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SAN QUENTIN, Cal., 1. 15. 
—Du kaliniai liko pakarti vie
tos kalėjime už žmogžudystes.

taksi šofe- 
tęsiasi nuo 

baigiamas

LOS ANGELES, Cal., 1. 13. 
— Nuo gegužės 1 d. Los An
geles paviete vaikų paraližium 
susirgo 1,411 žmonių. 20 žmo
nių mirė.

Du kaltinamųjų bus pasmerk
ti mirčiai, o kiti 7— kalė ji-, 
man

Hitleris paskyrė 32 teisėjus, ku
rie‘turės teisti “išdavikus” įr 
maištininkus

Kaina 3c

....... • -,5-v -- -'-c: Fr*

’• ‘■i!1'1 -‘A 1 ‘ • '\F*-

’W3

NAUJiENO
■The Lithuanian Daily News

Entered as second-class mattėr Mapch 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
‘ \ / under the Act of Mareli 3, 1879 7

' v . -.'i

The First and Greatest LithuaBian Daily in America

NAUJIENOS
* ' 11THUANIAN DA1UY NlW»

PUBLISHED BY THE LITHUANTAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Habrted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
W« OOOURPAltt

Chicago, III., Pirmadienis, Liepos-July 16 d., 1934 m.

S

baimes, 
badas, 

žmonės

GeneralisStreikas
San Francisco

Užuojautos streikas parėmimui dokų ir 
laivų darbininkų prasidės šiandie ryte

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 15.—Organziuoti darbinin
kai panaudojo savo stipriausi 
ginklą, paskelbdami generalinį 
streiką išreiškimai užuojautos 
ir parėmimui streikuojančių 
dokų ir pakraščių laivų darbi
ninkų.

Generalinį streiką paskelbė 
centralinė darbo taryba, kuri 
įsakė jau balsavusioms dėl pa
skelbimo unijoms pradėti strei
ką šį pirmadienį, 8 vai. ryte. 
Kitoms unijoms, kurios dar 
nėra balsavusios dėl streiko, i 
sakė ti/ojaus padaryti balsaviV 
mus ir prisidėti prie streiko.

Generalinis streikas išsivys
tė po pustrečio menesio pakraš
čių laivų ir dokų darbininkų 
streiko Pacifiko uostuose.

Vekiausia San Francisco ge
neralinis streikas gali persi
mesti ir į kitus pajūrio mies
tus, jei iki to laiko dokų ir lai
vų darbininkų streikas nebus 
sutaikintas—Los Angeles, Cal., 
Portland, Ore., Spokane, Wash. 
ir k.

Jau dabar San. JEįįanęisco 
streikuoja 12,000 darbininkų, 
neskaitant 27,000 streikuojan- 
čų dokų ir laivų darbininkų. 
Pirmadienio ryte prie streiko 
prisidės dar 35,000 darbininkų.

Streikas vis plėsis, prie strei
ko prisidedant vis naujoms 
unijoms. Prie streiko rytoj 
prisidės ir gatvekarių darbi
ninkai.

Kadangi dėl taamsterių ir 
bučerių streiko maisto miestui 
nepristatoma, tai yra 
kad mieste gali kilti 
Todėl turtingegsnieji
ir svečiai bėga iš miesto, kad 
jiems nereikėtų alkio kęsti.

Valdžia deda pastangų strei
ką taikinti, bet tas darbas ne
vyksta, samdytojams nenusi- 
leidžiant ir atsisakant išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Sam
dytojai net nesutinka kolekty
viai tartis su darbininkais ii 
kiekvienas nori tartis atskirai. 
O ir patys taikintojai bijosi 
kiek griežčiau pasisakyti.

Didžiausia kova eina dėl sam
dos įstaigų—“samos salių”. Da
bar jas kontroliuoja samdyto
jai, kurie samdosi tik tokius 
darbininkus, kurie jiems patin
ka, o kiti negali gauti darbo. 
Darbininkai reikalauja tų sam
dos įstaigų—“samdos salių”. Da
lė tų lygiai išdalintį^darbą tarp 
darbininkų. Tame dalyke dar
bininkai yra taip griežtai nu
sistatę, kad nesutinka tą da
lyką nė arbitracijai pavesti.
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9 armehai nuteisti 
už nužudymą bažny

čioje arcivyskupo

mM.

Hitlerio suruoštos 
skerdynės pagy

dė anglus
LONDONAS, L 15. — Mos- 

ley fašistinis judėjimas, kuris 
niekad nebuvo stiprus Angli
joj ,visai susmuko po Hitlerio 
suruoštų nacių vadų skerdy
nių Vokietijoje. Tomis skerdy
nėmis anglai tiek pasipiktino, 
kad jie ir girdėti apie diktatū
rą nebenori.

Našlės namuose 
do $217,600

EAU CLAIRE, Wis., 1. 13, 
— Pereitą savaitę pasimirė 
Mrs. Alice Hayden. 79 m., naš
lė garsaus advokato, kuris mi
rė 1903 m. JI gyveno labai ku
kliai, mažai kur rodėsi ir ne
manyta, kad ji butų turėjusi 
didelį turtą. Bet ieškant po jos 
namą jau surasta paslėptus 
$217,600 pinigais ir Laisvės 
bonais. Ieškojimas dar tęsiasi.

0TTAWA, Ont., 1. 15. —Ka
nados valdžia pranešė provin
cijų valdžoms, kad Ji daugiau 
nebešelps provincijų ir pašau
kė Kanados 9 provincijų pre
mjerus susirinkti liepos 30 d. 
ir pasitarti apie bedarbių šel
pimą.

0. R R
Chicagai ir apielinkei federa* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:28. leidžiasi 8:- 
24.

Rusija pakėlė algas 
karo reikmenų 

darbininkams
. MASKVA, 1. 25. — Algos 
darbininkams, kurie' dirba prie 
šalies gynimui reikalingų karo 
reikmenų, liko , pakeltos 10 
nuoš. Be to tie darbininkai 
gaus visokių privilegijų. Jų 
pajamų taksai bus sumažinti, 
taipjau gaus bonus už ilgą tar
nybą.

NEW YORK, 1. 15. — Jury 
rado kaltas devynius armėnus 
už nužudymą bažnyčioje vy
riausio armėnų arcivyskupo Le- 
on Toųrian, kuris liko nuduo
tas peiliu vedant, kalėdinę pro
cesiją. ■ ■■ '

Du. jų rasti; kalti' už pirmo 
laipsnio žmogžudystę ir jie bus 
pasmerkti mirčiai. Kiti sep
tyni rasti kalti už užmušėjistę. 
•Juos laukia kalėjimas— nuo 
10 metų iki gyvos galvos.

Arcivyskupas buvo rėmėjas 
“bedieviškos” sovietų Rusijos 
valdžios ir piktai kovojo pat
riotus, kurie reikalavo, Armė
nijai nepriklausomybės, kurią 
bolševikiška Rusija išplėšė. Ar- 
civyskupą nužudo nariai armė
nų revoliucinės draugijos Taš- 
nag.

Pateko kąlėjiman
NEW YORK, 1. 15.— Sep

tyni nariai blackmailerių šai- 
kos liko nUtėišti kalėjimai! nuo 

iki 71/2 ųietų. Jie prisivi-' 
liodavo kokią; nors auką, su-, 
keldavo muštynes ir vienas, ių 
apsipildavo “ketėhupu” ir “ lik
davo “užmuštas”. Tuojaus pri
statydavo “policijai” ic kad iš
sipirkti, auka| turėdavo sumo
kėti nemažą pinigų sumą.

Holandas pasiskelbė 
valdonu, mažos 

Andortos

žmones prigėrė 
Japonijoj

TOKIO, 1. 15. — Jau žino
ma, kad 125 žmonės žuvo ir 
206 žmonių pasigendama pot
vyniuose vakarinėj Japonijoj. 
Apie 25,000 žmonių liko be pa
stogės.

SAN FRANCISCO, 1. 15. — 
Vakar pasimirė rašytojas Ju
liau Hawthorne, 88 m., vie- 
nintėlis sūnūs garsaus pereito 
šimtmečio Amerikos rašytojo 
Nathaniel Hawthornė.

Julian mokinosi inžinierystės, 
bet jos nebaigęs pradėjo raši
nėti ir yra parašęs daugelį kny
gų, kurios savo lakiu buvo po- 
puliarės, bet dabar yra užmirš
tos. 1912 m/ jis pakliuvo teis
man už rašinėjimą apgarsini
mų prigavingoms kasyklų kom
panijoms, kurios išvyliojo iŠ 
žmonių $3,500,009. Jis pats tas 
kompanijas tvėrė ir savo var
du jas dengė. Už tą jis buvo 
nuteistas 
tik kelis 
juo buvo 
žmonių, 
paprastu 
biuu

Du žmogyagiai pa
smerkti mirčiai

BONIFAY, Fla., 1. 15. —Ber- 
nord Retherford, 20 m. ir Mil- 
lard Keth, 18 m. liko pasmerk
ti mirčiai elekteros kėdėj, o 
pastarojo brolis Dewey Keith 
liko nuteistas visam amžiui ka
lėj iman už pagrobimą Mrs. 
Phelps, 77 m. Pagrobdami se 
ną moterį jie pelnė tik $1.80, 
bet už tą dabar turės atsakyti 
savo gyvastimi. Jie liko pa
smerkti einant naujais Flori
dos įstatymais.

LA VIEJA, Andorroj, 1.
— Mažos Pirenejų kalnuose 
esančios respublikos Andorrą 
valdonu pasiskelbė avantiūris
tas holandas, kuris vadina sa
ve Orange grafu* ir Skossyness 
baronu ir tuojaus paskelbė ko
vą Seo de Urgel vyskupui, ku
ris valdo Andorrą * bendrai su 
Franci jos prezidentu.

Tas baronas prieš kiek laiko 
atvyko j Andorrą su turtinga 
amerikiete gyvnašle ir abu čia 
apsigyveno. Jis išsiprašė An- 
dorros pilietybę ir tuojaus pra
dėjo maišytis j politiką. Už tą, 
jį vyskupas ištrėmė į mažą pa
sienio kaimą. Iš ten jis dabar 
išleido karštą manifestą, ku
riame jis pasiskelbia Andorros 
valdonu, panaikina dabartinį 
parlamentą ir skelbia naujus 
rinkimus <ugp. 3 d.. Jis skel
biasi atstovaująs “Franci jos 
karalių” ir paskiria naują pre- 
mierą Don Pedro Torres. Sar
koma, kad jis turys nemažai 
pritarėjų.

ARNOLDS PARK, la., 1. 15. 
—Keturios jaunos merginos ir 
jų prižiūrėtoja ' prigėrė West 
Okoboji ežere, kur' jos braidė 
ir pateko į gilią vietą. Jos Žu
vo viena kitą gelbedamos.

PITTSBURGH, Pa., 1. 15. — 
Plieno darbininkų unijos pre
zidentas Tighė paskelbė, kad 
pasiekta susitarimo dėl blekų 
liejiklų darbininkų algų. Jie 
laimėjo 31/2 nuoŠ. algų pakėli
mą.

kalėjman, bet sėdėjo 
mėnesius. Kartu sti 
nuteista' daug žymių 
Po to jis buvo tik 

bendfadar-laikraščių

WASHINGTON, 1. 15. • — 
Westem Wholesale Tailorin^r

Denver, Colo., netekd Mo
linojo Aro dėl nepildymą dArbo 
valandų ir algų kodekso.

Sako, Rusijoj badas, 
tik bolševikai 

tą slepia-

klabamos audinyčių 
darbininkai ruo

šiasi streikuoti

Jau pradėjo veikti 
Vokietiios speciali 

teismai

: NEW YORK, 1. 15. — Ru
sijos bolševikai esą nenori pri
sipažinti, kad Rusijoje yra'ba
das ir atmeta visus kitų šalių 
pasiūlymus gelbėti badaujan
čius.

Rusijos ambasadorius Troja- 
novski irgi bando nuginti buvi
mą bado ir sako, kad šelpimo 
komitetus organizuoja tie, ku
rie nori diskredituoti sovietų 
Rusiją.

Bet Dr. Ewald Ammendė, 
sekretorius Viennos gelbėjimo 
komiteto, paskelbė visą eilę 
įrodymų ir skaitlinių, parodan
čių, kad, pereitais metais Ru
sijoje badu mirė mažiausia 5,- 
000,000, žmonių ir • kad šią žie
mą, šalį laukia dar didesnis ba
das. <

Tragiškiausias dalykas tame, 
kad kuomet žmonės milionais 
miršta badu, tai bolševikų val
džia eksportuoja grudus ir per
nai išvežė į užsienį 1,700,000 
bušelių grudų .

BERLYNAS, 1. 15. — Va
kar pradėjo veikti speciali teis
mai, kurių pareiga bus teisti 
“išdavikus” ir visokius maišti 
ninkus. Teismas galės' juo» 
pasmerkti mirčiai, nežiūrint į- 
statymų, Vien atsižvelgiant na
cių interesiį. ' J

Hitleris paskyrė 32 teisėjus, 
eurie sudėjo priesaiką justici
jos ministeriui Giiertner. Teis
mas posėdžiaus Prūsijos sei
mo rūmuose.

Austrijos policija už
mušė 3 žmones

VIENNA, L 15. —Trys žmo
nės liko užmušti Žandarų mū
šyje su “kairiaisiais radika
lais’”. Kalten-Leutbegene.

Leorene teroristai* išsprogdino , I
rakandų sandelį. .

-Bulgarijos•SOFIJA, U. 15.
kariuomenėje esąs susektas šuo 
kalbia nuversti karininkų vai 
džią.

MOUNT CARMEL

Hitlerio kalba—or
kestras ant skęs

tančio laivo

Japoniją reikalauja 
panaikinti laivyno 

apribavimą
TOKIO, 1. 15. Okada ka- 

bilietas savo pirmame susirin
kime1 nubarė reikalauti panai
kinti karo laivynu aprybojimus 
ir pripažinti Japonijai lygybę, 
taipgi kartu tiek ginkluotis, 
kad niekas nedrystų Japoniją 
pulti.

Vajus Vokietijoje 
prieš eikvojimą

BERLYNAS, 1. 15.— Vokie
tija jau priprato prie visokiau
sių vajų, kampanijų ir “judė
jimų”. Dabar gi Darbo Fron
tas paskelbė 100 dienų vajų 
prieš “eikvojimą žalios medžia
gos”. Ypač yra raginami" dar
bininkai sunaudot* iki f pasku*- 
tinio šmotuko gumą ir kitą im
portuotą žaliavą.

BERLYNAS, 1. 15. — Hit
lerio kalba “reichstagui”, kuri 
buvo per radio perduota »visai 
šaliai ir kurioje Hitleris bandė 
pateisinti savo surengtas sker
dynes, pakėlė nacių sekėjų 
ūpą/ Bet apsižvelgiant į kas
dien vis labiau blogėjančią Vo
kietijos ekonominę padėtį, dau
gelis pripažysta, kad jo kalba 
buvo lygi griežimui orkestro 
ant skęstančio laivo—vien tam, 
kad palaikyti ūpą.

Hitleris pasigyrė, kad jis 
yra augščiausias teismas ir kad 
jis vienas tegali išgelbėti Vo
kietiją, todėl veikęs skubiai ir 
griežtai, šaudydamas “maišti
ninkus.” Vokietija esą galin
ti gyventi viena, be ryšių su 
kitomis šalimis.

SAN FRANCISCO, 1. 15.— 
Elainė Watson, 8 m., pametė 
savo baltą zuikutį ir nuėjo jo 
ieškoti į kaimyno tamsų rūsį, 
kub ją vėliau rasta išgėdintą 
ir nužudytą, o rusies gyventojo 
Albert Ruske, 28 m. bedarbio, 
tėvo trijų vaikų, puode virė 
zuikis. Jis prisipažink), kač 
jis pasigavęs zukį, nes jo vai
kai neturėję ką valgyti, o pas
kui nužudęs ir žukįo ieškojusią 
mergaitę. Spėjama, kad jis j 
yra pamišėlis.

III., 1. 
15.—Du broliai ir jų draugas 
prigėrė patekę j gilią vietą be- 
simaudydami Wabash upėj.

— .. -""i 1,1 . -
GREENVILLE, Pa., 1. 13. 

— Gąisrąs sunaikino Green- 
ville Steel Cąr Cp. dirbtuves; 
Nuostoliai siekia $150,000. 450 
darbininkų liko bė. dArbo.

drai

1. 15 
nuta-

BIRMINGHAM, Ala., 1. 15.— 
Trijų audinyčių darbininkams 
jau streikuojant, šiandie susi
rinks atstovai visų valstijos 
audinyčių, kad pasitarti dėl 
paskelbimo 18,000 darbininkų 
streiko audinyčiose už pakėli
mą algų ir trumpesnes darbo 
valandas. Dabar jau streikuo
ja 2,000 darbininkų trijose au
dinyčiose.
Gręsia Minneapolis trokų 

vėrių streikas
MINNEAPOLIS, Minn., 

—Trokų draivėrių unija 
rė paskelbti trokų draiverių 
streiką pirmadienio naktį, ka
dangi samdytojai nepildo su
tarties, padarytos po pereito 
ątreiko. Tečiaus tarp pačių dar
bininkų nėra santaikos, nes jie 
yra susiskaldę į kelias frakci
jas.

St. Paul trokų draiveriai nu
tarė prie streiko nesidėti, nors 

1 dar yra vilties, kad jie tą savo 
nusistatymą atmainys.

Streikuos
KOHLER, Wis.f 1. 15. — Koh- 

ler plumingo reikmenų komp. 
darbininkai nutarė sustreikuoti 
pirmadienio ryte. Darbininkai 
reikalauja kolektyvių derybų ir 
30 vai. darbo savaitės.
c. Pikletuos svogūnų laukus

Šimtai žmonių žuvo 
Indijos potvyniuose

SIMLA, Indijoj, 1. 15. — 
šimtai žmęriių žuvo potvyniuo
se, kurie ištiko Assam provin
cijoj 1,000 ketv. mylių plotas 
likęs užlietas. 300 »ketv. my
lių plote namai nunešti ir vi
si gyvuliai prigėrė .

visus streikierfai vyksta pikiė- 
tuoti didžiausius Amerikoje 
Scioto pelkėse svogūnų laikus. 
Jie yra nusistatę arba priversti 
kompaniją išpildyti darbininkų 
reikalavimą pakelti algą iki 35c 
į vaL ir įvesti 8 vai. darbo die
ną ,arba neleisti išgabenti už
augintus svogūnus.

Trys streikai Clevelande
CLEVELAND, O., 1. 45. — 

Dviejų kompanijų, 
rių streikas, kuris 
geg. 3 d., jau esą 
sutaikinti.

Tug Firemen’s
men’s Protective Ąssn. nutarė 
streikuoti už 8 vai. darbo dieną, 
vieton dabar dirbamų 12 vai.

Nuo geg. 27 d. streikuoja 
Čleveland Fle Co. darbininkai.

WASHINGTON, 1. 15. —Paš
to viršininko trečias pagelbi- 
ninkas Eilenberger radio kal
boje pareiškė, kad nors laik
raščių siuntnėjimas paštui kai
nuoja į metus $106,975,000, 
laikraščiai sumoka tik $18,- 
151,110, taip kad valdžia turi 
$88,000,000 > gryno nuostolio. 
Tečiaus kadangi laikračiai yra 
šaliai naudingi ir reikalingi, tai 
laikraščių ‘ siuntinėjimo kaina 
nebus keliama.

• ' ‘ ' 4/
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MANCHĘSTER, Ky., 1. 15. 
—Du žmonės liko peršauti, abu Į 
gal mirtinai, ginče apie tai, ar 
jų kaimynas gali legaliai bal
suoti mokyklųf tarybos rinki- 

., muose.’

Klausykitės 
Naujienų į ,

Radio Programų
SEREDOMIS 

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles
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CLEVELAND, OHIO

kad didžiumai
[Suvienytų Valstijų

Į*

Jeigu bus gaji didžiumos Socialistų Par-

jaunosios pasiekusi

nelegalus nuotaika įstatymui, kad aš iŠ užsire-

Naujienas galima gauti nusipirkti kasdien pasSilver’s Florai Shoppe 6400 Superior avė.

LSS. ruošti sezoną, jaunuolių

ar daromos prisirengi- propagan- taip karo

Utiiii mUMn

[korespondencijos ĮThomas padare at- ku* darant, aš my-

gteUtest plėnty the world has o vidutyje gana graži pieva. O! ėvėr knotVA? (
you kt}bw ivhy millions yra geri stalioriai ir darbštusLSS. ŽINIOS

Paragrafai iššaukę 
karštus debatus De
troito konvencijojSuv. Valstijų Socialistų Partijos konvencija Detroite birželio 3 d. priėmė princmų deklaraciją iššaukusią nepaprastai karštus debatus, čia paduodama pora deklaracijos paragrafų, nes į kai kurtas jų vietas daugiausia atakų atkreipta.
Štai vienas tų paragrafų'.Socialistų Partija yra priešinga militarizmui, imperializmui ir karui. Ji siūlo panaikinti nepaliaujamas eko nomines kapitalizmo grumti- nes, kurių vaisium yra tarptautiniai konfliktai.. Socialistai negali toleruoti ne karo, nė ruošimosi jam. Suvienytomis jėgomis socialistai dės pastangas išvystyti patikėtinas darbininkų klasės priemones konfliktams rišti taikiu budu. Jie dės pastangas kariškam mankštinimui pašalinti iš mokyklų, kolegijų ir stovyklų (camps). Jie priešinsis milita- riams paradams, maršams ir išlaidoms,( nežiūrėdamitokios parodos bus tiesioginiam karo mui, ar militariai dai; jie priešinsismetu, taip taikos laiku. Jie Iš

tikimai rems, tragingame ka
ro įvyky j, kiekvieną iš 
savo draugų, kurie dėl prieš
karines darbuotės arba dėl 
atsisakymo tarnauti karui, pa
teks į konfliktą su publikos 
opinija arba su įstatymu. Be to, pripažindąmi saužųdiš- ką moderninio karo pobūdį ir neišskaičiuojamai, -sunkią karo pasėkų ffaŠtą, kurF labiausiai spaudžia darbo klasę, jie kolektyviai atsisakys už- girti arba paremti bet kurį tarptautinį karą; kaip tik priešingai, agitacija ir opozicija jie dės didžiausias pastangas, kad ne juos karas, o jie karą sulaužytų. Jie pasi
tiks karą ir detalius planus 
karui, kuriuos jau yra išbrai
žiusios valdžios rankos karui 
daryti, nuįsiriiu jpasipriešini
mu, organizuotu, kiek prak
tiška, į generalį darbo unijų 
ir profesionalių grupių strei
ką, kad suvienytomis pastangomis padaryti karo vedimą praktiškai negalimą ir pakreipti kapitalistinio karo kryzį į Socializmo laimėjimą.

Antras paragrafas:Socialistų Partija iš naujo pareiškia savo įsitikinimą politine ir ekonomine demokratija, bet nedvejodama! imasi užduoties pakeisti kapitalistinio parlamentarizmo falšyvą demokratiją (bogus J demo- cracy) tikra darbininkų demokratija. Kapitalizmui pražūtis nulemta.Įima pakeisti balsavimu, tai tija džiaugsis, kils dėliai to,nebus pripažintos teisės po to, kai balsuotojai suteiks mums savo įgalioj/mą (mandatą), mes nesidrovėsime sutriuškinti savo darbininkišku solidarumu neatsargias reakcijos jėgas ir konsoliduoti Socialistų valstybę. Jeigu kapitalis
tinė sistema susmuktų ben
drame mišiny ir betvarkėj, 
kas neduoda galimybės tvar
kingai akcijai; tai Socialistų 
Partija, nežiūrint ar ji bus ar 
nebus tokiame atsitikime di
džiumoj, neišsigąs atsakomy
bės suorganizuoti ir palaikyti 
valdžia darbininkų viešpata
vime (under the ivorkers 
rate). Tikra demokratija yra brangi priemonė pažangai; bet tikrą demokratiją turi sutverti pasaulio darbininkai.

**

Pabrėžti sakiniai yra tie, kurte iššaukė smairkiausios kritikos taip pačioj konvenci- joj, taip, konvencijai išsiskyrus, partijos spaudoj. išiame LSS. Žinių leidiny, kitoj vietoj, paduodama Louis Wald- mane kalbos ištraukos, pasižymėjusios ypatingai aštria kritika pačioj konvencijoj.
♦

Priimtos Detroite 
Socialistų Partijos 
principų deklaraci

jos kritika.

Ir ką reiškia jūsų žodžiai "bendras susmukimas”? Kas duos jam definiciją? Kokiose\ apystovošė jus sukursite revoliucinę valdžią, už kurią dabar pasisako.te. Kaip daug susmukimo reikajimga? Kas bus tas sprendėjas? Kas įver*Į tins faktus? Kas nuspręs pa-; dėtį?.,.Aš rėmiau St. Louis rezoliuciją (priimtą specialiai šaukto j konvencijoj prieš Pasaulinį karą. V. P.). Aš buvau NeW Yorko legislaturos nariu, kai minios užplūsdavo salę kada kalbėdavau prieš karą, karo metu, kai mes vėlai sėdėjome vasario 11-tą iri argumentavome karo klausi-' mą, kai mus švilpė ir baubėH teisingi jt ištikimi

NAUJIENOS, Chicago, UI.- ---- -- ‘ ----- -Ventoj ų sluoksnius, kokiems priklauso kunigai, Vis platesniu Maštabų apima nepasitenkinimas fcą^talistUe sisteW<]upoa inilKmiš atc^jobless > ir kad net tie Sluoksniai imaįvvhy factorlės are closed => žiūrėti į "] a. . v t t - x. --------------,bę” kaip į šalies išganymą, i materials arė being destroyed'visais patogumais, vandeniu'vi-į Ir dar reikia turėti ©menėj, —why ^ar with its/ destruct- duje; antras —tai pašilinksmi-] kad prasmė žodžių "coopera- ion and mass murder counti- tive commoriwealth”, kaip nually menaces a supposedly j kad jie vartojama Amerikos eivilized world? spaudoj, mažai tesiskiria nuo Are you willing to take an socialistų pareiškimo "sočiai- interest in your own condi- ist statė.” —V. P.1 tiohs and the problems of the'|wotld as Aveli—sdbh an inte- Įrest that you do two things— 
j wei re i n the 

į preseni mess\
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kadangi Šios salos savininkai/ >1 žmonės, tad viskas gražiai np- ii why factorlės are r closed -—įdirbta it įrengta. Yra du vafiat-' žiūrėti į "kooperatyvę vMsty-q why the vast šittpluses of raw įnamiai. Vienas gyvenamas, su]

Čia paduodama ištraukos iš kalbos Louis Waldmano, New Yorko socialistų delegacijos nario, pasakytos Detroito konvencijoj.Štai Waldmano kalba:...Draugas Haphood pareiškė, kad priežastis, dėliai kurios mums nesiseka, ir priežastis, dėliai kurios darbininkai neremia musų plačiau, esanti ta, jogei mes ne pakankamai kairus. Aš kviečių delegatus atsiminti neseniai įvykusį referendumą, laikytą Suvienytose Valstijose — na- cionalį referendumą... Hoveris kalbėjo už reakcijos bankininkus. Rooseveltas kalbėjo už specialius Suvienytų Valstijų interesus. Norman Tho- mas kalbėjo už save ir už musų partiją. ' Balsavimo pasėkos buvo daug maž tokios: 16 ar 17 milionų Amerikos darbo klasės balsų paduota už Rooseveltą; septynetas ar aš- tuopetas milionų už Hooverį, ir vos plikučiai aštuoni šim- Jai' tūkstančių paduota už Norman Thomasą.Mes nesame pakankamai kairus!... Sapnuotojai! Svajotojai! Romantikai! Kodėl jus neišsiskirstote dabar, kad pabusti rytoj ? Mes nesame pakankamai kairus Amerikos darbininkams — ir todėl jus norite padaryti saužudžišką deklaraciją šiandie!...Mano iškalbingas draugas Normansišaukimų atsišaukimą, ri, jamliu klausytis: kad iries priešingi esame skerdynėms, karo nuožmumui. Malonus dangau! Ar atsiras šioj konvencijoj nors vienas vyras ar moteris, kuris nesutiks su juo? Mes nesame priešingi protestui prieš karą. Mes tikimės, mes siekiame dienos, kurioj galėsime turėti milžinišką priešingumą karui, bet mes priešinamės, 3rau^ab įrašymui į Principų Deklaraciją rezoliucijos, kuri supančios mus, surakins, supąraližuos mus ir pakrikdys musų pastangas išauginti Suvienytose Valstijose visuomenės opiniją prieš karo žiaurumus, nelaimes ir skerdynes. štai kodėl mes priešingi tai rezoliucijai....Nes ką ši Deklaracija' siūlo?... .Viena: susivienijimą su tais, kurie laužo įstatymą. konvencija šia savo deklaracija blaiviai pareiškia... "Jie (Socialistų Partija) ištikimai rems, tragingame karo įvyky, kiekvieną iš savo draugų, kurie... pateks į konfliktą su pub likos opinija arba su įstatymu” karo laiku. Numetimas bombos priešinga karui nuotaika, išsprogdinimas amunicijos plento priešinga karui nuotaika, bet kuris aktas pnti-karine yra prasikaltimas Ir jus reikalaujate,anksto pasirašyčiau, kordųočiau deklaracijoj, kvailoj deklaracijoj, jogei aš laikysiuos tokios nuotaikos karo metu? Bukaprotystė nebuvo niekuomet taip įšėlušį kaip šioj deklaracijoj..*

ir atakavo ir mušė. Mes stovėjome partijos deklaracijai. Tačiau, draugai, bukime teisingi patys sau: ši pozicija ką tik nepražudė musų partiją po karo.Draugai mano, atmeskite šią rezoliuciją, nė fraze ar paragrafu, atmeskite jos filosofiją, ir padarykime socia- listišką deklaraciją, ant ku* rios mes galėtumėm būdavot! ir augti galia vadovybei, galia prestižui ir pasitikėjimui mu- mis Suvienytų Valstijų darbo |dasės.
Kai kas apie Suvie 
nytų Valstijų Sočia 
, listų PartijąSocialistų Partijos lokalai ir skyriai yra suorganizuoti 46 Valstijose ir Columbia apskrity.Dabartiniu laiku partija turi 1,213 lokalų ir Skyrių. Gi 1932 m., Mihvaukee konvencijos laiku, ji teturėjo jų 649.Vienintelės valstijos, kuriose Socialistų Partija šiuo laiku neturi savo kuopų, yra Mississippi ir Nevada.- Narių stampų^-pardavimas už pirmuosius šešius mėnesius 1932 m. rodė, kad partija tais metais turėjo mokėjusių duokles narių 15,332. Gi 1934 metais, sausio 31 dieną, jos' narių skaičius buvo 28,630. \Pastaroji skaitlinė taipgi liudija narių skaičiaus paaugimą 40 nuošimčių, jeigu palyginti su narių skaičum 1933 m. pra-

• Partijos narių užsiėmimas.Jeigu palyginsime tai, kaip yra susigrupavę Suvienytų Valstijų gyventojai, kokį nuošimtį sudaro darbininkai, profesionalai biznieriai etc., tai pasirodo, kad Socialistų Partija turi savo narių tarpe dvigubai daugiau darbininkų, negu yra darbininkų nuošimtis visos šalies gyventojų tarpe. Partija taipgi turi didesnį, ne kad vidutinį šalies nuošimtį profesonalų ir profesijų darbininkų: daktarų, advokatų, kunigų, nursių, braižyto jų, laboratorijų padėjėjų ir kitų. .Bedarbių partijos narių yra 32.7%; studentai sudaro apie vieną narių skaičiaus nuošimtį namų šeimininkės 19.8 nuošimčių.
Socializmo idėja tikybinėse 

grupėse.Dar žodis kitas, ir šj kartą užteks.Neseniai laikraštis "The World Tombrrow” išsiuntinėjo paklausimus 20,870 šalies kunigų. Tarp kitų paklausimų buvo šitoks:"Kokia ekonominė sistema atrodo jums mažiau priešinga ir labiau sutinkanti su Kristaus ir kilniausiais žydų pranašų idealais?”88 nuošimčiai atsakymų pareiškia — "kooperatyvė valstybė”; 5 nuošimčiai — nurodė kapitalizmą; į nuošimtis fašizmą; 8 nuošimčiai —"kokią nors kitą politinę sistemą.”šitie atsakymai rodo, kad net tokius Suv. .Valstijų gy-

Hartford, Conn. ■ -Aukos antram skridimui......... . . .. ... .Aukavo ,šie asmens po $2: A. Markūnas, Elžb. Plikaitiene, Petras Mikalauskas, A. K, Ke- į lėnus, kūn. Ambot&s, V, M. 'Čekanauskas, Povilas Usbnis I (pirmiau, 1933 m. yra aukavę. Ipo $2 Juozas Kurnėta ir Jonasbaldų svečių pa,$4 buy(> pa8iųstaj Įmėn.). ■ženklelių "Lit. H” išplatinta 73 ir gauta $7.30. Nuo viešų parengimų geg. 26 d. (šioje . dienoje lijo ir rengtas piknikas skridimo naudai rengėjams padarė nuostolių) ir birž. 29 d. gauta pelno $8.86. Rengėjai besirūpinant aviacijos diena ir kitais skridimo reikalais turėjo išlaidų $7.50.Su šiuo pranešimu priglaudžiu čekį ant $22.66.Pirmiau^ kaip jau minėjau aukŠČįau, per Waterburio komitetą buvome pasiuntę $4, o šiemet per SLA 124 kp. iŽd. A. Solį $8.25, tai viso Hartfordo lietuviai s'uteike aukų $34.91. Tai be galo maža dalelė, bet vis gėriau, negu nieko."tigrais”. Taigi apžiūrėję salą] j, Sekys.grįžome prie civilizacijos. Radome didelį būrį žmonių prie ilgų stalų, kurie buvo apkrauti įvairiais skaniais valgiais.Vakarienė ir kalbosBaigiant puotauti, p. Mizeris, kaipo toastmeisteris prabilo į svečius, paaiškindamas parengimo tikslą ir reikšdamas gerus linkėjimus pp. čirvinskams ir padėką gaspadinėms, ypatingai p. čirvinskienės sesutei, p. Simonaitienei ir pp. Čepulio- niams, kurie daugiausiai triūso padėjo už tokių skanių pietų pagaminimą.Kalbėjo giminės, draugai, p. ' Čirvinskienės motina, p. Norkienė, su ašaromis akyse lin- , kėdama savo dukrelei ir vyrui ir (toliau gyventi laimingai ir taikiai, kaip per praėjusius 20 metų. Visi linkęjo pp. čirvinskams kuo geriausios ateities. P-ia Norkienė buvo ypatingai sujaudinta šio, įvykio, nes, anot jos pačios žodžių, tai bus bene paskutinis toks apvaikščiojimas jos gyvenime. Ji senutė žilgal- velė. Barbenu lenktynėsBuvo perstatyti kalbėti ir du barbenai, pp. Andrijauskas ir Aleksynas, čia turiu pasakyti, kad nors abudu barberiai, bet Andrijauskas pasakė kur-kas geresnę prakalbą. Aleksynas kalboje nurodė į pp. čirvinskus kaipo pavyzdingus žmones, kurie išaugino gražią šeimyną, sUnų ir dukterį.! Kaipo geri lietuviai, visi priklauso prie SLA ir energingai darbuojasi turtingiausioje lietuvių organizacijoje Amerikoje.Po kalbų Visi svečiai išsiskirstė į mažus būrelius ir disku- savo vieni apie SLA, kiti apie Hitlerį, dar kiti dainavo, žaidė, etc. Nei nejutome kaip pradėjo temti ir noroms-henoroms ♦turėjome skirstytis namo.Veikia SLA 77 kuopojeDar keletą žodžių apie čirvinskus. Tai paganžųs žmonės, ] draugiški ir malonus, keletą metų atgal jie buvo gana aktyvus SLA 77 kp., ypatingai supus Ir duktė daug prisidėjo prie jaunuolių veikimo, kaip tai rengime teatrų, koncertų. Ir tėvhi prisidėjo vienokiu ar kitokiu budu. P-as čirvihskas» rodos, yra čempionas bilietų pardavinėtojas kuopoje. Jeigu apsiima, tai nuo širdies stengiasi atlikti pareigą. Pastaraisiais metais, kaip visus, taip ir jį paliete depresija ir gal dėl to pp. čirvinskai dabar neda- tyvahja tiek daug kuopos veikime* Bet aš esu tikras, kad ir vėl ateis kuopai į pagalbą trumpoj ateityj. ' \Sveikinu pp« čirvihskus su jų 20 metų ženybinio gyvenimo sukaktuvėmis ir linkiu visokios laiihės ateityje.Vienas iš svečių*

nimui. Yra gana didelis kambarys su kieto medžio grindimis šokiams. Yra pianas ir vi-|. sur užtektinai togumui.*‘WildI Apžiūrėjęs Cmmti'y” vasarnamius iŠ] vidanš fr iš lauko, nutariau sli* sipažinti daugiau su salos "giluma”. | salos galus neturėjau! drąsos eiti, nės, sako, kad tetiĮ j dar “Wfld Country”, Mano laimei kaip tik tuo laiku atplaukė p. V, Mizer, tas civilizuotas dzūkas ir labai drąsus vytas. Aš jam pareiškiau savo norą I padaryti ekspediciją į vidui!
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Socialistinės j aunuo- Eiršt^-Learn mhy 
menės organizavimo

Irlaiiaiikin Second—■Find out what you
II <tUol|uU do about it!19 kuopa . planuoja We '“P® that you can see paskaitas ’ ateinanti «« being done , thoBrooklyne yra 'gabių army of America’s_________ kurtė, tikimasi, pf^dtteing classes — the farm- ____________ __________ ______ * _________  parūpins medžiagos Šiam lik- ers an<^ whrkets in thatĮ«Wim>» saios dalies. Mizeris pasiūk__________________________________ they are forced to do without__________kad jam ne pirmu kar-, Chicagos lietuvių socialistų I ^,e vcl<y j tu tenka būti saloje ir yra sutarpe pastaruoju laiku kylo] 80 produced ja pUggtinai apsipažinęs. Ber-klausimas brganizavimo Ame- an“ in,suc11 ^reat PlentY- tikrino mane, kad "wild count- rikoje gimusio įr augusio. lie- We hope that you see the Ly,, nepijoti, nes ten mažai te- tuvių jaunimo, į socialistųof American schools “puriųjų žvėrių”. Labai kuopas. Klausimas atrodo pri- rtosiiig (at a time when we L^į tenka ten susitikti su breridęs.Ba žymi ftmsų kartos dalis yra amžiaus, kuriame gali arbal neužilgo galės pasireikšti kaip piliečiai ir pilietės.Vėl žymi tos jaunuomenės dalis yra baigusi, jei ne kolegiją, tai aukštesnę mokyklą. Ji yra įgijusi mokykloj pradus sužiniam politiniam gyvenimui. Bet tik pradus. Kada įsikalbi su ja, tai pamatai y- patingą jos silpnumą orientuotis svarbesniais politiniais ir ekonominiais klausimais.Bet amžių it* sakysiu, norais ji yra jau pribrendusi politiniam ir rimtesniam socialiam gyvenimui, ir eina į jį, kai gauna pakvietimą ar paraginimą. Kviečiama, ji eina į nublukusius, .dažnai korup-! cįją persisunĮyj^ius ^ęftiokra-j tų ir republikom^ kliubuši Intensyvesnės aiįtadijos pagauta ji eina netr į komunistų eiles, kurios yra pasižymėju-1 sios ne mažesijių visuomenės | demoralizaviiųu už republiko-i nūs if demokratus — tik "kairėj pusėj.”O ką mes, lietuviai socialistai, turime savo tarpe iš jdu- nuomenes? Gal klystu, bet at- ■ rodo, kad* neturime veik nieko. Nes mes, kaip socialistai, iki šiol į jaunuomenę nekreipėme dėmesio. Rockford, III.Tuo tarpu, bent čia Amen- _________ 1koj, .meS gyvename nepapras- p cirvinsk 20 met žėn bi. tų tdejų .bruzdepmg tr keltu gyveMimų sukakftuvės masi. Visuomene ieško naujų ' __________kelių, ieško išeities. It nerei- T o j .kia perdaug gilintis, kad šį L . v‘. a, P^ogąbruzdėjimų pamatyti. Musų d“!yva"tl gr“.. vakarėlyje, pareiga šitokiu laikotarpiu p"?mu‘.pP-Clr’yra juo intensyviau skleisti vin!!kų 20, tų .ženyb'mo gy- savo idėjas [venimo sukaktuvių. Vakarų su-Amerikos lietuvių gyvenime »iminSs ir artimimes vaidiname pamatinę, jei “ga ’ . . , .ne vienintėlę, pažangos rolę. , teko dalyvauti bent ke- Ir šiandie musų, kaip socialis-pj^s® panašiose puotose, bet tų, nauja dienos užduotis yra skyrėsi nuo visų kitų tuo- organizuoti lietuvių jaunuo- p1*’- ^ad ji buvo surengta nepa- menę, kad tą pažangos rolę ji prastoje vietoje — saloje, ku- loštų netolimoj 'ateity taip Paklauso pp. Simonaičiamsbendrame Amerikos gyveni- Struzams. Man pirmu karine, taip musų pačių, ateivių, tu teko būti toje saloje, tadtarpe. —V. P. noriu bent keliais žodžiais apie

|nečd mote education), ofi hundreds of thousands Of young men in the forešt con-1 centration camps, vvorking for $1 a day under military rule. We know that you feel the pliglit of six million of the graduates of high schools and colleges during the past five years who have been unable to find jobs.JOIN A YOUTH ORGANIZA- TION OF ACTlON AND . HOPE.Wė are a leagUe of Amer- ica’s youtli, engaged in a great erusade of education/and or- ganižation, to learn the causes of these seriotiš ctises and to take actibn to abolish for- evet unėmployment, 'štarv-i ation and war.7 Write to us for free leaflėtš on these criticdl i problems/ Come to ou'r' meetihgs. Join us ih this greht mdvement —thįs erusade to end war and hat- red and to establish freedom ^s| and peace and plehty i n America and all over the world.
Yotthg People^s Socialist 

League bf America.
I - -- ■ - , -

-V. P. noriu bent keliais žodžiais apie ją paminėti.npn Apie saląĮdomi SimonaviČių ir Stru- žų sala randami apie tris mylias y į pietus, nuo Rockfordo> __ Sociali- Kočk River upėje. Ties tuo stų Partija išleidžia gan daug daiktu nėra gilu, apie dvi-trys neblogai parašytų lapelių tai- pėdos. Šįmet, žinoma^ Vanduo komų jaunuomenet Ateity kartais pakyla. Rietu šone sa- kiekviename LSS. Žinių sky- loję yra pritaisytas luotas per- riuje bus talpinama bent vie- sikelti iš salos arba į salą nuo nas toks trumpas, lapelis arba | kranto. Nuo kranto iki saloš gali būti apie 160 pėdų ar daugiau. Kitam šone tolis kiek didesnis.Keliantis į salą irklų nereikia, nes ten yra kabelis, už kurio traukdamas persikeli arba į vieną arba į kitą pusę.PAti sala yra apie 100 pėdų tagged and lėtumo ir apie 350 pėdų ilgio*

AN APPEAL 
YOUTH

ištraukos iš jo. —V. P.]Thiš appeal iš addressed to you who are the umen and 
women of tomorroirf’! It is a message to , the youth of America—f ariners, , workers, stu* dents and unemployed.

Do you knoiv why millions go holnelėss, v- .hungty in the ^midst of thė| Pakraščiuose pusėtinai medžių>

„VARTOKITE
ir fili

Pasteurizuota 
PIENĄ „XGeri virėjai vartoja daug šviežio, pasteuri- zuoto pieno prie virimo. Jis pagerina maisto skonį — prideda kvapsnį.Geros motinos prižiūri, kad kiekvienas asmuo šeimoj išgertų stiklą pieno sU kiekvienu valgiu, nes jis padeda išlaikyti sveikatą. 
Taupykite pinigusPirkite šviežią pieną iŠ reguliario savo pieniaus garantuojančiojo gerumą. Jis paliks jį kasdien pas jūsų duris —tai parankus ir taupus būdas pirkti.
MILK FOVNDATION, INC. 
A non-profit orpmizaUon en- 
<lowed to Kire out ocienliffc 
facta on general health.
205 W.Wacker Drivę, QhfcaRo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Buy gloves wlth whot 
it savęs 

gfir* reikalo .■oMtt *

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE
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Išvažiuoja Lietuvon

Cicero Naujos SKALBYKLOSir tiek
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WiI16w Springs, III.
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970 K. nedaliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai.
920 K. nedaliomis nuo 1:30 iki 2:00 vai.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

yra “Bielajus” 
populiarusis lie

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

p. R. šniukas šiandien 9 vai. 
rįyto apleidžia Chicagą iš Dear- 
born stoties, Dearborn ir Polk

Liepos 17, 18 ir 19 d. atveski
te savo vaikus į Mark White 
parkelį '

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

Lietuvių Improvement 
susirinkimas

tuvių Improvement 
iubo darbuotes

£ Dictutor Oueoi guieff

atsilankyti 
kliubui ne- 

prie

iškilmės įvyk-*
McKinley Park

Piknikas nebuvo rengiamas 
pelnui; jis buvo rengiamas kaip 
draugiškas išvažiavimas. Atvy
ko daug svečių ir iš Ghicagos. 
Piknikas buvo visais atžvilgiais 
sėkmingas, tik tos nelemtos 
dulkes svečius kankino:

Vaidinasi Vaidentuvėje
^Vaidyloms

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dariaus ir Girėno 
pagerbimo r iškilmės 

rytoj vakare- sėstis 
persėdi- 

gaunamas “tikietas”, bet

P. Galskis, A. Kau- 
lynas ir Wm. Grybas 

alinės bizny

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

kais buvę pasekmingas biznie
rius i? sunku butų rasti ^okį 
lietuvį siuvėją Chicagoje, kat
ras nėra dirbęs pas p. Kaspa
rą. Jisai ir buvo žinomas kai
po -‘Kriaučių Tėvas”.

' — Kaimynas.

Domininkas Stotkus 
ligoninėje

Pasimirė Luis Kos 
paras

žinomas 'siuvėjas
Luis Kasparas. Jisai savais lai-

Ir Detroite 
Čikagoje šoka 
tuvių tarpe Bieliajųs, o Detro
ito Bielajus niekur nešoka! čia 
įtik taip vadina lietuviai miesto 
salą-sodą prieš pat Kanadą: 
Belle Isle...

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS ,
KONTESTAS ■

Rytoj vakare apie 7 valan
dą McKinley Parke įvyks di
delės iškilmės pagerbimuit mu*- 
sų žuvusių lakūnų kap. S. Da
riaus ir jo draugo lak. S. Gi
rėno. Dalyvauja daugelis sky
rių iš American Legion ir 
American Legion Auxiliary. 
Bus Drum ir Bugle Cofps, 
Firing Sąuads (su šautuvais), 
bus gerų kalbėtojų, didžiųjų

Plačiai žinomas Chicagos lie 
tuviams Fetras Galskis, north- 
sidietis A. Kaulynas ir Kau
ly no švogeris Wm. Grybas 13 
d. nusipirko alinę adresu 1902 
So. Westem avė.

Nauji alinės savininkai sa
ko, kad savo užeigoj jie duos 
ir sriubos ir kitokių valgių.

Toj apielinkėj, kur randasi 
jų alinė, yra nemažai dirbtu
vių. Čia Jose dirbtuvėse dirba 
ir lietuviai. Taigi Galskis, 
Kaulynas ir Grybas tikisi, kad 
lietuviai atsilankys pas juos 
pavalgyti ir stiklą-kitą alaus 
išsigerti.—Senas Petras.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514*16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vąnoš, lietaus ir druskos vanos, 

sftimming pool.
Rusiška it turkiška pirtis -

Moterims serędomįs iki 7 v. y._______
KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 

NIŲ REFRIGERATORIŲ 
AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 

3343 So. Halsted St.
Budfiko Krautuvės Atdaros Sekančiai:

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. po pietų.
Panedėliais, Seredomis ir PStnyčiomis nuo 9 vai ryto iki 7 v. vak. 
Utaminkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Subatomis ndo 9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Ar tik nebus priepolis, o gal 
ir tas nelabas drugys? , Jeigu 
akyse pradeda rodytis šviesos, 
tai reiškia karštis smegenis 
svilina jr galop klajoti nabagė
lis pradeda. Tokie priepuoliai 
dažniausiai išsivysto iš didelio 
susikrimtimo arba kuomet vi
duriai užkietėja nuo dviejų me
tų senumo kiaušinių.

Man prisimena SLA 37-tas 
seimas Pititsburghe, kuomet po 
pasibučiavimo ir sumynimo di
džiumos SLA narių valios, par 
sibučiavusieji- išsirinko P. Ta
rybą pagal savo didžiausį norą. 
Tuom laiku man teko sėdėti 
prie stalo, visai arti S. Bakano, 
kuris turėjo būti išrinktas, bei 
kurį SLA nariai išrinko į iždo 
globėjus, bet Vaidylos ir vaidy- 
lukai vietoje S. Bakano išrinko 
savo “bespalvį”. Ir čia p-as 
Vaidyla atėjęs su ironišku pa
sityčiojimu pašiepė S. Bakaną, 
kad anas tapo neišrinktas į iž
do globėjus. Tuo metu p. Vai
dyla jautėsi gerai ir jokios švie
sos jam akyse nesirodė. Bet 
du metai visai trhmpi ir greitai 
prabėgo ir dabar tam nekultū
ringam pedlioriui pradėjo vai
dentis šviesos ir jų net kelios 
ir visos jį vilioja į glėbį. Jeigu 
jau taip, tai ponai mėlinkrau- 
iai sandariečiai turėtų susiras
ti kitą kapitoną, nes kuomet 
dabartiniam kapitonui visokios 
šviesos pradeda rodytis, jis ga-

18 GATVĖS APIELINKĖ.— 
Charles Shattas, užlaikąs Vieš- 

! būtį ir alinę prie 19 gatvės ir 
j-So. Halsted, sunkiai susirgo. 
Praėjusią savaitę jis pasijuto 
taip prastai, kad negalėjo biz
nio prižiūrėti ir turėjo lovoj 
gulėti. P-nas Shattas betgi ti
kisi greitai pasveikti ir vėl sa
vo biznį prižiūrėti. 1 •

— Senas Petras.*■ **

Legionas 
Lietuvių Skyrius

“Pas Fordą”, esą, dirba tris
dešimts septyni kunigai (įvai
rių tikybų). Sako, ir “popas” 

t su ilgais plaukais' į darbą ten 
l plevėsuoju..;'” (Tmį^* ir savo 
parapijikę). Man kyla mintis:

“Tarybų Respublikų Sąjun
goje daugelis kunigų verčiami 
dirba (miškuose), žiemių Ąme- 
rikos Jungtinėse Valstijose ku
nigai dirba laisvai”...

“Verčiami” ir “laisvai” — 
darbas tas pats, tik priėjimas 
prie jo kitokis.

Arėjas Vitkauskas.

ĮProgramas susidėjo iš dvie
jų dalių — kalbų ir žaismių. 
Programą atidarė ir vedė kliu
bo pirmininkas A. Pocius. Kal
bėtojai buvo vietiniai: klebonas 
Vaičunas, Kz Genis, J. Mockus, 
'p. Yuknis, Ed. Pajaujis ir K. 
Biknius. Visi kalbėtojai užgyrė 
kliubo nusistatymą ir ragino 
kliubą varyti neatleistinai savo 
darbą pirmyn. O tuos, kurie 
dar nepriklauso kliubui, ragino 
prisirašyti. Antros progranio da- 

---- m uty f i

Čikagoje perkant cigaretus 
visuomet gauni degtukų “kny
gelę”* dovanai, retai kuomet 
reikia paprašyti. Detroite ir 
prašant retai kur degtukai pri
dedami. Juos parduoda. Ryšu
lius tos rųšięs degtukų mačiau 
sankrovos lange, kaip patrau
kimą. Girdi, už tiek jų vertės 
moki tik tiek

Ii pats paklysti ir savo pasekė
jus suklaidinti. t

SLA 88 seimas buvo gana at
sargus jpriimdamas'du geru pa
taisymu prie konstitucijos. Pir
mas: 
gaus 
saužudžiai gaus pomirtinę. Aš 
neveliju niekam tokios laimės, 
bet kuomet vaidentuvėje viso
kios šviesos pradeda smegenis 
kaišyti, tuometi visko galima 
tikėtis.

“Kas kraštas — tai tvarka”. 
I Detroito gatvinį elektros ve
žimą čikagietis turi išmokti 
įlipti. Iš papratimo briaunies 
iš užpakalio, o reikia iš prieša
kio; išeini tik per vidurį. Kon
duktorius sėdi per vidurį, prie 
išėjimo, “perkošdamas” per 
gardelį praeinančius žmones, 
kurie meta į skardinę dėžę su 
gerkle šešis centus (ir be “ti
kinto” eina lauk arba 
kitame vežimo gale; 
mui 
jau moki septynis centus). Gel 
tonais stulpais žymimos tų ve 
žimų sustojimo vietos.

Kaip trumpi tie du metai
Pittsburgho seime, kuomet 

Judo galia viešpatavo/ tūliems 
saulutė ir nakčia švietė. Jie 
manė, kad ji visuomet žibės. 
Įkaitę judošiškos pergalės en
tuziazmu, vienas jaunikaitis ir 
buvęs iždo dabotojas pasakė 
štai ką, kuomet adv. K. Gugis 
tapo išrinktas toliaus eiti SLA 
iždininko pareigas: “Kitam sei
me mes tą.... prašalinsime”. 
Tais laikais buvo “mes”. Bet 
vos tik du trumpi metai prabė
go ir “mes” liko “jie”. “Jie ma
ne j SLA iždo globėjus neišrin
ko”. Well, nevisada vėjas pučia 
į .vieną pusę. Bet prieš vėją 
pusti visai neapsimoka. Reikia 
atminti, kad /‘mes” ir “jie” 
esame niekas kitas, kaip tik 
paprasti dvikojai ir visi savo, 
makaulėse turime kaušą sme
genų, bet ne visi lygiai tas 
smegenis vartojame.

Nekuriems kokios tai švie
sos rodosi ir vis kažin kodėl ? 
Jeigu tas,' kuriam šviesos rodo
si galėtų būti tikintis žmogus, 
ko visai nėra abejonės, tai ve 
kaip prisakymuose skamba: 
“Mylėk artimą savo, kaip pats 
save”. Ar myli?.. Būti žmogum, 
tinkamu pasauliui, būtinai rei
kia mylėti artimą savo, kuris 
irgi yra lygus žmogus; pagerb
ti kitų religinius lygiai ir poli
tinius įsitikinimus ir pavėlinti 
kitam laisvai protauti, o tuo
met pranyks skaudi neapykan
ta iš daugelio krūtinių ir tuo
met žmogus taps lygus žmogui 
ir nereikės baidytis' raudonų 
šviesų, —Rytietis.

BRIDGEPORT.
d, plačiai žinomas Bridgeporto 
kolonijoj biznierius, Dominikas 
Slotkus, tapo išvežtas į Lake- 
side ligoninę. P-nas Slotkus' sa
vo name adresu 901 
St., užlaiko alinę.

Lakeside ligoninė,

Slotkus tapo išvežtas, randasi 
adresu 3410 Rhodes Avė. Ligo
nis guli kambary 412.

Dominikas Slotkus jau kurį 
laiką nesijautė gerai, pastaro
siomis gi dienomis jo sveikata 
visai pakriko.

Nuo savęs veliju Jrgui D. 
Slotkui greitai pasveikti ir su
grįžti iš ligoninės.

— Senas Petras.

laikraščių reporteriai, bus ima
mi krutamieji paveikslai ir di
džiulis benas Lietuva gros tam 
tikslui pritaikytus maršus ir t.t.

Tad bukite visi rytoj vaka
re McKinley' Parke. (Jeigu bu
tų lietus, tai 
Auditoriume, 
viduj).

—Amerikos

Vaikų Sveikatos eg 
zaminaciia

Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
Parodoje sveikatos komisija, 
susidedanti iš geriausių lietu
vių daktarų su dru V. Šimkum 
kaipo pirmininku, skelbia jog 
lietuvių vaikų sveikatos egza- 
minacija tęsis tris dienas — 
liepos 17, 18. ir 19 i? bus atlie
kama vakarais nuo 7 vai. iki 
9 vai. Mark White parkelio di
džiojoj svetainėje.

Daktarų užduotis yra atras
ti lietuvių sveikiausią vaiką ir 
sveikiausią mergaitę perstaty
mui pasaulinėje parodoje lietu
vių dienoj rugpjūčio 5.

Sveikiausias vaikas ir svei
kiausia mergaitė gaus po gra
žią dovanelę lietuvių dienos ce
lebracijose.

T3vai yra kviečiami atvesti 
ar atsiųstr savo vaikus j Mark 
White parkelį pažymėtomis die
nomis 7 vai. vakare.

Sveikatos egzaminavimas, ži
noma, būt atliekamas veltui.

Kadangi p. R. šniukas yra 
žymus draugijų veikėjas ir abel- 
nai lįnksmo ir draugiško budo 
žmogus, ,tai ant stoties rengia
si jį išleisti didelis būry s, drau
gų. Todėl prašome nepadaryti 
klaidos, nes pirmiaus buvo 
skelbta, kad išvažiuoja iŠ La 
Šalie stoties. T. R.

Ir proto liga serganti 
ligoje pašalpą. Antras:

S LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER M(METUS 
£AIP UŽSISENfiJUSIOŠ ir NEIŠGYDOMOS JOS 

ydo ligas pilvo, plaučių ir pustės, užnuo- 
gas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
sėjimą, , gerklės skaudėjimą jr

ką jis jums gali padaryti.' Praktikuoja per daugelį metų ir įjgyj8 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo &—8 valandai vakare.

42oowesft^6SL

ši nauja WESTINGHOUSE skalbykla su dubeltavu 
Thermostat tub užlaiko visados šiltą vandenį. Tai yra 

naujas išradimas Century of Progresą 1934 metų.
Pamatykite Budriko krautuvėje, 

s 

Parduodama lengvais išmokėjimais. Sena skalbykla 
priimama mainais.

bloke, o jų 
narių.
lietuviai pri- 
Improvement

šeštadienio vakare, kaip 8:30 
namuose adresu

Klausykite kasdien WCFL 12:25 v. p. p.

SERGANTI 
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilgai jus sergate, 
nei kas suklido jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt išgydyti, jud pasiteb 
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
steigd tūkstančiams urnomis ir Ruoniš
komis ligomis sergančius į sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fiziškas išegzaminavi- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokią 
yra jūsų ligos priežastis,

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame priešingi augŠtom ratom, ku
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip ‘ turtingi, 
taip ir biednuomenS, galt pilnai pasinau
doti musų .pasekmingu gydymu;
Ar jus sergate RHEUMATISMU, INKS
TU, KEPENŲ, KRAUJO, SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria Šių ūmių arba kroniškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite į Varicur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.
Ofiso valandos: 10 iki 8 v. vak. kas
dien: Antrad.

NedSUoj,
10 iki 8 v. vak, 

ir Penkt. 10 iki 6 v, 
10 iki 1 v. po piet.

/ių Improvement Kliu- 
fejo pikniką liepos 8 d. 
vshis Darže, Willow 

Springs. Piknikas buvo gan 
skaitlingas. Neklysiu priskaity- 
damas jį prie didesniųjų pikni
kų. Neskaitant pavienių auto
mobilių, trys dideli busai atva
žiavo pilnutėliai žmonių.

King Borla 

Boris ir sostinė Sofija. Tvirtinama,

daug pagerinimų ,ir patogumų, dėl pa 
lengvinimo plovymo drapanų

KAINOS

Lietuvių Improvement Kliubo 
susirinkimas atsibus antradie
nį, liėi ~7:3Q_vai, va-
karo, Liuošybės" svetainejr~p— 
49 crt. ir 14 s t. Visi kliubie- 
čiai kviečiami atsilankyti, ba 
yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Be'to, išgirsite 
misijų, raportus. .,

: Kviečiami , Aaipgi 
visi tie, kurie dar 
priklausote. IPrisirašykite 
kliubo, nežiūrint kurioj mieste
lio daly gyvenate. Jungkitės 
kartu. Čekai pavyzdžiui irgi ne
gyvena viename 
kliubas turi 1,200

Jeigu mes visi 
klausytumėm 
Kliubui,, tai turėtumėm 500 na
rių ai4 daugiau 
šimtų. Tuomet 
daug gali 
tumėm su

Vietoj poros 
būtumėm ir 

>sni ir viską galė- 
rkyti.

— Valdyba.

Detroitas — švaresnis 
tas už čikagią. Čikagoje tik pa
sisukai gatvėje — ir plaukis 
rankas, — vanduo suodinas, 
čia to nėra. ’ •

“) VVISSIG,
IHMIįF Specialistas ii 

Rusijos

1RMOTERU PER 28 METUS_

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

.Air vi©w of Sofla.

Bulgarijos diktatorius gen. Georgiev, Bulgarijos karalius
kad prie karininkų diktatūros įsigalėjimo daug prisidėjo komunistai ir savitarpinė kruvina ma 

kedoniečįų kova.

Ateity kliubas mano dar duo- 6201. So. Wodd gerai chi 
ii svečiams įspūdingą parengi- cagiečiams 
mą, , —« Ten Buvęs.

JOS. F. BUDHIK, 
INCORPORATED 

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

GYDO vii 
NEŽIŪRINT 
YRA. Speciališkai 
dijimą kraujo, odos, 
ligas.-Jeigu Žti negalėjo Jus išgydyti, ateikite ^ia Jr persHikrinkite 
ką Jis-'C—-• -*• —‘ - ■ —•
tūkstančiui

Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.
Yra graži vieta dęl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui/ Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo, 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
.. — Savininkas _ •

r. ,u , i . ........... .................................... .................. '..... ......................................... . ■----------- :-------------- L

.... 'iT'!1. I""

WM. DAMBRAUSKAS

Y
' 'V -1 •

WCFL
WAAF
WHFC 1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:80 vaL

J''1“* r'' 'i'N'iii *

•



KORESPONDENCIJOS
Detroit, Midi

Smulkmenos

švaresnis mies

tai tvarka

Girėno

Išvažiuoja Lietuvon

Cicero Naujos SKALBYKLOSir tiek

Kliubo

WESTINGHOUSE

įvairių kopopas
‘♦■01 J'

Willdw Springs, III

Cicero

Liepos 13

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

Tel. Crawford 5573

970 K. nedeliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai.
920 K. nedaliomis nuo 1:30 iki 2:00 vai.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Statau savo kandidatūrų į Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
tam tikslui prisiunčiu savo fotografijų ir pareiškiu, jog

sveikatos egza 
tris dienas — 
19 i? bus atlie 
nuo 7 vai. ik

p. R. šniukas šiandien 9 vai. 
ryto apleidžia Chicagų iš Dear- 
born sto’ties, Dearborn ir Polk

Kontestantes prašomos iš| 
kartu su savo fotografija 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III

Liepos 17, 18 ir 19 d. atveski
te savo vaikus į Mark White 
parkelį.

ir plaukis 
suodinas.

Mano vardas ir pavarde 
Amžius ......  :........
Užsiėmimas ..„....j................

Kur mokinausi .:........; ... 
Adresas ............ ...... ..........

Lietuvių Improvement 
susirinkimas

Iš Lietuvių Improvement 
Kliubo darbuotės

Rytoj vakare apie 7 valan
dų McKinley Parke įvyks di
delės iškilmės pagerbimui t mtf- 
sų žuvusių lakūnų kap. S. Da
riaus ir jo draugo lak. S. Gi
rėno

gatvėje — 
vanduo

yra “Bielajus”! 
populiarusis lie-

Ateity kliubas mano dar duo 
ti svečiams įspūdingų parengi
mų., . ' Ten Buvęs.

atsilankyti 
kliubui ne- 

prie

iškilmės įvyks
McKinley Park

yti šį kuponų ir jį atsiųsti 
etuvių Dienos Komitetui, I

jProgramas susidėjo iš dvie
jų dalių — kalbų ir žaismių. 
Programų atidarė ir vedė kliu
bo pirmininkas A. Pocius. Kal
bėtojai buvo vietiniai: klebonas

Biknius. Visi kalbėtojai užgyrė 
kliubo nusistatymų ir ragino 
kliubų varyti neatleistinai savo 
darbų: pirmyn. O tuos, kurie 
dar nepriklauso kliubui, ragino 
prisirašyti. Antros progranio da
lies neteko matyti.

Vaidinasi Vaidentuvėje 
Vaidyloms

Piknikas nebuvo rengiamas 
pelnui; jis buvo rengiamas kaip 
draugiškas išvažiavimas. Atvy
ko daug svečių ir iš Chicagos. 
Piknikas buvo visais atžvilgiais 
sėkmingas, tik tos nelemtos 
dulkės svečius kankino;

GYDO VISAS LIGAS VYRU L_ ______ _
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENSJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS 
YRA. Speciališkai gydo I'„ /

- sėstis 
persčdi- 

gaunamas “tikietas”, bet

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis -

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

P. Galskis, A. Kau- 
lynas ir Wm. Grybas 

alinės bizny

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dariaus 
pagerbimo ; iškilmės 

rytoj vakare

kais buvo pasekmingas biznie
rius ir sunku butų rasti įokį 
lietuvį siuvėja Chicago j e, kat
ras nėra dirbęs pas p. Kaspa
rų. Jisai ir buvo žinomas kai
po “Kriaučių Tėvas”.

' — Kaimynas.

BRIDGEPORT.
d. plačiai žinomas Bridgeporto 
kolonijoj biznierius, Dominikas 
Slotkus, tapo išvežtas į Lake- 
side ligoninę. P-nas Slotkus1 sa
vo name adresu 901 West 35 
St., užlaiko alinę.

Lakeside ligoninė, kur p;

18 GATVES apielinkč.— 
Charles Shattas, užlaikųs Vieš
butį ir alinę prie 19 gatvės ir 
So. Halsted, sunkiai susirgo. 
Praėjusių savaitę jis pasijuto 
taip prastai, kad negalėjo biz
nio prižiūrėti ir turėjo lovoj 
gulėti. P-nas Shattas betgi ti
kisi greitai pasveikti ir vėl sa
vo biznį prižiūrėti.

— Senas. Petras.

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS 
KONTESTAS - :

Domininkas Statkus 
ligoninėje

Pasimirė Luis Kos 
paras

tūkstančius,
nuo 10/—, v.„. _
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai
4200 Weatu26 SL T

Lietuvių Improvement Kliu
bas turėjo piknikų liepos 8 d. 
J. Bovshis Darže, Willow 
Springs. Piknikas buvo gan 
skaitlingas. Neklysiu priskaity- 
damas jį prie didesniųjų pikni
kų. Neskaitant pavienių auto
mobilių, trys dideli busai atva
žiavo pilnutėliai žmonių.

Plačiai žinomas Chicagos lie 
tuviams Petras Galskis, north- 
sidietis A. Kaulynas ir Kau- 
lyno švogeris Wm. Grybas 13 
d. nusipirko alinę adresu 1902 
So. Westem avė.

Nauji alinės savininkai sa- 
ko, kad savo užeigoj jie duos 
ir sriubos ir kitokių valgių.

Toj apielinkėj, kur randasi 
jų alinė, yra nemažai dirbtu
vių. čia Jose dirbtuvėse dirba 
ir lietuviai. Taigi Galskis, 
Kaulynas ir Grybas tikisi, kad 
lietuviai atsilankys pas juos 
pavalgyti ir stiklų-kitų alaus 
išsigerti.—Senas Petras.Dalyvauja daugelis sky- 

iš American Lcgion ir 
American Legion Auxiliary. 
Bus Drum ir Bugle Cofps, 
Firing Sąuads (su šautuvais), 
buš gerų kalbėtojų, didžiųjų

ši nauja WESTINGHOUSE skalbykla su dubeltavu 
Thermostat tub užlaiko visados šiltų vandenį. Tai yra 

naujas išradimas Century of Progresą 1934 metų.
Pamatykite Budriko krautuvėje.

*

Parduodama lengvais išmokėjimais. Sena skalbykla 
priimama mainais.

Ar tik nebus priepolis, o gal 
ir tas nelabas drugys? , Jeigu 
akyse pradeda rodytis šviesos, 
tai reiškia karštis smegenis 
svilina jr galop klajoti nabagė
lis pradeda. Tokie priepuoliai 
dažniausiai išsivysto iš didelio 
susikrimtimo arba kuomet vi
duriai užkietėja nuo dviejų me
tų senumo kiaušinių.

Man prisimena SLA 37-tas 
seimas Pittsburghe, kuomet po 
pasibučiavimo ir sumynimo di
džiumos SLA narių valios, par 
sibučiavusieji’ išsirinko P. Ta
rybų pagal savo didžiausj norų. 
Tuom laiku man teko sėdėti 
prie stalo, visai arti S. Bakano, 
kuris turėjo būti išrinktas, bei 
kurį SLA nariai išrinko į iždo 
globėjus, bet Vaidylos ir vaidy- 
lukai vietoje S. Bakano išrinko 
savo “bespalvį”. Ir čia p-as 
Vaidyla atėjęs su ironišku pa
sityčiojimu pašiepė S. Bakanų, 
kad anas tapo neišrinktas į iž
do globėjus. Tuo metu p. Vai
dyla jautėsi gerai ir jokios švie
sos jam akyse nesirodė. Bet 
du metai visai triimpi ir greitai 
prabėgo ir dabar tam nekultū
ringam pedlioriui pradėjo vai
dentis šviesos ir jų net kelios 
ir visos jį vilioja į glėbį. Jeigu 
jau taip, tai ponai mėlinkrau- 
jai sandariečiai turėtų susiras
ti kitų kapitonų, nes kuomet 
dabartiniam kapitonui visokios 
šviesos pradeda rodytis, jis ga-

Ir Detroite 
Čikagoje šoka 
tuvių tarpe Bieliajųs, o Detro
ito Bielajus niekur nešoka! Čia 
įtik taip vadina lietuviai miesto 
salų-sodų prieš pat Kanadą: 
Belle Isle...

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
NIŲ REFRIGERATORIŲ

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

Budriko Krautuvės Atdaros Sekančiai:
Nedeliomis nuo 10 iki 2 vai. po pietų.
PanedSliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vaL ryto iki 7 v. vak.
Utarninkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Subatomis nuo 9 va!, ryto iki 10 vai. vakaro.

Slotkus tapo išvežtas, randasi 
adresu 3410 Rhodes Avė. Ligo
nis guli kambary 412.

Dominikas Slotkus jau kurį 
laikų nesijautė gerai, pastaro
siomis gi dienomis jo sveikata 
visai pakriko.

Nuo savęs veliju 4rKui D. 
Slotkui greitai pasveikti ir su
grįžti

Legionas
Lietuvių Skyrius

WCFL 
WAAF 
WHFC 1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vaL

šeštadienio vakare, kaip 8:30 
pasimirė savo namuose adresu 
6201 So. Wood St. gerai chi- 
cagiečiams žinomas "siuvėjas 
Luis Kasparas. Jisai savais lai-

iš ligoninės.
— Senas Petras

“Pas Fordų”, esu, dirba tris 
dešimts septyni kunigai (įvai 
rių tikybų). Sako, 

; bu ilgais plaukais' į darbų ten 
♦ plevėsuoju.
parapijikę). Man kyla mintis:

“Tarybų Respublikų Sujun
gė j e daugelis kunigų verčiami 
dirba (miškuose), žiemių Ąme- 
rikos Jungtinėse Valstijose ku
nigai dirba laisvai”...

“Verčiami” ir “laisvai” — 
darbas tas pats, tik priėjimas 
prie jo kitokis.

Arėjas Vitkauskas.

Čikagoje perkant cigaretus 
visuomet gauni degtukų “kny
gelę”* dovanai, retai kuomet 
reikia paprašyti. Detroite ir 
prašant retai kur degtukai pri
dedami. Juos parduoda. Ryšu
lius tos rųši.es degtukų mačiau 
sankrovos lange, kaip patrau
kimų. Girdi, už tiek jų vertės 
moki tik tiek

Detroitas
tas už čikagų. Čikagoje tik pa
sisukai 
rankaSj 
čia to nėra

Kadangi p. R. šniukas yra 
žymus draugijų veikėjas ir abel- 
nai linksmo ir draugiško budo 
žmogus, tai ant stoties rengia
si jį išleisti didelis būry s, drau
gų. Todėl prašome nepadaryti 
klaidos, nes pirmiaus buvo 
skelbta, kad išvažiuoja 13 La 
Šalie stoties. T. R.

“Kas kraštas
l Detroito gatvinį elektros ve
žimų čikagietis turi išmokti 
įlipti. IŠ papratimo briaunies 
iš užpakalio, o reikia iš prieša
kio; išeini tik per vidurį. Kon
duktorius sėdi per vidurį 
išėjimo, 
gardelį praeinančius 
kurie meta į skardinę dėžę su 
gerkle šešis centus (ir be “ti
kinto” eina lauk arba 
kitame vežimo gale; 
mui 
jau moki septynis centus). Gel 
tonais stulpais žymimos tų ve 
žimų sustojimo vietos.

Vaikų Sveikatos eg 
zaminaciia

Klausykite kasdien WCFL 12:25 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilgai Jus sergate, 
nei kas suklido jūsų ligoje. Jeigu Jus 
rimtai norite būt išgydyti, Jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
stelgfi tūkstančiams urnomis ir kronlš- 
komia ligomis sergančius į sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fiziškas išegzaminavl- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra Jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame prieSingl augŠtom ratom, ku
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip ' turtingi, 
taip ir biednuomenč, gali- pilnai pasinau-. 
doti musų.pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU, INKS
TU. KEPENŲ. KRAUJO, SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS. PROSTATIC — arba bile ku
ria Siu ūmių arba kronlškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tąi ateikite į Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 iki 8 v. vak. kas
dien: Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 w. ▼.

NedčlioJ, 10 iki 1 v. po piet.

Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
Parodoje sveikatos komisija, 
susidedanti iš geriausių lietu
vių daktarų su dru V. Šimkum 
kaipo pirmininku, skelbia jog 
lietuvių vaikų 
minacija tęsis 
liepos 17, 18 ir 
karna vakarais
9 vai. Mark White parkelio di
džiojoj svetainėje.

Daktarų užduotis yra atras
ti lietuvių sveikiausių vaikų ir 
sveikiausių mergaitę perstaty
mui pasaulinėje parodoje lietu
vių dienoj rugpjūčio 5.

Sveikiausias vaikas ir svei
kiausia mergaitė gaus po gra
žių dovanelę lietuvių dienos ce
lebracijose.

Tėvai yra kviečiami atvesti 
ar atsiųsti savo vaikus į Mark 
White parkelį pažymėtomis die
nomis 7 vai. vakare.

Sveikatos egzaminavimas, ži
noma, būt atliekamas veltui.

Lietuvių Improvement Kliubo 
susirinkimas atsibus antradie
nį, liepos 17 d., 7:30 vai. va
karo, Liuošybės svetainėj, prie 
49 crt. ir 14 s t. Visi kliubie- 
čiai kviečiami atsilankyti, ba 
yra daug svarbių dalykų aptar
ti. Be'to, išgirsite 
misijų, raportus. .,

Kviečiami , taipgi 
visi tie, kurie dar 
priklausote. {Prisirašykite 
kliubo, nežiūrint kurioj mieste
lio daly gyvenate. Jungkitės 
kartu. Čekai pavyzdžiui irgi ne- 

bloke, o jų 
narių, 
lietuviai pri- 
Improvement

prie 
perkošdamas” per 

žmones,

Su daug pagerinimų .ir patogumų, dėl pa 
lengvinimo plovymo drapanų

KAINOS

gyvena viename 
kliubas turi 1,200

Jeigu mes visi 
klausytumėrii
Kliubui, vtai: turėtumėm 500 na
rių ai4 daugiau vietoj poros 
šimtų. Tuomet būtumėm ir 
daug galingesni ir viskų galė
tumėm sutvarkyti.

— Valdyba,

Ii pats paklysti ir savo pasekė-1 
jus suklaidihti.

SLA 88 seimas buvo gana at
sargus priimdamas du geru pa
taisymu prie kopstitucijos. Pir» 
mas: Ir proto liga serganti 
gaus ligoje pašalpų. Antras: 
saužudžiai gaus pomirtinę. Aš 
neveliju niekam tokios laimės, 
bet kuomet vaidentuvėje viso
kios šviesos pradeda smegenis 
kaišyti, tuoifteti visko galima 
tikėtis.

Kaip trumpi ,tie du metai
Pittsburgho seime, kuomet 

Judo galia viešpatavo/ tūliems 
saulutė ir nakčia švietė. Jie 
manė, kad ji visuomet žibės, 
įkaitę judošiškos pergalės en
tuziazmu, vienas jaunikaitis ir 
buvęs iždo dabotojas pasakė 
štai ką, kuoniet adv. K. Gugis 
tapo išrinktas toliaus eiti SLA 
iždininko pareigas: “Kitam sei
me mes tų.... prašalinsime”. 
Tais laikais buvę “mes”. Bet 
vos tik du trumpi metai prabė
go ir “mes” liko “jie”. “Jie ma
ne j SLA iždo globėjus neišrin
ko”. Well, nevisada vėjas pučia 
į .vienų pusę. Bet prieš vėjų 
pusti visai neapsimoka. Reikia 
atminti, kad “mes” ir “jie” 
esame niekas kitas, kaip tik 
paprasti dvikojai ir visi savo, 
makaulėse turime kaušų sme
genų, bet ne visi lygiai tas 
smegenis vartojame.

Nekuriems kokios tai švie
sos rodosi ir vis kažin kodėl ? 
Jeigu tas, kuriam šviesos rodo
si galėtų būti tikintis žmogus, 
ko visai nėra abejonės, tai ve 
kaip prisakymuose skamba: 
“Mylėk artimų- savo, kaip pats 
save”. Ar myli?.. Būti žmogum, 
tinkamu pasauliui, būtinai rei
kia mylėti artimų savo, kuris 
irgi yra lygus žmogus; pagerb
ti kitų religinius lygiai ir poli
tinius įsitikinimus ir pavėlinti 
kitam laisvai protauti, o tuo
met pranyks skaudi neapykan
ta iš daugelio krūtinių ir tuo
met žmogus taps lygus žmogui 
ir nereikės baidytis’ raudonų 
šviesų. —Rytietis.

“) WISSIG, 
IIMMF Specialistas ii
ĮĮjĮr Rusijos

IR MOTERŲ PER 28 METUS . — ta J
ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
Saizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

imą,. gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
_ ____ ____ „__ jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
Jius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
i valandos ryto iki 1 valandai ir nuo &—8 valandai vakare.

/ėsži26 SL " Kampas Keeler Avė.
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laikraščių reporteriai, bus ima
mi krptamieji paveikslai ir di
džiulis benas Lietuva gros tam 
tikslui pritaikytus maršus ir t.t.

Tad bukite visi rytoj vaka
re McKinley' Parke. (Jeigu bu
tų lietus, ta: 
Auditoriume, 
viduj)/

—Amerikos

Daktaras 
■ 

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Air vięw of Sofla. King Boris
Bulgarijos diktatorius gen. Georgiev, Bulgarijos karalius Boris ir sostinė Sofija. Tvirtinama, 
kad prie karininkų diktatūros įsigalėjimo daug prisidėjo komunistai ir savitarpinė kruvina ma- 

kedoniečįų kova. (

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

$ Dictutor Gueorguieff

Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Keaii Avė.
Yra graži vieta dęl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
. - . j Savininkas

4 > ' .2.-^LiLI ' ■ * . ’ »' '/ , -
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Verte MIKAS ŠILEIKIS

kraipydama akisžinoma

SOCIALISTIŠKI EKSPERIMENTAI

rpasa
laisvai pakėlusi:

sostinėje

iiias

Hitlerio laivas

Kuo daugiau rak

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60

17.00
8.50
1.76
1.25

musjdę .Petrapilį.?

įųtere- ot, kur ji

skelbimus -J laikraščius,

žiūrėdamas atsiliepė Zarudi- : — kokios učia jau frazes! -Jus, rodos, lką f ai pasdkė- — šaltai paklausė Lydija smarkiai mainydama toną,

ir |ys pergailite aplei klausė Lydi

skriaudoje ię kančioj tiesiog aiškiai ma

.Šiais laikais jokio biznio įtno* 
nė be reklamos negali gyvuo
ti Konkurentų t yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas galt patraukti dides
nį klijenttį skaičių.

Amerikos įmonės getai su
pranta, kgd be geros reklamos 
meapsėisi. Kuo daugiau rek- 
tarnuojiefi, tuo geriau sekąsi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant ' ' / ‘ ‘
Visuomet apsimoka.

.Kas garsinasi “Naujienose1 
tas visuomet turi naudos.

Subscription Kates s
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
4c per copy s

Penktadienį Hitleris sušaukė savo reichstagą (su
sidedantį vien tik iš nacional-sociafistų atstovų) ir pa
sakė ilgą kalbą, teisindamas birželio 30 dienos žudynes. 
Jisai prisipažino, kad toje skerdynėje pražudė savo gy-< 
svastįs 77 asmens, daugiausia rudmarškinių smogiamųjų, 
-burių vadai. Naciški atstovai, klausydami savo “vado”, 
plojo 'delnais ir įkėlė ovacijas, bet to spektaklio liudinin-: 
kams, anot vieno korespondento, prisiminė pasakojimai 
apie orkestrą, kuri drąsiai groja paskutinį muzikos ga
balą, kuomet laivas palengva skęsta.

nacių diktatūra atsimušė į po-* 
vandeninę uolą, kuri prakirto skylę laive, ir teroro au
kų lavonais ji vargiai bebus užkišta.

O tuo tarpu horizonte tirštėja debesys, kurie pra
našauja audrą. Aplinkui Vokietiją viena šalis po kitos 
dedasi į sąjungą, kuri, po Francijos vadovybe, žada ge
ležiniu lanku suveržti nacių ^trečiąjį reichą” ir jį, kaip 
riešutą replėse, sutriuškinti. *

Juo greičiau ta pusžvėrių valdžia išnyks nuo žemės 
paviršiaus, juo bus -geriau !

ČiaPasakė Lydija ir nežiūrėdama,

DVIEJŲ KUŠIŲ NENA1U- 
DĖLIAI

įtikėtai, bet skaitydamas tai labai vietoj, suprantamu ir gudriu dalyku, pridūrė Valašinas.—Musų moterys taip panašios vieną, j antrą, jos taip iš- lępo ir apsišablonįjo!... Rasti ką nors įdomaus, iššaukti aktingą palinkimą prie grožio... 
ne tas, žinote, specifiškas pajautimas, o aktingai švarus, nuoširdus palinkimas, kurį aplinkybės nustelbia, .didelįjuose miestuose negalima! D,ėliai to reikia leistis būtinai į tylumą, kur dar ,yra gyvėjimas — nepaliestas^ .ramumas, kur yra galima auginti grakščias gėles.Saninas nerangiai pasikasė užpakalį ir perkeitė kojas per kelius.—O kodėl jie čia turėtų žydėti, kuomet jų .nėra kam raš- atkirto “Lydija.Saninas pamislė

KAM UŽSIIMTI ŲIE^U 
V AVIMU?

Vienas laikraštis, kuris nuolatos atakuoja Roosevel- 
to smegenų trustą, surado, kad kai kuriose vietose pa
šalpa bedarbiams ir jų šeimoms esanti vartojama so- 
cialistiškiems eksperimentams. Girdi, įvairiose valsti
jose yra susiorganizavę 195 komunos, kurios už gauna
mą iš valdžios pašalpą perka savo nariams maisįą, ap
rūpina juos pastoge ir kitais reikalingais gyvenime da
lykais, ir santykiai tų komunų viduje esą tvarkomi ko-' 
operacijos pagrindais.

Baisus dalykas, ar ne? Bet tas pats laikraštis ari- 
dengė dar baisesnį reiškinį, šelpimo administracija Ohio 
valstijoje ketinanti paimti į savo rankas uždarytąsias 
dirbtuves ir pradėti jose darbą gaunamais iš valdžio’s pi-» 
nigais. Darbo produktai busią pardavinėjami bedar
biams, neimant iš jų pelno, tokiu budu privatinės dirb-! 
tuvės negalėsiančios išlaikyti su jomis kompeticįją.

Šitais pavyzdžiais bandoma išgąsdinti publiką. Bet: 
Amerikos žmonės per pastaruosius kelis metus yra ma-r 
tę tiek daug visokių keistenybių, kad aukščiaus pami
nėtieji “socialistiški eksperimentai” vargiai padarys į 
juos kiek didesnio įspūdžio. Kas čia, iš tiesų, yra tokio, 
kad vargo prispausti žmonės susideda į daiktą ir ben
drai suvartoja tuos pašalpos trupinius, kuriuos jiems 
numeta valdžia? Reikia tik apgailestauti, kad šitokio 
solidarumo tarpe bedarbių pasireiškia per mažai. (

Ar Ohio valstijoje šelpimo administracija pradėsi 
operuoti uždarytąsias dirbtuves pagal aukščiaus pami
nėtąjį planą, dar kolkas nežinia. Tačiau nuo tokio eks-‘ 
perimento iki socializmo dar butų ilgas kelias. Socia
lizmą negalimą įvykinti, ėmus keliuose fabrikuose orga
nizuoti darbą ne pelno pagrindu. Naują ekonominę siste
mą įvedant, reikėtų perimti į visuomenės rankas ne vie- 
ną-kitą dirbtuvę, bet ištisas pramonės šakas.

—Papasakokite Peįrąpįlio prus, žinote tiktai pražiopsoj imas!Zarudinas pajuto, kad Vala- šinas lengvai šyptelėjo į jo pusę ir pamanė, kad Valaši- nas jau netiki, jog Lydi j a buvo jo meilužė. <—Aha, ahp... taip... gerai!— su kokiu tai piktumų pasakė jis pats sau.—Musų gyvenimas? D, tai reikšmingas “petrapiliškas gyvenimas!”... < ! ĮValašinas lengvai ir smarkiai plepėjo ir demonstravo įspūdžius lyg maža kvailutė beždžionė, kas tik užėjo ant jo mažai suprantančio liežuvio.—Kas žino!su užburta vilčia žiūrėdamas į veidą, krutinę ir platų Lydi jos glėbį.—Galiu jums duoti garbės žodį, Lydįja Petroyna, kad musų gyvenimas labai neturtingas ir nuobodus... Iki šiai dienai, paprastai, aš maniau, kad ir visas gyvenimas nuobodus, nežiūrint, kur žmogus negyventum kaime.—Argi? - užsidengė akis.—Ką gyvenimas duoda, tai tą graži moteriškė! O moteriškė didelių miestų, aclį, jeigu jus jas pamatytumėt!... O, žinote, aš tikiu, kad jeigu kada nors kas išgelbės pasaulį, tai tą padarys gražumas

Lydija pusiau

(Tęsinys)
■ ' ' -. MNiekuomet, nei pirmiau, nei paskui ji nejautė save taip pažeminta, lyg tikrai nuogą panelė, dėl kurios turgavietėje susipešė bernai. O' laiku, kai ji sužino j o,

man apie gyvenimą... Pas ne gyvenimas, o

problemos: viena iššaukė ąpalvą ant veido, antroji .dar aiškesnė iy nesugąunamaį be- gediškesnę, atstatė krutinę nuogam žvilgsniui...—Tu manai, kad aš labai nelaiminga./, kąd aš pražuvus!, Taip, nagi, žiūrėk! Jus tokis, •tai -ir aš busiu tokia! — su paslėptom .ašarom sakė ii Zą- nudinui.

kitas gi — tiesiog aiškiai matėsi pozos, vienos gražesnės ųžj kitas. Ir pirmiausiai lyg sus-' tingusi žiurėjo į save ir į vyrus ir į savo gyvenimą.■—Na, Povilai Lvovičiau, kokį įspūdį daro į jus musų padėtis?klausė Lydija,Vaiašinąs greit susinėrė rankas ir trynė pirštus.—Tokį, kokį, gal būt, patiria žmogus, kurčiame miškę užtikęs puikų kyietkelį! — atsakė jis.Tarp jų prasidėjo Įengvąs, bergždžias perdėm melagingas pasikalbėjimas, kuriame vįsa tąi, kas buvo galima nugirsti, buvo klastinga, o visa tai, ką šlepe, biiyo tiesa. Saninas tylėjo ir klausėsi kaip tas tylusis pasikalbėjimas, kuris be žodžių matėsi veiduose, ant rapkų ir kqjų, balsų garsuose ir jų virpėjime. -Lydiją kankinosi, Valašinas susierzinęs jr nepatenkintas gėrėjosi jos gražumu ir kvapsniu. Za- rudinas jau neapkentė nė jęs, nė ‘Sąriįno, nė Valašino ir vis,o pasąulio, norėjo išeiti ir neišėjo, norėjų pasielgti žiauriai ir rūkė papirosą vieną po kitam- Ir kaž kodėl neiškenčiamąs noras vertė, kad Lydįja atvirai visiems pasirodytų, kaip jo meilužė, begalinis piktumas prislėgė jo smegenis.

“Nauj. Gadynės” korespondentė, St. Masytė, rašydama apie SLA. seimą, įvykusį Detroite, tarp ko kita pasakoja štai ką:Iš tikrų šaltinių sužinota, kad socialistai ‘apgavo’ draugus Andriulį “ir" Miliauską. Mat, jie. su socialistais turėjo kokusą (? — “N?’ Red.) ir susitarė, kad Miliausko- Andriųlio- frakcija balsuos už Bagočių, o socialistai balsuos už Miliauską jį sekretorius. Tad Miliausko-Andriu- lio frakcija ir balsavo už socialistą Ęagočių į prezidentus, o socialistai, vietoj balsuot už Miliauską — balsavo ,už Viniką, ir Vinikas pasiliko sekretorium. Tai mat kokį šposą socialistai (iškirto andruliams! Po nubalsavimų, Andriulis sėdėdamas prie reporterių stalo, tyliai, bet piktai grūmojo socialistams už tokią svinstvą.” 'A .Šita Masytės “iš tikrų šaltinių sužinota” pasaka apie “susitarimą” dėl balsavimų yra grynas prasimanymas, ir dagi labai negudrus. Tikrų andriu- linių komunistų Detroito seime buvo ne daugiau, kaip 6-8, tuo tarpu kai socialistai su savo šalininkais turėjo - su viršum šimtą balsų. Tai nejaugi socialistai butų siūlę 15 kartų daugiau balsų už pustuzinį komunistų balsų, kurių socialistams ir nereikėjo savo 'kandidatų išrinkimui.Melų skleidimo ir diežuvavi-. mo darbą ^įe Masytė galėtų palikti pąsižymėjusiam “čempionui” p. Vaidylai, kuris par tyrė iii/Bt k(matyit, irgi "iš tikrų šaltinų”’) , kad ųž ' komunistų balsus Detroite buvę mokama ,po “20 dolerių su .centais”, ši?, tą tautiškos srovės veikėją šklokininkų korespondentė ^ištiek ^nesubytins”.
,,, -■> ..J, ..................... .. .......... . •—

Šaukia savo publiką eiti' į “Lietuvių -Dieną kitoje vięitojį”, bet ne į lietuvių dieną pasaulio parodoje.Reikia stebėtis šitokiu klerikalizmo šulų aklumu ir fanatizmu. Rugpiučio 5 dieną ge-^ riaušios lietuvių meno jėgos atliks gražų programą pasaulio parodoje. Tas programas ne-, nei pąrtyviškas, nei religiškas, nei laisvamaniškas, taip kaip nėra partyviš- kos, religiškos arba anti-religiš- kos lietuvių dainos ęir muzika. Tai kur gi čia dabar yra prasmė tokį -dalyką boikotuoti ir nuo jo atkalbinėti publiką?Musų visuomenė dar kartą turi prųgos pamatyti, kad klerikalizmas yra apšvietos ir kultūros priešas. ' * (Tik pagalvokite: visos tautinės grupės Ghicagoje stengiasi kaip galint grąžiau pasirodyti pasaulio parodoje, kur suvar žiuoja žmonės iš įvairių pasaulio kraštų pasižiūrėti mokslo išradimų, meno kurinių ir technikos stebuklų. Tuo gi tarpu musų klerikalai, pūsdami į vieną dūdą su bimbiniais komunistais, agituoja, kad lietuviai į savo parengimą pasaulio parodoje neitų! Ko jie tikisi tuo pasiekti ?»Lietuvių visuomenė1 vistiek dalyvaus Lietuvių 'Dienos iškilmėse pasaulio parodoje rugpiu-, čio 5 dieną. O kad bimbinin- kų 'ir klerikalų vadai tą dieną pasėdės užpečkyje, itai niekas jų ir nepasiges. Geriausia bu-, tų, kad jie iš savo tamsių lizdų niekuomet ir nelįstų.

Dar tuo kąd; ateis Zarudinas ir Valašinas, ji tikrai suprato šito atėjimo, tikslą. Jausmas fiziško Tsžc-: minimo, buvo taip didelis, kad ji nerviškai pradėjo verkti ir nubėgo į Sodą prie upės, iŠ- nauja galvodama apie nusižudymą. i—Ką tas visas reiškia?!... Nejaugi tam visam dar nėra galo!... Nejaugi aš papildžiau kokį nors baisų nusikaltimą, kad jie niekuomet neatleis ir visuomet, ir visi turės teisę... I —ko ne rėkdama ji, susigriebė rankomis'.už galvos.Sode buvo taip aišku ir, šviesu, ten ramiai žydėjo skaisčios gėles, bitelės ir paukščiai,* taip mėlynavo dangus, taip žvilgėjo žolėje vanduo ir taip džiaugėsi šunelis foks- terier Gražutis, kad ji nubėgo, kad Lydija atsiminė jį. Ji staiga instinktyviškai prisiminė, kad ir visuomet taip noriai ir godžiai paskui ją sekiojo vyrai ir paskui visiškai aiškiai pasreiškė išdidumo ir puikybės jausmas.—Na, ką-gi, — pamanė ji’: —man nesvarbu... jis, tai jis...: ina, mylėjau, dabar pasimečiau... Ir »niekas, niekuomet, nedrys mane persekioti!įi staiga apsisuko į namus, ir nuėjo. tLydija duryse pasirodė ne tokia, kokia *buvo pratę matyti svetimi žmonės. Ne taip kaip visuomet^/Vietoj ^puikiai ir madingai sušukuotų plaukų, ant jos nugaros buvo švel-, ni nusileidus Stora kasa, ir vietoj rųpestįjjgo tualetinio pasipuošimo, kratinė ir pečiai buvo apdengti lengva ir paprasta suknele, kuri gražiai atrodė ant jos gražaus, laisvo kūno. Ir ji visa šitoj malonioj, namiškių aplinkumoj atrodė, skaip tai nelauktai graži ir pavejanti.Keista šypsena šyptelėjo, I kuri darė ją panašia į brolį, Lydįja ramiai peržengė slenkstį ir pasakė skambančiu gražiu balsu su ypatingu mergiškai maloniu tonu:—Ot ir aš čia... Kurgi jus?... Viktorai Sergejičiau, padėkite kepurę!...Saninas tylėjo ir, su dideliti žingeidumu plačiai išverstomis akimis, žiurėjo į seserį.—Na, kas čia dar! — pamanė jis. v į i i JKokia tai vidujinė jėga, ir grąsinanti ir nialoni, ir nenugalima, ir moterįškai-švelnk j įėjo į kambarį. Lyg nugalėtoja įėjo į narvą, kuri sudraskė laukinius žvėris. Vyrai tuo-i jaus pasidarė švelnus ir nuolankus.—Ar matote, Lydija Petrov- na... — susimaišęs ištarė'Zarudinas.Jr kai jis kalbėjo, gailestingas, bejėgis išsireiškimas perbėgo -per -Ly^ijos veidą. <ji smarkiai pažvelgė į jį ir greit pajuto nepaprastą jįirdics skausmą. Skaudus, j ausmip-

perkįrto būt šis klausimas ja buvo skaudžiausias, — ir jai pačiai buvę keistą, kad ji ne- aįsikelią ir nebėga iš čia.--Be frazių! — kokįe tiškai ipądi.cjintu gestu pasakė Lydi- ją, ir yėl pas ją kovojo dvi problemos

—Aha! suotai veda!. (Bus daugiau)

iš įvairių žmonių ir patvirtin-! tas pasaulio parodos administracijos. O fašizmo įsigalėjimas Lietuvoje su tuo rengimu turi tiek bendro, kiek Andriu-^ lis su pietinio poliuso .ekspedicija.Jeigu dalyvavimas pasaulio" parodoje butų “surištas” su fašizmų, taj ’kuriąm galui šiomis- dienomis pasaulio parodoje Ohi- cagoje lankėse sovietų ambasadorius Trojanovskįs, kurį pa-“ rodos administracija pasveikino ‘ devylidlika armotos šūvių ? Ar? tai ir soyiętų pasiuntinys atvyko. prisidėti prie “atėmimo darbo žmonėms teisių” ?Bet pasirodo, Jkad ne :tik bim- l hininkai yra toki tamsunai, kuriems rupi atitraukti žmones ‘ nuo'lietuvių parengimo pasąu- i lio parodoje. Visai panašiai ^1-’ i giasi ir kjerjbalą vadai. Jie .'įMartjcinų organą šeštadienį JįsJ leido atsišaukimą, kuriame jie

M. ARCIBASEVAS.

SANINAS
R O M A NA S

Komunistai išleido kvailą lapelį, agituodami prieš Lietuvių Dienos rengimą pasaulio parodoje. Tarp kitų nesąmonių tame įlapelyje / sakoma, kad“Lietuvių diena ... yra surišta su pasigrobimu Lietuvoj galios į dvarininkų, fąbri- kinintų ir bankierių rankas; su atėmimu darbo Žmonėms teisių ir su jslgalėjimų fašįz-! mo Lietuvoj. Tam tikslui lietuvių socialistai rengia ‘lietuvių dieną’.” jPasaulio parodoje lietuvių (dieną rengia, žinoma, ne sucia- ilistai, bet komitetas, susidedąs

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodanti Jai^ 
krąščiai.Pardavėiaslai- 
kraščip bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
teaai stovi savo ęma- 
gurnui, bet Jūsų pato- 
jupiodteld. . _

gupio šešėlis fiziško švelnumo^ ątbudino ją ip jį norėjo ant; kp tai pasitikėti. Bet šis noras akimirksniu persimainė į aštrų gyvulišką būtinumą atkeršyti jam, ir kiek daug jis pats piustbjo ir kaip ji vis-* liek graži, nįežiurint į yargą ir! pažeminimą, kurį jis jai su-- teikė.—AŠ nieko nenoriu matyti !- —ir tuč tuo jaus veik užsiden-: gus gražias akis, savotiškai ir. kiek teatrališkai ji kalbėjo.—Supažindinkite kė Lydija, per petį pasukdama į jį dideles mergiškas akis, švelniai ii blakstienas—Valašinas... Povilas Vala-, šinas... — šUipurmėjo Zarudi- !nąs.-^-Ir kokia gražuolė buvo inano meilužėj — su dideliu entuziazmu ir norėdamas pasigirti Valašinui, pasakė jis. Bet per jo širdį perbėgo bai-. mė žuvusios praeities, ir 'katį jau 'negalima jos gąžinfi.Lydija staiga pasiseko prie motinos.—Mama, jus nori kas ten matyti... — pasakė ji.| —Man tas nesvarb... pradejp Marija Ivanovna.—Aš sakau•Lydija ir jos balse nelauktai suskambėjo ašaros.Marija ivanovna skubiai atsikėlė, Saninas Žiurėjo į Lydi ją ir jo «nosis plačiai ir stipriai išsipūtė.—Ponai \eikiva >į sodą karšta!kaip pirmiau kar kas pina paskui ją, nuėjo’ -už balkono. Iširai, kaip už- hipnotizuotį, metėsį paskui ir buvo panašu, Jyg ji butų sav,o Lasą juos supančioju? iįr prievarta vedą, kur tik nori. Vala-. šinas ėjo priekyje, susįerzi- , nęs ir susimainęs? viską ąųt svieto lužmiršo, apart jos.Lydįja atsisėdo po Kepą į supynę ir ištiesė mažytes Ikę- jas geĮtonpOse batukuose ir; Iporšviepiančiose juodose pam’ čįakose. Jai rodėsi du vaizdai; ivienas skandino ją ->gS-\veį atsįgęžė į Valašiną
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tenka

Nušovė bandytą

MADOS MADOS karšti, atitaisoskaudama

Turėkite kantrybės GAS
Dr. Week», Successor

Oppollte DM 15'Store, 2d Floor |

Lietuves Akušerės

Buk ALTASS nariu

Phone Boulevard 7042

(Vardas ir pavardė)

Nevalia save žudyti
(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Tel. Lafayette 8572
nuo

Advokatai

randasi

Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

seredoj 
vai. ryt*

John Nacartata paleido iš 
revolverio kulką į save ir ne-

duo 
pien

Boulevard 
Prospect

7820
198Q

ligų specialistė 
alsted St.

Bakers' Relief Society, 
Oak 
turėj 
kima 
reikalus svarstė tik darbuoto
jai, kurie yra specialiai pas

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

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

GRABORIUS
West 46th St

25 METU PATYRIMO
Priteikime akiniu dėl visokių akių

Penktadienj pasiekė Chicagą 
penki orlaiVininkai, kurie yra 
prisiriidšę kelionei /, aeroplanu 
aklink žemę. Jų vardai: Arthm 
Finch, William Brooks, William 
Alexander, John Iseman ir John 
Fitkalo. Jie lėks dideliu Sikor
skio modelio aeroplanų. Išlėkti 
iš Chicagos jie mano ateinan
tį sekmadienį.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL 
' Tek Boulevard 1401

Prisiruoš^ ilgai kelio 
nei penki orlaivinin- 

; kai Chicagoj

Pradės naikinti 
žoles

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

CHICAGOS
ŽINIOS

Mirė pirm, negu spėjo 
t nusižudyti

Politinis vajus įsisiu 
buoja .

Politikieriui metai 
kalėti '

Illinois Emergancy Commit- 
tee praneša, kad artimoj atei
ty valdžia duosianti darbo tum
iam skaičiui bedarbių. Dar
bas busiąs kapoti piktžoles. 
Pradžioj šis darbas bus varo
ma šiaurinėj Illinois valstijos 
daly.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 , 

Rez. 6515 So. Rockvrell ŠL
Tel. Re^ublic 9728

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

Vai.—-8:80 A. M. iki 8:80 P. M, 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopikiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:'

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone, Plaza 2400

Prapuolė mergina nete 
kusi darbo

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Sumušė pieninės sam 
dinius lenciūgu

Ateinantį rudenį bus kon
greso narių rinkimas. Demo
kratai ir republikonai jau 
pradėjo rinkimų vajų. Genę* 
ralis šalies paštorius Farley 
šeštadienį pasakė net dvi kal
bas Illinois valstijoj. Netoli
moj ateity laukiama čia prez. 
Roosevelto kalbos. Antra ver
tus, republikonąi irgi netyli.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._________

mušė lenciūgu. ;,
Pasak /nukentėjusių, nepažį

stami vyrai, mušdami kartoję: 
dabar fesų žinosite, kad reikia 
stoti į uniją* t

Tačiau nėra jokio šių pareiš
kimų patikrinimo.

Menkas dalykas, o pa 
sekos rimtos

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

B and Midwit’e
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock' 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e at
meni ir magne- 
Jič blankets ir tt.

Moterims Ir mer- 
-r gtinoms patari

mai dovanai.

Penktadienį, liepos 13 d., du 
ginkluoti vyrai ‘įsibrovė į Blue 
Ribbon Dairies, Ine., plentu 
adresu .3659 West Harrison Sr. 
Čia jie Užtiko ‘ketūrius piėnj 
vežimų draiverius ir plento 
formana. Visus skaudžiai su-

’iUtf tftoli W ii i'h Y■ i f I Ti*

YRA 
PAVOJINGA

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St

Eng!ewood 5883-5846

pataikė. Policija areštavo jį. 
Teisėjas Lupę pasakė Džianpi 
pamokslą, kad, yra nusižengi
mas įstatymui save žudyti, ir 
paskyrą jam probaciją 6 mė
nesiams.

Teisėjas sutiko* pąnaikinti 
uždėtą DžiUnui $50 piniginę 
bausmę, jeigu jis prižadės ne* 
besižudyti. Džianas davė 
prižadą.

les. 6600 South Artesian Avenue, 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Policija pradėjo ieškoti p-lės 
Arina Ketwin, 16 m., 1749
Monticello avė. Mergina pra
puolė ketvirtadienio rytą, ne
tekusi darbo Edwardo Kohn 
šeimynoj* 2543 Morse avė. Į

LIUDVIKAS (LOUIS) 
KASPER

Persisyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 8:30 valandą 
vakare 1934 m., sulaukės 54 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Telšių apskr., Alsėdžio 
parapijos ir miestelio.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Agotą, sūnų Louis, duk« 
terj Florence, brolius Zenoną ir 
Kastantą, pusbroli Antaną, 
brolienę May Lynn ir gimines, 
o Lietuvoj giminės.

Kūnas pašarvotas, 
6203 So. Wood St.

Laidotuvės jvyks 
liepos 18 dieną, 9:00 
iš 'namų i šv. Theodoro para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlia* 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines. -

Visi a. a. Liudviko Kaspet 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė 
it* Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 8377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

NAUJIENOS Patttrn Depe.
1739 S. Halsted Su Cbicago. BĮ.

čia įdedu 15 centų k prašau 

atsiųsti man pavyzdį No........................

Mieors ............................... per kratiny

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S- Rockvrell Street 

Telefonas Republie 9600

JUOZAPAS SIRVIDAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 14 dieną, 5 valandą iš 
ryto, 1934 m., sulaukęs 74 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Šilalės parapijos, Striukių kai- 
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris Agotą ir Oną, 2 
broliu Kazimierą ir švogerką 
Oną, Antaną ir švogerką Ane
lę, anukus, gimines ir drau
gus, o Lietuvoje seserį Julijo* 
ną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
8819 SO. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks liepos 18 
dieną, 9:80 vai. iš ryto iš na-, 
mų bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Sirvido 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Broliai, Sesuo, 
švogerkos ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Badžius, Telefo
nas Canal-6174. x

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718- W. 18th St.
Tel. Monroe 8877

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
Štredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. Califomia Avenue 
Telefonas Renublic 7868

^™os R U P T U R A
Teiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie riipturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre- 
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo SU 
pilnu pasitikėjimu! ‘ ■'
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kain&s naujiems liėtuviarils koštume- 
riams. ' . 1 - 1

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti WeHs St.

-LITHUANIAN V1LLA-
Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus valgiai ir gėrimai!

Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Western Avė., Chicago, III.
“MOVIES” padaryta Stankūno Stadijoj, 3315 S. Halsted St., Chicago

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palėngvins akių įtempimą, kuris 

ręsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo tu
nto, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kimuose egzaminavimas daromas su j 

I elektra, parodančią mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj liuo 10 iki 12.

1

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Areštubta trys už pikie 
tavimą Vokietijos 

konsulato

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisaa 4615 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą
< Ofiso Tel-» 

Namu Tel

Juozapas Eudeikis 
ir Tęvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Įsigykite dabar lietu
vių dienos ženklelius, 

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotą vietą lietu
vių dienos programė — 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade. Į

Ženkleliai parsiduoda 
po 35c,

Draugijos ir kliuhai 
gali pirkti Savo na
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

Ženklelius galite, gau
ti Lietuvių Dienos Ko
miteto ofise, 2324 So. 
Leavitt St, telefonas 
Canal 1678.

Robertui A-. Hoganį* pir
miau buvusiam valstybes gy
nėjo pagelbininkui, teismas 
paskyrė kalėti metus 14iko 
Cook kautės kalėjime. Ho- 
gan buvo kaltinamas ifr ras
tas kaltas suktybės suokalby.

Walter Glotz, 30 tn., 3532i 
Bosvvorth avė., praėjusią sa-s 
vaitę išėjo pėščias tolimesnei 
kelionei. Beeinant, batas su
trynė pūslę kpjoj. Užsinuo
dijo kraujas ir Glot^s šeštadie
nį jau gulėjo ant lentos pas 
graborių. ' j

šeštadienio vakare 
suririn}dmą. Susirin- 
buvo mažas, kadangi

DR. HERZMAN
B RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan*43t«

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel. Calumet 6898 % 
Rez. Tel. Drerel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst. Street

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

dienų.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^_Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
» Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th SL 

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

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearborn 904' 
Res. 5349 So. Hermitagę Avė, 

Vakarais nuo « fld 9 
Tel Prospect 1610 . ; .

Šaltis kratine j ir gerklSĮ gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos 10 . minutes . su Muste- 
role, pagelbsti praSallntl Iri- 
taoijųi Vartok SYKI I VA
LANDA, per penkias valandas, 
JoS turSs pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 20 metus. Reko
menduojamos gydytojų ir slau*

J. F. RADZIUS
Incorporatėd

' LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

2869
2869. , — Elegantiška, patogi ir 

naujoviško stybauą suknelė — ku
rią galėsite pasisiūdinti, j keletą va
landų. Tinka iš bfle kurios lengvos 
materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

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

Tel. Ofice Wentworth 6380
- Res. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai'
6900 So.i

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyras seredomis

Trys savaitės atgal Miss 
Kazei Graliam, ' 37 metų, iš 
Athens, Ohio, ąpleido namus, 
kuriuose gyveno,* pareikšda
ma kad keliaus koliai pinigus 
pravažinės, po to nusižudys.

šeštadienį jos kūnas rasta 
Cook kauntės lavoninėj. Mer
gina dar turėjo pinigų. Bet 
pasirodė, kad ji mirė dėl šir
dies ligos, taigi nusižudyti ne
spėjo.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

kirti remti duonkepių streiką 
vedamą dabar keliuose 
nai ir pyragams kepti 
tuose.

Kadangi komitetui 
perleisti per savo rankas ne
mažai pinigų, tai apsaugai 
buvo, susirinkime du polici
ninkai.

-Susirinkusiems unijistams 
bediskusuojant į salę įsibrio- 
vė trys bandytai. Jie įveikė 
vienų pdięinirikų, kuris sto
vėjo prie durų. Tačiau ant
rasis policininkas, Franz, bu
vęs salės gale, ėmė šaudyti į 
banditus. Vieną jų Franz nu
šovė. Kiti du pabėgo nieko 
nepešę. z

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS 
756 W. 35th Št 

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė.

TęJ. • Victory 5904 
Ofiso valandos:’ nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

■ ‘ . ... I . ” ■ '

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIR
2515 W. 69th

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Trys asmenys tapo areštuo
ti už pikietavimą Vokietijos 
konsulato adresu 520 Nortli 
Michigan avė. Areštuotieji 
yra John Gapri, 24 m., 4730 
North Sawyer avė., Benjamin 
Feldman, 43 m., ir Mozatt 
Schellenberger, 43 m., 2856
N, Kilpatrick avė.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS -DANTISTAS X-RAY
4148 Archer av.t kamp. Franctbco

- - . i ii i.,, iii flill

Įvairus Gydytojai

Oro pranašas Chicagai ir 
apielinkei sako, kad karštis, 
kamavęs chicagiečius šeštadie
nį ir sekmadienį, kepins juos 
dar ir pirmadienį.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.
Jei skaitant raidės susilieja | daiktą.) 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
* , ‘ . '■ ■’ * ’ * A v" 7 '

Kur taupumas reikalingas, iftės paląidttjhme UŽ $95. Už iškilmingai 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musu malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje už visą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas 
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

■>'. Il<.I I! I, Į į į |Į Į,,.

I. J, ZOLP
1646

Tel. Boulevard 5208 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

SKYRIUS: 
1439 S. 49 Ct„ Cicero, 

TU Cicero 5927
- ............. ........... .rf --------

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct.

... ... CICERO, HA ___-

• t. UetuviaijDaktąraĮ ,

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotbjas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Don’t 
neglect



NMMMMMi
'-u/ -u'

Tarp Ghicagos
Lietuvių

VAIKAI, MERGAI
TĘS-

Šiandien vėl bus re
peticija vaikų choro ir 
bus mokinamos dainos, 
kurias dainuosite pa
saulio parodoj rugpjū
čio 5 d. Ateikite j tą pa
čią vietą, Woodman’s 
Hali, kampas 33čios ir 
Lime gatvių.

Vaikai ir mergaitės 
iki 15 metų amžiaus, 
kas tik galite dainuoti, 
kviečiami prisidėt. Rei
kia dar 25 vaikų ir mer
gaičių.

Šioj savaitėj repeti
cijos bus panedėlyj 
(šiandien), seredoj ir 
pėtnyčįoj.

Iš JUCIAUS VAL 
GYKLOS

(truputį satiriškas, 
teisingas gyvenimo

bet gan 
vaizdelis)

Vaidylukas 
jau kelintas metas sirguliuoja 
vadomanijos liga.

Jiedu yra partija, jiedu yra 
sriovė, jiedu yra • visa lietu
viška tauta, jiedu yra korpo
racija, jie yra sandara.

Vaidylukas kada kalba iš
rodo, lyg gaidukas giedotų 
velniukus baidydamas.

Biekšukas-gi tik 
kaip vištelė.

Vaidylukui neteko 
giedoti Susivienijimo
ir velniukai jo visai nebijojo.

Dabar jis, visas persikoręs, 
tik retkarčiais beateina val
gyti į Juciaus valgyklą. Atė-

Biekšukas

kvaksi

daug 
seiftite,

cypia sau

jęs tik kramto pirštus. Bąl- mano sergančią dūšią, 
tomis įiuri į Jucių, bet Jucius girgžda Vaidylukas.
visai negali suprasti,' kas at 
si tiko su jo liesu kostumeriu.

“Grąftas, graftas
Vaidylukas, q Jucius nuolan
kiai į jį šypso ir klausia, ar 
jis kartais' nenorėtų rugusib 
pienę.

“Musų partija dar nežuvo, 
ne, ne, ponas Juciau 
liuoja Vaidylukas.

“O jei ne rūgusio pieno, tai 
gal šaltų barščių”, ramina p į 
Jucius.

“O no, ponas Juciau, tas nė 
tiesa, mes esam partija, lietu
viška tauta, korporacija, san
dara”, bažijasi Vaidylukas.

• “O ar tamsta vienas, ar su 
Biekšuku?” apsidairęs klausia 
Jucius.

Viepas, vienas, kam man to 
Biekšuko. Aš esu tauta, kor
poracija, sandara”, 
Vaidylukas.

“Kaip tas puiku”, 
Jucius ir pašaukia
kad iškvostų iš sujudinto kos 
tumerio, kokių 
nori.

“Ach Albina,” 
lukas. “žinai,
kalai jau atiduoda Susivieni
jimą bolševikams.”

“O tai puiku,” nesuprazda-
ma sako Albina. t

“No,’ no, tas ne puiku. Bet 
tu esi graži mergaitė, o gal 
radikalė, raudonikė, bolševi
ke. Tu prarysi susivieniji-

“Atnešk musų liesai tautai 
kietos kiaušinienės 
daktaras Albinai, į 
kas pradeda jaustis, kaip dan

NAUJIENOS, Chicajro ūl.,I. , Į.—,.s. ,
GARFJELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 

ir MOTERŲ VĄSĘUTN1O Kliubo 
valdyba per 1984 jnėtiis: Gęorgė 
Mėdalinskas, pirm., 288 S. Central 

. Avė.; Alena Kaziuhąą,1 piijha. P»g-» 
3508 Gundėron Ayę., Be^vynį 111.; 
M. Madalinskas, nųl. rašt, 283 S. 
Central Ąve, 
rašt

nedėldienis kiekvieno menesio Chiea
gos Lietuvių Auditorijoj, 8133 South 
Halstęd St. 12-ta vai. diena.

draskosi

ištaria
Albiną,

barščiu

alpsta Vaidy 
kad tie radi

“Yes, bet ką-gi tamsta val- 
gysi?” / , •

“Valgyti? Yes, aš suvalgy
siu susivienijimą.” 'v

“Ar taip? O kas tai butų?” 
“Taip, taip. Tai gardus py- 

Bet dabar radikalai jį 
Tu jį valgai. Aš ne-

tamstai tikrai patiks

ragas.
valgo.
noriu/

“Tai
čapsujus.”

“Aš neesu čapsujus. No.”
“Tai varškietis/
“No, geriau čapsujus.”
“čapsujus.”
Čia Vaidylukas painlato atei

nantį drą Zimontą ir puola jam 
į glėbį.

“Ach, daktare, nuramink

•s®

Mes sakome, jog Chesterfields 
yra lengvesni—jog jie turi 
geresnį skonį—ir mes tikime 
jogjūs jais busitepatenkinti.

Vaidylukas
Kame čia negerai?

musų tauta

. Chąs. Katela, fin 
4676 W. Ęnd ĄVė.i M. Ra 
, iždininkas, 8508 ųundarsoi 
Bervvyn, ii); Vincęntas Manį 
ibntr. irašt4;.*‘Jaujas Viii

Avė, 
maltis ir M, DavidonisT iždo globė 
jta; Antanas Rudis, maršalka; A 
Karoblis, lingonių lankytojas. , 
Susirinkimus laiko įc 

deldiėnį. Lawler Hali Sv< 
Madison St., kaip 1 vai. 00 pįet.

as katra ne 
Ivet,, 8929 W

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTĖ 
RŲ valdybi 
A. M“-’ 
ton, 

$ nienė. .
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Hąr- 
vard Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė 
2900 So. Poplar Avė, 
rašt. A. Gi ‘
Klibos globėja M. Kizie.._, ___
Lowe Avė. Kasi erė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

1984 metams: _Pinn 
pirm, 

8822 S
1080 Central Evans 

ag ei b. P. Grigu 
Jnion Avė, nut

Poplar Avė, Kontrolės 
alalis, 816 W 88 Place.

Chieagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
lyLiUBO valdyba 1984 į metanu: 

.Iraųas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. 
2650 W. 69 St 
sekt.. 19(10 W 
Sharka fin. 
tėnaw Avė. 
2584 M. 
tininkas 
sos globėjas. 
K. VVarnis iždininkas. 
Kedzie Avė.;
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036./ 
Kliubo susirinkimai atsibUna kas 

1-mą nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street.

■ L, 2«3« W.
Buishąs vice-pirm», 

ai. Narius prui.
. 35 St.; Walter 

rašt., 4635 So? Wash- 
Leonas Klimavičius, 

46th St.; kontrolės rašp 
Baranauskas ka- 

2950 W. 38 ■ ‘ St.; 
8«38,; S«.

T. Tamulionis inąr- 
St. Narkip korespondentas,

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų 
7204 S. ' 
Venckus, 755 W. 85 St. 
Joe Dabulski, 3044 J 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So. 
Harvey, III.; pinigi 
A. čiesna, 4501 S., 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunal A. čiesha 
ir K. Borušienė. ’ 
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadięnį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St- Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

jirm. Kaz. Kačinskas, 
Rockwell St.; pag. Fr. 

nut. rašt. 
. Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St., 
užlaikytoje* 

Paulina St.;

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 8159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manįkas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. ęlobėješ; Dr. A. 
Manikas sergančių nariu, kvotėjas, 
8008 W. 59 St„ tel.’Kėmiį^.: 0098; 
bonemonai: A. Saldukaš, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418. ,
Kliubo susirinkimai atsibuna 8 

sekmadienį kiekvieno mėnesio.

Club * ofLithuanian Republicąų
Brighton Purk kliųbo valdyba 1984 
m.: Vihcas Baliupas}, pirm., 2584 
W, 47. St.; Frank Jakavičia, Vice- 
pirm.,:2638/'\v.' 40/st.;,< T"., w ’ 
Kelps, 2-ras vice-pi^m., 2486 W.

v 47 . St.; , r 
rašt., C r 
Sharka,’ f.n 
tenav^ Avė. 
4550 So. V

Vihcas Baliupasj, pirm., 2534 
■‘“‘V'3$^ 

Kas per
; Barney Piėtkewičia, nut.
2608 W. . 47 Walter 

raštu 4635 S4. Wash~ 
Kaspęr Pakeltis, ižd.,

DRAUGIJOS 
: T, Janulis, 

Morgan St.; A. 
pag., 6135 S. 

P. Kiltis nut. -rašt., 
Lituanica Avė.; M. Z. 

., 5825 W. 
F. Bakutis 
A. Ružins- 

J. Barčius

- Cisco Avė. v
Laiko susirinkinrąiš kas mėnesi 

kas antrą ketvergą,J$rtą vai. vaka
re, B. Pietkevvičįa 'ofiso kambarį, 
2608 W/47th St., Brjghton Park. 1

D. L. K. VYTAUTO 
valdyba 1034 metams 
pirm.į 8480 Sot 
Maziliauskas pirm. 
Rockfteil St. 
8347 So. 
Kądziauskas turto rąšt. 
23rd PI., Cicero, III.; 
ižd., 2603 W. 69th St.; 
kas kontrolės rašt.; . 
apiek, iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradieni, Chieagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

PAšELPOS 
lel 1934 metų.

ILLINOIS LIETUVIU
KLIUBO vaidyba d 
Jonas Bijankas, pir 
Marųuette Road, 
pirm, pagelb., Adolph 
nut. rašt 3842 S*
Frank Norkus, fin, rašt., 4067 So. 
Richmond St4, Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St.. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D.

• Antanaitis, maršalka. 1
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, . Chieagos Lie
tuvių Auditorijoj, ąi83 S. Halsted 
St., 7:30 vai. .vakare.

dlter Lėkis 
i Kaulakis 

Union Avė,

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgepojto, Chi- 

' cago, III. valdyba 1934 metų: S.
Mažeika pirm., 8149 S. Halsted St.; 
V. Slankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S; Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.: D. Gulbinas fin. 
rašt., 8J44 S. Wallace St.; J. Ma
te j unaš kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsį* kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3180 S. Halsted St., 
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:80 vai. vakare, Chi- 
cagps Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St.

pasigarsinti nori vien CLASSIFIED ADS
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni 
kuose 
pranešimais. z

Taigi ateity prisiusiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
Vietos norėsįte užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

L. Soc Sąjungos Chieagos Centro 
kuopa rengia draugišką išvažiavimą 
į Indianos .smėlynus ant ežero kran
to, vadinamu Miller Beačh, tik 83 
mylios nuo Chieagos, liepos/15 d, 
9:80 vai. ryte, nuo Naujienų pfiso. 
Draugai ir rėmėjai yra kviečiami pri
sidėti Norintis važiuoti busais už* 
siregistruokite Naujienose iki penk
tadienių,, pietų, kainuos 90 centų ypą- 
tai už round trip kelionę. Southsai- 
diečiai susųinks ant Halsted ir 79 
St. 10 vai. ryte, nuo ten sykiu trauk
sime iki pat Palangos Vilios, prie 
Millers .Beach, Ind.

Rengimo Komisija.

' Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaigaYANKEE FOOD PRODUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountain įrengimų —- Ice Cream 
Konų —- Pretzel’ių 

8645 SO. WALLACE STREET 
Tel. Yards 4996 

Chicago. 111.

Lietuvių Tmprovement Kliubo su
sirinkimas įvyksta liepos 17 d. 8 
vai. vak. Liberty svetainėj, Cicero, 
III. Esate visi raginami atsilnkyti 
i šį labai svarbų susirinkimą. Van
denio komisija išduos raportą. BuS 
pasitarimas kas link numažinimo 
taksų ant 1%. Bus svečių kalbėto
jų. Visi namų savininkai kurie 
dar nesate prisirašę prie Lietuvių 
Improvement Kliubo, kuriems rupi 
jūsų pačių gerovė ir ateitis, esate 
kviečimi ateiti į susirinkimą ir pri
sirašyti prie šios prakilnios organi
zacijos. A. F. Pocius, pirm.

JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE 
TA UTIŠKO KLIUBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rt ‘ 
B. Jenkauskas, 8220 J 
nut. ragt S. Kunev 
Union Avė.; fin. yai 
ras, 8534 S. Lowę Avė.; kas, rašt 
P. Viršila, 8200 Ūme St*: kasieriųs 
K. Laucius. 8817 S. Lituanica Avė*; 
kasos globėjai E. Blumas, 8283 
Lime St. ir J4 Malinauskas, 3409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
,8806 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraiti*. 8159 So. 
Halsted St?

■Laiko susirinkimus kas mėnesį pir
mą penktadienį, 7*80 Vai. vak., Chi
eagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St.

vlcė-pirm 
fnion Avė,; 

3220 So. 
F, Kašpa-

your 
next

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY- 
metams: Pet- 
t S. Lituanica 
ua j vice-pirm., 
L: Steponas

ras Killis pirm., $ 
Avė. i Liudvikas Y 
8252 So.. Halsted, . - ---------
Narkis prot. raštt(. 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fih. rašt, 
8584 So. Lowe Ayg. ’ « . ..
ris ižd., 6630 So,. 
Zigni. Grigonis kgi 
So, Francisco Ay$.» 
ras, 4427 So. Francisco. Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; /Steponas Narkis 
korespondenas, 1900, W. 85th St. 
Susirinkimai atritina kas antras

Liudvikas

Jonas Zalato 
estern Avė.

THE FURROW in 
friends morning mail 
węėk wiįl rėminį them that 
you. are one of those charm* 
ing people who thįnk of them 
in small things as welbas big.

Of course you’lH have c:» 
hurry, biit that only adds to 
the fun of it. Send mailing in- 
structipns and 50c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų 
Savininkų ir Draugijų Atstovų pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
ny liepos 18 d., 1934 m. Lietuvių 
Auditorijos svetainėje 3133 S. Hals- 
;ed St, ,7:30 vai. vakare ant pirfnų 
ubų. Būtinai atsilankykite.

Taipgi ateinanti susirinkimą atsi
neškite atvirutes, kaipo ženklą, kad 
esate loto savininkas-kė, nes be at
virutės tebusite įleidžiami i susirin- 
dmą . Kviečia Kapinių Valdyba.

NAMŲ SAVININKŲ A1YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdarą kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo' 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalių ir vienintelio namų 
savininkų bįuro Chicagoje.

Landlords BUREAU OF 
CHJCAGO 

Inkorporuotas" '
1642 West Division St. ' 

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

' ^rniture^ Fixtures

DIRBTUVftS TJRMO SANDfiLIO IŠPAR
DAVIMAS. ♦ Priverstas PratuSttnti Vietą. 
350. naujų- 2 6m. pąrlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan- 
ralų ir {ramu, kiekvienam asmeniui patin
kamas stalius.

I $ 50.50 2 6m 
$ 70.50 2 «m 
$125.00 3 fcm 
Daugelis kitų bargenų, studio couches, valg 
kamb., mieg. kamb. ‘

JOYCE BROS. STORAGE & FURN 
5711-17 South

I Duodame apskaitlibvimus dSl storage ir per- 
I krhnstymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 

worth 5181.

setai dabar----------$29.05
■etai dabar _____   $34.95
setai dabar $39.50—$49.50

ir kitų.

Halsted St

vakarais. Tel.

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

------- SOSTHEIM & SONS, 
Kampas

ARCHER & STATE ST.

PRANEŠIMAI
Piknikų į» JšvgžiaVimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra 

nešimųapie ' išvažiavimus vėl 
tui nedėsime, nes daug draugi

cigaretas. kuris LENGVESNIS 

garėtas, kuris GERESNIO SKONIO

f ■ -/ “3 Į '
•

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. I1L

Pocahontas mine run 4 tonai ar 
daugiau $7.00 už tonų > 

TEL. REPUBLIC 8402

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

• LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i mus* spulką.

TEL. LAFAYĘETE 1083

2608 West 47th St,

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

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

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

CLASSIFIED ADS

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Jono Tamošiūno, pir
miau gyveno Rockford, III. Meldžiu 
atsišaukti arba kurie žinot praneŠ- 
kit. Antanas Tamošiūnas, 1437 So. 
49 Court, Cicero.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia*

REIKALINGA moteris ant far- 
mos, mokestis ir valgis. Del in
formacijų kreipkitės pas Mikolą 
Skirgailą, 1501 E. 70 St.;

MERGINA patyrus prie abelno 
namų darbo, gera mokestis, nuosa
vas kambarys, virti nereikia.

Dorchęster 9136

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTE IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So; Halšted St. Cbicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Partners Wanted
_ Pusintekų Reikią

REIKALINGAS pusininkas i alu
dės biznį, vienai moteriai perdaug 
darbo, 7005 So. Halsted St.

For Rent
STORAS rendon, gera vieta dėl 

sauliuno, išdirbta per daug metų. 
Fikčeriai yra ant vietos, galima var
toti. Kampinis namas Bridgeport 
apjelinkėje. Atsišaukite pas savinin
ką. 3841 So. Halsted St,

STORAS ant rendos su kamba
riais, tinkanti vieta dėl kriaučiaus, 
cleąnerio, ice cream parlor arba 
drapanų Storo, pigi renda. 7448 
Archer Avė., Summitt, III. Tel. 
Prospect 2559.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

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

3500 So. Union Avė
Matykite savininką greitai, nes čia 

yra bargenas.

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

7121 So. Halsted St

PARSIDUODA pusę tavern biz
nio Ciceroj, pas dirbtuves. Biznis 
gerai eina, pusininkas priverstas 
pasitraukti dėl kitų biznio ryšių. 
Norintis gal ir visą pirkti. Kreipki
tės adresu.

5801 W. Roosevelt Rd. 
Pirm pietų 

Klauskit A. VASIL

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per daugelį 
mėtų. Renda nebrangi. Daromas 
labai geras biznis, parduosime ne
brangiai, iš priežasties partnerių 
nesutikimo. 3958 S*. Rockwell St.

PARBNDUOJU arba parduosiu 
aludę su visais fikčeriais, yra kam
bariai. Biznis yra atdaras, išdirb
tas per daug mėtų .

<, 3600 S. Emerald Avė.
TAVERN in lunch ruimis parda

vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo higway. Renda $20. Pa
aukausime pigiai.

7013 S. w estern Avė.

Ėxchange—Mainai
GARADŽIUS — Turiu didelį 

“Indiana0 Highway garadžių ir 
žolino Stotį. Kainąvo $2^ 
riu default mofgičiu arba 
nuosavybė. 736 W. 18 St. 
Canal 4847.

ieagos 
TeL




