyks penktadieni 
liepos 13 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų i Tautiškas kapines.

Visi a. a Kotrinos žižunienės, 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo* 
Pusseserė ir Giminės.

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

NORTH SIDE. — Per liepos 
ketvirto šventę pp. Kaulino ir 
Kairio iniciatyva,* susitarę ke
letas automobilių pasileido 
šiaurių link ieškotti Dunes 
State Park of Illinois. Viskas 
sklandžiai ėjosi, nelyginant 
admirolui Byrd’uii į Little, 
America Antartica vykstant, 
kol cementinis kelias neišsi
baigė. Kai pasibaigė cementi
nis kelias, ten: buvo iškaba su 
parašu ir nurodymais, kaip 
pasiekti sand dunes. Bet čia 
pat pasitaikė gražus, su vi
sais parankumais vėsus miš
kelis; o kas svarbiausia, kad 
bačkutė nuo saulės neįkaistų, 
nutarė čia apsistoti. O kai ap
sistojo, tai, suprantama, kur 
tu žmogus geriau ir berasi;..

Kad. kiek, tai . ekspedicija 
butų buvusi visai be pasek
mių, jeigu ne jaunimas, kuris 
nedavė ramybės, ir “bėgino” 
juos vežti prie ežero* Kauli
nas geras žmogus, susisodi
nęs jaunuosius, “nupleškino” 
prie ežero*, vadinami, į safid 
dunes. Bet jis čia neilgai tru
kęs grįžo atgal prie kompa
nijos, kad toji neištuštintų 
bačkutės. Toliau buvęs “Siksti- 
kas” ir taip užsibaigė pirmo
sios ekspedicijos bandymas.

Reporteris, sužinojęs, kad 
pirmoji ekspedicija nepasiekė 
galutino tikslo, nutarė pats 
važiuoti ir ištirti, kaip “dalu
kai. stovi.’*

Praeito sekmadienio rytą 
išdūmė ir reporteris.. Kelias 
buvo “fain?* — nė drafikov nė 
stovėjimų, kaip paprastai at
sitinka važiuojant į‘ Indianos 
sand dunus — kaip bematant 
ir ten.

{važiavome į patį vidurį 
parko, žinoma, užsimokėję po 
10c nuo nosies. Pasistatę karą 
ant “parkingo“, leidomės ty
rinėti gamtos pustymų.. Gražu 
ir įdomu. Ežero vilnas raičio
jo’ putas į» krantą.. Krantas ly
gus, smėliuotas, o dangus bu
vo truputį- debesiuotas ir saui- 
lė neskaudžiai kaitino. Movė
me apie porą mylių šiaurių 
link, kur randasi garsusis £io- 
no miestas. Žemė čia lygi, 
kaip blynas. Nedyvai,. kad ir 
to miesto bosas. Voli.va taip 
sako. Tiesa, iŠ čia žiūrint, at
rodo,, kad ir visas pasaulis ly
gus, kaip blynas. Miestukas 
randasi truputį toliau nuo 
ežero. Prie ežero kranto už
tikome apie tuziną vasarna
mių, bet žmonių niekur’ nesi
matė, langai užleisti. 'Bijoda
mi, kad tie vasarnamiai nebū
tų zionistų, o- mes buvome 
maudymosi kostiumuose, tai 
toliau ir nebėjome. Grįžome 
atgal į parką.

Bemaukdami per kdpas1 ir 
krumus, kurie gan tankiai iš
dabinti geltonais, panašiais' į 
anemonus, kvietkais, išgirdo
me, balsą,: “Ei!” Nagi, žiūri
me, northsidietis kaimynas! C.

Kairis. Matome ir daugiau pa
žįstamų:, p-ia KalHenė, pp. 
GuzeviČiai.

“Well, well, nugi kaip jus 
čia patekote?“

“0 kas jus čia atvedė?” sa
ko p. Kairisi

“Mes su moksliškais tyrinė
jimais/’ sakaus

“Mes- irgi; matai... na* Šia* 
mesk už lupos!“*

“Gerai.”
Ir išsiskyrėme, žmona nu

ėjo maudytis, o- aš, pasidėjęs 
audeklą, pliekiau ežero pa
krantės landšaftą.

Į pietus seka kita pusė par- 
koy bet pastaroji labiau dyku
ma. Parkas užimą 1,500’ akrų 
žemės; 3% mylios maudymosi 
plotas.

Parko administracija pagei
dauja, kad žmonės* lankytųsi 
į Šį, naujai atidarytą, valsti
jos parką. Jeigu matys, kad 
publikai patinka, tai pasi
stengs įrengti visus paranku- 
mus. Dabar yra stalai,, van
dens pampos, toiletai ir prie 
maudymosi gyvybės sargai.

Nuvažiuoti galima U. S. 42A 
keliu. Nuo Chicagos bus apie 
50* mylių. —M. š.

Brighton Parko AL 
TASS šaukia susi

rinkimą
Kad suvesti pilną atskaitą ir 

pasiųsti visus pinigus į Cent
rą, tai susirfnkite visas Brigh
ton Parko ALTASS. komitetas 
ir visi skridimo naudai dar
buotojai; Kurie turite užsili
kusius bent kokius tikietus ir 
knygutes narių prirašymui, 
atsineškite viską ketvirtadie
nio vakare, kaip 8 valandą į 
Hollywood Hali, 2417 W. 43 st.

Bus išduotas raportas iš 
įvykusio pikniko ir,, kaip aukš
čiau minėjau, sudarysime1 at
skaitą ii? užbaigime darbą. 
jPinigaL paskutinėse t. dienose, 
baigiant Lituanica II rengti 
kelionei, yra labai reikalingi.

F. T. Puleikis, sekr.

k,
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Members, nevd and old.

The present membetfshi'pi 
drive is» štili showing gpod? — 
and. even» better results. tha>n

pnevioiisly. Lašt Friday Pir
myn was augmented by seven, 
yes seven, new members-: 
Stella Raden, Engenia Mažu-

Josephine Marcus, Įrene 
Kantrim, Ferdinand Jokubka, 
Paul Lepo, and Paul Lesčiau- 
skas. With Josephine return- 
ed’ another member, her siš- 
ter, Stella. We are glad to 
have thpm and are fea^erly 
waiting, to sėe what tins week 
will bring. Thiš weėk įs about 
the lašt opportuhity for new 
meinbeTS to joįn, for joining 
later will not give thepi ample 
time to learn those very beau- 
tifuli. sengį* that are being; re- 
heavsed) for Lithuanįąn Day 
at the Faiitį, August 5th.

Lašt weefc>i:in gilving the 
narnės of new$ members’ we 
were unceutaM of a few būt 
predieted' that we wouM{ be 
corrected if in error. Wat 
predietion eomes tame. An. m- 
terested' party informs us that 
the’ handsomė gentTeman’s 
name was not Ali Kairio,, būt 
Al Kuichim Much obliged... 
sorry,, Al...

—o—
( ' "j ' ' ' . :

At the Lithuanian Youth 
Society’s Exhibition of Lithu- 
anian Art (in all f ields), 
whieh endčd' Sunday, were 
several paihting by ou?t sočiai 
chairman, Frank Pakis. In 
the awarding of prizes Frank 
received honorabl'e mention. 
Congrats. As Mr. Stephens< re- 
markedę “we haVe all kinds 
of taltent in the chorus...” 
Speaking of tįie Youth So- 
ciety, to which Severai of ouf 
'Pirmyn members belong, you* 
can enter your subsription for 
itš magazine, “The Furrow” 
Ifor fifty cents. , It contains 
stoties, poems, and articles 
by youngr.aspiring Lithuanian 
authors and poets. You ean 
secure complete informatibrii 
from tire Miller Bros. Bunni 
and others at the chorus. Bun- 
ini is one of the contributorš, 
ias well' as (how we blusli!) 
Ray Mathews.

Two weeks,'ago one member 
appeared at rel^arsals on a 
bike; lašt Fridąy three bikes 
linedi the walĮ a>t. Meldąžis 
Hali..., Severai damsels have* 
been inąuiring of tha where- 
’abouts of Brooks, We heaipd 
.rumors that somebody was 
igiivįngi a Liithuaniein speechį 
about a trip to EUrope ini

f U R; A PAVOJINGA

eagerly

many towns of Ohto. On the 
štręngtll ^f these rumors we*ll 
saly Brdoiks is in Ohio...

We štili’ have a moonlight 
pienie to loolk forvvard to, the 
latter half ‘ of the lašt o ne 
Seing rained out. “Wheii and 
where” later^ In the mean- 
tiįne, new members have their 
lašt good opportunity Friday, 
at Mildažis Hali, 2244 West 
23rd Place, at eight o’clock. 
Ali members please attend for ____
the rėmainiiig rehearsals are Įt ĮJJJ^VAITUSH^SPT1 
very inmportant if we want * LIETUVIS * *
to rnake a good showing for 1 Optometrically Akių Specialistas, 
our nation on Lithuanian Day,’ _ lesti priežestinu galvos skendejimOiAugust 5th. i .. ..

Jacgues Grandmesnil:

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 

Enitlewood 5883-5840

S
Amerikos Lietuvių Daktarų

TeL Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8895

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak, 
ilskyrus seredomb

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

\\mes J)e\r4i
Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Lietuvės Akušeres

[svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso! 
[trumparegystę ir toliregystę. Priren-] 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra* parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių; Kainos pigiau • 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

MDR. RUSSELL
Lietuvis.___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai Daktarai

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St

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

: DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Mrs. Anelia K. Jaruszl
Physical Therapy 

and' Midttife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

* Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namųo ■ 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- i 
ment ir magne-r
tie blankets ir tt. | Pritaiklme akinių dėl visokiu akių 
Moterims ir mer
ginoms pataria
mai dovanai.

Graboriai_____
Telefonas Yards 1188

BR T¥a ICTIK DK. IiAIuuLIij
756 W. 35th St 

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

25 METU PATYRIMO) A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
(VALANDOS:

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

. Ofiso Tel. Lafayette 3650
Jei kenčiate nuo_ galvos skaudčjimo. Rez. TeL Virginia 0669

Staulpv P Mažeika.p®1* ražussi5rodiadvi^ ’̂. Dro V* E. Sicdlinskis 
UUUlHzy I • Blaivina jei skaitant arba neriant skauda

l Graborius ir a§^.tuomet jau jums reikiaį _________________
Dr* John J. Smetona įvairus Gydytojai

OPTOMETRISTAS . I n a
1801 So. Ashland Avė. R E R Z M A N

Pastebėkite ^mano iškabas IŠ RUSIJOS " '
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va- *innmaj» nėr 35karo. ,Room 8. Nedėliotos uMaryta. Gerai l etuviama žinomM ^r S5 

Ii Kalbame Lietuviukai "aku’ėe^ ”

! Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku. Pagal nąu"

__________ ________ t___ jaustus metodus X-Kay ir kitokius
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-1 elektroULaboratorija:

1034 W. l«th SU. netoli Morgan St 
Valandos nuo 10—12 pietų ir

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:
iį Hyde Park 6755 ar Central 7464'

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2, lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2. iki 4 
vali po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL

| vakaro. Nedfiliomis nuo M iti 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai. 
Turiu: automobilius visokiems reika- 

laPiS1 Kaina prieinama* 
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO, ILL.

GAS DENTISTAS X-RAY
4148 Archer av„ kamp. Francisco av.

\/W%r^\^rM*ZW*******l.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

I i

Jeigu norite dailumo ir nėbrangumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite.

Phone Canal 0528

Lietuviai Daktarai

5340 So. Kedzie Avenue A, L. DaVldOIliŠ, M.D.
(Neturime sąryšių su firma tuo i * 7 <

pačiu- vardu)

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškiausiai' pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali' suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generaciją Diržų, (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu1 pasitikėjimu! . 4 <
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl- varicosė gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., A#i Wells St.

J. F. RADZIUS
Incorporated, 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25i00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenwood: 5107 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

A

ir

LAIDOJAM PIGIAU NEGU Kili

T T" r" ''.’J?

VisiTelefonai:

Yards 1741-1742

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 718 < 18th St

Tel. Monroe 8877

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas! Brunswick 0597

Telefonas Yards 0994

GRABORIUS 
3307 Lituanica Avė. 

Tek Boulevard 4139

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro* 

Seredoj pagal sutarti.

Cecilia Wasnauskieiiė
■ (po tėvais &namto£) . ..'.JflHMMM

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 9 dieną,. 1:45 valandą po 
pietų 1934 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Naujamiesčio parap., Mazgaigalio kaime..

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliudime vyrą JUozapą, 2’ sūrius Kazimierą 

ir marčią Oną, ir Joną, 2 dukteris Oną ir žentą Kostantą Nąvie- 
kius, Kazimierą ir žentą Petrą Smergelius, 3 anūkės Gėhėvieve 
Smergelis, Emily Navickas ir Charlotte Wa«nauskasį giminės- Kuku* 
raičius, Valančiomis, Ridikienę ir daug kitų giminių. \

Kūnas pašarvotas, randasi 3135 S. Lowe Avė, TeT. Victory 1-142.
Laidotuvės ivyks ketvirtadieni Liepos 12 dieną. 8 vali iš’ ryto 

iš namų i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už, vėlionės sielą, o iš ten bus nulydėta Į Šv. Ka
zimiero kapines-

. Visi a. a. Cecilijos Wasnauskienės giminės, draugai* ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. Nulūdę liekame.

Vyras, Dukterys, Sunai, Marčia, žentai, Anūkės ir Gimines.
Laidotuvėse patarnaują graborius A, Mhsalgkie, Telefonus 

Boulevard 4139- ______ ..._______________________ „ / . »

. ■ SU. '<■ :

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel; REPUBLIC3100
L AIDOJ AM NE PIGIAU NEGU KITI

Liūdnoje Valandoje musų patarnavimas yra vertesnis 
Ambulance, 2 Koplyčios, Vargonai, Karaih* musų malonūs 

patarnavimas dieną ir nąkti;

Jaupjausis Lietuvių Direktorius
10734 S. Miehiįan Avė. * 2^6 W. 63 St.
.v " ' .• ' 5 A' ■ '• . • A• f ' ■ ■ V‘ f''* • • • 1• ■ '' ■ . • . '

Tel Lafayette 8572 
J. Liulevičius | 
GRABORIUS IR į 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5208 ir 8418- 

1327 So. 49th Ct.

DR. L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 y. v. NedSlioj- pagal' sutartį

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki' 12 dieną, 2 iki1 8 po pietų
7 iki 8 vai. NedčL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
..... .......—/l ... .... ......  ■■■■

Ofiso TeL Calumet 6898 
Bes. Tek Draael 9191

Dfe

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų,, Vaikų; ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 8102 So, Halsted St. 

arti 81st Street
Valandos) 2—4, 7—9 vai vak., N»- 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dienąk

Advokatai

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGOi ILL.
*• I

DR. V. A. ŠIMKUS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tet Cicero 3724. Koplyčia dykai. Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
1 vai., NedSliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEžfe

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu*

Tef. Cimal 251.5 arba 8515

1489 S. 49 Gt, Cicero, HL
TeL Cicero 6927

Tel Cicera2109
Antanas Petkus

Graborius ”

Tel. Cicęroi21Q9

nH(w:

JOSEPH J., GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South: Ashland Avės.
Tel. Boulevard 2800 .

Res. 6515 So. Rockirell St 
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9

Valandos: — 1—8 ir 7—8 I Telefonas Canal 1175 
Siredbmis ir nedėk pagal sutarti. Namį: 6455 S. Rockwell Street 

Rez. 6631 SO. Califomia Avenue I Telefonas RepubUc 9600
Telefonas. Republic 7868

LIETUVIS ADVOKATAS 
. Dienomis lestąGydytojas ir Chirurgas ;

CifiSM 46« So. ASHLAND AVĖ. __
Ofiso vąį,: Nuo 2 iki 4 ir nuo. 6* iki 8 Kambarys 402, Teį.

vak Nedėlioj pagal sutarimą;
©filio Tel: Boulevard 7820 |

Res. 6349
nuo

Tel Prospect 1610
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K. Gugis sugryžo iš 
Pittsburgho

Apsvarstė daug svarbių SLA. 
reikalų konferencijoj su pre
zidentu, vice-prezicTentu ii' 
sekretorių.

Adv. K. Gugio sumanymu. 
SLA. keturi viršininkai dvi 
dienas laikė konferenciją Pitts- 
burghe. Tie keturi viršininkai 
buvo: prezidentas F. J. Bago- 
čius, vice-prezidėntas Mažiuk- 
na, iždininkas K. Gugis ir se
kretorius Vinikas. Konferenci
ja tęsėsi nuo sekmadienio ry
to iki pirmadienio vėlaus ‘va
karo.

Tai nebuvo Pildomosios Ta
rybos susirinkimas, o tik vir
šininkų egzekutivis pasitari
mas.

Viršininkai apsvarstė visufis 
adv. K. Gugio sumanymui ir 
daugelj kitų reikalų. Išviso bu
vo apsvarstyta 40 dalykų.

Apie SLA. organą “Tėvynę” 
visų nuomonė buvo palikti ją 
tokio pat didumo, kaip dabar. 
Kad padidinus “Tėvynės** įplau
kas, prezidentas F. J. Bftgo- 
čius apsiėmė pasirūpint gaut 
“Tėvynėn** daugiau apmokamų 
skelbimų. , (

Daug laiko užėmė svarsty
mas didelio vajaus, kurs tu
rės būti pradėtas Susivieniji
mo sustiprinimui narių skai
čium. Galutinus vajaus plemfs 
pavesta prez. Bagočiui parū
pinti ir pateikti sekamam Pr- 
domosios Tarybos suvažiavi
mui, kurs įvyks už dvejeto 
mėnesių.

Nutarta pagamintu ariglų 
kalboje knygelę apie Susivie
nijimą musų jaunimui.

Sumanyta rengti ‘ jaudinto 
ekskursiją j Lietuvą, kad bu
tų nuvežta Lietuvon 10 ar dau- 
giaus čiagimių atsižymėjusių 
jaunuolių Lietuvos pažiūrėti.

Suvažiavusieji viršininkai bu
vo 1 labai patenkinti, kad tjek 
daug apsvarstė į trumpą lai
ką. Kaikuriuos dalykus jie pa
duos Pildomajai Tarybai nu
tarti krivūlės keliu, bet di
džiumą dalykų pateiks apdirb- 
toj formoj sekamam Pildomo
sios Tarybos suvažiavimui.

“Dabar tai dirbsime išsijuo
sę’’, pareiškė K. Gugis sugry- 
žęs iš Pittsbtfrgho. “Visi no
ri dirbti ir darbo yra be ga
lo.’’

Jau galima gauti 
Lietuvių Dienos 

ženkleliai

trečiadiehis, liepos 11, 1934
--------Iii ■ I. ir __ * -Į-__________________ -V - _ . • t .___ t__

NAUJIENOS, Chicago Ui.
T-- u. ■■> .» ■■■■

vitt Št., telefonas Ganai ’ 1678. ]
Draugijos, pirkdamos sąyo ' 

nrtriątfts didesnį sikaičių ženk- I) UKAJ, 1ASAULlv 
lėlių, gauna gerą nuolaidą. PARODOJ

Svarbus nuotikis Ketyergo vakar.e Pasaulio
Bridgeportė p^mu syk pasirodysy lietuvių trubadūrai — dailu

ti dienų liepos lietuvių Au- 'ir mu^Mi. kiirie 
ditorijos svetainėj 7:80 vai. va. ™kScI°9 P0, P“8™1'0 P«r.0‘’? 
kare susirinks būrys žmonių ‘Iunuodami hetuv.škas daiiie- 
pasiklausyti rimtų pranešimų ^s,^.į 8rodam* ’^‘«Vi«kas 
apie apdraudų ir kitus sočia- ’ne,odllas- 
liūs klausimus. . Jie linksmins Pasaulio Pa-

m . ’ x i rodos lankytojus, patys links-
Tai bus SLA. 36-tos U0P0S inmsjs> jr tuo- pačiu kartu 

susinilkimas Tame susirinki- lie{uvių 4ieną Ant 
me kuopos^ dėlegatai, sugrįžę kruįjiJių jie ir jos turės juos* 
iš seimo, išdi/os raportą. su ,para§u HLithuaniari

šis paskutinis šeimas atliko pay ■ August 5”
labai daug darbo. Daug per- Lietuvių Dienos kviesliais- 
mainųr pakeitimų padaryta, trubadūrais Pasaulio Parodoj 
Daug naujų sumanymų įkuny- vadovauja K. Steponavičiuj 
ta. Taip kad dabar musų se- .
nas StA. lyg pabudo iš mie- --------—----- ;
go, aprištojo begaliniai barųiai VfKrilifti vkkfl
ir seimo parūpinta nauja ir en- L J —
erginga Valdyba pradeda veik- jg Cozy Tavern 
ti tuoj, nebeatidėliodama. ; -—------

Bet Valdyba nedaug k, ga- ,18 GW* APIELINKe.T _ 
lės nuveikti be prisidėjimo vi- HHT* fe .nTa’
sų Stk. narių. Todėl pareiga fe1 svfeal
kiekvieno nario rytoj būti mi- Taveįn adresu 2013^ Canalport 
.. ' ... ,. . , avė. Kaip jie sulindo vidun—tinge, pasiklausyt, nmtų pra- dur£ Jar la _tai 
nešimų apie seimo nuveiktus - ..... , 1 ...j C * . . . ne pats tavernos savininkasdarbus ir apie jų naudingumą L ež/fe 
ŠLA. 1$ mums visiems nariams * -
ir prisidėti veikimu SLA. ge- Vagiliai išnęšė regįsterį, vi- 
rdvėi.1 ' | są degtinę, radib. Paliko, ga

lima sakyti, tuščią alinę.
Neseniai Cozy Tavern buvo 

“Birutes” ■ repeticija parduo,as ir liep°s 4 d- na«- 
‘ r jas savininkas perėmė biznį.’
Mokinamos dainos lietuvių die- Dabar,, porai diebų praslin- 

nai Pasaulinėj Parodoj . h?S.’ Va.gll‘,al fefe v!ską’ 'pa’ 
• c _______ likdami tuk tuščias sienas.

Visi' senieji ir naujieji “BĮ- —Senas Petras.
rutės’* nariai, dainininkai ir ’fe į e
dainininkės, prašomi būtinai Apie Ekskursiją 
ateiti J sekamą “Birutės” re- 
peticiją ketvergo vakare San- p0 pasirodymo pranešimo 
laros svetainėje^ 814 W. 33rd Naujienose praėjusį šeštadienį 
Street. - < apie įvyksiančią ekskursiją į

Bi r u t iečiai turi šauniai pasi- Millers Beach, Palangos Vilią, 
rodyti Pasaulio Parodoj. O -tą Michigan ežero i/smėlingajame 
galima padaryti tik tada, jei P^kraiity, atsiliepė daug/ draur 

visi uoliai lankysime repetici- kurie norėtų važiuoti, bet 
jas ir dainuosime kaip tikri neturi savM ^inų. Jie klausė 
dainininkai. kaip ten nuvažiuoti.

Tegul - niekas nesako, kad Kad aprūpinti ’ tokius drau- 
mes esame “nesusidainavę”, gus, rengimo komisija pasitei- 

“Susidainuokime” per repe- ravo busų kompanijose ir su- 
ticijas. sitarė šiaip: kas norėtų va-

Ateikime į repeticiją šį ket- žiuoti busais, tai nuo Naujiei- 
vergą ir kiekvieną repeticiją nų ofiso iki pakrantės ir at- 
iki lietuvių dienos. gal,, jei susidarys 39 pasažie-

__________  , rių,- kaštuos po į 90 centų ypa>-
. . . tai. Tat norintieji lai užsiiįe-

Lietuvio alinėje D3- Naujienų ofise ypa-
'tiŠkai ar telefonu, Carial 8500, daryta noldapas ne Vėliau kaip iki penktadie-

7* nio pietų. Jei susidarys pakan-
Liepos 4 d. apie 2 valandą darnas skaičius, šeštadienį bus 

po Pjetų, į Felikso Gedemino prane§ta Naujienose.
alinę adresu 10001 So. Com-
mercial avė., So. Chicago, įėjo Išvažiavimą rengia LS‘S. Chi- 
ketur| vyrai ir davė komandą cagos Centralė kuopa. Išvažia- 
visięips' užeigos svečiams iš- vimo laikas: liepos 15 dieną, 
kelti rankas aukštin. fe sekmadienį, 9:30 ,vai. iš ryto, 

Banditai iškraustė registerį uuo Naujienų ofiso. O kas no- 
ir privertė savininką atidary- rėš prisidėti prie grupės nuo 
ti saugiąją šėpą. IŠkraustę še- South Sidės, tie susirinks ant 
pą, pasiėmę dar cigarų, bandi- Halsted ir 79 gatvės 10 vai. 
tai išėjo lauk, susėdo į auto- ryte. Iš ten sykiu trauksime 
mobilį ir nuvažiavo savais iki 147 St. gi nuo ten tiesiai 
keliais. F. Gędeminui bandi- į rytus iki pat smėlynų.
tai padarė žalos $250.00. Y. Mankuš, kuop. sekr.

Laikraščių pardavėjas ir —----——---- -
Gedemino sūnūs paėmė ban- , AoL :
ditų automobilio laisnį. Ta-| Van rULVol
čiau pasirodė,, kad autas, ku
riuo banditai važiavo, buvo 
pavdgtas 3 dienos atgal So. 
Chicagdj ties Illinois Stebi 
kompanijos dirbtuvėmis.

Feliksas Gėdeminas yfra se
nas Naujienų skaitytojas ir 
rėmėjas. —Senas Petras.

lėlių, gauna gerų nuolaidų.

padaryta J trubadūrais Pasaulio Parodoj

Senas SLA. narys.

Lietuvių Dienos ženkleliai 
jau gatavi.

Tai labai gražus ženkleliai.
Lietuvos spalvų kaspinėliai 

šilkiniai ir specialiai austi 
Lietuvių Dienos komitetui. .

Už tokių gražių ženklelių 
parupinimų ačiū prikUu8o 
Lietuvių Dienos komiteto fi
nansų komisijos pirmininkui 
advokatui J. T. Žuriui.

Lietuvių Dienos ženkleliai 
bus pardavinėjami po 35c. 
Kiekvienas, kas turės prisise
gęs ženklelį, galės maršuoti 
lietuvių parade ir gaus rezer
vuotą sėdynę lietuvių dienos 
parengime.

Iš pardavinėjimo Lietuvių 
Dienos ženklelių tikimasi su
kelti užtektiną! pinigų apmo
kėjimui gan didelių išlaidi^ 
kurios pasidaro ręngiaiit lie
tuvių dieną.

Visi lietuviai, kurie trokšta 
gražaus lietuvių pasirodymo 
lietuvių dienoj,„ yra kviečiam 

į pasiskubinti įsigyti lietuvių 
dienos ženklelius. ' Tai \ bus 
graži atmintis lietuvių dienos.

Lietuvių dienos ženklelius _ ..... v

galima gauti Lietuvių Dienos keturias kvortas degtinės.
komiteto ofise i^24^^o»įLea-. į 4 **.......

dė

1 — Jonas Rusteika, 
Ihštitution, ward 52, 

Oak Forest, III.

, Dainininkų-kių 
aomer

Diena pasaulinėjLietuvių
[parodoj jau artinasi. Daininin- 
kai-ės, norintys prisidėti prie 
programo išpildymo, gali dėtis 
prie Birutės ar Pirmyn cho- 

’rų. šie du choi-ai. dalyvaus pa-
/?AS/0
' t ’T~~ fefe v> irų. šie au cnorai dalyvaus pa- 
Radio koncertas si ! saulinės parodos Lietuvių D.ie:

V silkeli iĮ | Kadangi nedaug laiko teliko
inoms lavintis iki kalbamos 

dienos, tai Pirmyn Choras pra
šo mėgėjus įstoti į pamokas 

Į šį penktadienį, nes vėliau jau 
Jųebebus priimama, ba vėliau 
. jau nebebus - galima išmokti 

■ dainų. -
Pįrmyn Choras laiko pamo

kas" penktadienių vakarais 8 
vai. buvusioj Meldažio svetai
nėj adresu 2244 West 23 place.

S. • •' ’

I f .......... ... ........................................... .m.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETAS 

PASIDAUGINO

ix i<iiA i i dainoms lavintis iIš stotie^ WSBG, 121Q kiloe. 1 ' ■ •
nuo 9:00 iki 9:30

'"'Vi,įfef i.j-' "" ■ ■

<;?; -'b ų

■■■1

Pranas Jakavičtus solistas, pri
tariant Kaimiečių kvartetui 
— V. Taručiui, Pr. Pukiui, 
p-lėms Stasei Rimkaitei ir 
Albinai Trilikaitei.

Programas:
1. Abejotinas . asmuo—-Bertulio
2. Kur bakūžė samanota—

. < Šimkaus
3. Tų mergelių dainavimas— 

Kačanausko
brangi—-Šimkaus 
moters—Bertulio 
...4__ _ Gruodžio

Petrausko

4. Mergužėlė
5. Ak, jus
6. Visur tyla
7. žąlioj lankelėj
8. U-ta-ta (iš operos “Graži

na) »>Karnavičiaus
Visi šio programų daininin-

kai-kės yra pp/ Steponavičių 
mokiniai.

^įiiriHiiiii^|iir i i / I

vakarą Ęrank Bu- ] 
law kalbės per radi o

v ...................................................................... .

Kodėl Amerikoj, ypač Chica
gos, lietuviai 'turi skaityti 

“Naujienas.’-
Šiandien nuo <9 iki 9:30 vai. 

vakaro girdėsite linksmą 
“Naujienų’’ radio programą4 iŠ 
stoties WSBC. - < ' :

Be dainų, smagios muzikos 
dr kitokių įdomybių išgirsite 
trumpą kalbą “Naujienų” 
bendradarbio Frank Bulaw 
tema: Kodėl Amerikos, ypač 
Chicagos, lietuviai turi skaity
ti “Naujienas?”.

Liepos 4 d. Oak Forest prie
glaudoj p. J. J. Bagdonas su
rengė ristynes. Ritosi jis pats 
ir kiti ristikai.. Rištinės . šau
niai išėjo.

Tą pačią x dieną atlankė įs
taigą pp. Julijonas Jonuška 
sii žmona, 3917 W. Berth st., 
ir Juozas Bertulis su žmona, 
1343 So. Evers avenue. Jie at
vežė gardžių valgių ir ■ būrį 
lietuvių įnamių pavaišino.

_ - Taipgi;padalino’
—•.- ’ ", retų, įypkįų ir dovanojo abū-

BRIDGEPORTE ^Liepos du po* 2 dolerio. Liepė mums 
4 d. rytą nežinomi vagiliai iš-j pasidalinti. Tąi męs ir pada- 
piovė ląpgę Tavernos, kuri ran ręme. Ęę to, ši^; pačią dieną 
dasi adresu 3204 So. Halsted aplankė svečiai* senų priegi&M 
št, ir sulindo į alinę. Atsidarę dos įnamį ^Antaną 
iš .vidaus duris jie išnešė re- Tie svečiaF buvo ‘ K. Waškis, 
gisterĮi kuriame bxiyo^20, ir Juož. Kundrotas su žmona, 

Jurgis Waičąitis su šeimyna,
I r V . 4 i a > a/* a' •*' ’A . * ‘ «

a. ,A.

» '■ Z ’ »

Iš A. Chernausko 
Tavernos išnešė 

riteri ir degtinę
BRIDGEPORTE

—Seitas Petras. K. Petraitis su Šęimyn;
1 ii-; • -ta y*. .i'.*.-', k.'r* ' .SU -UirY f t . v i■>y;

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

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

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

Naujienų Administracija.

CLASSiFIEDADS
^■i^;.:--; ■ ■ ■.......................

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

NAMŲ SAVININKŲ ATYt>AI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendaunlnkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piėt. įžymus 
namai origirialio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CH1CAGO

■ Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tek Armitagą 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Mackevičienei 
svar-

Pereitame !Lietuvių Dienos 
komiteto susirinkime sulyg 
pirmininko perstatymo vien
balsiai tapo priimti du nauji 
nariai, tai ponia V. Mackevi
čienė ir D-ras A. Montvidas.

Poniai
tuoj aus buvo pavestos 
bios pareigos Lietuvių Dienos 
komiteto darbuotėje. Ji tapo 
paskirta pirmininke Lietuviu 
Dienos .karalaitės rinkimo ko
misijos.

Dr. Ą. Montvilas tapo pas
kirtas kalbėtojų komisijos 
pirmininku. /

Ręzignavus-: Olįui, pirmojo 
vicepirmininko vietą Lietu
vių Dienos komitete dabar už
ima Aleksandras Misevičius.

SLT. 36 kuopa laikys pusmetini 
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
vesti po narį prirašyti i kuopą.

-J. Balchunas, raštinnikas.

L. Soc Sąjungos Chicagos Centro 
kuopa rengia draugišką išvažiavimą 
i Indiands .smėlynus ant ežero kran
to, vadinamu Miller Beach, tik 33 
mylios nuo Chicagos, liepos 15 d, 
9:30 . vai. ryte, nuo Naujienų ofiso, 

►raugai ir rėmėjai yra kviečiami pri- 
idėti Norintis važiuoti bucais už- 
iregistruokite Naujienose iki penk- 
jdienio pietų, “kainuos 90 centų ypa- 
li už round trip kelionę. Southsai- 
iečiai susirinks ant Halsted ir 79 
t. 10 vai. ryte, nuo ten sykiu trauk
ime iki pat Palangos Vilios, prie 
lillers Ęeach, Ind.

Rengimo Komisija.

Lietuvių Ža gar iečių Klubo susirin- 
imas jvyks liepos 12 d. 8 vai. vak. 
, Yuškos svetainėje, 2417-19 W. 43 
t. žagariečiai, kurie įdomaujate 
iuo klubu, malonėkite atsilankyti ir 
risirašyti prie klubo. {stojimas 
isai mažas. Klubas bus draugiš- 
as ir labdaringas. Kviečia klubo 
adovas P. Arlauskas.
Bridgeport Draugystė Palaimintos 

detuvos pusmetinis susirinkimas 
zyks liepos 11 d. 8 vai. vak. Chi- 
agos Lietuvių Auditorijoj Malonė- 
ite i laiką pribūti, nes yra daug kas 
ei apsvarstymo. Bus priimami jau- 
i vaikinai ir jaunos merginos nuo 
8 m. iki 25 m. be įstojimo mokės
iu. ' ‘ Valdyba.

. Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS 

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — PretzeHų 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago. III.

—i-;------ r,-1--..-............  ’..... . .

Tel. Yardi 8408 
\'ICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietoz 
Nuvežame ir i tolesnias vietai 
Su pakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago, DU. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Futniture & Fixtures 
' Rakandai-Įtalsai

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstas Praturtinti Vietą. 
250 naujų 2 Sm. parlor setai tuojau* turi 
būt':' parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir (ramų, kiekvienam asmeniui paUn- 
karnas stylius.
$ 50.50 2 Žm. setai dabar ----------- $29.95
$ 70.50 2 ftm. setai dabar - $34.95
$125.00 9 žm. setai dabar $39.^0—$49.50
Daugelis kitų pargenu, studlo couehes, valg.
kamb., mieg. kamb. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAGE & PURN. CO. 
5711-lf South Halsted St.

Duodame apskaitliavtmus dėl storage ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. TeL Went- 
worth 5181.

Praeitą sekmadienį Budrike 
krautuvės radio programai bu
vo net du: WCFL 970 kiloc.j 
1 vai., ir WAAF 1:30 val.fLa- 
baį linksma buvo pasiklausyti į 
lietuviškų dainininkų, operos 
artistų ir muzikantų. Abu pro
gramai bufvo. vedami. tiksliai. 
į\VAAF programas buvo an
glų kalboje, bėf įsu jliėtiivišįa 
piuzika, nes jis {girdisi ir toli 
nuo Chicagos. 5 ' 
! šį ketvirtadienį bus didžiu
lis Budriięo programas iš 
WHFC 1420 kiloc., 7:30 iki 
8:30 vai. vakaru Nepamirški
te visi pasildatisyti. Visa va
landa gražių lietuviškų daine
lių, muzikos ir naudingų pra
nešimų, feį "4- - jaųHiVęfiri.'

Roseland

LIETUVIU
DRAUGIJOS

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

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

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

į Lietuvių Dienos ženkle
liai neužilgo bus pagaminti 

Į ir draugijų valdybos galės 
įjuos gąuti savo nariams at
piginta kaina.

Su Lietuvių Dienos reika 
Jais kreipkitės į Lietuviu 
Dienos Komiteto ofisų adre 
su 2324 So. Leavitt st., te 
lefonas Canal 1678. -

Cranė Coal Co.
5332 So. Long Avė.

VChicųgo. III.

tonas

TEL. REPUBLIC 8402

Pocahontas mine run $

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu
3URANCE, NOTARY PUBLIC. 
RKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
JNČIAM PINIGUS I LIETUVA, 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

BARO FIKČERIAI — šaldytojai— 
ir Work Boards, bile didžio. Pama
tykite Sampelius Priverstas paau
kauti, kad padaryti vietos, labai pi
giai. Taipgi fikčeriai dėl kitokių 
biznio ištaigų.

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia 

REIKALINGI “beef bonerai”, dar
bas nuo 'štukų — gera mokestis, nuo* 
latinis darbas. Guggenheim Pącking 
Co.. 37 St ir Iron St.

Help Wanted—Female 
Pąrbininkių Reikia

MERGINA arba moteris prie la
bai lengvo namų darbo, patyrus pri
turėti 15 mSneftių kūdikį. $3 iki $4.

TeL Kedzie 0131
1,1 .. ................................... ..n. i ...............—..........— ■■ ■—

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, kambarys, valgis ir užmo
kestis. 4120 So. Maplewood Avė

MERGINA dėl abelno namų darbo. 
I. Finger, 1541 So Avers Avenue, 
Bitersweet 1673.

For Rent
STORAS rendon, gera vieta dėl 

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

3341 So. Halsted Street

Ėusiness Chances
Pardavimui Bizniai

A Gay Reminder
THE ’ FURROW in youi 

, h, friends morning mail nex
Penktadienį, liepos 13 dieną, weęk will remind them tha 

7:30 vakare Balčiūno svetaidyou are one of those charm 
nėję įvyks Kliubų ir Drau’gi- ing people who think of then 
jų Susivienijinjo pitsmėtinis |in small things as well as big. 
susiriiikįmąs. Pereitu ‘savaitę of course you’ll have t( 
komisija peržiurėjo Susi vieni! hurry, būt that only adds t( 
jimo knygas, p š}^ i)enktedie. the fun of it. Send mailing in 
nio susirinkime bus; išduotas structiOns and 50c to THI 
raportas. Be4 to, biis ir kitokių LITHUANIAN YOŪTH SO 
raportų, pranešimų ir bus svar- CIETY, 3259 So. Halsted St. 
stoma nauji reikalai. Visų na- Chicago, III. 
rių pareiga atsilankyti paskir- ___________________
tų laiku. \
! \ Sekretorius, I GERB. . Naujieną skaityto-

I jos ir skaitytojai prašomi 
Į pirkinių reikalais eiti į tas 

krautuves, kurios skelbiasi
NAUJIENOSE IĮN..11.....

fe .. ./v C - »■■■■ 1.1 r i i i inunirtu, m 
fetfejO 

fe ?L ■■* ’fejbfe Sft

i ii nniiy

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

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

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

TĄVERN pardavimui su Įrengi
mais $100.

5347 So. Halsted St.

PARSIDUODA alinė arti gatve- 
kariu barnės, biznis išdirbtas, per 
daug mėtų, . >

/ 6818 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernS ir groser- 
nS, parduosiu už kiek kas duos, ki
tos bučernes arti nėra. Priežastis 
pardavimo senatvė. 4 kmbariai pa
gyvenimui Renda pigi $25.00.

3500 So. Union Avė
Matykite savininkų greitai, nes čia 

yra bargenaš. (

PARSIDUODA aludė — geras 
kampas, biznis išdirbtas per dau
geli metų. . Galima nupirkti labai 
pigiai, beveik už rendų, 

2001 Canalport Avė.

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

7121 So. Halsted St.

CL ASSIFIED ADS
Business Service 

_ ^n'., ,Biznio Patarnavimas _ 
STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYST® 

Ar jusn stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes apt- 
prekiuosime. Męs taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
] COMPANY

3216 So. Halsted St s 
Tol. Victory 4965

TAVERN su Kavine parsiduoda, 
pilnai įrengta, bar ruimis. Labai ge
ra apielinkė ant svarbios biznio gat
vės, lietuvių disirikte. Nebrangiai, 
geromis išlygomis. 4935-87 W. 14 
St., tėl. Cicero 2318, Cicero.

TAVERN tik už $250, geras kam
pas,-turi būti parduotas iki subatos, 
nes laisnis baigiasi tą dieną nuo 5 
po pietų. 8712 S. Wetsern Avė.

PARSIDUODA pigiai, ice creani 
ir saldainių krautuvė. Renda $15.00.

- 1421 W 69th St.

PARDAVIMUI alaus tavern, 5 
kąmbriai i 
vieta, pan 

J

_ _ _ j ninufi utvciiij u 
^gyvenimui, gera išdirbta 
Įduoda pigiši. 
2122 W* 68 Sti t




