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Generalis Streikas 
Atšauktas

SIAMO DVYNUKES VIENAS AR DU ASMENYS Lietuvos Naujienos

Generalinio streiko komitetas užuojautos 
streiką atšaukė, darbininkams dar prieš 
streiko atšaukimą pradėjus gryšti i darbą

M

Latviai ir estai pn 
taria Lietuvos pasiu 

' lymui

Tranzitas per Len 
kiją jau pradėtas

Tad jau galima tikėtis susita
rimo dėl 3 Baltijos valstybių 

bendradarbiavimo

SAN FRANCISCO, Cal., liepos 19. — Generalinio streiko 
komitetas 1 vai. po piet priėmė rezoliuciją, kuri atšaukia visus 
užuojautos streikus San Francisco ir apielinkėse.

Streiko komiteto sekretorius George Kidwell sako, kad už
uojautos streikas liko atšauktas todėl, kad prezidento taryba 
prižadėjo arbitracijoje suteikti pilną pripažinimą visoms laivų 
darbininkų unijoms.

Komiteto nutarimu, streikieriai tuoj aus turi gryšti į darbą. 
Dar nežinoma kokio nusistatymo dabar laikysis streikuojan

tys laivų ir dokų darbininkai.
Dokų ir laivų darbininkai pa- arbitracijai jokiu budu nepave- 

sią. Dabar samdos sales kon
troliuoja samdytojai ir per jas 
samdo tik tokius darbininkus, 
kurie jiems tinka, o kitiems vi
sai darbo neduoda. Darbininkai 
gi reikalauja, kad samdos sales 
kontroliuotų unija.

Laivų ir dokų darbininkams 
nepriimant arbitracijos, jų strei
kas pasiliko tame pačiame sto
vyje, kokiame buvo prieš pa
skelbiant generalinį streiką. Iš
eitų, kad generalinis streikas 
jokios naudos neatnešė.

Manoma, kad streikieriai da
bar vistiek priims arbitraciją, 
nes jie neteko kitų darbininkų 
paramos ir ypač kad už arbi
traciją pasisakė ir nacionalė 
dokų darbininkų -taryba:' *•

Dar nėra priėmusios arbitra
cijos ir laivų kompanijos. Jos 
jau senai pasisakė už arbitraci
ją su dokų darbininkais, bet 
nenori pripažinti kitų 9 laivų 
darbininkų unijų, kurių viena 
kita yra komunistų įtakoj.

siliko streikuoti
SAN FRANCISCO, Cal., 1. 

19.—Generalinis streikas, kuris 
tęsėsi 77 valandas, liko atšauk
tas.

Tečiaus dar streiką neatšauk
tus, daugelis darbininkų pra
dėjo gryšti j darbą, mieste pra
dėjo vaigščioti gatvekariai ir 
gyvenimas gryšti j normališkas 
vėžes.

Bet dokų ir laivų darbininkai 
pasiliko streikuoti ir jie sako 
savo nusistatymo nemainysią.

Jau vakar generalinio streiko 
komitetas buvo priėmęs arbi- 
traci ją visais ginčijamais klau
simais. Tik reikalavo^ kad* ar- 
bitraci j a leistų ne vieną kurią 
uniją, o visas faivų darbininkų 
unijas bendrai. Prezidento ta-- 
ryba tą reikalavimą priėmė, tad 
ir pats streikas liko atšauktas.

Laivų ir dokų darbininkai, ku
riems vadovauja Harry Bridges, 
sako, kad jie vieno klausimo, 
būtent samdos salių kontrolės,

Uždraudė verst kam 
paniją sumokėti ne 

damokėtas algas

Francuos premiero 
Doumergue valdžia 

pavojuje

dvynukės Violet (kairėj) ir Daisy Hilton, nors 
is, bet kuomet vi ana jų, Violet, norėjo apsivesti 
kuriuo ji bučiuojasi), tai dviejų valstijų klerkai 

ni, kad jos dvyly piai asmenys, todėl negali vesitis 
o vedę ir net turėję vaikus; Jos irgi ketina kov

Suaugusios per j 
kontraktus, imasi atskirus pasus, bet kuomet vi ana jų, Violet, 
dėju Maurice L. Lambert (su kuriuo ji bučiuojasi), tai dviejų \ 
ti vedybų leidimus, nuspręsdami, kad jos dvyly piai asmenys, todėl 
tokių suaugusių dvynukų buvo vedę ir net turėję vaikus. Jos irgi 
sivesti.

. atskirus 
su orkestro ve- 
atsisakė išduo- 

\ Bet jau daug 
už teisę ap-

KAUNAS, VI. 28. Elta. Lie- 
tuvos balandžio 25 d. iniciaty
va trijų Baltijos valstybių vy
riausybėms įteikto memorandu
mo pavidalų, kuriuo, siekiama į- 
kurti solidarų bendradarbiavi
mą tarp trijų valstybių jų už
sienių politikos srityje, priim
ta Latvijos ir Estijos. Pasikei
timas pažiūromis, kuris vyko 
diplomatiniu keliu tarp trijų 
vyriausybių tuo reikalu, prive
dė prie tokios stadijas, kuripje 
jau galima numatyti galimumą 
susitarti. Tarp trijų vyriau
sybių susitarta tam reikalui 
sušaukti savo atstovų konfe
renciją Kaune liepos 7 d.

KAUNAS, liepos 2. — Va
kardienos žydų spauda rašo, 
kad šiomis dienomis iš Klaipė
dos buvę išsiųsti pirmieji 2 va
gonai sviesto ir mėsos tranzi
to keliu* per Lenkiją į Čekoslo
vakiją.

Tranzitas j Pietų Europą ei
na per Lenkiją todėl, kad Vo
kietija sustabdė Lietuvos pre
kių tranzitą per Vokietiją.

Vokietija ir Lenkija 
prieš Lietuvą

Klaipėdoj Vokietijos konsulas 
galingesnis esąs už guber

natorių

Ole Olson laimėjo N.
D. gubernatoriaus 

vieta ’

---------- .............................. ........ ........... ........

Tik $20 000 į metus

BALTIMORE, Md., 1. 19. — 
Federalinis teisėjas Chesntft 
uždraudė NRA ir kodekso vir
šininkams versti stambius rū
bų fabrikantus, L. Grief and 
Brothers, Ine., sumokėti $100,- 
000 algomis, kurių kompanija 
nėra sumokėjusi einant NRA 
kodekso minimum algoms.

Taipjau tapo uždrausta at- 
imti iš kompanijos Molinąjį Arą 
už laužymą algų kodekso. Te- 
čiau‘3 pati kompanija prisipa- 
žysta, kad pastarasis teismo 
nuosprendis yra neįvykinamas.

Grief kompaniją turi 11 dirb
tuvių Pennsylvanijoj, Maryland 
ir Virginijoj.

■ Išrodo,

5 užmušti važiuojant 
j Chicagos parodą
BLOOMINGTON, III., 1. 19.— 

Penki žmonės, kurie automobi
liu važiavo iš Chandrelville, 
III., į Chicago pasaulinę parodą, 
užsimušė, kai jų automobiliui 
užgavo troką su plytomis ir nu
sirito j griovį.

PARYŽIUS, 1. 19. 
kad premiero Doumergue kabi
netas turės griūti, kaip griuvo 
jau keli kabinetai pirmiau — 
dėl Staviskio aferos.

Doumergue kabinetas buvo 
sudarytas politinės paliaubos 
pagrindais ir laikosi tiktai dė
ka radikalų parama. Buvęs 
premieras Tardieu, kuris užima 
ministerio be portfelio vietą, 
Staviskio aferą tyrinėjančiai 
komisijai apkaltino kitą buvusį 
premierą Chautemps, kad jis 
buk žinojęs apie Staviskio afe
rą, bet ją slėpęs. Taipgi buk 
Chautemps bandęs suklastuoti 
Tardieu vardą, kad išrodytų, 
jog ir Tardieu yra turėjęs ry
šių su Staviskiu. Chautemps 
tą nugynė ir prigrūmojo, kad 
politinė paliauba bus nutrauk
ta ir kad radikalai atsisakys 
remti Doumergue kabinetą.

Jei tas įvyktų, tai Doumergue 
kabinetas griūtų. Kas tada j- 
vyktų, sunku numatyti, neš 
parlamente nėra nė vienos už
tektinai stiprios partijos, kuri 
viena galėtų sudaryti kabine-

BISMARK, N. D., 1. 19. — 
North Dakota' gubernatorius 
Langer visgi buvo privestas nu- 
silęnkti teismui ir ‘ savo vietą 
užleisti yice-gubernatoriui Ole 
H. Olson, kuris-jau apsigyveno 
kapiteliu j e. ■ '

Perversmas vyriausia įvyko 
todėl, kad Langer pašauktoji 
milicija prisidėjo prie Olson. 
Kaip tik Langer trumpam lai
kui išėjo iš kapitoliaus, tuo jaus 
į jį susikraustė/ Olson. Milicija 
jį praleido, pripažino guber
natorium ir atsisakė įsileisti 
Langer.

Milicija ir dabar saugo kapi
telių, bet tai daro einant Olson 
įsakymais.
Legiskitura priešinasi Olsonui

Kaip tik teismas diskvalifi
kavo Langerį, pastarasis tuo- 
jaus sušaukė nepaprastą legis- 
laturos posėdį. Olson tą pašau
kimą legislaturos atšaukė. Te
čiaus legislaturos nariai vistiek 
susirinko. Bet susirinko vieni 
Langer šalininkai, kurie legis- 
laturoje sudaro didžiumą. Te
čiaus ir jie nedrysta pradėtį 
posėdį, bet vis dar svarsto, ar 
jie gali laikyti posėdį ir ar tas 
jų posėdis bus teisėtas.

Jei legislatoriai nutars f lai
kyti posėdį, tai jie veikiausia 
bandys apkaltinti Olsoną ir tei
sėjus, kad juos iš vietos paša
linti.

NEW YORK, 1. 19. Mar- 
gery Randoph Daniel, ku'ri gy
vena savo 6,d>00 akrų dvare 
Brandon, Va., yra tik 8 metų 
amžiaus.., Todėl,, teismo nuo
sprendžiu, per ateinančius 4 me
tus ji savo išlaidoms galės gau
ti iš palikimo “tik” po $20,000 
į metus. KaiT^ors kiek paauįč; 
tai datigiau pinigų gaus.

Dollfusso ukazas už
sibaigė, bet bombos 

sproginėja

>ORFi:to
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lio oro biuras žiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:- 
21.

Chautemps giminaitė vakar 
nusižudė. Sakoma, kad ją pa
veikė politinės atakas prieš 
Chautemps ir bandymas jį su
rišti su Staviskio afera.;

’ .. »....

SALT LAKE CITY, Utah, 1. 
19.— Streikas vietos Cudahjy 
Packing Co. skerdyklose užsi
baigė.

Rusai sušaudė 6 
vokiečius

VARŠAVA, 1. 19. — Jau pir
miau buvo gauta žinių, kad bol
ševikų GPU (slaptoji policija) 
areštuoja vokiečių kilmės pilie
čius už skleidimą propagandos 
tarp Rusijos vokiečių.

Dabar gauta žinių, kad šeši 
suimtųjų liko sušaudyti, jų tar
pe Maskvos liuteronų vyskupo 
Meyer sunūs.

VIENNA, 1. 19. — Kancle
rio Dollfusso skirtas laikas su
dėjimui eksploduojančiiĮ me
džiagų, kitaip teroristai busią 
baudžiami mirtimi, jau užsibai
gė. Labai mažai kas paklausė 
to įsakymo.

Jau užsibaigus tam laikui, 
šiandie liko išsprogdinta stotis 
kabelio geležinkelio, kuris ei
na iš Innsbruck j augštus kal
nus. 

' * 1 ■

Viennoje išsprogdinta polici
jos jodinėjimo mokykla, .oXus- 
tenau išsprogdintas Dollfusso 
“tėvynės fronte” namas. Buvo 
bandyta išsprogdinti ir geležin
kelį ties’Edlach.

Vakarinės valstijos 
vėl kenčia nuo > 

sausros
KANSAS CITY. Mo., 1. 19.— 

Centralinių vakarų valstijos, 
kurios pavasarį labai nukentė
jo nuo sausrų, kenčia nuo saus
ros/ įr dabar’. Prieš kiek laiko 

T>ūvo nemažų lietų ir buvo-, fe 
•kimąsi, kad tas lietus kiek'at
gaivins. Jis kiek atgaivino, 
bet nedaug,(nes nebebuvo ką 
gaivinti. Dabar užėjo nauja 
sauros banga, kuri baigia ir kas 
dar liko, naikinti, ypač kad da
bar užėjo ir didelės kaitros, ku
rios deginti degina laukus. Nie- 
kuriose apielinkėse per pasta
rąsias 27 dienas karštis nebu
vo atslūgęs mažiau 98 laips
nių. / >

Daugely vietų šuliniai ir upe
liai išdžiuvo, tad ten vanduo 
gėrimui yra pardavinėjamas už 
gana brangią kainą.

/

Turką karėivia su
mušė amerikietį

ISTANBUL, Turkijoj, 1. 19. 
—Turkijos kareiviai sumušė ir 
apiplėšė prof. Richard Cąrman 
Borden iš New Yorko universi
teto ir jo žmoną, kurie valti
mi buvo atplaukę į Turkiją. 
Amerikos ambasadai pareikala
vus, kareiviai liko areštuoti, o 
pavogtieji daiktai grąžinti sa
vininkams.

Trys Alabamos audi- 
nyčių streiko vadai 

sužeisti

Ir Seattle puolami 
komunistai

SEATTLE, Wash., 1. 19. — 
Policija jau tretį kartą pole 
komunistų raštinę, išardė su
sirinkimą ir areštavo 28 žmones.

HUNTSVILLE, Ala., 1. |9. — 
Trys audinyčių darbininkų uni
jos viršininkai liko peršauti ir 
smarkiai sumušti, kai jie atvy
ko į DecatUr iššaukti į streiką 
ten esančių audinyčių darbi
ninkus. Jiems atvykus į mies
tą juos puolė kompanijos mu
šeikos ir liko sumušti. Visi trys 
nuvežti į ligoninę, bet gal pa
sveiksiu.

Alabamos . audinyčių darbi
ninkai'streikuoja už algų pakė
limą ir sutrumpinimą darbo 
valandų.

NRA ptanyksiąs
NEW YORK, 1. 19. Charles 

Edward Russel, buvęs narys 
Darrowo komiteto, kuris ir pa
rašė NBA kritikuojančius ra
portus, sako, kad NRA turės 
pranykti, nes jis pastatytas 
ant dviejų ekonominių klaidų. 
Viena, negalima atsteigti ger
būvį pakeliant prekių kainas. 
Antra, negalima įvesti teisin-* 
gos kompetioijos, kuomet kiek
vienas žino, jog dabartinėj so- 
cialej eroj visa kompeticija yra 
neteisinga”.

Užmušė merą
' ___________

'' SCOTT CITY, Kas., 1. 19.— 
Rlumbers Joe West mirtinai 
suspardė it sumušė merą C.,W. 
Cleeker. Plumberis tapo areš
tuotai.
šė delei plumberio peymito.

Jis su meru susimu-

Streikas užsibaigė

ATVEŽTOS KELIAMS IR 
PLENTAMS TAISYTI 

MAŠINOS
Klapiėdos uostan atvežtos 

Lietuvos keliams ir plentams 
taisyti mašinos iš Anglijos ir 
Švedijos. Jos bus atgabentos 
į Kauną, o iš čia vežamos ten, 
kur remontuojami plentai ir 
kur taisomi sverbesnieji keliai.

/, - -■■i.-- .. H. .i.

Socialistai remia San 
Francisco genera

linį streiką
NEW YORK, L .19. — So

cialistų partijos nacionalis ko
mitetas, vadovaujamas Normah 
Thomas, išleido pareiškimą, 
kuriame* prižada paramą strei
kuojančių San Francisco darbi
ninkų.

“Reakcinės jėgos, kurios iš
šaukė šią kovą turi būti nu
galėtos ir Californijos darbia- 
įlinkų masėms turi būti užtik
rinta teisė • ginti savo ir savo 
šeimynų reikalus”, sako pareiš
kimas.

; PRAHA. VII. 3. Elta. —“Pra- 
ger Tageblatt” ilgame straips- 
hyje, tarp kitko, nurodo, kad 
šių dienų tarptautinė padėtis tu
rėjo taip pat įtakos ir dabar
tinei Lietuvos padėčiai. Vokie
tija ir Lenkija, pažymi laikraš
tis, varo atvirą antilietuvišką 
politiką: pirmoji dėl Klaipėdos 
krašto, antroji—dėl Vilniaus. 
Birželio 7 d. įvykiams paskatin
ti prisidėjęs ir perversmas Lat
vijoje, kuris sudaręs atitinkamą 

* nuotaką. Turint galvoje šią 
situaciją, pažymi laikraštis, su
prantamas ir visas tas aliarmas.

Prahos “Montagsblatt” nuro
do, jog Vokietijos įtaka tame 
aliarme taip pat pasireiškusi. 
Laikraštis pabrėžia, kad Lietu
vos Klaipėdoje vokiečių gene
ralinis konsulatas pasidaręs be
veik galingesnis, negu Lietuvos 
gubernatorius. Lietuvos Vo
kietijos prekybos sutartis taip 
buvusi Berlyno padiktuota, kad 
šios rytų valstybės prekybos 
politika pasidariusi priklausoma 
nuo Karaliaučiaus uosto. Tai 
vis esąs Voldemaro bičiulystės 
vaisius su Vokietija.

Streikuoja popieros 
darbininkai

'WATERVLIET,”Mich., 1. 19. 
—Jau nuo pirmadienio strei
kuoja Wateryliet Paper Co. 
darbininkai, reikalaudami algų 
pakėlimo ir pripažinimo unijos.

Perkrikštytas laivas su 
lietuviška vėliava

DAVID, Janamoj, 1. 19. — 
Vakar čia buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas, ku
ris sugriovė daugybę namų. Su- 
purtymai buvo jaučiami visoj 
Panamoj ir Costa Rica. Vienas 
Amerikos kareivis yra žuvęs, 
apie 200 žmonių sužeista.

KLAIPĖDA. V. 24. Elta. — 
Gegužės 23 d. Klaipėdos laivas 
“Roja” perkrikštytas vardu 
“Gerda”. Laivas po lietuviška* 
vėliava išplaukė į Angliją su 
malkomis. Laivą “Gerdą” ap
draudžiant, jis buvo priskaity- 
tas prie pirmos eilės laivų. Kaip 
jau ankščiau buvo pranešta, 
“Roja” buvo latvių laivas, ku
ris buvo išmestas j krantą ir 
jį nupirko už kelis tūkstančius 
litų vienas klaipėdietis. Nors 
pirkėjas turėjo daug vargo, kol 
laivą nuo kranto nuvilko, ta
čiau jis tokiu budu daug už
dirbo.

VIENNA, 1. 19. — Trys vai 
kai liko užmušti Mining mies- 
rely, sprogus dar nuo karo lai 
ko išlikusiai granatai.

PITTSBURGH, Pa., 1. 18, — 
Meras McNair išleido paragini
mą visiems miesto darbinin
kams, kad jie pasitrauktų iš 
darbininkų unijų. Meistui dir
ba 6,500 organizuotų darbinin
kų.

ST. JOSEPH, Mich., 1, 19. —• 
Spėjama, , kad McCoy, 54 m., 
hušovė C. C. Smith, 58 m. ir 
jo žmoną ir tada pats nusišovė, 

darbininkai pirmadieny sugryš Visi trys buvo nusisamdę ba- 
} darbą. Darbininkai laimėjo kužę prie Big ežero, kur ir |-

ARKON, Q„ 1. 19. -i- Ketu
rias savaites besitąsęs General 
Tire and Rubber Co. darbinin
kų streikas liko sutaikintas ir

Dabar geriausias 
laikas .važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

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

algų pakėlimą. vyko žmogžudystės;
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nesant pinigų parapijos ižde Memorial Rooms to the various

NAUJIENOS, Chicago, DL
_______-__ 2___

Penktadienis, Liepos 20, *34

PiTTSBURGH’O NAUJIENOS
IŠ LIETUVIŠKO 

VEIKIMO
kad jos tėvukas Motiejus Mi
siąs pasimirė birželio 7 d.

Yęįįoųią N|p|Įeius Išsiųs iš7 
gyveno Amerikoj apie 40 me- 
,tų ir yra buvęs daugelyje mie
stų J. y-ųsę ir yra dįrbęą prįe 
visokių darbų, bet iigiausiaį 
,ąįįę 2Q npiętų, praleido Ghįcą- 
goj, 18tos gatvės, apylinkėje. 
Apie pirm 5 metus ponios Ba- 
kaųienės pastangomis buvo 
išleistas į Lietuvą. Kadangi 
jau buvo sulaukęs apie 68 
metų amžiaus, ir Amerikoj 

kuopos ir- A. P. L. A. Centrų gyvendamas dažnai dirbo prie 
valdybos (Pild. Taęybos). ėjo sunkių darbų, tai jo sveikatą 
net per metus laiko, įvąįrųs 
nesutikimai ir vaįdąj, kurių iš
rišimui prisiėjo, krąi-PŽią teis
man.

Ne paslaptis, j(og Ą. P. L, Ą. 
savo kontrolėn pasiėmė bolše- 
vikuojantis elementas, kuris 
pasistengė ir visas kuopas jų! jus Misius kaip ir daugelis 
tiklams šankinti, tačiau atsi- mus kitų lietuvių, atvyko į šių 
rado kuopų, kųrįos nepanorė
jo jų “tancių” išmokti, to pa
sekmėje vįena iš jų, t. y. ant
roji kuopa liko ąuspenduota.

II-ji kuopa randasi Mc Kees 
Rocks, Pa. Ji turi puikų nuo
savą namą, apie 2 tuksiančius 
dolerių bąnkoje ir keletą iš
duotų paskolų ant nekilnoja^ 
mo turto. Ąpskaičįnojąmą, 
jog antroji kuopa savo, turtų 
pralenkia n,eA pati A- P- L. A. 
centrą.

Centrui ąntrąją kuopą ąų- 
spendąyus ir jų jurtą bąųkojc 
užareštavus imta bylinėtis, 
nes antrosios kuppojs nariai tu
rėdami atskirą čąrterį, po, var
du Lietuvių Aukščiausia Prie
glauda Amerikoje jautėsi ne 
tik nuskriausti,. bet ir resanti 
savarankiški ir nuo jokio-Ą. 
P. L. A. centro, nepriklausomi.

Teismas • tęsęsi per ištisus 
metus su pertraukomis, užimda
mas net keletą paėnęsįų tar
dymams teismo kąmbąriuoąe.

A. P. L. A. centro, valdybą 
tur-but, nųjąu^dąmą, j.Qg by
los nelaimės darė įvairius pa
siūlymų? ĮI-jąi kuopai, kad 
susitaikius, pirm nęgu teismas 
išneš savo sprendįmą. Rei
kia pąsąkyti, jog abi pų?ės 
jautėsi pavargusios, na, b ką 
bekalbėti apie išįaj,dų bylinė
jimuisi mokėjimą^ kurių susi
darė ne šimtai, bet tūkstan
čiai, taip, kad galų gale be tei
smo sprendimo prieitą prie su
sitarimo.

Teko patirti, jog preitą pir
madienį suėjus L. Ą. P. A. 
Įį-sios kuopęs, A. P. L. A. 
centro valdybos atstovanią ir 
abiejų pusių advokatąnis pa
sirašyta sutartis, sulig kurios 
L. Ą. P. A. 2 kp. visiškai ątsi- 
pąlajdoja nuo A. P. L.. A. 
centro iikd.ąmosi savarankiš
ka su savuoju namu, 24 Locus 
st., McKęes Rocks, Pa.^ ir sų 
visu kapi.talu, kuris randasi 
bankose. Tačiąųs, A. R. L. Ą. 
centrui paveda dvi išduotus 
paskolas, t. y. A. P. L. Ą._ Ne'ty 
Kensington’o kuopai ir P; Mąr- 
tinkui ant namo, kųris randa
si West View, Pa. Teismo įšr 
laidas padengia solidariai, 
kiekviena pusė.

Baigiant, turiu pabrėžti,, jog 
A. P. L. A, Pild. Taryba savo 
užsispyrimu nustoja skąitlin-. 
giausią ir turtingiausių įuopą, 
organizacijoje, t Tegu bus jaį 
pamoka ateijy!

N. S. Pittsburgh, Pa,
Bąrbprąs Ęakamenę? Tėyih 

kas. pąsimyrė Lietuvoj, Išgy
veno, Ąmęrikojt apie 40. metų 
ir turėjo dąug pažįstamų*

šiomis dienomis. Barbora 
Bakąnieųę gąyę lįu/ln^ laiškų 
iš Lietuvos hųo są.vo motinos 
iš Krakių kąiųųj Ūpyųęa. vals
čiaus, Tauragės apskričio#

buvo sumenkus. * O prieto, 
Lietuvoj turėjo nuosavybę, tad| 
norėjo parvažiuoti į savo gim-r 
tą šalį užbaigti gyvenimo, die
nas.

Pirm 40 metų jaunas drū
tas ir energijos pilnas Motie-

nebuvo ipokamos)/ top, hąd 
stambesnieji skotintojąį n,eguu- 
dami šųyų tęįąpio ke
liu pęjr ‘‘shę^ felė \ įŠgąfe" 
no nę (ik parapijai prikląUr 
sančiiįą UMĮte sykių Už
nešė įr kunigo W-
savų daiktų, kąip tai: apati
nes drąpąpąs, ąųksįnį 
rodėlį ir 15 djOjĮęrįų pįmgte-

Žinoma yMteą Wų tvą^kor 
je su $a;Įe”, jei sko
lintojai 'kutų Mš
i ;' 
mai draudžia?

dą^į net % sayp gyvybes.
«ra^s programas, bus

— lietayiį ir kįtętąfr 
’W- lipama
muziką,, šo)įĮ<įi ię jižkamižįai. 
Pelnąs yra skįp^s 
ftirfpo pynvpklyi-

Atsilankykite visi, seni ir* jau
ni, į tą garbingą apvaikščioj i- 
mą. Įžanga veltui.

Už komitetą,
J. Virbickas.

šalį laimės ieškoti, ir pir
miausiai apsistojo dąbartiųej 
N, S. Pįttaburgli, Pa. Dar tais 
laikas dabartinė N, S, Pitts
burgh, Pa., buvo. žinoma tik 
kaipo AHegheny, Pa,

Likimo buvo'lemta, kad ve
lionis Misius 1927 metais ap
leido ęjpęago, UI., ir vėl par
vyko į N. S. Pittsburgh, Pa., 
pas savo dukterį Barborą Ba-r 
kapienę ir pagyvenęs 2 metus 
toję pačioje North SidČje, km? 
pirm 40 metų pirmiausiai dar
bo ieškojo, grįžo į Lietuvą, 
bet... jau 40 metų senesnis ir 
turėdamas mažai sveikatos. 
Bet gimtas kraštas yra malo
nus nors ir amžiaus gale...

Velionis Misius paliko dide
liam nuliūdime dukterį Bar
borą Bakanienę ir sūnų Kazį 
Millerį, Pittsbųrghe ir vieną 
dukterį Lietuvoj, Oną Kamin
skienę ir žmoną Marijoną .

— Reporteris,

niekę jaukiant darfemią- 
tes yra varomas grįžti atgal į 
kasykite Q Pagal Kompensa
cijos Įstatymus, tai darbinię- 
kąs už praradimą ak*te tei
tų gauti tąm tikęų atlyginimu 
ię per tam tikrą laiką. Bęt 
pabandyk ieškoti teisybės. Kęl 
$1 tefek, tai netik, k$4 mr 
rasi visų tau priklausančią 
pašalpą, bet neteksi ir darbo. 
O praradęs akį ar kitą kokį 
sąnarį, tai jau niekur kitur ir 
neik darbo ieškoti. Jau ęsi jąi- 
vnlidus, pęs niekas tąvęs n.ę- 
ims. Nepereisi, 
daktaro egzaminacijos 
jam savo darbui, šiais depre
sijos laikais tai Pittsburgh 
Coal Co., ir kitos didžiosios 
minkštosios anglies kompani
jos vąkąrteje Penn., yra to
liau nuėjusios negu Kompęn- 
sąęįjoą įstatymų ‘'ąkyJ&? ti 
elgiasi sekančiai: jei darbi
ninkas kasyklose lieka sužeis
tas ir sirgdamas reikalauja 
pašalpos pagal Kompensacijos 
Įstatymų patvarkymų, tai ga
li būti tikras, kad jam pasvei
kus jau darbo nėra. O dėl pa
šalpos gavimo tai ir nėra tik- 

!ras, nes kompanija pagal pa
sirašytą “open agreementą” 
visai nereikalaudama ne dak
taro paliudijimo dėl darbinin
ko sveikatos, gali sustabdyti 
pąšąjpo# mokėjimą ir, imo- 
ma, ta§ b.te pagal Kompensa
cijos Įstatymus. O jei nori 
biedtnas darbininkas, tai eik 
ir tąsykis su kompanijos gud- 
raisiais advokatais. Del dąu- 
bininko iš darbo išmetimo 
Kompensącijos Įstatymai nie- 
ko tikro nenurodo, tad kom
panijos elgiasi taip kaip jmns 
patinką, z

Smerkia įstatymus.
PąųgųijĮaę dąrbiųinlcų,. bijo- 

idąmi da^bą pjąraęti už m.a- 
žęsniųs , suęižeįdįm^. jjems 
(teiąiųgąl p^ikląusapčįos p.a^al- 
pos ir nereikalaują.

Baigdamas savo raportą, 
gųbęrąatophPs komisijos pir- 
mipįnkaą Dp. C. A. Kulp, ku- 

■ ris protoopauja ’pęnų^ylyte- 
j.qs teyęrsįtęte, pastebi had 
jRęnųę Dnrbmiite Koųipensa- 
ęijo§. įętątynias. ųųrą ant popię 
po^ gąųą gq;ąi skambą, bet 
m;ąkMQi Will£ 

’gajįi. lygįnfe ųę N-CW Yote 
te lį. J,, valstijų Kųjųpen- 
‘sacijų Įstatymais. Ir reko
menduoja, kad Renna Kpjų- 

.penęącijoą bųtų pą-
taisyti.

Netolima ateitis parodys, ar 
legįslaturos atstovąj kreips ar 
ne kokią atydą į gubernato- 
rįaųą rękomęndąęijjąs.

—5. Bąkanąją.
k Dėl vietos stokos, ‘^Pittsbur- 
ghiana’' ir kiti raštai skirti 
•šiam numeriui netilps iki se
kančio penktadienio.
!'... *

-----  —r:—.----- —

taikomų,, kad apsaugojus, dąr- 
biniųkųs ląį..kę ąųsii,ęWMU 

’dąrbąvietėse. Tačiau prąkiik^ 
ląike; 18-kos metų parodė, kad 
Kompenįącij.ps btątymąi 
“netikslumų” ię yrą pilnį taip 
yądiųamų skylių (“Loųpr 
Imies”), per kurias darbda
viam^ lengva išsiąųktį. ųųo, ajt^ 
sakomyb.ęs, prieš. snžieMua U 
visai negalinčius 
darbininkus.

Nors jau nekartą buvo pa
keltas legįslaturoj baįsąs, kad 
Ępmpenąącyos Jstątymąi bu-x 

< tų pataisyti ir kąd staj»biejX 
darbdaviai negalėtų taip ne
žmoniškai skriausti sužeistus 
darbininkus. Tąčiąu, pastap?; 
gos dėl įstatymų pagerinimo 
visuomet būdavo be pasek
mių!. Mąj, didžiųjų korporaci
jų dominuojami legįslaturos 
atstovai būdavo didžiumoj ir 
vįąi ąįųlomi pątąįsymai at
metami dar pirm svarstymo.

(įąbpri^dopiąuą komisiją.
Kiek laiko atgal gubernato

rius Pinchot paskyrė komisi
ją padaryti nuodugnų tyrinė
jimu Kompensacijos įstatymų 
ir šiomis dienomis komisijos 
raportas buvo paskelbtas. Iš 
komisijos raporto pasirodo 
kaip baisiai darbininkai yra 
skriaudžiami po priedanga 
kompęnsąęijos įstatymų ir 
nurodo, gyvais pavyzdžiais pą- 
imtaĮs iš; ofįcijąlių rekordų, 
kąįp tą^, yįskas yra atliekąma. 

i

Pirmiausiai gubernatoraus. 
komisija nurodo, skaitlinėmis, 
:kad ^5,000rkiems darbininkų, 
kurie buvo sužeisti, darbavie
tėse ir yra likę invalidais, tei
singai, pagal įstatymus pri
klauso. pašąlpa sumoje $100,- 
■000,000. (šimtas milionų dole
rių)]. Bet tą suma yra nusuk
ta vien pasinaudojant įstaty-. 
mų “skylėmis’’. Dažnai, dar
bininkai dirbdami “§mvarT 
kųosę” ąr ąngĮjų kasyklose 
lieką sužęisįį ir lieka invali
dais visam amžiui, bet negąu- 
d,aųii jięms priklausančios pa
šalpos, atsiduria publikos už
laikomose prieglaudose.

Kojmpenąaciją o la United 
Steel

‘ Mažesni darbdaviai dažnai 
sąyo dąrbiniųk.us; apdraudžia 
ąpdraųdos Tu
me ątyėjyje ąpdrąųdos Kom
panijos naudojasi Kompensa-- 
cij°s blatymų trukumais. Di
džiosios korporacijos, kaip 
Pittsburgh Coąl Lo., kajp 
United Steel Co., ir kitos daž
nai neturį jokios apdraudos 
kompanijos, bet pačios tiesio
giniai moka pašalpą sužeis-, 
tiems darbininkams prisilai- 
kydamos fieva Kompensacijos 
Įstatymų. Reikia pasakyti, 
kad tos didžiosios korporaci
jos, d.ąų^ąų darbininkus 
skriaudžia, ųęgų ąpdruKdp.s 
koihpąųįjo§._

Ęąip tik Aąrbinmkas dirb
tuvėje arba kasyklose lieką 
sužeistas, tai kompanijos dak
taras. ar sįaugė arba kitąs 
koks kompanijos atstovas tuoj 
sužęis(am darbininkui pakiša 
pp npąe ęąsįrąŠyti dokumen
tą^ ftuęią. yra žinomas kaipo 
“bpen. agrempnt” (atvira su
tartis). O ęągal tą “opįp ag- 
reemęntą” kompaniją be jo
kių ceremonijų ir bet kokiu 
laiku gali sustabdyti mokėji
mą pašelpos Sužeistam darbi
ninkui ir tada darbininkas 
turi ieškoti legališkais keliais 
jam priklausančos. pašelpos. 
Ip dĮąžųąi; reikią imjti advoka
tą, ę/adypkatąį dAŽnąį už sa- 

jvo patarnavimą pasiima pusę

Uę^yįąi savo 
W tlrau.

$£ teis wtete lie- 
įw «¥kiu su

M Ste- Bėikalui
■ parite patari-
-ite UMfia.
i nežino liį>eę^to pažiū
rų' ąąmęųį kųyotoip; ųž darbo 
^onių reikalų^ ięHįp Mus- 

ųęatsiras 
įpęį. yįęnp įįętųvįp, ųęs jie ma- 
•te šį Vite 4ąiyvau- 

Uę^ųyįžkųęse pąrengi- 
remiant spau^

dų įę kętiąnt bįątųyįų vardų 
tarpe vietinių amerikiečių. 
Turėdami šį nuoširdų draugų 
mokėkime jį įvertinti, o pa
našių draugų skaičių mes pa
didinsime.

i Nemažiau lietuviams, yrą 
pą^idjąrb.ayę? “Pittsburgh' Sun 
.Tfęįęg^ųpį^’ laikrąš|čio atsto
vas. ię ęadio stočių — W. Č. A. 
E.' ir W. 1. A. S. Globę Tręt- 
ter’is advokatas Louis Kauf-. 
man, kuris visus svarbesniu©-, 
įsjųs įvykius Retųyįų gyvępįųię 
n^Ų^ ųįįajęr ąmerįkięčių ąpąu 
doje, bet t. p. garsiną per ra- 
dio, o muąų žymesniesiems 
Amėr. liet, darbuotojams at-^ 
sįįankius pittsburgham šutei- 

i^sirei^fi peę r«r

. Visi, pam.ęnąįę kaip puikiai 
jis pępuįęęiząyą lįętuvių vąr- 

jinio koncerto, aviacijos die- 
pę/ ir kitų parengimų. Kaip 
visięms yrą žinomą Nįr. L. 
(iąų^mąn yra rimtas acįvoka- 
tąs, turįs įtiačįą praktiką, to
dėl eąant Reikalui nepamirš 
kitę jį atlankyti. Jo, raštinė 
raudasi Grand Building, rooną 
'(kambarys) 407.

Paręągiramnamekė
Praeitą sekmadienį — Įie-r 

pos 15 d., įvyko net 2 piknir 
kai. Vieną rengė visos North 
^te hętuyįų dr-ąugįjos Ado. 
te Cąątle. 3hąųon, Pą„

Uet
paraPUa tes<?iW “te?- 

jĄcKęęs. Rocks, Pų.
s Abu p^engimųi; nusisekę- 
>Žmoiuh į>UVQ abįejuosę ąpš- 
ęiai, tąi^. ką,d. Rėte. W 
rokai,. 

- - - - < ---

SLA. 353 kp. susirin" 
kimąsiižgyrę dele

gato raportą
SLA. 353 kuopą M.cKees 

Rocks, Pa., liepos 15 d, turėjo 
kuopos susirinkimą. Be kitų 
svarbių reikalų, seimo delega
tas P. Dargią išdavė pĮąJLų ra
portą iš nuveiktų darbų pra- 
ięįiįte^ seim- 
‘tas biivo,'vienbalsiai užgirtas. 
Visi nariai pątenkįnti centro 
perkėlimu į PUtsBurghą ir 
referendumu, paremtų Pildo
mosios. Tarybos, rinkimų.

---—rw——-- ;---  '

BarMaviams w-

ręęęįYęd ųs < April L

. :Sco^įąb 
mėje pąsįelgę, tąčiąu įątąty- Roų^ąnį^ 
_..„i draudžia, sayįnįnkąms ę^o.ąjį?yąk 15,000, 
namuose nesant, išlaužti J^ųgosląv 
ris, išmušti langus ir prįe pa- 

neprikįąųsančią nuo- Gręęk 
savybę pąsisąyintį, todęį 
_......................... “s^erti^ sMlė” ^aų^^ąyian,
vykintojai yra patraukę tąją- Polisji *

Russiw .. . 
Lithuanian 
Italian 
Welsh 
Ęnglish 
French 
Irish

The above figures will give 
some idea of the seope of the 
work bęįng donę by thę nątfiph- 
alities/in preparing these Mė- 
męrial^Ropms and, įt ųlso ęhows 
that thę įįthųą^^p tolį rąnks 
12 th with ęęsįjęęt to p^rceųt of 
fųnd alreądy ių hąnd^ įs; t^ęre 
ąny ręę^ęų why ęųr natįppąlįty 
ąhoųid M ip, this
list? 0 ;

Ąny checką foT thią fund 
should bę ipądę1 to :—The ^h- 
uanian Ąįęmpjęįąl Room Fupd, 
and donations may be sent to 
M r. Wm. Zamblauskas, 31 Mi- i-. • •' J*y: ' ”.'v, *•> • ' V /
nooka St., Pittsburgh, Pa.

BITS OF NĘWS. AND GOSSIP 
Miss Blanche Zejensky of 

Regent Sąuare said she went( 
to Indiana, Pa. lašt weęk-end<.to 
visit a giri friend at the normai} 
school, bųt one can’t be too, 
sure.

Ask Miss Mildą Virbickas 
aboųt a certąin young chap 
who came alį1 the way fr6m 
New York to see her lašt week 
and then let us know if her 
fąęę. gejją ęęjį.. .

The Homestead school sy-. 
stęįp hąą jų^t ręcęntįy ądded, 
the name of Mr. Al Stankūnas; 
tą its lįjst of’ •■teapĮjerš.. Al; is 
popųlar wi«th thę yęųąg ąęt in 
Piįtsbųrgh ąnd has just grąd- 
uątęd from Pjiąųeąne Umyęrąh 
ty. Ląts of .tefo. A V

We woąld hąyę Uked to hąye 
seen. Bįiį Ząm.bkuąką8?ą ęx-j 
pression dųring bįę ręcęnt so- 
journ in tfee ho^pįtal whęn Re 
awoke one day and fųimd thąt 
some practical jokester had puti 
a; bąby dųlį, in hif ą^.

Edwąrd Baltrušaitis.

savivųtiškųųių

mo atsakoųiybiį ų? iV teis
mo liko liuosi užstačius už
statą, kuria nekuriems siekia 
iki penkis tulplančių dteto 
r Teisiąs, $te, reikalų, įyyks 
ateinantį trečiadienį — Jujy 
(Liepos) 18 d. 8 v. v.; apie 
teismo pasekmes pranešiu ki
tame “P. Naujienų” numeryje.

gkraBstytaląBtinęs 
parapijos klebonija

Pęnktądįenąs. Sužvanga te- 
lę(oųo, ąkąmbųtijs. Atsiliępįų, 
girdžiu uždususiu. balsų šąųr 
kiantį ą^jnenį: “Heilo, helio, 
kas kalba”, klausiu, “kame da
lykas, ar negalite aiškiau kaL 
bėti”? No ir galų gale ąų-. 
prantu, jpg tai. kunigo Žukaus
ko, L .Tajųtiųe^ parapijos kler 
bono kalbama. Iš jo kalbos 
tijk tiek sųprątaų, jog kas*^i 
bąi/sau^ atsitiko jp, klebęųj-
JPje.

Nięko ųęįaukdamąs SU p- 
^ilių, ųuvykpme apžiūrėti t. 
klebonijos, kad painformavus 
apie įvykį įkaitančiąja vįsuo-

Vo^ penžengus kleboųijpį 
,duri£. lįpj, į ąkte 
;jąųku§- vaizdas, visi d<aįktąi, 
.kųygps, drabųžiaį sųverstij 
aĄt grmdų, kapibapių dvps« 
išlaužtoj,. vi^ųą# langų išmuš
tas, kambariuose nei vieno 
rakando, ’ (baidų) tąip, kad 
kįekpųų radome sėdint ant 
plįkų grindų,, beskąįtąntį lai
kraštį.

šį vaizdą matant atrodė, jog 
kas, įai. nakties metų butų, įsi- 
laužjgs i, jį “ermiderj; iŠklS-į 
tęs, k>deį tuoj užklausiau 
ktebųųo ,ąr niisikaįtėlius pa
gavoje, ir jei taip., ką? Pel’" 
vįeni? Iš, kunigo Žukauskų 
kalbos paaiškėjo, jog Šv. Jur
gio tautinė parapija,.kunigau-; 
jant Vipartų, Uįlpm j įide- 
Tę skųlą, taię‘, kad jam (kum 
Žukauskui) atvykus- parapijos 
reikalus vesti beveik visą lai
kų prisiėjo pašvęsti šu įvąįr 
riaiSr‘ skolininkais reikalus 
tvarkant

Now that thų flurry and ex- 
citement incidentai to th,e 
Aviation Day, the S. L. A. Con- 
vention and the visit of the 
SLA. Executive Commįttee to 
this city' has subsided, Pitts- 
burgh is now more or less back 
to normai. That is to say it 
would be entirely normai ex- 
cept that IPittsburghers are now 
intęnsely interested in a de- 
termined drive for funds to 
complete the Memorial Room in 
the Cathedral of Leaming. The 
gųal- of the campaign is to have 
the entire amount of $5,000 
available for ūse in construction 
of the Room by the end of this 
year. This means that approx-. 
imately $3,000 mušt štili be 
added to the fund. You inay 
expect to hęar plenty about the 
campaign and the Ročių for the 
next Severai months and we 
hope everyone resppnds to this 
truly worthy Lithuanian na- 
ti.op,ąl wo?lf,

We had thę distįnet honor 
lašt month to, convey the finai 
plans o.f the room choįen by 
the Lithuanian govemment tų 
the Lithuanian Mįnistry ių 
Washington. Tl)eįą pjąns, whichj 
arę probably in Lįthuaųia ųow, 
are to be used in ęoųnęction 
with a competition among Lith- 
uąniąn ąrtip^s and archįtęcts 
fp^ the pųrpose pf decprąting. 
the room in a mąnner whįch; 
will be symbolic of Litįhųąnįą; 
and its people. The Lithuanian 
Government has announced 
that thę prelimmą^y sĮkętcheS; 
as a result of this competition; 
wilį bę in the t*16;
local R.oom; ęommįttee near tl^ą 
e))d of September and upon ąp'- 
proyal. Qf tįe the
University offięials the finai 
drawings will be ręady sopp 
after. 'As soon as the finai 
drawings are received, work on ....... — ... .....X..,

providing the 
funds are in hand, and it is 
highly desirable that the Room 
be ready for dedication in May 
when the building itself is to 
be officially opened.

On April 1 of this year the
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Bąri aus,-Girėno mir
ties pamįnėjįĮ^

Liepos 22 d., Lietuvių Ūkio 
‘Kliube, ant Birutės kaįno, 
rengiamas iškilmingas paminė
jimas ląkųnų^ ka^/ S. tlarįąus. 
iį* Įeit.. B. Girėno, mirties su
kaktuvių.

Gerbiamieji, kas jaųčįąįe rei- 
kaliiięunųr; atiSųętf ‘' ‘pigar;^ 
tiems musų taupos di^vyngmą,. 
atšįiankykrfe j paminėjimą įn 
ajtlįįitę garbingą užduotį; ati- 
dtiMaW Jiprps gįrbę, laip kajp 
j.ie a-W? ' s^°- fe.“1' 
tąjam kraštui Lietuyąį, ąųkąų-

lww»- 
Cpmpęnąatipp 

Ąct), kurie jau veikia per 18 
męto Wimąųt įsU- 
tymą legislatųrpj, buvę nęyą

Praradęs, akį —tylėk. Į
* O su advokato pagelba ieš
kant pašelpos dažnai užtrun
ką 2-3, ipąl&į ir tokiu hudu, 
sųžęįstųą d^^kas W 
vm ląįk> ųetik, kad,' ųegąųn/Į 

ir VOŽrtfe V 
daktaro bilos yrą nemokėto^.

Yra tokiij atsitikimų, kad 
darbininkui bedirbant kasyk
lose lieką, išmuštą alps ir dar
bininkas yra nųvę^ąmas į 1^ 
gomnę ir/pej keletą sąyąįėių 
jo akies žaizda yra užgydomą



Penktadienis, Liepos 20, ’34
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KORESPONDENCIJOS
T. M. D.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Po ilgų atostogų atbudo T. 
M. D. Atsibuvusiam T. M. D. 
seime, Detroite, Mich., pasi
rodo, kad T. M. D. nuo 1926 
metų iki 1934 metų Centro 
valdyba nieko neveikė —t. y. 
per ištisus 8 metus draugija 
ilsėjosi, atostogavo ir tingi
niavo.

Seimas Detroit, Mich. iš
klausęs likusių Centro valdy
bos narių raportus — padarė 
dideles reformas ir perrinko 
Centro valdybų. Nauja Centro 
valdyba pasižadėjo nevilki
nant sugrįžus po seimo namo 
užtriubyti trimitą ir sušaukus 
buvusius kada tai T. M. D. na 
rius pradėti veikti kulturos- 
apšvietos darbą naujai.

Naujai išrinkta Centro val
dyba giliai įsitikinus, kad pa- 
togiausis laikas dabar, nes ir 
S LA. Pildomoji Taryba, kaip 
matoma iš pranešimų laik
raščiuose, stveriasi už darbo 
netik prirašinėjime naujų na
rių, bet ir palaikyme gerame 
stovyje senų narių, o senus 
narius galima palaikyti gera
me stovyje, kada jiems bus 
teikiamas plačiu maštabu kul- 
turiniai-apšvietos darbai vy
kinti kuopose. Kooperuojant 
su SLA. kuopomis kulturos- 
apšvietos darbuose /milžiniš
kos pirmžengos galima pa
siekti tarp lietuviškos visuo
menės.

Kaip matoma iniciatyvą 
teiks lietuviams net du cent
rai: SLA. ir TMD. O kultūri
nių darbų randasi neribotai: 
Čia pasaulinės parodos lietu
vių diena; čia “ALTASS”; čia 
V. V. S.; čia jaunimo organi
zavimas; čia L. P. L. (Lietu
vis pas Lietuvį) ir tt.

’ Amerikoje ■ nestokuoja no
rinčių dirbti kultūros-apšvie- 
tos darbus, tik iki šiol musų 
vairo vyrai, kurie stovėjo 
prie didžiulių organizacijų 
viršūnių, nieko neveikė ir tik 
atsibuvusiuose seimuose mus 
pažadomis maitino, o po sei
mų ir vėl snūduriavo ir laukė 
sekančio seimo ir taip traukė
si ir vilkinosi keliatą dešimt
mečių. Patys nieko neveikė ir 
kitiems nebuvo leista veikti, 
nes paramos iš centrų didžiu
lių organizacijų nebuvo, at- 
penč dar buvo trugdoma ir 
pašiepiama. O drąsuolis išdrį
sęs savarankiai veikti apšvie- 
tos-kulturos darbą, neretai 
buvo leidžiamas per šerengą.

Tad dabar, naujai erai už
stojus, esame net kviečiami 
didžiulių organizacijų centrų 
prie kulturos-apšvietos darbų 
prisidėti. Manau, kad visi su 
noru iš .peties ir nuo širdies 
ateisime talkon.

Nugirsta, kad neužilgo 
Pild. Taryba SLA. ir TMD. 
planą centras pasiųs krivūlės 
keliu savo kuopoms ir nuro
dymus darbo rudeniniam se
zonui prasidėjus.

Laukiam įsakymo ir esame 
pasiryžę kooperuoti kulturos- 
apšvietos darbe.

—Dr. A. L. Graičunas.

mes įgyvendinsime savo užsi- 
brėžią tikslą t. y. įsteigsime 
tuose istoriškuose Kražiuose 
laisvas kapines, kur laisvama
niai nors po mirties turės ga
limybės ramiai ilsėtis ir nebus 
taip išniekinami kap š. m. 
kovo mėm 1 d. miręs Dr-jos 
narys Juozas Skačkauskis, ku
ris, nesant įrengtų laisvų ka
pinių, turėjo būti palaidotas 
parapijos kapinių kampe, kur 
nakties metu,- fanatikai, nu- 
spardė — nugriovė kapą ir 
nuvogė vainikus., Tikimės, 
kad su brolių amerikiečių pa
rama, kapines galėsime tin
kamai aptverti ir gražiai su
tvarkyti^

Su augšta pagarba,
L. E. K. Dr-jos Kražių sky

riaus pirm. S. Vismantas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Traukia teisman Vy
čių chorą

P-nas Luke Kukičitfnas pa
traukė teisman Lietuvos Vyčių 
chorą. z Jisai sako, kad choras 
esąs skolingas jam $160.32 Jei
gu kas tuo reikalu norėtų gau
ti daugiau informacijų, tai Ku- 
kičiunas pataria kreiptis į jo 
advokatą Benjamin Joseph, 188 
West Randolph St, rm. 1825.

Cicero
Įvairios žinios

Penki metai atgal musų apie- 
linkę sujudino - šiurpus įvykis. 
Priepuolingai žuvo Vladas Lukš
tą visų mylimas ir gerbiamas 
biznierius. Penki metai—ne vi
sai trumpas laikas. Bet ta 
nelaimė dar čia neužmiršta ir aš 
tikiu dar ilgai gyvieji prisi
mins velionį Vladą.

,W tt tt
šiomis dienomis žuvo vieti

nis pilietis, čia augęs ir mokyk
lą lankęs policininkas. Jis buvo 
plačiai žinomas-tai Aleksandras 
Vaselunas. Praėjusio sekmadie
nio vakare Vaseluno motina 
gavo telegramą iš Bendl, III., 
kad jos sūnūs užmuštas. Sena 
motina, sesuo alpsta.

Buvo duotas įsakymas gra- 
boriui Petkui parvežti kūną. 
Petkus išsiskubino ir pirma

dienio naktį parvežė. Sužinota 
ir kaip nelaimė Vaseluną pati
ko. ,

Įvykis pasitaikė šitaip. Dau
giau kaip mėnuo laiko velio- 
nies moteris išvažiavo pas tėvus 
paviešėti, vasaros atostogas 
pfaleisti. Kūmutės, kaip ir 
paprastai, paleido liežuvius.

Kai Vaselunas praėjusį sek- 
piadienį nuvyko, kad parsivež
ti' moterį į Chicagą, tai mote
ris jam nusiskundė tais paska- 
lais.

Vaselunas nepaėmė paskalų 
rimtai. Tačiau, kada Vaselu
nas su moteria vėliau4 ėjo pro 
šalį vienos tokios kūmutės, ji
sai padarė pastabą apie netei
singumą paskalų. O tas sve
timtautis vyras pasigavo šau
tuvą ir paleido keletą šūvių j 
Vaseluną. Pastarasis mirė vie
toj. Gi galvažudis pripažinta 
kaltas pirmo laipsnio galvažu- 
dyste.

Velionis tapo pašarvotas na
muose, kuriuose gyveno, bū
tent adresu 1525 So. 49 crt. 
Cicero. Laidotuvės bus penk
tadienio, rytą. Palydovai gra- 
bnešiai—Raudonos Rožės klubo 
nariai.

tt tt- tt 1 !

Aptiekorius Keserauskas ir 
Dr. Gusenas su šeimynomis su
grįžo į Cicero po dviejų savai
čių atostogų ir vėl pradėjo sa
vo pareigas eiti.

tt tt tt

v Musų “News Boy”, krank Lu
kas, irgi atostogas leidžia, ir ne 
kiek ne praščiaų už profesiona
lus. Jo vieta tai Sand Dunes. 
--------------- —.... ........ ...........

Klausykite kasdien WCFL IfttZK v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip il?al jus sergate, 
nei kas suklido jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt Išgydyti, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
stelgd tūkstančiams urnomis ir kroniš- 
komis ligomis sergančius į sveikatą.

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

ECrZAMINACIJA DYKAI, .
Mos esame priešingi augštom ratom, ku
rias ima kaikUrle gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir blednuomenš, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu. 
Ar jus sergate RHEUMATISMU, INKS
TU. KEPENŲ, KRAUJO. .SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE 1GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria šių ūmių arba kroniškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tat ateikite i Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St.

4tqs lubos—Garrick Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 iki 8 v. vak. kas
dien: Antrąd. ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

J Nedčlioj, 10 iki 1 v. po piet.

Birutės Daržo Sudegimo ir Atstatymo 
Piknikas

Įvyksta Liepos-July 22 d., 1934 m.
Kadangi uždėta naujas pamatas ir šokių asla, tai kvie
čiame visas draugijas ir draugus bei pažįstamus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir persitikrinti, ar yra užtek
tinai drūtai subudavotas pamatas naujos šokių svetai
nės. Muzika bus gera, galėsite linksmintis iki ankstyvo 
ryto.

Įžanga veltui.
Kviečia Savininkė M. MAKUTENIENĖ

79th St. ir Archer Avenue
JUSTICE PARK, ILL.

Rubsiuviai p.p. Orlauskas ir
* . - • ; Z . 1 

, Dirbantys patenkin
ti, kad turi darbo.—N. Rašėjas.

'•* / .Šj_ _____L___ i. ’

Ten gražus smiltinaj, aukšti 
kalnai ir saulutė močiutė. *!r Žakas jau pradėjo dirbti, pilnu 
tas musų ‘‘News boy” taif) įsi- forsumu. j 
kepinęs saulėj, k.d atrodo lyg’’“ ’ L ‘ 
:š bronzos nulietas.

tt « tt
Lietuvių Diena pasaulinėj pa

rodoj pripuola rugpiučio pepk- 
tai, Tos dienos rengimo komi
teto pirmininkas įJurr/ lion's 
sumaniai veikia. Jo pakvietimo 
laiškai jau visas organizacijas 
aplankė. Ir visi pritaria. Daly
vaus SLA. 301 kuopa, R. R. 
Kliubas, Kareivių Draugija tai 
geriausiai pasirodys, nes nu
tarta visiems siųsti atvirutes 
kaip paraginimą. Mat kareiviai 
turi uniformų skyrių, tai vi
siems bus smagu paskui maršuo- 
ti. O uniformų skyrius / jau 
lavinasi, praktikuoja, kad tik 
geriau pasirodžii/s.

Piknike norintys tapti drau- informacijos kaip galima įsto- 
gijos nariais galėsite kreiptis į ti į draugiją.
valdybos narius; bus suteiktos —P. Miller, Finansų Rašt.P. Miller, Finansų Rašt.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai vi
si Važiuos i savo 
pikniką ateinąn. 

ti sekmadieni

s

UŽ ŽEMESNĘ PREKĘ
įį

Jus yalite nusipirkti geresnės rųšies maistą 
“MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Liepos-July 20 ir 21 d.

Be abejonės visi, draugijos 
nariai rengiasi būti savo drau
gijos piknike J. Liepos darže, 
prie Archer ir Kean avės.

Butų gerai, kad kiekvienas 
narys atsivežtų su4 savim drau
gą ar draugę. Tuo kartu mes 
turėsim kupiną daržą žmonių. 
Taigi visi pasidarbuokime drau
gijos labui.

Sviestas .
VIENO SVARO ŪKIŠKA ROLĖ ............................

26c
...... 270

Kiaušiniai s t? 20c
"Midwest” Rinktiniai Kiaušiniai Kartonuose ........  Tuz. 24c

*

RŪTOS SALDAINIAI
Gerbiamieji amerikiečiai! Naudokitės skaniais ką tik iš Lietuvos 

atvežtais RŪTOS išdirbystės saldainiais. RŪTOS saldainiai tinka 
piknikams ir šiaip išvažiavimams ir dėl kitokių parengimų. Kreipki
tės pas/ f ONA ALELIUNIENĖ,
3251 So. Union Avė. Tel. Victory 5635

CHICAGO, ILL.

ntrZt-FiC? “Fairplay’J Dideli No. 2‘A 1
ri CBb CALTFORNUOS kenai I ■ V

r’ATGTTD z “Justice” Didelės O PCSa.
vAlolJ v TOMAIČIŲ bonkos už

M\

ROSELANDIEČIU PIKNIKAS
Rengia SLA. 189 Kuopa, Washington Heights Miškely,

Nedėlioję Liepos-July 22 d., 1934
107 St. ir South May Street

Advokatas Kazimierai P. Gugis kalbės Susivienijimo reikalais.
Feliksas Shatauskas su savo puikiai įrengtu radio garsiakalbiu 

graijins visokius Lietuviškus rekordus.
Gėrimų ir valgių iki valios.

Širdingai kviečiame Roselandiečius ir kitų kolonijų lietuvius atsilan
kyti i musų Pikniką. ĮŽANGA VELTUI. KOMISIJA

37<t

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS i

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu suį savo fotografija Lietuyių Dienos Komitetui, I 
2324 So.jLęąyitt St., Chicago; III. ■

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

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

RAUG. KOPŪSTAI “Barr’s” Dideli 21/> kenai ĮQ0 
“Arterial” SWEET PEAS No, 2 kenai 2 ken. 250 
“Midyvest” Sweet Mixed Pickles 16 unc. džiaras 150 
RINKTINIAI BANANAI .........   3 svarai 190
MICtlIGAN CELERY ............. ...L....... 2 pund. 110
Nauji Californijos Geltoni CIBULIAI 4 sv. 150 
“RTSDTTTr’R” Kena Puikius Dideli pak.j BIgKVTTus Maži 20^.

OVAI/HNE Maisto gėrimas 50c didžio
“POST” BRAN FLAKfiŠ ...... ..... ........... . 2 pak. 190
“POST” TOASTIES ...................................  pakelis 70
“Calumet” BAKING P0wDER ........... svaro ken. 250
“Swans Down” KĖKSŲ MILTAI .................  pak. 250
^HIRES” Root Beer Extract ..........   bonka 230
TOasted Coconut Marshmallow Cookies............ s v. 150
“Midwest” DRUSKA .......... 2 sv. pakelis 2 pak. 150
FLY SWATTERS (Musioms mušti) ......  vienas 50
“Midwest” DEGTUKAI ..................... g dėžutės 250
De Luxe KAVA kokvbžs
Riekutės Lašiniai “Linčolnshire” Vt sv. pak. 2 už 250 
“MidwesP~LUNCHEON~MEAT  ................. svaras“290

svaras 190 
CJflTYA ROOT BEER “Midwest” QaUUA GTNGER ALF, (plūs dęp. už bonkas) W užfaUv 
Hardwater COCOA SOAP 'Dideli šmotai 3 už 130 
“SUNBRITE” CLEANSER
REX Mineralinis Muilas 3 maži pak. 25c Did. pak. 210 
OXYDOL .........      Dideli pakeliai 210
IVORY SOAP ......  Vidut. didumo Šmot. 4 už 200
t>t T? A“Midwest” Vandens minkštintojas 1 f) A 
ĮjLjILAV-O. (Plūs Re bonkos dennzitas) Kvorta

4 rolės 250

Svaro 
kenas • ■

SALAMI COTTO Virta Salame

. 3 kenai 130

“SEMINOLE” BatŲroom Tissue
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma “Midweit Storet” turi it mėtot tkytiut, kur įąt 
galite pirkti gerą mėtą, paukitieną ir tt. už žemiautiat kaina 11

imjLl’JLU rM I
o

Padėka Dr. Graiču- 
niii.

Kražiai, 1934-VII 2 d. 
Aukštai gerbiamas daktare!

Malonų Tamstos laišką, lai
kraščius: “Naujienas”, “Tėvy
nę” ir “Sandarą” gavome, už 
ką tariame širdingiausiai 
ačiū.

Už gautus 4 dolerius, kurie 
įplaukė į musų steigiamų lais
vų kapinių Kražiuose fondą. 
L. E. K. Dr-jos Kražių sky
riaus vardu Tamstai, £onas 
daktare, už darbavimosi idė
jos labui ir aukavusiems mil- 
sų skyriui 'nuoširdžiai, dėka- 
vojame.

Taipgi prašome ir ateityje 
nepamiršti paremti mus, kol

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS g

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD <
arti St.Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaug ir druskos vanos, 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

300 INDKrSNDtNT
MIDWESTCfl STORES

NtICHIIUIHOOD 9TWMtSATIDARYMAS PETE’S TAVERN 
įvyksta liepos 21 d., 1934 m.

Kviečiu visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i mano 
ipaujos aludės atidarymą. Kaipo neseniai po septynių metų kelionės, 
sugrįžęs iš Lietuvos pasikalbėsime draugiškai apie Lietuvą ir pra
eities laikus. — Bus skanus užkandžiai, vištienos, jaunos kiaulienos, 
gera muzika, linksminsimės iki ankstybo ryto. Kviečia savininkas

P.PRONSKUS
10758 So. Edbrdoke Avė.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo
dijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvoą skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

TeL Crawford 5573
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KORESPONDENCIJOS
I i ■ ... ................*

T. M. D
Po ilgų atostogų atbudo T. 

M. D. Atsibuvusiam T. M. D. 
seime, Detroite, Mich., pasi
rodo, kad T. M. D. nuo 1926 
metų iki 1934 metų Centro 
valdyba nieko neveikė —t. y. 
per ištisus 8 metus draugija 
ilsėjosi, atostogavo ir tingi
niavo.

Seimas Detroit, Mich. iš
klausęs likusių Centro valdy
bos narių raportus — padarė 
dideles reformas ir perrinko 
Centro valdybų. Nauja Centro 
valdyba pasižadėjo nevilki
nant sugrįžus po seimo namo 
užtriubyti trimitų ir sušaukus 
buvusius kada tai T. M. D. na 
rius pradėti veikti kulturos- 
apšvietos darbų naujai.

Naujai išrinkta Centro val
dyba giliai įsitikinus, kad pa- 
togiausis laikas dabar, nes ir 
SLA. Pildomoji Taryba, kaip 
matoma iš pranešimų laik
raščiuose, stveriasi už darbo 
netik prirašinėjime naujų na
rių, bet ir palaikyme gerame 
stovyje senų narių, o senus 
narius galima palaikyti gera
me stovyje, kada jiems bus 
teikiamas plačiu maštabu kul- 
turiniai-apšvietos darbai vy
kinti kuopose. Kooperuojant 
su SLA. kuopomis kulturos- 
apšvietos darbuose miilžihiš- 
kos pirmžengos galima pa
siekti tarp lietuviškos visuo
menės.

Kaip matoma iniciatyvą 
teiks lietuviams net du cent
rai: SLA. ir TMD. O kultūri
nių darbų randasi neribotai: 
Čia pasaulinės parodos lietu
vių diena; čia “ALTASS”; čia 
V. V. S.; čia jaunimo organi
zavimas; čia L. P. L. (Lietu
vis pas Lietuvį) ir tL

’ Amerikoje ' nestokuoja no
rinčių diTbti kulturos-apšvie- 
tos darbus, tik iki šiol musų 
vairo vyrai, kurie stovėjo 
prie didžiulių organizacijų 
viršūnių, nieko neveikė ir tik 
atsibuvusiuose šeiniuose mus 
pažadomis maitino, o po sei
mų ir vėl snūduriavo ir laukė 
sekančio seimo ir taip traukė
si ir vilkinosi keliatų dešimt
mečių. Patys nieko neveikė ir 
kitiems nebuvo leista veikti, 
nes paramos iš centrų didžiu
lių organizacijų nebuvo, at- 
penč dar buvo trugdoma ir 
pašiepiama. O drųsuolis išdrį
sęs savarankiai veikti apšvie- 
tos-kulturos darbų, neretai 
buvo leidžiamas per šerengų.

Tad dabar, naujai erai už
stojus, esame net kviečiami 
didžiulių organizacijų centrų 
prie kulturos-apšvietos darbų 
prisidėti. Manau, kad visi su 
noru iš peties ir nuo širdies 
ateisime talkon.

Nugirsta, kad neužilgo 
Pild. Taryba SLA. ir TMD. 
planų centras pasiųs krivūlės 
keliu savo kuopoms ir nuro
dymus darbo rudeniniam se
zonui prasidėjus.

Laukiam įsakymo ir esame 
pasiryžę kooperuoti kulturos- 
apšvietos darbe.

—Dr. A. L. Graičunap.

mes įgyvendinsime savo užsi
brėžtų tikslų t. y. įsteigsime 
tuose istoriškuose Kražiuose 
laisvas kapines, kur laisvama
niai nors po mirties turės ga
limybės ramiai ilsėtis ir nebus 
taip išniekinami kap š. m. 
kovo mėm 1 d. miręs Dr-jos 
narys Juozas Skačkauskis, ku
ris, nesant įrengtų laisvų ka
pinių, turėjo būti palaidotas 
parapijos kapinių kampe, kur 
nakties
spardė —- nugriovė kapų ir 
nuvogė

metu, fanatikai, nu-

vajinikus., Tikimės 
kad su brolių amerikiečių 
rama, kapines galėsime 
karnai aptverti ir gražiai 
tvarkytis

Su augšta pagarba,
L. E. K. Dr-jos Kražių sky

riaus pirm. S. Vismantas.

pa
tin
sti -

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Traukia teisman Vy 
čių chorą

P-nas Luke Kukičittnas pa
traukė teisman Lietuvos Vyčių 
chorų. ' Jisai sako, kad choras 
esųs skolingas jam $160.32 Jei
gu kas tuo reikalu norėtų gau
ti daugiau informacijų, tai Ku- 
kičiunas pataria kreiptis į jo 
advokatų Benjamin Joseph, 188 
West Randolph St, rm. 1825.

Cicero

Padėka Dr.Graiču

Kražiai, 1934-VII 2 d. 
Aukštai gerbiamas daktare!

Malonų Tamstos laiškų, lai
kraščius: “Naujienas”, “Tėvy
nę” ir “-Sandarų” gavome, už 
kų tariame širdingiausiai 
ačiū.

Už gautus 4 dolerius, kurie 
įplaukė į musų steigiamų lais
vų kapinių Kražiuose fondų. 
L. E. K. Dr-jos Kražių sky
riaus vardu Tamstai, į>onas 
daktare, už darbavimosi idė
jos labui ir aukavusiems mu
sų skyriui nuoširdžiai dėka- 
vojame.

Taipgi prašome ir ateityje 
nepamiršti paremti mus, kol

dienio naktį parvežė. Sužinota 
ir kaip nelaimė Vaseluną pati
ko.

Įvykis pasitaikė, šitaip. Dau4- 
giau kaip mėnuo laiko vėlio- 
nies moteris' išvažiavo pas tėvus 
paviešėti, vasaros atostogas 
praleisti. Kūmutės, kaip ir 
paprastai, paleido liežuvius.

Kai Vasclunas praėjusį sek
madienį nuvyko, kad parsivež
ti' moterį į Chicagų, tai mote
ris jam nusiskundė tais paska- 
lais.

Vaselunas nepaėmė paskalų 
rimtai. Tačiau, kada Vaselu
nas su moteria vėliau4 ėjo pro 
šalį vienos tokios kūmutės, ji
sai padarė pastaba apie netei
singumų paskalų. O tas sve
timtautis vyras pasigavo šau
tuvų ir paleido keletu šūvių j 
Vaseluną. Pastarasis mirė vie
toj. Gi galvažudis pripažinta 
kaltas pirmo laipsnio galvažu- 
dyste.

Velionis tapo pašarvotas na
muose, kuriuose gyveno, bū
tent adresu 1525 So. 49 cft. 
Cicero. Laidotu4/ės bus penk
tadienio rytų. Palydovai gra- 
bnešiai—Raudonos Rožės Klubo 
nariai.

Ten gražus smiltinai, aukšti Rubsiuviai p.p. Orlauskas ir 
kalnai ir saulute močiutė. Mr .Zaįas jau pradėjo dirbti, pilnu 
tas musų ‘‘Nėws boy” taif) įsi- forsumu. Dirbantys pat^nkin- 
kepinęs saulėj, k,-d atrodo lygoti, kad turi darbo.-—N. Rašė jas. 
’š bronzos nulietas.

Lietuvių Diena pasaulinėj pa
rodoj pripuola rugpiučio penk
tai. Tos dienos rengimo komi
teto pirmininkas įJurr/ lion's 
sumaniai veikia. Jo pakvietimo 
laiškai jau visas organizacijas 
aplankė. Ir visi pritaria. Daly
vaus SLA. 301 kuopa,'R.' R. 
Kliubas, Kareivių Draugija tai 
geriausiai pasirodys, nes nu
tarta visiems • siųsti atvirutes 
kaip paraginimų. Mat kareiviai 
turi uniformų skyrių, tai vi
siems bus smagu paskui mąršuo- 
li. O uniformų skyrius jau 
lavinasi, praktikuoja, kad tik 
geriau pasirodžius.

8 s
■ -' _____________

Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai vi
si važiuos Į savo 
pikniką ateinan

ti sekmadieni
Be abejonės visi, draugijos 

nariai rengiasi būti savo drau
gijos piknike J. Liepos darže, 
prie Archer ir Kean avės.

Butų gerai, kad kiekvienas 
narys atsivežtų su4 savim drau
gų ąr draugę. Tuo kartu mes 
tujręsim kupinų daržų žmonių. 
Taigi visi pasidarbuokime drau
gijos labui.

RŪTOS SALDAINIAI
Gerbiamieji amerikiečiai! Naudokitės skaniais ką tik iš Lietuvos 

atvežtais RŪTOS išdįrbystčs saldainiais. RŪTOS saldainiai tinka 
piknikams ir šiaip išvažiavimams ir dėl kitokiu parengimų. Kreipki
tės pas/ į ONA ALELIŲNIENĖ,
3251 So. Union Avė. Tel. Victory 5635

CHICAGO, ILL.

Piknike norintys tapti drau- informacijos kaip galima įsto- 
gijos nariais galėsite kreiptis į ti į draugijų.
valdybos narius; bus suteiktos —P. Miller, Finansų Rašt.P. Miller, Finansų Rašt.

UŽ ŽEMESNĘ PREKĘ
Jus galite misi pirklį geresnės rųSies maistą 

“MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAS t

Pętnyčioj ir Subatoj, Liepos-July 20 ir 21 d

Sviestas 2F.
VIENO SVARO ŪKIŠKA ROLĖ ................. ..........

26c
......  270

Kiaušinis! n,20c
“Midwest” Rinktiniai Kiaušiniai Kartonuose Tuz. 24c

PYCĖS “Fairplay’-’ Dideli No. 2‘^ IT C
C A LT FOR NT JOS___________kenai ŽIV

Didelės O O E m 
bonkos “ «ž fivv

/''i ą nncjT TT> z “Justice”
VAIOIJI TOMAIČIŲ ______________________ _
RAUG. KOPŪSTAI “Barr’s” Dideli 21/> kcnai ĮQ0

UŽ

Arterini” SWEET PEAS No. 2 kenai 2 ken. 250

Aptiekorius Keserauskas ir 
Dr. Gusenas su šeimynomis su
grįžo į Cicero po dviejų savai
čių atostogų ir vėl pradėjo sa
vo pareigas eiti.

k Musų “News Boy”, Frank ku
kąs, irgi atostogas leidžia, ir ne 
kiek ne praščiau už profesiona
lus. Jo vieta tai Sand Dunes.

ROSELANDIECIV PIKNIKAS
Rengia SLA. 139 Kuopa, Washington Heights Miškely,

Nedčlioj, Liepos- July 22 d., 1934
107 St. ir South May Street

Advokatas Kazimierai P. Gugis kalbės Susivienijimo reikalais.
Feliksas Shatauskas su savo puikiąi įrengtu radio garsiakalbiu 

graijins visokius Lietuviškus rekordus.
Gėrimų ir valgių iki valios.

širdingai kviečiame Roselandiečius ir kitų kolonijų lietuvius atsilan
kyti i musų Pikniką. ĮŽANGA VELTUI. KOMISIJA

“Midy’esl” Sweet Mixed Pickles 16 unc. džiaras 150
RINKTINIAI BANANAI ..............   3 svarai 190
MICHIGAN CELERY ..... .............  2 pund. 110
Nauji Californijos Geltoni CIBULIAI 4 sv. 150

Dideli pak. p. 
Maži 2Q".“BISQUICK” ^^įdu.

370OVAI/TINE Maisto gėrimas 50c didžio 
‘‘POST” BRAN FLAKES .............................. 2 pak. 190
________ „ Į' ' 1 ___________————M»■ —H.— 

“POST” TOASTIES   pakelis 70
“Calumet” BAKING P0WDER ........... svaro ken. 250
“Swans Down” KEKSŲ MILTAI ..........
TURĖS” Root Beer Extract .... ............
Tdasted Coconut Marshmallow Čookies 
M

Įvairios žinios
............... t

Penki metai atgal musų apie- 
linkę Sujudino-šiurpus įvykis. 
Priepuolingai žuvo Vladas Lukš
tų visų mylimas ir gerbiamas 
biznierius. Penki metai—nė vi
sai trumpas laikas. Bet ta 
nelaimė dar čia neužmiršta ir aš 
tikiu dar ilgai gyvieji prisi
mins velionį Vladą.

šiomis dienomis žuvo vieti
nis pilietis, čia augęs ir mokyk
lų lankęs policininkas. Jis buvo 
plačiai žinomas—tai Aleksandras 
Vaselunas. Praėjusio sekmadie
nio vakare Vaseluno motina 
gavo telegramų iš Bendl, III., 
kad jos sūnūs užmuštas. Sena 
motina, sesuo alpsta.

Buvo duotas įsakymas gra- 
boriui Petkui parvežti kūnų. 
Petkus išsiskubino ir pirma-

Klausykite kasdien WCFL 13:35 v. p. p.

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

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

EGZAMINĄCIJA DYKAI i , .
Mes esame priešingi augštom ratom, ku
rias ima kaikUrle gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenč, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU, INKS
TU. KEPENŲ, KRAUJO, SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria šių ūmių arba kroniškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite i Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St.

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

; Nedčlioj, 10 iki 1 v. po piet.

Midwest” DRUSKA

■ paJ5j^Ė 
bonka 230 
...... sv. 150 

2 sv. pakelis 2 pak. 150

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS i

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponų ir jį atsiųsti 
kartu sut savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, I 
2324 So.jLeavitt St., Chicago, III. |

o ■

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

Mano Vardas ir pavardė 
Amžius ...... >..... -—..... —-
Užsiėmimas ....................... .
Kur mokinausi ................
Adresas .... ........ ............

FLY SWATTERS (Musioms mušti) ....... vienas 50
“Midwest’’~~DEGTŪKAI .........   g dėžutės 250

“Midwest” 
Geriausios kokybėsDe Luxe KAVA Svaro 9 7 f* 

kenas " ■
Riekutės Lašiniai “Linčolnshire” % sv. pak. 2 už 250
“Midwest,v~LUNCHEON~MEAT .......... ........  svaras 290

svaras 190
CAn A ROOT BEER “Midwest” O
SODA GTNGER AI,E (nlus den. už bonkas) w faUU .................. ................... . ... ....
Hardwater COCOA SOAP Dideli šmotai 3 už 130 
“SUNBRITE” CLĖANSĖR ........    3 kenaiT30

SALAMI COTTO — Virta Salame

REX Mineralinis Muilas 3 maži pak. 25c Did. pak. 210 
OXYDOL .....
IVORY SOAP

BLEACH

................................. Dideli pakeliai 210

..... ........  Vidut. didumo Šmot. 4 už 200
“Midwest” Vandens minkštintojas 1 fif* 
(Plūs Re bonkos denozitas)Kvorta IW

“SEMINOLE” Bathroom Tissue 4 rolės 250
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Daugumą "Midtvett Storet” turi ir mėtai įkyrint, kur jut 
galite pirkti gerą mėtą, paukštieną it tt. ui žemiausias kainai!_*

Birutės Daržo Sudegimo ir Atstatymo 
Piknikas

Įvyksta Liepos-July 22 d., 1934 m.
Kadangi uždėta naujas pamatas ir šokių asla, tai kvie
čiame visas draugijas ir draugus bei pažįstamus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir persitikrinti, ar yra užtek
tinai drūtai subudavotas pamatas naujos šokių svetai
nės. Muzika bus gera, galėsite linksmintis iki ankstyvo 
ryto.

Įžanga veltui.
Kviečia Savininkė M. MAKUTENIENĖ

79th St. ir Archer Avenue
JUSTICE PARK, ILL.

ATIDARYMAS PETE’S TAVERN
įvyksta liepos 21 d., 1934 m.

Kviečiu visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus į mano 
naujos aludės atidarymą. Kaipio neseniai po septynių metų kelionės, 
sugrįžęs iš Lietuvos pasikalbėsime draugiškai apie Lietuvą ir pra
eities laikus. — Bus skanus užkandžiai, vištienos, jaunos kiaulienos, 
gera muzika, linksminsimės iki ankstybo ryto. Kviečia savininkas

P.PR0NSKUS
10758 So. Edbrooke Avė.
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .^.w—. 

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

swiipming pool. *
RusiSka ir turkiška pirtis g

Moterims seredomis iki 7 v. v. \

WISSIG,
Specialistas ii/ 

Rusijos /

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 1R MOTERŲ PER 28 MOTUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvoą skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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išsiveržė;
IŠMINTINGESNIS PLANAS.

SNOWDEN I’RlEš MacDONALDĄ.

<

V

(i

— Saninas pasakė Žiūrėdamas į viršų

mas jame ką tokio ypatingo, jis

8c 
18b 
756

/f

—Ąs jums j au pasakiau, — Saninas atsake pirmuoju ' tonu. . t •‘ Visi sukosi aplink Zarudiną,, Iš užpakalio girdėjosi skubijs

& '

“Kiek mums žinoma, tai iki Janušauskas, lakūnas ai> tro \ iraniatlantinio skridimo nebuvo pasitraukus, tai dau-:

Apžvalga

STAMBUS SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAS ISLAN

DIJOJE. ?

Stybėš turto vogimą, nedaug togelbsti kovoje prieš korupciją bolševikų valdžios įstaigose. .Mirties bausme iš viso yra ga- lygas, Šaudo ir karią žmones. j
Vadinasi, sušaudymai ūž vai-, nA prastas vaistas visuomenės; ir politikos ydoms gydyti. Tik; labai bukaprotiškos valdžios,, užuot bandžiusios pagerinti są-į

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
The Ldthuanian News Pub. Co.» Ine. 

1739 South Halatfed Street 
Telephone CANal 8500 

Editor P. GRIGAITIS
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IJIE WACHT AM RHEIN

Žemdirbystės sekretorius Henry A. Wallace sako, 
kad AAA (agricultural adjustment act) su premijų mo
kėjimu farmeriams už gamybos siaurinimą tai tik lai
kina bėdos priemonė. Įvykinti pastovų kainų pakilimą 
žemės ūkio produktams, anot jo, galima tiktai atgaivi
nus prekybą su užsieniais.

Tai, žinoma, yra išmintingesnis planas, negu ragin-i 
ti farmerius, kad jie mažiau sėtų ir naikintų savo gy
vulius. Amerikos žemės ūkis pagamina daugiau produk
tų, negu suvartoja šios šalies žmones. Taip yra ne tik 
dabar. Kai kurios žemės ūkio šakos tik iš to ir pasilai
ko, kad jos eksportuoja savo produktus į svetimas ša
lis. Pavyzdžiui, vatos auginimas. Iš istorijos yra žinoma, 
kad Amerikos pilietinio karo metu Anglijos pramonę iš
tiko labai skaudus krizis, kada ji dėl to karo negalėjo 
gauti iš Amerikos vatos savo dirbtuvėms.

Taigi jau prieš 70 metų Jungtinės Valstijos savo 
vata aprūpindavo didžiausiąją pramonės šalį pasaulyje. 
Tai. kaipgi butų galima dabar to produkto gaminimą 
Amerikoje taip susiaurinti, kad jo nebereikėtų gabenti 
į užsienius? Iš ko gyventų tie pietinių valstijų farme- 
riai ir plantacijų savininkai, kurių vata iki šiol buvo už
sieniuose parduodama? Kas reikėtų daryti su jų lau
kais? ; ' i m H*;*

Amerika pagamina taip pat daugiau kornų ir kvie
čių, negu ji suvartoja. Jeigu šitų produktų gamyba bu
tų ant tiek susiaurinta, kad jų nebereikėtų eksportuo
ti, tai ir čia kiltų klausimas: kur pasidėti farmeriams, 
kurie juos gamina? Pramonėje vietų jiems nėra, nes ir 
senięmsiems pramonės darbininkams šiandie nebėra pa
kankamai darbų. >

Taigi žemės ūkio siaurinimas negali būti ateities 
tikslas. Reikia ne mažinti ūkio produktus, bet ieškoti 

‘ jiems platesnės rinkos. Roosevelto administracija pačio
je pradžioje turėjo rūpintis atgaivinimu prekybos su už
sieniais. Bet, vietoje to, ji bandė ekonominės politikos 
srityje pamėgdžioti kai kurių Eurppos valstybių nacio
nalizmą, skelbdama, kad si šalis galinti ir privalanti ap
sieiti be prekybos su kitomis šalimis. Dabar Roosevelto 
Sekretorius Wallace jau mato, kad tuo keliu einant nie
ko gero pasiekti negalima.

per Chicagos konsulo raštinę. Pinigai iŠ L/ietūVos taip pat atėjo per jo raštinę...” čia bandoma publikoje paskleisti įtarimą, kad Gaižaite pavogusi tranzatlantinio skridi- irio piriigą. Bet tai yra tuščias prasimanymas. (Pinigai iš1 Lietuvos buvo’ persiunčiami Am. Liet. Tranz. Skridimo Sąjungai per Amerikos (sykį per New Yofko,/o dažninusia per Chica-^ gos "First .National) bankus. Viso tik viena -kiek stambesne Lietuvos žmonių auka, būtent, Lietuvos žemės Banko taniau-( tojų, buvo pasiųsta p. Kalvai-1 čio adresu; bet ir tai ji buvo banko Čekio formoje, o čekis buvo parašytas ALTASS vardu, taip kad nei p-lė Gaižaite, nei •kas kitas nebūtų galėjęs tų pinigų be ALTASS valdybos pa-; rašo gauti.O kai dėl to, kad “daugelis” Amerikos lietuvių koloni-^ jų buk siuntusios piųigus per Chicagos konsulą, tai čia yra tikras bimbiškų liežuvninkų sapnas, nes nieko panašaus nebuvo. Tegu jie parodo bent Vie-I ną koloniją, kuri, kaip jie sakosi žiną, taip pinigus trrinz- atlantiniam skridimui siuntu- si. ' :Čikagiškiai ir brooklyniškiai bimbukai giriasi, kad jie “tei-j šingai” informuoja publiką, o tikrumoje jie tik po visokias “spykyzes” rankoj a pletkaš ir ' jas skelbia. Jeigu jie -netingėtų bent truputį paklibinti savo Smegenis, tai juk jie supra-.i štų, kad visuomenės aukojamų pinigų žuvimą ne taip lengva yra paslėpti, kaip jie jsivaiz-<{ duoja. Kada kolonijų komitetai, draugijos arba atskiri asmens pasiunčia pinigus tranzatlanti-, niam skridimui, itai jie reikalauja pakvitavimų iš ALTASS ‘ Centro. Jeigu per kiele ilgesnį laiką aukotojai nebūtų gavę pranešimo apie tai, kad jų pi-’ nigai pasiekė 4 ALTASS 'iždą, tai jie netylėtų. O tačiau iki šiol nepuvo nei girdėt, nei spaudoje matyt, kad kieno nors pa-f siųstos tam tikslui aukos butų ; dingusios. Tai kaipgi galė j o iš ‘tų aukų bent kokia dalis patekti į Gaižaitės rankas?Bet su bimbininkais bėda, kad jie, kuomet ima bliauti, tai smegenų visai nevartoju. Bliau-. ja, kaip už liežuvio pakarti, ir gana! į

...  — --------- 1—■’  M. ARČIBAšEtAS. Verte Mht ■■
SANINj

R O M A N A

'.
kas Šileikis

s 1

penkiadienis. Liepos 20, ^34 do ir žvalgydamasis j jo tamsią masę. Sodas buvo toks pat, kokiu jis matė jį daug kartų — UžsimąsČiusį, tamsų gražų, bet dabar, tas, kas ja-
kingas ir keistas Saninui grą- 'širiimąs. Visa dešinė Zarudino veido ?ptfsė greit patino, akis užsimerkė, iš nosies ir burnos bėgo kraujas.; lupos drebėjo ir jis viSas drebėjo, kaip paini- me atsitiko, jis lyg atsiskyrė Sėlis, vis£i nepanašus į tą gražų ir išdidų žmogų, kuris* tik prieš kelias minutes buvo. Baisus smūgis lyg ant syk atėmė iš jo visą žmoniškumą ir pavertė į kokį tai p a ši gailėjimo vertą, netikusį sutvėrimą. Nei bėgti, nei gintis jis negalėjo. Kalendamas dantimis,' Spjaudydamas kraują ir drebančiomis rankomis nejučiomis šluostė prie kelių prilipusį sm^lį, Jis ir vėl susvyravo ir nuvirto.—Kkip baisti, kaip baisu!— Karsaviniutė 'tvirtino, stengdamosi kaip galima greičiau pabėgti iš tos vietos.—IjJfva Ivanovui tik dėl to, kad jam buvo nemalonu ir gaila žiūrėti į Zaru- diną. -—Salaveičik, eiva.Bet Salaveičikas nesijudino iš vietos. Plačiai išskėstomis; negyvomis akimis žiurėjo jis į Zarudiną, į kraują ir smėlį, keistai purviną ant balto jo kitelio, drebėjo ir nejaukiai judino lupas.Ivanovas piktai traukė jį už rankos, bėt Salaveičikas nena- turališkai pasipriešinęs ištruko, įsikabino abiem rankom už medžio, lyg kad kas butų griebęs tempti, ir staiga pravirko ir raudojo:—Kodėl jus... kodėl!...—Kaip biauru! — niaurom ištarė Jurgis Svarožičius tie-Saninas jau nusiraminęs^ nežiūrėdamas į Zarudiną, truputį šyptelėjo ir pasakė:—Biauru... Ar butų geriau, kad jis mane butų užgavęs?Jis mostelėjo ranka ir greitais žingsniais nuėjo plačia gatvė; Ivanovas -įtartinai pažvelgė į Jurgį ir, užsirūkęs papirosą, skubiai nuėjo paskui Saniną. Dargi iš jo plačios nugaros ir tiesių plaukų matėsi, su kokiu neatsargumu jis žiurėjo į visa tai, kas atsitiko.—Ant kiek žmogus gali būti piktas ir kvailas! — surėkė jis<Saninas tylėdamas pasižiurėjo į jį ir ėjo greičiau.—Kaip žvėrys I. — skaudžiai

nuo viso pasaulio ir pasidarė skaudžiu ir nemaloniu.Šafrovas *■ sunkiai ir susimaišęs atsikvėpė, pėr akinius bailiai apsižvelgdamas aplink, lyg laukdamas, kad dabar iš visur galima laukti užpuolimo.
! his, kirto kumšČia jam į vei- ’ dą. ' !—Taip!—sunkiai iš Ivanovė lupų.ZarUdirio galva palaidai metėsi į šoną ir kažkas karš-; tas iT nesuprantamas pervėrė^ lyg aštriomis adatomis akis ir smegenis, užliejo jam burną* it Uosį.—Ab... — ištruko iš jo skaudus, išsigandęs gardas, ir ZaJ rUdinaš išmetęs lazdelę ir ke-! purę, nukrito ant rankų, nie-Į ko nematydamas, negirdėda-* mas ir nežinodamas, apart to,s kad atėjo nepataisofmas galas ir bukas duriantis ^skausmas; akyse.Tylioj ir ptistamsėj alėjoj iškilo keistas ir laukinis triukšmai.H —Ai, ai! — išsigandus rėkė Karsaviniutė ir susigriebus rankom už ausų užsidengė akis. Jurgis irgi su baimės jausmu sustingęs žiurėjo į visom keturiom'stovintį Zarudiną:; paskui su šafrovu metėsi prie Sanino. Valašinas irgi išsigandęs, ir sušimaišęs besi- painiodamas krųmųpse; greit nubėgo nuo1 alėjos tiesiai per šlapią žolę; jo baltos kelinės ant syk pasidarė iki kelių juodos. Tanarovas sukando dantis ir piktai puolė prie Sanino, bet Ivanovas iš užpakalio sugriebęs jį už pečių atmetė a’tgal.—-Nieko, nieko... tegul...* — pasibiaurėjęš,1 tyliai ir iirifcs- mai pasakė Saninas, kojas plačiai išskėtęs ir sunkiai kvėpuodamas. Ant jo kaktos pasirodė sunkaus prakaito lašai.Zarudinas kėlės, svyruodamas ir mikčiodamas kokius tai gailestingus žodžius^ sutinusiom, drebančiom ir šlapiom lupom. Ir šituose jo žod-. žiuose, tpasigirdo koks tai juo- surėkė Jurgis, išeidamas iš so-

XXXI.šį vakar Saninas pats vienas užėjo pas Salaveičiką.Vienui vienas jis sėdėjo ant grindų savo pastogėje ir žiurėjo į skurdų tuščią kiemą, kuriame nuobodžiai, nežinia dėl ko, rangėsi balti takeliai ir tysojo nususus dulkėta žolė. Uždaryti ambarai su didelėm surudijusiom spynom, apdulkėję, pajuodę malūno langai ir visa ta plati tuščia vieta, atrodė daug metų taip stovėjus, audė vargingą ir liūdną vaizdą.Saninas ant syk pamatė Sa- laveičiko veidą: jis nesišypso- jo, nei perdaug liūdėjo, kaip visuomet, bet atrodė užsimąs- tęp. Iš tamsių žydiškų akių matėsi skaudi užburta kokia tai mintis.—A, sveikas, — nuoširdžiai pasakė jis ir silpnai paspaudė Saninui ranką. Tada jis vėl pasisuko veidu į tuščią kiėmą ir gęstantį dangų, ant kurio vis tamsiau ir tamsiau išsibraižė ambarų stogai.Saninas atsisėdo ant kito "pąstogėš 'slenksčio, Užsirūkė papirosą ir tylėdamas figai žiurėjo ’į Salaveičiką, spėda- T' ,—Ką jus Čia darote? paklausė.Salaveičikas staiga pervedė savo liūdnas akis per Saniną.—Aš vis Čia... Malūnas suktojo, o aš raštinėje tarnavau..?' AŠ* čia' if gjVdbau. Visi išvažinėjo, o aš Čia pasilikau.—.Trims, gal būt, liūdna vienam?Sallaveičikas tylėjo.—Vis tiek! — silpnai mostelėjo jiš ranka.Ilgai buvo tylu, ir tylumoje girdėjosi vienodas retėžio žvanginimas šuns būdoj, po ambarais.(Bus daugiau)

(Tęsinys)' Jie nuėjo iki galo sodo ir rengėsi grįžti atgal, iš leur pasirodė Zarudinas, Tanaro- vas ir Valašinas. *Šariinas tuoj pamatė, kad oficieras nelaukė susitikimo ir susimaišė. Gražus jo veidas tirštai sutemo ir visa figūra išsitiesė, j Tanarovas piktai nusijuokė.—O šitas baidyklė dar čia? —Ivanovas nusistebėjo, metęs žvilgsnį į Valašiną.Valašinas, nematydamas jų, atsigrįžęs žiurėjo į Karsavi- niutę, kuri ėjo pirma.—Čia! — Saninas nusijuokė. ršitą juoką Zarudinas paskaitė sau ir tas paveikė į jį labai daug. Jis pašoko, užduso ir, jausdamas save pagautu kokios sunkios jėgos, atsiskyrė nuo savo grupės ir greit žengdamas savo , lakeruotais batais, nuėjo prie Saniho.—Ko jųS norite? — Saninas paklausė, staiga pasidūręs rimtu ir atidžiai žiūrėdamas į ploną lazdelę, kurią Zarudinas riėnatturališkai laike rankoje.—Aš turiu pasakyt jums’du žodžiu... — Zarudinas ųžkimti- siu tonu pasakė. — Jums perdavė mano iššaukimą?—Taip, — lengvai paspaudė Saninas pečiais, yis taip atidj žiai žiūrėdama^ į kiekvieną oficiero rankų pas judinimą.-r-Ir jus griežtai atsisakote, kodėl taip... rimtas žmogus turėtų priimti šitą iššaukimą? —neaiškiai, bet : garsiai rėkė Zarudinas, jau pats nepažindamas savo balso ir jo bijodamas, ir šaltos lazdelės rankenos, kurią ypatingai grėit pajuto sukaitusiuose pirštuose, bet jau neturėjo jėgų sugrįžti nuo staiga atsidariusio prieš jį skaudaus kelio. Jam pasirodė, kad sode ant syk pritruko oro.Visi sustojo ir klausėsi į tą skaudų susikirtimą, nežinodami kaš daryti.—-Na, dar kas... —Ivanovas pradėjo, bėgiodamas, kad &t- šistoti tarp /Sanino ir Zaru- dinp.—Suprantama, atsisakau, — keistai ramiu balsu ir perleisdamas platų žvilgsnį tiesiai Zarudihui į akis, Saninas pasakė. . -Oficieras sunkiai atsiduso, lyg keldamas sunkiausį daiktą.—-Dar kartą... atsisakote?— dar garsiau paklausė jis me- talfskai skambiu balsu.-^Ai, ai... Ir jis jį Užga Ach, kaip negera... ai, ai! pabalęs, nepagalvojęs, pajuto Salaveičikas.—Ką jus norite pasakyt, dar kartą... — murmėjo jis, pasilenkdamas visu kuriu ir atskirdamas Saniną.Zarudinas nei nematė įo,^ kai piktai ir lengvai nustūmė jį bito kelio. Prieš Jį matėsi tiktai ramios rimtos Sariirio

4.

Bet fu'o momentu Saninas, a| ir trumpai, -bėt su jėga sulenkęs raume-

Buvęs artimiausias MacDonaldo draugas ir bendra*-* 
darbis Phillip Snowden viešai išėjo prieš Anglijos prem-į 
jerą, atakuodamas jį, kaipo konservatorių įnagį, kurio* 
“tuštumas, silpnumas ir nenuosakumas” grasinąs pra-< 
žudyti kraštą.

Premjeras MacDonaldas dabar atostogauja Kana-* 
doje ir gydosi akis.

Prieš trejetą metų MacDonaldas su Snowden su-< 
skaldė Britanijos Darbo Partiją, susidedam! su konser-’, 
vatoriais ir liberalais ir įsteigdami kartu su jais “na
cionalinę valdžią”. Paskui Snowdenas nuo MacDonaldoį 
atsimetė. Bet Darbo Partija vargia! priims Snowdeną 
atgal. O MacDonaldas šiandie yra belaisvis konservato
rių stovykloje. Nors jisai stovi Anglijos valdžios prie^ 
šakyje, bet valdžią visti ek kontroliuoja konservatoriai, 
kurie turi parlamente milžinišką daugumą.

DURNA BIMBIMNKŲ
PASAKA. įBimbininkai vėl ant. sienų- kabinasi. Brbpklyniškis jų organas, pakartodamas žioplus savo ČikagiŠkio vienminčio p!ė-» palus, rėkia, kad “Naujienos” nepaduodančios smulkmenų -apie konsulo p.> Kalvaičio sekretorės p-l-ės Glaižaitės žuvimą iri kad tai reiškią “kruvinojo Smetonos kontrolę”.Kada konsulas paskelbė Ži-. . irias apie Gaižaitę, 'tai /^Naujienos” padavė jas savo skaity

tojams, o prieš tai “Naujienos” neturėjo nei reikalo, nei pamato apie tai rašyti, nes konsulas “Naujienoms” ■norapor- tuoja ^apie tai, kas jo karięelia-į rijoje dedasi. P-le Gaižaite jokių Tyšiį su “fJaujiėnotaš” beturėjo, nes ji buvo saridariečiųi veikėja. * - >Prie tų savo žioplų tauziji*- mų bimbininkai pridedri :dar ir iš kažin kokių patvorių surankiotų arba bįmbiško “smegenų trusto” sugalvotų apie aukas tranzatlantihiarii skridimai. Gir-, di, —•

Autonominėje Danijos pro-i vincijoje Islandijoje (Iceland) birželio mėn. pabaigoje buvo VišUdtirii rih'kimai, kuriuose socialistai turėjo didelių laimėji-
įPirmesniuose rinkimuose. įr parlamentą, susidedantį iš 42. narių, socialistai buvo išrinkę 5 atstovus, už kuriuos buvo paduota 6,000 balsų; Konservatoriai tuomet laimėjo 20 mandatų, o progreslštai 17. .Pernai metais buvo pakeista krašto konstitucija/ padidinant parlamento narių skaičių, iki 49, ir dabar įvylęo rinkimai pagal tą naują tvarką. Socialistų kandidatai Šį kartą gavo 11,000 balsų ir į parlamentą pateko 10 atstovų. Konservatorių atstovų skaičius pasiliko toks pat (20), .progresyve partija pravedė 15 atstovų, dkinįh'kų partija 3, ir nepriklausomieji 1.

« ' 1

KORUPCIJĄ SOVIETŲ ’ 
■ VALDŽIOJE.’ ■. v i.y ienas Amerikos korespondentas praneša, kad sovietų G*PU. (slaptosios, terorišitinds policijos) galva JKieve, Rittz0> ^tp^sbiai ir isferškds unoterp iftjv, .ir 30 kiti; GPU. šulų ta-,rjįgnĄis, kuris prirtiiriė lyg po šukreštuot! ir apkaltinti, kadjbutlJ ..įįapuMis ištikiis jie leisdavo priyatiiiienis pirk- jas. Jis 'su pakvaišimd jėga, litois ir spekuliatoriams imti jvg peraaug Patl^tai ir ,^y! ■Tinffl^to produktus ir rūbas iš kišimojo plona lazdele, specialių GPU. Sandelių ir pardavinėti juos privatinėms kratt-r^įh, gelis kolonijų -šidriŽ pWus.|<tuvčms. ,



Lietuves Akušerės

Telefonas Yard;

Nušovė saliune

Phone Boulevard 7042

TeJ. Moąęoe 8377

Advol

Juozapo Samaš

Telefoną* Republic 7868

bprius

Opa ir 
pamote 

ir broli 

randasi

Algos dabar aukštes 
nes, negu pirm karo

buvusios 1913 
pragyvenimas

Ambąląnce Patąrnavimaą Dieąą ir Nąktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Šiandien bus paskir 
tas lietuviu dienos 
parade generolas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Artipsį rugpiučio 5— lię 
tuvių djęųa ^pasaulinėje paro;

Pocahontas mine run 4 tonai ar 
daugiau $7.00 už toną 

TEL. RĖPUBLIC 8402

756 W. 35th St 
Cor, of 85th and Halsted Sts. 

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

’•> METU PATYRIMO
Pritaijcjme akinių dėl visokių alfių

ėst 22nd Street 
1—8 fe 7*^-8

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victory 2848

Ši sa- 
kad 
gar-

Cook kauntęs tarybos pre
zidentas. Whealan įteikę šeri
fui Meyeringųi, 50 vardų ir ad
resų tąverųų ir rodhąuzių, 
kurios neturi laisnių. Jos bus 
kaltinamos tuo, kad pardavi
nėja gėrimus neturėdamos lei
dimo. Įsakyta tas tavernas 
uždaryti.

CHICAGOS
ŽINIOS

šiandien įvyksta svarbus drau
gijų susirinkimas Lietuvių 
Auditorijoj

YRA 
PAVOJINGA 

jums

Simon M. Skudas 
’ *' ■ J ' * » v* f

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJĄSJ 
Ęątarnąvimąs gerus, ir nebrangus

Penki rįpjpųių, teisėjai ir 
klęrkąi 27-tos w ardos 56-ijlc 
presiųkte $asii kalti) tuo, kąd 
vogę balsus. Kiekvienam jų 
paskinta bausųię kalėti. 6 mė
nesius.

Blue Ribbon Malto sa 
vaite

Nesmagumai tavernoms 
be laisnių

Penki įtarti kaip pa 
degė jai

A. MONTVID, M. D.
West Tow;n Štate Bank Bldg. 

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

Tek Sęeley 733Q
Nąmų telefonas Brunpwięk 05Q7

Tarp Ghicągos 
Lietuvių

Savaitė nuo 22 iki 28 d. lie
pos yra paskelbta kaip malto 
savaitė visoj šaly. Grosernin- 
kai ir malto dyleriai atkreips 
savo kostumerių dėmesį į Blue 
Ribbon maltų, kuris yra pui
ki namams reikmenė už leng
vai prieinamų kainą, 
vaite bus dalis vajaus 
stimuliuoji biznį tikslui 
sinimu. -

Lietuvių Dienos Komite- 
to, pirmininjkas turi paskiru 
jf lietuvių dienos paarad^ 
generolą, kurs sų savo lei
tenantais tvarkys visą lie* 
tuvių pąradą lietuvių die
noj rųgpjuęio 5.

Generolo pą. skyrimas, 
įvyks šiandien Lietuvių Ąu-> 
ditorijoj, kuK susirinks pa
sitarti apie lietuvių dienų 
draugijų atstovai, valdybos, 
ir liųosnoriai darbininkai.

Kas bus paskirtas gene
rolu dar nėra žinoma. Tą 
patirsime tik ši vakarų, 

šios dienos sųsūūnknne

5 politikieriams ką' 
Įėjimas

Aeroplanas buvo užsi 
degęs

Tel, Ląfąyettę 8572 
J. Liulevicius 
GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
gbje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ave> 
Tel. Boulevard 2ą00 

Rez. 6515 So. RockirelI St 
TeL Republic Q728

Graborius
KOPLYČIA PYKAI

Dentistas
4645. So. Ashland Avė, 

arti 47th Street
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Serędoj pagal sutarti.

Buvęs policijos viršininkas 
Evergpeen Parke, John Pall- 
ber, tapo nuteistas kalėti nuo 
1 iki 5 metų. Kaltinimas jam 
buvo iškeltas, toks, kad jis pa
dėjęs moteriškei atsikratyti 
automobilio, idant ji galėtų iš- 
kolektuoti $1,000 apdraudos.

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virpini® 0669

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studija su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

______ „leidžiame atsišaukti, o mu
sų darbu būsite užganėdinti.

2314 W. 23rd PI, Chicago
Tel, Canal 2515 arM 2616

1439 S. 49 Ct‘USČicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Buvusiam policijos 
šilai 5 metai kalėti

mus ądęesu 3002 Flournoy 
Lakę Forest miestely. Piktą- 
dąrįai pelnėsi apie $150,000 
vertės turto. Vėliau vienas po 
kito jię buvo suimti, o vąkąr 
pagalins tąp.o areštuotas Di 
Nąrdi. Jj^, bę to, yrą bali
namas, užmušimu poįįcinįnko.

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu autęmoljilįus visokiems reika

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Sąys i yęu.
, -A no d°ubt.

lą ęįb.ev' WQrds, we mean to 
sąy thąt Pirmyn Chorus is 
hol^iug ąpothęr Moprilįght Par- 
ty ąt Dąųibrauskas Farm. If 
the abpyę catęchism*wei?e part 
of an įųtęrnątioųąl ,* language 
everybgįę kų.QW thąt it 
ąs|p says Firųiyų never fails to Įf 
ęn^ęrtąin' ity toRowers in thę ; 
right way, ę^terįor forces psr- 
Wtting.

We hąvę hęld a secret com- 
munion with the pale travelier 
thąt exciteę ęo maųy romantįal 
jy iųęliųeA individuals and he 
bąs given us permission tę, 
guote him: “I’ll be there, būt 
can’t assure you the shape 1’11 
be in. Have a few surprises.”

So you see, everything is 
sėt. Are you?

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6, 

Vakarais: PanedSIio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. RockirelI Street 

Telefonas Republic 9600

Mrs. Anelia K. Jarusz 
» ______  Physical Therapy j

and- Midwifą
MĮ 6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie

- MM gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu mąssage 
eleetirie tr e a t-S ment, ir magne- 
tie blankets ir tt. Ml Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Vąlątybės gynėjo ęagelbi- 
ninkai, ądvęUątųi Kęarney ir 
Nash, tyrinėją padegimus; 
Chicagoj pifąnešą, ka.d tųpo. 
įdaityta 5 asmenys dėliąi pa
degimų. Veik visi yrą n.ą- 
mų savininkai.

Liepęs 22 d.. įvyks Birutės. 
Daržo piknikas, žinote, nese
nai sudegė čia šokių sale. Tai 
tos salės atstatymui pažymėti 
ir- rengiama ši^ piknikas-, ba 
jau* salė yra bajgama statyti. 
Sųvąžiavųsįeji lietuviai pama
tyt; įaip atrodę, naują salė.

Įžanga yi^ięms. veltui. Ęus 
gerĄ muziką. Svečiai galės lip- 
Lsmintis iki aukštyvo ryto,

P-nią Mąkutčnieiiiė —Birutės 
Dąržo, savininkė—^vięęįa drau
gijas, kliubųs ir pąyiępiųs as
menis,. kurįemą tik laikas lei
džia, atvykti į Birutės Daržo 
naujos svetainės pikniką.

—Senas Petras.

GAS DENTISTAS X-RAY
4148. Archer av.» kamp. FrancUco av.

Policija areštavo Dominiką 
Di Nardi, 22 metų, kurio ieš
kojo nuo sausio, mėn. 1933 m. 
Anųomęt gengė plėšikų, ku
riai priklausė ir Di Nardi,

Grane Coąl €o.
5332 So!. Long Ayę 

Chicago. iii.

DR.VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu- įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,! 
svaigijno, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyptę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.

Į Daugely, atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phonez Boulevard 7589

Ženkleliai |
įsigykite dabar lietu

vių dienos ženklelius.
į Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotą vietą lietu
vių dienos programe — 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu dalyvaukiteženklelių 
lietuvių dienos parade.

Ženkleliai parsiduoda 
po 35c.

Draugijos ir kliubai 
gali pirkti savo na
riams lietuvių dienos

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Obeo vaL: Nuę 2 9d ir 6 iki 8 

▼ak. Nedėlidj pagal sutarimą 
Ofiso Tėti Boulevard 7820 
Namu Tel. PiOspąct 198Q

Ofiso TeL Calumet 6893 
_ Rez. Tel. Drevei 9191 
Dr. A. A. ROTH 
JRusas Gydytojas ir Chirurgas 

MpUrišką, Vyri^ k 
chroniškų ligų 

Ofisas 8102 So. Haluted St. 
arti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. N»f 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dįeąą.

Dideliu Sikorsky modelio 
aeroplanu keletas orlaivinin- 
kų rengiasi skristi aplink že
mę. Tarp kitkę jię planuo
ja aplankyti Rusiją. Tąi ot 
prie Clevelando vienąs to ąe- 
roplano motorų buvo užside
gęs. Ugnis tapo greitai užgę- 
syta, bet pora. orląivininkų 
lengvai apdegė. Po to, orlai- 
vininkai nusileido, ž.emyn. Tąį 
atsitiko ketvirtadienio vakare.

Grabųriai___
1138

R Ų P T Ų R A
Tiktąi ipokslįšįiauąįąi pagamintas diržas ir pritaikintas prie rUpturos, 
gali shtęiRU palęngvinimą. •-ir apsauga# nuo operacijos. Mes esame 
tį gsnęrąęija. Diržu (Trųss) iŠdlrbėjų, — ateikime pąs mus dėl diržo 
pilnu pasitikėjimu! > .
kaipgi ĘLASHJI.C STO.CglNGS (.Guipįnea pančiakos)f d,ėlf va#cose gy 
ųĘbTS. ĄRęiSĘS ir t.t. Nupigintos kainps naujipmš, lietuviams ąostu 
riams. ■' ’ -v •:

CHICAGO ORTOĘEDJC CQ.
183; \yest Lake St., Arti Wel|s St.

Lietuviai Daktąrai
Amerikos Liętuvių Daktarų Drau

gijos Nariai. _____

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai rytą 
nuo 6 iki 8 valandai vąkare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

mi susucmgti. Lietuvių Audito
rijoj.

čia b.us i|aiš]į;iu1ją visęs die
nos pąj’ąd.o ig ę^ogsąiųp tvąr- 
ka ir pąsldrstyti darbai.

Reikią dąr dąugiąų . vėliavų 
nešėjų,, ženklelių it programų 
pardavinėtojų, o taipgi ušerių 
—vyrų ir moterų, vaikinų* ir 
mergaičių.

tęs. 6600 South Artesian Avcnųę.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street ' 

CHICAGO, ILL.

United Business Service of 
1

Boston paskelbė davinius iš 
savo tyrinėjimo, kokios algos 
mokėta Su v. Valstijų darbi
ninkams- pirm karo ir kokios 
mokama dabar.

Pasak tos agentijos, dabar
tinės šalies darbininkų algos 
esančios 83 nuošimčiais aukš
tesnės,* negu 
metais. Qi 
šiandie esąs aukštesnis tik 
39 nuošimčiais, negu pirm 
karo. Tokiu budu, imant 
abelnai, šiandie algos stovin
čios žymiai aukščiau, negu 21 
m. atgal.

J, F, KADŽIUS
Incorporąted 

lietuvių Graborius 
WwdQją už $2^.00 įr aųg^iąu.^ 

Moderniška koplyčią dykai.
668 W. 18th St. ' Tel. Canal 6174 

CHJCĄGPlILL f

Trys banditai padarė hol- 
dapą Grand View saliune, 
6401 West Grand avė. Įėję 
saliunan banditai paliepė vi
siems buvusiems jame kosįu- 
ineriams sugulti ant grindų. 
Trylika kostumerių sugulė. 
Pasiliko bestovįs prie baro 
Carl Andęrson, 64 m. Jį ban
ditai ir nušovė.

J,UOZĄI?ĄS SAM.OSKA
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 18 dipną, 3.25 vąląnda 
po pięt 1934 m., sulaukę^ 76, 
metų ainžįąps, gimpš Taura
gės appkr. ir. pająp.,, Trate
ni n kų kaimai

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

sūnų Petrą ir giminės
Kūnas pašarvotas, randasi

10733 Prairie Avė*
Laidotuvės įvyks subatoj 

liepos 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionip sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv< 
Kazimiero kaoines.

Visi a. a. Juozapo Samaš- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame,
Siinųs ir Gijąįąę?.

Laidotuyėse patarnauja gra.- 
borius S. P. Mažeiką, Telefo
nas Yąrds 1138

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^^Tel, Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756. West 35th St. 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St 

(Cor. oi 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avą.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso vąjąndos ųuo 2-4 ię nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

Phone Canal 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS 
2201

Valandos

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th StM netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Centrą) 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7. iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
vąlapdai dieną.

Rhonę MJLDWAY 2880

Juozapas Eudeikis 
ir Tevąs

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite........REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Res. Hyde Park 8395

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

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

J. F. EUDEIKIS
Ląidohiritt Birąktąriuą $0 

4605-07 So. Hermitage Avenue

VaL—8:80 A. M. iki 8:30 P, M. 
Tel, HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

LAIDOTUVĖS $95
Kur taupumas reikalingas, męs. jjalaidojaiųe už $95. Už iškilmingas 
laidotuvės, plieno grabas, siutas, Išballftihavimap, fcąrabonąs, palmes, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengiąjąą, ir įpusų. mąlcąui^, i)ą- 
tarnavimąs liūdnoje valąndoje — už Visą pagrąbą $250.

J, J. Bagdonas 
PBLLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Ąvę. - 2506 W. 6| St.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAIRICE KAHN
4631 South Ashland Avepųų 

Ofisą valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7- iki 8 vai. Nadėl. nuę 10, iki 12
Rez. Telephpne Blaza 2400

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 904'
Rea. 5349 So, Hermitage. Avė* 

vSįrals nuo 6 Ikf 9 
Tet Frospect lOlO

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
J;eį skaitant arba neriąnt skąuda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių '

Dr. John I. Smetana
OPTOMĘTRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 vą-, 
karo. Room 8. Nedėliojus uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

l ’.-į.. tt "" f! .r"""*"" l -■ > -1

DR. STRIKOLTS

nuolaida.
Ženklelius galite gau

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

. ....................................■■■■—. ,

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

JUZEFĄ VASILIAUSKIENE 
Po tėvais Petraitis

Persiskyrė su šiu.o pasaulin 
liepos 19 diena, 5:15 vąląndą 
ryto 1934 m., sulaukus puses 
amžiaus,, gimus Pąpeyėžio ap., 
Vąbąlninkų parap., RukŠvelądr 
kės kąimas-

paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, dukterį 
giminės, o Lietuvoj 
Ieva, sesęri Zabella 
Povylą.

Kūnas pašąrvotas, 
3414 W. 37 PI. ’’

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
liepos 21 dieną, 8 vąl. ryto iš, 
namų i Nekalto Pras. Parięlės 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos ąąmąldds už 
vėlionės sielą, o iš tęi) bus 
nulydėta į, Šv; Kazimiero ką- 
pirtes.

Viši a. a.. Juzefos Vasiliaus
kienės giminęs, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai Kvi§' 
čiami dalyvauti laidotuyėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nūliudą liekame.
Vyras, Dukrelė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F.; Eųdęikis, Telefo
nus Yards 17.41.

Visi Telefonai:

Y«ris 1741-1742

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vaL. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

' -LITRU ANIAN VILE A-
Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus valgiai ir gėrimai! 

Svetainė Šokiams ir mandagus patarąąvimąą VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chičagos ir kitų aviacijos dienų 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
' UT HiUANl'AN ■ VILLA

1Į2J2 So- Western Avė., Chicago, I1L 
“JtfjOV^ES.”. padarytį $tąnhną°> Stadijoj, 3315. S., Hąjsted St., Chicago

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

NAUJIENOS, CEęggSi UI
—-----------------------—----------- -—■— ; h .U i *

Lietuvių Auditorijoj daly
vaus taipgi visas Lietuvių 
Dienos Komitetas.

I. J. ZOLP
' GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tek Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct.
Tel, Cicero 3724, Koplyčią dykai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale m



Tarp Chicagos 
Lietuvių

REIKIA 50 MOTE 
RŲ IR MERGINŲ
Lietuvaites, jus juk nori

te kad lietuvių diena pasau
linėj parodoj, vienutinė die
na, kurioj lietuviai turės 
garbingai pasirodyti, ištik
to butų pavyzdingiausia.

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

Visų liuosnorių prašome 
ateiti pėtnyčioj, liepos 20 d. 
i Lietuvių Auditorijų, 7:30 
vai. vak. čia užsiregistruo
site ir gausite išaiškinimų 
kas ir kaip bus daroma lie
tuvių dienoj pasaulinėj pa
rodoj rugpjūčio 5 d.

REIKIA 50 VYRŲ 
IR VAIKINŲ

Vyrai lietuviai, jus, kurie 
trokštate lietuvių vardo 
garbės, juk norite kad lie
tuviai pasaulinėj parodoj 
pasirodytų pavyzdingiausia.

Kad to atsiekus, visų, 
kam brangi lietuvybė, pra
šome prisidėti savo darbu. 
Dirbkime lietuvių vardo 
garbei be pažiūrų skirtumo. 
Mums reikia 50 vyrų ir vai
kinų liuosnorių, kurie pasi
aukotų tvarkų daryti, o 
taipgi pardavinėti lietuvių 
dienos ženklelius ir progra
mus lietuvių dienoj pasau
linėj parodoj, rugpjūčio 5 
dienų.

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

Zeigleriečiai aplan 
kė “Naujienas”

Vakar rytų lankėsi “Naujie
nose“ p-ia Justina Bernotie
nė su sunum Albertu iš Zeig- 
ler, III. Visa šeimyna atvyko 
Chicagon praeitų sekmadienį 
aplankyti pasaulinę parodų 
ir atlikti kitus reikalus, ypa
tingai legaliais patarimais dėl 
vyro, Jono Bernoto, užmuši
mo ant geležinkelio praeitų 
geg. mėn. 22 d. Bush, III., kur 
jie turi savo ūkį. Jonų Berno
tų užgavo anglies kompanijos 
garvežys, kuomet jis su trak
torium važiavo skersai gele
žinkelį. Jis tuoj ir mirė. Jo
nas Bernotas paėjo iš Degučių 
kaimo, Ežerėnų apskr. Buvo 
visų tos apielinkės gyventojų 
mylimas žmogus.

Svečiai, paviešėję Chicagoje 
4 dienas, automobiliu išvyko 
atgal į Zeiglerj.

Beje, sūnūs Albertas praei
tą birž. mėn. baigė kolegijų 
su bakulauro laipsniu ir tiki
si tapti mokytoju. Jaunesnioji 
duktė, Adelė, talįjau užbaigė 
high school. — Š.

Laiškai'Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina į 
vyriausįjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

3 Demske Mrs. E. P.
7 Gudinski George

1 14 Strazdauskas E.

..... ■ —

Remia lietuvių die
na pinigais

Geri lietuviai prisideda pini
giukai aukomis prie lietuvių 
dienos rengimo

išlaidų; 
kosti u- 

spauda, 
karalai-

Kuopuikiausiam lietuvių die
nos parengimui, žinoma, reiks 
padaryti nemažai 
Muzika, muzikantai, 
mai,( pagražinimai, 
vaikų aprųpinimas,
tės išrengimas — viskas turi 
būti, apmokėta.

Tų suprazdami tikrieji lie
tuviai ir lietuvių vardo bran
gio tojai deda pinigines aukas 
lietuvių dienos išlaidų paden
gimui. Tai yra verti lietuvių 
pagarbos vyrai ir moterys.

Tarp pirmųjų aukotojų lie
tuvių dienai buvo sekami:
Dr. A. Montvidas, 2400 W.

Madison .........   .$15.00
W. J. Stankūnas, 3315 S.

Halsted st.................... 5.00
Dr. A. L. Davidonis, 4910

S. Michigan ...........   5.00
K. August .......................   5.00
J. Maskaliunas, 35ta ties

Halsted ......   5.00
Justin Mackevičius, 2324

S. Leavitt.......................25.00
John Brenza, Metropolitan

Bank ..............   5.00
Adv. J. Kuchinpkas, 2221

W. 22 st..............
Dr. G. I. Blozis .....
Joseph F. Gubbins, 

vių draugas .....
Advokatas A. A. Slakis, 77 

Washington St... J..... . 5.00
Green Mill Bread, New 

Process Baking Co., 3401 
So. Morgan St. ....... .. 5.00

Frank A. Shimkus (Uni- 
versal (Pharmacy), 3301 
So. Halsted St..........  2.00

Mrs. A. Zalatorius, 827 W.
. 33rd St................     1.00
H. Ramančionis, 3214 So.

Halstędj St................... . 1.00
A. Masalskis, 3307 Litua-

nica Avė.  ........   1.00
S. P. Mažeika, 3319 Litua-

nica Ąve.  ..................... 1.00
J. C. Alęksa, 3339 South

Morgan St.  .....  1.00
J. Petrauskas, 3312 South

Halsted St. ... 
Dr. A. Juozaitis 
, Halsted S«t. ... 
Joseph Pikelis, 

Halsted St. ... 
Nathan Kanter, 

Halsted St. ...
John P. Ewald, 840 West 

33rd St........................  1.00
Stanley Lovick, 3316 South

Halsted St. .................. 1.00
Universal Shoe Store, 3337

So. Halsted St............. 1.00
New Life Delicatessen,

3331 So. Halsted St...... 1.00
S. Alekno, 2525 West 63rd

Street ........................... 1.00
Dr. Joseph Kelia, 6558 So. '

Western Avė...... ........... 1.00
J. J. Bagdonas, 2506 West

63rd St. ......      1.00
Dr. C. K. Kliauga, 2420

Marąuette Rd................. 1.00
G. Baltūsis, 6845 South

Western Avė.  ........  1.00
Frank J. Overling^ 3310 S. ’

Halsted St.....................  1.00
Stanley Stalauskas, 4501

So. Talman Avė............. 1.00
Dr. J. A. (Paukštys, 4193

Archer Avė.  ..............  1.00

....... 5.00

....... 1.00 
lietu-
....... 5.00

.... 1.00 
So.
.... 1.00 
So.
.... 1.00 
So.
.... 1.00

3261

3344

4707

Lietuvių dienos pa
saulinės parodos 
gražuolės rinkimas 
įvyks 1 d. rugpiučio

Lietuvių Auditorijoje rugpiu- 
<čio-August 1 dienų (trečiadie
nio vakare) atsibus rinkimas 
gražuolės-karalaites.

Be abejonės visos gražiosios 
Chicagos ir apielinkių lietuvai
tės dalyvaus konteste, kad lai
mėti gražuolės titulų. Iš tikro 
būti gražiam, tai yra d:dėlė 
gamtos dovana.

Daug chicagiečių susirinks 
pažiūrėti tų gražuolių ir turės 
pirmų progų pamatyti Lietuvių 
Dienos karalaitę. S*

A. ANDREJEVO MOKYKLOS LIETUVIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ
A. Andrejevas jau su viršum dvejetas metų kaip darbuojasi Chicagoje, mokindamas 

tuvių vaikučius šokių ir akrobatikos. Jis atsiekė puikių rezultatų ir tarp lietuvių rado ir iš
lavino ne vienų gabia mergaitę. A. Andrejęvo šokėjos ir šokėjai dalyvaus pasaulinėj parodoj 
lietuvių dienos programe. šiame paveikslėly j matome Andrejevo šokėjus “Pavasario šokio“ gru
pėje. Panašų šokį jis rengia Lietuvių Diehos programui Lietuvių Dienos Karalaitės pasveikini
mui. Iki Lietuvių Dienos' jis mokins vaikučius veltui. Kas' norite jo grupėj šokti, prisidėkit. 
Pamokos įvyksta kasdien adresu 814 W. 33rd Street, Sandaros svetainėje'

lie-

Vaikai, mergaitės, 
šiandien repeticija
Pasaulio parodos vai

kų choro repeticija vėl 
bus šiandien vakare 7 
vai. Woodmari’s Hali, 
33rd st. ir Lime.

Kurie iki šiol nedaly- 
vavot, galite dar šian
dien prisidėti ir išmokti 
dainas. Paskui bus per- 
vėlui Petras SarpaliUs 
jus puikiai išmokins.'

Lietuvių Auditorija 
bus naujai išdeko- 
ruota iki pabaigos 

šio mėnesio

šio menesio 
labai atjau- 

mekanikas 
yra Audito-

šiomis dienomis pradėjo šva
rinti Lietuvių Auditoriją, iš vi
daus, ir į pabaigą, 
Auditorija atrodys 
nėjus. Vyriausia 
tam darbui atlikti 
rijos tvarkos prižiūrėtojas Mr. 
Antanaitis. Antanaitis pasakė, 
kad 1 dienų rugpiučio, renkant 
Lietuvių Dienos pasaulinę pa
rodos gražuolę — karalaitę, 
Auditorija atrodys švari kaip 
krištolas, ir jis pats tą dienų 
nešiosiąs naujų siutų.

— S.

Roseland
Altass Roselando skyriaus 

susirinkimas įvyksta šį vaka
rų, liepos 20 d., Antano Bal- 
chuno svetainėj, 158 E. 107 St. 
Visi skyriaus nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime, ir kurie 
turite surinkę aukų, malonėki
te susirinkime jas- priduoti, 
nes reikia aukos priduoti Al
tass centran. Daug yra pasi
žadėjusių aukauti, bet koliai 
kas dar vis savo aukų nepri- 
davė. Taigi kviečiame 
priduoti aukas, išpildyti 
pasižadėjimų.—Valdyba. r

visus
savo

Burnside

i$va

Rengia autingų

Musų biznieres rengia 
žiavimų (outing) Raibužio ūky
je. Ateinantį sekmadienį, liepos 
22 d., ponios Ig. Yasienė, Ma
rė Mačiukevičienė ir Sofija Rai- 
bužytė rengiasi prie puikaus iš- bet jie, kaip draugiški žmo- 
važiavimo, kuriame dalyvaus1 nėši turi daug pažinties drau- 
daug jų draugų. Taigi visi ge- gų. Ir atrodo, kad jie sųsi-

. lauks daug sv^čiįL savo pik- rrai pabaliavos.
■— Susiedas.

Šoks Lietuvių Dienoj

Roseland
Adolfas Martusevičius, gyve

nus adresu 124 E. 104 PI., ser
ga. Jam 
madienį.
Roseland

padarė operaciją pir- 
Jisai dabar randasi 

Community ligoninėj, i 
» » » I

Snųpštis savo biznį 
perkelia į naujų vietą, būtent 
341 E. Kensington Avė. P. 
Snapštis yra alaus biznyje. Ji
sai pirma turėjo aludę adresu 
11446 Slitz Avė., d dabar pa- 
rendavojo Shedvilo pamą, prie 
kurio yra ir svę^aipė susirin
kimams.

» » »
Kas čia pasidarė su musų 

daug veikusiu Golden Star Kliu- 
bu? Jis visai užmigo, nesigir
dėti iš jo jokio veikimo. Pir
miau daug veikė, dabar ilsisi.

TaVorščiai komunistai, sako
ma, turį nesmagumo. Mat jų 
svetainėj buvęs grojamas Lie
tuvos himnas. Ir kas blogiau
sia — pats komunistas himnų 
užgrojo.

Kalbamas incidentas įvykęs 
prie sekamų aplinkybių: Vie
niems seniems Roselando gy
ventojos surerige y arę, kuri bu
vusi labai puiki. J. Cernauskas 
toje parėję grojęs. Tarpe kitų 
visokių kavalkų jisai užgrojęs 
ir Lietuvos himnų. Himnų gro
jant, parės dalyviai, tarp ku
rių buvę ir komunistų, papra
stu budu visi sustojo.

Po parės buvęs padarytas ty
rinėjimas. Dėta pastangos nu
statyti, kas kaltas už grojimų 
Lietuvos himno ir atsistojimų 
jį grojant darbininkų svetainėj. 
Ba toks elgesys ?' yra griežtai 
draudžiamas pas komunistus.

Visa kaltė puolanti ant J. 
Cernausko kaip muzikanto, nes 
jeigu jisai nebūtų grojęs him
no, tai ir komunistų atsistoji
mas nieko nebūtų reiškęs.

— Untanas.

Joniškiečiu kliubo 
piknikas

Liepos ,29 d. įvyks Joniškie
čių L. K. Kliubo piknikas Wm. 
Dambrausko darže — Wine- 
wood Beer Gardfeh, 6 blokai: 
už Kean avė. j

Apie Joniškiečių piknikų' 
žmonės jau labai plačiai kal
ba. Atrodo lyg Joniškiečiai 
sudarytų pusę .Chicagos. J i

Gaį jų” tiek daug ir nėra,1

nike

CMICAOb

Kaip girdėti, į šį piknikų 
rengiasi važiuoti ne vien joniš
kiečiai, bet ir visi lietuviai ir 
lietuvės — tarp jų žemaičiai, 
kapsai, dzūkai, mažurai, giri
ninkai, laukininkai ir kiti.

Programas bus įvairus, nes 
ir Senam Petrui yra duotas 
žodis, kad jis tam tikrų pro- 
gramo dalį išpildytų.

— Senas Petras.

Specialis Išpardavi 
mas!

šios dienos ladkraščio laidoje teb 
pa svarbus “Midwest Stores” išpar
davimo skelbimas. , Jame kiekviena 
šeimininkė ras reikmenis kurie jai 
yra reikalinga ir labai pigus...

Kaipo taisyklė, kainos “Midwest 
Stores” visuomet būna žemos. Bet 
laike šio išpardavimo namų šeimi
ninkes padarys dar extra sutaupąs, 
nes šiai organizacijai pasisekė su
pirkti tiesiog iš manufaktūrų labai 
gerų tavorų.

Visi gerai žino apie ' “Midwest 
Stores” didelė supirkinėjimo gale, 
nes ši organizacija visa maistą su
perka tiesiog per nuosavą urmo san
dėlį iš manufaktūrų ir išdirbėjų va
gonais.

Laiks nuo laiko tos manufaktūros 
ir išdirbėjai duoda labai žemas kai
nas ant kai kurių produktų ir tuo
met urhio sandelis superka tokį 
maistą. Pelnas, kuris gaunamas 
nuo tokio didelio supirkimo, tuojaus 
perduodamas kostiumieriams formo
je žemų kainų.

Mes patariame namų šeimininkėm 
pasinaudoti šiuo special išpardavi
mu, ir pripildyti savo lentynas. 
Daugelis tų dalykų yra tokie, kad 
jus galėsite juos nuolat vartoti ir 
nusipirkdamos sutaupysite ne tik 
šiandien, bet ir ilgesniam laikui.

Be abejo, produktai yra visuomet 
augšČiausios rūšies, kokius jus ga
lite nusipirkti už tokias žemas kai
nas. Tik pasižiūrėkite į labėlį ir 
jums Re ilgai reikės galvoti, kad 
jus gaunate ytin gerą maistą, kuris 
savo gerumu yra plačiai žinomas.

Todėl, geras maistas ir specialiai 
žemos kainos padaro šį išpardavimą 
tokiu, kad kiekviena namų šeiminin
kė įvertins šį “Midwest Stores” pa- 
sirižimą.

A. Chėrnauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus pataniavimas. Visokie gėri
mai už žejriiausią kainą . čia tu
rėsite “gobd time”.
A. Chėrnauskas Tavern

3204 So. Halsted St.' 
CRICAGO, ILL.

Apskelb.

P AMO KOS
Pilietystės 
Dailiarašystės, 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 

Abelpos Istorijos, Ekonomijos 
~ Sociologijos

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystes 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo

T— ' f - ----- — — ■

Geografijos
MOKSLO LAIKAS:'

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Buk ALTASS nariu

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams '
Pranešame, kad ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da- 
o visokį biznį, kaip ir pikni

kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimų, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (lokius pranešimus skal
ysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

PIRMAS SUSIPAŽINIMO 
PIKNIKAS

šio mėnesio .22 d. buvusio Svelainio 
larže yra rengiamas smagus pikni
kas prie Tautišku kapinių, į kurį 
jžkviečia pp. Pikeliai visus pažįsta- 
nus ir nepažįstamus. Neužmirš
kite

LIEPOS 22 DIENA!
Atsilankykite!

A Gay Reminder
your 
next 
that

THE FURR0W in 
friends morning mail 
week will remind them 
you are one of thcse charm- 
ing people who think of them 
in small things as well as big.

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

MORTCAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengė liga pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
va 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 
į Draugijos ofisų, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visa diena nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks irašyti Jus Draugijon.

CLASSIFIEDAOS
STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTfi

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. Victofy 4965

NAMŲ SAVININKŲ A1YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Met 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymui 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

YANKEEeFOobISpi?ODUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato činšų 

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

3645 SO. WALLACE STREET 
Tel. Yards 4996 

Chicago, IU.

’ Penktadienis, Liepos 20, *34
...... .

CLASSIFIEDAOS
Business Service 
'Biznio Patarnavimas

Tel. Yardi 8408
V1CTOK BAGDONAS

x Perkrausime ant vietos
N u vežame ir i tolesnias vietai 
Su pakavimas, Storage, Crating 

persiuntimai
RAKANDU IR PIANU 

PĖKRAUSTYTOJAS
(358 So. Halsted St. Chicago. 111 

Ofiaa$ 8406 S. Halstori St.

Eurniture & Fixtures 
Rnkandai-Ttainai

DIRBTUVĖS URMO SANDĖLIO IŠPAR
DAVIMAS. Privemta* PrBtu&tinti Vietų. 
250 naujų 2 Irti, parlor Betai tuojau* turi biil parduoti. - .... .
Kalų ir trumų, 
karna* alyliu*. 
$ 59.50 2 fim. 
$ 79.50 2 6m. 
$125.00 2 6n>. . . ... _____
Daurell* kitų barmenų, studio couehes, vaūb 
karrtb.. mter. hamh. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. <50. 
5711-17 South Halsted St. 

Duodame apakaitliafiniu* dėl Btoraae ir per- 
kraustymo. Atdara* vakarais. Tel. Went- 
woflh 5181.

Privemta* PratuBtinti Vieta.
..J

Grnžns pasirinklmaH opdan- 
kiokvienatn asmeniui patin-
aotai dabar --------  $29.91$
setai dabar ............. $84.95
setai dabar $39.50—$40.50

PARSIDUODA dvieju ruimu ra
kandai, norintis gali ruimus paini.i. 
Galima matyti vakarais.

2438 W. 45 Place

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $800 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas

ARCHER & STATE ST.
MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 

umus pristatymas
14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fixčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučernių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Personai
„ Asmeny lęjko ,,,

PAIEŠKAU apsivedimui draugės, 
rimtos merginos arba našlės, links
mo budo nuo 35 iki 45 Inetų am
žiaus. Toliau susižinosim per laiš
kus.

Rašykite
Box 141 
Naujienos 

1739 So Halsted St.

NAMAS vertas $4000, 6 kambarių 
gražioj vietoj be skolos, — viskas 
apmokėta, ir dabar neša $80 ren- 
dos i mėnesį, turi būti parduotas 
nors pigiausiai Pirmesnis pirks 
už $1,500.

Adresuokite

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
kalbantis angliškai.

2543 W. 69 St.

For Rent
DUODU 4 kambarių flatą dykai 

dėl ženotos poros už prižiūrėjimą 
viso namo. Atsišaukite į štorą.

3601 S. Union Avė.

PASIRENDŲOJA 4—5 kambarių 
flatai ant antrų lubų iš fronto, su 
maudynėm. $12.00 ar pigiau. At
sišaukite į štorą.

3601 S. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
ice cream krautuvė, labai geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa. Ne
brangiai. 4518 S. Rockwell St.

TAVERN ant pardavimo. Daran
tis labai gerą biznį. — Greitam par
davimui . v Parduosiu pigiai. Ba
rai priklauso prie biznio. 5617 W. 
63 PI., Clearing, III.

TAVERN tik vieną savaitę kaip 
įrengtas su laisniu, parduosiu už 
$475, 3438 So Emerald Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA puiki farma su ge
rais įrankiais už pigią kainą arba 
mainysiu ant mažos farmos, namo 
ar biznio. Del informacijų rašykite 
Joe Zubriski, Goodman. Wis.

BE SKOLOS, didelė farma už 
$8,000. Kaštavo* pirmiau $18,000, 
$3,000 įmokėti, likusį ant 4 procen
to. 30 gyvulių, sodas, dideli bu- 
dinkai, Slaužis, 2147 Webster Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU ar mainysiu 2 aug- 
štų medinį namą iš priežasties se
natvės. 3637 S. Union Avė., 2-ros 
lubos iš užpakalio.

Box 140
Naujienos, 1789 S. Halsted St

BARGENAS.J2 flatų po 5 kamba
rius Grand Rapida, Mich. 1816 Eli- 
zabeth St. už $2700, cash $1500. 
Kreipkitės pas Wm. Gritėną, 8289 
So. Halsted St. Tel. Triangle 5839, 

•Chicago, III.




