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Atleistas iš pareigų 
krašto direktorijos 
kas dr. šreiberis

tikslas 
maisto, 
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DAYVILLE, Conn., 1. 17. — 
Šiandie sustreikavo 500 vilnų 
audinyčios darbininkų. Danbu4- 
ry, streikuoja 1,000 skrybėlių 
kailio kirpėjų.

Klaipėdos 
pirminiri-

kad tas
Vienas

tada 
sutiktai ir samdytojai, 

ikišio! arb:tracijai prie-

Vienas beraudant nušautas

nuo direketorijos 
pareigų atleido.
ir kiti du direktori-

Vienas jų, Otto

Chinijoj mirė amerikietis 
kslininkas

Ltn. Heidrikis išsilaikė ore
5,14 vai.

tiek pažengusi, kiek 
mergaitė.
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DUPRĘE, S. D., 1. 17. —Vė
jui apvemtus valtį tvenkinyje 
prigėrė du vaikai.
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Streikas Alaba
mos Audiny čiose

Streikuoja 22,000 
Alabamos audiny

čių darbininkų
HUNTSVILLE, Ala., 1. 17.— 

22,000 Alabamos audinyčių dar
bininkų sustreikavo šiandie ry
te, reikalaudami pakėlimo algų 
ir sutrumpinimo darbo valan
dų.

Jau pirmiau streikavo trijų 
audinyčių darbininkai.

Streiką paskelbė United Tex- 
tile Workers of Am. unija;

Minneapolis, Minn., 
sustreikavo trokų 

draiveriai
LOS ANGELES, Cal., 1. 

Nuo paraližiaus pasimirė 
dinand Gpttschalk, 70 m., 
pozitorius, dirigentes, pastatęs 
eilę lengvų operų.

MINNEAPOLIS, Minn., 1. 17. 
—šiandie 7,000 trokų draiverių 
pradėjo antrą streiką. Pirmiau 
jie streikavo gegužės mėn. ir 
tas streikas buvo kruvinas, 
samdytojams bandžius, operuo
ti tlokus |streiklau&ų~- pagal
ba. c v

Marketas, kur pirmiau buvo 
kruvinų susirėmimų, dabar bu
vo tuščias, nes ten samdytojai 
nebandė operuoti trokus. Te- 
čiaus esą miesto pakraščiuose 
niekurie samdytojų vistiek ban
do trokus operuoti, bet juos 
streikieriai greitai sustabdė.

Visi trokai yra sustabdyti, 
išėmus pieilo, ledo, bravarų, 
aliejaus, miesto ir sanitarinius 
trokus.

Gubernatorius Olson tuoj auš 
pašaukė valstijos miliciją. Ji 
bus sumobilizuota Minneapolis 
iki “busimų patvarkymų’”.

Streikieriai reikalauja pripa
žinti uniją, pakeiti algas ir su
trumpinti darbo valandas. Strei
kas kilo dėlto, kad samdyto
jai nepildė pirmiau pasirašy
tos sutarties. . -

Kalbama ir apie paskelbimą 
generalinio streiko.

6 žuvo lipdami į Hi 
malajų kalnus

Streikas San Fran 
cisco mieste vis dar 

plečiasi

Chicago, III., Trečiadienis, Liepos-July 18 d., 1934 m.

Iš SĄN FRANCISCO DARBININKŲ STREIKO

da- 
iki

M

Gatvėje apverstas trokas, kuris nežiūrint teamsterių streiko bandė pristatinėti prekes.
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Klaipėda $1,750 “Li 
tuanicos II” skridimui
Vakar prisiuntė pinigus ALTASS iždinin 

kui per First National Banką
CHICAGO, liep 17. — Meti- rengdami rinkliavas, loterijas 

nėse Dariaus ir Girėno trage
dijos sukaktuvėse—Lietuva vėl 
ištiesė “LITUANICAI II” pa
galbos ranką—kad tik ji ne
žūtų, taip kaip žuvo jos pirm- 
takunė “LITUANICA I”.

Klaipėdos krašto lietuviai 
prisiuntė ALTASS iždininkui p. 
Justinui Mackevičiui 10,000 li
tų—$1,756.00, skirdami tuos 
pinigus “LITUANICOS H” įren
gimui. Klaipėdiečiai tuos pini
gus sukėlė tik savo krašte, su-

ir parengimus.
iš stambiausių sumų, gautų 
“LITUANICOS II” ir Įeit. Vait
kaus žygio finansavimui. Gal 
amerikiečiams teks purausti, 
bet reikia pasakyti, kad dvi 
stambiausios sumos pinigų, ku
rias ALTASS gavo, atėjo iš Lie
tuvos. Kovo mėnesį—$1,600 su 
viršum nuo Aero Klubo ir da
bar, pinigai nuo klaipėdiečių.

Smulkesnės žinios apie Klai
pėdiečių auką tilps vėliau.

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 17. —Miestas dabar yra 
valdomas milicijos, generali
niam streikui vis dar plečian- 
ties. šiandie prie streiko prisi
dėjo dar kelios dešimtys tūks
tančių darbininkų, taip kad 
bar streikuoja nuo 100,000 
120,000 darbininkų.

Gubernatoriaus įsakymu
gabenta dar keli tūkstančiai mi
licijos su kanuolėmis ir tan
kais.
Kaltina ateivius; 200 komunis

tų ' areštuota
Laikinis gubernatorius Me- 

rįam, kuris ginklais kovoja 
streiką, išleido ilgą pareiškimą, 
kuriame jis už streiką kaltina 
ateivius darbininkus ir radika
lus, kurie buk vadovaują šiam 
streikui.

Lig to pareiškimo pakurstyta 
milicija šiandie padarė puolimą 
ant komunistų salės ir 200 ko
munistų areštavo. Medžiojimas 
komunistų tęsiasi ir kitose 
miesto dalyse.

Biznieriai ir fabrikantai vie
nijasi kovai su streikieriais,. 
kad sulaužyti streiką. Jie sako, 
kad jų organizavimos 
yra pristatyti miestui 
bet unistai jau pirmiau 
skelbę, kad jie maisto
žovių atgabenimui visai nepa
sipriešins ir mielai duos leidi
mus. Streikieriai leido pristati
nėti ledą, taipgi leido atidaryti 
daugiau valgyklų.

Streikas persimetė į Oak- 
land, Berkeley ir kitų pakran
čių miestus.

Bandys streiką taikinti
Ikišiol streiką taikė valdžios 

tarpininkai, bet iš jų taikymo 
nieko neišėjo. Dabar streiką 
taikinti ketina generalinio strei
ko komitetas. Jis ruošiasi pa
daryti balsavimą tarp laivų ir 
dokų darbininkų apie priėmimą 
arbitracijos visais ginčijamais 
klausimais. Komitetas mano, 
kad jei darbininkai sutiks pa
siduoti arbitracijai, tai 
turės 
kurie 
šinosi.

SIMLA, Indijoj, 1. 17. -AIš 
Calcuttos gauta žinių, kad ne
laimė ištiko trijų vokiečių eks
pediciją, kuri bandė pasiekti 
26,629 pėdų augštumo Nanga 
Parbatt kalno viršūnę, vaka
riniame Himalajų kalnyne Visi 
trys vokeičiai žuvo sniego aud
roj kalnuose. Išgelbėti kitus 
ekspedicijos narius irgi nepa
sisekė. Esą ir trys čiabuviai 
porteriai irgi yra žuvę. Ekspe
diciją rėmė nacių valdžia.

Dar niekas nėra pasiekęs to 
kalno viršūnės.

&

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, r galbūt lietaus; 
nedidelė permaina temperatū
roj. - —

Vengrija uždarė na 
cių organizacijas 
už kiršinimus

BUDAPEŠTAS, 1. 17. — Vi
daus reikalų fninisteris paskel
bė dekretą, kuriuo jis uždarė 
Vengrijos nacių organizacijas. 
Naciai yra kaltinami, kad jie 
kūrė karines organizacijas ir 
organizavo ginkluotus smogi
kus, taipgi vienui kiršino prieš 
kitus ir kėlė neramumą.

Nacių partija niekad nebuvo 
populiarė Vengrijoj ir yra su- 

grupes.
Juos labiau skaitoma bolševi
kais, nes jie reikalavo išdalini
mo didžiųjų aristokratų dvarų.

Dar daugiau bombų 
Austrijoje

VIENNA, 1. 17. —Dar dau
giau bombų sprogo Viennoje 
ir kituose Austrijos miestuose1. 
Bombos sproginėja, nors jau 
tik dvi dienos beliko iki laiko, 
nuo kurio valdžia pradės žu
dyti tuos, pas kuriuos bus rasta 
sprogstamų mežiagų. Spėjama, 
kad po to prasidės padegimų 
kampanija.

Socialistų veikimas Austrijoj 
pastaruoju laiku pasidarė daug 
smarkesnis. Socialistų literatū
ra yra plačiai paplitusi.

50 žmonių žuvo pot 
vyriuose Lenkijoj

Jau 
no laivų ir dokų darbininkai 
kalba apie streiką, kad paremti 
streikuojančius Pacifico pakraš'-l 
čių laivų ir dokų darbininkus. 
Streikas ten dar nėra paskelb
tas, bet jau laikomi yra darbi* 
ninku susirinkimai ir streiko 
klausimas yra gyvai svarsto
mas.

Streikuoja riešutų 
darbininkai

Chinijojvienur saus 
ra, kitur lygiai ža

lingi potvyniai
SHANGHAI, Chinijoj, 1. 17. 

—Chinija pergyvena visą eilę 
nelaimių. Centralinėj Chinijoj, 
kuris yra skaitomas Chinijos 
aruodu, sausra baigia naikinti 
ryžių pasėlius. O kadangi ry
žiai yra svarbiausias chinieČių 
maistas, tai ateinančią žiemą 
chiniečiams teks badauti. Lai
minga yra tik šiaurinė Chini
ja, kuri suspėjo nupiauti žiemi
nius kviečius prieš nepapras
tai didelę dabartinę sausrą ir 
kaitras;- ;

Pietinėj- gi Chinijoj, palei 
Geltonąją upę, kuri yra skai
toma Chinijos nelaime, siau
čia dideli potvyniai. Pačią Gel
tonąją upę pasisekė kiek su
valdyti, bet patvyno kitos upės, 
ypač Hopei ir Suiyiian provin
cijose.

. Didysis kanalas irgi išsiliejo 
ir užliejo kelis miestus. ,. j 

Kiek žmonių žuvo potvyniuo
se ir nuo kaitros, dar nėra ži
noma, bet manoma, 
skaičius yra didelis
Kiangsu provincijos miestas 
praneša, kad jame nuo kaitros 
žuvo 200 žmonių. Kitas pra
neša, kad pritrukęs karstų. Sui- 
yuan provincija praneša, kad 
daug žmonių žuvo potvyniuose. 
O Tsinan praneša, kad vos spė
jama rinkti mirusius gatvėse 
nuo kaitros.

Vargas išrinktas 
Brazilijos pre

zidentu
RIO DE JANEIRO, 1. 17. — 

Steigiamasis seimas, kuris pa
ruošė Brazilijai naują konsti
tuciją, šiandie Brazilijos prezi
dentu išrinko senąjį—Dr. Ge- 
tūlio Vargas. Bet ateity prezi
dentai bus renkami visuotinu 
balsavimu 4 metams ir nega
lės ilgiau vieno termino prezi
dentauti.

ST. GERMAIN, Fra.ncijoj, 1. 
17—Kareiviai rądę nesprogu
sią ir todėl, manytą, sugedusią 
granatą, pradėjo žaisti ir mė
tyti ją vieni kitiems. Bet gra
nata sprogo vietoj užmušda- 
ma 7 kareivius ir 20 sužeisda- 
ma. !' į ,v..

BELGRAD, Jugoslavijoj, 1. 
17.—Daugiaus kaip 30 žmonių 
liko užmušta ' perkūnijos aud
roj, kuri perėjo Moravica klo
niu ir kitose šalies vietose. Daug 
avių užmušta ledų, kurie išnai
kino didelius plotus pasėlių.

Dr. Vinco Kudirkos 
minėjimas visoje 

Lietuvoje

VARŠAVA, 1. 17.
Lenkijoj siaučia ddieli potvy
niai ir vanduo upėse dar tebe- 
kįla, ypač Krokuvos apielipkė- 
se. Jau 50 žmonių žuvo pot- 
vyiuose, 40 jų Nowosonic kai
me, o 10—Rzeszcwe.

PEIPING, Chinijoj, 1. 17. — 
Darydamas antropologinius ty
rimus Shantungo provincijoj, 
nuo karščių pasimirė kun. Step- 
hen Richard, visame pasaulyje 
paskilbęs amerikietis geologas.

Nepaprastų gabumų 
mergaite

HOT SPRINGS, Ark., 1. 17. 
—šis miestas didžiuojasi nepa
prastai gabia mergaite—Janet 
Grant, 8 metų, kuri yra pasi
žymėjusi muzikoj. Būdama 
puspenktų metų ji grojo Beet- 
hoven, o 6 metų—Bachą. Ji 
tiek pat ,gerai valdo smuiką ir 
pianą. Dabąr ją pakviesta duo
ti koncertą Washingtone.

šiaip ji yra sveika ir nor
malė mergaitė, bet moksle yra 
tiek pažengusi, kiek 15 m.

Sugavo nežinomus 
slapukus

SAN ANTONIO. Tex., 1. 17. 
—8,000 pecan riešutų lupinė1- 
tojų, daugiausia moterų, su
streikavo reikalaudami pakelti 
algą. Unijos sako, kad dabar 
riešutų lūžinėtojai dirba po 14 
iki 18 vai. j dieną ir uždirba vi
dutiniškai po 20c. Streikieriai 
reikalauja 5-6c už išlupinėjimą 
1 av. riešutų, Vieton dabar gau
namų 2—3c.

GARFIELD, N. J., L 17. — 
IConrad Dovak aplankęs kelias 
smukles, pasisiūlė išgerti vie
ną po kito, be jokio poilsio 10 
stiklų alaus, jai, kas tą alų jam 
nupirks. Michael Pįęia; sutiko 
alų nupirkti ir bartęhderis su
statė visą eilę 12 Unc. stiklų. 
Dovak išgėrė 7 stikliis, bet 
gerdamas paskutinius 3 sustojo 
kelis sykius, kad atsikvėpti.

minučių sukrito ir pasimirė.

MONTREAL, ' Que., Kanado, 
1. 17.—šeši žmonės liko užmušti 

■ *• t ■ ■

ir 13 sužeista gatvekariui St.
Lavvrence1 bulvare susidūrus su■ 
troku.

, -O— ■■■, ... ,

MIAMI, Fla., 1. 17. —Buvęs 
Kubos prezideptaš Machado, 

>|kurio išdavimo ; Kuba reikąla- 
Išgėręs visą alų, Dovak už kelių .vo, pabėgo iš Juhgt. Valstijų j

KAUNAS.-—Birželio 10 d. vi
soje Lietuvoje buvo minėjimas 
Dr. Vinco Kudirkos, Lietuvos 
atgimimo darbuotojo ir rašy
tojo. x ‘ *

Tam minėjimu4! progą davė 
tą dieną atidengimas gražaus 
paminklo Dr. Kudirkos atmin- 

Įčiai Kudirkos (buv. šakių) Nau
miestyje1..^ Paminklo atidengu 
•mas buvo labai iškilmingas, da
lyvaujant daugeliui žymiausių 
Lietuvos viršūnių* ir didelėms 
minioms žmonių. Tarp kitų 
paminklą atidengiant kalbėjo 
prezidentas A. Smetona, buvęs 
prezidentas ir asmeniškas Dr. 
Kudirkos draugas Dr. Grinius, 
vyskupas Reinys, inž. Stanaitis, 
Naumiesčio burmistras Z. Skir
gaila ir k.

Paminklą dirbdino skulpto
rius V. Grybas.

Po tų iškilmių dar buvo iš
kilmingi pietus, kuriuose vėl 
kalbėjo A. Smetona, vyskupas 
Reinys, P. Vanagaitis, Nau
miesčio klebonas Vizgirdas, Dr. 
J. šjiupas, gen. Bulota, šakių 
dekanas Vaišnora ir k. Visose 
šiose pietų kalbose apie Dr. V. 
Kudirką mažai teprisiminta, bet 
kalbėtojai vieni už kitus kuo- 
labiausia garbino “tautus va
dą” Smetoną.

BIRŽAI.—Biržų apskr., Vaš
kų vals., Gineikių km. gyven
tojai birželio 22 d. apie 11 vai. 
savo laukuose pastebėjo du ne
pažįstamus asmenis, kurie ven
gė viešai . rodytis. Gyventojai 
palaikė juos Balsiu, ir Kazlaus-j 
ku ir pradėjo persekioti. Tai 
pastebėję nežinomieji pasislėpė 
rugiuose. Tęsdami persekioji
mą, šauliai reikalavo, kad , jie 
pasiduotų. Buvo paleisti keli 
perspėjimui šūviai, kurių nepa
klausius, vienas buvo sužeistas, 
o antrasis suimtas. Sužeistasis, 
teikiant jam Vaškų m. medi
cinos pagelbą, mirė. Suimtasis 
tvirtina, esą, jie* pabėgę iš Es
tijos kariuomenės, tačiau nei 
jis nei miręs jo draugas jokių 
dokumentų neturi.

Naujas Lietuvos sklan 
dymo rekordas

Svarbus įvykiai Klai 
pėdoj: pakeista kraš 

to direktorija

KAUNAS. VI. 28.
19§įxn. birželio 28 d. Klaipė
dos krašto gubernatorius, p. J. 
NtfvakAš, atleido*’ fc ginamųjų 
pareigų direktorijos piminin- 
ką, p. šreiberį. P. šreiberis at
leistas dėl to, kad nepaisyda
mas pakartotinų gubernato
riaus įspėjimų, rėmė Klaipėdos 
krašte nacionalistinį judėjimą, 
aiškiai nukreiptą prieš Lietu
vos suverenumą, siekiantį su 
jėgos pagelba atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos.

Kadangi dėl tokio p. šreibe- 
rio elgesio kilo' pavojaus Lietu
vos teritorijos neliečiamumui, 
Klaipėdos krašto gubernatorius, 
nebeturėdamas kitokių priemo
nių Lietuvos suverenumui ap
saugoti, jį 
pirmininko

Pašalinti 
jo snariai.
Sziegand pats priklausė nacių 
Sovog organizacijai, kurios ti
kslas yra ginkluotu sukilimu 
Klaipėdos kraštą atplėšti nuo 
Lietuvos.

Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininku liko paskirtas lietu
vis Martynas Reizgys, o direk- 
torijibs nariais —žemės ūkio 
rūmų narys žvilius ir kultur- 
technikos inžinierius A. Jonu- 
šaitis.

Visi jie pasižadėjo ištikimai 
dirbti Klapiėdos krašto ir Lie
tuvos valstybės naudai.

KLAIPĖDA. VI-27. Elta. — 
Nidos sklandymo mokyklos vir
šininkas, Įeit. Heidrikis, birže
lio 26 d. su savo sklandytuvu 
išbuvo ore 5,14 vai. Pereitais 
metais jis išsilaikė ore 3 vai. 
Kaip pereitais, taip ir šiais me
tais, Įeit. Heidrikis sumušė Lie
tuvos sklandymo rekordą. Bir
želio 26 d. Įeit. Heidrikis pasi
kėlė sklandytuvu 5 vai. ryto. 

I Pradžioje oras buvo palankus 
skraidymui, bet vėliau pablo
gėjo ir teko nesileisti.

KLAIPĖDA. V. 24. Elta. — 
Pereitais metais Klaipėdos kraš
te nuteista 26 klm. naujų ke
lių ir gatvių. 10 km. gatvių 
nutiesta pačiame Klaipėdos 
mieste Visiems tiems darbams 
išleista 1,3 mil. litų. Tos lėšos 
panaudotos taip pat kelių ir 
gatvių priežiūrai.

• ■>> '»>
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Pitisburgh, Pa.

Lietuvių kainbario reikalai
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Roseland

Į ' 
1 M i ri.ti. WAJH.

Binghamton, N. Ys v

Gegužės i d. 1934 m.
Bal'timbfes lietuviai it

Lietuvių Draugijų Ta
ryba, BaltimUrė, Md. 180.00

(Dar nėgaūta geltonųjų 
kvitų) ..... 20.00

SLA. 50 kp. delegatai į 38 x 
Seimą grįžo

Liepos 6 d. vietinės SLA. 
kuopos delegatai pp. M. Bu
činskas ir Alfonsas VarkuliS 
grįžo į Bin^liamtohą.

Delegatai yta pilhal gerlh 
me upe ir užganėdinti Seimo 
darbais, ypatingai yra paten
kintas p. Vnrkulis, kuris dar 
yra jaunuolis ir pirmu sykiu 
teko dalyvaut tokiame šuva-, 
žiavime. Jam buvę labai įdo
mu sektf Sėimo eigą. Jfitn 
labiausiai imponavę adv. Ba- 
gočius ir p. Martin-Marcinke- 
vičius. Adv. Bordenas ir p. 
Birštonas visai jam nepatikę.

R-s M. Bučinskas Seimu 
gi patenkintas, nes viskas 
ėję pagal jo manymą, o be 
dar gavo $50 ekstra.

Dabar Binghamtoniečiai 
laukį** jųjų raporto, kuris tu
rės būt išduotas kuopos susi
rinkime.

Be to, delegatai užbaigę Sei
mą buvo nuvykę į Chicago, 
kad aplankius pasaulinę paro
dą ir pažįstamus, bėi drau
gus ir tas jiems pavyko gerai. 
Kelionė buvo laiminga ir po 
visų triukšmų parvyko į na
mus Su getą nuotaika.

Mirė Vladas Noreika 
šeštadienyje liepos 7 d* bu

vo palaidotas a. a. Vladas No
reika, palaidotas SU bažnyti
nėmis apeigomis Kalvarijos 
kapinėse.

NabaŠninkas Noreika atvy
ko į Binghamtoną prieš ke- 
lioliką metų iš PerinsylvanijėS 
kasyklų. Gyvendamas Bing- 
hamtone išauklėjo didelę ir 
padorią šeimą. Velionis ir 
visa šeima priklausė SLA. 50 
kuopai, užtad kuopa prisiuntė 
didelį gėlių vriiniką ir karšto 
nešėjus už ką Noreikų šeima 
yra labai dėkingai s

P-nia Kleivienė apvogta
BinghamtonieČiams gerai 

žinomi ūkininkai, p-ni Klei
vas, kurie gyvena netoli Coft- 
land, N. Y. pereitą sekniadič- 
nį, liepos 8 d. nUvyko priš p* 
Juozą Bartkų į jo dukters Jo
hanus vestuves. P-hai Bati
kai irgi ūkininkai ir gyvena 
netoli' MėDOrioUgh. Tch bu
vo svečių iš artimesnės ir to
limesnės apielinkės. P. Mai- 
nioniai iš Johnson City irgi 
tch buvo.

Kai p-nai Kleivos atvyko, 
tai p-ni Kleivienė padavusi 
savo pinigus p. Bartkui; kuris 
turėjo padėt ją saugion vie
ton, kol jie grįž į namus. Po 
visų ceremonijų ir vaišių p. 
Kleivas ruošėsi vykti nariių 
link. Tada Kleivienė pripra
šė p. J. Bartkaus, kad jai pa
duotų jos piniginę, bet krii 
Bartkus nuėjo į tą vietą, kur 
piniginė buvo padėta, tai pi
niginės ten jau nebuvo. Sa
koma kad p. Kleivienės pini
ginėje buvę tarp 300 iki 500 
dolerių. Žinoma Kleivienė 
apkaltino Bartkų, bet Bartkus 
prie kaltės neprisipažįsta ir 
pasiskundė District Attorncy, 
kuris tuoj aus pasiuntė valsti-i 
jos policija, kad padaryti kra-’i 
tas visų buvusių svečių na-: 
muose. Pnų Mairiioriių- John
son City namuose krata, jau 
buvo padaryta, bet nieko nu-s 
žiūrimo nesuradę, valstijos 
policija tęsia savo darbą.
E. — J. Baltį išdirby šie apmo

ka už liepos 4 d.
Endicott - Johnson čevery- 

kų išdirbystė, kuri samdo 19- 
000 darbininkų, užmokėjo pil
ną dienos mokestį už liephs 4 
d., kuri yra tegališka Ameri
kos šventė. Reporteris.

Iš L. K. Fondo Komiteto pa
starųjų susirinkimų geg. 14 d. 
ir 31 d. Neatsilankant proto
kolų sekretoriui, laikinai juo- 
mi išrinktas J. Baltrušaitis.

Pirmininkas Pivaronas per
skaitė kopiją Savo laiško, ra
šyto į Latvnonce, Mašs., iš 
kur gauta auka per K. Vidu
rių; klausta, kieno vardu rei
kia rašyti kvitą ar kvitas, hėš 
mes negavome aukotojų są
rašo.

Skaityta Lietuvos Pasiunti
nybės laiškas iš geg* 9 d., ad
resuotas dr. Baltrušaitienei. 
Pranešama; kad\ Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerija pasi
rinko Lietuvių Kambariui pa
talpą No. 146 Mokslo Katedro
je. Mės galime pasididžiuoti; 
kad Universiteto valdyba buvo 

i' mums tokia liberališka; kad da
vė privilegijų pasirinkti vieną 
iš dviejų kambarių. Mtisų kam
barys yra Vienoje iš puikiau
sių vietų, nes irioj prie vyriau
sios angos, kairėj pusėj. Auto
mobiliais privažiuoti bus gali
ma tiktai prie tos angos.

Sumanyta ir nutarta, kad 
Pittšburgho ir ripygafdėš drau
gijos teiktųsi per savo atstovus 
surengti Lietuvių Dieną — tam 
tikrų išvaŽiavihAfą Lietuvių 
Kambario naudai; tinkamiausia 
diena butų rugsėjo 20 d.

Sumanyta, kad kitų miestų 
liet, grupės ir asmens, ką taip 
gražiai darbtiOjAši Kambario 
naudai, sudarytų bendrų srivb 
miesto komitetą it kad Šis ko
mitetas išrinktų Vieną savo at
stovą kaipo narį musų, cehttri- 
linio, komiteto.

{Protokolų sekretorius nesi
lanko į susirinkimus, nutylėjo 
musų kvietimus ir pranešimus, 
kų jis turėtų nuveikti* KomL 
tetas tokį poelgį skaito rezig
nacija ir nutaria jam praneš
ti; kad jo rezignacija priimta, 

i Nutarta Skelbti svarbiąsias 
ištraukas iš protokolų.

Iš komiteto raportų pasiro
do, kad L. K. reikalai eina la
bai gerai, įvairiose vietose eina 
lietuvių bruzdėjimas, pradeda 
tverti grupes vietos darbui 
kambario fondo naudai.

Spaudos Komisija,
J* Baltrušaitis. t

$1,769.23!
Tai toks Pittsburgho UntVfer- 

siteto pranešimas.
čekius reikia rašyti: Lith

uanian Memorial Room Fund; 
siųsti fin. sekr.: V. ZmrfbltftiS- 
kas, 31 Minooka St., Pitts-. 
burgh (10) Pa.

Baltimotes Lietuvių ir B. 
Liet. Draugijų Tarybos vir
šuj minėtoje sumoje 130 dol. 
yra it šios aukosi

šv. Alfonso Parapijos Cho
ras $10.00, Lietuvių Amėfikės 
Atletų Kliubas $5j00, D* -L*; 
K. Mihdatigiė Draugystė $5, 
SLA. 64 kp. — $5.00, Aldona 
Lessiė iš BtOoklyh, N. Y. — 
$5.00. Nežinomas draugas — 
$2.00. P. Weisehhoff — $1.75, 
Stasys Butkus — $1.00, V. Ve- 
Ižis — $1.00, PeČkienė —^1.00. 
Smulkių — 10 Centų. Kita da
lis tos sumos tai pelnas iš 
kortu lošimo vakaro bal. 14*

—it. Baltrušatlis, 
LKF. Spaudos K-ja.

...................  x..i „ „v.,-, ,7,7 •> {

amžiaus, Viš tačiau mėgo 
skaityti laikrAŠČius if knygai, 
j$ tkiįpe JNdUjienAšį kUrl&s 
p-nia Don gi n užrašydavo jai. i 

Liepos 29 d. įvyks 4j&hial- 
dos už velionės sielą St. Ali-, 
selmš bažnyčioje, d po .pamai-L 
dų p«nia Pougin^ 6108 So. 
State st.i kviečia visus drau
gus pietums į naihus.

— Senas Petras^

Naujienas galinta gauti nusk 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shpppe 
6400 Šuperior avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

I _ f- . ■ - ,, ,1

REIKIA 50 MOTE 
RV IR MERGINŲ

Lietuvaites, jtjs juk nori
te kad lietuvių diena pasau
linė) parodoj, vien utine die
na/ kurioj lietuviai turės 
garbingai pasirodyti, išfik- 
ro butų pavyzdingiausia.

Kad to atsiekus, prašome 
jūsų prisidėti savo darbu. 
Mums reikia 50 moterų ir 
mergaičių liuosnorių, ku
rios pasiaukotų tvarkų da
ryti; o - taipgi» pardavinėti 
lietuvių dienos *ženklelius ir 
programas lietuvių dienoj 
pasaulinėj parodoj rugpjū
čio 5 d.

Vigų liuosnorių prašome 
ateiti petnyčioj, liepos 20 d. 
į Lietuvių Auditoriją, 7i30 
vai. vak. Čia Užsiregistruo
site ir gausite išaiškinimą 
kas ir kaip bus daroma lie
tuvių dienoj pasaulinėj pa
rodoj rugpjūčio 5 d.

REIKIA 50 VYRŲ 
IR VAIKINŲ

iramzž .m -macg' į

Mt: Greėh^oodb reporteris 
visuomet mėgiri apie musų 
tautiškus atlaidus — kermo
šius pašnekėti. Sunkios diš- 
ciplihos Verčiamas jis nepa
tingi ŠVėhtadiėhiriišv he pikni
kus aplankyti. Dt it liepos 15 
d. pavakaryje »jis atsidūrė 
Washihgton Keighfs miškely. 
Rado Rdselando darbininkų 
pikniką.

Piknikas , kaip pikhikflš. Bet 
kai kurie komisarai ir Čia ne
snaudė. Jų kalbų tema buvot 
socialistai, Naujienų redakto
rius, Jurgelionis; ir tt* ir tt* 
Dar vienas karštas pieška da
lino lapelius prieš Lietuvių 
Dieną pasaulinėj parodoj. 
Trumpai kalbant, draugai ko
misarai sustabdė pasą arba 
vizą į “dangaus karalystę” 
menševikams, 'buržujamš ir 
kitiems, kurie hera komunistų 
vieros*

—o—
POrri mėhėšių atgal Nglijie- 

nosė tilpo koreSpondėncija 
apie tai, kaip Mt. Greeriwood 
apielinkėj policininko vištas 
pavOgė. Na, pora Savaičių at
gal policininkai nutvėrė vagį; 
lietuvį vaikiną. Musų tautietį 
jie pusėtinai apdriužė.

—Mt. Greenivoodielis.

<rit$iamos Višos yta patogesnes, 
rtėgti jos bitVo pitma; patogu-( 
hriš pritraitikia it kostumeririš ; 
TiVofš8irii pasakoja savo vier- 
hfėsieihs ,kad dėl t6s priežas
ties nebus • galinta nė fe'Voliii- 
•cijOš sukibti* Mat kokie 
tayęrščiai i vis ant kitų nori su 
mesti kaltę, kuomet jiems 
siseka kas įvykinti.

Pereitą sekmadienį buvo karš
ta diena* Roselandiečiai slaps
tėsi vieni miškuose, o kiti ve- 
širioši ežetų pakrantėse. Kur 
tik nevažiuok; visiit buvo gali
ma užtikti pažįstrimilš iŠ Rose- 
lando. Jau nebe tie laikai yra, 
kaip buVo pora desėtkų metų 
atgal. Tada mažuma težinojo; 
kad reikia toliriii išvažiuoti nu'o 
namų apsaagai nuo karščių. 
Šiandien jau dauguma važiuo
ja į miškus ar prie ežerų.: .. .  ų

BUS istoriškas įvykis, kai ro- 
šelaTidiOČiai šulriukš Žinią iš 
fcauno, kad lėitemmtas Vaitkus 
pasieki Kauną. Kad tų įvykį 
atsiekti Vaitkus su! Lituanica 
Antrąja, mos turime paremti 
jo žygį* Dar ALTASS Rose- 
lando skyrius renka aukas tam 
tikslui; Viši kViėČifimi. su dole
riu kitu prkrid£ri.-==4L

RADIO
NAVHENV RADIO 

PROGRAMAS

Kalbėsis su Kaimie 
čiais

dr©wd at the Hali of Statės 
Court... Thėh away, behiiid 
thė ColOiteL. Streets of Shah- 
ghai where the four litt- 
lest giria had diffieuity dfc- 
tihguišhirig *&himpakojiš” 
itorn “Suktinis”... Frartk 
Buck’s Shuw — stanttng the 
•monkeys with M, Oi, 
The Freak-Animal Show... 
Many ridės on the Midway... 
Down the Lošt River Thru 
The World a Million Years 
ago... and ėnding in the hės-

1 pitablė DUtelt Viilagė, danc
ing and slnging some more as 
part of the floor-show... There 
Crided a peffeCt, sbOft^ even- 
ihg..4 Būt tlmre’s m©re to 
come...

FRANK BULAW 
šiandien nuo 9 iki 9:30 vai. 

vakaro “Naujienų” radio pro- 
grame dalyvaus pagarsėjusi 
grupė kaimiečių, su kuriaiš 
“Naujienų’* bendradarbis F. 
BUlaw’as turės pasikalbėjimą 
apie tyykstančžu’s 
svarbius dalykus.

Prie to prisidės duelak 
kvartetai, žymus dainininkai 
solistai Ir šauni muzika. Visa 
tai sudarys įdomų programą. 

Minėtu laiku išgirsite iš sto
ties WSBC, 1210 kilocycles.

Apie nauja knyga 
“Vaga”

Balansas buvo .... $1,536.15’ 
Iš “Naujienų’

Pittsburghe 
aukos

C. Milius, Pittsburgh .......
M. Jufgelibhiėhė, Chicrigo
A. Mičiulis, N. S. Pitts

burgh ...... .................
Bakanas, N. S. Pitts

burgh ...... ....•.... .
P* Grigaitis, Chicago .......

O. Grajauskienė, Baltimore, 
Md. ...... . ...................

I. Jakštis, Springfield,
Mass. ....... ............

L. R. K. S. A. 89 kuopa,
Hartford, Čonn* ........... 5.00

J. Kariauckas, Marš, Pa. 5*00 
Lith. Colloge & Professjonal

Assn*, Watėrbury7 Gorm.
L* R* K* S. A* 209 kuopa, 

Edwardsville, Pa.........
S. L. A. 53 kp,, Ghelsea, 

Mass.......... ..................

Britain, Gųrin. ........ .......
A, Valineiu&i New Britain, 

Gonn. l.OO
Liet. Vaižbos Butaš# ĮPitts- .

burgh, Pa* ........  33.00
Vai. Kairia, Prttšburgh, Pa. 5*00

■am »- .i*.

$1,619.23

Vyrai lietuviai, jus, kurie 
trokštate lietuvių vardo 
garbes, juk ttorite kad lie-į 
tuviai pasaulinėj parodoj 
pasirodytų pavyzdingiausia.

Kad to ątšiekiis, Visų, 
katii brangi lietuvybė, pra
šome prisidėti savo darbu. 
Dirbkime lietuvių vardo 
garbei be pažiūrų skirtumo. 
Mums teikia §0 vytų it Vai
kinų liuosnorių, kurie pasi
aukotų tvarkų daryti, o 
taipgi pardavinėti lietuvių 
dienos ženklelius ir progra
mos lietuvių dienoj pasau
linėj parodoj) rugpjūčio 5 
dienų.

Visų liuosnorių prašome 
ateiti petnyčioj, liepos 20 d* 
į Lietuvių Auditorijų, 7:30 
vai. VUk. čia užsiregistruo
site ir gausite išaiškinimų 
kas ir kaip bus daroma fte- 
tuvių dienoj pasaulinėj pa
rodoj rugpjūčio 5 d.

...................  ♦> -------------UMirė Juzefą Jurevi- 
(Senė Lietuvoj

Bimiio 21 d. tars 
•JUrevičiėUė LlėtuVbj, Šiaulių 
miestu ŠUlaUkUA 65 m. 
žiaus. Paliko dvi dukteris — 
Petronėlę JurėVičaitę 
liuose ir Oną Daugiu

Velionė Jurevičienė, 
buvo jau sulaukusi 65

Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo nauja knyga apysako
mis, eilėraščiais ir istoriškais 
aprašymais. Bė"to, joje Silps
ta du lapai pašvęsti muši’ 
žuvusiems lakūnams Dariui ir 
Girėnui mėtinėse jų mirties 
sukaktuvėse.

Visi knygos ‘raštai parašyt: 
čia gimusio ifiriuklėto jauni
mo. Kiekvienas raštas įdomus, 
ir bus labai verta susipažinti 
su jaunimo mintimis.

Knyga išleista Lietuvių Jau
nimo Draugijos lėšomis* Gali
ma suprasti, kad išlaidos spali 
sdihimui knygos yra gari au
kštos, ir jūsų pirkimas kny
gos reiškia pagelbą draugijai, 
kuri dirba lietuvių 
neš darbą.

Lie’tuvių Jaifhimo 
jri, riOfš pirmas jos gyvavimo 
mėtas sukaks tik' fugšejo 9 d., 
spėjo prišitodyti srivo drirbti it 
gabiilhaiš ir teikia tikėtis, kad. 
ateinančiais metais datigiati’ 
darbų lietuvių naudai ritlikš.

Draugijos meno paroda taip 
pat getą įspūdį’ padarė. i

Knygą galima gauti pas 
LITHUANIAN WVTH SO- 
CIETY, 3259 So* Halsted St., 
Chicrigo, llL, arba NAUJIE- 
NOSE’U 1739 So* Halsted ^St. 
Ch’idagO, TU* Kaina tik 60c. 
Priš'Ui prišiuntimą užmokėš 
draugija. '■ ■ ■

ftosdlafiflo tiėtuviai laukia pa- 
ŠrihlihŽš parbdds Lietuvių Diė- 
Yicis, kuri įvyks fugpiučio 5 die
ną. O jie laukia todėl, kad šie
met Pasaulines Parodos Lietu
vių Dibitojė bus įdomesnis pro
gramas, negu jis buvo perei
tais. mėtai®. Tik kad Uė Vie
nas lietuvis nėpamirštų tą die*- 
rių, reiki# ją pasižymėti Savo 
kalendoriuje^butėrit rugpiučiė 
5 d.

* .. ■-V.., ■ j a ■

ROSelandė ir Kehširigtdne 
ptiskaitOma apie 150 karčiamų. 
jų daugiau y^a, negu bttvo prieš 
prohibicijos laikus. Ir visL 
matos, daro Bianįv: šiuo latikii

Trečiadieni^ liepos 18 d., 9— 
9:30 vai. vakaro, iš stoties.. 

MSBG, 1210 kiloctįcleSi

Pirkite Naujienas P. Sarpalius 
dairiuos Albina Aasperaite 

Šaltyšius ................. Šimkus
. daiilttoš Kaimiečiai.

Dainuok .................. Gouhod
dairiuos Tfiiikaitė

Šių Tiakčelę ..........  Petrauskas
dainuos Kaimiečiai

Prirodirtd seni žmonės
..........rr..... Petrauskas

, r dainuos,, Tututis,
Pranas Pilkis, Albina 

TVttikUitči Stctsč Ritnkaite 
Ant tėvelio dvaro .... Šimkus 

dairiuos Kairniečiai
Dainelė ............... Sandersori 

dainuos Vytautas Tarutis 
®i tU JievM ........... Petrauskas

dairiuos Kaimiečiai.

PIRMYN
ISHARPS and FLATS
U----------— -  + -.4

Btulfiko radio valanda sck- 
madiėny iš WCFL, 97o k;, 1 
vai. po piet buvo stačiai kOn- 
cėrlaSj nes Susidėjo iš vargo
nų SO1O ir akoinpariimėrito, 
merginų trio, baritono ir ako- 
fdiO’ihL Tai buvo vienas iš 
gražiausių Budrikė radio pro
gramų} klausytoj ai dar ir 
šiandien tėbėgiria^ Antras pris 
valandis buvo 1:30 vai., 920 
k,, WAAF, ir susidėjo iš ririk- 
tiiiėS lietuviu muzikos, bet 
vedamas angliškai — supažin- 
ti amerikonus su musų muzi
ka;

Sekantis Budtiko progra
mas bus ketvirtadieny^ 7:30 
val^ vakv, 1420 k., WHFC, na, 
ir kaip visuomet — Budrike 
programai atsižymės savo 
maloniu kitoniškumu.

— Muzikantas..

Praėjusio nedėldienio ryto 
programas iš stoties WGES, 
pateiktas Progręss Furniturc 
Krautuvės, man labai patiko, 
be to buvo labai įdomių pa
aiškinimų, kuriuos darė advo-: 
katąs K. Gugis, ir gražus rin
kinys rekordų reprodukcijos. 
Į jų fai*pų programo vedoj as 
J. Romanas, įpynė po gražią 
dainelę. Be to, buvo Įdomių; 
pranešimų apie biznį ir svar
besnius įvykius iš lietuvių gy
venimo diicagoje.

— Klausytojas.

SIUSKIT PER 

naujienas 
PINIGUS LIETUVON

Lietuvos žmonėsir 
&ip pataria Lietuvos bankai
’” 1 ’ ’ ! ' •> ' i. i ■ .. ’

1.. i .... — \

Fair ',StrOllers,f
Guided by the very.good- 

humored colonel Haughteling 
twerify Pirmyn members 
“strolled” thru most of North 
erly Islahd; at the Fair, Thur- 
sday, singing “Kas Subatos 
Vakarėlyje, “Arit Kalno Kark
lai Siūbavo”, and other songs 
and dancing “Noriu Miegoj 
“Suktinis”, and eKlumpako- 
jis” before every other con- 
cešsion, to the astohishment 
and delight of Fair visitors* 
I t ris a part of the advertising 
campaign fdr Lithtirinian Day 
and will most likely be re- 
pėated čvery Thrirsday nito 
until then. The “stfollers” had 
the best timė of their livfes; 
thanks to Colonėl HuughteL 
ingi visiting whate’ver cortces- 
sions they chose; trying whdt- 
ever “ridės” that caught their 
fancy on the Midway.

—o—

Rehearsal for the group 
had been called a fetv dayš 
before, and those who kne\V 
had many a laugh a t those 
who didift whiic the s latter 
were mastering z 
jis**.. Plans were 
and 
Game Thursday 
hearsal before an interėsted

>Lėsš than A short month 
rėmams befote Lithuanian 
Day and Pirmyn is doihg its 
bif to make it a success. The 
membetfehip drivc btoUght us 
ne\V members beyBnd our 
wildest expectątions
they are all good. Pirmyn at 
present is even stronger than 
it was at the beginnihg of tliis 
šeason. Nėxt season we ėx- 
pėct it to be stronger yet and 
more spectacular, more riiat- 
Vėlouš tliAri in formCr yėars. 
Next seašun wm mark įPir- 
myn*š t\Vėnty-fiftli bifthday, 
and What a birthday party B 
will havel

Atterfd all fhese remaiiiirig 
rehfeAtsals they are impor
tant:; watch the Naujienos 
cveryday for netv develOp- 
ments — that is important; 
be prepattd 10 hfeVė Pirmyn 
represented 100% at the Fair 
ori Augiišt Fifth — tlitft is 
most important.

Jucy iręs Grandmesnil 
P* S. The colurim is shbrter 

than usual due to our brerith- 
iessness cfltišėd by all the 
dancing, si ng irt g* and eXčite- 
mentriast Thursdriy*

- -------------- ----------------- . . - ,■» ,y . ....

pražuvęs 
tbftigėlis pirriiiiiu fepii&iii 
dažmri^rti ko*

tUJft rtlia ii ftKutči 
ddiktu*
HTAI yra Jiidlrti jeigu gali tiip 
1 ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O Vienok, dažttEi koks 
dĮHkaš gali neleisti ims 
pirmin. »

Pavyzdžiui, jelgtl 2 
dahtis yrk ftėšVafoi, tai 
roms ar nenoroms tur 
kaipo užmetimą 
tuo tarpu 1" * .. ,
metimas yra daromas ir jums.

hįi 

i vma «** esite ta
kaipo užmetimą tam žmogių. O 
ItfO tarpu gkl-btft pat ttz- 
metimas yra daromas ir jums.

Ultertne, dantų tepalas, vsilo 
amfis tituj* MMj MtMti *he-

ItanM dfiMa ttMalte tai 
Jcus uždarinis pagalios tapo

Didelė Lišfofirte 
tepalo kainuoja tik 25 €*ritai; 
Mtišitfe BėT savo aptiėkoriu. 
Uttbbrt PkdHrifccal Ctt* BMnt 
Lenus, U. S. A.

>ti

‘Klumpako- 
wcll laid 

costumes discusšed... 
Ą a finai re-

1 '' '■ ■ ’■ f ’ ■ '■'' "1

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais -laivai?

HAMBURG. NEW YORK 
ALBERTBALL1N 

DEUTSCHLAND 
Malonios ApystOvo^, Prieinama Kaina

Berlin—Stutgarl^-KL Louis 
Milivttukėe-^Gen. Vb>ii SltUben

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gfctai šinfimaiš kabitiiniais 
laitais. Ųatbgus gelfežinkėliais susiekimas iš 

Btemėno at Hamburgo.
Informacijų klauskite paė vietini UfbM

HAMBURG .AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOVD 

__ U7 N./Michigan Avė—130 W.



NAUJIENOS, Chlcago, UITrečiadienis, Liepos 18,

kad kK ubo 'finansai

endrovės
raportas pri

tikrai

Roseland Garsinkjtės Naujienose

West Side

nesukalbėtojų

Naujos SKALBYKLOS
pas

WESTINGHOUSE

mm

su dubeltavu

Willow Springs, III

JOS. F. SUDRIK, 
i'. ■ i *

Daktaras

BUDRIKO RĄDJO PROGRAMAI

Kas ir kaip rengiasi 
prie Lietuviu Dienos

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

V. Bieliajus su savo šokėjais 
dalyvauja Lietuvių Dienos kvie
slių grupėje. Jis taipgi rengia 
labai puikų grupinį šokį lietu
vių dienos programui.

Advokatas J. T. Zuris, Lie
tuvių Dienos komiteto finansų 
komisijos pirmininkas, stropiai 
prižiūri vajų pasisekimui lietu
vių dienos. Jo entuziazmu už
sidega daugelis žmonių.

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Lietuvių 
renkasi kas panedėlį dabar J. 
Mackevičiaus ofise 2324 South 
Leavitt St.

daug pagerinimų ir patogumų, dėl 
lengvinimo plovymo drapanų

Pamokos 
svetainėje,

Iš pusmetinio Jonis 
kiečių kliubo 

susirinkimo

Dienos komitetas
apie SLA. reikalus

Roselando Lietuvių
Bendrovės piknikas

WESTINGHOUSE skali

Lietuvių Dienos kviesliai po 
K. Steponavičiaus vadovybe vėl 
pasirodys Pasaulinėj Parodoj 
sekamų ketvirtadienį. Jie taip 
gražiai linksmino pasaulinės pa
rodos lankytojus, skelbdami lie
tuvių dięną, kad jų visi laukia 
pasirodant antru sykiu.

Dr. V. Šimkus rūpinasi lie
tuvių vaikų egzaminacija, kad 
suradus sveikiausių Vaikų ir 
mergaitę lietusių dienai.

J. tPuišis apsiėmė parūpinti 
dalgius ir grėblius šienpju- 
viams, kurie dalyvaus lietuvių 
dienos programe.

žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
tia. gerklės skaudėjimą ir paslaptingas

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašalpinis Kliubas

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS 
KONTESTAS

ROSELAND.— Senas Rožių 
žemės gyventojas > Petras 
Pronckus, kuris kelis kartus 
važinėjo Lietuvon ir ne peril- 
gas laikas kaip sugrįžęs iš 
Lietuvos, vėl apsigyveno Ro
žių žemėje. Dabar jis atidaro

Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. .
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė, TeL Crawford 6573

P. Pronskus atidaro 
naują alinę

Chicagos Lietuvių Draugija 
paaukojo $10.00 lietuvių dienos 
rengimui ir nutarė dalyvauti 
celebracijose.

Praeitų penktadienį
Kliubų jr Draugijų Susivieni
jimo pusmetinis susirinkimas 
sušauktas atvirutėmis

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Petras Sarpalius turi dvigu
bų “džiabą” sųryšyj su lietu
vių diena. Jis diriguoja garsų
jį “Lietuvos” benų, kurs daly
vaus lietuvių dienos parade, o 
taipgi mokina, lietuvių" dienos 
vaikų chorų. Jis1 taipgi yra lie
tuvių dienos programo komisi
jos nariu.

Ponia Kemešienė visų savo 
liuosų laikų pašventė lietuvių 
dienos ženklelių pardavinėji-

Į lietuvių dienos 
komisijų Dr. Montvidas pakvie
tė intekmingus vyrus iš Bridge- 
porto, Brighton IPark ir Cice
rus, būtent Balčiūnų, Kasparai
tį ir Deveikį. Jie lankysis į 
draugijų susirinkimus pakalbė
ti apie lietuvių dienos; svarbų 
lietuviams!

Vis daugiau * gražuolių at
siunčia savo paveikslus Lietu
vių Dienos komitetui, įstoda- 
mos lietuvių dienos karalaitės 
kontestan. Bus iš ko pasirink-

Pusmetinis kliubo susirinki
mas įvyko nedėlioję, 24-tų die
nų birželio, 1934 m., Meįdažio 
salėje, 2242 W. 23rd Place.

Nepribuvus pirmininkui, vice
pirmininkas V. Du’oba atidarė 
susirinkimų 1-mų valandų po 
pietų; vice-pirmininku tai die
nai likosi išrinktas M. Z. Kad- 
ziauskas.

Nutarimų raštininkas Sim. 
Pangonis perskaitė protokolų iŠ 
paskutinio kliubo susirinkimo; 
protokolas likosi priimtas.

Reikale priėmimo į kliubų 
Apšvietimo Brolių draugijos ko* 
mitetas—Petras šlogeris, L. 
Geniotis ir M. Z. Kadziauskas 
—raportavo, jog minėtos drau
gijos stovis ir visas jos turtas 
buvo patikrintas ir viską at
rado tvarkoje, todėl rekomen
duoja tų draugiją į šį kliubų 
priimti; raportas priimtas.

Visi nariai Apšvietimo Bro
lių draugijos buvo pavadinti į 
salę, nuo kurių Vice-pirminin- 
kas priėmė priesiekų, po to vi
sus perstatė kliubui. Kliubo na
riai atsistoję* visus minėtos 
draugijos nąriųs pasveikino 
gu rankų plojamu.

Nutar. raštas. Pangonis ra
portavę, j og( numirę du kliubo 
nariai a. a. Ronaldas Eidinavi- 
če ir Petras Kabialis. Raportas 
priimta, ir pomirtinė minėtų 
narių- nutarta išmokėti.

Komitetas, lankymui sergan
čių kliubo narių išdavė rapor
tų ir pripažino vertais pašalpos 
ligoje; raportas priimta ir taipr 
gi pašalpa nutarta išmokėti.

l. Komitetas padirbimui žiedų ir 
kitų dovanų kliubo nariams ne- 
sirgusiems per 10 metų rapor
tavo, jog dovanos tiems na
riams bus dalinamos kliubo pik
nike nedėlioj, 29-tų dienų liepos; 
jš. m.; rapotas priimtas.

Komitetas surengimui kliubo 
pikniko raportavo ,kad piknikas 
bus nedėlioję, 29-tų dienų lie
pos, Jos. Spaitis darže, Willow 
Springs, III.

Turto raštininkas P. šlogeris

laimėjo Kliubų 
Susivienijimas.
sekmadienį, lie- 

Washington Hts. 
miškely turės piknikų SLA. 
139 kuopa. Piknike kalbės ad
vokatas K. P. (ingis, SLA. iž
dininkas

Užvis daugiau darbo (turi Jo
nas Bijanskas, lietuvių dienos 
programo komisijos pirminin
kas, ant kurio pečių guli visas 
programas ir daugybė jo deta-

ir kasierius Juoz. Juodytis ra. 
portavo 
randasi tvarkoje ir kad kliubo 
kasa daug paaugo ir skaitlius 
narių padidėjo 
imta.

Turint jau visus kliubo rei
kalus apsvarstytus, vice-pirm. 
V. Duoba uždarė susirinkimų 
4-tų valandų po pietų.

-—M. Ž. Kadziausktas, koresp.

pradėjo rėžti lietuviškas pol
kas. Pasirodė putojantis alu
tis, kliubo'raštininkė p-ia Rai
lienė ėmė vaišinti susiriku
sius home made cake ir šilta 
kava. Užviešpatavo 
draugiška nuotaika.

Vėliau, vadovaujant 
riuoliuL St. Gurskiui, suskam 
bėjo ir dainos. Tai taip links 
mai dr;

gražių alinę adresu 10758 Ed- 
brookę avė.,

Atidarymas įvyks šeštadie
nį, liepos 21 d. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų, muzika, 
ir visi Petro PronskauS sver 
čiai turės progos linksmintis 
iki ankstyvo ryto.

P-ia Pronskienė dar gyvena 
Lietuvoj, bet vėliau mario grį
žti ir ji į Clncagų 
Pronskai yra tris .kartus va
žiavę Lietuvčn, visus kartus 
pirkę laivakortes per Naujie
nas ir turėję gerų kelionę ir 
gerų patarnavimų laivuose.

— Senas Petras.

Jaunimo draugija siuvasi 
Lietuvos vėliavų su kuria pa
roduos lietuvių dienoj.

Namo 
įvykęs 

liepos 15 d., Washington Hts. 
miškely nusisekė neblogai. 
Publikos buvo daug. F. Shat- 
kauskas su savo garsiakalbiu 
linksmino publikų grojinda- 
mas visokius lietuviškus re
kordus.

WCFL 
WAAF 
WHFC

Kontestantes prašomos išpildyti šį kuponų ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, 
2324 So. Leavitt St., Chicago, 111.

Pereitų pentkadienį p. Kren 
čiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood st., įvyko Joniškiečių
L. K. Kliubo susirinkimas. 
Nors oras buvo labai šiltas, 
bet narių' ‘f' šiišiirnkimą atsi
lankė gražus būrelis. Teko 
matyti net stipriausi stulpai 
praeityje daug dirbusieji Jo
niškiečių kliubui, Akvilė An- 
čiutė, pp. Šalkauskai, K. Kip
šas ir kiti. Jų tarpe atsilankęs 
buvo ir sergantis Joniškiečių 
kliubo tėvas Julius Butautis.

Pirmininkas B. Barniškis 
turėjo daug vargo su vienu 
nariu, turis nenorėjo tvarkos 
laikytis ir visus susirinkusius 
narius erzino savo netaktišku 
elgesiu. Bet jis vargdienis ga
vo puikių pamoką (lekciją). 
Susirinkimas nutarė atimti iš 
jo per 6 mėnesius balsą, ki
taip sakant, išvarė į Joniškie
čių “paselieniją” pasiprovyti.

Nekuriė . draugai taipgi be
reikalingus užsi varinėjimus 
mėgino daryti. O tie ypatišku- 
mai neina į sveikatą taip 
visai organizacijai, taip ir pa
vieniams draugams. Reikia ti
kėtis, kad Joniškiečiai susi
burs į daiktą — kaip pirmes- 
nieji veikėjai, taip ir dabarti
niai darbuotojai — ir visi 
bendrai sunėrę rankas dirbs 
labdarybės ir kultūros darbą.

Komitetas išdavė raportą iš 
atsibuvusio pikniko. Sekantis 
piknikas įvyks liepos 29 die
ną. Šio išvažiavimo pelną kliu 
bas nutarė atiduoti sergan
čiam draugui Butaučiui, ir 
reikia manyti, kad daug sve
čių atvyks į šį Joniškiečių iš
važiavimą ir visi gausiai pa
rems taip moraliai, taip ir 
materialiai daug dirbusį J. 
Butautį.

Taip pat visu pasišventimu 
komitetas deda jam aukas. 
P-lė Ančiutė ir, rodos, kitas 
komiteto narys Vladas Bube- 
lis raportavo, kad per gerb.
M. Jurgelionieinę naujienie- 
čiai suaukavo ($4.00). Aš, 
kaip padėjęs tam darbui, 
nuorašą padaviau A. Ančiutei, 
o suaukautus pinigus $6.50’ 
įdaviau Dr. J. W. Kadzewick.

Nutarta susirinkimus per
kelti iš Krenčiaus salės į Juš
kos svetainę, Brighton Parke.

Po susirinkimo muzikantas

Narių 
atsilankė skaitlingas būrys.

Mirė' 
Džiąnfcon 
kauškas, o per1 pirmą pusmetį 
sirgo šeši nariai.

Išvažiavimas nusisekė. Iš jo 
liks ir pelno. Komisija nusi
skundė, kad mažai lankėsi 
narių į išvažiavimą. Sakė, gal 
nariai nusivylė, o: gal 
prato pakvietimo. Komisijos 
manymų turėtų būti sureng
tas kitas išvažiavimas, gal jis 
pasirodytų sėkmingesnis.

Visgi gal butų ir perdaug 
rengti po du parengimu 
nai draugijai 
metais, 
sezono

Aš paeinu nuo Antalieptės. 
Nors, kaip minėjau, esu kįlęs 
iš Antalieptės, bet viešėdamas 
Lietuvoj kuone visa laikų išbu
vau Bagdonų ir Vilgirdaičių 
dvaruose, t. y. šaduvos ir Bai
sogalos apįelinkėj, ir tik apie 
mėnesį laiko praleidžiau Anta
lieptėj, Dusėtuose ir Antazave, 
būtent sausio mėnesį šių me
tų, grįždamas vėl į Amerikų.

ZarasiŠkiais galiu net pasidi
džiuoti. Nors visi Lietuvos pi
liečiai gyvena “‘tautos vado” 
priespaudoj, tačiau zarasiškiai 
daug kuo skiriasi nuo šaduvie- 
čių ir baisogaliečių.

Parvažiavęs j Lietuvų 
miausia patekau į šaduvų 
savo brolį, kuris turi ten 
tiekų ir aukščiau minėtus dva
rus. Pamačiau baisogaliečius »ir 
šaduviečius. Pasidarė nuostabu, 
bet pamaniau, kad po karo, vi
soj Lietuvoj tur būt yra taip, 
kaip Čia. Mat, čia nešioja dau
giausia nagines ir mediniais pa
dais pantaplius. Nešioja juos 
ne tik senesnieji, bet ir jauni, 
taip vaikinai, taip merginos, ži
noma, šventadieniui turi šiek 
tiek geresnę avalinę ir drabu
žius.

Dabar imkime . pakinktus. 
Tais pačiais pavalkais akėja, 
aria ir tais pačiais važiuoja. Ga
lima sakyti, yra retenybė, kai 
pamatai brikelį arba lineiką. 
Arklių yra neprastų. Bet kaip 
žmoguj daro permainą prastas 
apsirengimas, taip daro ir ar
kliui prasti ar geri pakinktai.

Tačiau kada atvųžįavau į Za
rasus, čia visai ką kitų pama
čiau. čia jau naginių nesima
to, drabužiai kitokie, retas ku
ris neturi lineikos arba geres
nio važiuojamo briko. Kaip ži- 
rioma, Grabnyčių laiku Dusė
tuose esti kermošius, į kurį su
važiuoja gyventojai iš visos 
apielinkės. Teko ir man tame 
kermošiuj būti ir, kaip minė
jau aukščiau, galima didžiuotis 
zarasiškiais.

Jaunimas pasipuošęs — fut- 
romis, ploščiais karakuliniais ir 
kitokiais gražiais kalnieriais, 
skrybėlėmis arba šiaip gražio
mis kepurėmis. O ir jaunimas 
dailus. Arkliai, sakytumei, pa
rinkti. Buvo suruoštos arklių 
lenktynės. Rodosi dalyvavo 70 
arklių ir greitesnių jų arklių sa
vininkai gavo prizus. Taigi iš 
šių keleto žodžių, manau, gali
ma matyti skirtumas tarp za- 
rasiŠkių ir šaduviečių, kuriuos 
man teko matyti.

Be to, atrodo kad ir proti
nis (arba intelektualis) zara- 
siškio jaunimo gyvenimas yra 
įvairesnis. Dalis jaunuomenės, 
tiesa, seka paskui kunigą, bet 
yra daug tokios, kuri prastai 
žiuri į kunigo rolę Lietuvoj.

Dar žodis kitas apie Anta
lieptę. Antalieptė yra nedidelis 
miestelis prie šventosios, čia 
randasi bažnyčia ir didelis se
nas mūras keturiais aukštais. 
Kadaise, sakoma, buvęs vyrų 
vienuolynas, bet vienuoliai pra
dėję paleistuvauti, tai rusų val
džia išvijusi vienuolius, o baž
nyčių atėmusi iŠ kunigų ir pa-

IPastebėjau, kad p. Tarulis 
atsišaukė į zarasiškius. Kaip 
zarasiškiui, užėjo mintis ir man 
kai v kų pasakyti apie zarasiš
kius, o ypač, kad kovos 5 d. 
š. m. esu grįžęs iš Lietuvos, 
kur prabuvau apie 19 mene-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jusišgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir įjgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.

WISSIC.
Specialistas ii 

Rusijos

A. Andrejevas mokina vaikus 
puikių lietuviškų šokių lietuvių 
dienos programui 
įvyksta “Sandaros’ 
814 W. 33rd St.

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

vie- 
kaip šiokiais 

Reikia palaukti kito 
gal galėsime surengei 

kokį baliuką svetainėje. Bus 
galima smagiau pasišokti sve
tainėje, negu lauke be plat- 
formės.

Tūlam nariui prailgintas 
morgičius trims metams už 
penktą nuošimtį. Susivieniji
mai taikosi prie aplinkybių.

Finansinis raportas galuti
nai nepriimtas, jis paliktas 
kitam susirinkimui.

Šiaip susirinkimas užsitęsė 
truputį ilgiau, negu paprastai, 
bet jis buvo ramus.

—Korespondentas.

Bpvo leidžiama išiaimėji- 
mui 10 dolerių kaip pirmas 
prizas. Jį laimėjo P. Ražans- 
kas. Antras prizas buvo laik
rodėlis, kurį 
ir Draugijų

Ateinantį
l pos 22 d.,

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

swimming pool. ’ MM
RusiSka ir turkižka pirtis

Moterims seredomis iki 7 v, v.

rias 
lietai ______ __ . ___
taip ir biednuomenS, gali pilnai ‘pasinau
doti rnueų 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 Varlcur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

Parduodama lengvais išmokėjimais. Sena skalbykla 
priimama mainais.

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 v. v, 

Nedalioj, 10 iki 1 v.' po plot.

970 K. nedaliomis nuo 1:00 iki 1:80 vai.
920 K. nedėliomis nuo 1:30 iki 2:00 vaL 

1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vah

vertųsi į cerkvę. Gražus mūri
nis namas, kuriame gyvenę 
vienuoliai, tapęs visai apleistas 
per kelioliką metų. Bet jau ma
no atminimu apleistų mūrų at
remontavo ir įsteigė rusų mo
terų vienuolyną, kur tilpo apie 
300 rusių mergaičių, su dauge
liu kurių ir man teko susipa
žinti. Jos gyveno čia iki didžio
jo karo, ir tik karui užėjus iš
bėgo j Rusiją.

Prie lietuvių valdžios Anta
lieptės cerkvė vėl tapo paver
sta į bažnyčių, o mūras į ka
talikiškų klioštorių. Kunigai, da
vatkos ir kiti dievoti asmenys 
labai džiaugiasi iš to. Bet dar 
daugiau žmonių žiuri į šias per
mainas šaltai, nes jie nieko ne
turi iš jų. Ba, kaip žinoma, ku
nigija ikišiol nepasižymėjo dide
le artimo, ypatingai praščioko, 
meile.

Antalieptės miestelis dabar 
yra apšviestas elektra, kurią 
gamina malūnas. Miestelio vi
dury aptvertas darželis, kurio 
viduj kryžius.

Aplink Antalieptę praeity 
buvo daug gražių miškų. Jie 
priklausė grafui Tiškevičiui ir 
valdžiai, šiandie visi jie iškir
sti — iškirsti daugiausia prie 
vokiečių karo metu. O kurie li
ko, tai dabar Lietuvos valdžia 
baigia naikinti. Galima sakyti, 
kad neužilgo nebus iš ko nė 
grabui lenta išpiauti.

Tai tiek apie zarasiškius ir 
apie Antalieptę. Galima butų 
ir daugiau kas pasakyti apie 
tų kraštų, bet tegul paliks ki
tam kartui.

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

Užlaikome pirmos rufiies skanius gėrimus ir užkandžius. 
Savininkas 

WM. DAMBRAUSKAS

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

Klausykit kasdien WCFL 12:88 v. p. p.

SERGANTI
V VISAI Jjį,- MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilgai jus sergate, 
nei kas suklido jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt išgydyti, jus pasitei
raukite. Varlcur gydymo metodas, at- 
steigS tūkstančiams urnomis ir kroni
komis ligomis sergančius i sveikatą.

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

EGZAMINACIJA DYKAI
Mea esame priešingi augštom r a tom, Ru

imą kaikurie gydytojai ir specia- 
Varieur Institute, kaip turtingi.

si nauja
Thermostat tub užlaiko visados šiltą vandenį. Tai yra 

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

augiškai užsibaigė Nšis 
pusmetinis Joriiškiėčių susi
rinkimas. Nękurios Jonįškie- 
tės pasakė, kad buk kartų su 
šiuo susirinkimu buvusios ir 
mano vestuvės, tik be jauno
sios. —R. Sniukas.

KRAUTUVĖ RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
NIŲ REFRIGERATORIŲ 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

Budriko Krautuvės Atdaros Sekančiai:
Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. po pietų.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vak. 
Utarninkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
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<8.00 pex year in Canada
$7.00 per year outside oi Chfcago
<8A0 ver year in Chkago
ic per copy
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Naujienos eina kasdien* iSskirfant 
sekmadieniu?. Leidžia Naujiem* Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
I11L Telefonas Ganai 8500.,
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Chicagoje — paltu:
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DIDELIS KONFLIKTAS

San Franciseo- ir trijuose kituose Pacifico kranto 
miestuose prasidėjo visuotinas streikas^ Jame dalyvau
ja apie pusantro šimto tūkstančiu organizuotu darbinin
kų, ir jisai paliečia netoli dviejų milionų žmonių, gyve
nančių tų miestų srityje.

Streikas kilo iš ginčo tarpe jurininkų ir San F r ari- 
cisco uosto laivų kompanijų, atsisakiusių išpildyti t:i- 
singus jurininkų reikalavimus. Kitos darbininkų grupės 
išėjo j streiką, simpatizuodamos jurininkams.

Tokio didelio darbininkų solidarumo seniai nebuvot 
matyta Amerikoje. Tačiau laimėti visuotiną streiką rei
kia daug pajėgų ir didelio vadų gabumoy nes toks strei
kas iššaukia begales keblių problemų. Jisai paliečia liki
mą visų žmonių, gyvenančių streiko apimtose srityse,, 
taigi ne tik darbdavių, bet ir pačių darbininkų. Saky
sime, kyla klausimas maisto. Darbininkų šeimos nori val
gyti taip pat, kaip ir visi kiti žmonės. Bet kaip prista
tyti maistą — mėsą, duoną, daržoves — į darbininkui 
butus, jeigu streikas sustabdė tisą transportaciją?

Vienos pramonės darbininkų streikas laimėti yra 
daug lengviau, negu streikas visų pramonių, ir valdžia 
turi mažiau progos j pirmos rųšies streiką įsikišti. Da
bar, kaip telegramos praneša, Californijos gubernato
rius traukia į streiko apimtas vietas kariuomenę ir šau
kia, kad tas streikas tai “raudonųjų” maištas. Jeigu 
streikininkai mokės palaikyti discipliną savo eilėse, tadi 
kariuomenei nebus pagrindo vartoti jėgą. Bet pavojus 
yra i? provokatorių pusės. Amerikoje yra daug profe
sionalinių streiko laužytojų, kurie, įsimaišę į streikinin
kų tarpą, tyčia iššaukia riaušes, kad streikuojančius dai> 
bininkus galėtų užpulti ginkluota policija ir kariuo
menė. /

Tas streikas, žinoma, nėra revoliucija, kaip jisai 
| bandoma piešti atžagareiviškoje. kapitalistų spaudoje, iir 

kas bando iš jo padaryti “revoliuciją”, tas labai blogai 
pasitarnauja kovojantiems darbininkams. Kova eina dėl 
laivų darbininkų teisės organizuotis ir dėl jų darbo są
lygų pagerinime, o ne dėl valdžios. Tik šituos tikslus 
aiškiai turėdami prieš savo akis, streikininkai gali savo 

< kovą laimėti. -

ĘENDRO FRONTO EKSPERIMENTAS 
FRANCIJOJE.

, Toks pavojus dabar grasina ir Franci jai. Todėl 
iFrapcijos darbininkuose kito griežtas reikalavimas, kadi 
kovą tarpe socialistų ir komunistų butų paliauta ir kad! 
butų atsteigta vienybė darbininkų judėjime. Komunis
tai Franeijoje yra gana silpni. Tik Paryžiaus priemies
čiuose jie dar turi didesnį skaičių pasekėjų. Todėl savo 
jėgomis jie nieko pasiekti negali, ir anksčiau ar vėliau 
•masės butų nuo jų pasitraukusios.

. ---------------------------------------------------i--------- ---------------- ------------------ ■ . ...... ............... ........ '..................., r . . . ' - Į - • ................... '

Apžvalga
, SOCIALISTŲ LAIMĖJI- 
. MAS TASMANIJOJE.

Australijos valstybėje Tas- 
manįjojie, renkant seimą Dar
bo Partija pravedė 15 savo at
stovų. Visas seimas; susideda iš 
30 atstovų. Kitų partijų atsto
vų išrinkta: nacionalistų- 12, 
nepriklausomų 2 ir nepartinių 
socialistų- 1. Pastarasis ketina 
remti Darbo Partiją. Tuoi bil
du darbiečiai turės 8eimėr ab
soliučią. daugumą

Leninas bandė pasiimti sui pa- 
[gelba savo šalininkų' partijos! 
kontrolę į savo ranka®, tai Po- 
tresovas, kaipo gilaus proto 
'žmogus prisidėjo ne prie anUr- 
ėhistūojančios '“d’augumiėčių” 
(bolševikų) frakcijos, bet kar
tu su Martovtt, Danu ir senai
siais partijos teoretikais kovo
jo prieš Leniną.

Bolševikams įsteigus Rusijo
je šavo diktatprą, Potresovas 
buvo suareštuotas ir uždarytas 
kalėjime, kur jisai gavo kaulų 
Tuberkuliozą. 1927 metais jisai 
buvo ištremtas f užsienius, ir 
mirė nuo tos bolševikų kalėji
me gautos ligos.'

RYŠIAI TARP BALTIJOS 
VALSTYBIŲ.

“Elta” praneša, kad Lietuvos 
pasiūlymui įkurti “solidarų ben
dradarbiavimą” tarpe trijų Bal
tijos valstybių pritarė ir Lat
viją, ir Estija.

“^Pasikeitimas pažiūromis, 
kuris vyko diplomatiniu ke
liutarp trijų vyriausybių tuo 
reikalu, privedė prie tokios 

f stadijos, kurioje jau galima 
p numatyti galimumą susitar

ti’”, sako pranešimas. “Tarp 
trijų vyriausybių susitarta 
tuo reikalu sušaukti savo at- 

. stovų konferenciją Kaune lie
pos 7 d.”
Iš tų pasikalbėjimų gal iš

dygs Baltijos Sąjunga* kuri žy
miai sustiprintų taip Lietuvos, 
kaip ir kitų dviejų Baltijos re- 
publikų nepriklausomybę. Są^ 
.jungos idėjai atkakliai priešin
davosi p. Voldemaras, kuris 
'simpatizavo- vokiečiams. Bet 
Voldemaras tuo tarpu yra “iš
imtas iš apyvartos”.

Saninas: — aš j j išvijau kuo
ne į sprandą užtraukdamas... 
kodėl, gi čia jau “he visai!**

T^naroVas stengėsi, kad ką 
nprs suprasti; bet nesugebėjo, 
ir tęsė toliau:

—Taigi... Jis reikalauja, kad 
j,ųs atsiimtumėt Savo žodžiūš 
atgal.

—TaiPf taip*., — kažkodėl

bet mano pareiga

EUCHARISTINIS KON 
GRESAS KAUNE.-

' Į laikinąją Lietuvės sostinę 
kunigai suvarė dideles žmoniųi 
minias, pavadindami tai “eu
charistiniu kongresu”. Jokių 
svarstymų, debatų, nutarimų ir 
rezoliucijų tenai, žinoma, ne
buvo. Visas “kongresas”’ susi
dėjo iš pamaldų, pamokslų ir 
procesijų gatvėse.
-Lietuvos laikraščiai konsta

tuoja, kad apie 80% eucharis- 
tininkų buvo moterys..

■>
ŠVEDIJOJE UŽDRAUSTA 
PRIVATINES ARMIJOS.

-I —IIIIIII-J ......f ...1

Švedijos parlamentas priėmė 
įstatymą, kuris draudžia nešio
ti politiškas uniformas. Už jį 
balsavo beveik visi atstovai. 
Įstatymui įėjus galionu tuo jaus 
pasirodė geri jo vaisiai.

(Prieš išleisi ant tą įstatymą 
apie visokių rūšių “marški
nius’*, viešuose nfttftfgudše daž
nai įvykdavo muštynės tarpe 
komunistų' ir fašistų,, kurie vie
šai dėvėdavo savo, partines, uni
formas. Kai tik uniformos, iš
nyko, tai pasiliovė muštynės, 
nes komunistai ir fašistai jau 
nebeatskfria vieni kitų’ ant pa
žiūros.

Švedijos, valdžia,, kaip žino
ma,, yra, kontroliuojama sočiai? 
demokratų.

ARGENTTNOJE

Verte miras Šileikism;

SANINAS
R OMANAS

-........       ■............i......  m,..... . .......  .. —-..

žmogus iŠ
NeĮauk

—Taip, taip.
skaitė feikalmgu pridurti fl- 
gasis oficieras fonrDeiČ*aš it 
kaip gervė sumainė kojas at
siremdamas nu ovienos aht 
kitos.

—Kaip gi aŠ juos atsiimsiu t 
Žodžiai ne žvirblis, išskrido 
—nepagaus! I

—Tai jūsų dalykas* — pa
sakė jau neslėpdamas dargi 
įvertindamas reikšmingą pa
sakymą:
yra jus perspėti—

—Ir tą aš Žinau* — nusikva
tojo Saninas : — bet šito aš 
tiesiog nepatariu Zarudinui.

—Ką-gi? — nusijuokdamas 
‘perklausė TanaroVaS, pasiim
damas iš palangės savo kepu
rę.

—Nepatariu manęs paliesti, 
!o tai aš jį taip SumuŠin, kad....

—Klausykite! -
žiojo foflrDeič’as:
pavelyti... jus išjuokiatek.. Ne
jaugi nesuprantate, kad atsi
sakyti nuo iššaukimo, tai...

ai negaliu

—nepagausi! — akimis iuok- 
dažnasis paaiškino Saninas.

Tanarovas nesuprasdamas
‘tylėjo* žiūrėdamas: tiesiai Sa-

Argentinos parlamente yra 
4& socialistai atstovai ir 2 so
cialistai senatoriai.

Socialistų partija turi 552 
kuopų su 23,779- nariais^. Be 
to, socialistines jaunuomenės 
sąjunga turi 145 kuopas su 
6,000 narių.

Partija turi 272 knygynų* I91 
švietimo centrų' ir socialinių, 
mokslų mokyklą. Partija leidžia 
98 laikraščius*

Septyniolikoje Argentinos 
miestų socialistai turi daugu
mą tarybose.

Francijos socialistai ir komunistai padarė sutartį 
bendromis jėgomis kovoti prieš fašizmo pavojų ir ne
atakuoti vieni antrų. Sakoma, kad Maskva labai rau
kėsi, pirma negu davė sutikimą tokiai sutarčiai. Bet jįai 
nebuvo kitokios išeities, kadangi Francijos komunistai 
ir be Stalino leidimo butų stoję į bendrą frontą su so
cialistais.

Reikia pastebėti, kad šitas dviejų radikalinių dar
bininkų srovių susitarimas Franeijoje yra bandymas. 
Visai neseniai toks* susitarimas tenai jau buvo padary
tas, bet gyvavo labai trumpą laiką, nes* už keleto dienų 
po “nepuolimo sutarties” pasirašymo komunistų orga
nas “L’Humanitė” įdėjo straipsnį, šlykščiai atakuojan
tį socialistus. Tuomet socialistų centras tuojaus susirin
ko ir sutartį su komunistais nutraukė.

Kaip vilkas neiškenčia nestaugęs, taip komunistai! 
neiškenčia nešmeižį socialistų. Visas komunistų nusi
statymas juk yra atkreiptas prieš socialistus. Kada prieš 
dešimtį su viršum metų Leninas steigė vadinamą “tre
ciąjį internacionalą”, tai jo tikslas buvo sunaikinti so
cialistų judėjimą visame pasaulyje. Jisai, kaipo buvęs 
per dvejetą dešimčių metų socialdemokratas, neapken
tė savo buvusiųjų vienminčių aršiau, negu senieji atža
gareiviai. Renegatai visuomet būna pikčiausi priešai to 
judėjimo, nuo kuria jie atsimeta.

Galima sakyti, visose šalyse komunistai suskaldė 
darbininkų judėjimą ir to rezultate be galo sustiprėjo 
pasaulyje reakcija. Darbininkų jėgų suskaldymu pasi
naudojo nauja partija, skelbianti smurtą ir vadovauja
ma kito renegato, t. y. fašizmas. Buvęs labai kairus 
(taip pat, kaip Leninas^ italų socialistas Mussolini stt- 
organizavo ginkluotas; juodniarškifeių gaujas (gaudamas 
šitam tikslui pinigų iš kapitalistų} ir su jų pagelba su- naikino darblnink, jjfik Italijoje, kuri prieš tai.J.

buvo suskaldę bolševikaL Panašiu bud u darbininkai ta- antfas Rusijos sočiai (tomo- 
po sumušti ir visoje eilėje kitų šalių. Įikratų suvąžiavirrias, kuriame dej© seklyčioj ant kėdžių

MIRĖ POTRESOV-STAR- 
OVER.

i Pnryžiujie mite vienas se^ 
niausiu jų Rusijos socialistų — 
Potresov, kuris po- savo raštais 
dažnai pasirašydavo) “Star-

Jisai kar^u su MartoVu* Le- 
Ininu ii* Danu įsteigė 1895 me
tais Peterburge garsiąją “Dar- 
jbo Išvadavimo Kviopą’r (grup^ 
pa osvoboždeniją truda). Tai 
buvo pirmutinė Rusijoje orga- 
nizaeijia stt aiškiu socialdemo- 
ikratiniut programą priėmusi 
įMarkso teoriją už savo, teore- 
Įtinj pagrindą. Už keleto mėtų 
Itos grupės vadai. įsteigė. Rusi“ 
jos Social-Demokratų Darbia 
ninku Partiją.

Petresov buvo gabus litera- 
• itita, ir pęf mėtuš priklausė

(Tęsinys)• ..''
i —Nejaugi nėra.... kitų, geres
nių žmonių! — Lydija vėl iš
tarė;

—Suprantama nėra, — šyp
telėjo ŠaniMs; — 
prigimties biaurus.
nuo jo niekė) gėrė ir tuomet 
tas kvail'a, kad jis: d&rys ir 
tau daug vargo padarys..^

Lydija pakele galvą ir pa
žiurėjo į jį užverktomis rau
donomis akimis.

—O tu nelauki ? — ramiai ir 
užsimąsčiusi ji^aklausė.
' —Suprantama, ne, — Sani- 
naš atsakė: —įaš vienas gy- 
venų...

XXIX.
Ant rytojaus .palaidais plaui- 

kais ir basa Dupytė, su ėušfmi- 
gtrsra išraiška jbaimėš kvailoi- 
se akyse, pribėgo pite Sanino,. 
kuris valė takelį sode, ir;, mai
tom ai-, pakartodama svetimus 
žodžius, pasakė:

! —Vladimirai Petroviėiau,, 
'nori juš' matyti ponai akvii- 
cierai...

• Saninas nesistebėjo* dėl' to„ 
kad laukė vienokio* ar kito
kio- nuo Zarudino' iššaukimok

—Ir tobai nori? — juokau
damas paklausė jis Dimytę.
- Dunytė, matomai, žinojo ką 
įtokio baisaus, ir SLilig papro
tinio; neužsidenge rankove, o 
žiurėjo jam tiesiai į akis> su 
didele baimės išraiška.

, Saninas pastatė lopetą prie 
medžio* nusiėmė ir vėl susii- 
juosė juostą ir, savo pripratii- 
mu, lengvais žingsniais nuėjo 
į st’ubą.

i —Kokie kvailiais, juk tai 
idiotai! — su įkyrėjimu pama
nė jis apie Zarudiną ir jo se
kundantus, bet ’ tas nebuvo 
keiksmu, o išsireiškimas jo 
nuoširdaus protavimo.

J Kai jis ėjo per stubą, iš sa- 
;V0 kambario išėjo Lydija ir 
suštojo ant slenksčio. Jos- vei- 
idas buvo įtemptai nusiminęs,, 
išbalęs ir akys rodė liūdesį. 
(Ji pajudino lupas ir nieko, ne- 
;pasakėfc Šitą minutę ji pajuto 
save- esant pačia nėlaimiih- 
giausia ir labai' nusižengusia 
'moteriške pa8aųlyj.e<
. ' DrieŠkambaryjc kedėjo sė- 
'dė j o b aisia i Sušif audikus Ma- 
rijiai Ivanovna. Jos veidais bu
vo husigandęs ir nusiminęs, 0 
sale vištos skriautėfies šųfcų 
spiMa kabojo »musvyrusi aint 
šono. Ji taipgi pažiūrėjo į Sa- 
riiną- tyliomis,, išsigandusio^ 

!miis akiinfe; pajudnio* lūpas 
ir tylėjo^

Sabinas nusišypsojo, ' jai iri 
jrih^Čjo sustoti, bet susimuš te-ir 
nfeėjioi totiara.
‘ Tanatovas it fod-Dėič*as sė-

itais...
Jis buvo paraudęs kaip ply

ta ir prigęsusios jo akys kvai
lai ir nereikšmingai išsipūtė 
.iš orbitų* o ant lupų pasirodė 
truputis seilių.

' Saninas žingeidžiai pažiurė
jo jam į burną ir pasakė:

—Tas žmogus dar skaito 
save Tolstojaus garbintoju!

; ' Foni-Deič’as pakėlė galvą ir 
pradėjo virpėti

< —Aš prašau jus! — smar
kiai surėkė jis* be galo sar- 
matydamasis, kad rėkia ant 

Į gero pažįstamo, su kuriuo ne
senai kalbėjo apie daugelį 

; svarbių ir įdomių klausimų.
—Aš jus prašau nesirūpin

ti... Tas ne į dalyką!
—Na, ne, — piasakė Seni

nas: — dar ir kaip į dalyką!
—Aš jus prašau, — isteriš

ku balsu rėkė fon-DeiČ’&s* taš
kydamas seilėmis.: — tas. vi
sai ne... vienu žodžiu ne...

: —Eikit jus po paregiu F—ne
patenkintas atsitraukė jis nuo 
taškančių seilių, pasakė Sani- 
•nAs: — manykite, ką norite, o 
Zarudinui pasakykite* kad jis 
kvailys...

—Jus neturite teisės! — at
kakliu ir verkiančiu balsu su
spiegė fon-Deič’as.

f —Gerai, gerais. — pasiten
kinęs pasakė Tanarovas. — 
lEimėk 
' —Ne*1
čiu balsu ir netvarkiai mosi
kuodamas ilgomis rankomis, 
;rekė fon-Deič’as r — kaip , jis 
drįsta... tas tiesiog;., tas...

Saninas pažiurėjo į jį, nu- 
'rrrojo ranka ir nuėjo į šalį.
1 —Mes taip ir pasakysime 
savo* draugui... — Tanarovds 
pasakė į jo pėdas.

—Tai taip ir pasakykite, — 
‘Saninas neatsgrįždamas atsa
kė ir nuėjo.
f
, —Juk tai kvailys* o> kai, pa
teko. ant savo kvaito arkliuko, 
koks pasidarė sukalbamas ir 
rimtas! — Saninas pamanė, 
girdėdamas* kaip Tanarovas 
'malšina rėkiantį fon-Deiė’ą.
i —Ne* 
praleisti!

I —Vieriiok,. kokios Jo* akys 
piktos! — pamanė Saninas.

—Mums nėra juokai... — 
piktak lyg iš syk supratęs ką 
tokio ir storai paraudęs, greit 
k smarkiai Tanarovas rėkė: 
—norite atsiimti savo žodžius 
;atgal ar ne?

Saninas tylėjo, 
, —Formališkas idiotas! —
pamanė jis dargi su skaus
mu, pasiėmė kėdę ir atsisėdoi 
, —Tegul aš ir atsiimu' savo 
žodžius atgal, kad* Zarudiną 
patenkinti ir nuraminti, — 
rimtai pasakė jis: — juo la
biau, kad man šitas lygiai nie
ko nereiškia... Bet kas svar
biausia,. Zarudtnas yra kvailas 
,if šitą supras ne t'aip^ kaip 
reikia ir vietoj to, kad* nusi
raminti, buš piktai patenkin
tas, o antra včrtus, Zarudinas 
man visiškai nepatinka, o 
prie tokių apystovų ir žodžius 
atgal, atsiimti iireąpisimoka.^’ < 
! • —Tai ' šitaip... — pertraukė , 
per dantis pasityčiodamas Ta* 
riarovas. .

1 Fon^Deičras nusigandęs pa
žiurėjo į jį ir nuo jo pailgos 
fizionomijos nubluko paskuti
nė spalva. Veidas pasidarė 
geltonas ir medinis.

—Tokiame atsitikime, —pa- 
iaukštindamas balsą ir priduor- 
idiamas jam ' grąsinantį toną, 
ITanarovas pradėjo^ 
; Saninas greitu žvilgsniu par 
žvelgė į jo siaurą kaktą ir 
įsianrus reitūzus iir perkirto: 
i —Na, ir taip toliau..^, žinaiū... 
Tiktai su Zarudinu aš nesipe^- 
(šiu.
( Fon—Deič’as smarkiai pasii- 
suko; Tanarovas išsitiesė pai- 
.darydamas aiškų vaizdą, afr 
.skirdamas seliabas pasakė:

—Kordėl?
Saninas nusijuokė ir jo ne

apykanta taip gyeit perbėgo, 
kaip greit ji pasirodė.

1 —Todėl,« Pirmoj’ vietoj, aš 
nenoriu Zarudiną užmušti, o

‘ kantra — ir pats rienpriu mirti. 
) .—Na..., — ThiiaTovas krai

pydamas hipaš pradėjo.
—Of, nenoriu ir viskas!' — 

atsikeldamas Saninas pasakė. 
'—Aš jums neaiškinsiu kodėl! 
...Labai man rėikia!... Nchou- 
riti-, na ?

Didžiausia nuožiūra j žmo
gų, kuris nenori duely peštis, 
susimaišė pas Tanarovą su 

’hepajudinamu1 įsižei<Kmu‘, jog. 
niekas apart jk> neprivalo 
įbuti tiek smarkiu1 ir patenkin- , —Ką? — Saninas aitsiliepė. 
tu, kad peštis. Ir todėl jis nei —Eik Čia

pirmojo nuo; durų lango* ir jie 
.sėdėjo- ne taip, kaip visuomet 
įsėsdavo^ bet sulenkę kojas ir 
.išsitempę, lyg. buvo jiems bai
siai nesmagu jų baltuose kite
liuose ir siauruose mėlynuose 
reituzuose. Saninui įeinant, 
juodu staiga ir nerangiai pa
sikėlė, matomai, nėžinodairii,' 
kaip toliau dalykai eisis.

—Sveiki, ponai* >— Saninas 
garsiai pasakė, prieidamas 
artyn ir ištiesdamas jiems 

'ranką..
: FoŪ'-Deič’as valandėlei sui- 
simaiše, o Tanarovas siiiarkiai 

!ir išdidžiai nusilenkė, spaus- 
■damas ranką, taip kad prieš 
Saniiiią švystelėjau jo pakirpę 
'tas užpakalis. ’
1 —Na, ką gero pasakysite?— 
‘Saniinas paklausė, pastebėjęs 
'šitą ypatingų Tanarovd nuon 
'laiikumą ir tUo' pačiu laiku 
nufii'Stėbejo'* kaip mikliai ir 
■įtikinančiai elgėsi šitas bfifeie- 
ras daryda-nias falšyvai kvailą 
eerėmohiją.

1 F'dn*-Deič?as išsitiesė ir pai- 
’darė šaltą vaizdą savo a-rkli- 
:rie fizionomija, bet susikonfiin 
'zijo. Keistai atrodė tas, kad 
'kalbėjo tiesiai- atvirai ir įtikB- 
■riLahėi'ai visuomet tyltis- ir užsi- 
įdaręs' Taharo-Vas;
i — Musų draugas, Viktoras 
'Sei’gejičius Zarudinas, suteikė 
mums garbės, pavesdamas 
•mums pasimatyti šu jumis,— 
'pūSakė jis ttumpai it šaltai, 
’ly^ j0 vidtije automatiškai 
kalbėtų užsukta mašina. ‘ 

j —Aha!' — ištarė Saninas, 
‘plačiai1 išsižiodamas su komiš
ku dėmesiu’.
• —Thi'gi — palengva inrlefs- 
'damas' antakius, šiurkščiai ir 
stipriai tęsė TartaroVas: — jis 
randa", kad jūsų atsfnešimąs 

■j‘am buVęS ne visai mandai- 
gus...

1 —Taip taip...'suprantu... tuoj kiek nesistebėjo1 dėliai to,
netekęs kantrybės, perkirto dargi lyg ir nusidžiaugė.

manykite, ką norite, o

tuo: pačiu verkian-

šiito negalima taip 
— rėkė ilgasis ofi- 

'cieras ir liūdinai pripažinda- 
inmasv jog pasidėkojamt šitai fe- 
įtorijai, neteko’ įdomaus pažįs
tamo,. ir nežinodamas, kaip 
visa tai pataisyti, o deltai to 
dar labiau, pikdamas, privedė 
ivisį dalyką prie galo.

—Volodia^. — tyliu balsu 
Lydija pašaukė iš durų.

man reikalin-
gas...

(Bus daugiau)

Oife
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This delicious cheese food iŠ

DIGESTIBLE
ITSELF1

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

Ofiso valandos nuo 1-8 
Nedėldieniais pag;

CHICAGO; ILL.

Vilią”.
— tai vietias kamba- 

sakytum, būda, j kurią

if BALSAMUOTOJAS 
hębrahguš

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau

I Velveeta turtingai švelnia 
Cheddar Sūrio skonį sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuo tankiausiai!

Nepavyko susitaikyti, 
mėgino nusižudyti

Turiu automobilius visokiems reika 
Kaina prieinama.

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

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

Tel, Seeley 7830 
Namų telefonas Bruhswick 0597

Ofiso Tel. Lafayettė 3650 
Rez. Tel. Virginią 0669

6,000 namu netinka 
gyventi

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257 „_

suteikia 
barzdaskuty kita 
mm komfortą 
HM skutimoč 

namie

YRA .
PAVOJINGA

tftafhavihteš VISAI VELTUI 
/hiėkgbš if kitų aviacijos dienų

Vai.-^:S8 A. -M; iki 8:80 f. M. 
Tel. HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

5340 Šo. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

surengti gražus pietus; Suva
žiavusiems besivaišinant p-ia 
Ona Dougin sudainavo keletą 
gražių dainelių. Pp. Lalai p;a- 
dekavo svečiams už malonią 
atmintį, išreikšdami džiaugs
mą, kad jie turi nemažą būre
lį širdingų draugų.

’ Visi šVečiai, linksniai dieną 
pffilėidę, vakarui atėjhfc sky
rėsi, velydami $p. Lalaiiis il
go ir linksmo gyvenimb.

— Vi'eh&s svečių.

Ofiso Tek Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

tarp Chicagoš
Lietuvių 7

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

EnglefrOOd 5883-5840

Cook kaimtds tarybos fitiati- 
sų komisija Vakar švatsbg klau
simą, kaip sukelti $3,000,000 
kauntės samdinių algoms apmo
kėti iki metų galo. Sumanymas 
yra parduoti tokia Suma tam 
tikrus 1934 m. taksų waran-

Pocahontas ..mine run 4 tonai ar 
daugiau $7»00 hž toną

TEL. REPUBLIC 8402

Lietuvio X Kapo 
čiaus gyvenimas 

Chicagos urve

.Tolm Fugard, Ghicagos Met
ropolio Namų Tarybos pirmi
ninkas, praneša, kad vienoj 
tik Čhicagoj esama 3,000 na
mų, kurie visai netinka žmo
nėms gyventi. Kiti trys tūks
tančiai namų tikš gyvenimui 
tik tada, kai jie taps pilnai 
atremontuoti.

JOSEPH J. GRJSH
Lietuvis Advokates

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell St.
Tel. RepUblic 9728

Manau, kad daugeliui Bridge- 
porto lietuvių įteko baštetžti 
einantį Halsted gatve Juozą Ka
počių, Wfiš jSU apie penketą 
motų «yvm tnvintd žmogaus 
gyVCiihfi|.

Liepos 14 d. mttariau a^ah-' 
kyti Kapočiaus kuris'
randasi prie 37 plhčė ir Mor-' 
gan gatvės, dumpiftej (išma
toms Vietoj) Šalia lllirtOiš skėr-i 
dyklų. t

Įėjęs į dūmpiiię pafetėbejau 
besikūrenančią ttgnį. Šalia ug
nies stovėjo žflldguš. Atrodė jis 
50 metų amžiaus ar senesnis, 
čia prie ugnies buvo ir jo na
mas — 1

Namas 
rys ar, 
žmogus voš g£H jtišti ir ant že
mės atsigulti. Namo sienos su-, 
krautos iš geležinių statinių, 
apverstų akmenimis ir žeme* 
Stogas tai blfekės ir trupu
tis žemės. Vidun neįeina nė 
spindulis ŠVifesoš. Durys ~ Už
statoma blėkėi Bendra išžiūra 
panaši j SUValkijoš rūšį, kufin 
pildavo bulvės žiemai.

Kapočiaus patalinė susidaro 
iš surinktų išmatose maitracų 
ir skudtttų.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel Boulevard 1401

Birželio, 14 di iš Bląekstone 
viešbučio buvo pavogti tūlos 
Žukor’enės daimantai įvertin
ti $87,000. Detektyvai, klausy
damiesi apie ką žinomi jiems 
brangmenų vagiliai kalbasi 
per telefoną, stisėkė deiman
tus. Kyšy su tuo areštuota 
dvi moterys.it du vyrai.

Vėliau; jau gyVėhant JUozui 
Čhicagoj, pasirodė Bishopo spe- 
šelninkai. Investavęs savo pini-' 
gus pas juos. Juozas prarado' 
jaskutinį centą. Dar kiek vė
jau buvo paleistas iŠ darbo.; 
Na} o pasėkoj; dėl visų šių nu-! 
šivylimų, jau penktus metus 
jyvena žiemą ir vasarą apsika
sęs. žeme.

Apleisdamas Lietuvą Juozas 
hė manyti nemano, kad toks 
gyvenimas laukia jį Amerikoj-*■ 
Tikejoši užsidirbti pinigų, aj> 
sivesti, sukurti šeimyninį gyve
nimą; į$ti gal į biznį ar ferįž- 
l;i į Lietuvą su pinigais. Na; 0 
atsitiko sti Juožti Visai kitaip 
~ kaip if su daugeliu ils musų.

Senas Petras.

Grane Coal Co.
5332 So.Long Avė

Chicago. IH.

Tel. Cicero 2199
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

L CICERO. IXJL

GAS DENtlSTAS X-»AY
4143 Atchėr av„ kamp. Francisco av.

Lachavich ir Simus 
lietuvis Graborius

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu besite užganėdinti.
2314 W. 23rd PU Chicago

Tėl. Ganai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1489 S. 49 Ct, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

tiftrnii.i rViurr-r • , ,   ——

Floyd Truesdell Short; bu
vęs gdrsinimų bizny; nusišovė 
savo natnuerse adresu 7031 
Bennctt avė.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo

venti. Jis mylįs gyventi vienas 
laisvai, žiemai prisiartinus ma
nąs eiti į mieštą if pfkšyiti, kad 
duotų vietos vienam kur name 
gyventi, ba ilgai gyvėhant že
mėj galima dar reumatizmas 
pagauti.

O jeigu miestas neduosiąs 
vietos, tai gal tėkš grįžti į Wėšt 
?rankfort anglies kasyklas. Ten 
kompanija dupsinti namus, ba 
y f & dirbęs nemažai metų jai.

JuOžaš atrodo senas, taip. 
Bet tikrenybėj turi tik 43 me
tus* Lietuvoje tėvai tuteję že
mės. Iš kalbos galima suprasti, 
kad Juozo sveikata ne tvirčiau
sia.

Kiek teko patirti iš žmonių, 
kurie geriau žino Juozo Kapo
čiaus gyvenimą, jisai yra dir-, 
bęs anglies kasyklose ir sutau
pęs pinigų. Mylėjęs merginą, 
Dėt ši atsisakiusi įtekėti už jo. 
Tatai uždavė jam skaudų smu-

Cliicago Rock Island gelžke- 
lio kompanija uždarė savo 
dirbtuvę prie 124 st. ir So. 
Ashland avė., kurią buvo ati
darę apie tris mėnesius atgal. 
Kad ir buvo pradėję dirbti, 
bet nebuvo sukvietę visus dar- 
bininkus atgal dirbti.

Kompanija suvyliojo daug 
darbininkų. Mat, nekurie dir
bo kitur, bet kai pakvietė dir
bti, tai visi skubejosi eiti, pa- 
mėsdUmi turėtus darbus, Da- / *** 
bar, Ldi paleido, tai žmonės 
keikia kompaniją, kad ji juos 
suvylė taip biauriai;

— Darbininkas^

Phirtie Cahal 6122
DR. S. BIEŽIS 

Gydytojas ir c 
2201 West 22n< 

1—8 ir 7—8 
pagal sutarti. 

!alifomia Avenue ' 
erfublic 7868

AL 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

-LITHUANIAN VILLA
Atsilankykite! Puiki valgfklh, ^kahUš _ Valgiaigėrimą

Svetaine šokiams ir mandagus “ " * “*
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš ,

“MOVIES” rodomi ’ šdšt&diėiiiaiš ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

11212 So. Western AVfe., Chieagd, 111.
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 S. italšted SL; Chicago

Pasak Standard Statistics 
Company, šios šalies biznis 
pradėjęs 1934 metų antrąją 
dalį noAfihiinL It kadangi 
biznis operavęs normaliai aki 
šiol, tai numatoma, jogei ru
deniop jisai įsisiūbuosiąs, kaip 
kad paprastai būna apie tą 
laiką.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
' ...... .......................... • ■ ■ . ................... .■ Į

Miss Loretta Weinman, 23 
m., 3410 Wfcst MohfOe dt., pri
ėmė nutfdų ir randasi ligoni
nėj. Moteriškė mėgihti hltsi- 
žtidyti, kai pastangos susitai
kyti sn buvusiu jos vyru, Ja- 
eob A. Kanter, 3200 N. Troy 
st., nepavyko.

Siiu'iprizas pp. Lalams.
Liepbs 15 d. sukako penkio

lika metų pp, Alekso ir Sta
nislavos Lalų vedybinio gyve^ 
nimo.

Ta proga p-nia Mursli su
kvietė artimus draugus suva
žiuoti į pp.' Stašaičių vasarna
mį prie Gage Lake, kur buvO

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akia 
Ištaiso.

Ofisaš irAkinių Dirbtuvi
756 West 35th St 

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

IiCTAiKffi
756 W. 35th St

. (Cor. of B5th and Halsted Sis.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. LoWė AfK 

tel. Victory 5$04
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 9^9 

Nėdėldieniaiš pagal Sutarti.
’ ■ • ..... .............. .. *Mh1 fįi.

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

Tėl. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai VakšH».

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą

4605-07 Šof Hermitagė Avenuė
‘ ■ -t ■ . i • • \

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
__ Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedčlioj pagal sutarimą- - - - - 7g2Q 
198Q

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va-
.karo.' Room .8,. Nedėlioms^ uždaryta.

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Pšfeisakė, kad1 paeina iš Ukmer
gės apskrities. Kadaise gyvenąs 
West Frankfort, Iii. Vėliau at
vyko į Čh ičagą, i f bedarbei 
užėjus pasijuto •nė tik dafbo ne
turįs, bet ir pinigų netekęs. 
Tat ir nusitarė Vienas sau gy
venti, neiti į flaphauzę, nė į 
suplainę.

Užklausus, kur gauna maisto, 
kitokių reikmenų arba ir ruky- 
ti — nes Juozas kaip tik tuo 
laiku rūkė pypkę — jis atsakė, 
kad kai kada lietuviai bučeriai 
duoda kokį mėsgalį, gerašird- 
dis žmogus išmeta nikelį, o 
kartais ir dešimtuką. O kai jau 
šitokiu bud u nepavyksta 
gauti, tai ėlėse, išmatų 
nėse pasirenkąs valgio, 
tiktai su vandeniu, nes 
eiti į dirbtuves vandens gauti.

Pagailo tautiečio. Išėmęs 25 
centus padaviau, kad mėsos nu
sipirktų ir vakarienės pasiga
mintų, ba ugnis kūrenosi ir ke
li surūdiję indai stovėjo šalia 
ugnies. Matyti, Juozas ruošėsi 
valgį pasigaminti.

Kai dėl rūkymo, t Ai paširėm 
kąs cigarų ar papirosų galų 
gatvėj kada policinihLaš liėttrar

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

-T’ - - .■ . Ti

Amerikos Lietuviu Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8895 b

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Nušovė kompanijos { 
darbininką holdaęe i

Trys banditai padarė holda- 
pą Cčhtral Tea Gompany plen
te adresu 4620 Cofnelia ave.^ 
Banditai nušovė kompanijos 
dafbihiiiką Albertą Pashley, 
50 metų, 3614 Nofth Mozart! 
st. Gi pasipelnė viso tik $10. 
Už dešimtį dolerių žmogaus 
gyvastį atėmė. žiaurus 
siį gyvenimas.

2201 W. Cermak Road <W. 22 St.! 
Ofiso valandos: Kasdieh nuo 9 iki 5 

Vakarais: PanedClio, SeredbB it 
Pėtnyčios 6 iki 9 *

Telefonas Canal 1175
6459 3- Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
i aftiit.aAa n m . ................................       i . ...... .

Joseph V. Mockus 
LTETtmŠ ADVOKATAS 

Dienomis Mieste
163 W. Washington St

Kambarys 402 Tel; Dearborn 904' 
Res. 5849 So. Hermitage Avė.

Vakarais nuo 6 iki 9 . Tčl Pmpėct ifiO ..

Jei kenčiate nuo galvos Skaudėjim6. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jėi skaitant arba neriant skauda 

hkįrs; tuomet jau jhms reikia 
akinių; ,

Užklausiau, ar žiemą nesušą
lą taip ant žemes gtdėd#maš, 
kaip šunelis būdoj. Atsakė, kad 
ugnį susikuriąs netdli budos 
durų. Tik retkarčiais ftžėirtAfiti 
pūga pripusto ant kojų.

Patariau eiti į miesto flap
hauzę gyvcjiti. Ten Wrfe ^iėmą' 
yra gulėti šilta vieta, ba dabai’ 
yra daug bedarbių gyvenančių 
flaphauzėse arba miesto WkoA 
mis.

Juozas tokį gyvenimą užprč-, 
testavo. Jis dželoje nenorįs gy-

— ........k.»—a. r. ...

į GRABORIUS IRJ BALŠAMUOTOJAS
r Phtarnaują Chięa-

goje ir apielinkėjė 
. Didėlį ir graži

koplyčia dykai. u■k 4092 ARCHEE 
r itTTĮ^fiiiii •••uTir....  -v r

I. J. zou*
st

tėl. BoulevSrd 6208 ir 8418 
1327 So. 49th Ct.

Tėl. Cicero 3724. Koplyčia dykai,

1 F. KADŽIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiad. 

f Moderniška koplyčia dykai. 
68 W. 18th St, Tėl. Cahal 6174

CHICAGO, ILL.

Dr. Jonu J. omeiana Įvairus Gydytojai * t 
1801 So. Ashland AveJ mt herzman

Iš RUSIJOS
Gęrai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris. M

Gydo staigias ir chroniška), ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku paga" 
jausius metodus X-Ray ir k 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgą* SU 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak&lfe.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Cehtttf t<64 
—r ' • .................. '

Dr. Charles Segti 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL..
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nUb 
vai. po pietų ir huo 7 iki Si 
vakaro. Nedėliomib huo 10 
valandai Jiena.

Phbne MlbWAY 26M

Policininkai past&tyth daboti 
dreną ir naktį dviejų aukštų’ 
trobesį adresu 1301 Edgemont 
Avė. Mat pranešta miestui, kad 
trobėsis tiek silpnas, jogei ga
li bet kuriuo laiku sugriūti. 
Taigi ir pastatyta sargyba pra
eiviams apie pavojų įspėti.

lA 1 ii LfU’i h! I "i

Ieško pinigų

DR."t" r VEŽEL’IS
Dentištaš

4^45 Šo. Ashland Ave> 
arti 47th Street

Valandos hūp 9 iki 8 vakaro, 
Sėtėdčj pagal tiuthfti.

■a.".-7r.il7,air.i—■„ ■aĮv,..;-.. - - i mt-’-t

dr. t. dundulis 
gydytojas ir chirurgas

4157 ARCHER AVENUE
Tėletonas Vifgihia 0086

Ofiso valandos nuč 2-4 ir nuo 
6-8 t. v. Nedalioj pagal sutarti

™™os ruPTVBA
Tiktai moksliŠkiausiai pagamintas difžafc if* pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apšfthgbti iitiO dpėritdijbš. Mės ėšąpiė tfė- 
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėję, htėikitė PŠS ihUŠ dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! _ ’ ,
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Gtirtjihės pahčiąko's) dėl varicbše gyšlų, 
BELTS, ARCHES ir t.t; Nupigintu kiMs naujifeihfe lietuviams kbštttiilė- 
fiaPih

ČftlČAGO ORTOPĖDlC 00. 
183 Wėst Lakė M, Arti Wls St.

. .u ............... — -■ '.......-- , 
■—— -1............................... ......... . w į

Visi Telefonai: I

Yards 1741-1742 I

Trečiadienis, Liepos 18,- *84

CHICAGOS 
ŽINIOS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėirti priežastittii galvos skaudSjiinb, 
svaigiipOi aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisihgai akinids. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiate i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugdif atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589
f. X- .... M- .

DR. RUSSELL
’ Lietuvis. x 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 6 it « iki 8 
ofisą telefonai Hemlock 01U 

fm l> II I ..... ..
nętiiviai Daktarai

DR. MARGERB
.3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

— -,A,t ti , „nbirnr.ir-..ssa— sa,n-in .ir,-m , „... .  ........... iiiriy-',-, , f . '■*«

tAlDOTUVUŠ $95
Ktit ihUPttitftfs mes palaidoj ame už $95; Už iškilmingas
laidotūves, pliėno grabas, siutas, išbalsamavimas, kąrabonės, palinos, 
g^lfes/ VUtgdptfi. kėpifčiė/-—visas prirengimas ir ihusų ihalonUs pa
tarnavimas ntlanoje valandoje — už visą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas 
PULLMAN 4151 REPUBLIC 31U0
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St

Telefonas Yards 1138

Dr. MAURICĖ'KAHN
4631 South Afiliihi 

Ofise Valas
NUOGIO giki 12 dirifųk 2 

Rėz.
-n.- ■*■5-1 n iTTr—rfi.i-nrrfia-flia-fNtf.E, -y .vm m

Ofiso Tėl. Calumet 6893 
Ret. Tel. Drevei 9191

Dr* A A. ROTH
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St.
arti 81st Street . , 

Valandos: 2—4, 7—9 vat vak, 
diliomis ir Šventadieniai* 

dieną.
.......................... . n

Advokatai

Lietuvių Dienos 
Ženkleliai

Įsigykite dabar lietu
viu dienos ženklelius.

Lietuviu dienos ženk
lelis duoda teisę tUreti 
rezervuotą vietą lietu
viu dienos programe 
rttgpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuviu dienos parade.

ženkleliai patsiduoda 
po 35c.

Draugijos it kliubai 
gali pirkti SaVo na
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

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

Lietuves Akušeres __ I
Mrs. Anelia K. Jaruszl 

Physical Therapy 
and Mld^rife 

6109 S. Albany
Avenue
Phohe

Hemlock 9252
Patarnauja prie 

ffBąBKSv-: gimdymo namuo
■ se ar ligoninėse,

duodu massage 
■ĮggNaklhiMi eleetirie tb ė a t- 

ment it rnaghe- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

“ finoms patari
mai dovanai.

Simoii M.Skudas
GBABORIŪS 

anrfM 
Tėl. Mohtoe 8877

, 1 MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

;,W.;,r.n r,.T.ta».T tfw.4.t>- ,-r lirircrv.v.vriii-.

Graborius ir 
Balzatu uoto jas 

Moderniška Koplyčia Dovanai
lam

Valandos 
Stredomis ir nedėl 

Rez. 6631 So, 
Tėlėfohhė 

ir ~1tr~ Iu TTi ■rtiliTiig.~i

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai

Ofiso Tel.t Boulevard 
Namu Tel. Prospect

PROBAK

( PROBAK’ f lAt>t >

^WESDENT4t

moterys.it


NAUJIENOS, Chieaeo UI.

Būtinai atsilankykite.

vieti

Visiems Svarbu CL ASSIFIED ADS

Dienos (spūdžiai CLASSIFIED ADS
Rašo F. BVLAW MORTGAGE BANKERS

Sekmadienio įvykiai REAL ESTATE

PRANEŠIMAI

Sužeidė Karalių

eights

For Rent

subruski- 
neiškels 

kaip tik

Lietuvių Draugija
Kareivių Dr-ja,
Raudonos Rožėj

“Esu buvęs studentu Cigaretę 
ir yra mano įsitikinimas, jog 
jie siūlo lenviausia^ ir pry-

daugiau atydos
krautuvėse kimšti-

NOTARY PUBLIC.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

llinois.
ilęs iŠ Luk- 

Šakių apskr. Gyvenąs Los 
California

JL>Ė VIENAS PRODUKTAS, KURĮ 
GALITE NUSIPIRKTI, yra paga
mintas po sanitariškesnių ap
linkybių negu rasite šiolaiki- 

niuose Chesterfield fabrikuose.

imas karš- 
Parsiduoda 

Už cash,

Susirinkimas penkta- 
dienyj liepos 20 d. 
Lietuvių Auditorijoj, 
lietuvių dienos reika
lais.

Kiekvieną kartį kuomet pradedi 
rūkyti Chesterfield, atsimink kį ge- 
rai-žinomas gydytojas sakė:

Lietuviu Tautišku Kapinių Lotų 
Savininkų ir Draugijų Atstovų pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
ny liepos 18 d., 1934 m. Lietuvių 
Auditorijos svetainėje 313# S. Hals
ted St. 7:30 vai. vakare ant pirmų 
lubų. Būtinai atsilankykite.

Taipgi ateinanti susirinkimą atsi
neškite atvirutes, kaipo ženklą, kad 
esate loto savininkas-kė, nes be at
virutės nebusite įleidžiami į susirin- 1 • ’. TZ • V • TZ M 2.. MT j J ■ 1

Viskas kas tik vartojama paga
minime Chesterfield Cigaretę moks
liškai išbandyta dėl švarumo ir gry
numo—ir mašinerija tokia jog prie 
cigaretę rankos visai nepridėtos.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

cigaretas, kuris LENGVESNIS 

Cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS apysenis žmogus 
į Cleaning biznį. .Turi kalbėti an
gliškai ir suprasti visą darbą ant 
senų drabužių. Pragyvenimas ir 
mokestis. 1054 W. 59 St.

REIKALINGAS žmogus kuris mo 
ka karpenterio darbą ir plasteria 
vimą dėl perdirbimo 3 kambarių. 

2038 Wabansia Avė.

Lietuvių 
Kliubas,

Lietuvių Dr-tS Rūta,
12-to Wardo PolitV Kliubas, 
Vakarinės Žvaigždės Pašelp. 

Kliubas.
Šiuo vra kviečiamos ir visos 

čia nesuminėtos draugijos at
siųsti savo atstovus ar valdy
bų narius į pasitarimų apie 
lietuvių dienų pėtnyčioj lie
pos 20 d. Lietuvių Auditorijoj, 
7:30 vai. vak.

Lietuviu Dienos Komitetas.

3—4 KAMBARIŲ f tatai, saulėti 
ir erdvus. Labai nebrangiai, pe
čiais apšildomi, naujai išdekoruoti.

1344 W. 18 PI.

Kliubas,
20-to Wardo Lietuvių Poli t. 

ir Paš. Kliubas,
Vienybė Rrolių Lietuvių,
DLK. Gedemino Draugija,
Šv. Veronikos Draugija,
Liet. Ev. Liuteronų Pašal

pos draugija,
Ziono Dukterų Draugija,
Savitarpinės Pašalpos Kl., 
Amerikos Liet. Piliečių Kl., 
Simano Daukanto Dr-ja, 
Draugystė Lietuvos Vėliavos

Amerikoje,
Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje kuopos,
Dr. Vinco Kudirkos Dr-ja, 
Lithuartian Political Club, 
Ramygalos Aido Kliubas, 
Roselando Lietuvių Kliubų 

ir Dr-jų Susivienijimas,
DLK. Vytauto Draugija,
Namų Savininkų Susivieni- 

mas, ; - .

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė pilnas atakas, geras biznis, iš
dirbtas per-9 metus, geras pirkinys. 

5258 So. Union Avė.

STORAS rendon, gera vieta dėl 
sauliuno, išdirbta per daug metų. 
Fikčeriai yra ant vietos, galima var
toti. Kampinis namas Bridgeport 
apielinkėje. Atsišaukite pas savinin
ką. 3341 So. Halsted St.

TAVERN greitam pardavimui nes 
išvažiuoju Europon. Gerai išdirb
tas biznis, ateikite pamatyti ir patįs 
persitikrinkite. 1147 W. 47 St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žetnė Pardavimai___

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas po 5 kambarius su 
mūriniu 2 karų garadžium Brighton 
Parke, Pirmas pagyvi 
tu vandeniu šildoms 
ant lengvų išmokėjimų, 
didelė nuolaidą,

* 4418 So. Turner Avė.

PARSIDUODA, dviejų ruimų ra
kandai, norintis gali ruimus paimti 
Galima matyti vakarais.

2438 W. 45 Place

NET IR ORAS CHESTERFIELD 
FABRIKUOSE PAMAINOMAS KAS 

4 '/2 MINUTOMS

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
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 Draugijon.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS -BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING
, COMPANY

#216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’ių
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusius išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais. j

Taįgi ateity prisiunčiant pra-. 
nešimų, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai- 
tysime po 75 c. ę colį. j

Naujienų Administracija.

Jaunimo Draugija, 
Vaidylų Draugija, 

Lietuviu Tautiškas

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Vienas iš gražiausių dalykų, 
kuriuos turime yra musų or
ganizacijos, draugijos, kuo
pos, kliubai.

Todėl mes trokštame, kad 
musų draugijos pasaulinėj pa
rodoj pasirodytų visame sa
vo stiprume ir gražume.

Liepos 14 d. nepažįstamas 
užmuštomis akimis italijonas ir 
jo palydovė mergina užėjo į 
John Karaliaus alinę adresu 
535 W. 32 St. Tuo laiku, ka
da italas gėrė alų, mergina po
vai prislinko prie duTų ir išėjo 
nepastebėta.

Vėliau italas ieško jos po 
visus užkampius, bet neranda. 
Bandė jis eiti į Karaliaus kam
barius; Karalius užprotestavo, 
neleido. Italas išėjo iš alinės.

Bet po kiek laiko jis vėl su- 
gryžo ir atsistojęs prie lango 
paleido dvi plytas per stiklų,

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernės fixturiai. Galima pirkti slice 
machine ir svarstyklės atskyrai.

3200 So. Lime St.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE.
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

A. Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemįausią kainą . čia tu? 
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

THE FURROW in your 
friends morning mail next 
week will remind them that 
you are one of these charm- 
ing people who think of them 
in i šmali things as well as big.

Of course you’ll have c j 
hurry, būt that only adds to 
the fun of it. Send mailing in- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, Iii:

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, 11) 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Humbold Park Lietuvių Politikom 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 19 d. 1934 m. Ahniro 
Simans" svet., 1640 N. Hanėcack St. 
Chicago, 8 vai vak. Gerbiami Kliu
bo nariai nepamirškite ateiti ant su
sirinkimo ir atsivesti nauju nariu.

Valdyba.

Pereitą ketvirtadienį 
niai biznieriai turėjo dolerio 
dieną savo krautuvėse. Kuomet 
pirmiau būdavo tokia diena 
vienoje krautuvėje, tai kostu- 
meriai mažai dėmesio atkreip
davo. Bet kada padaryta toks 
nupigintas pardavimas daiktų 
visose krautuvėse, tai kostume- 
riai atkreipė 
Nekurtose 
nai žmonių prisigrūdo, net sun
ku* buvo ir pereiti per krautu
vę. Bet kuomet mažai pinigų 
yra pas nedirbančius žmones, 
tai mažai ( kas perka . daiktus, 
nors' jie yra pigus ir reikalin
gi. Kožnas laukia geresnių lai
kų, .o kada jų sulauksime, tai 
nežinia. ' >

Visi dejuoja, kad blogi lai
kai, bet visur matos labai daug 
gerais karais pravažiuojančiu. 
Tur būt.daugelis' dejuoja nors /
ir gerus laikus turėdami.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS NR. 62.
Šie asmenys gyvena Amerikoje 

yra ieškomi:
Fredrichs, Jonas. 1929 metais gy

venąs Gary, Indiana.
Gričįus. Juozapas Kilęs iš Ston- 

kiškių km., Švėkšnos jįals.
Gulbinas, Bronius. Gyvenąs Chi

cagoje.
Jasevičia, Bronius. Buvęs Ameri

kos kareivis. Gyvenas Chicagoje.
Lockner, Jurgis 1916 metais gyve

nąs
Pravalinkis, Pranas.

šių vals.
Angeles, California, senų kareivių 
name.

Wilseun, Petronėlė. Gyveno 1929 
metais Gary, Indiana.

Aukščiau ’ išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką hors apie jus žinotų yra prašo
mas suteikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue PJ.,‘ 

Chicago, Illinois.

$5.00 ATLYGINIMO tam kas ra
do nedidelį moterišką siutkeisį, ku
riame buvo moteriškų dresių, žirk- 

pamestas 
liepos 14 
Sugražin-

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

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

vieną kurių pataikė Karaliui į 
ranką. Pasėkos tokios: langas 
idaųžytas, Karaliui ranka, sų- 
rhušB ir italas pabėgo.

Visų draugijų ir kuopų, 
kurioms rupi geras lietuvių 
vardas ir pavyzdingiausias lie
tuvių pasirodymas lietuvių 
dienoj pasaulinėj parodoj, 
prašome atsiųsti savo atsto
vus ar valdybos narius į svar
bų susirinkimą lietuvių die
nos reikalais, kurs įvyks šioj 
pėtnyčioj, liepos 20 d., Lietu
vių Auditorijoj 7:30 vai. va
kare.

Broliai lietuviai, 
me! Niekas kitas 
musų vardo garbės 
mes patys. Neparodykime 
svietui, kad mes esame susi
skaldę į pavyduolių partijas 
ir tik rūpinamės kaip viens 
kitą paskandinti. Pasirody- 
kime svietui, kad esame civi
lizuota tauta, kaip ir kitos 
tautos, kurios dalyvauja pa
saulinėj parodoj.

Lietuvių dienos komitetas 
neatstovauja jokios vienos 
srovės, bet dirba su pasišven
timu dėl visų lietuvių garbės 
ir gerovės su visomis jų srio- 
vėmis. Visi lietuvių dienos 
komiteto, nariai yra tikri rau
dono kraujo lietuviai. Pasau
linėj parodoj mes juk nero
dysime kas yra pas lietuvius 
bloga ar negražu. Mes rody
sime tik tą, kas yra geriausia 
ir gražiausia. ....

Liepos 14 d. Central Bęach, 
Indiana, įvyko Lietuvių Socia
listų Sąjungos ceri tralinės kuo
pos išvažiavimas. Suvažiavo 
gražus būrys draugų, pasimau
dė, pasišnekučiavo, pasilinks
mino. Pietum pagamino ‘‘Pa
langos Vilios” savininkė, dr-gė 
J. Zymontienė. Vakarop visi 
grįžo namo. Tai buvo artimų 
draugų, senų socialistų darbuo
tojų sueigėlė. Daugiau tokių 
sueigėlių vertėtų socialistams 
turėti.

Jau daugelis draugijų karš
tai atsišaukė j musų pakvieti
mą., Mes norime, kad visos 
atsišauktų ir iškilmingai daly
vautų lietuvių dienos celebra
cijose rugpjūčio 5 d.

Tarp pasižadėjusių daly
vauti /ir kviečiamų atsilankyti 
į susirinkimą liepos 20 d. Lie
tuvių Auditorijoj draugijų Vra 
sekamos.

Chicagos
Lietuvos
Lietuvių

Kliubas,
Lietuvių
Lietuvių 
Jaunų

Kliubas,
Lietuvių Profesionalų ir Biz 

nierių Sąjungą,
Draugystė Šv. Jono Evan

lės ir akiniai. Siutkeisas 
tarp Cicero ir Joliet, III., 
tarp 7 ir 9 ‘”al. vak. 
kitę,

X . r-. D. YAKAS.
4024 S. Maplewood Avė., >Chicago, III

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itataii

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. PriverstaB Pra t ui tinti Vieta. 
260 baujų 2 |m. parlor sėtai tudjaUB turi 
būt parduoti. Gražufl patrinkimas apdan
galų ir framų, kiekvienam asmeniui patin
kamas AtylhiB.
$ 60.60 2 fipi. ertai dabar $29.06
$ 70.60 2 Sm. setai dabar ........  $64.96
$126.00 2 fim. setai dabar $39.60—$49.60
Daugelis kitų bargenų, etndlo coucbes, valg. 
kamb.. niieg. katpb. ir Ritų.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
6711-17 South Halsted St.

Duodame apskaitliavimus dėl storage ir per- 
krauėtymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 6181.

Help Wanted—Female

JAUNA patyrus mergina prie 
abelno namų darbo. Geri namai.

Tel. Rockwell 9756

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN in lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo higway. Renda $20. Pa
aukausime pigiai.

7013 S. Western Avė.

IETKIEWICZ&



NAUJIENOS, Chicasro UI

Nepriguliningas.

Būtinai atsilankykite

vieti

Visiems Svarbu CLASSIFIED ADS
Rakandai-Įtaisai

Dienos Įspūdžiai CLASSIFIED ADS
Rašo F. BULAW MORTGAGE BAHKERS

Sekmadienio įvykiai REAL ESTATE

PRANEŠIMAI

Sužeidė Karalių

gyvena Amerikoje

nose

Help Wanted—Malė

For Rent

SKONIO

; A-M..

pamestas 
liepos 14 
Sugražin-

subruski- 
neiškcls 

kaip tik

M

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

Karaliui į
Pasėkos tokios: langas

Kiekvieną kartų kuomet pradedi 
rūkyti Chesterfield, atsimink kų ge- 
rai-Žinomas gydytojas sake:

mimo 
cigaretę rankos visai nepridėtos

Viskas kas tik vartojama paga
minime Chesterfield Cigaretų moks
liškai išbandyta dėl švarumo ir gry- 

mašinerija tokia jog prie

Susirinkimas penkta- 
dienyj liepos 20 d 
Lietuvių Auditorijoj 
lietuvių dienos reika
lais.

apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė liga pasitik- 
mums bent sergant gal-

ŠTORAS reųdon, gera vieta dėl 
sauliuno, išdirbta per daug metų. 
Fikčeriai yra ant vietos, galima var
toti. Kampinis namas Bridgeport 
apielinkėje. Atsišaukite pas savinin
ką. 3841 So. Halsted St.

TAVERN greitam pardavimui nes 
išvažiuoju Europon. Gerai išdirb
tas biznis, ateikite pamatyti ir patįs 
persitikrinkite. 1147 W. 47 St.

Lietuviu Tautiškų Kapinių Lotų 
Savininkų ir Draugijų Atstovų pus
metinis susirinkimas jvyks trečiadie
ny liepos 18 d., 1984 m. Lietuvių 
Auditorijos svetainėje 3133 S. Hals
ted St. 7:30 vai. vakare ant pirmų 
lubų,

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

NET IR ORAS CHESTERFIELD 
FABRIKUOSE PAMAINOMAS KAS 

4'/z MINUTOMS

PARSIDUODA, dviejų ruimų ra
kandai, norintis gali ruimus paimti 
Galima matyti vakarais.

2438 W. 45 Place

REIKALINGAS apysenis žmogus 
I Cleaning bizni. .Turi kalbėti an
gliškai ir suprasti visą darbą ant 
senų drabužių. Pragyvenimas ir 
mokestis.' 1054 W. 59 St.

. Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

PARSIPUODA dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas po 5 kambarius su 
mūriniu 2 karų garadžium Brighton 
Parke, ri
tu vandeniu 
ant lengvų 
didelė nuolai

' 4418 So. Tumer Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių 
Kliubas,

Lietuvių Dr-tė Butą,
12-to Wardo PoliL Kliubas, 
Vakarines Žvaią^des Pašelp.

Kliubas. 7
šiuo vra kviečiamos ir visos 

čia nesuminėtos draugijos at
siųsti savo atstovus ar valdy
bų narius į pasitarimų apie 
lietuvių dienų pėtnyčioj lie
pos 20 d. Lietuvių Auditorijoj, 
7:30 vai. vak.

Lietuvių Dienos Komitetas.

Lietuvių Draugija,
Kareivių Dr-ja,
Raudonos Rožės

REIKALINGAS žmogus kuris mo 
ka karpenterio darbą ir plasteria 
vimą dėl perdirbimo 3 kambarių. 

2038 Wabansia Avė.

8—4 KAMBARIŲ flatai, saulėti 
ir erdvus. Labai nebrangiai, pe
čiais apšildomi, naujai išdekoruoti.

1344 W. 18 PI.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė pilnas atakas, geras biznis, iš
dirbtas per -9 metus, geras pirkinys 

5258 So. Union Avė.

viena kurių patai! 
rankų 
id^ųžytas, Karaliui ranka, 
rhiišįa ir italas pabėgo.

Humbold Park Lietuvių Politiko?, 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
jvyks liepos 19 d. 1934 m, Almiro 
Simans" svet., 1640 N. Hančcack St. 
Chicago, 8 vai vak. Gerbiami Kliu
bo nariai nepamirškite ateiti ant su
sirinkimo ir atsivesti nauju narių.

Valdyba.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTE IR BLfiKORYSTE 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING
, COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

TAVERN in lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo higway. Renda $20. Pa
aukausime pigiai.

7013 S. Western Avė.

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusius išvąžiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais. i

Taigi ateity prišipnčiant pra-. 
nešikų, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už įtokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį. j

Naujienų Administracija.

Jaunimo Draugija, 
Vaidylų Draugija, 

Lietuviu Tautiškas

URMO SANDELIO ISPAR- 
Priver«tan Pratuitintl Vietą. 

_>»rlor efctai tuojaue turi 
GraiuH pasirinkimas apdan- 
kiekvienotn asmeniui patin-

$20.06 
$34,86

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Liepos 14 d. nepažįstamas 
užmuštomis akimis italijonas ir 
jo palydovė mergina užėjo į 
John Karaliaus alinę adresu 
535 W. 32 St. Tuo laiku, ka
da italas gėrė alų, mergina po
vai prislinko prie durų ir išėjo 
nepastebėta.

Vėliau italas ieško jos po 
visus užkampius, bet neranda. 
Bandė jis eiti į Karaliaus kam
barius; Karalius užprotestavo, 
neleido. Italas išėjo iš alinės.

Bet po kiek laiko jis vėl su- 
gryžo ir atsistojęs prie lango 
paleido dyi plytas per stiklų,

JL >E VIENAS PRODUKTAS, KURĮ 
GALITE NUSIPIRKTI, yra paga
mintas po sanitariškesnių ap
linkybių negu rasite šiolaiki- 

niuose Chesterfield fabrikuose.

THE FURROVV in your 
friends morning mail next 
week Will ‘ remind them that 
you are one of thcse charm- 
ing people who think of them 
in išmali things as well as big.

Of course you’ll have c'j 
hurry, būt that only adds to 
the fun of it. Send mailing in- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, Iii:

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
8858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

A. Chernauskas Tavern
Atsilankykite I Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . čia tuj 
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Vienas iš gražiausių dalykų 
kuriuos turime yra musų or
ganizacijos, 
pos, kliubai

Todėl mes trokštame, kad 
musų draugijos pasaulinėj pa
rodoj pasirodytų visame sa
vo stiprume ir gražume.

Liepos 14 d. Central Beach, 
Indiana, įvyko Lietuvių Socia
listų Sų jungos ceri tralinės kuo
pos išvažiavimas. Suvažiavo 
gražus būrys draugų, pasimau
dė, pasišnekučiavo, pasilinks
mino. Pietus pagamino “Pa
langos Vilios” savininkė, dr-gė 
J. Zymontienė. Vakarop visi 
grįžo namo. Tai buvo artimų 
draugų, senų socialistų darbuo
tojų sueigėlė. Daugiau tokių 
sueigėlių vertėtų socialistams 
turėti. .. s

PARSIDUODA bučemės ir gro- 
sernės fixturiai. Galima pirkti slice 
machine ir svarstyklės atskyrai.

3200 So. Lime St.

Pereitų ketvirtadienį 
niai biznieriai turėjo dolerio 
dienų savo krautuvėse. Kuomet 
pirmiau būdavo tokia diena 
vienoje krautuvėje, tai kostu- 
meriai mažai dėmesio atkreip
davo. Bet kada padaryta toks 
nupigintas pardavimas daiktų 
visose krautuvėse, tai kostume- 
riai atkreipė daugiau atydos. 
Nekurtose krautuvėse kimšti- 
nai žmonių prisigrūdo, net sun
ku buvo ir pereiti per krautu
vę. Bet kuomet mažai pinigų 
yra pas nedrtbančius žmones, 
tai mažai, kas pfjrka daiktus, 
nors' jie yra pigus ir reikalin
gi. Kožnas laukia geresnių lai
kų, o kada jų sulauksime, tai 
nežinių. '

Visi dejuoja, kad blogi lai
kai, bet visur matos labai daug 
gerais ,karaįs pravažiuojančių. 
Tur būt .daugelis dejuoja nors 
ir gerus laikus turėdami.

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konu — Pretzel’ių
3645 SO. WALLACE STREET 

’ Tel. Yards 4996
Chicago, III.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS -BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
• 1642 West Division St. 

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

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS NR. 62.
šie asmenys 

yra ieškomi:
Fredrichs, Jonas. 1929 metais gy

venąs Gary, Indiana.
Gričius, Juozapas Kilęs iš Ston- 

kiškių km., Švėkšnos jįals.
Gulbinas, Bronius. Gyvenąs Chi

cagoje.
Jasevičia, Bronius. Buvęs Ameri

kos kareivis. Gyvenąs Chicagoje.
Lockner, Jurgis 1916 metais gyve

nąs Arlingįpn Įieights, Illinois.
Prąvalinkis, Pranas. Kilęs iŠ Luk

šių vals., šakių apskr. Gyvenąs Los 
Angeles, Ųalifornia, senų kareivių 
name.

Wilseun, Petronėlė. Gyveno 1929 
metais Gary, Indiana.

Aukščiau ' išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie jus žinotų yra prašo
mas suteikti žinių. Bent kokia ži
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue PI., 

Chicago, Illinois.

dirbtuvas 
DAVIMAS. 
250 haujų 2 |m. 
būt parduoti, 
palų ir frami), 
karna* atyiiua. 
$ 69.50 2 Am. artai dabar 
$ 79.50 2 fim. artai dabar 
$126.00 2 Am. actai dabar $39.50-—$49.60 
Daugelio kitų bargenų. etndio couchea. valg. 
kamb.. mieg. kamb. ir Ritų.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
6711-17 South Halsted St. 

Duodame apskaitllavimua dėl etorare ir per* 
krauatymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

Pirmas pagyvenimas karš- 
šildoms Parsiduoda 

išmokėjimų. Už cash,

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

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

Visų draugijų ir kuopų, 
kurioms rupi geras lietuvių 
vardas ir pavyzdingiausias lie
tuvių pasirodymas lietuvių 
dienoj pasaulinėj parodoj, 
prašome atsiųsti savo atsto
vus ar valdybos narius į svar
bų susirinkimų lietuvių die
nos reikalais, kurs įvyks šioj 
pėtnyčioj, liepos 20 d., Lietu
vių Auditorijoj 7:30 vai. va
kare.

Broliai lietuviai, 
me! Niekas kitas 
musų vardo garbės 
mes patys. Neparodykime 
svietui, kad mes esame susi
skaldę į pavyduolių partijas 
ir tik rūpinamės kaip viens 
kitų paskandinti. Pasirody- 
kime svietui, kad esame civi
lizuota tauta, kaip ir kitos 
tautos, kurios dalyvauja pa
saulinėj parodoj.

Lietuvių dienos komitetas 
neatstovauja jokios vienos 
srovės, bet dirba su pasišven
timu dėl visų lietuvių garbės 
ir gerovės su visomis jų srio- 
vemis. Visi lietuvių dienos 
komiteto, nariai yra tikri rau
dono kraujo lietuviai. Pasau
linėj parodoj mes juk nero
dysime kas yra pas lietuvius 
bloga ar negražu. Mes rody
sime tik tų, kas yra geriausia 
ir gražiausia.

“Esu buvęs studentu Cigaretų. 
ir yra mano įsitikinimas, jog 
jie siūlo lenviausia^ ir gry
niausiu formą kokioje taba
kas vartojamas.”

Laikas apsirūpinti
Laikas 

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

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

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
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 Draugijon.

cigare tas, kuris LENGVESNIS 

kuris GERESNIO

$5.00 ATLYGINIMO tam kas ra 
do nedideli moterišką siutkeis|, ku 
riame buvo moteriškų dresių, žirk 
lės ir akiniai. Siutkeisas 
tarp Cicero ir Joliet, III., 
tarp 7 ir 9 vai. vak. 
•kitę.

F D YAKAS.
4024 S. Maplewood Avė., ^Chicago, III.

Jau daugelis draugijų karš
tai atsišaukė į musų pakvieti
mų., Mes norime, kad visos 
atsišauktų ir iškilmingai daly
vautų lietuvių dienos celebra
cijose rugpjūčio 5 d.

Tarp pasižadėjusių daly
vauti /ir kviečiamų atsilankyti 

i į susirinkimų liepos 20 d. Lie
tuvių Auditorijoj draugijų yra 
sekamos.

Chicagos
Lietuvos
Lietuvių

Kliubas,
Lietuvių
Lietuvių 
Jaunų

Kliubas,
Lietuvių Profesionalų ir Biz

nierių Sąjungą,
Draugystė Šv. Jono Evan

gelisto,
Lietuvių Keistučio Pašalpos 

Kliubas,
20-to Wardo Lietuvių Poli t. 

ir Paš. Kliubas,
Vienybė Brolių Lietuvių, 
DLK. Gedemino Draugija, 
Šv. Veronikos Draugija, 
Liet. Ev. Liuteronų Pašal

pos draugija,
Ziono Dukterų Draugija, 
Savitarpinės Pašalpos Kl., 
Amerikos Liet. Piliečių KL, 
Simano Daukanto Dr-ja, 
Draugystė Lietuvos Vėliavos 

Amerikoje,
Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje kuopos,
Dr. Vinco Kudirkos Dr-ja, 
Lithuahian Political Club, 
Ramygalos Aido Kliubas, 
Roselando Lietuvių Kliubų 

ir Dr-jų Susivienijimas,
DLK. Vytauto Draugija, 
Namų Savininkų Susivieni- 

mas,

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

JAUNA patyrus mergina p 
abelno namų darbo. Geri namai, 

Tel. Rockwell 9756

IETKIEWICZ

lis kas ką tik mokslas tikrai 
pądarymą cigaretą yra ■ 
pagaminti CHESTERFIELDįS
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