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Illinois nukentėjo 
nuo viesulos

. .......................................... 7 " '

Virš 100 žmonių sužeista, didelių nuostolių 
padaryta keturiuose pavietuose ;

Lietuvos Naujienos
Derybos su anglais sėk

mingos
Netrūkūs galės, būti pasii*ašy-

■ ' < ta sutartis

Du voldemarininkai 
buvo pasmerkti 

mirčiai

JACKSONVILLE, III., liepos 
11. —. Gubernatorius Horiier, 
lydimas valstijos policijos, at
vyko j čia ištirti nuostolius, 
kokius padarė pereitą naktį 
perėjusi Cass, Morgan, Brown 
ir Mason pavietus viesulą su 

( labai smarkia - lietaus ir ledų 
audra. Pati smarkiausia viesu
lą ir audra perėjo poros mylių 
platumoj tarp Jacksonyille ir 
Havana. S

Kiek žinoma, 8 žmonės liko 
sunkiai sužeisti ir 100 sužei
sta lengviau, 
griauta, bet 
komų laukai. 
$1,000,000.

Jacksonville
tas namų, kitiems nudraskyti 
stogai. Dabar kasinėjama griu- darė).

daug namų su- 
ypač nukentėjo 

Nuostoliai siekia

sugriauta kele-

vėsius, ieškant žuvusių.
Ūkių namai visoj apielinkėj 

yra nugriauti, medžiai išvarty
ti, komai laukuose išnaikinti.

Visur kur tik perėjo audra, 
paliko naikinimo žymes. Audrai 
užsibaigus, užėjo labai smar
kus lietuš 4 ir ledai, kurie pri
baigė naikinimo darbą.

Visoj apielinkėj susisiekimas 
ir susižinojimas buvo nutrauk
tas ilgą laiką. O ir dabar dar 
ne visur jis yra atsteigtas ir 
dar ims laiko iki bus apskai
čiuoti visi nuostoliai.

(Audra, bet jo u ne tokia 
smarki ir tik siauroj juostoj 
buvo pasiekusi ir Chicago. Bet 
ji čia didesnių nuostolių nepa-

Vienas iš darbininkų namelių, kuriuos valdžia stato dirbantiems prie Morris tvenkinio 
nessee upės klonyje, darbininkams. ;

Ten-

Hitleris teisina savo 
suruoštas nacių va

dų skerdynes

nessee upes

•i <

4 žuvo lėktuve
RYMAS, 1. 11

Johnson ruošiasi pa
sitraukti iš vadova

vimo NRA

Mississippi ir toliau 
pasiliko sausa 

valstija

LONDONAS, VI. 21. Elta.— 
Reuteris praneša, kad gavo pa
tirti, jog anglų prekybos mi
nisterijos atstovai ir Lietuvos 
delegacijos nariai dabar rengia 
Anglijos Lietuvos prekybinį 
susitarimą galutiniam forma
liam pasirašymui. '

Elta papildomai patyrė, kad 
derybos su Anglija eina sėk
mingai ir kad netrukus galės 
būti pasirašyta sutartis. 
„« • - • ■ ’ ■ ' . K- ’ '
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Bet mirties bausmę Smetona 
pakeitė kalėjimu

Siūlo, kad industrijas tvarky
tų tam tikra komisija, o nė 
vienas žm 
* ' *X ■-

WASIUNGTON. lie'n.' n. — 
Gen. Hugh S. Johnson, NRA 
administratorius, kuris tvarkė 
jos veikimą nuo pat NRA su-, 
sikurimo metai laiko atgal, 
ruošiasi iš savo vietos pasi
traukti ir pavesti NRA reika
lus tvarkyti nepartinei komi
sijai, į kurią jis pats nebėįei- 
tų. •

NRA jau* baigia ruošimą ko
deksų ir tada ji pradės tik ad- 
miništratyvį darbą —- prižiū
rėjimą tų • kodeksų pildymo. 
Johnson jau rekomendavo pre1* 
zidentui Rooseveltui, kad tas 
administratyvis darbas butų 
pavestas tam tikrai komisijai, 
o ne vienam žmogui.

Kad tas permainas pravesti 
reikalingas yra kongreso nuta
rimas ir todėl Johnson pasi
liks vadovybėje bent iki sau
sio mėn., ar iki tokio laiko, ko
kį nuskirs pats prezidentas.

Johnson patarimu, ta komi
sija turėtų būti nepartinė, bet 
iš tokių žmonių, kurie pažystą 
NRA problemas. Pats Johnson 
betgi nenorėtų į ją įeiti, nes 
jis norys pasitraukti iŠ viešo
jo gyvenimo.

Jis dabar išvažiuoja su pra
kalbų maršrutu. Rytoj jis kal
bės Waterloo, la., liepos 15 d.
— Portland, Ore., liepos 20 d.
— Los Angeles, po to pasi
ims porą savaičių atostogų ir 
gryšdamas galbūt kalbės Chi- 
cagoje.

\ I.

NEW YORK, 1. 11. — Ve
dybos pastaruoju laiku padau
gėjo. Iš to spėjama, kąd at
ėjo ekonominiai geresni laikai.

[V • f

11. . 
didele 
pasiu- 
prohi-

Didėle didžiuma balsų atmetė 
pasiūlymą atšaukti valstijos 
prohibiciją

• iii s./■■■<. Z. V' »

JACKSON, Miss., I. 
Mississippi gyventojai 
didžiuma balsų atmetė 
lymą atšaukti valstijos
bicijos įstatymus ir tuo nuta
rė, kad valstija ir toliau* pa
siliks sausa, kokia ji buvo per 
pastaruosius. 25 metus.

Nors už nacipnalės prohibi- 
cijos atšaukimą balsavo 37 val
stijos, bet dar daugelis jų nė
ra atšaukusios prohibicijos sa
vo rybose. Dėl atšaukimo val
stijų prohibicijos ikišiol balsa
vo tik 30 valstijų ; ir Mississi
ppi yra pirma valstija nuta
rusi ir toliau pasilikti visai 
sausa. / ;

šį rudenį daugelis , valstijų 
balsuos dėl prohibicijos atšau
kimo savo valstijose. Rugp. 28 
d. balsuos South Carolina, ku
ri kartu su North Carolina 
pasisakė prieš nacionalės pro
hibicijos atšaukimą. Rūgs. 10 
d. balsuos Maine valstija, vie
na iš pirmųjų sausųjų valsti
jų. Ji betgi • ratifikavo nacio
nalės prohibicijos atšaukimą.

Lapkričio generaliniuose rin
kimuose dėl prohibicijos atšau*- 
kimo balsuos: Florida, Idaho, 
Kansas, Nebraska, South Da- 
kota, West Virginia ir Wyo- 
ming.

Esą tuo išvengta civilio karo 
Vokietijoje ir sumišimo vi
soj Europoj

PARYŽIUS, 1. 11. — Herald-’ 
Tribūne skelbia, kad Hitleris 
pasikalbėjime su prof. Pearson 
iš De*s Moines, la., pareiškė, 
jog nuožmios maištingųjų na
cių vadų skerdynės išgelbėjo 
Vokietiją nuo civilio, karo ,;,ir 
visą Europą nuo chaoso, nes 
išžudytieji, maištininkai taikėsi 
nuversti valdžią, kas butų iš
šaukę civilį karą pačioje Vo
kietijoje ir sumišimą Europo
je. Todėl esą nieko nelikę kito 
daryti, kaip 
ti, kad jie 
šaliai.

Hitleris

/ Garsus ita
lų lakūnas Antonino Domeni- 
co ir trys s italų kareiviai už
simušė susidaužius jų bombar
davimo lėktuvui Montecelio 
airporte.

Dollfuss pašalino mi- 
nisterius pats pasi

ėmė jų vietas

Smarkus mušis Cha 
co raistuose;

3,000 žuvo

juos visai išžudy- 
nebegaletų kenkti

sergąs nervų 
pakrikimu

LONDONAS, 1. 11. - Daily 
Herald sakosi; sužinojęs iš di
plomatinių šaltinių, kad Hitle
ris sunkiai susirgęs nervų pa
krikimu ir ilgą laiką visai ne
galėsiąs dirbti. Jo vietą betgi 
užims ne vice-kancleris von 
Papen, bet Rudolph Hess; ku
ris nOrs yra ministeris be port
felio, tečiaus kartu yra ir na
cių partijos vado pavaduoto
ms.

Hftjleris Šiuo laiku altosto- 
gauja Alpų kalnuose, Bavari
joj. '

Uždarė lenkų nacių 
organizaciją

Valdžia

ORHhx«gas=.-s:i i ...................

Chicagai ir fcpielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai praua^ 
šauja: -

’ Nepastovus.
vėsiau.

Saulė teka 
8:26.

galbūt lietūs;

5:24, leidžiasi

Čeką neteko galių 
pati teisti suim

tuosius
MASKVA, 1. 11. — Sovietų 

pildomasis komitetas \ išleido 
dekretą, kuriuo slaptoji 1 poli
tinė policija G. P. U. (biivuri 
čeką) neteko teisminių galių 
ir negalės pati viena spręsti 
politines bylas ir £ teisti kąlė- 
jiman ar mirčiai /žmones. Vi
sos GPU ištirtos i bylos turės 
būti ąprendžiamos Rusijos “res
publikų” augščiaurių teismų. Iš 
čia bus galima apeliuoti į vi
sos Rusijos augšČiausįjį teis
mą, paskui j apeliacijų tary
bą ir, pagalios, į centralinj pil
domąjį komitetą

MASKVA, 1. 11.

» i'.in ii.i.ipi ■ ■ ■ <
r . .. f '..u,

4 streikieriaiperšau
ti Portland, Ore., 

streike
' ■. ' • . i. ■ r' .. i. . ■.. • ■

PORTLAND, Ore., 1. 11. — 
Policija peršovė keturius strei- 
kierius ir du jų sunkiai sužei
dė, kai jie^handė sulaikyti ei
nantį prie dąkų tąvoripį 
kihįl <Policija šo yČ ' j štreikito- 
jančius dokų darbininkus ir ke
turi jų krito sužeisti.

VARSA VA, 1. 11.
vakar uždarė nacišką madonai 
radikalų organizaciją, kuri pa
sižymėjo savo ahi-pemitizmu 
ir opozicija Pilsudskiui. Ji dai
giausia susidėjo iš studentų ir 
juodašimtiškos jaunuomenės.

Chiniečiai pastvėrė 
tyrinėtoją

-.■žymus

Sakosi išradęs spin 
dūlią sieną valsty

bėms

Dabar Dollfussas valdys ketu-j 
rias ministerijas. Pradėsiąs 
kovą su naciais

į VIENNA, 1. 11. — Kancle
ris Dollfuss staigiai padarė 
svarbių pakeitimų kabinete ir 
pats pasiėmė keturias svar
biausias ministerijas, kad su- 
istiprinti savo poziciją valdžio
je. Jis bus ne tik kancleris, bet 
taipjau užsienio reikalų, .ap
saugos/ šalies gynimo ir agri- 
kulturus ministeris.

•• • ’ i

. Vice-kancleris princas Ernst 
von Starhemberg, fašistinio 
heimwehro vadas ir maj. Fey, 
kuris vadovavo socialistų sker- 

Idynėms ir paskiau ėjo apsau
gos ministerio pareigas, pasi-

NEW YORK, 1. 11. — Gar
sus išradėjas Nocola Tešla, švę
sdamas 78 m. sukaktuves, pa
skelbė, kad jis išradęs tokius 
spindulius, kuriais valstybės 
galės apsitverti savo rybose 
kaip kokia augšta siena, per 
kurią niekas jų negalės pulti.

Jo paaiškinimais, kiekvienas 
aparatas gali mesti tuos spin
dulius per 100 mylių į visas 
puses, taipjau ir į augštį ir jie 
užtveria tokią sieną, kad nie
kas, nė dagi lėktuvai negali ją 
pereiti ir pulti taip apsitveru
sią šalį.

Tą savo išradimą jis ketina 
pavesti taikos interesuose Ge- 
nevos konferencijai.

PEIPING, 1. 11 
Švedijos tyrinėtojas Dr. Sven 
Hedin ir jo - ekspedicija iš 12 
žmonių Chinijos. Turkestane, 
liko pastverti mahometonų ^en. 
Ma Chung Ying, sako gautos 
čia žinios. Pastvertieji gabena
mi į generolo tvirtovę.

I -...   ...I——...

LOS ANGELES, Cal., 1. 11. 
— Garsi mūviu aktorė, mek
sikietė Lupę . Velez, pareikala
vo* perskirų nuo savų vyno 
John Weismuller, kuris muvė- 
se vaidina “Tarzano” rolę

Anglija prižadėjusi 
gelbėti Franciją

LONDONAS, L 11. Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe- 
']*iš Barthou ir jo palydovai iš
vyko j/Paryžių, išgavę iš An
glijos valdžios prižadą, kad An
glija gelbės Frakciją, jėi pa
starąją pultų Vokietija, t , J • ■ ■■ , '■ .

Streikuoja Ind. kal
kių darbininkai

• ..

ASUNGION, Paraguay, 1. 11. 
— Oficialiai šiandie paskelb
ta, kad tikrai yra žinoma, jog 
3,000 boliviečių liko užmušti 
vakarykščiame smarkiame mū
šyje Fort Bollivian apielinkėj 
Gran ChacO raistuose.

Boliviečių nuostoliai 
fronte siekia 5,000.

Mušis tęsiasi visu
mu ir Šiandie, kad paimti svar
biausią Bolivijos tvirtovę. >

KAUNAS, VI. 21. Elta. — 
Šių metų birželio 20 dieną Ka
ro lauko teismas nagrinėjo 
Druskio Vytauto Kosto ir Ger- 
džiuno Stepo bylą. Teismas 
pripažino juos kaltais tuo, kad 
jie, bendrai veikdami su kitais, 
Šių metų birželio naktį iš 6 
į 7 dieną, karo stoviui esant, 
aktyviai dalyvavo ginkluotame 
sukilime esamai Lietuvos val
džiai nuversti, ir nusprendė 
nubausti juos abu mirties baus
me sušaudant. Jiems padavus 
malonės prašymus, J. E. p0- 
nas Respublikos Prezidentas 4 
mirties bausmę pakeitė sun
kiųjų darbų kalėjimo bausme: 
Druskini 11 metų ir Gerdžiu- 
nui 10 metų.

visame

smarku-

Prezidentas Roose 
veltas Colombijof
CARTAGENA, Colombią, 1. 

11. —u Vakar prezidęntas Rod- 
seveltas, kuris plaukia kruize- 
riu Houston į Hawaii salas, 

gos ministerio pareigas, pasi-ĮaPs^n^g Colombijoj.-Jį čia su 
liks kabinete. Kiti ministeriai didelėmis iškilmėmis pasitiko 
bus nauji atvykęs iš Bogota Colombią

Dollfuss skelbia, kad jis-da- Prezidentas ir vyriausybė nes 
bar pradėsiąs labai smarkią Rooseveltas yra pirmas Jungt. 
kampaniją.prieš nacius, kurie Valstijų prezidentas apsilankęs 
veda . neatlaidžią teroro kam- pietų Amerikoj.
paniją. Visi naciai per tam tik- Savo kaiboj prezidentas Roo- 
rą laiką turėsią sudėti turimą seveltas užsiminė apie naujus 
sprogstamąją medžiagą. Paskui sąntikius tarp Amerikos kon- 
gi pas ką sprogstamos medžią- tinento valstybių ir išreiškė 
gos bus surasta, busią baudžia- apgailavimą dėl taip ilgai be- 
imi mirtimi. sitęsiančio pražūtingo karo tarp
: —-------------- Bolivijos ir Paraguay.
Surado du 66,000,000

j i • v išplauks i Panamą ir dabar‘lUCtlĮ driCZUS plaukia Panamos kanalu.

'. MORDEN, Man., Kanadoj, 1 
11. -j- Netoli nuo čia kasinė-1 
jaut piko surasti du milžiniški 
driežai — mosasaurai, kurie gy 
venoį šiaurinėje Amerikoje 66,- 
.000,0^00 metų atgal. Vienas jų 
,yra 33 pėdų ilgumo, kitas kiek 
mažesnis. Abu užtikti bento- 
iriite molyje ir yra gerai išsi- 
laikę; ' . ’ i. I1 j.. . : I

4 užmušti religinėse

BLOOMINGTON, Ind., 1. 11. 
— Lawrence ir Monro© pavie
tų šerifai kreipėsi j valdžią, 
prašydami, kad nacionalė dar
bo taryba sutaikintų > streiką 
Oolįtic kalkių distrikte, nes 
darbininkai nutarė atnaujinti 
kalkių laužyklų ir dirbtuvių 
pikietavimą, kas gali įšaukti 
rimtų susikirtimų sų streiklau
žiais.

nauseše
BlicHARĘSTAS. Rumunijoj

Valdžios gautosios ži

Kare žuvo per 100, 
000 lietuvių

Bet ne 60,000, kaip anksčiau 
buvo skelbiama

—. Prieš kelis mė- 
kuriuose laikraš-

KAUNAS. 
nesiūs kai 
čiuosę buvo skelbiama, kad di

t i //?**'* abuojo- 'karo... meti/ žuvo apie 
lietuvių, taravusių Ru-

Gręsia didelis 
streikas

11MINNEAPOLIS, Minn., 1.
— Didelis trokų darbininkų 
streikas gręsia kilti visuose di
desniuose Minnesotos miestuo
se, jei nebus pripažinta darbi
ninkų unija. Darbininkai jau 
balsuoja dėl paskelbimo strei
ko.

sijos kariuotherišje. .

Iš tikro statistika rodo di
desnius žuvusiųjų skaičius. Pir
miau paskelbtoje statistikoje 
esą suskaičiuoti žuvę tie lietu
viai, kurie buvo kilę iš dabar
tinės Lietuvos teritorijos. Vi
sai nebuvo priskaityti kilę iš 
dabar okupuotos Lietuvos že
mių. Lietuviai, kilę iš Klaipė
dos krašto ir Mažosios Lietu
vos, kurie žuvo tarnaudami Vo
kietijos kariuomenėje, tenai ne
skaityti. Taip pat neįskaityti 

Amerikos kariuomenėje sava
noriais tarnavę lietuviai, kurių 
buvo per 35,000 ir, Amerikos 
statistikos daviniais, iš jų žu
vo apie 7,000 asmenų Pran
cūzijos ir Vokietijos teritori
joje. s 7

Iš visų suminėtų vietų sub
rinkus statistiką apie žuvusius 
lietuvius, apskaičiuojama, kad 
didž. karo metu žuvo daugiau 
kaip 100,000 lietuvių karių. Į 
tą skaičių dar neįeina šeimos 
ir jų nariai, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu žuvo karo metu 
nuo karo veiksmų.

PARYŽIUS, 1. 11. — Fran- 
ciją užklupo karščių banga ir * 
besimaudant prigėrė 12 žmo
nių.

L Streikas Pekin, III
L Hk Valdžios gautosios ži PEKIN, III., 1. 11. ■— Jau 
nios, sako, kad Mąldavjjoj, ry- daugiau kaip dvi savaites strei- 
tinėj Rumunijoj, eina dideli re- kuoja Corn Products Refining 
Ilginiai neramumai, kuriuo^įco. darbininkai. Valdžios darbo 
kursto iš vienuolyno pašalint/ taryba bando streiką sutaikin- 
kunigai. Riaušėse ToporastįJti, bet nevyksta. Streikieriai 
miestely beturi valstiečiai liko dirbtuvę pikietuoja. 
užmušti ir 4 žandarai sužeisti. —.—'----------

—---- —— BENGASI, Italijos Afrikoj,
PAvifrnoirrh Pkiniirtc K H* ~ Penki žnionės liko už- 
Kezignavo bninijOS mušti eksplozijoj parako dirb- 

nac. kabinetas . tuvėj Rahaba miestą. j

NANKING, 1. 11. — Visas HAVĄNA, Kuboj, 1. Įl. — 
Chipijos nacionalistų valdžios Apie 50,000 žmonių streikavo 
kabinetas rezignavo iš priežas-1 vieną dieną reikalaudami pa-

i bado 
Į streiką politinius kalinius.

PEKIN, III., 1. 11. — Jau

HAVĄNA, Kuboj, 1. 11. —

ties *. apkaltinimo susisiekimo'liuosuotf paskelbusius 
ministerio už korupciją.

' F.. - , ' ' . ' ’ - ■ -

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St
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OHIO LIETUVIU ZiNIOS
Cleveland, Ohio

kad tinkamai

Vestuviij varpai.

negalima gauti iš Susi

tikro
nors

CLEVELAND. 
taiikai pradėjo 
testuoti 
mus. Gal tas ir neblogas daik
tas, bet butų gal geria# nelan
kyti ty teatrų, kur nepadorus 
filmai yra rodomi. '

. G- blokai i 
išvažiavimu ar

riimpu laiku

Naujienas galima gauti nusi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe
6400 Superior ate.

visaip ; jį . ? biiauriodamą,

Ar tik nebus 
is, apie kurio

Truputis žirny ir tru 
pūtis kritikos

Jus turėtumėte 
apgarsinimus ■% j 

• “Ohio Lietuvių 
nes matot kaip plačiai

Girdėjau p. J. Katkauską sa
kant, kad jam labai patinka 
“Naujienos’* it ‘*01110 Lietuvių 
žinios*’. Jis nutarė “Naujienas” 
ir pardavinėti. Jtisų pagalba 
mums reikalinga, Katkauskai!

— musų ka- 
smarkiai pro 

prieš nepadorius- fil-

Girdėjau, kad DeRighter, lie
tuvių banko sekretorius, stata 
savo kandidatūrą į Ohio vals
tijos legislaturą. Linkim jam 
laimėti.

* Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kum Vilkutaitis buvo susižei
dęs ranką, bet dabar, sako, jau 
sveiksta.
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pkusnis .__ ? ftF fcfto*
ftvėkra Ir ne-
korte yrfc ne- 

yh» Maitok 
be vlttMe Ilgo*

išsta- 
kuomet 

‘Dirvos” 
Lukaut,

norėję sužinoti
Greičiausia, tas

Girdėjau, kad Karpius 
tęs karabiną laukia, 
Armonas praeis pro 
langus. Tikrai šaus... 
Armonai, eik kita gatvės puse

(____ ,______ .... itu parengimų; dar-
___ gera vieta dd autarriobilią sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
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pražuvęs
Daugeli* pirmųjų ugradžta 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.

Į tikro
i negali padaryti tarimus susira
šinėdami laiškais?;; šiuo reika
lu susirinkimas nepadare tari
mo.

! Dar, Vienas* dalykas diskusud- 
ta. Tai reikalas Sąjungos otg&- 
nizat<xriaw, kuri^ važinėtų po 
lietuvių kolonijas* Išreikšta 
nuomone pakelti klausimą, be
ne galima gauti atstovą, iš Lie*

monėmis. Jeigu ne, tai “San- 
daros” “protingas” ir “login 
gas” redaktorius turėjo paša

VitaiČio it p. Viniko 
Nesinori tikėti.

Sandaros” 
“Sandaros 
P-nas Vi*

jos- ar kurį Smetonos išyytą iš 
Lietuvos* drangą. (Numatoma, 
kad atvykęs iš Eūropos drau- 
gas atkreiptų į savo misiją 
daugiau musų visuomenes dė
mesio ir j|O». piaršriitas atneštų 
daug naudos visai Lietuvių So
cialistų Sąjungai,

Brooklyno draugai norėtų iš
girsti ką kitų kuopų nariai pa
sakys šiuo1 sumanymu.

Musų kuopa 
aukomis Sąjungoj t. reikalams 
davė $52. Kažin kad kitos kuo
pos tuo pavyždži# pasektą.

Tolia# susirinkimo- eigoj 
svarstyta klausimas!, ar rievei 
tėty ^ diar kokį išvažiavimą f 
laukus kur prie vandens su-

.. Girdėjau, kad Haag Grove, 
prie Broadway Road yra ren* 
giamas pirmutinis šv. Jurgio 
parapijos piknikas. Parapijos 
komitetas dirba smarkiai, kad 
piknikas pavyktų. Visi tik Jau
kia gražios dienos. Taipgi nu
girdau, kad šv. Jurgio draugi
ja buvo surengusi gražy vaka
rą, kuris gal davė nemažai pel
no sergančio kun. M. M. Ke
liavo naudai. Mat, kun. Kulia* 
va serga jau kelinti metai ir 
jam reikalinga parama.

Piknikai
Dabar piknikai pas mus la- 

bai madoj- Jurgine turėjo pik
niką. Nusirinko svietelio tiek, 
kiek į atlaidus Lietuvoj* It kaip 
per atlaidus būdavo muštynių, 
taip ir Čia pasirodė truputis 
“faito”.

Ant rytojaus įvyko “Laisvės” 
spaudos piknikas. Apie tą pik
niką “Laisvė” bnbftijo per mė
nesį laiko ir kasdien kvietė sve
čius net iš Philadėlphijos, Bos
tono ir kitų kolonijų atvykti, 
lyg jausdama tikrai, , kad Broo^ 
klyne ji neturi publikos.

Na, jos piknikas ir įvyko. 
Bet žiūrint iš šalies, praeiviui 
piknikas atrodė pusėtinai skys
tas. O ant rytojaus tas dešras, 
kurias turėjo pardavinėti pik
nike, komitetčikės pardavinėjo 
krautuvėse nupiginta - kaina, 

i Aiškinosi, busią žmonės pikni
ke valgyti nenorėję visai ir tik 
alų gėrę.
ve” skelbia, joge! jos piknike 
dalyvavo nuo 4 iki 10 tukstan- 
čių žmonių.

“Naujienas” ir “Ohio Lietu
vių žinias” galite pasipirkti po 
vieną numerį šiose stotyse kas
dien y < '

Jurgis sidabras, 
6400 Superior avenue

Pas mus, kaip ir kitur, jeigu 
yra rengiamas koks parengi
mas, tai tą pačią dieną kiti su
rengia net po 5-ius 6-ius pana
šius parengimus. Musų Veikė
jai tą mato, bet negeistiną ap
sireiškimą vis praleidžia .pro 
pirštus. Apsistotam, pagaliau, 
ir padarykim kokią nors, tvar
ką, nes iš dabartinės padėties 
niekam nėra naudos, visos 
draugijos, rengiančios parengi
mus turi panešti nuostolius. 
Visi sueitam į krūvą, pasitar
tam ir pataisykime padėtį.

suteikia 
barzdasktrtykiok 

■mmmi komfortą
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Programai iš Japonijos 
ir Latvijos

Liepos 4 d. girdėjau gražų 
radio programą iš Japonijos 
sostinės Tokio. Mat, Amerika 
sveikino Japoniją su muzika, 
himnu ir dainomis iš Pasauli
nes Parodos, o paskui Japonija 
saliutavo Jungtines Valstijas 
per 15 minučių. Buvo labai įdo
mu klausytis Japonijos ypatin
gos muzikos, dainų. Keista ir 
savotiška tų japonų muzika.

Liepoj 8 d., apie 12 vai. gir
dėjau radio programą iš Latvi
jos. Gėrėjausi programo klau
sydamas. Atrodo, kad iš musą 
tėvynės Lietuvos... Bet; ne, tik 
kaimynės. Gal ateis tdkie' lai
kai, kuomet galėsim girdėti 
radio programos ir iš Lietuvos. 
Tai butų labai gera ir malonu.

Ąžuolėlis.

1 Musų bimbukai turi gražų 
jobalsį; bendras frontas darbi
ninkų vienybei, neskiriant pa- 
iktaipų, Bet ve kriaučiai ture* 
>jo delegato ir valdybos rinks
imus. Tai “Laisvė” pašventė po
rą savaičių,! bepdro fronto var
du;' sOcjaHstų ’kandidątbi į dete“ 
gątą, 
'šmeiždama it kočiodama. Prieš 
socialistą Michėlsoną ji statė 

i išmestą iš komunistų abazo as- 
!men|. Bet ką vargšę darys: 
skęstąs, sakomą, ir už britvos 

i griebiasi.

Girdėjau, kad “Dirva“ Verįhį 
su ašaromis, kam tas žmoge
lis, kuris tiki į bažnyčią, da
bar viską pametęs garsina “so* 
ciahstų ir Grigaičio kermošių”. 
Mat, Čia Mažiukas turi omeny
je “Lituanicos H” skridimą. 
Gaila jo, tai yra Karpavičiuko.

šiomis dienomis apsivedė Ka
zimieras Obelėnas Jr., su p. 

(Kotryna Krank. Sutuoktuvės 
įvyko šv. Jurgio bažnyčioje, o 
vestuvių puota lietuvių svetai
nėje. Obelėnai yra rimti žmo
nės, daug pasidarbavo ir “Nau- 
jienų” pikniko surengime. Lin
kim jaunavedžiams geriausios 
kloties-. ?

____________________
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Dr. Vitkus su “Litua- 
nicall”

Teko nugirsti, kad Dr. Vit> 
kus turėjo gerą kelionę į SLĄ 
seimą, Detroite. Mat, jis skri
do iŠ Clevėlando Su “Lituanica 
II”. Tam musų veikėjui tas 
“raidas” ir priklausė.

Jis priklausė ir kitiems ener
gingiems darbuotojams Cleve- 
lande, bet gaila, kad ta “Litu? 
anica II” negalėjo skristi ten, 
kur tuos kitus butų galėjusi 
nuvežti. Jos kebai traukė j 
Detroitą, o iš ten į rytus.

Yelk>w 
streikuoja 
bendrovės 
gų. Yęlknv tatakabus operuoja 
streiklaužiai ir yra pavojinga 
su jais važinėti.

žydas muša, žydas ri
kte “Dirva” ir Dar

želis
“Dirvos” redaktorius grįžęs 

iš ligoninės ir apsidairęs aplink 
štai ką rašo: labai apgailestau
ja, kad mažai žmonių atsilan
kė j Lietuvos svečių, Babicko, 
proL Vitkaus ir kun. Kemėšio 
prakalbas, ir kad mažai aukų 
tesurinkta, žinoma, kad gaila, 
bet “Dirva” prakalbų surengi
me nedalyvavo, nenorėjo prisi
dėti. Veltui dabar ir- skundžia-

“Dirva” toliau rašo^ kad Cle- 
velando Lietuvių ‘ Kultūros 
Darželis yra sumaišytas suv po
litika. Taip staigiai? Kur pir
miau “Dirva” buvo. Tik šian
dien netikėtai pabudo, nors ne
geistini dalykai ėjo per ilgoką 
laiką.

Bet “Dirva”, kaip yra nesu
prantama, taip ji yra. štai, mes 
Clevelande rengėme aviacijos

Dr. J, T/ Vitkus sako, kad 
žmogus niekuomet nepagauna 
šalčio, ‘O tik šaltis pagauna 
žmogų. Man panašiai pasitaikė. 
Susiduriau su šalčiu prie Su
perior ir 55-tos gatvės. Bet jis 
manęs nepagavo.

nis” ir “Laisve 
tai, šaukia 
kovą, Ičad ateityje jie paimtų 
vadovybę. Ėet musų mizerija 
“Sandara” isteriškai, tarytum 
tas paklydęs ubagas girioje* 
Šūkauja. “Sandara” net su
randa, kad musų delegatuose 
buvusi eile šnipų, kurie sekio
ję jų žymius inteligentus pro
fesionalus 
ką jie kalba.
“Sandaros” paminėtą® indeli* 
Rentas - profesionalaš buvo ne
sveikame stovyje, todėl jam 
vaizdavosi visokį šnipai. Te
ko nugirsti, kad vienas inteli
gentas laike seimo kreipėsi į 
daktarą Montvidą su kokia tai 
ypatinga liga, 
tas pats delegat 
persekiojimus bei šnipavimus 
“Sandara” kalba?

“Sandara” ne tik plepa apie 
šnipus šeirne, bet jau prana
šauja, kad SLA. iždas btišiąa 
išeikvotas, kad pažangieji lai
mėję seime grafto ir demora
lizacijos keliu ir it. ir tt. Ši
taip kalba “Sandaros” orga
nas du Pildomosios Tary
bos nariai, p. Vinikas ir p. 
Mockus, yra sdndariečįai, taip
gi “Tėvynės” redaktorius p. 
Vitaitis irgi yra sandarietis. 
Sulig “Sandaros” filosofavimo 
išeina,, kad Vitaitis, Vinifcas ir 
Mockus irgi tais pačiais bu
dais laimėjo vietas, .tai yrą

ir žmonom lengva šios 
žemele.

dėjb Visafs pastangai, kad pa
rengimą tinkamai išgarsinti, 
dėjo žinias į “Naujienas”, į ki
tus laikraščius. Dėjo paveiks- 

■lus ir žinias ir P. šūkis i savo 
į . M

žinyną. Jam už tai nuo AL- 
TASS ir Įeit. F. Vaitkaus pri
klauso padėkos žodis. Gi musų 
vietinė “Dirva” vos įspaudė 
mažą žinutę, kurią tik prisiki- 
šuš galima pamatyti. Po visas 
“Dirvos” “tvoras” išsidaužiau, 
!kol jfą sutadau.

i • Extra!
i “Extra! Rain at lašt comes 
to Cleveland!” Taip rašo vieti
niai laikraščiai, kai lietutis ne
įtikėtai palijo pas mus. “Every- 
■body’s happy!’1’ Taip, visi bu
vome liųksmL šį kartą niekas 
'dėl lietaus nesiskundė. Visi 
džiaugėsi. Mat,, tai buvo pir
mas lietus į mėnesį laiko. Bu
tų gerai, kad palytų ir daugiau, 
nes lietaus reikia.

U I T IT
Jl X 1./ JLr O
Be peilio, deginimo arba etehtrUtos 
vorus, SPRAGAS. FĮSTgLAS. 1 

FttOSTATITfS 
meSlinSfl Hros gydome* musą 
skaudžiu VARteUK MModte 
Mtss ypatbtgai kviečiama tuos, 
tekt vHtNs bntr (MtrityGsts. 
nutmtabu kaip tos fustiioa. L 
gtstt attsiHepfat t H tredtment

Girdėjau, kad p. Muliolis lai
mingai pargrįžo iš S. L. R. K. 
seimo, į kurį buvo nuvykęs sU 
automobiliu. Kun. Kanižiškis 
irgi laimingai sugrįžę.

Cab dreiveriaf dar 
Jie negauną nuo 

reikalaujamų sąly-

“Laisveje” Mižara kremtasi 
pirštus, kad adv. Bagočius tapo 
SLA prezidentu. Mat, Bagočius 
yra |vairąs pusėtinai baimės 
mizarinei klikai* Mizerni komi- 
sarėliai tat ir kalbai “Ot,‘ su 
darnesniu butų lengviau apsi
dirbti, ate su tuo ‘buržuju’ tai 
bėda 
vienijimo tų pusės miliono do
lerių.” ***Fraitk Lavinskas*

(Pabaiga bus>

- JUOZAS KALKAUSKAS
3236 Superior avenue 

. žiūrėkit toliau naujų stočių,} 
kurios bus arčiau ir parankiau*-;

kalus. Mat, sekantis Federaci
jos seimas bus Clevelande. Ka
talikai bruzda.
prisirengti.

Patarimas tėvams
- Visuomet laikykite ginklus 

saugioje vietoje, kur vaikai jų 
negali pasiekti, štai, Šiomis die* 
nomis vaikas pasiėmė tėvo Šau
tuvą ir pradėjo su juo žaisti. 
Kitas vaikas norėjo ginklą pa
griebti ir netikėtai sučiupo už 
gaidelio. Karabinas šovė, paim
damas auką, trijų metų mer
gaitę LuęiHe Durasanti, 12107 
JmperiaI avenue. Kiti šeši vai
kai tapo sužeisti.

> Tai persergėjimas tėvams, 
feet kokis šautuvas — tai ne 
draugas, ypatingai vaikams.

(ictjrog niuo ctatritAitorių. M ws-
flkripcffa jtardtiddama Visose Vaisty-
nyėlose* Vienas Doleris už mOnėsio, treat> 
mvnta — bnkite savimi t aukite buteli Šian
dien «— garantuotas.'

‘ Nutarta surengti ateinantį 
'rudenį prelekcijas, paskaitas ar 
I prakalbas. Esama gabių jau
nuolių, kurie tas Užduotis išpil* 
dys. O iki ateinančio rudens jie 
galės paruošti gerbs medžiagos.

Ilgai jtęšėsi diskusijos dėliai 
Grand Rapids draugu įnešimo, 
kad Sąjungos (Pildomasis Komi
tetas turėtų suvažiavimą. Ta
čiau nė sumanytojai, nė kas ki* 
tas nepasako, kas tas išlaidas 
įpadengtų,' jeigu visam Pildo-! 
majam Komitetui reikėtų važi
nėti, kad tarimus padaryti. Iš 

kodėl komiteto nariai

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė. 

graži vfetfi dėt 
ftuędaftas veltt&

WM. DAMBRAUSKAS
* Tet Wilfow Springs 43

Girdėjau, kad mirė p. Teofilo 
Lazicko Žmona, palikdama tre* 
j etą dukrelių ir vyrą dideliame 
nuliūdime. Tuo pačiii laiku mi* 
rė ir Juozo Rakausko žmona, 
palikdama vytą, du aunu ir 
dukrelę. Pp. Rakauskai dalyva
vo “Naujienų” piknike, o duk
relė buvo už darbininkę. Gaila, 
bet ką padarysi... Lai būna 
šioms dviejfom gerom motinom 

šalies

Jonas Stosky apsivedė su 
Atena Tulauskiute, birželio 30 
d. šliubą paėmė šv. Jurgio baž
nyčioje. Laimingos ateities.

Linksmas.

Pirmiau spiaudė, 
dabar...

Girdėjau, kad “Dirva” jau 
pritaria James-JAnušauskui. Ar 
tik ji nesurengs kokį “kermo
šių” su p. Džemšu? 1 
* ......... *
» Girdėjau, kad “Dirva” labai 
sUsirupinusi, kad “Naujienos” 
baigia Clevelandą užkariauti* 
Girdi, kam čia reikia platinti 
“tuos stock yardų šlamštus”* 
Nieko sau laikraštinė ir bizniš- 
ka etika..*

Biznieriai 
duoti savo 
“Naujienas” 
Žinias 
Clevelando padangėse “Naujie
nos” skrajoja* Gafsinkitčs, nes 
tas visuomet apsimokės. 

. Jovaras.
OiiMinĮMaun/MiinMiii .......... .

Rašo Baron Von PllokŠtt
(Tęsinys) <

^eimo Obahiai
Baigiant rašyti šiuos žo* 

džius, teko pastebėti “tautiš
kos” Spaudos atsiliepimus apie 
SLA. šeimą. “Amerikos Lietu
vis” bešališkai, pažymėjo įvy
kusį aklą seime* “Vienybė” 
saviškiams liepė rengtis prie 
sekaiųp seimo. “Dirva” apgai
lestauja, kad Vitaitis paliktas 
“Tėvynės” redaktorium. “Vil- 

kaip papras* 
eilinius narius” i

Trys seimai Clevelande
Clevelande atsibus net tr£& 

seimai, štai, A. L. R. K. Fede
racijos seimas, A. L. Vargoni
ninkų seimas, taipgi Kunigų 
Vienybės. Tie seimai įvyks šv. 
Jurgio parapijos salėje, rugp. 
21, 22 ir 23 dd. V. Graičius pa
kviestas suorganizuoti bendrą 
jaunimo chorą.

s Vestuvių varpai... .
I ' 7 % ■_ »

Pro rakto skylutę nugirdyti, 
kad Petras Luiza ketina vesti 
panelę Alviną SalasėViČiutę. 
Atrodo, kad dtr broliai bus švo- 
geriai, nes turės po seserį vie
nas vieną, kitas kitą; Bravo, 
tiems Luizams. Vyrai...

" padaryt, tag kitiem fntikfunu 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neteisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jetgti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 

ar nenorams tnrėsitd ta 
kaipo užmetimą tam žmogui1, p 
tho tarpu gaf-but toks pat už
metimais yra dhromSs ir jums, 
v Liateriifet dantų tepalas, vdte 
dantų nauju budru Musu cha- 
titttfai pagalio* stfaMcfo ėtistSM 
kurs Utikro Šveičiu Uedtasky- 
damas dantų emales — tas sun- 
kus uždariais pagritos tapa «- 
rištas.

riidelė tūba Lisferine dantų 
tepalo kainuoja tik 2S centai; 
gausite per savo m aptiekprin. 
LambeH Pbarmacal C<m Saint

ky(i, kad Bagočius, Mažiukna, 
Gugis, Mikužiutė ir dr. Sanis* 
Javaitis. laimėjo Pildomosios 
Tarybos vietas grafto ir de* 
moralizaeijos budais, o Vini- 
kas, Mockus ir Vitaitis — ide
ališku keliu, i Taigi šitaip saii- 
dariečių organas pasveikino 
naująją Pildomąją Tarybą.

Varhos ant stogų krankia, 
kad tuoj po Detroito seimo 
subėgo į Chicagą visi sanda- 
riečių tūzai Ir tarėsi, kokios 
pbžicijos laikytis dabartinės 
Pildomosios Tarybos linkui. 
“Vožnųs” raštai, kurie tilpo 
“Sandarors” Nr. 27, buto išdis- 
kusuoti ir užgirfi sandariečių 
slaptame susirinkime. šita
me susirinkime dalyvavę “Tė
vynės” redaktorius p. Vitaitis 
ir sakoma, kad susirinkime da
lyvavęs ir p* Vinikas — 
atsiradęs misteriŠu budU 
gi butų ‘ tiesa, kad tie šlykštus 
“Sandaroje” tilpę rašiniai bu
vo if p 
Uzgirti?

Tame pačiame 
numeryje paskelbt 
Valdybos sąstatas, 
nikas tehai užima net dviejo
se komisijose svarbias roles, o 
p\ Vitaitis irgi svarbios ko
misijos riarys. Reiškia, Vie
nas ir antras dideli “Sanda
ros” šulai. Jeigu pp. Vinikas 
ir Vitaitis mano, kad jie yra 
švarus nuo Čia paminėtos dė
mės ir nori būti nuoširdus or* 
ganizacijos darbininkai, tai jie 
privalo aiškiai ir nedvipras
miai pasmerkti savo organo 
biatirius metas ir kriminalius 
įtarimus.

(Galas) >

BKVIAKVM*. irta
J<f ITfca fikml paeina hho 

ĮLĮP, VABICO9B YQClt. »J0. 
tnSDV BfBa MEStlNftS Li-

Vyrai Atyda!
Štai yra žpeciaKs pTanaiiniAs, kurte buA 
miifl kiekvienam vyrtrt, kirrte pasieks "vintlr- 
amži” Ir Mu£fa retkalinrumą tam C2... 
(Tai viliančio TONIKO. Kad eutėikti gralhnu- 
ma . tūkstančiams, kurie djSl kokios 
pHežasttaa. atidčltnfa; iūžalaakytL . .

Bruoklyttf N. Y.
Iš SlA seimo stŲjrjžę dek- 

galai jau savo raportus 38-tai 
kuopai išdavė* Viskas butų bite 
vę gerai Bet buyęs SLA vtee- 
pirmininkas Mikalauskas išbarė 
draugą Šnyrą, buk Šis negerai 
elgėsi seim^. Girdi, kai dalinta 
delegatams balotai < balsavimui, 
tai Šnyras vis liepęs*: balsuoki* 
te už Bagočių, už Ęagočių! Tai 
labai didelis ir biaurus, tauti
ninkų supratimu, prasižengi
mas. / > .-V; ; '

Draugas Šnyras pareiškę kad 
jis taip nesakęs > visiems. Tik 

j tiems, kurie klausė; paaiškinęs, 
jogei narių išbalsuotas pirmas 

i kandidatas yra Bagočius, ant
ras Strumskis ir tt. 1

Kuopa raportą priėmė; kai 
kurte narių pastebėjo, jogei jie 
ir norėjo, kad seimas išriilktų 

i naują SLA valdybą, o nepalik
tų seną, nusistelbusią.

ąLSS 19 kp. ausirinkimas
LSS 19 kuopa turėjo susirin

kimą liepom 6 dieną* Svarbesni 
'susirinkimo dalykai buvo tokie: 
i Dešimt dolerių paaukauta 
Austrijos socialistams, $10 A« 

J menkos Socialistų' Bar f i jos va- 
ijaus fondui. Daru nutarta pa
aukauti partijos vajaua fondui

Pielyėiaunėr kur yra, dirba
mos. ptelyčios, taipgi pergyvena 
Streiką, kuris tęsiasi apie mė
nesi laiko. Pabaigos nesimato. 
Gerai, kad Clevelando pohcija -rengti.

ARBA Iš NAMŲ 

VAROSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit h be Skeuštip' PąttąiklpanrdS 
žm«nh| 

fifiiEtrorA'yizsfor 
AATW»«»9. Nl 
tRJOS, fcttoįrirt 
VĄMC0SK <?Y8 
FINUSfŲ BLAl

VARfCtTR pARMV tufc*fan«ta* Britamal* 
—KODĖL NE JUS?
REIKALAUKITE MUSO KNTGMJ® DYKAI 
Dykai Egzaminatfįa ir Patarimas 

Ofino .Valandos: 9 iki 8 taudiML AntVad. iV 
Penktad. tiktai nuo' 0 iki NedBUomia 
oho D iki 1 po piek

VARICUR 
INSTOTE

64, WEST KANDOLPH ST.
l-toa lobo* Garrlek Theatae *l*r.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis
nuo 9 v. ryto i

saugoja bendrovę, negali strėita 
laužiu prisigabeiiti. ' (

?' Švaiibtt!'.
Visi laukite svarbaus prane

šimo nuo Clevelando.. lietuvių 
radio klubo. Netrukus bus su
teikta įddmių Žinių*. Mes Visi 
aukiam.

Grįžo iš Lietuvos
Dr. Tamošąitis-Thomas,' vie

tinis lietuvis dentisfas, kuris
■ ■ ■' L « ■ v V ■'

tnr^tirįTUiiiini-liiriHuawHi*>k..|įį»Uiny‘,--riįri^|MW,.iT.ilniįlįW^r.Vun.rii i irrin'irrMiwrirr.’ria>^J»^

ięOix£iw*
inii ...... m mini iii

Garsinkite* Naujienose
--- ------------- ---------------- ,.U----------- .-■c.**. ----------------- ■-

:.’ LSS . reikalubšej“' perskaičius 
iš Naujienų krivūles ir kuopų 
tarimus-įnesimus, nutarta tuo
jau duoti $25 j fondą Sąjun
gos redaktoriaus reikalu.

Nutarta parsitrihikti tų lape
lių, 1,000 kopijų, kuriuos išlei
do Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Vajaus Komisija,’* 
juos visuomenės tarpe. Tai bus

SLA. SEIMAS
<i«. iiniiii 11« ui n ■iriiti* j m '

NAUJIENOS, Chicago, Dl
■■ ■■- ------ Į-.ĮĮ,..,. ..J..,...k, .. — > .A.. L. Įl..lį„,’lill„

trumpą laiką atgal įvažiavo į 
Lietuvą, šiomis dienomis grįžo* 
Smagu vėl jj turėti savo fątitej

CPROBAK BlADF;)

MILUONSOF pounds used 
BY OUR GOVFRNMEMT

5AMČ PRICE lodau 
t&AŽ YEARS AGO

PROBAK
•ta



Brighton

PHILCO

40.00

West Pullman

Svabinski

savo seimą

Viso > iš

WIS$IG,

IV AN PODERJAYI toidhy MM*

Garsinkitės^Nnose Nedžlio 
420Q W

2.00
2.00
2.00

2.00 
2.00 

.2.00
2.00 
2,00 
2.00 
2.00 
5.00 
2.00 

10.00
2.00 
2.00 
2.00

< 2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

10.00 
10.00 

2.00, 
2.00 
2.00 
5.00 
5.00
5.00 
2.00

šeimų, p-lės 
FelciF Naufcė-

Sekmadienio 
įspūdžiai

Užsiėmimas .... 
t - r

Kur mokinausi
Adresas ........ ...

-Vienna ,, 
and w<Nnan compan-
,__r„_____ r-___ _ U

hald by polka.

r valstijose 
pirmos prbgos, no vėliau

Rusijos ’

PER 28 METUS ~

Melrose Pąrkas, gražus Chi
cagos priemiestis, kuriame gy
vena neperdidelė kolonija lietu
vių, siekianti apie 300 šeimy
nų,, sukėlė $300 “Lituanikai II”, 
apie $1 nuo kiekvienos šeimy
nos. . ‘

Vakar tuos pinigus ALTASS 
iždininkui įteikė Melrose Parko 
kolonijos darbuotojai, ir AL
TASS skyriaus valdybos na
riai, iždininkas Dr. F. K. Strzy- 
necki ir sekretorius P. P. Gad-

Viso ....... -.... ..... $395,96
(Rytoj tąsa aukotojų sąramo)

sekretorius; Dr. F. 
iždininkas ir 

finansų

Pereitą sekmadienį West 
Pullman Park svetainėje. įvyko 
SLĄ. 55 kumpos pusmetinis su
sirinkimas • sušauktas atvirutė
mis. Narių atsilankė vidutiniš-

j LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
1 KONTESTAS g

tcsirgo šaižiais, turžjo % 
trampesmuj ir U ItrigTerniui 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmaca! Co., St. 
Louis, Mo.

eigą. Dar daug sykių linkimi 
pp. Įnsodamš švęsti. tokių ?‘de
šimtinių” ir musų visų iteplt 
miršti pakviesti “talkon” jas 
švenčiant. Valio ir. * ilgiausių 
metelių Mr. ir ’Mme Insoda. '

_• ; - Nina.

Kolonijos, turinčios pinigų, raginamos skubiai 
? atsiskaityti

apleisti), Dr. Juozaitis, pį>. 
Kizas ir Krukas (Peęples’ Fųrp. 
Co. vedėjai), pp. Harvey, ke
letas amerikonų 
Sylvia Kiras ir 
dąįte, pp. Babickas (iš Lietu 
.voš) ir V. Jurgelionis (jauna

Chicagos ALTASS skyriui skri
dimui bus sukelta dar gana 
daug pinigų.

Chicagos ALTASS skyriaį ir 
organizacijos pasidarbavusios 
ALTASS naudai kitose koloni
jose ir valstijose raginamos

tai perengdavo vie

? Daug yra lietuvių tarpe aro
gantiškumo ir rupumo, bet tu
rime ir labai simpatingų ir in
teligentiškų šeimų. Tokių tar
pe yra pp. Petras ir Vincenta 
Insodai. Abudu jauni, draugiš- 
;ki, svetingi ir linksmi žmonės.

šeimininkų gerą nuotaiką 
nesunku buvo ir svečiams pa
sekti; ypač, kad ir vaišės bu
vo “karališkos’’. Vakarienė 
“buffet style”, apšti ir skonin
ga, o prie valgių Visą tai ko 
reikia. Gerta sveikatėlė ir “il
giausių metų” ponams Inso- 
dams — dešimts metų sukako 
ntio jų atvykimo Chiėagon, tad 
“šventėm” tą sukaktį ir džiau
giamės, kad Chicagos “Lithuan- 
ian Society” paturtėjo dar vie
na inteligentų šeima.

<' Diskusijų ir anekdotų “ve
dėjais” buvo finansistas Mac- 
keviče (Mack for short), ir Dr. 
Juozaitis, gabiai padedant p. 
Hąrvey. Ir taip kelios valan
dos maloniai ir 'linksmai pra
bėgo. štai veik ir išaušo vasa
ros rytelis. Nenoroms reikėjo 
atsisveikinti su maloniais šei
mininkais. Bet ir šiapdie ma- 
lontf prisiminti tą jaukų lietu- 
višką, bet labai kultūringą su-

Indja—i-Whare cabls 
to Agne*’ auter aaid 
•be intended goiag for

Reduces COLDS

66%

Daktaras
Kapitonu; 

Pasauliniame kare

Po 50c aukavo: Mrs.Šęhultz,; 
J. Darg, Mrs. Baiceliurias, J. 
Zapolskis, Mrs. 'Shilkaftiš,< J. 
Lekavičia, J. Semaitiš, Anony- 
mous, A. Podaiukasj L J :Calda- 
zaro ir J. Sinius. < ■ /

Po 25c aukavo: M. Zaukųs, 
J. Remkus, H. Starus, .Donor, 
J. Skirius, T. Zabita,T. Vitkus, 
Warnęr tPaint Co., S. Marina, 
B. Wesholek, šeštokas, Bųklę- 
ris, A. Younchis, Witort, šeš-. 
tokas, Gaddy, Ig. Zapolskis, J. 
Švilpa, E. Preikšą, J. Bender, 
S. Shimanskis, S. Tarkoff, J. 
Auksela, E. Gaddy, A. Gaddy,< 
J.. A. Bahcall, B..,Bagdonas, 
Mrs. Tumelis, A. Man, G, Ši
liškis, J. Bredis, T. Silisky, P. 
Staras, A. Casella, H. Šiliški, 
N. Pietraitis, J. Buginas, šešto
kas, Skodiene, Kushlis, Skerą- 
tonas, Skerstonas, P. Ragenas, 
J. Gustainis, J. Švilpa? J. Darg;
J. Babovįcz, J. Arowesty,.- S. 
Bružas, L. L. ’ Peters, N; Stat
kus, 1P. Blatas, S. Anusbery, V. 
Paikis, V.> Rainis, S. Lugaitis,
K. Kusliš, Semkus, K., Budas, 
E. Stumpf, S. Revera, C. 
Smith, gorias Buginis; T. Tadi- 
nj, Mr. Seaman, J. Brazinskis, 
J. Kligis, T, Miseika, T. Skar- 
bųs, Mrs. Dapbar, S. Bagdonas, 
J. RuscinskM A. Smiith, P. 
Silitmas, K. Kantautas, /Mrs. 
Sakalauskienė, C. Miseviėz, N. 
Svabinski
Grynevicz, E. Padjunas, M. Ru- 
sąllio, A. S vi Ipau s k is, A. Bu- 
kantienė, H. King. J. Tark, J. 
Vaichulis, ‘ V. Naidenovich, (į 
Lang, Mrs. Jankauski.s,'A. Pfb- 
bish, O. Yudęnok, B. Probish, 
J. Žvirblis, (P. Vaichunaš,, P. 
Aperavičią, E., Kling, A. Ape- 
ravičią, $1. Martinkięnė, F, 
Smigelskis, Just.. Stokis, Mrs. 
Seamah, B. Tripton,. Ig. Ged-; 
?iusZ A. Kasiulis, J.. Gaęįas^ds- 
kis, T. Pukavich, Ą. Casalo, S, 
Ramonas, P. Masiu.nas, P. Pre^ 
nas,M* Tamelis, Mrs. • Darįsr 
ka; ,F. Lawne, F. Bacevičia, -P. 
Simonaitis, A. Guimther, : 
Shimąitis, A. Janusauskis, Mrs* 
Rainis, Mrs. Bachecz, A. Kau
ne, Anna Kaune, ,M. Rąpsis, A? 
Skerstonas, A. Laskauskis, E. 
Jaėkubs, E. King, V. Kiūrąs, 
J. Wąrkius, A. Svanson, V. 
Yench, Mr. Klūg, A; Probish, 
G. Valovich, J. Shaputiš, : A. 
Urbelią, J. Gaievskis, R. Kollan, 
A. Urbelięnė, V. • Truškauskis, 
M. Jankauskienė. "

Iš parengimų pelno . ’ liko 
$54.75, tad viso $300. - '

Dąrbųojasi ir kiti skyriai
Darbuojasi, ALTASSskyriai 

ip kitoąę ęhicagos ■ kolor: 
baigdami darbą, kiti nori 
pasivyti daugiau pinigu 
lusius skyrius, dar lcj>y 
siūbuodami

“Subatos vakarėlyje” malonu 
paūžti įdomioj ir rinktinėj 
kompanijoj, štai pp. Insodai 
kaip tik ir davė tokios progos 
miAns liepos 7 d. Puošniame 
pp, Insodų apartmente po nu
meriu 3045 W. 60th St. 'susi
rinko musų inteligentijos, pra
moninkų bei jaunimo būrelis, 
Draugija rinktinė, labai fyairi 

į ir {(10011. Svečiai štai: kokie: 
konsulai Kalvaičiai, daktarienė 
EĮąyįdpyięne,, , pp.J Kirai, pp. 
Ma^kevičiai, .(iš Riverside), p. 
A, Nausėdienė, pp. šimučiai 
(gąilaĮ kad- jie anksčiau turėjo

Melrose Parko kolonijos lietuviai sukėlė 
$300.00 “L1TUANICAIII”

Phil*d«lphia^Wh 
maiJ said Pod«r.

Mano vardas ir pavardė
Amžius ...............................

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

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

swimmin? pooL ’ ”
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterirns :seredoinis iki 7 v.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UžSIgENEJUSIOl ir 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo. pUu 
‘kaJsmu^nu0’ °d°8* TPODERJAY

Prieš kiek laiko prapuolė pasiturinti Yorko advokatė Agnės Tufverson. Pasirodė, kad ji buvo slapta vedusi buvųąj

i Rožių žemės tavorščiai yrą 
isuklai4infi, ; kuomet jie šusi- 
'skaldė. 'Tijį. .atkreipkite dė- 
iiriesį: kai jie .dar nebuvo su-
■ šiskaldę
’ną dieną po du parengimu, kad 
vieni kitiems nepakenktų. Da
bar kitąip dhromą.

Liepos 4 d. vieni tavorščiaį 
turėjo parengimą “Birutes** 
darže, ir musų vietiniai ta- 
įvorŠčiai savo 'viernuosius trau
kė už skvernų ir dempė. į tro* 
:kus, kad važiuotų į Birutės
■ daržą. Pustrokis buvo tokių 
viernų prilioduotas. -■ Viernįe-

kuomet jus hebepakenčiate 
šauksmo ... kuomet viskas

kuomet jums nelinks-

Antrojo apskričio nupirkta 
viena serija. Laišku praneša, 
kad tas apskritis rengia pik 
niką prieglaudos namo nau-

BRIDGEPORT LIQUOR OI. Ine
3252 So. Halsted Street 

. VICTORY 5382—5383 ’ ’

Pereitą sekmadienį popiet, 
liėposv. 8 d., Joniškiečių Kliubo 
piknikų .rengimo komisija buvo 
atsilankiusi į Wm. > Dambraus
ko , datfžą, /kuris randasi prie 
Archer avė; ir apie 6 blokus į 
vakaru#' už .■'iavą.'.

' čia buvo surengtas lietuvių 
jsporto mėgėjų bei ristikų pik
nikas. Pikniko dalyviai dar <tik 
buvb bepradedą rinktis, tacį jo
niškiečiams buvo gera progą 
ne tik visą daržą apžiūrėti, bet 
ir visą apielihkę.

Važiuojant Archer avė. j yą- 
karus, tuoj už Kean avę. po 
kaire, nematai nieko daugiau, 
kaip tik mišką. Bet įvažiayęs į 
tą mišką pamatai visą miestą 
— gražiomis gatvėmis ir pui
kiais namais. Jeigu gatvės bu
tų išgrįstos ir šalygatviai išpil
ti, tai šitas mieštas butų gra
žesnis ir už Riverside, III. $tai 
ši puiki, kalnuoti*, ir dideliais 
medžiais apaugusi vietą yrą

lį, kad jie tik važiuotų f į pik
niką, o ten nuvažihvę, kad iš
gertų kuodaugiausia : buržua- 
žiško byro. ’

Antri tavorščiai, kurie vadi
nasi. sklokininkais, rengė pa- 
rę Bacevičiui jo paties farmoj. 
Pradžioj buvo noras labai 
daug pinigų surinkti, kad nu
pirkti jam kokį ten tingsą. 
Bet kad nedarbas siaučia, tąį 
daug pinigų negali surinkti. 
Tat sąkė, nors maža tingsioką 
nupirkime ; jąm.; Paklausiau 
jų, ar Bacevičius pats negali 
nusipirkti ko jam reikią. ’ At
sakė, kad negalįs.

Nelabai seniai tie visi skjo* 
kihinkai buvo turtingi. NdVŠ 
savo vierniesiems' kalbėjo, kąd 
Rusi j oje neteiki ar; pirkti f ar; 
mų, ba ten žemė, gaunamą už 
dyką, tačiau n patys tuo neti
kę jo^ ką kitiems sakė. Ką tie 
skįbkininkai Bacevičiui nu
pirko, gal teks kada nors su
žinoti. 4 i ’ , R.

Kontestantės prašomos ^pildyti šį kuponą ir. jį' atsiųsti 
■ . kartu su savo fotografiją .Lietuvių Dienos Komitetui, 
I 2324 So. Leavitt St., Chicago, I1L .

rasta ir Agnės Tufverson drabužių. Jš ta spėjama, kad amerikietė, kuri neva rengėsi važiuoti į Indiją^ yra nužudytą. Tą? 
čiaus aiškių, {rodymų, stokuoja. ' . ; . r . , ) ;

Buvo platus raportas dele
gatų iš , SLA. 38 Seimo. Iš ra
porto delegatui i pasirodo, kad 
progresyviai laimėjo šiame sei
me, tapo išrinkti savi žmonėm 
į Pildomąją Tarybą, Reiškia, 
komunistų liežuvavimas nuėjo 
niekais. Nors senoji P. T, da
rė pusėtinai daug- išlaidų neva 
Susivienijimo labui ir nemažai 
yra investuotų* pinigų ’ j neti
kusiu^ bondsuš, visįęi, Susįvie- 
nijimaą yrą saugus. šimtą nuo* 
šimčių. ’ Reiškia, nereikės na
riams krauti nepaprastų jmo- 
kėsčių. Delegatų raįortąs ' bu
vo priimtas su, pagįrimu.

Kadangi / musų .delegatai iš
pildė visas kuopos instrukci
jas seime, tląi nutarta j'iem 
atmokėti išląidąs, kurios buvo 
paskirtos. ‘ Musųkuopa turėjo 
du delegatu Seime.,

Mes tutime pilną pasirinktfną 
ATWATĖR KENT — PHILCO>

RADIOS. ;
Taipgi Norge, Lęonajd ir kiltį 
elektrikinių Ref rigeratorių pi* 
giausiomis kalnojmis. Cąsh. įįį^ 
ba len^vais iimokėjimats.. ■ */

J. JQZAITĮS, tygr. t

CENTRAL DISTRICT
FURN1TIJRE CQ,

3621-23-25 So. Halsted
'Street-. < ‘

Kiti ALTASS skyriai Chicagoje taipgi dar 
buojasi; skridimo rengimas gerokai 

pažengęs pirmyn
To miesto įkūrėjas, p 

ląuskąs,, pavadino vietą 
tuviškaš Rojus’’. Ji iš tikrųjų 
tokia ir yra.

• Joniškiečiams minėtoji vieta 
labai pątįko ir. jie tuoj paren- 
dayoąo p. Dambrausko daržą. 
Joniškiečių piknikas įvyks 29 
šio mėnesio^

Vakarop nuvykome. į Busy 
Bee Groye, kuriame buvo su
rengtas ALTASS 
$*ark skyriaus piknikas, čia ra
dome gražų būrį Brighton par- 
kięčių, kurie avį ir kiaulę kepė 
ir Šaltą alutį gėrė — ko ir 
mums nemažai kliuvo.

Ponąs Čepulis, p. Yuška .ir p. 
Petkus pasakė po trumpą pra
kalbsią. Iš jų kalbų patyriau, 
kad Brighton partiečiai gau
siai aukauja ir kad jų fondas 
stovi įririnoj eilėj tarp kitų ko
lonijų, lies jau jie turi netoli 
tūkstančio dolerių, šio pikniko 
Visas pelnas buvo skiriamas 
skridimo naudai. —Bialtas.

aroje, kosSjimą, gerklės skkud^il 
ti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
ali padaryti. Praktikuoja per dąi 
ronių. Patarimas dykai. OFISO 
los ryto iki 1 valandai ir nuo v

į skyriaus valdybą, kuri pa
sižymėjo savo dideliu veiklumu, 
įeina sekami Melrose Parkie- 
čiai:

Petras F. Metrikas — pirmi
ninkas, pp. Antanina švilpaus- 
kienė, J. Dargis ir J. Galeskis 
— vice-pirmininkai; 'Petras P. 
Gaddy 
K. Strzynecki 
Antanas Krušinis 
raštininkas.

Aukavo sekami asmenys: 
Dr. F. K. Strzyneckis $5.00 
Liudvikas Mažeikis .....
Stanley Radowicz.........
Louis Šnaras .... ........ .
Jonas Bacevicia .........♦ ' 
Louis Remkus 
Albert I. Kissel ........ .
Mrs. Anna Novickis .. 
Jonąs • Vįtprtąs 
Juozas Machulaitis .... 
Petras Gudzius ../..... .
Jonas Grigas ............ .
Adomas Schūltz .......... 
Vladas Shilkaitis

4 KąriųUęras 
Lbuis Silkinas .jL....’,.;. 
Mrs. A. Svilpaiiskienė 
Dr. E. G. Brust .......... 
Adomas Laskauskis .... 
Frank Valuckas ........ • 
William Millush 
Antanas Probish .....
Thomas Jonchis /_ ....
Petras F. Metrikis .... 
Mrs. Ona Metrikis ...... 
Kazimieras Yuteliš ...?.. 
Antanas Daimontas ...: 
Mrs. Ter. Laskauskienė 5.00 
Petras P. Gaddy ......... 5.Q0 
Kazimieras Ūselis *........ 5.00 
A. J. Krushinas ............. 5.00
Joseph L. Imburgio .... 25.00 
Antanas Andrėjauskas 25.00 
Augustas Urbelis . .... 
Petras Aperavičia ...... 
Mrs. F. Smilgelskįenė 
Mrs. S. Andrejauskienė 13.25 
Jonas Mikalauskas .......  2.00
Sotie Aukselaitė  ..... 2.00
Po $1 aukavo D. Norkus, (P. 

Aperavičia, Ig, Bražinskas, Ig. 
Roberts, J. Brazauskas, A. Ke- 
la, p. Lisauskiene, J. šeštokas, 
P. Ragenas, Ig. Ragenas, V, 
žičkienė, • p. Laskauskienė, V. 
Gaddy, J. Skerstonas, K. Kan
tautas, J. Darg, Sr., J. Kuslis 
ir A. J. Krusinas.

■  ......................... ' 1 i i i - - ii. i t

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai Jqs busite pasirengę pirkti savo stakę Likerių, ateikite ir pir- 
miaus mus pamatykite. i ' . ‘ ".i . ;
Mes kasdien turime special kainas ant visų žinotnų ^ušių, tokią Ipip, 

Crab Orchard,. Shipping-Port, Į’our Roses, 
Daniel Webster, Tom Hardy, Bonded Whis- 

kies, 3 Star Hepnesey
ir daugelio kitų gerai žinomų rūšių. Atsilankę pas ąius jus persitik
rinsite, kad jus sutaupysite ne maža sumą pinigų ant savo pirkinių 
ir gausite tinkamą pasirinkimų. • ~ T ų

D R E B ANTĮ 
NERVAI

Kuomet jus jaučiate^ atėję kranto 
galo.. 4 
kūdiki1 
ką 'nedarytumėte jums pasirodo di
delė našta..'. kuomet jums nelinks
ma < ir jus greit susierzinate, pame 
ginkite Lydia E. Pinkham’s Vegetab- 
Įe Compound. 98 iš 100 moterų rę- 
portiioją palengvinimą.. ,

Jie • priduos, jums .ta extra energi
ją, k.uri' jums taip yra reikalinga. 
Gyvenimas pasidarys vertesnis ir jus 
norėsite., gyventi,(

Nešjkahkinkitę daugiau nei dienos 
be pagelbės, (kurią jums /gali sutei
kti Šie vaistai. Nusipirkite butelį nuo 
savo. vaistininko šiandien.

VEGETABLE COMPOUNO

LISTERINE 
re/feves

Uit THROAT
Listetinę beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
au paprastais Šalčiais. bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gklę. kada bakterijos ję sp

ūdina. ir. Listerine yra j 
>jau labai veiksminga iw- ( 

prihidimt žalčio. Atsargiu 
studijavimas ‘ 102 žmonių laį- 

t k** -žiemos - minėsiu pa-

Kuopa tavoršČių,. kurie giria
si esą atsidavę diišia ir kunu 
savo organizacijai, nesiuntė ne 
vieno delegato 
kurį irgi turėjo Detroite..'Ne
žinia kodėl jie taip aptingo. 
Keletas metų atgal jie važiuo- 
^hyo savo kaštais, o dabar to 
jau? nėra. Man kiti pasakojo,

Jė- kad tayok*šičiai buvo turtingi 
kol veikė prohibicija. šiais lai
kais jie yra “brok”. “Broku” apgyventa vien lietuviais

m

Prie 
liepos 20 d., atsiskaityti 
centru. Motoras “Lituanicai II” 
;jaii gaminamas Hartford, Conn. 
Lėktuvas jau pritaikomas 
transatlantiniam skridimui ir j 
:jį dedami supirkti instrumen
tai. Tankąi, kurie bus sudėti j 
lėktuvo vidų gazolinui jau yra 
baigti. Visas darbas eina šuo
liais pirmyn, tad kolonijos pra
šomos netrukdyti pinigų siun
timo, nes nepasiskubiriimas pi
nigų prisiųsti į laiką* gali skri
dimą sutrukdyti šiais metais. 

: Apar Melrose Parko, vakar 
ALTASS iždui prisiųstos seka
mos sumos pinigų: 
Melrose Park ALTASS 

; skyrius i........-....,...;. $800.00
K. I. Tauras, Detroit,

Mich. .. ....3.00 
Šventos Onos Draugija,

Harvey, III. ................ 
Easton, Pa., lietuviai per 
,p. M. Songailą ...L... ... 

White, Plains, N. , Y., per
Mrs. V. Kirdėikienę 18.25 

Argentinos lietuviai ..4..... 9.01

iii iii m* w -i* 'Tian1.—1 “ *

CENTRAIS D1DŽIAUŠIS LIEPOS MĖNESIO PRATUšTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENŲ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.
r- .A ■ • ♦

Seklyčios Setai, Miegamojo 
kambario Setai, Valgomojo 
kambario Setai verti ;iki $150, 
dabar' tik ........ i......:.,. $29-95'
Užbaigimas išpardavimo

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

special $19,75
9x12 Fęlt Base Rūgs $J.9S 
Pusryčiams Setas $9.95 
Gasiniąį Pečiai, porce-\ '

liniai - $29,5(1
$50 Loųpging krėslai $14'95 
Karpe tų šlayykai ......... $1'79 
Floor plampos, Bridge ’V/

Liampos arba Table
LianipOs po ..i....v...... $1.98 

Kortoms lošti staliukai < >

NAUJIENOS; Chlcą^o, III. 
prisidengę,, jie pamiršta ir sa^ 
vo organizaciją.

Tie liežuvninkai daug žalos 
pridarė ir musų ‘ kuopai, t Dar 
jie mlisų kuopos iždo negrą
žino. Manau, neužilgo 'visi pa- 
Jmatys piktus jų darbus. Jie 
^dangstosi darbininkų skraiste, 
’ bei tikrenybėj e j ię yra darbi. 
įninku didžiausi priešai.
! Kbręspondentas.

irj»y

ion, SuMnne Ferrand,



.............................................  Į linui

Ketvirtadienis, Kep. 12, '34
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Melrose Parko kolonijos lietuviai sukėlė ALTASS ‘k’r“ ■“ 
$300.00 “LITUANICAI II”

II■■iii II I ...................  ■Iį»wwwi c

Kiti ALTASS skyriai Chicagoje taipgi dar
buojasi; skridimo rengimas gerokai 

pažengęs pirmyn
x ............... .. i m ■■ ■' > ' M11-".-1’).... I

Kolonijos, turinčios pinigų, raginamos skubiąi 
atsiskaityti

Melrose Pąrkas, gražus Chi- 
cagos priemiestis, kuriame gy
vena neperdidelė kolonija lietu
vių, siekianti apie 300 šeimy
nų,, sukėlė $300 “Lituanikai II”, 
apie $1 nuo kiekvienos šeimy
nos. / . . ‘

Vakar tuos pinigus ALTASS 
iždininkui įteikė Melrose Parko 

• kolonijos darbuotojai, ir AL
TASS skyriaus valdybos na
riai, iždininkas Dr. F. K. Strzy- 
necki ir sekretorius P. P. Gad- 
dy. . : •

Į skyriaus valdybą, kuri pa
sižymėjo savo dideliu veiklumu, 
įeina sekami Męlrose Parkįe- 
Čiai:

Petras F. Metrikas — pirmi
ninkas, pp. Antanina švilpaus- 
kienė, J. Dargis ir J. Galeskis 
— vice-pirmininkai; Petras P. 
Gaddy — sekretorius; Dr. F. 
K. Strzynecki — iždininkas ir 
Antanas Krušinis 
raštininkas. .

Aukavo sekami asmenys:
Dr. F. K. Strzyneckis $5.00 
Liudvikas Mažeikis .
Stanley Radowicz....
Louis Šnaras .... .....
Jonas Bacevicia ....

♦ •

Louis Remkus ^..,.
Albert I. Kissel .... .
Mrs. Anna Novickis .... 2.00 
Jonas* Vįtortas.........
Juozas Machulaitis
Petras Gudzius .U....
Jonas Grigas ...........
Adomas Schūltz ....
Vladas Shilkaitis ...

finansų

. 2.00
2.00
2.00
2.00

. 2,00
2.00

5.00 
2.00 

10.00 
2.00 
2.00
2.00

2.00Louis Siliunas
Mrs. A. Svilpauskienė : 2.00 
Dr. E. G. Brust ...... 
Adomas Laskauskis 
Frank Valuckas . ... 
William Millush ......
Antanas Probish .... 
Thomas Jonchis ......
Petras F, Metrikis 
Mrs. Ona Metrikis .. 
Kazimieras Yuteliš . 
Antanas Daimontas

5.00
.. 5.00
... 5.00

2.00
2.00
2.00

... 2.00 

. 10.00 
10.00 

... 2.00, 

. 2.00 

... 2.00 
. 5.00 
„. 5.00 
... 5.00 
1 2.00

Mrs. Ter. Laskauskienė 5.00 
Petras P. Gaddy . 
Kazimieras Ūselis' 
A. J. Krushinas ,..
Joseph L. Imburgip .... 25.00 
Antanas Andrėjauskas 25.00 
Augustas Urbeiis ...... 
Petras Aperavičia ...... 
Mrs. F. Smilgelskjene
Mrs. S. Andrejauskienė 13.25 
Jonas Mikalauskas .......  2.00
Sofie Aukselaitė  ..... 2.00
Po $1 aukavo D. Norkus, (P. 

Aperavičia, Ig, Bražinskas, Ig. 
Roberts, J. Brazauskas, A. Ke- 
la, p. Lisauskienė, J. Šeštokas, 
P. Ragenas, Ig. Ragenas, V, 
žičkienė, • p. Laskauskienė, V. 
Gaddy, J. Skerstonas, K. Kan
tautas, J. Darg, Sr., J. Kuslis 
ir A. J. Krusinas. 

■'. - t • 

..............-............ .....—- ■ i.........

Po 50c aukavo: Mrs. Sčhūltz, 
J. Darg, Mrs. Baiceliurias, L 
Zapolskis, Mrs. • Shilkaitis, < J. 
Lekavičia, J. Šernaitiš, Anony- 
mous, A. Podziukas, L. :Calda- 
zaro ir J. Sinius. • ; • ;

Po 25c aukavo: M. Žaukųs,; 
J. Remkus, H. Starus, Donor, 
J. Skirius, T. dabita, T- Vitkus, 
Warner tPaint Co., S. Marina, 
B. Wesholek, šeštokas, Bųkle- 
ris, A. Younchis, Witort, šeš-. 
tokas, Gaddy, Ig. Zapolskis, J. 
Švilpą, Ę. Preikšą, J. . Bender, 
S. Shimanskis, s. Tarkoff, J. 
Ąuksela, E. Gaddy, A. Gaddy, 
J. A. Bahcall, B. Bagdonas, 
Mrs. Tamelis, A. Man, G. §i-, 
liskis, J. Bredis, T. Silisky, P. 
Staras, A. Casella, H. Šiliški, 
N. Pietraitis, J. Buginas, šešto
kas, Skodienė, Kushlis, Skerą- 
tonąs, Skerstonas, P. Ragenas, 
J. Gustainis, J. Švilpa,'J. Darg,
J. Babovicz, J. Arowesty,. S. 
Brunas, L. L- Peters, N. Stat
kus, 1P. Blatz, S. Anusbery, V. 
Puikia, V. Rainis, S. Lugaitis,
K, Kuslis, Semkus, K.< Būdas, 
E. Stumpf, S. Re vera, C. 
Smith, Jonąs Buginis; T. Tadi- 
nį, Mr. Seaman, J. Brazinskis, 
J. Kligis, T, Miseika, T. ’Skąr- 
bųs, Mrs. Daųbar, S. Bagdonas, 
J. Ruscinskas, A. Smi«th, Pi 
Siliunas, K, Kantautas, MrS.; 
Sakalauskienė, C. MiseViėz, N. 
Svabinski, ij. Svabinski, S. 
Grynevicz, E. Padjunas, M. Rū- 
sąllio, A? Syilpaųškis, A. Btt- 
kantienė, H. King. J. Tark, J. 
Vaichulis, V_. Naidėnovich, Q. 
Lang, Mrs. Jankauskis,;A. Prb- 
bish, O. Yudenok, Ę. Probish, 
J. Žvirblis, (P. Vaichunaš,., P. 
Aperavičia, E. Kling, A. Ape- 
ravičią, M. Martihkięnė, F, 
Smigelskis, Just. Stokis, Mrs. 
Seamah, B. Tripton,. Ig. Ged- 
?iųs,; Ą. Kasiulis, J.. Garbasaus- 
kis, T. pukavich, Ą..Casalo, S, 
Ramonas, P. Masiupas, P.- Pre^ 
nas, r M. tamelis, Mrs. .• Darąs- 
ka> F. Lawne, F. Bącevičia, R 
Simonaitis,. A. Guimther, : 
Shimaitis, A. Janusauskis, MrSi 
Rainis, Mrs. Bachecz, A. Kau
ne, Apną Kaune, ,M. Rąpsis,. A; 
Skerstonas, A. Laskauskis, Ę. 
Jackums, E. King, V. - Kiūrąs; 
J, Wąrkius, A. Svanson, V. 
Yench, Mr. Klūg, A; Probish, 
G. Valovich, J. Shaputis, *. A. 
Urbeiis, J. Gaievskis, R. Kollan, 
A. Urbebęnė,' V. Truškauskis, 
M. Jankauskienė. '

Iš parengimų ’ pelno . . liko 
$54.75, tad viso $300.. - :

H * • a1’*;. • '

Dąrbųcijasi ir kiti skyriai
Darbuojasi. ALTAŠ£>skyriai 

ir kitpsę Chicagos kolonijose, 
baigdami darbą, kiti norėdami 
pasivyti daugiau pinigų sukė
lusius skyrius, dar kiti. tik; įsi
siūbuodami į darbą. ’. Viso iš

dimui bus sukelta dar gana 
daug pinigų.

Chicagos ALTASS skyriai įr 
organizacijos pasidarbavusios 
,ALTASS naudai kitose koloni
jose ir valstijose raginamos 
prįe pirmos progos, ne vėliau 
{liepus 20 d., atsiskaityti ųu 
ceptru. Motoras “Lituanicai II” 
jau gaminamas Hartford, Conn. 
^Lėktuvas jau ' pritaikomas 
transatlantiniam skridimui ir į 
jį: dedami supirkti instrumeh- 
tai. Tankąi, kurie bus sudėti į 
lėktuvo yįdų gazolinui jau yra 
baigti. Visas darbūs eina šuo
liais pirmyn, tad kolonijos pra
šomos netrukdyti pinigų siun
timo, nes nėpasiskubihimas pi
nigų prisiųsti į laiką*1 gali skri
dimą sutrukdyti šiais metais.

Apar Melrose Parko, vakar 
ALTASS iždui prisiųstos seka
mos sumos pinigų: 
Melrose Park ALTASS

skyrius ;.... $800.00
K. I. Tauras, Detroit,

Mich. ................... ...
Šventos Onos Draugija, 
. Harvey, III. ...............
Easton, Pa., lietuviai per 
J p. M. Songailą 
White. Plains, N. Y., per

Mrs. V. Kirdėikienę 18.25 
Argentinos lietuviai ........ 9.01

3.00

40.00

25.70

Viso ..... $395,96
(Rytoj tąsa aukotojų sąrašo)

NAUJIENOS, Chicago, UI.
. ...R........ I........r I 'ii.Iiiiiiii........................... . oIgy

prisidengę, jie pamiršta ir ša? 
vo organizaciją.

Tie liežuvninkai daug žalos 
pridarė ir musų kuopai, , Dar 

i jie musų kuopos iždo negrą- 
žino. Manau, neužilgo visi pa- 
imatys piktus jų darbus. Jie 
dangstosi darbininkų skraiste, 
■bet tikrenybėje jię yra darbi
ninkų didžiausi priešai.
i Koręspondentąs.

West Pullman
.... . .. f—— .. f

Pereitą „ sekmadienį West 
Pullman Pąrk svetainėj ė, įvyko 
8LĄ. 55 kuopos pusmetinis sm 
Sirinkimas sušauktas atvirutė.- 
mis. Narių atsilankė vidutiniš
kai.

Antrojo apskričio nupirkta 
viena serija. Laišku praneša, 
kad tas apskritis rengia pik 
niką prieglaudos namo nau
dai.

Buvo platus raportas dele
gatų iš SLA. 38 Seimo. Iš ra
porto delegatui pasirodo, kad 
progresyviai laimėjo šiame sei
me, tapo išrinkti savi žmonė) 
į Pildomąją Tarybą, Reiškia, 
komunistų liežuvavimas nuėjo 
niekais. Nors senoji P. T. da
rė pusėtinai daug išlaidų neva 
Susivienijimo labui ir nemažai 
yra investuotų pinigų į į neti
kusius bondsus, visgi Susivie
nijimas yrą saugus. šijritią nuoi 
šimčių. ’ Reiškia, nereikės na
riams krauti nepaprastų mo
kesčių. Delegatų raportas .• bu
vo priimtas su, pagįrimu. t

Kadangi / musų .delegatai iš
pildė visas kuopos instrukci
jas seime, Uąi nutarta jiem 
atmokėti išlaidas" kurios buvo 
paskirtos. ‘ Musų ’ kuopa turėjo 
du , delegatu Seime.

Rožių Žemė
f ■ ■ "TT1"* .... k *

Rožių žemės tavorščiai yįpą 
suklaidinti, ; į^iiomet: jie ;susi- 
skaldė. ;Tik < ątkreipkitę dė
mesį i kai jie .dar nebuvo sū- 
šiskald^, tai perengdavo vie
ną dieną po dlt parengimu, kad 
vieni kiltiems nėpąkęnktų. Da
bar kitąip daroma,.

Liepos 4 d. vieni tavorščiai 
turėjo parengimą “Birutės” 
darže, ir musų vietiniai tą- 
vorščiai savo 'viernuosius trau
kė už skvernų ir įtempė į tro* 
kus, kad važiuotų į Birutes 
daržą. Pustrokis buvo tokių 
viernų prilioduotas. - Viernįe- 
siems prižadėjo Lenino meda
lį, kad jie tik’ važiuotų rį pik
niką, o ten nuvažiavę, kad iš
gertų kuodaugiausia . buržua- 
žiško byro. - •

Antri tavorščiai, kurie vadi
nasi. sklokininkais, rengė pa
irę Bacevičiui jo paties farmoj. 
Pradžioj buvo noras labai 
daug pinigų surinkti, kad nu
pirkti jam kokį ten tingsą. 
Bet kad nedarbas siaučia, tąį 
daug pinigų negali sulinkti. 
Tat sakė, nors maža tingsioką 
nupirkime jam. Paklausiau 

i jų, ar Bacevičius pats negali 
į nusipirkti ko jam reikią. ’ At
isakė, kad negalįs. ■

Nelabai seniai tie visi sįkĮo^ 
; kihinkai buvo turtingi. Ndrš 
I savo yierniesiems' kalbėjo, kad 
Rusi j o j e neteiki a ? pirklį '■ fąr- 
inįų, ba ten žeme gaunamą už: 
dyką, tačiau-? patys tuo neti
kėjo, ką. kitiems sakė. Ką tie 

■ skjbkininkai Bacevičiui nu
pirkom gal teks kada nors ' su
žinoti 4 i R.

r Sekmadienio 
Įspūdžiai

t • ... ?’ • r

Kuopa tavorš&ų, kurie giria
si esą atsidavę dūšia ir kunu 
savo organizacijai, nesiuntė ne 
vieno delegato į savo šeimą, 
kurį irgi turėjo Detroite.,’Ne
žinia kodėl jie taip aptingo. 
Keletas metų atgal jie važiuo
davo savo kaštais, o dabar to 
jau? nėra. Man kiti pasakojo, 
kad tayofršičiai buvo turtingi 
kol veikė prohibicija. šiais lai
kais jie yra “brdk”. “Broku”

?M?$WBtrunk initialod
contalninf torso of 

i. uhMnoWnwom*n.

Vi«nn» - roderjoy 
and woman compan- 
ion, Susaiino Ferrand, 

held by police. .

i , „ u ■ .. ........................ o imi" r— r. v į <.; s ■ -r*

CENTRAL’S DIDŽIAUSIS LIEPOS MĖNESIO PRATUšTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENŲ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.
-----Seklyčios Setai, Miegamojo 
PĮ). 'kambario Setai, Valgomojo

Ki^as ir Krukąs (Peoples* Fųrp, kambario Setai verti iki $150, 
Co. vedėjai), pp. Harvey, ke
letas amerikonų šeimų, p-les 
Sylvia Kiras ir Felcė Natfsė- 
dąįtė, pp. Babickas (iš Lietu
vos) ir V. Jurgelionis (jauna
sis) . ’ .
? Daug yra lietuvių tarpe aro
gantiškumo ir rupumo, bet tų- 
rime ir labai simpatingų ir in
teligentiškų šeimų. Tokių tar- 
>pe yra pp. Petras ir Vincenta 
Insodai. Abudu jauni, draugiš- 

• ki, svetingi ir linksmi žmones.
šeimininkų gerą nuotaiką 

nesunku buvo ir svečiams pa
sekti; ypač, kad ir vaišės bu
vo “karališkus”. Vakariene 
“buffet style”, apšti ir skonin
ga, o prie valgių ''visą tai ko 
reikia. Gerta sveikatelč ir “il
giausių metų” ponams Inso- 
dams ~ dešimts metų sukako 
nuo jų atvykimo Chicagon, tad 
“šventėm” tą sukaktį ir džiau
giamės, kad Chicagos “LithUan- 
iąn Society” paturtėjo dar vie- 

j na inteligentų šeima.
Diskusijų ir anekdotų “ve

dėjais” buvo finansistas Mac- 
keviče (Mąck for short). ir Dr. 
Juozaitis, gabiai padedant p. 
Harvey. Ir taip kelios valan
dos maloniai ir linksmai pra
bėgo. štai veik ir išaušo vasa
ros rytelis. Nenoroms reikėjo 
atsisveikinti su maloniais šei
mininkais. Bet ir šiapdie ma» 
lontf prisiminti tą jaukų lietu
višką, bet labai kultūringą su-

,,,, ■ ... .... . ...................... ....... .................

To miesto įkūrėjas, p. Kaz- 
ląuskąs^, pavadino vietą “Lie- 
'tuviškaš Rojiis”. ji iš tikrųjų 
tokia if yra.

Joniškiečiams minėtoji vieta 
labai patiko ir jie tuoj paręn- 

jdavėjo p. Dambrausko daržą. 
Joniškiečių piknikas įvyks 29 
šio mėnesio.

Vakarop nuvykome į Busy 
Bee Groye,. kuriame buvo su
rengtas ALTASS Brighton 
$>ąrk skyriaus piknikas, čia ra
dome gražų būrį Brighton par- 
kięčių, kurie avį ir kiaulę kepė 
ir šaltą alutį gėrė, ko ir 
mums nemažai kliuvo.

Ponąs Čepulis, p. Yuška.ir p. 
Petkus pasakė po trumpą pra
kalbai^. Iš jų kalbų patyriau, 
kad Brighton parkiečiai gau
siai aukauja ir kad jų fondas 
stovi pirmoj eilėj tarp kitų ko
lonijų, ries jau jie. turi netoli 
tuksiančio dolerių, šio pikniko 
Visas pelnas buvo skiriamas 
skridimo naudai. —Baltas.

. > * -k L? t • » • • •

Rautas pas pp. In- 
soduS

apleisti), Dr. Juozaitis,

“Sūbatos vakarėlyje” malonu 
paūžti įdomioj ir rinktinėj 
kompanijoj, štai pp. Insodai 
kaip tik ir davė tokios progos 
miĄns liepos 7 d. Puošniame 
pp. Insodų apartmente po nu
meriu 3045 W. 60th St. 'susi
rinko musų inteligentijos, prą- 
moninkų bei jaunimo būrelis. 
Draugija rinktinė, labai įvairi 
ir įdomi. Svečiai štai: kokie: 
konsulai Kalvaičiai, daktarienė 
Eįąyįdpyįęnė,, ^pp.' Kirai, pp. 
Mąckevįčiai .(iš Riverside), p. 
A, Nausėdienė, pp. šimučiai 
(gailai kad jie ankščiau turėjo| r • i.

' f ——7—•———

. Pęreitą .ągKmądiėnj popiet, 
liėpoą- i - 8 f d.,. Joniškiečių Kliubp 
piknikų .rengimo komisija buvo 
atsilankiusi į Wm. Dambraus
ko . daržą, kuris randasi prie 
Archer avė. ir apie 6 blokus į 
'vakarus už •Kean avė. ;
; čia buvo . surengtas lietuvių 
jsporto mėgėjų bei ristikų pik
nikas. Pikniko dalyviai ■ dar įtik 
buvb bepradedą rinktis, tacį jo
niškiečiams buvo gera proga 
ne tik visą daržą apžiūrėti, bet 
ir visą- apielinkę.

Važiuojant Archer avė. j va
karus, tuoj už Kean avė. po 
kaire, nematai nieko daugiau, 
kaip tik mišką. Bet įvažiavęs į 
tą mišką pamatai visą miestą 
~ gražiomis gatvėmis ir pui
kiais namais. Jeigu gatvės bu
tų išgrįstos ir šalygatviai išpil
ti, tai šitas miestas butų gra
žesnis ir už Riverside, III. Štai 
ši puiki, kalnuota*, ir dideliais 
medžiais apaugusi vietą yra 
apgyventa vieh lietuviais.

Kuomet jus jaučiate, atėję kranto 
galo ... kuomet jus nebepakenčiate 
kūdikių, šauksmo... kuomet viskas 
ką 'nedarytumėte jums pasirodo di
delė, našta.kuomet jums nelinks
ma : ir jus greit susierzinate, pame 
ginkite Lydia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound.' 98 iš 100 moterų rę- 
portūOjų palengvinimą..

Jie • priduos, jums ta extra energi
ją, kąri ‘ jvųns taip yra fęikalinga. 
Gyvenimas .pasidarys vertesnis ir jus 
norėsite., gyventi. . • (

Nesjkahkinkitę daugiau nei dienos 
be pagelbos,' kurią jums ; gali sutei
kti Šie vaistai. Nusipirkite butelį nuo 
savo vaistininko šiandien.

VEGETABLE COMPOUND
■■■yr ~ '—-*•'—-------------------------

jS^ANHETERR>W^K
M ■

lndja~-Ulitre cable 
to Arnas’ sister said 
.she intended going for 
H r«st. ■

mAici SAid PodcrjBy
•; PODERJAt į

Prieš kiek laiko prapuolė pasiturinti New Yorko advokatė Agnės Tufverson. Pasirodė, kad ji buvo slapta vedusi buvusį 
Jugoslavijos karininką Ivan Podąržąi, kuris tapo areštuotas Viennoje kartu su Suąanne Ferrand, savo antra pačia. Pąą ją 
rasta ir Agnės Tufverson drabužių. ĮŠ to. spėjama, kad amėrikietė, kuri neva rengėsi važiuoti į Indiją* yra nužudytą, Tę^ 
čiaus aiškių, įrodymų. stokuoja.

listerine
re/ieves

SORE THROAT
* . ■ , > • . ■ ■ ■

Listerine beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
•u paprastais šalčiais. bakteri
jas! ' Tas palengvina jūsų 
S' 1f, kada bakterijos ji so

dina. . Ir Listerine yra j 
iau labai veiksminga m- 
idimi žalčio. Atsargus 5į 

, iiavimas l02 žmonių laį- * 
■ ke žiemos ^ minėsiu pa- 

rodė, kad ‘tie, kurie plauna 
gerkle suListerine tiktai 34 
tesirgo žalčiais, turijo % 
trumpesnius fr % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St.
Louis, Mo.

rodi, 
u™ 
tesirgo

Reduces COLDS

66%
Garsinkites “N-nose

dabar tik .........U...f.-,. $29.95' 
Užbaigimas išpąrdąyi^nę

• ledaunių $13.95
9x12 kąurai, verti $19, {

special .... . H9.75
9x12 Felt Base Rūgs M99 
Piisry^iąms SęĮas $$.55 
Gasiniaį Pečiai, porce- , '

Hntai .... : $29,5^
$50 Lounging krėslai $14.95. 
K arpe tų šlavykai $1.T9 
Floor pampos, Ęridge /

Liampos arba Table
Lianipos: po „i............. $1.sa 

Kortoms lošti staliukai S 
po . ...............................594;

Mes tiitimė pilną pasirinkimą 
ATWATĖR KENT — PH1LCO

RADIOS. i 
Taipgi Norge,. Leohąrd ir kiltį 
elektrikinių Ref rigeratorių pi* 
giausiomis kalpoptis. ar* 
ba lengvais įimokėįintais.. ? '

J. JQZAITĮS, tygr, ? / 

CENTRAL DISTRICT 
FIJRNITI’RE CO, 
3621-23-25 Halsted

Street ; < )
i Į Į ■mn Į I I I Ii‘ ii I I . ui I,M«»-

eigą. Dąr daug sykių linkimo 
pp. Įnsodąmš švęsti tokių 
šimtinių” ir musų visų nepa
miršti pakviesti “talkon” jas 
švenčiant. Valio ir '> ilgiausių 
metelių Mr. ir Mme Insoda. ■

I LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS f 
1 KONTESTAS i
.. ■ . ..; . j-1

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir. jį'atsiųsti g 
I . kartu su savo fotografija: Lietuvių Dienos Komitetui, * 
I 2324 So. Learitt St., Chicago, IIL ; |

■ >....... •...... * - • B

| Statau savo kandidatūrą j Liėtuvįų Pietos Karalaitę ir |
- tam tikslui prisiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog j

Mano vardas ir pavardė .
■» Amžius ..............

Užsiėmimas ......
' g r ■ ■ r

Kur mokinausi
Adresas ..............

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus busite pasirengę pirkti savo staką Likerių, Ateikite ir pic- 
miaus mus pamatykite. ' ■ k > .
Mes kasdien turime special kainas ant visų žinomų }ųšių, tokią l^aip,

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

kies, 3 Star Hepnesey
ir daugelio kitų gerai žinomų rūšių. Atsilankę jiaą ąius jus persitik
rinsite, kad jus sutaupysite ne maža sumą pinigų apt savo pirkinių 
ir gausite tinkamų pasirinkimų. ...t - -

BRIDGEPORT UQUOR C0„ Ine. 
3252 So. Halsted Street 

r VICTORY 5382—5383

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS 

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

swimming pooL 
Rusiška Ir turkiška pirtis 

Moterims ‘seredOmis iki 7 v.

Daktaras WISSIG,
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYKU IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIO# ir 
YRA. SpecialHkai k 
(Ujimą kraujo, odos, lig 
skausmusnugaroje, kol 
ligas. Jeigu kiti negalį 
ką jis jums gali Dadar 
tuksiančius ligoi _ 
nuo 10 valandos ryto i 
Nedaliomis nuo 11 ryto . .

mių. Patarimas dykai. OFISO 
i ryto ild 1 valandą! ir nuo
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"NACIŲ” PROPAGANDA AMERIKOJ?®

Mizemas brdoklyniškio bimbinbikų /organo pescke- 
fe skundžiasi, kad > -

“Kuomet kadaise kairieji delegatai bandė iš
kelti Chicagos seime jos (Chičagos? — “N.” Red.) 
blogus darbus, tai Grigaitis, podraug su kitais, pa
dėjo Gegužiui šaukti policiją ir skaldyti SLA T 
'Reikia būti visai durnam, kad šitaip rašyti/ Kokių 

budu galėja būti reikalinga Grigaičio “pagelba” šatt- 
kiant policiją ? Tai viena.

Antra, už tvarką ir saugumą seimo salėje atsako 
.ne atvykęs fi kito miesto "ir kitfe valstijos organizaci
jos viršininkas, bet svetainės savininkai arba pasam- 
‘džiusi svetainę rengimo komisija. Todėl yra žiopla už 
tai kaltinti Gegužį.

Trečia, argi policija buvo šaukiama dėl SLA. ftt- 
^vestmentų? Ji buvo pašaukta dėl to, kad bolševikiška 
^armija” per porą dienų bliovė ir skandalino, neduoda- 
;ma seimui svarstyti savo reikalus.

Užvis kvailiausia tačiau yra sakyti, kad jeigu bol
ševikai negavo progos daugiau kaip dvi dienas kelti 
•triukšmą if daryti obstrukciją seime, tai tas reiškė 
SLA. suskaldymą. Kas juos varė iš Susivienijimo? Nie- 
,kas, Ir jie patys kalti, jeigu jie pabėgo.

Kad tokia bolševikų taktika buvo bukaprotiška^

Kuomet kadaise kairieji delegatai bandė iš- 
“tf.” Red.)

M, MCI8AŠEVAS,

SANINAS
Verti SUKAS ŠILEIKIS

I

sj»

Jtmgtinių Valstijų senato komisija- tyrinėja “ne- 
amerikonišką” svetimų valstybių agentų veikimą šioje* 
šalyje, kreipdama daugiausia dėmesio į Vokietijos val
džios agentus, kurie čia steigia “nacių” organizacijas 
tarpe vokiečių kilmės Amerikos gyventojų ir sklei
džia Bitlerizmo idėjas. Ta komisija jau iškėlė aikštėn ;šiandie aišku kiekvienam. Bimbos, Andrulio ir Mizaros 
faktą, kad Hitlerio valdžia užlaiko Jungtinėse Valsti
jose savo apmokamus organizatorius ir moka, tiesiogi
niai per savo “propagandos ministeriją” arba per įvai-* 
rias kitokias įstaigas, didelius pinigus kai kuriems ra
šytojams ir laikraštininkams.

Tarpe Hitlerio apmokamų agentų, pavyzdžiui, yra 
gana plačiai žinomas publicistas George Silvester Vic- 
reck, kuris senato komisijai pats prisipažino gaunąs 
$1,750 per mėnesį iš Vokietijos valdžios agentūros už 
raštus, kurtuose jisai garbina kruvinąją Hitlerio dikta
tūrą. Komisija susekė, be to, kad Roekefellerio rekla
mos direktoriui Ivy Lee .Vokietijos dažų trustas moka 
$25,000 per metus už “gerinimą santykių tarpe Vokieti
jos ir Amerikos”. Šis ponas prisipažino turėjęs pasikal
bėjimų apie Amerikos žmonių nusistatymą linkui Vo
kietijos su Hitleriu, su jo propagandos ministeriu Goeb- 
bels ir vice-kancleriu Von Papertu.

Iš to galima numanyti, kad Vokietija išleidžia mil
žiniškus pinigus savo propagandai Amerikoje. .Bet ta
me nėra nieko nuostabaus. Visos diktatūros panašiai 
elgiasi. Jos valdo smurtu ir viešosios opinijos klaidini
mu. Taip, sakysime, daro ir Rusijos bolševikai, kurie 
Rusijos žmones smaugia ir badu marina, bet kartu už
laiko užsieniuose didelę armiją apmokamų agentų, ku
rie diena iš diėnos žodžiu h* raštu skelbia, kad gyveni
mas po Stalino valdžia tai tikras rojus. Tą parazitišką 
melo mašineriją Maskva vadina “trečiuoju internacio* 
nalu” arba “kominternu”.

Hitleris, matyt, yra sudaręs tokią pat propagandos 
organizaciją žmonėms mulkinti svetimose šalyse. Tik 
jisai, kaipo kraštutinis nacionalistas, negali ją vadinti 
“internacionalu”. Jo pasamdytieji agentai sakosi švię- 
eią ir vieniją vokiečių “rasę” (veislę) visame pasaulyje. 
Bet tokia apmokama propaganda, vistiek ar ji yra ve
dama po internacionalizmo ar nacionalizmo skraiste, 
žmones demoralizuoja. ' *

vadovaujami bolševikai per dešimtį metų kovojo, steng
damiesi “užkariauti0 Susivienijimą, Bet nieko nelaimė
jo. Nė vieno žmogaus jiems nepasisekė pravesti ne tik 
Jį Pildomą Tarybą, bet ir į kokią nors svarbesnę vietą 
SLA. komisijose. 0 socialistai, be skandabnin®© ir bte 
triukšmo, jau antrame seime po bimbininkų pabėgimo 
iš SLA/ laimėjo tokią pergalę, kokios pažangusis ele
mentas dar nebuvo laimėjęs visoje Susivienijimo isto
rijoje. /||

SVEIKATOS SKYRIUS
8f Skyrfę Tvarko frPriŽiuri-

' AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJA
HHHi ■ iMii liii ■■!■■■■■■     ii »  ................................................... ,

KAS KALTAS

Rašo Dr. G. I. Bložis

KETINA REFORMUOTI NRA

Pietų laikas. Nesant d-to B. 
Biežto jo paties kabinete, einu 
pas savo kaimyną, ’ dantų gy
dytoją Lancaster’s/teįteauge 
einame pietauti, nes kai' val
gant turi; su kuo pasikalbėti, 
tuomet lėčiau valgai ir geriau 
maistą sukramtai, drauge dan
tis ir žandų raumenis daugiau 
pamankštini ir tuo pačiu pa
lengvint virškinimo aparatai 
atlikti darbą^.

Štai, dvylikta valanda. Mano 
pilvas jau skatina, valgyti. Na, 
ir traukių pas kaimyną. Įritė
jęs radąu jį dar tebedirbant 
prie savo kėdės.

—Ar ilgai dar dirbsi ? — su- 
šūkaut. — Eiva valgyti.

Lig nusigandęs mano kaimy
nas atsisuko’ ir, pamatęs, mane, 
sako: »

—Eik čia, žingeidųi pacientąGen. Hugh S. Johnson, NRA administratorius, pa
tarė prezidentui Rooseveltui pastatyti Naeionalinio|turiu.

jPrisiartinau, prie kėdės. Sė
di vos septyniolikos metų jau
nikaitis, nulindęs su kruvinu 
kairiu žandu.

—O kas atsitiko? — klausiu.
Gydytojas/turėdamas ranko

je kete tą kruyitių* pajuodusių 
mažų danties šaknelių, buvo 
bepradėjęs pasakoti* bet susi
laikė ir, atsigrįžęs, f jaunikaitį, 
sakot

—Gal būt geriau, jau tu pats 
^pasakysi..

Jaunikaitis, pasisukinęs, pa
sitrynęs po kėdę, pradėjo pasa
koti įvykį, arba geriau sakant 
savo nelaimę*-

—Prieš porą metų naktį la
bai pradėjo dantis skaudėti. 
Tat anksti rytą nubėgau pas 
dantų gydytoją ir jis man iš
traukė tą labai , skaudantį dan
tį. Traukdamas jis mane* tiek 
užgavo, kad5' vėliau* kur tik pa
matydavau- dentisto iškabą,< tai 
tuojau prakaltas išpildavo, o į 
dentteto kabinetą jau niekuo
met nemaniau eiti. Prieš me
tus, mažiau, pradėjo skaudėti 
kitas dantis. Iš pradžių biskį 
paskaudčdevo ir vėl nustodavo, 
o vieną kartą tai dikčiai pra- 
dėjo akaųdeti. Nuėjęs į vaisti
nę gayaU tokių raudonų vaistų., 
Nora smegenis išdegino, vienok 
dantis paliovė skaudėjas ir vis
kas buvo įtVarkoj. Bet Vėliau ir

Gaivinimo Administracijos priešakyje bepartyviškų ko
misiją arba valdybą, vietoje vieno asmens, kaip kad yra 
dabar. J© patarimą prezidentas veikiausia priims, nes 
vargiai galima manyti, kad gen. Johnson patiekė Roose- 
veltui savo sumanymą, pirma su juo nepasikalbėjęs ii* 
negavęs iš anksto palankaus jo žodžio..

Galimą tačiau tikėtis, kad NRA reformavimas ne* 
pasibaigs vien tik administracijos pakeitimu. Jau John
son© žodžiai apie busimos NRA komisijos arba valdy
bos “bepartyviškumą” rodo, kad kodeksų vykinime val
džia ketina duoti sprendžiamą balsą ir republijkonų par
tijai- šituo budu valdžia, matyt, nori užkirsti kelią opo
zicijos kritikai, šį rudenį ateina kongreso rinkimai, ir 
demokratų partijai bus daug patogiau kovoti už savo 
siltas vieteles, jeigu dalį atsakomybės už valdžios eko
nominę politiką paims ant savęs republikonai.. /

Bet republikcmų partiją šiandie pilnai kontroliuoja 
atžagareiviai, nes beveik visi pažangesnieji republikor

nai įeis f NRA administraciją, tai ji pasidarys dar kon- 
servatyviškesnė, negu kad yra dabar, “Revoliucinis” 
Naujosios Dalybos- periodas bus tuomet pabaigtas.

TARADAIKA

i

“Laisvės” Mizara phasta susirietęs. Grigaitį dėl tiį* 
pusio “Naujienose” editorialo apie' SLA. investmentus. 
Nesvarbu čia, kad tuo laiku, luti tas straipsnis pasiro 
dė “Naujienose”, Grigaitis buvo* atostogų 
lių nuo 1
ri su tuo,1 kad SLA. 36-ame seime buvo pakaukta poli* 
cija <

ijienosė”, Grigaitis buvo atostogose už 440 my- 
Chicagos, bet ką bendro SLA. ij/estmentai tU>

rtį IvariĄ?

vėl pradėjo skaudėti^ bet pa
kenčiamai, gi vėliau kai kada 
ir veidas ištindavo. Bet nesant 
didelio skausmo, • aš visai ne
kreipiu dėmesio. Paskui dantis 
ištrupejo • te smegenis lig sugi
jo,. Džiaugiausi*,, kad tai yra ge
riausias dalybas u- nusipirkti 
vaistų, nuo kurių-dantis nusto
ja skaudėtu o vėliaus net ir iš- 
trupa. Ret tas- džiaugsmas buvo 
neilgas. ; 1 *

Vieną rytą pajutau, kad man 
žandas nieštL Surądau, kad aš 
ant žando turiu ^žųtį spuogą. 
Nukrapsčiau tą sluogą ir nie< 
ko ypatingo-. Biskį kraujo1 per-

- steodė te viskas-. Bet patėmb 
; jau-,, kad juo (tolyn, tas spuogas* 
eina didyn. Na, paėmiau te ge
rokai spuogą išspaudžiau. Krau
jas su pūliais išėjo. Dabar, ma
nau sau, bus i galas tam spuo- 
įgųi. Kas tau!’ Ant rytojaus ji® 
;dar didesnis^ Tuomet supratau,* 
kad reikia ieškoti toį, kas ge*- 

’riau žino apie spuogus. Na, ir 
įnuėjau pas mediką* Tam netek 
kejo daug “menkinti®”: pažiu
rėjo iš lauko, paskui į vidų-,, 
biskį paspaudė, pažiurėjo į akis 
tepaklausė: “Ar nori gyvas- bu* 
damas* suputi?” Atsakiau; kad

■ ne; “Jei nenori, — sako medir 
: kas “tai skubėk pas dantų, gy 
’ dytoją”. Na, ir štai atėjau.

Ištikrų-jlų,, jaunikaitis gana 
blogai atrodė. Mat,: pūliuojan
čios šaknys,efenrios- gaminu pu* 
lto®, buvo / >itei* smegenyse, 
dančiui ištrupėjus; tat, vietoj 
kad pūliai’ eitų pro smegenis į 
burną, veržėsi pro veidą ir tas 
sugadino jaunikaičiui veidą, Jis* 
tą ženklą nešios lįol gyvas bus.

Dabar klausimas, kas kaltas ? 
Tėvai? Vaikas? Ar dantų gy
dyto j as> kuris traukė jaunikai
čiui pirmą dantį? Skatiytoiui' 
palieku nusptęrtii.

■ ' "' /■ ■//■■■ ...

Spaudos laisvės 
smaugimas Eu

ropos šalyse
.......... .

Dabartiniai įvykiai Vokieti
joj geriausiai pabodo kaip yra 
smaumąma spaudos te sąžinės 
laisy^diktatorių. valdomose Eu
ropos šalyse. Hermann Goerįng, 
premieras Prūsijos te dešinioji 
ranka diktatoriaus Hitlerio, dėl..v. -

!«■> Il»rf! i« a iMMlIlI I Ii lį ............■Įin.lflllllįl^l^—
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—Vos tik dabar nuėjo į ka
binetą. Laišką rašo! — Unks-

i 
laiškas butų dėl jos didžiau
siu malonumu.

i Marija Ivanavna stipriai ir 
(fiešiarr pažiurėjo jai į akis ir 
•gerose 1 prtržydėjusose akyse 
pasirodė pikta ir buka išraiš
ka.

—€>, tu netikėlė, jeigu t-tr 
man laiškus nešiosi, tai aš ta> 
ve taip pamokinsiu, kad tu 

Isuomet faip būna: susfrenkaf;^Ma- ’ 

rija Ivanovna nebuvo pratusi 
matyti jf rašant ir, nežrarėda-

(Tęsinys)
—Prašau, — skubiai ir link-

smai .vėt mtsitonkė SaTavciči- rnai pridarė Dtmytė, tyg tas 
kas. , |,

Išėjus iš Šviesaus kambario* 
lauke- Buto taip tamsu, kad 
nesimatė stovinčių gretimai, 
ir girdėjosi tiktai garsus jų 
rėkavimai 

į Darbininkai nuėjo atskirai 
įnuo ^įtų ir, kai nwėjo tolokai 
į tamsumą, Piscovas nusijuo
kė ir pasakei 
į —Tai Šitaip... pas Juos vi-l

i atlikti reikalus, o kiekvienas į I 
save traukia!... Tiktai Šis dik- 
tasis man patiko!

—Daug tu supranti, — kai 
apšviesti žmonės tarp savęs 
kalbasi...—trukčiodamas kak
lą, lyg H ^as smaugia pasa
kė Kudriavaš, ir jo balsas bu
vo* bukus ir* piktas.

Piscovas pasitikinčiai ir juo 
kingai švtipterėjio.

XXVII
Ant rytojaus buvo prisiųstas 

Lydtfjai Saniniutei nuo Zaru-

j

Prdmiery Saito
Japonijos premjeras, kuria 

rezignavo kartu su savo kabi
netu. Naujasis kabinetas bus 
tokis pat militaristinis ir im- 
perialistiškas^ kokis buvo ir 
Saito kabinetas.

.. '' . ' ) 

V.....

dabartinių įvykių Vokietijoj 
pasišaukė pas save* visus už
sienių laikraščių koresponden
tus neva dėl žinių suteikimo it 
pareiškė: “Gal busią ir dau
giau sumišimų ■ ir kitokių atsi
tikimų šiomis dienomis Vokie
tijoj, bet apie' tai nebusią lef' 
sta rašyti Vokietijos laikraš
čiuose/"

Paskiau, kada užsienių teik- lldino laiškas, kuriame jis pra- 
raščiai, gavę iš ‘"pono Ministe- š'ėsi leidimo' pasimatyti,, neaiš

kiai ir nedrąsiai priminda^ 
mas, kad daug kas esą galima 
pakeisti, pateko į Marijos 
Ivanovuos rankas, dėt to, kad 
tarnaitė užmiršo jį virtuvėje, 
ant stato.

Ir ant šito laiško lakštų, 
siųstų jios dukteriai, pilnai 
švelnaus skaistumo ir nekai-l 
tumo, pasirodė purvinas ir 
baisus? šešėlis. Pirmas Marijos 
Ivanovuos jausmas buvo — 
liūdnas ir įžeidžiantis, nedasi- 
protejimas. 0 paskui jai prisi
minė asmeniška jaunystė, 
meilė ir prietykiai, sunkios 
dramos, kurios ■ buvę pergy
ventos laike’ užburtų vedybi
nio gyvenimo momentų. Ilgas 
retežis vargo, gyvenime supin
to, paremto ant griežtų įsta
tymų ir taisyklių*, dasitęsė iki 
senatvės. Tai buvo pilka juo
sta, šit liūdnais pamargini- 
rnate nuobodumo ir vatgb, su 
apiplėšytais kraštais kovingų 
troškimų ir svajonių, kažko, 
ko niekad nebuvo galima ki
taip prisiminti, kaip tik visa 
eilė drenų po diėnos.

Sužinojus, kad- dukįe kur 
tai išgriovė akmeninę ramy
bės sieną šito pilko dulkėto

raščiai, gavę iš 'pono Ministe- 
rio pirmininko” visus1 “deta
lius” apier areštus egzekucijas 
ir taip vadinamas “saužudy- 
stes” tarpe Hitlerio* smogikų 
lyderių ir vėr laikraštininkams 
buto prlgraudyta, kad tai esą 
ne dėl Vokietijos laikraščių pir- 
blikacijos.

Vokiečių laikraščiams yra 
uždrausta teisybė rašyti ? apie 
įvykius jų pačių šalyje ir Vo
kietijos žmonės yra laikomi 
tamsoje. Tkčiati, kitose Šalyse, 
kur visokie diktatoriai ..turi pa- 
isfžaboję spaudą cenzūros apirią- 
| sritį, taip pat neleidžia teisy
bės rašyti apio Vokietijos įvy
kius.

j Mat,- jei tik pradeda dar’y- 
■tfs kas negerai vienoj dikta
torių valdomoj Šalyje, tai ir 
(kiti diktatoriai pradeda drebė
ti dėl savo kailio' likimo ir ne-

• leidžia laikraščitaė apie tai 
rašyti.

i Savaitraščio “Editor & Fu- 
Įbrisberi’ Gėnevos Koresponden-
• tas Albin E. Johnson apskait- 
•Tiuoja \kad Europos \ 16 šalių 
(įskaitant ir Rusiją) daugiau 
kaip. 3^00',000',000 gyventojų ne
turi nė spaudos, nė sąžinės 
laisvės ir yra laikomi didžiau* 
šioje tamsybėj nuo pasaulinių 
nutJtikfų/ ypač nuo tokių,, ku
rie diktatoriams yra nemato^ 
nųs. Paskui 6 šalyse virš 60,- 
000,000 gyventojų turi šiek |moteriškę, 
tiek daugiau spaudos laisves, 
bet eenžura vistiek veikia.

Mr. J’ohnsonas priskaito ses- 
kamas Europos šalis kur cen
zorių biurai Veikte: Italija, Vo
kietija, Rusija, Portugalija, Au
strija, Bulgarija, Jugo-STavija. 
Vengrija, Albanija ir Lietuva, 
Reiškia ir iietuva ‘priskaito- 
ma į tarpą tų šalių, kurios ne^ 
turi — nė spaudos, nė sąžinės 
laisvės ir yra diktatorių val- 
;doma.

Kitose šalyse šiek tiek dau- 
igiau spaudos laisvės. Jos yra “
;sekamos: Le^kįte* Rumaniįft, " " 
■Graikija, Latvija it Estonija. i

O tik sekamose Europos ša-* 
lyse piliečiai itaudio'jasi pilna 
i spaudo® te sąž toės lais ve:: DL 
dŽiojoj Britanijoj!, Francį joj, 
jSvėicarįio^. čekosiovakijnj^ Bei- 
•gijoj*M šve* 
dijojNorvegijoj.

Kaip jau vteiems yrą žtoo 
mar visi diktatoriai baisiai ne* 
mėgsta jiems nepalankių / 
nių. Ęet faŠteM vfee&feą rųh 
šies ir bolševikai, negali' pakę*- 
sti jokių kitokių teikraščių, 

, kaip tik savo partijoe te vi- į 
siems savo* pavaldiniams per 
savo laikraščius bruka savas 

f idėjas ir prievarta verčia bol
ševikiškai arba fašistiškai pro- 

S. Bakanas.tauti,

—Ką tu Čia rašai?
■ —Laišką rašau, — pakelda
mas linksmą, ramų veidą, at
sakė Sairinaa.

—Kam?
, —Taip... redaktoriui vienam 
savo pažįstamam... noriu vėl 
pas Jį į redakciją važiuoti.

—Argi tu rašai?
—Aš viską darau, — nuste

. šypsojo Šarūnas.
—Kodėl tau ten važiuoti?
—Nusibodo man čia pas jus, 

motin, — su nuoširdžia šyp- 
isena atsakė Sunirtas.
i —AčtaF — stl nuskriausta 
tironija pasakė ji.

Seninas atidžiai pasižiurėjo 
į ją; norėjo pasakyti, jog ji 
ne tokia kvaila, kad nesu
pranta, jog, žmogui nuobodu 
sėdėt vienoj vietoj, dargi be 
jokio užsiėmimo, bet nutylėjo. 
Jam pasirodė neverta aiškinti 
jai tokį paprastų dalyką.

Marija Ivanovna išsiėmė 
skepetaitę te ilgai tylėdama 
gniaužė ją senais atgyvenusios 
te su šen ėjusios moteriškės pir
štais. Jeigu ne Zarndino laiš
kai ir jos siela nebūtų už
gauta rūpesčio chaoso ir bai
mės, ji skaudžiai ir ilgai išme
tinėtų Sartinui dėl jo atsikir
timų, bet dabar apsrrubežiavo 
tiktai tragiškai licodnu likimu:

—Taip... Vienas, kaip vil
kas, iš namų traukia, o antra!

Ir ji mostelėjo ranka.
Saninas žingeidžiai pakėlė 

galvą. Akimirksniu sena gyve
nimo drama prasideda tęstis 
toliau,

—Iš kur
klausė jis, mesdamas plunks
ną.

Marijai 
pasidarė gėda, kad ji perskai
tė dukters laišką, Ant senų 
skruostų pasirodė plytų spal
va ir ji silpnu, bet piktu bal
su atsakė:

—Aš, ačiū Dievui, ne akla! 
...Matau...

Sairnras pagalvojo.
—Nieko jus nematote, —

jus žinote? — pa-

teko į aiškiai audringą suku* 
rį, knr džiaugsmas ir laimė 
chaotiškai supinta,, su vargu 
ir mtečia, apėmė baimė senų

Ir baime virto piktimio ir 
nusiminimo. Jeigu senė galė
tų/ji Nugriebtų Lydiją • už 
sprando, prispaustų ją prie 

‘žemes, per prievartą temptų 
atgal f pilkų akmeninį savo 
gyvenimo koridorių, tyur į 
saulėtų pasaulį prakirsti tik 
labai mažyčiai langiukai str

Ivanovnai staiga

verstų vėl pradėti tą-gf, nesu- 
grąžinamą Jos pačios pergy
ventą. gyvenimą.

—Biauri, netikus, pasileidus 
■ susierzinus, ran

kas. į kelius įrėmus, galvojo 
Mariją Iranovna.

ttef sausa, mažytė ir gudri 
mintis apie tak’kad visa tai 
nuėjo ne toliau žinomo, pavo
jingo rnbežiau^ staiga atėjo 
jąi f'galvą. Jos veidas pasida^- 
M bhkas ir įrg gudrus. Ji 
[pradėjo skaityti ir perskaičius 
laišką^ negalėjo padaryti jjo* 
skies išvados iš jo elegantišką 
įžodžių. Tuomet sena moteriš* 
kė,. jausdama savo- bejėgramą, 
'pradėjo gailiai verkti, paaitai- 
!sč plaukus ir paklausė tarnai
tę

—Dtrnyfe, Vladimiras Pet- 
irovičius- pate vienas?

-Ką? — T
Ounytė.

^Kvailute! sąkou, ; ponai
tis ar namie?

gabu pasveikinti jus su įsta
tymišku trukumu jnsų duk
ters;.. Ji te pati norėjo jums 
pasakyti, bet jau vis tiek p»t...

Jam buvo gaila, kad į gra
žų jaunos Lydijos gyvenimą 
įsiskverbia dar viena kančia 

.—sena buka iheile, pasiruošus 
užkankinti žmogų pačiu plo- 
imansiu ir krečrafttsin botagu. 
' —Ką? — visa išsitempus 
perklausė Marija Ivanovu a.

• —Lydija eina už vyro.
. —Už kokio? — linksmai ir 
netikėdama surėkė senė.

J -r-Už Navifcovo... aupranta- 
ma.«

—Tegul jį velniai! — staiga 
Susierzinęs surėkė Seninas.—

ruoMafėa!
—Ne, aš tik nesuprantu, Vo- 

lodia... — amijondiftus ir ne- 
’gatotinri smerkdama pasakė 
senė; širdis, kuri niūniavo ne
suprantama kodėl, linksma 

skambiai atsiliepė dėl jos dainą: — Lydija eina 
už vyro, Lydija eina už vy
ro!...

hiiiii.hu
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CHKAGOS
ŽINIOS

Agrikultūros departa
mento sekretorius 

Chicagoj
Henry A. Wallace, Suv. 

Valstijų agrikultūros departa
mento sekretorius, trečiadienį 
buvo sustojęs Chicagoj. Jisai 
vyko į Madison, Wis., kad pa
sakyti kalbą konferencijoj 
organizacijai vardu American 
Institute of Cooperation,

Tarp kitko tVallace pareiš
kė ,kad ateinančiais metais 
galima tikėtis, joge! bus de
damos įtemptos pastangos ir 
radomas didelis spaudimai 
AAA (Agricultural 
ment Administration) 
kinti. Šį spaudimą 
tam tikri politikieriai 
neriai.

Adjust- 
panai- 

datysią 
ir biž-

Šamo Insullo byla

Mortroe st* {vyksta naujės 
partijos vadų ir organizatorių 
konferencija. Tos partijos 
vardas tur būt bus Common- 
Wealth Patty. Jos vadai yra 
nejiatenkititi nė rėpublikonų, 
nė deiriokr&tų partijomis, nė 
prez* Roosevelto administra
cija. Vyriausių tveriamosios 
partijos vadų vardai yra: 
Htrtvard L. Holmes, seniau bu
vęs apdraudos bizny Michi- 
gan valstijoj} BUckmflti, bu-* 
vęs seniau prohibidijos šali
ninkų darbuotojas, dar koks 
ten kufiigas ir keletas kitų.

1244 Vftl* dieftį, Libėrty Grėvė šVė- 
tainėje. 4016 S. Mozart Street.
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DRAUGYSTĖS LIETUVOS VELIA- 
> VA AMERIKOJE Nd. 1 valdyba 

J934 metų: pirin. Ką». Kačinteks, 
“7204 S. Rockwell $t.; pag. Fr, 
Venckus, 76ė W. Š5 Št.; ftut. fašt. 
Joė Dabulskis 8044 N. Caiifėr- 
nia Avenuė;, iždo .rašt A. 
Ambutiė, 1,6000 SO. Ltacėffi St, 
Karve/, IIM pinigų užlėikytojaė

AUNU .LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
mėtamš: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B; Jėrikauskaė, 8220 Š. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kunevįče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa- 
fėė, 8534 S. Lotfė Avė.; kas. rM

I P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosava mo
derniška studiją su 

Hoftywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

AmerikCMi Utturių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rei. Hyde Park 8395

Dr.SusannaA*Slakis

Vakar Šamo Insullo advo
katas Thompson davė atsaky
mą (demurer) į kaltinimus 
daromus Insultai, kad jis 
prasižengęs veikiantiems šaly 
bankrotų įstatymams. Thomp
son argumentavo, kad jeigu 
jo klijentas tapo indaitytas, tai 
turėtų būti indaitytas ir Dėdė 
Šamas, t. y. Su v. Valstijų val
džia. Nes kaip tik šiuo lai
ku valdžia daranti tą patį, ką 
savo laiku darė Insull. Visos 
korporacijos dariusios taip, 
kaip Insull. šitokiomis, girdi, 
priemonėmis kai kurios korį- 
poracijos išsigelbėjusius savo 
biznį, kitos neatlaikiusios, ne
atlaikė Insull.

RADIO
*..li.i. u i<aa»rii ai *at>r ' f

Radid Diegtam! artistai Pt6- 
grefts Furniture iSrautuvėš ra- 
dio vatandetj yra Marle Schtiltz. 
soprano, ir Frauk JUkavičia, 
batitoriaš. Marie Schultž, ttfriri- 
ti gerą radio balsą, padainavo 
dvi gražias daineles. Frank Ja 
kaviČta, kaip ir visada, labai 
šauniai padainavo tris daine
les solo ir vieną duetą su pro- 
gramo vedėju. Taipgi buvo įdo
mių pranešimų apie šios krau
tuvės didžiulę July Cteargnce 
Sale ir svarbesnius įvykius Chi
cagoj. klausytoja.

Bumside
Nepasisekė kurtiartyti planai

ir Dai-

Nemalonus biznis, 
neišvengiamas

bet

Albert . Barg, 4027 Crystal 
st., naktį iš antradienio į tre
čiadienį važiuodamas automo
biliu sustojo prie Evergreen ir 
California gatvių.

Čia jį paėmė “nelaisvėn** 
keturi vyrai. Važinėdami 
gatvėmis kokią valandą, vyrai 
sustojo ties keliomis alinėmis, 
kad apžiūrėti kokia yra proga 
holdtfpui.

Pagalios banditai apsistojo 
I>rie tavernos 3858 DivetsCy 
avė. Iš tavernos savininko, 
Walter Gorney. jie atėmė $38. 
Po to leidosi tolesniems tyri
nėjimams. Tačiau daugiau 
holdapų nebedarė, 
brėkštant banditai nusitarė 
nakties biznį kvytytl. Jie at
ėmė iš Bargo $4.50 ir išmetė 
jį iŠ automobilio ties Kimba! 
ir Avondale gatvėmis, o Baf- 
go automobilį nuvažiavo.

BufnSidėš Apšviėtos 
lės Draugija turėjo susirinki- 
irią birželio 14 d. &aip papras 
tai draugijų susirinkimuose 
būna višokių prafleširtių, taip 
ir čia firieita prie išvažiavimo 
komisijos raporto.

Komisija raportavo, kad ji 
viską apškaitliavusi ir priėjus 
si išvadą, joge! neapsimoka 
rengti išvažiavimas ten, kur ka- 
sierius, M. Macukevičienė, no
ri, t. y. pas jos seserį O. Orien- 
tienę, Indiana valstijoj. JBa. vie
ta išvažiavimui esanti prasta, 
jokio pavėsio nėra, o dar sta
toma reikalavimas, kad iš tam 
tiktų Žmonių gerimufo imtų ir 
tfoką samdytų, už kurį reika
laujama $15.-00 stmtokiii.

Nariai šitokioms išlygoms 
sipriešino, ir visa komisija 
žignaVo. Kitos gi komisijos 
galėjo išrinkti.

' Tačiau kasierka pareiškė, 
kad išvažiavimas vistiek bū
siąs nužiūrėtą dieną. Tą dieną 
ir surengė išvažiavifną. i 

! Dabar tarp narių kyla klau
simas, kas padengs padarytas 
draugijai išlaidas — ar pats 
kasierius iš savo kišenės, at 
draugija? Jtu. T.

pa 
re 
nė-

Dienai

Naują partiją tveria
Kaip šiandie, ketvirtadienį, 

svetainėj adresu 1901 West

KeVich* 726 W, 21 St.; durų sargas 
Š. TuŠkeviče*. 6939 S. Washtenaw 
AtS.,*. ligonių dpiekUnd A. ČiėsnŠ 
ir K. Bčrušiteė,
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrų sėptintadienj Antano čėsnoš 
svet, 4601 & Paulina St. Priimame 
i drąugyst(į nuo. 15 iki 40 metų vy* 
rus ir mėteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas Visiems Vlenubdas 
sulig draugystės tštatta

. r*.. . . ■./ j • ■ >

Mr»* Nallie MaJieon
Los Angelės, kuri liko pa

smerktą zmirčiai už’ nužudymą 
savo vyro. Ji btls pakaria, jei 
mirties bausmė nebus pakeista. 

; i .. . ‘ ......"
dar nėra, važiavęs atttoiiiębilta, 
o tik porą kartų ftiatg įjraVa- 
žittojarit.

Kadangi turiu labai plačią 
pažintį, tai negaliu visiems pa
rašyti toldamas kelionėj. Todėl 
meldžiu tėmyti “Naujienas’' po 
20 d* liepos. Tą dieną apleidžiu 
Chicagą, it įdomesnius iš ke
lionės įspūdžius rdšysiu Naujie
noms.' Nors Lietuvoj ir neilgai 
teks būti, Vis Vien mėginsiu pa
rašyti, kaip ji man atrodo 21 
metams praslinkus.

(Bus daugiau)

iš

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th^WARD Valdyba 

i 1034 metams: J.< Svitorjus pirrtu.
4819 Tnpp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P* \J? Petraitis nut. 
žašt*. 3159 B. Ha|sted St.; J. Nau
džiūnas turto raišt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikės kontr. rašt.; 'J. 
Jųsiunas kas. ^lobėjėš; Dr. A* 
Mąnikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic M)98; 
bonėmonai: A. Saldokas, 4038 
Archer Ave„ tel. Lafayette 6719, 
R. Gramantaš. 4535 S. RmJkwell 
St., tek Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

šėkmadien; kiekvieno mėnesio;;

Lime St. ir. Malinauskas,,8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8806 86; Union Ate.; Kįtelų pri-

P< Petraili3< 8159 Sa
Laiko susirinkimus kas mėPUsį pir1-

Halėtėd St-
n. r .ir

TEISYBES MYLĖTOJU DRAUGY
STES valdyba 1984 metams: Pet- 
fas 'KiBlš pfrffi., 8347 S. Lituamiča 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
8252 So. Halsted St/; Steponas 
Narkis pfot. rašt, 1909 W4 85th 
St.; Fėliksas KašpaYfis zin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd.t 6630 So* Western Avė.-; 
ZigPi. Grigonis kbntr. rast., 4427 
So. Fritfididdė Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue;

Lime Š

korespOhdfenas, 1900 W. 35th St<
Susirinkimai atsibuna kės antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica- 
gO» Lietuvių Auditorijoj* 8183 South 
Halsted St 12-ta vaL diena.
.... ...... ............ tofti I..U

' ■ ■ . ■ * ■' ■ . ' 7 '

NAUJIENOSE
'f ■

EnglevroOd 5883-5840

Išskyras sefedomU

Ofiso Tol. Boulevard 6918

Chicagos Draugijų

Lietuvon Buick'u ir
* atgal

Rąšo Dtaninikas Htnhtitis

GARfiEW parr lietuvių VYĖŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPIN1O Kliubo 
valdyba per 1984 metus: George 
Medalinskas, pirm., 23Š S. Central 
Avęd Alena Kaziurias, pirm; pag.r 
3508 Cuhdėron Avė., Berwyn,. III.; 
M. lUaduliriskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė,; Cha#, Katela, fln. 
rašt,, 4676 W.. End Avė.; M, Ka- 
ziunas, iždininkas, 8Č08 Gundatson 
Avė., Berįfryiv IH; Vincentas ManL 
kas, kontr. rast.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis Iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas.
SUairibkimUs laiko kas antrų ne- 

dėldienj, Lawler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St.. kaip 1 vai. po piet.

1934'metams
; ' ,JĮ 4... .1 .lllĮ-Jfai-

LIJŽTUtlV KĖISTVCI6 BASAlPOS 
KL4UBO valdyba 1934 metams: 

'Pranas Jakati» pirm.;, 2638. W.
40 Stft tVrii. Buishas vice-pirnSų 
2650 W. 69 St*; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W? 35‘ St.: ^altėt 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.,: Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46tft St.t kontrolės raš
tininkas; St. Barariėuskas ka
sos globęjas. gOTiO’ 88 St.; 
K* Wamis iždMrtkas, : 3888 So. 
Kęuzie :Ąvė.; T. Tamulionis mar
šalka. St Narkis' korespondentas, 
F.' Shtrtkua knygius, T. Dundulis' 
kliubo daktaras, 4157,Archer. Avė.,, 
Telefonai Virginfa 0036.
KHėbo suririnkimai atsibuna kas 

1-ma nędėldieni kiekvieno- mėpesio •

Lithuanian RepuBlican Club o 
I Brighton Park kliubo valdyba 193< 

mf: Vincas Baliunas,- į>irm., 2534 
W, 47 St.: Frarik Jakavičia, vice^ 
pirm., 2638= W. 40' St.; Kaspef 
Kelps, 2-r'as , Vice-pirmĄ 2436 W. 
47 St.; vBariiėy t*įętkęwičia. nut. 
rašt., 2608 VL; ‘ 47 St.; Wtėr 
Sharka, lin. rašt., 4635 Sa. Wash- 
tęnąw Avė.; Kašper Pakeltis, ižd., 
45W Še. Westem Avė.; Petėf Za- 
lųrhskis, maršalka, 4691 S. Fritn- 
cisco Ąve. 1 ’ 
Laiko susirinkimus kas menės 

kas antrų KeiVerga, 8-tų vai. vaka
re, B. . Pietkewičra ofiso kambarį,' 
260$ W.; 47tk St., BrikhtoP Bark. • 
liigT-'. i wy...,n,um.aiĮ> ■ .u.. ,f. w --4 , f i ».m . „i

D uETuvis .
Optomėtrically^A^kių5 Spėddlistte.

Palengvins akiu itempitoų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir ioliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daroinas su 
elėktra. parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivės akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys afitaiso- 

iiios be akihių* Kainos pigteu 
kaip pirmiuą.

4712 South Ashland A v.
Pliorie Boulevard 7589

„z,... ... ... . _■

"'IJ'IW£ietuvešt Aicu'^et^s ““ 
Mrs* Anėlia K. Jarasz

Illinois lietuvių paselpos 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų.' 
Jonas BijaAkas,’ pitm.. 934 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis,- 
pirm, pagel“ 

v nut. fašt

AvvzC4vl| VY '/k5x

ilb., , Adolph Kaulakis,
Š842 S. Urttori Ava.,

2603 W. 60tfi St., J. Adėmfiitiš if 
J* Jamišteskčos, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atšibūria kožnų mertė- 

šj pirmą bėnktadieny, ChiCagos Lie
tuvių Auditęrijoj, 3138 S. Halsted 
Bt\, 7:30 vai. vakarė.

»BNO3 R U P T U R A
Tiktai moksliŠkiousiai pagofnfntas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali teteikti palengvinimų, j ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti.; generacija Diržų (Truss) išdirbėjus — ateikite pas ftrtiė dėt diržo“ šti 
Taipgi • ELAS'Sc. STOCKINGS (Gtiminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
ŠELTS, ARCHES ir t.tj Nupigintos kainos naujiems lietilviams kostume- 
K®mS‘ CHICAGO ORTOPEDIC CU.

183 West Lake SU Arti Wells St.
■■a i t..................  ..iat.ni>. .a— ■MM*■» ■- •

- --- •

756 W. 35th Si
Cor. of 85th and HalstedSti 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80 
Nėdėldieniais pairai tetarti.

DR. G* SERNER
L1ETŪVIS 

,._^TėL Yards 1829
MjBĮhN^ Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaisa

Ofisas ir Akiniu tįjrbfuvM 
756 West 35tft St 

kampai Hdlštėd' Ši.

PhysiėalTheratiy 
a an£ MidMfe 1 6109 Š. Albany
■ Averidė 

phęne
H ‘ Kampas naisieu oi.
R valandom nuo 10-M, nuo 6 iki 8, gimdymo namuo
■ se ar ligoninėse, |
■ duodu muėsagė
H eledtjric treat-j 

Sient ir magne- 
C blaiikėfshtt.UI Moterims ir nhėr- 

gtfnoms patari
mai dOVėnoi.

mI Ib>. Iii ■«U|MI>I Mint

. Graznai
Telefonas Yaids lisš

Stanley P* Mažeika
GrabeTiUB it 

Balzamuoto jaš 
.. Modemiška Koplyčia Dovanai’ 
Turiu automobilius visokiems reika

lams ' Kaina j prieinama.
3319 Lituattica Atėittte

/ CHICAGO, ILL.
r.......... .  .t. i ... .1 . t-. ?;,• *■■ „...I .. ..t.. H . - ' . .......

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akinių dėl visokiu akių 

............ ■ ■

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktų. 
Jei spaudos raštas1 išrddo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
„ akinių.

Dr. John J. Smetana
0PTOMETR1STAS

1801 Š€>< Ashland Ave^
PMtt ^” 4

Valandos nuo

DK. RUSSELL
GYD

Ofite valandos 2 iltf 8 if 9 ikf 8 
Ofiso teHi<ma» Hemlorik 8141

Lietuviai DaktaraiT *

3325 So. Halsted St 
Valandos: irto 10 r. iki Žpo pfėttl 

ir nuo 6 ifi 8 vakaro* 
Šventadieniais nuo 10 iki 19 

Phtnre BoUletara* 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
KS W. 35lh St

(Cor. of 86th and Hateted Sts,) 
(frvenimė Vieta 8139 S. LPwg AV4 

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

Nedėlditeiaiš P&gal tetarti.
■ n, ii b, n;rin

A. K. Rutkauskas, M.D.
'4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
alaNdos*

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

■ ■- I .-.n...i ..r.. .u..^..  i. i ..
Ofiso Tel. Lafayette 3650

Rez. Tel. Virginia 0669
Dr. V. E. Saedtinskis
GAS dėNTisTas x-ray
4143 Afėlef at^ itamp. F^hdisdė •<< 

įiinįt i
įvairus.Gydytojai.

Juozapai Ėudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumė 
Laidotuvėse.pašaukite.......

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Aventle 

iNetnrimer sąryšių su firiaU tUo 
. pačiu vardu)

Bldg., kamp- 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas f 

-^_.9j30 ryto/iki 8:30 Va
karo. Roorii 8. Nedelioms Uždaryta.

Kalbame Lietuvįškai,. , ■ 
Phohė Cąnal 0528

f ................. —t-ft, -ia*
Lietuviai Dttktatfci

Amerikos Lietuvių Daktarų DratP

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Midtigan AVe.

Tęl. Ken^ood 6107 
VALANDOS:

mid 9. iki H valandai ryta 
nuo 6 iki 8 valandai vakarė. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio 
i .i... ..n,A       ..'.iui,'... ..

DR. HERŽMAN
iš susuos

Genri IMttvM Sino«4. 
metue kaipu patyrei gydytojos chb 
ruzgas ir akušeris.

Gvdo staigias if chT6Yd4kaS M 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nte- 
jausius metodus X-Ray ir kitokio* 
elektros, prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan SU

TeL Ganai 8119 , 
Rezidencijos telefonai: 

Hydė Puik 6755 d* GteiTi) 7464 
; Ii t Ii, , > b,.n

KOTR1NA ŽIŽUNAS
(po tėvais Gverdžfritsy

Persiskyrė su šiuo pasuliu 
liepos 9 dienų, 10:46 valandų 
vak. 1934 m., sulaukus 45 mė
tų amžiaus* gimus Panevėžio 
apskr., Ramygalos paiap., GU* 
dėlių kaimas.

Amerikoj išgyveno 23 metus;
Paliko dideliame miliudima 

vyra Motejuša, dnktert Birutę, 
seseri Marijona, pussesere An
tanina Knbeliunienę, 2 pusbro
lius Juozapas Gverždis, Bentoir, 
111. ir Domnrikas Mikėnas Dėt- 
roit, Mich. ir giminės, <r Lidtu- 
yoj motinėle Elzbieta ir th» bro
liu Klemensų ir Juožapų ir dvi 
sesėris Elzbietą if Leonorą ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas* randasi 
509 W. 81 PL

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

Visi a. a Katarinos žižunieiiės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikini™*. Nūliude IMteiAe 

Vyras, Dnktė, Senttp/ 
PteteserŽ hr Giminės;

LaMdtavėse patarnauja gra- 
borius J. F. EudėHds, Tekio-

Prieš apleisiant Chieagą 
; Kėtiš Rgftttš' to!V(5 
sd” rašyta 
kurią esu užsibrėžęs atlikt?. Ta 
mtatfc gim© m««y įatt e tftėttti 
atgal. Mmtta pkrvažta<4i į Lie
tuvą atttėmobiliD, ^važiuoti 
Europos žymesnes vielaš, ir 
niekur netfnrti trgtikirtio.

Bet užėjus bloglaikiui viso® 
mano svajonės dingo* Ėuffcėja 
tik išsilaikyti bižiiy ir nepra
rasti gBlatirtai viską* Daly
kams biskį susitvarkius ir vėl 
atgijo ta pati mintie

■ Tūriu prirengęs k^HOftei nau
ją Buick’ą su visomis kėlioriei

,; reikmenimis. Turit! Amerikos 
pasportą, International Lieense 
ir septyrfių Šalių vizAB. Tą Vis
ką sutaisė T. Ripkevičia per 
“Naujienas”*

Dar mano keliems liko pa
įvairinta* kai gavau gerus Žmo
nes sąkeleivtas, Mr*. ir Mrs. 
Thoiri Miller, kūrie visur drau
ge keliaus ir pagelbės įspu- 
džiata pasidalyti sp d&agfe* 
čiata per* “NaujMpaš”.

Mano senas tėvukas lauks 
suriaus parvaži^iant iŠ, Artle- 

į tikos i su a^rnoWa, nes jis
■^K

visi Telefonai}

Yards 1741-1742
t t a * -k * > > a * a — s .i - - - ----- -

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
Ambulancė Patarnavimės Dienų ir 

Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Kemitage Avėtniė

Incorporated ,
LIETUVIŲ GRABORiUS , .

Palaidoja Už $25.00 ir augščtaa. >
A. MONTmjL D.

** rti T va. 1 iki a M aistį. « iki s

Sunok M. Skučas MU
GRĄBORltiš ir BALSAMUOTOJAS“'Tit'iri A“ DB.T žrVfeagLTH

T.I. Krig, »_____ __  ■ nentistas

AMA€A.ICKIQ 4645 So. Ashland Avė.V hIAuALiuIiIm arti 47th Strėėt
- A r»/\T.TTTfi VsUaffdės liUp' 9 iki 8 VakOrihGRABORTUS Seredoj pagal sutarti*

3307 Littfteirit Avė. rtf> m mtiuntli te 
Tel. Boulevard 4139 UK* L DUNDULIS

-------- :----------*-------------—------- - GtfittOJlAS Ift. ČĖttitUiJGAS
Tek Ufayette 8W2
J.. UjįleViČHlS ofiso VMaMoZ, iteo 2-4 ir nuo 

' GRABORIUS JĖ 6-8 Vrf V* Nedėlioj pagal sutarti
B BALSAMU.OT0JAS1^-u—»--------------

Patarnauja-' Giu< 
IIĮEr goję ir Spiėlink Avteufe

tttll ...i.GYDYTOJAS IR CRIROrGAS
I J ZOLP I 1^1 Street

-z 1G46 GWestR46th St.
Tel. Bdulėvard 6208 ir 8413

B27S6.mh€L 
tel Cicero* 3724* Koplyčia dykaL ■ ‘ ■' , . ■ t • ___

niiįvtuifu r,n,

■ ■ z i o. 1.1 įą...j , į i,-,j v n**-i* ...m. litotii lįĮftriiifi <i ' i -■* rife

TeLHffl'UBLICSlOO 
LAIDOJAM NE PIGIAU NEGU KITI 
. LMftfc Valandoje nmsų< iMarn^mar; yra vertesnis 
Ambulancė, 2 Koplyčios, Vargonai, Karai ir musų malonus 

patarnavimas diteų ir nėkfl.V 'lt ' ’l 'J. J. Bagdonas
l Jauitiausis LietuviųDirektorius

r-

.JO

Dr. Charles Segal
4729 SO. Ashland Av&

2 lubos

Nuė 19 iki 12 vai. ryte, htao 2 ild 4 
$a?o’ ’M.S?
Vandai diena.

Phone MIDWAY 2889

4631 SouA Ashland Avėtfue 
OfisO valandoj:’ .

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 .iki 18 

Rež. 'Telėphėhė Plaza 2400
' ............................- ------------

Ofiso Tek Galumet .6893

dieną.

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
?val... Nedėliomts nuo 10 iki 12 v'i < f a z* I 3343 South HAlsted SL 

Lachavich ir Suims ,
LIETUVIS GRABOEUUS Į TATi>iK>nACa^'^^.yr< 

Patarnauja ląidotūvėse kuopigiausiai 
Reikale* ineldžislme atsišaukti, o fflU-

1439 S, 49 CU Gicer®, III.
TM. Cicero $927

Ssrėdčmis ir riedėt pagal tetarti.
Rez. 6631 Se, Cdlifeteia AVenUė 

Telefonas Renublic 7868

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis 'Advokatas 

4631 South Ariltabd AVėl 
Tel. Boulevard- 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell SL 
Tel. Rėpkite 9123

- .i ■ .

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: PanedŠUč, . Sėredds fr 
Pėtnyčios 6 Iki 9 

Telefonas Ganai 1175 
Namai: 6459 g. Rockvvelt Street 

Telefonas Rdfiftllė 96«9

a Tel Gicėro*2109
Antanas Petk

V Grabotius

DK. olKLnvLLS 
Gydytojas ir Chirurgė 
irtiMi ashLaMS avi

Namų leL Rrospect X98Q

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. WashfcWtd« St 

Kambarys 402 T#; ©ttrtom 9A4i



fili
Ketvirtadienis, liep. 12, *34

CHICAGOS
ŽINIOS

arfi» -Įq A

Agrikultūros departa
mento sekretorius 

Chicagoj
Hėnry A. Wallace, Suv. 

Valstijų agrikultūros departa
mento sekretorius, trečiadienį 
buvo sustojęs Chicagoj. Jisai 
vyko į Madison, Wis., kad pa
sakyti kalbą konferencijoj 
organizacijai vardu American 
Institute of Cooperatiom

Tarp kitko tVallace pareiš
kė ,kad ateinančiais metais 
galima tikėtis, jogei bus de
damos įtemptos pastangos ir 
radomas didelis spaudimas 
AAA (Agricultural 
ment Administration) 
kinti. šį spaudimą 
tam tikri politikieriai 
neriai.

Adjust- 
panai- 

datytoą 
ir biz-

Šamo Insulto byla
Vakar Šamo Insulto advo

katas Thompson davė atsaky
mą (demurer) į kaltinimus 
daromus Insultui, kad jis 
prasižengęs veikiantiems šaly 
bankrotų įstatymams. Thomp
son argumentavo, kad jeigu 
jo klijentas tapo indaitytas, tai 
turėtų būti indaitytas ir Dėdė 
Šamas, t. y. Su v. Valstijų val
džia. Nes kaip tik šiuo lai
ku valdžia daranti tą patį, ką 
savo laiku darė InsulL Visos 
korporacijos dariusios taip, 
kaip Insull. šitokiomis, girdi, 
priemonėmis kai kurios kor[ 
poracijos išsigelbėjusios savo 
biznį* kitos neatlaikiusios, ne
atlaikė Insull.

MOrtroe st Įvyksta naujės 
partijos vadų ir organizhtcitių 
konferencija. Tos partijos 
vardas iur būt bus Conimon- 
wealth Patty. Jos vadai yra 
neĮjatenkiiiti nė rėpublikonų, 
nė demokrhtų partijomis, nė 
prez, Roosevelto administra
cija. Vyriausių tveriamosios 
partijos vadų vardai yra: 
HtrtVard L. HolmeS, seniau bu
vęs apdraudos bizny Michi- 
gan valstijoj į Bttckmflii, bu* 
vęs seniau prohibičijos šali
ninkų darbuotojas, dar Udks 
ten kufiigas ir keletas kitų.

RADIO
...f . , ■ a-.tr r įt

Radio mėgiami artistai Pro
gresą Furniture Krautuvės ra* 
dio valandoj yra Marie Schtiltz. 
soprano, ir Frfirik Jrikavičia, 
batitoriaS. Marie Schultz, turin
ti gerą radio balsą, padainavo 
dvi gražias daineles. Frank Ja 
kavičia, kaip ir visada/ labai 
šauniai padainavo tris daine
les solo ir vieną duetą su pro- 
gramo vedėju. Taipgi buvo įdo
mių pranešimų apie šios krau
tuvės didžiulę July ClearAnce 
Sale ir svarbesnius įvykius Chi
cagoj.

v

to

Klausytoja.

Bumside
Nepasisekė šurtiartyti planai

NAUJIENOS,CHcag8,ni

Nemalonus biznis, 
neišvengiamas

bet

Albert Barg, 4027 CfyStal 
sL/ naktį iš antradienio į tre
čiadienį važiuodamas automo
biliu sustojo prie Evefgreen ir 
California gatvių.

Čia jį paėmė “nelaisvėn” 
keturi vyrai. Važinėdami 
gatvėmis kokią valandą, vyrai 
sustojo ties kelJomh alinėmis, 
kad apžiūrėti kokia yra proga 
holdapui.

Pagalios banditai apsistojo 
prie tavernos 3858 Diversėy 
avė. Iš tavernos savininko, 
Walter Gorney, jie atėmė $38. 
Po to leidosi tolesniems tyri* 
riejimams. Tačiau 
holdapų nebedarė, 
brėkštant banditai 
nakties biznį krytytf
ėmė iš Bargo $4.50 ir išmetė 
jį iš automobilio ties Kimba! 
ir Avon dale gatvėmis, o Baf- 
go automobilį nuvažiavo.

daugiau 
Dienai 

nusitarė 
Jie at-

Naują partiją tveria
Kaip šiandie, ketvirtadienį, 

svetainėj adresu 1901 West

MiiiT.tfi

V

teą- p®1

'altoėd St7

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
mėtaniš: pirm. J. Rūta: vice-pirm. 
B,- Jėriksuskaš, 3220 S. Union Avė.; 
nųt. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rast. F. Kaspa
ru 8584 S, Lotfd AVė.; kriš. faŠL

Lime St. ir. J/ Malinauskas, 8409 
9. Lowe Avė.; teisėjas Ė. Valaitis, 

„..r _____ _____ _ 8803,86, Union Avė.; Žgorilų pri-

a s-kiursu-K i&av' •” “ 
,,’S^k 4-t *£.»wę®K®< ikeviče,, 6989 S. Washtenaw ^o^ Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
ligoYiią dfiiekteiril A. čiėšritf Haldtėd St.-

Laiko susirinkimus po pirmo, kas 
aritrą septintadienį Antano Čėsnoš 
svef„ 4501 g, Paulina st. Miti&tne 

draugyste nuo. 1$ iki 40 metų vy* 
rus ir niotens, berniukus ir mergai
tės, patefnavirtidš višlėms tleriuodas 
sulig draugystės tetath.

i24» Vat dienai Liberty Gr*ve sve- 
tainėie, 4015 S. Mozart Street.

■ji . iX.! u r.. ■ .wi—. ., „, ............ .. ...»

DRAUGYSTES. LIETUVOS VELIA* 
> VA AMERIKOJE Nd. 1 valdyba

1934 metų: pifm. Ka». Kačinskas, 
7204 S. Rockwęll Št; pag. Fr. 
Venckus, 765 <. Š5 Št.; Put. fašt. 
Joe LabUlskL 8044 N, CaHfor- 
ma Avenue;, iždo .rašt A. 
Ambutis, i,6OO0 Šo. LincOlri St, 
HrirVey, III.; plniįte uŽTrilkytojaS 
A. oiesi 
kontr. rriL 
'Crilifornfa Ave.j p«k. w.
KeVich* 726 W. 21 St.; durų sargas 
Š. TuŠkevičę,. 6989 S. Washtęnaw 
AVė.‘- ] 
if kL Borušienė,'

—

■ P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hdllywood Šviesoms.
420 W. 63rd St.

EnglewoOd 5883-5840

ar

Amerikai Lietuvių Daktarų 
lt Kiufai 

Tel. Ofice W«ntworth 6880 
Ret. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna A. Slakis
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vat rak* 

iiskyrus oefedomb
a* . ............ė .1 ■■ .'l i i ■ ,>| I. i 1^ » ,|į M I*

Mr». Nellie Madison
Los Angelės, kuri Jiko pa*iš 

smerkta zmirčiai už- nužudymą 
savo vym. Ji bus pakaria, jei 
mirties bAusfriė nebus pakeista.

AMERICAN LITE. CITIZENS 
CLUB of 12th WARf) Valdyba 
1934 metams: J.* Svitorius pirm.. 
48’19 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut, 
teŠt. 3159 S. Hajsted St.; J. Nau- 
džiunąs turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikes kontr. rašt.; J. 
Jąsiunas kas. ’ Alobėješ; Dr. A. 
Mąnikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tėl. Repubįid 0098} 
bonėfnonai: A. Ssrfdukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. CramantUš. 4535 S. Ručkvveli 
St, tel, Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 8 

sekmadienį kiekvieno mėnesio..

TEISYBES MYLĖTOJU DRAUGY* 
STĖS valdyba 1934 metams: Pet- 
fas- Kiffis rita., 8347 S. Lituariica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St/; Steponas 
Nartok W. ra8t„ 1900 VL 85th 
St.; Peliksas Kašparas fin. rašt., 
8584 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato-1 
ris iždą 6680 So. Western Ave^ 
Zigriti. Grigonis kontr. rast., 4427 
So. Frahdiėčė AVė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalką, 8600 
S6* Utildn AVe.; Steponas Narkis 
koresporidfenas, 1900 W. 35th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

į riedŠldienis kiekvieno mėnesio’ Chica- 
gO» Lietuvių Auditorijoj^ 8188 South 
Halsted Ši. 12-ta vaL diena.
.......................... H/.f it.it ii

GARSINĖMS
NAUJIENOSE f '

DR; VAITUSH,
LIETUVIS^ . |O:

Gptomėtrieally Akių Spedrilistaš.
Palengvins akiu itempiteų, kuris — 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-1 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vlšnose atsiti- rvn 
tomuose egzaminavimas daromas su1 MX- 
elėktra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.

į Driufėly atsitikimų akys atitaiso- 
hioa bė‘ akinių^ Kainos pigiau 

kaip pirmiritt.

4712 South Ashland A v.
Photie Boulevard 7589

Bufnšidėš Apšviėtos ir Dai
lės Draugija turėjo susirinki
mą birželio 14 d. Kaip papras 
tai draugijų susirinkimuose 
būna visokių pranešimų, taip 
ir čia prieita prie išfažiavimo 
komisijos raporto.

Komisija raportavo, kad ji 
Viską apškaitliavusi ir priėju- 
si išvadą, jogei neapsimoka 
rengti išvažiavimas ten, ktfr ka- 
sierius, M. Macukevičienė, no
ri, t. y. pas jos seserį O. Orien- 
tienę, Indiana valstijoj. JJa vie
ta išvažiavimui esanti prasta, 
jokio pavėsio nėra, o dar sta
toma reikalavimas, kad iš tam 
tikrų Žmonių gėrimui imtų ir 
ttoką samdytų, už kurį reika
laujama $15,00 sumokėti.

Nariai šitokioms išlygoms pa 
sipriešino, ir visa komisija re- 
žignavo. Kitos gi komisijos ne
galėjo išrinkti.

' Tačiau kasierka pareiškė, 
kad išvažiavimas vistiek bu
siąs nužiūrėtą dieną. Tą dieną 
ir surengė išvažiavimą. i 

i Dabar tarp narių kyla klau
simas, kas padengs padarytas 
draugijai išlaidas — ar pats 
kasierius iš savo* kišenės, at 
draugija? T,

daf nėra, važiavęs atitomębiilu, 
o tik p'6rą kartų matč pMVa- 
žittojant.

Kadangi turiu labai plačią 
pažintį, tai iiegalitt Visiems pa
rašyti būdamas kelionėj. Todėl 
meldžiu tėmyti “Naujienas” po 
20 d. liepos. Tą dieną apleidžiu 
Chicagą, it įdomešnius iš ke
lionės išžudžius tdšyšiu Naujie
noms.' Nors Liėtuvoj ir neilgai 
teks btiti, Vis vien mėginsiu pa
rašyti, kaip ji man atrodo 21 
metams praslinkus.

(Bus daugiau)

Chicagos Draugijų, 
Kliubą Valdybos 

1934* metams :
■ . f, —i——■

lietuviu keistučio Pašalpos 
, K.L4UBO Valdyba 1984 metams: 

Prarras JakatičMc* .ntrffl;, tfCSS. W. 
46 St.į tVrn. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St,; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W? 35* St.: Waltėr 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė. r Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St. L kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, $fS»50' W. 38 St.; 
K. Warfiis iždMrikas, : 3888 &>. 
Kędzie Ąve.; T. Tąmulionis mar- 
Šalka. St Narkis korespondentas, 
F.* ShtttW knygius, T. Dundulis 
kįiubo daktaras, 4157. Archer. Avė., 
Teiėfdftą^ Virginia 0036.
KBšbo susirinkimai atsibuna kas

GAUFIE W PARK LIETUVI v ViYĖŲ 
ir MOTERŲ PĄŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1984 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avę, f Alena Kaziurias, pirm. pag.r I 
3608 Guhdėrpn Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalirtskasi, riut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 46.76 W.. End Avė.; M. Ka- 
rtunaė, iždihinkas, 8508 Gundrii-son 
Avė., JBertyyny IJ1; Vincentas ManP 
kas, .kontr. rast.; Juozapas Vili
maitė if M. Ūavidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas. 
SVririhkimtts laiko kas antrą ne- 

dėldienj, Lawler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. do Diet.

.--- ----- .
Lithuanian tiepuftlican Club of 
I Brighton Park kliubo valdyba 1934 

te,: Vinęas B’aliunap, pirm.< 25Ž4 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vieeH 
pitm., 2638 W. 40’ St.; Kašpef 
Kelpšą 2-ras vice-pirm,, 2486 W. | 
47 St.; K BariUy' Tįetkewičia, j nut. I 
rėŠt., 2608 W,: ' 47 St.; Walt6r 
Sharka, fin. rašt., 4635 S». Wash-| 
tęnąw Avė.; Ėašper Pakeltis, ižd., 
4550 Šo. Westėrn Avė’.; Petėt Za- 
lųmskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Ąve.
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

kas antrą h’eiterga, 8-tą vai. vaka
re, B, . Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W.;4Tth St., Brighton Park. - 
,i,cc,i. i i r , v..,„.u , i
Illinois lietuvių pašelpos 

KLIUDO valdyba dėl 1934 metų,! 
Jonas Bijahkas,' pirm.. 934 w.1 
Marųuette Road, Walter Lėkis/ 
pirm, pagelb., . Adolph Kaulakis, 

/ nut. rašt 3842 S. Union Avė.,
Ftank Norkus, fin. rašt., 4067 ša 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 60th >Št., J. AdOmtotiš if 
J, Jamsšaustečrisr iždo globėjai, P.

1 Antanaitis, maršalka.
, Susirinkimai OtšifrUria kožną iheriė- 
šj pirmą penktadieny, chieagos Lie

tuvių Auditorijoj, 8138 S. Halsted

^jąętuyęsi .Į.

Mrs. Anėlia K. Jatusz
PhysiėalThefapyj 

and Midjrife 
6109 S. Albany 

Avenue 
. phęne..

Hemloėk 9252 
P’atarnauja prfš 
gimdymo hamuo 
se ar ligoninėse, 
duodu nterisagė 
eledtjric faeaV 
Sient ir magne- 

č Mankete ir tt. 
Moterims ir teėr- 
gĮinoms patari-1 
teai dovanai.

■HJiĮMM Ibiu ii HMįMi 11 ii i. f

Grabbriai
Telefonas Yafds iisš 

Stanley R Mažeika 
Graborius ir 

Balzaitiuotojas 
.. Moderniška koplyčia Dėvimai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams Kaina / prieinama.
3319 Lituanica Atenue

' CUICAGO. ILL.
- ' ■ J ’■ 1 • ------------- ’ —

Juozapai Eudeikis

Lietuvon Buick'ti ir 
atgal

Rąšo Dwiinikas Kutaitis

KOTRlNA ŽIŽUNAS
(po tėvais Gverdžitttsy

Persiskyrė su šiuo pasuku 
liepos 9 dieną, 10:46 valandą 
vak. 1934 m., sulaukus 45 mek 
tu amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Ramygalos pafap., Gu* 
dėlių kaimas.

Amerikoj išgyveno 23- metus.
Paliko dideliame nUliudimA 

vyrą Motejušą, dukterį Birutę, 
seserį Marijoną, pusseserę An
taniną Kubefiunienę, 2 pusbro* 
litis Juozapas Gverždis, Bentorr, 
111. ir Dontrrnikas Mikėnas Det- 
roit, Mich. ir giminės, u Lietu- 
yoj motinėle Elzbietą ir dt» bro* 
liu Klemensą ir Juozapą ir dvi 
seseris Elzbietą If Leonorą ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
509 W. 81 PL

Laidotuvės įvyks penktadienį 
liepos 13 dieną, 2 vai. po p re t 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a Ketorinost ZižunfenSs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

-jai paskutinį patarnavimą ir 
atsi sveiki niwą. Nuliūdę liekate© 

Vyras, Dūkto, Sesuo, 
Pusseserė ir Gimirtėfc.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bortus. J. F. EuddiMs, Telefo
ne Yards 1743.

Jeigu norite dailumo ir nebrangumč 
Laidotuvėse.pašaukite.......

REPuhlic 8340 
5340 So. Kedzie Aventle 

(Neturime sąryšių su firina trio 
. pačiu vardu)

■ . . į > -^,.1 .Z

1-mą nedSMieni kiekvieno mėnesio £t., 7:30 vai. vakrifė.

g^rN0S R U P T U R A
tiktai mcrksHŠktausiai pagadintas difžds if pritaikintas prie rupturos, jums 
gali dtiteikti ptoėngvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti - geheraeija Diržų (Truss) išdirbėjus — ateikite pas tetrs dėl diržo’ šti 
piMU paėrtikčjhhul
Tątegi ELASTIC. STOCKINGS (Gttteinės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. ,,. a., ’

CHICAGO 0RlWEDlC CG.
183 We»t Lake SU Arti Wells St.

. ......... .. ....... i .i >.i iMtiiį, ,t fci.a.i.., j., ,g, ......u..... .. ........  .y, a ■■i,,.i~.....
-T-riii- '--i i ir " i. ii... ■ i i i j į v...

W"»

J. F. RAimUS
Incorporated , 

LIETUVIŲ GRABOfclUŠ 
Palaidoja šrš $26.90 Ir augščiai

660

Prieš aplekiant Chieagą
Kėliš mtttš btiVč 'TfatfjiėfiD- 

sef’ ntšyta apfe kėlimtę’, 
ktirią užsibr'ėžęs -attikti. Ta 
mintis gint§ ttttttty jatt ti mėtai 
atgal. Mintis parvažWti į Lie
tuvą automobilio, apvažiuoti 
i/uropo»s žymesnes vietas, it 
niekur neimti traukinio.

Bet užėjus bloglaikiui viso® 
mano svajonės dingo. Rūpėjo 
tik išsilaikyti bfemy ir nepra
rasti gaiutifrai Viskų, Daly
kams biskį susitvarkius ir vėl 
atgijo ta pati mirrtiš.

Tūriu prirengęs kelidUel nau
ją Buiek’ą su visomis kelionei 
reikmenėmiš. Turiu Amerikos 
.pasportą, Intematiotial Lieense 
ir sėptyrtių Šalių vizas1. Tą Vis
ką sutaisė T. Ripkevičia per 
“Naujienas”,

Dar mano kelionė liko pa
įvairinta, kai gavau gorus žmo
nes sųkeloMus, Mr: ir Mrs. 
Tholri itmor, kurie visur drau
ge keliaus ir pagelbės įspū
džiais pašidaliiiti sb ch^Agio-’ 
čiais per “Naujienas”.

Mano senas tėvukas lauks 
suflaus parvaž^djam išt Artie- 

į tikos t su autpmobiHtr, lies jis

<

N&fekfienfaia pairai tutrirtt

RGAS

Ofiso TeL Boulevard 5918

756 W. 35th St

Ofisu valandos 2 iki 6 ir 0 iki 8 
Ofiso teMfonae Hėmlodk 6141 

amt y i. iTEui-iJjže-.'j.jub j eegsaa
Lietuviai Daktarai

3325 Su. Halsted St 
Valandos: iiuo 10 t. iki 2 tm pfėttg 

ir riuot 6 i® 8 vakaro^ 
Šventadieniais pu© 10 iki 12 

IWe Borifetard- 8483
ttf ..ri.m.n... r u.ttiiii.u, riinrt;....gm..-.... imiti i MM

nii t¥mk piR DK* nAlnliLlo
756 W. ŽSth St 

(Cor. of 85th ąrid .Hąteted Šts.) 
Gryveninid Vieta 0139 S. Ltfwtf AVA

Tek Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldteriitod pagal mittoti.

25 METU PATYRIMOl A. k. Rutkauskas, M.D.
Pritaikime akinių dėl visokių akių

■ » .a .a .į-l-.&ju, * M

DR. G* SERNER 
tiEtlMs 

Tel Yards 182#
Pritaiką Akinius 

Kreįvąg Akis 
Išteisd.

Ofisas ir Akinių bįrbfuvė 
756 West 35th St 

kampas Halštdd' Št.
Valandos nuo 10-*-4, nuu 6 iki 8

Į- r- - ■ . ■ ■ I —

----------------------------------------------
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS*

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

t .v r t■ ..... .x.a , v, NtaiiJ.4. m

derniška koplyčia dykai. * 
IŠth Si. Tėt Carito 6174

CHICAGO, ILU

IAIDOJAM PIGIAU NEGU Kffl

I

.■^wll?ini>i>iili t^oe4aini(<-iirftWiiirn- lYvliirinMiiriiiniįi'.tf

Visi Telefonai}

Yards 1741-1742
Ambulancd Patarnavimas Didnfe ir Nriktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS 
iNtootartų Direktorius per36 Metu 

u 4M547 So. Hmnitage Avenue

Tet REPUBLIC3106
LAIDOJAU NE PIGIAU NEGU KITI
.. Lftrdfaofe Vafeųdote rifusų patarnavimas yra vertesnis 
Ariibririiteė, 2 Koplyčią Vargonai, Karai ir musų malonus 

pattoPriviAris dieną ir naktį.

J. J. Bagdonas
Jauniausia Lietuvių Direktorius

10734 S. Miehigan Avė. - 2506 W. 63 St
i,-*.. ■ x . •/ •. . y. • ■ -4 - -'v v . -■ v ■. u - -, ■ ’

sffiiO___
kiLU-i', Ml

Simon M. Skirias
GRĄBORIŪS ir SALSAMŲOTOJAS

Tel. Moriroe 8377
•-................. ................................. - ...................... ■ —

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spraudos raštari išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. /ų

Dr. John J. Smetana
OPTOMETR1STAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bidg., kanrp; 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas t

Valandos nuo ,9j30 ryto Aki 8:30 va
karo. Roonfi 8. NedėMoms Uždaryta.

Kalbame Lietuvįškai ( .f, 
Phone Ceriai 0523'

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų DratP 

-^tĄ^-gijeS- ariai** <»

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

Tel. Kehv/ood 6107 
VALANDOS: 4

M 9. iki 11 valandai rylė 
nuo 6 iki 8 valandai vakarė.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio 
■ ..... . ... .

Ofiso Tel, Lafayette. 3650
Rez. Tel. Vįrginiė 0669 Dr. V. E. Siediinskis 

GAS DĖfcTlSTAS x-ray 
4143 AftUf atw kam*. Ffthdisdė a<<

»h II H ■ ■■ I 1'

įvairią Gydytojui.
<WWVW^W^S^^W^W>^XWl%^**^W*<-*W**-*««,>**«***W^*********^^^* 

DR. HERZMAN 
IS RUSIJOS

* Gerai iidtfrvianitf žinoftidS 35 
metu* kaipo patyru* gydytojau chU 
ru$f0 nm
vyrų, mbterij if vaitot pagal n«t- 
j susius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labotatertja:
1034 W« 18th SU netoli Morgan SL 

Valandos, riiio 10—12 pietų if 
rilio 0 Iki 7:30 ta£ Vri&a^ė.

TeL C®hri 3110 , 
Rezidencijos telefonai: .

Ryto Park 6759 to GMlTil 7464

GIŽABORIUS 
3307 Lituanica Avė. 

Tel. Boulevard 4139
, „■■r

r , i.

A. MONTV1D, M. D.
V/est Town State brink Bldg. 

2400 tVėritf Madison Strtot 
VaL 1 iki 3p0 riietų, 6 iki 8 tak.

Tel. Seeley 7030 
Mrimtj teleforiari Brttnšvrtek 0597

..w, .. ...r MtūMrtJrr .11-,,--.J

DR.T rVfflLTS
Dentištas

4645 So. Ashland Avė. 
artį 47th Street 

Valandos rito’ 9 iki S VaktoOj 
Seredoj pagal- sutarti.

*-■ ' -1* —•* ..................... - ■ *

Dr. Charles Segal
GFlŠAS

4729 So. Ashland Avė.
£ M>o»

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ihM> 2 ilrf 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 v OL 
vakaro. Nedėliomis riuo 10 iki 12 
valandai diend.

Phone MIDWAY 2886

GitAĖkmius jĖ 
baLsaMuoTojas 

Patarnauja Ghica- 
goje ir špiėlihkeje 

Dideli if graži

ililt.V A.U . ..I J llr
I. J. ZOLP

GgABOfcltfS 
1646 Wėst 46th Ši 

Tel. BOulevard 62»8 Ir 8413
1327 So. Mh Gi,

Tel Cicero* 3724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs
Į LIETUVIS GRABORlUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
fteifafe meldžiame atsišaukti, o mu- 
aa-JIF darbu busite užgąnSdirifi,
2514; W. Ž3rd PL, Chkago

1439 S. 49 Ct, Ciceru, 1D.
Tto. Cieero 6927

i ii i i _ II'. . u. m • » ' ............

■feL dcėro^žl®?
Antenas Petkus

\ Graborius

L tacsBa oa

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHtftUĖGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 i 

Ofįso valandos, nuo 2-4 ir nuo 
6-8 Vrf V. Nedalioj prigal sutertf 

«  * ■ - - . ■■ -■-----------------f—'

Bes. 6606 South Artesiąp Avdnita 
Phone Prospect 6669 

Ofiso Tel. Catetf 0257
DRi RZ.ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR C1HRŪBGAS 
1821 Sp. Kalstai Street

BQn..lxlUl

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.,. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 Steith Hrilsted St 
Tel. Boulevafd 1401

Valandos; — lo-3 ir 7—8 
&8rėdomis If itedft pagal sutarti. 

Rez. 6631 80, Ctoifohria AVenUS 
, ■ Telefonas Renublie 7888

m> ctutitAr *tci UK. oJLiUnVJUli?
Gydytojas ir Chirurgas 
(HMM 4«4S S«. A8HLA>rt> AVK 
Ofise yaL: Nutf 2 ild 4 fa? nuo 9 iki 8

Namų TeL Rroapect 198Q

4631 Sou4h Aehland Avėifue 
OfisO valandOb:

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

Rež. Telephoriė Piaza 2400
............. :...........................-..... ...........

Ofiso Tol Galuęnet .8898
Kės. Td. Dr<itel 919t

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Meteri&fc Vyriškį Vaikų fr tfev 
. ęhn 

GfisOs 810 
arti

Su
fatanckm 2—4. '7-^-9 vai vok N** 
diliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieriri.

Advokatai
M

JOSEPH f. GRISK
Lietuvi. 'Adrokat.. 

4691 South AdktaAd AV* 
Tel. Boulevard- 28 

Rez. 6515 So. Rodnrj 
Tel. Rėphbfiė

..... ... L. į .■■.f. i* M.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Btoto (W^ 22 &.) 
Ofiso valandos: Kąędien jiuo 9 iki 5, 

Vakarais: PanedSBO. Sėredds U 
PėtnyčioB 6 1H 9 

Telefonai Ganto 1176 
Namai: 6459 S. Roclnrelt Street 

Telefonas MteblM 96*
... .II,.——.............. Ii Iii 111*1 liiifcft eiiiiiiiiiiiHii'—ii<i>*w

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W.

Kambarys 402 TeL

i Tel Prospect 1610
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

LIETUVIŲ DIENA 
RUGPJŪČIO 5

Jaunimas, senimas, visi lie
tuviai dabar tik kalba apie 
prisirengimus prie Lietuvių 
Dienos Pasaulinėj Parodoj 
rugpjūčio 5.

Tik keletas pavyduolių ir 
kerštininkų kalba priešingas 
kalbas.. Tokie patys nieko ne
sugebi padaryti ir kitiems 
už tai norėtų kenkti.

Bet, kur tik reikalas eina 
apie visų lietuvių garbę, tokių 
kerštininkų ir pavyduolių nie
kas nepaiso. Visuomenė juos 
nubruka į sąšlavyną, kur jie 
ir priklauso. ?

Lietuvių Diena pasaulio 
parodoj bus rugpiučio 5, ir jo
kios kitos. lietuvių dįenos pa
saulio parodoj *nebiis.

Visi prie šitos dienus ren
giasi ir visi dąlyvpus tos die
nos celebracijose — rugpjūčio 
5 d. •

Tai bus linksma, smagi ir 
iškilminga diena. Lietuvių 
draugijos, šokėjai, chorai, ge
riausi solistai dainininkai' ir 
dainininkės ūžavęs visus Savo 
gražiausiu pasirodymu.

Lietuviai turės iš savo die
nos didelį smagumą ir garbę.

!wwyjrjiwaė»r.u KJja.BUĮH3Į>, 
' Vytautas Beliąjus 

Albipe Trilek 
Aldona Grigonis

] Ohuįcs Skever 
Stella Rimkus > 
Vytautąs Tarutis 
Al Spitlis 
Frank Pūkis 
Frank Jakavičius 
Midzikaitis 
Mary Gvaldą 
Paul Eitmaųtas are

list of strollers for to-night. 
Can anyone putdo this group 
in its joyous and whdle-heart- 
ed interest in song, music 
and dūnce, and ability \to 
perform?

on the

Dėl buvusi o s j a u- 
nuolių dailės paro

dos.

Lithuanian Strollets 
ąt A Centtiry of 

Progress
To-day, visitors to a Centu- 

ry of Progress will witness a 
novelty not only in f orių of 
eRtertainment, būt also in 
męthod and > in materiah’ fle- 
ginning at 7 P.. M. and4 late 
Into the night, visitors willbe 
confronted by a group, gayly 
dressed in Lithuanian costu- 
mes, singing and dancing 16 
the folk tunes of Lithuanįa. 
Thėre will be gay tunes and 
sad t appealing tunes. There 
will be joyous mūsic and liv- 
ely dancing along the feroad 
W a 1 k and The M id wa y.

The •.entertaiDeršy ąre; to be 
dfvidecį into ■/, two groups 
which..< wiil mpye/Irom place 
to place, touring as nuich of 
the Ėair as possible in one 
eyening . and, .will entertain 
all visitors to the’Fair. That 
tpe visitors will,. be enter- 
tėinęd and pleased, there can 
be no doubt. What nationūl- 
ity has the ability and the 
background to produce mūsic 
so gay and stįrring, yet fiiled 
with re&lraining sadness, asf 
that of the lūhd of pur 
fathers, Lithuūnia?

Charles Stephens Direds
,Group.

Ali the wort of? orgahizing 
and preparing this entertųiti- 
ment was turned over ta Mr. 
Charles Stephens the directpr 
of Pirmyn. He has ably cho- 
sen the entertainers and coach 
ed them so well, that we can 
be certain the Lithuanians 
will present themselves pro^ 
perly and will receive repeat 
invitations.

Tho dance, group is* of 
coųpse, vyęll prepared because 
Vytautas Beliajus f gavę full 
instructions:

Helen Vęspender
-Alicę Davidonis ~
. Mary Johnson
StęĮla Pūkis

< Ąmelia Bažmus 
Ąnna Walulis 
Aldona Gura 
Wenetta Grybas 
Milda Baronas ? 
Stephanie Mikulskis 
Bernaęd MiUer 
Bunni Sovetški ' 
Albert Staųpar 
Felix 
Ray Mathevvs 
Charles Matekonis

full

MeSj lietuviai, rodos, turė
tumėm tik džiaugtis, kad mu
sų jaunuoliai turi tokių orga
nizacijų, kaip Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, ši organizacija 
atliko didelį darbų, surengda
ma jpereitų savaitę Woodman 
svetainėje lietuvių dailės ir 
rankdarbių parodų. Ji davė 
mųsų mėgėjams artistams pro
gos ąavo gabumus ir kurinius, 
ir gaĮ ne vienų paakstino siek
ti didesnio mėgėjų tobulumo 
dailės srity.
į Nėra abejonės, kad kai ku
rių iš musų tų dvasių kiek 
liūpuldė ketvirtadienį, liėpos 
5 do tilpęs “Naujienose” strai- 
psnelis apie Šių parodų. To 
straipsnio autorius pareiškė, 
kad mėgėjų artistų kūrimai 
buvo tik kopijos kitų artistų 
kurinių, mus aštriai išbarė ir 
pavadino mus tik vaikais. Ta
čiau jis sutiko atleisti musų 
kaltes, jei to daugiau nebeat- 
sitiks.

Aišku, kad to straipsnelio 
autorius nesuprato paties žo
džio “kopija” prasmės, ant 
kiek jis lėičia dailę, nes 
tdkio pareiškimo jis neputij 
darįą.

Artistai, kurie jau skaito 
save profesionalais, ar yra tik
ri profesionalai, dažnai pasi
naudoja fotografijomis ir kitų 
artistų kurinių pavyzdžiais, 
kad pasisemti iš jų idėjų savo 
kūriniams. Tų aš pastebėjau 
ir pereitų savaitę įvykusioj 
G^aut ;Parke ‘ Chicagos artistų 
parodoj. Todėl nėra prasmės 
kritikuoti ,Į paprastus mylėto
jus už b&ndymų kopijuoti sti
lių ir idėjas kitų piešinių, nes 
dar jie nėra pasiekę to laips
nio, kad galėtų kurti visiškai 
savystoviai. Originališkumas 
dailėj, kaip ir kitose profesi- 
jošen įgijama tik dideliu pa
tyrimų, mokslu ir ilgamečiu 
darbu. Ir tik įgijęs didelį pa
tyrimų ir išsilavinimų talentas 
gali pradėti kurti pilnai saVys- 
toyiąi ir pareikšti savybes.

Didžiuma gi’ šios parodos 
dalyvių buvo dar tik pradžia
moksliai, be praktiško patyri
mo ir tik turintys šiek tiek į- 
giinto gabumo-, todėl butų ne
teisinga smerkti jų pastangas.

Vieton įvertinti jų pastan
gas, musų kritikas tik pa
smerkė juos ir dagi paabejojo 
apie originališkumų kurinių, 
už kuriuos teisėjai paskyrė 
pirmus prizus, v

Jeigu mes,.kopijavome * kitų 
artistų ^kurinius ir jeigu jie 
buvo1 tiek gerui atlikti, k4d 
musų aštrus kritikas pažino 
juos kaipo kopijas, tai visgi 
mes gąna gerai pasirodėme. 
\ . —F. P.

kąd

v

Brighton Park
• — I, ................. .

tfaunips vestuves. , 
šeštądięny, 'liepos 7 dieną, 

įvyko jungtuvės p-lės Anitos 
Grigu t is, 4215 <So. Campbell 
avė:, su Anthony J. Malsen, 
2910 W. 40th place.

Jaunieji moterystės ryšiu tą- 
po surišti Brighton Park Lie
tuviu bažnyčioje.

Vestuvių puotą atsibuvo pp. 
Juškų ’(HoJlywood) svetainėje, 
Artesiąn avė. ir W. 43rd St.
. P le Ąnita Griautis buvo
A.I . • - —...j,.| - •• »*• -* r i» •« w • •-* —

___________ NAUJIENOS, Chicago JI

simpatingo budo mcrįina. f kilį nedaug .tęragąvo^ Bet nei vion^G I infllVAQ
Jaunasis Anthony J, Malsen iš šio, nėl lšAio pasijuto, jogei . Vlvllao .-IjlvHlVvd 

Ir Inhni linVainn ir rlrnurriSlzn1 r. o r H ir, clzArarii nafvė' ir ipips AlO
budo vaikinas sū įvairiais pa- svetimtaučio krautuvę atliko' pillvlib pdbwjiil“jv f.J t i — -i ii . • ‘ i •.»H ir k-.l ■: ♦ < .. .. Ž'. •
Šamo kariuomenėje (anot jo'

patėvio, p-ho Sfučkos, tąi
auksas, ne vaikas).

Vestuvių pokily dalyvąvo
apie 400 ypatų, giminės ir ar
timesni jų draugai. J

Svečiai, pasilinksminę už
jaunavedžių sveikatą, apie 3
vai. ryto skirstėsi namo vely
dami jpunai porelei laimingo 
gyvehimo. —Dėdę Ė. V.

Ketvirtadienis, liep. 12, ’34 .......... —............. — - • ....          -U-— ....  X , ,, /..' 
aci ’kuose, o pasigarsinti nori vien

* pranešimais.
jTaigi ateity prisiunčiant pra* I” nešimą, prašome pažymėti kiek

ir labai linksmo ir draugiško' peęėjo skersai gaty.ę ir įęjęs į
budo vaikinas su įvairiais pa- svelimtaučio krautuvę atliko- 
sižymėjimais tarnyboje dėdės tokį reikalą/kad«het sarmata . Iš AVestville, III., Naujienoms vietos norėsite užimti. Draugi
om— .J^ašišakyti.^mbnėms.įsiį// ’’ " '• ------tapo prisiųsta įdęmi laikrdščio joms už tokius pranešimus skal-

d Na, argi čty iw< įtikinantis iškarp^ė. Iškarpoj laikraščio' ------- ~ ”* 1
argumentas, kad,*; govermeno skaitytdjas duoda to'kį klaidi-

Town of Ijake
'■ • ■ ■-■. • —— I '

Argumentas paremtas nėsii- 
riuišamais faktais.

viske tai yi^ų,, nelaimių prad
žia? Kode! iŠ.namje virt6ų nė
rę nieko parihšalis” atsitikę?

Šį kartų, žinoma, bus dau
giau trųbelio ^įrodyti faktus. 
TaČięu, jeigu Gabrieliaus ar
gumentas pasirodys nesumu- 
šamas, o jis. yra $uir, kad ne- 
sumušamas, tai neužilgo mes 
ir vėl galėsime ragauti šeimi
ninkių gamintas*' t. y. nami
nės. v ; • j Raulas.

mą: ' ■
— Ar Dr. Viktoras Brenner; 

Amerikos cento su Lincolno 
galva piešėjas, gimė Suvieny
tose Valstijose? .
' Laikraštis duoda atsakymų: 
’ - Jisai gimė Šiauliuose, ĮJ0-
tuyoje, liepos 12 dieną? 1871 
metais ir buvo naturalizuotas

Į ' 4 J '• t-Ąjį* ;<■; ■ . r,'1 >«' .. ■ i, i • į’; į

Amerikos pilietis^

tysime po 75 c. už 1 colį. 
Naujienų Administracija.

C LASSIFIE D A D S
Busihess Service 

bitnio  Patarnavimas ....
Tek Yards 8408

Prie progos supažindinsiu 
skaitytojus su Tau.nleikos( pi
liečiu Gabrieliumi. Jis yra vy^- 
ras, kurio pavyzdžiu visa Olei-r 
ka galėtų didžiuotis.

Jis čia < gyvena toje pačioje 
stuboje nuo atvykimo iš Lie
tuvos ir jau yra paženklintas 
penkiais kryžiukais ir devy
niais griėkais. .0 tai reiškia, 
kad jis yra du kartu senesnis 
už Kristų ir devynias mylėjęs 
ir visas pametęs, o dešimtoji 
pati pabėgusi,

Gabrielius veda dorų ir pa
vyzdingų kitiems burdingie- 
riams gyvenimų, ir nėra pra
leidęs nė vienų “Krismų” ne- 
nupirkęs šeimininkei prezen- 
to. Pirko, jeigu ne dresę, tai 
kamašus arba kas yra naudin
ga gerai šeimininkei.

Gerais laikais buvo nusipir
kęs ąutomobilį, kuriuo pats 
važinėjosi ir išveždavo šęimi-; 
ninkę, kada ši užsimindavo, 
jogei butų gerai važiuoti.

žinoma, skaitytojams gali 
pasirodyti, koki čia svarba tu
rėti senų automobilį. Well, ki
tiems tai yra ne svarbu. Bet 
Toleikai tas automobilis, yra 
padaręs daug gero. Jeigu Gab
rielius nebūtų turėjęs automo
bilio, tai dar ir šiandien to- 
leikiečiai butų siaura
Ashland gatve. jGabriėiiiis ne- 
sumušamais faktais parodė, 
kad Ashland gatvė f yra per- 
siaura — užvažiuodama ant 
šalygatvio ir išversdamas lem
pos postų.

Dabar paliksiu patiems 
skaitytojams spręsti klausi
mų : Kokiems galams j am rei- 
kėjo važiuoti šalyįatviu, jeigu 
gatvė butų buvusi pakanka
mai plati? : •. >

Sakysite, buvo girtas... Visai 
ne. Probišenas dar , tebebuvo 
galioj prieš Ashland ' avenue 
platinimų ir nebuvo galimybes 
pasigerti. Teisybė, Gabrielitis 
išmesdavo vienų kitų, bet tąš 
skystimas buvo namų darbo, 
kurį pati jo šeimininkė paga
mindavo.

Na, o ar nėra mums žino
ma, kad jeigu daiktus yra na
mie pagamintas, o ypač’ gėros 
Šeimininkės, tai visuomet bū
na geresnis, nei pirktas iš 
krautuvės. Taigi nieko bloga 
negalėjo atsitikti su Gabrie
lium dėl naminės.

Vienok musų Gabrieliui te
ko eiti į teisingumo įstaigų >ir 
pasiaiškinti, kodėl važinėjęs 
Šalygatviais ir kodėl nunaki- 
nęs postų su lempa. Tai ot čia 
musų brangus tautietis ir pa
rodė faktais, jogei gatvė buvo 
per siaura.

Ir štai už keleto savaičių 
pamatėme Balionus ardan
čius šalygatvius ir platinan
čius gatvę. Nors Gabrielius ir 
neteko automobilio, bet Ash
land avė. tapo plati ant visa
dos. ' ■

• ■■ ■ -•

O štai Jutas Gabrieliaus ar
gumentas — irgi nesiimuša- 

prieš panaįkinimų

Joniškiečiu Kliubas
Joniškiečių faliibas šaukia 

pi.43metihį susirlnfcimą liepos 13 
dieną, 7:30 vai. vakare adre
su* 4600 So. ,Wbod Stj Yra daug 
ŠVąrbių reikalų į apsvarstyti.
> Taipgi atsisvejjdnsime su 
mūsų buvusiu pifm, R. šiliu
ku, kuris apleidžia Šią šalį ir 
jšVaŽliioja į Lietuvą.

? Tat visi nariai bukite. Ku
riems reikia ir? mokestis mokė
ti, gąlėsįte užsiiuokėti ir at
siveskite naujų narių į kliubą, 
kuriuos be įstojimo mokesti? 
galima prisirašyti. .

Prie pat užbaigtos susirinki
mo bus kas tokio netikėto nau
jo. Tad visi nariai bukite su
sirinkime.

: L. Soc Sąjungos Chicagos Centro 
kuopa rengia draugišką išvažiavimą 
i Indianos .smėlynus ant ežero kran
to,^ vadinamu Miller Beach, tik 83 
mylios nuo Chicagos, liepos 15 d, 
9:3ą. val. ryte, nuo Naujienų ofiso. 
Drąųgąi ir rėmėjai yra kviečiami pri
sidėt^ Norintis važiuoti busais už
siregistruokite Naujienose ikipenk- 
tadięnio pietų, kainuos 90 centų ypa- 
tai . ųž round trip kelionę. Southsai- 
diečiai susirinks ant Halsted ir 79’ 
St. 10 vai. ryte, nuo ten sykiu trauk
sime iki pat Palangos Vilios, prie 
Millers Bbach, Ind.

Rengimo Komisija.
/v? ---------—
bietuvių ža gar iečių Klubo susirin

kimas jvyks liepos 12 d. 8 vai. vak. 
p. YUškos svetainėje, 2417-19 W. 43 
St. žagariečiai, kurie įdomaujate 
šiuo klubu, malonėkite atsilankyti ir 
prisirašyti prie klubo. įstojimas 
visai mažas. ( Klubas bus draugiš
kas ir labdaringas. Kviečia klubo 
vadovas P. Arlauskas.

Lietuvių Republikonų Kliubo iš 
‘Brighton Parką, mėnesinis susirinki
mas bus laikomas ketverge, liepos 
12 d., 8 vai. vak. antrašu 2608 W. 47 
St. Atsiveskite naujus narius.

. ' v P. Pietkiewicz, sekr

Grane Coal Co.

Perkraustome ant vietoa 
Nuveža m e if i tolesnias vietai 
Supakavimaa, Storame, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
1858 So. Halsted St. Chicago. m. 

Ofisas 8406 S. Halsted St,
> ». į*

Furnlture & maure*
. Rakandai-Itaisai

• DIRUTVVaS URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Privemta" Pra turtinti Viltą. 
260 naują 2 Bm. parlor setai tuojau* turi 
būt parduoti. Grafue panirinkimas opdan- 
galU . ir frantą, kiekvienam asmeniui patin
kamas atvliua.
$ 50.60 2 Am. setai dabar _______  $20.06
$ 70.60 2 Brtt. setai dabar ___ ____ $34.06
$125.00 2 ftm. setai dabar $39.60—$40.50
Daupelie kitų barmenų, atudlo eouches, valą,
kamb., mieg. kamb. ir kitų.

JOYCR BROS. STORAGR A FURN. CO. 
5711-17 Sonth Hallted St.

Duodame apakai tliavimus d£l atorare ir per- 
krausiymo. Atdarai vakarais. Tel. Went- 
worth 5181. .

Help VVanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGI “beef bonerai’’, dar
bas nuo štukų gera mokestis, nuo
latinis darbas. Guggenheim Pącking 
Cę. 37 St ir Iron St.
\ lipiai.............. d, ■ . ...... .a ii i — ..........—

REIKALINGAS bučerVs kalbantis 
lenkiškai, nuolatinis darbas

1400 W. 46 St.

North Side
. . iJ — -- ------------------- i

♦ •

Nepažįstamas 1 Žmogus 
iš šeštadienio į sekmadienį, tik
sliau pasakius, apie 3 vai. sek 
madienio ryto pradėjo skam
binti musų namo Skambutį. 
Be to, jis šaukė angliškai, 
“žmogus gatvėj miršta, pašau
kite policijų 1”
r O musų vaikęs dirba pašau- 
linėj parodoj hęktįjpis. Aš pa* 
maniau, • kad’ |atf daikas vaikui 
pareiti iš darbo, ir nusigan
dau bene vaikas ten gatvėj 
miršta. ■. .

Nepažįstamas į vyrąs pasakė, 
kad miršta sęhaę - žmogus. Pri 
bėgonie su savo Vyru prie dan
gtį 'bet?įoĮ^o\ itlirštaiičįo gat-

J / V 
; Tik tęs liepfežjstatMasis grei- 

‘tai nubėgo į kitų trdbėsio pu
sę. : Kodėl d j js i reke, nežinome. 
Bet atrodo, kad vertėtų gerai 
apsižiūrėti, pirm begu atidaro
ma durys ;nežinomiems žmo
nėms, ypač nakties laikui 

'?^v;f

naktį

Lir.nvii,. •
DRAUGIJOS

Lietuvių Dienos Komite
tas Pasaulinėj parodoj pra
šo kiekvienos Ifetuviij drau
gijos, kaip vyry ir moterų, 
taip ir vaikų> savo sekama- 
įne visos draugijos ar val
dybos susirinkime padaryt 
nutarimų dalyvauti Lietu
vių Dienos parade ir prog
ramų,

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

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

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

Sų Lietuvių Dienos reika
lais kreipkitės į Lietuvių 
Dienas Komitete adre" 
sii 2324 Sp. Leavitt st., te-

Chicago. Ilk

Pocahontas mine run $ tonas

TEL. REPUBLIC 8402

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.■■ 0Ž '•i

TĘB. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

ForRent
STORAS rendon. eera vieta dėl 

galiūno, išditbta per daug metų. Fik- 
čeriai yra ant vietos, galima varto
ti. Kąmpinia namas Bridgeport apie- 
linkėje. Atsišaukite pas savininką 

3841 So. Halsted Street

į——i - • " ■—-h—

Help Wartted—Female 
Darbininkių Reikia

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

MERGINA patyrus prie namų 
darbo, 2 kūdikiai, geri namai, atsi
neškite liudijimus. • Gyventi ant 
vietos. Tel. Buckingham 9125.

RENDON Storas su aludės barais 
ir gražia svetaine, 5 kambariai, pa
gyvenimui. Renda pigi, 4531 So. 
Paulina St.

Furnished Rooms

mas — prieš pana/kinimą 
prohibici jos. Gabrielius tvirti
na, kad iš atidarymo “guver- 
mano” viskes nieko gera nesu
lauksime, o tik daugiau ne
laimių. Ir iki šiol Gabrielius 
saugojosi, neragavo “governe- 
minės”.. Tik fort džiulajuj pir
mų kartų jos paragavo.

Bet pasirodė, kad jo prana
šavimas raitavei išsipildė. Jis 
nebuvo ne 'pasigėręs, dėlto

vaikai, Mergaites
, . • m-, ,

Visi vaikai ir visos 
mergaitės, kas iš jųsų 
gali dainuoti, ateikite ir 
prisirašykite prie Pa
saulio Parodos vaikų 
choro. Turėsite progą 
pamatyti Pasaulio Pa
rodą ir pasirodyti Lietu
vių Dienoj < rugpjūčio 
5 d. .

Ateikite nįdkintis dai
nų penktadieni liepos 
13 d. Woodman salėje, 
kampas 33-'Cios ir Lime 
st., 7:30 vak vak.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETAS.

B0YS AND GIRLS -
■..............

* You are invited to 
sing in the children’s 
chorus at the World’s 
Fair on the Lithuanian 
Day, August 5.

! Pleaše come to learn 
the songs Friday, Jiily 
13, at 7:30 P. M., 
Woodman’s Hali, corn- 
ėr 33rd and Lime sts.....

LITHUANIAN DAY 
C0MMITTEE A CEN- 
TURYOF PROGRESS

su 2324 Sp, Leavitt st., te
lefonas Canal 1678.

A Gay Rėminder
THE FURR0W in your 

friėhdš morning maij next 
wėek vrill remind them that 
you are ' ohe of thosį charm- 
ing š people who think of them 
ift small things. ils

Of ’ course you’H haye to 
hurry, j būt that only adds to 
thę įųn ,/of' it. Sėdd mailing in
structions < and 50c to' THE 
LITHUANIAN .Y0UTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chičago, 111.

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad Ateity pra

nešimą apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
rę yisokį biznį, kaip ir pikni-

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki; ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengė ligą pasitik
ti . 'Kad mums bent sergant gal
vą. nekvaršintų iš- ko - gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, Ii gbpbučio. 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 if $16 savai
tėje/ Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIU DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1789 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
hedėly 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 Draugijom

V • • ' I* ' ■

KAMBARYS ant ręndos'Class No.
1. Be valgio, z. ; ~ H >. 

4402 S. Arteęian Avė.

Business Chances 
Pąr^avimui Bizniai 

' PARSIDUODA alinė arti gatve- 
karių bames, • biznis išdirbtas per 
daug metų. . . ■

6818 Sm Ashland Avė.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
ne. 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 sdvininką greitai, nes čia 

yrą bargenas. . / . ;-

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

2001 Canalport Avė.

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

v*. 7121^80. Halsted St.
.-. .................. .ru..ij ................... ........... ........

PARDAVIMUI alaus tavern. 5 
kambliai pagyvenimui, gera išdirbta 
vieta, parsiduoda pigiai.

2122 W. 63. St.

, n TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELI PASIRINRIMA 
AMERIKONIŠKOS

CLftSSIFIED APS
Business Service
Biznio Patarnavimas

M ■

iii r

■1

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR
COMPANY

4707 So. Halsted St.
Tel; YARDS 0803

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašalkite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.
/ THE BRIDGEPORT ROOFING

COMPANY
■ • 8216 So. Halsted St

Tel. Victory 4965
----------------- , ......... 1,.^-, , ...................... ........................................

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namv 
savininkams reikale nesusipratimų sr. 
rendaųninkais. Maža narinė mokestis. 
Expftr$ų patarimas visose namų savi- 
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

; Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met 
—■ -.............■- ................ ............... • . .

Lietuviška įstaiga - 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream

8645

J ALUDĖ ant pardavimo. . Pilnai 
{rengta, 20 pėdų barai. •

1902 S. Westem Avė.
■...r "-*■ . ■'11 1U.- '

RESTAURĄNTAS ir. Tavern par
davimui, gera ąpielinkč, Savininkas 
važiuoja Europon. -< *

14fi7 S. Sąngamon St.

TAVERN pardavimui. Apivarta 
$500 i savaitę. Nebrangiai. Duosiu 
geras sąlygas, jeigu norima. Atsi- 
sišaukite 4842 So. Ashland Avė. ,

't ■ j»'M t‘ m i '■ ■ ii ——I »

DEL labai svarbios priežasties 
parsiduoda gerai išdirbtas tavern, 
ant dideles bizniavos gatvės. Biznis 
eina labai gerai. Priežastį pardavi
mo persunku vienai moteriai apsi- 
dirbti. 1706 W. 47 . St.____________

PARDUOSIU atbą išrenduosiu 
Saldainių, Ice Cream, mokyklos reik
menų Cigarų ir visokių smulkmenų 
krautuvę. 1734 S. Union Avė. Tel 
Canal 1180.

Real Estąte For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui ,

IEŠKAU PIRKTI NAMĄ, kad 
butų geroj vietoj ir. dabartinės ver
tės. Turiu $1000, o gal sutaisysiu 
ir $2000, kad reikės. Prisiųskite 
laišką ką turite.

■ . Bok 187
Naujienos, '. - s ’ 

1739 So. RaUted St.

Konu — Pretzel’ių 
SO. WALLACE STREET 
• Tel. Yards 4996 

Chicago, I1L '

.PRIVERSTAS parduoti namą gra
žiausioj Chicagos lietuvių apielin- 
kčj ir pigiausia visoj Chicągoj, tik 
$2450. Ant lengvų išmokesnių, ge
ram jįmogiū jeigu norės. Rašykite 
Box 136, Naujienos, 1739 South 
Halsted St




