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Puola Nuodingomis Dujo 
mis Seattle Streikierius

Iš HOUSTON, TEX„ DOKŲ IR LAIVŲ DARBININKŲ STREIKO ISLA. Kuopas ir Narius
Prezidento Atsišaukimas

Policija puolė Seattle dokų darbininkus. 
Provokuoja Portland ir Minneapolįs 

' darbininkus. Puola komunistus
40 ŽMONIŲ SUŽEISTA RIAUŠĖSE MINNEAPOLĮS

MINNEAPOLĮS, Minn., liepos 20. —Mažiausia 40 žmonių 
liko peršauta ir sužeista policijai šovus į minią streikierių, ku
rie bandė sutrukdyti trokų operavimą. Pašaukta milicija at- 
steigti tvarką. Pašaukta prie ginklo dar 2,500 milicininkų.

I čia vyksta gubernatorius Olson pasižiurėtį ar nereikėtų 
. paskelbti karo stovį.

Smulkmenų apie sužeistuosius dar nežinoma, tik tiek žino
ma, kad policija paleido apie 100 šūvių į 500 streikierių.

SEATTLE, Wash., liepos - 20. 
—300 mero Smith streiko poli
cijos šiandie puolė 2,000 strei
kuojančių dokų ir laivų darbi
ninkų. Streikieriai buvo mu
šami buožėmis ir mindžiojami 
arklių, taipgi į juos buvo lei
džiamos nuodingų dujų bom
bos. Daug žmonių liko sužeis-

gyventojai ,pašitiko dideliu 
džiaugsmu, beveik tokiu džiau
gsmu, kokiu buvo pasitikta ka
ro paliauba. '

šiandie gyvenimas mieste yra 
sugryžęs į normales vežęs. San
krovos atdaros fr veda gyvą 
prekybą, gatvekariai vaigšto, 
maisto trukumas išnykęs, ga- 
solino automobiliams nebetrūks
ta, teatrai atdari ir pilni žmo
nių.

Bet dar tebėra neišspręsti nie- 
kurie teamsterių, gatvekarių ir 
dokų darbininkų streikai, bet 
tai palikta rūpintis prezidento 
tarybai ' ir kitiems jo patarė
jams. O čia gi randasi John-

6 son, Farley ir šen. Wagner.

Streikieriai gynėsi kuo įma
nydami. Nespėjusias sprogti 
bombas jie mėtė atgal polici
jai, taip kad ir policija nuken
tėjo nuo savo dujų.

Streikieriai buvo užpulti kai 
jie susirinko pikietuoti prie
plauką ir nepraleisti, streiklau
žių^ dėl kurių

, trečiadienį buvo riaušių
Puolimui vadovavo pats me

ras Smith.
OREGONO GUBERNATORIUS 

PROVOKUOJA DARBI
NINKUS

PORTLAND, Ore., liepos 20. 
—Portlando darbininkai buvo 
nutarę paskelbti gentralinį strei
ką iš užuojautos streikuojan
tiems dokų ir laivų darbinin
kams. Bet atvykus nacionalės 
darbo tarybos pirmininkui se
natoriui Wagner, jie streiką 
atidėjo, kad šen. Wagneriui 
duoti progos pasitarti su dokų 
darbininkais ir bandyti tą strei
ką sutaikinti. Bet streikas ta
po atidėtas su viena sąlyga, bū
tent, kad derybų laiku guber
natorius nesiųstų į miestą mi
licijos.

Bet gubernatorius, nors ir 
žinodamas apie tą darbininkų 
sąlygą, lig tyčia tuojaus pa
skelbė milicijos mobilizaciją 
saugoti prieplaukas ir ir streik
laužius, kuriuos laivų kompani
jos samdosi kiek tik jų gauna.

Tečiaus darbininkai vistiek 
nesidavė išprovokuoti ir aštriai 
pasmerkę tokį provokatorišką 
gubernatoriaus žygį, paskelbė, 
kad jie vistieks duos šen. Wag- 
ner prągą vykti į San Francisco 
bandyti laivų ir dokų darbinin- 
k ųstreiką sutaikinti. Generalb 
nis streikas bus skelbiamas tik 
tuo atvėju, jei nepavyktų greitai 
sutaikinti pajūrio streiką.

SAN FRANCISCO DARBI
NINKAI DIRBA

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 20. 
—Generalinio streiko atšaukimą

” r-
Puola komunistus

Nekviesti “tvarkos globėjai” 
—vigilantes ir toliau puola ko
munistus ir jų raštines. Keli 
nužiūrimų komunistų liko areš
tuoti, viena salė sudaužyta, o 
San Jose apielinkėje jie važi
nėja automobiliais, muša gat
vėje užtiktus komunistus ir į- 
spėja, kad jie apleistų Santa 
Clara pavietą.

Pirmiau areštuotieji 300 ko
munistų tebelaikomi kalėjime.' 
Prokuroras ruošėsi juos atiduo
ti teismui, bet dabar tyria jų 
pilietybę, kad surasti, ar nega
lima butų nors kelis jų depor
tuoti.
PROVOKUOJA MINNEAPOLĮS 

STREIKIERIUS
MINNEAPOLĮS, Minn., 1. 20. 

—Nors jau kelinta diena daro
ma pastangos sutaikinti trokų 
draiverių streiką, bet federali- 
niam taikintojui, kun. Haas, 
dar nepasisekė suvesti darbi
ninkus xsU samdytojais, kad 
pradėti tiesigines derybas.

Ikišiol nebuvo bandoma ope
ruoti trokus ir todėl jokių su
mišimų nebuvo. Tečiaus dabar 
policijos viršininkas Johannes 
paskelbė, kad bus bandoma tro- 
ku operuoti streiklaužių pagel- 
ba, po stipria policijos apsau
go. Johannes paskelbė, kad jis 
duos policijos apsaugą visiems, 
kurie tik norės trokus operuo
ti.

Operavimas trokų 4 pagelba 
streiklaužių neišvėngtinai : iš
šauks kruvinas riaušes, kokios 
buvo laike pirmesnio trokų drai
verių streiko.

Susirėmimuose tarp streikuojančių Houston, Texas, dokų ir laivų darbininkų ir streiklau
žių jau trys streiklaužiai liko nušauti ir 4 sužeisti. Viršuj — laivų kompanijų pasamdyti mu
šeikos saugo Houston, Tex., prieplauką. Apačioj — streiklaužiai ginkluotose trokuose gabe
nami į darbą. !

Naciai paėmė savo 
kontrolėn metalo 

industriją
BERLYNAS, 1. 20.^— Vokie

tijos gyventojai yra susirūpinę 
ką jie valgys ir kaip jie gy- 
vens ateiančią žiemą. Tuo yra 
susirūpinę ir Hitleris su savo 
“patarėjais”. Jie mato, kad 
Vokietijos ekonominė padėtis 
kasdie vis labiau4 blogėja, ir jie 
nežino kaip ją pataisyti. Jau 
dabar yra aišku, kad ateinančią 
žiemą bus didelis maisto, ypač 
bulvių trukumas. Gyventojai 
jau dabar pradeda slėpti mais
tą. Slepia ir kitas prekes, nes 
numato ir jų trukumą.

Nacių valdžia pasiėmė savo 
kontrolėn svarbią metalo in
dustriją. Visi fabrikantai tu
rės priklausyti prie tam tikros 
valdžios kontroliuojamos asocia
cijos. Tokia pat kontrolė įvesta 
ir padangų (tairų) pramonėje.

Netrukus reiks mo 
keti už naują “Li- 
tuanicos” motorą

C*

Gal 300 žmonių žuvo 
pietines Lenkijos 

potvyniuose
VARŠAVĄ, 1. 20.

KADANGI Pasaulinė Paroda Chicagoj paskyrė lietuviams 
pasirodyti rugpjūčio 5-tą dieną, ir ji bus žinoma visoj Amerikoj 
kaip “Lietuvių Diena Pasaulinėj Parodoj”,

KADANGI Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, kaipo di
džiausiai lietuvių organizacijai, ytin rupi lietuvių gero vardo 
ir garbės palaikymas pasaulio akyse, ir todėl pereitas SLA. sei
mas Detroite nutarė paremti lietuvių dieną pasaulinėj parodoj 
paaukaudamas lietuvių dienos rengimui tam tikrą sumą pinigų 
iš tautiškų centų,

TODĖL aš, kaipo SLA. prezidentas, eidamas konstitucijos 
man uždėtas pareigas ir norėdamas kad butų vykinamas musų 
konstitucijos pabriežtas tikslas remti svarbius lietuvių tautai 
apvaikščiojimus, kreipiuos į visas SLA. kuopas ir visus SLA. 
narius, prašydamas kad kaip kuopos taip ir visi nariai prisi
dėtų prie Lietuvių Dienos celebracijos pasaulinėj parodoj rug
pjūčio 5 dieną, 1934 m., Chicagoj, III. Tegul Susivienijimo ir 
jo kuopų vėliavos plevėsuoja lietuvių dienos parodoj ir tuomi 
prisideda prie lietuvių garbės pakėlimo ir palaikymo.

Aš ypatingai prašau visas Chicagos ir Chicagos apielin
kių kuopas dalyvauti celebracijose su kuopų vėliavomis, idant 
Susivienijimas butų gražiai ir garbingai atstovaujamas toj die
noj., Taipgi prašau visų narių paremti savo vėliavas skaitlingu 
atsilankymu.

Tolimesnių nuo Chicagos vietų SLA. nariai, kurie rengiasi 
atlankyti Pasaulinę Parodą Chicagoj, yra prašomi taikyti, kad 
jų atsilankymas supultų su Lietuvių Diena, rugpjūčio 5, 1934 m.

Lai Lietuvių Diena Pasaulinėje Parodoj tinkamai ir garbin
gai pažymi Amerikos Lietuvių moralį, tautinį ir kulturinį pa
kilimą ir siekinius.

—F. J. Bagočius, S.L.A. Prezidentas.

^ORHSg
Gubernatorius Olson, farmer- 

laborietis, irgi turi sumobiliza
vęs miliciją.

Užpuolė armijos 
kalėjimą

NEW YORK, 1. 20. — Du drą
sus publikai luotelėj atplaukė 
j Governors salą, New Yorko 
prieplaukoj, kur randasi antro 
korpuso buveinė, nuginklavo 
sargą, paliuosavo du jo saugo
mus ^kalėjime kareivius ir pa
bėgo su jais. Karininkai buvo 
taip nustebinti drąsaus puolimo, 
kad tik negreit susigriebė apie 
tai pranešti policijai, kad ji 
gaudytų puolikus ir pabėgusius 
kalinius.

Žuvo kopiant į Eve 
ręsto kalną

Lituąnięoą H mechanikas V. 
Yesiilaitis dienomis pra
nešė iš Hartford, Conn., kad 
naujam lėktuvo motorui jau 
yra daromi bandymai. Kai tik 
bandymai bus pabaigti ir pasi
rodys, kad viskas O. K., tai mo
toras bus pasiųstas į Wiscon- 
siną įdėti J Lituanicą.

Už motorą reikės dar primo
kėti $5,700 (buvo duota ant 
rankos $300).

Lakūnas F. Vaitkus laukia 
galutino pranešimo iš Williams- 
port, Pa., apie specialį propel- 
Įerį, kuris tenai buvo užsaky
tas. > Jo kaina bus apie $1000.

Duota taip pat užsakymas 
naujam Radio aparatui, kuris 
gali priimti signalus už 500 my
lių. Jisai kaštuos apie $500.00.

Teks įdėti lėktuvui taip pat 
naujias (stipresnis) “landitng 
gear”, pabaigti mokėti .už di
džiuosius gazolino bakus, kurie 
jau yra padaryti ir dedami į 
lėktuvą.

Tuo tepu ALTASS ižde, 
kaip vakar pranešė iždininkas 
p, J. Mackevičius yra $5,600.

Bet kai kurie kolonijų komi
tetai < ir draugijos yra sukėlę 
transatlantiniam skridimui po 
keletą Šimtų dolerių ir dar vis 
neprisiunčiia jų centro iždui. 
Idant “Lituanicos II” ruošimas 
keionei nebūtų sutrukdytas, vi
si komitetai yra prašomi tuo- 
jauš pasiųsti pinigus ALTASS 
iždininkui 2324 S. Leavitt St., 
Chicago, I1L).

Liūtys, 
kurios tęsėsi, pietinės Lenkijos 

savaites ir iššau
kė potvynius labai dideliame 
plote, jau apsistojo ir vanduo 
pradeda atslūgti. Jau 120 la
vonų yra išgriebta, bet- dar pa
sigendama 180 žmonių, kurie, 
manoma, yra žuvę. Tai buvo 
pražūtingiausias potvynis Len
kijos istorijoje. Vista irgi la
bai pakilo, bet nesitikima dide
lio potvynio, nors Varšavas pa
kraščiai ir yra užlieti.

Apskaitoma, kad nuo potvy
nių, nukęntėjo mažiausia 55,000 
žmonių, kurių daugelis tūkstan
čių liko visai be pastogės. La
biausia nukentėjo - Krokuvos 
provincija, nors nemažai nu
kentėjo Lvovo ir Kielco provin
cijos.

Nukentėjusių apielinkių gy
ventojams gręsia badas, nes 
viskas laukuose s sunaikinta. 
Stokuoja ir geriamojo vandens.

Valdžia rūpinasi šelpimu* nu
kentėjusių ir ketina atsišaukti 
i visą šalį aukų. Nuostoliai sie
kia 200,000,000 zlotų.* j • ■*” ‘l" ■ ' f

žuvo kandidato j mė 
rus namuose

GARY, Ind., 1, 20
Hutchins, 32 m., Gary Bre^ing* 
Co. pardavėjas, liko nušautas 
kandidato į Gary merus Bar- 
ney Clayton namuose, kuriuo
se jis gyveno. Jis liko nušau
tas per atdarą langą savo kam
bary. Spėjama, kad jis žuvo 
Gary einančiame alaUs kare, ku
riame jau šeši žmonės nušauti.

2000 žmonių atiduota 
nacių karo teismui

MUENCHEN, Vokietijoj, 1. 
20.—Naujasis rudmarškinių va
das Viktor Lutze viešai prigrū
mojo atiduoti teismui visus, ku
rie skleis nepamatuotus gan
dus. O kadangi Vokietijoj nė
ra laisvos spaudos, kurios ži
niomis žmonės galėtų pasitikė
ti, tai šaly ir sklysta visokiau
si gandai.

Jis taipgi išdavė paslaptį, kad 
nacių karo teismai veikia jau 
nuo liepos 4 d. ir kad tiems teis
mams liko atiduoti visi nacių 
suokalbininkai.

Spėjama, kad tas teismas sa
vo žinioje turi virš 2,000 by
lų. Dachau koncentracijos sto
vykla, kurioj gali tilpti 2,700 
žmonių, yra kimštinai prikimš
ta rudmarškinių.

Chicagai gręsia busų 
darbininkų streikas 

=- Harrj4^eN¥tAGO.—-Chicago Motor 
-Coach-ęo. darbininkai nutarė 
paskelbti ^streiką, rėikalaudami 
pripažinti uniją. Streikas 
prasidės ateinantį antradienį, 
jei iki to laiko reikalavimai ne
bus išpildyti. '

Kompanija nesenai pašalino 
būrį darbininkų už priklausimą 
unijai. Apygardos darbo tary
ba įsakė priimti juos atgal į 
darbą, bet kompanija atsisakė. 
Darbininkams nieko kito neliko, 
taip streiku iškovoti unijos 
pripažinimą. Kompanija ketina 
operuoti busus streiklaužių pa- 
gelba.

MacDonald Kanadoj
QUEBEC, Kanadoj, 1. 20. — 

Anglijos premieras Ramsay 
MacDonald ir jo duktė Ishabell 
atplaukė į Kanadą praleisti tri
jų mėnesių atostogas, kad pa
taisyti pakrikusią sveikatą ir 
pagydyti akis.

V. - _____ _,... . ... .... ■ ,,

Chicagai ir apielinkei federa' 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir gal dar karščiau.
Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:- 

20.

WASHINGTON. 1. 20.WASHINGTON. 1. 20. —Har- 
riman Hosiery Mills iš Harri- 
man, Tenn., susitaikė su NRA 
:r atgaus Mėlinąjį Arą. Iš tos 
priežasties kojinių dirbtuvės 
vėl atsidarys.

> CALCUTTA, Inijoj, 1. 20. — 
Gftutą žinių, kad buvęs Angli
jos armijos kapitonas Maurice 
Wilson, žuvo lipdamas į augš- 
čiausjjį pasaulio kalną Evereste 
Jis lipo vienas, lydimas kelių 
tarnų. Jie spėja, kad jis žuvo 
28,000 pėdų augštumoj, arba 
apie 6,000 pėdų nuo viršūnės. 
To kalno viršūnės dar niekas 
nebuvo pasiekęs.

■ -.......... - - •
NEW YORK. —Pereitą sa

vaitę Nevv Yorke gimė 2,282 
kūdikiai. Tai yra šių metų re
kordas.

Prūsija uždraudė
Sinclair raštus

PrusiBERLYNAS, 1. 20 
jos valdžia uždraudė skaityti ir 
pardavinėti garsaus Amerikos 
rašytojo Upton Sinclair raštus. 
Jo knygos konfiskuotos.

Tai esąs tik “legalia” žings
nis, nes jo raštai jai? pernai li
ko uždrausti ir jo knygos su
degintos.

(Upton Sinclair yra socialis
tų rašytojas. Kelios jo apysa
kos yra lietuviu kalbon išvers
tos: “Raistas*’, - “Anglių Kara
lius” ir k.).

Dar 30 žmonių žuvo 
naujame potvy

nyje Lenkijoj
VARŠAVA, 1. 20. —Dar 30 

ar 40 ž<nonįų žuvo patvynusiai 
Vislai nunešus tiltą Sandomiro 
mieste. Tarp žuvusių yra įl 
kareivių, kurie šoko gelbėti 
skęstančius. į

Karščiai užpuolė ;
CHICAGO.—Čht^ago ir centr 

Valinius vakarus užpuolė karš-, 
.čių banga. Užvakar karštis 
sieke 96 laipsnius, vakar biskį 
mažiau. Bet drėgnas oras da
rė karštį nepakenčaimą. Oro 
biuras sako, kad šiandie gali bū
ti dar karščiau. z /

Bet/ Chicago dar buvo lai
minga palyginus su kitais mies
tais. Iowa valstij oj užvakar 
karštis siekė 113 laipsnių. Va
kar irgi veik visur Kansas, Ne-
braska,; Mo., Lowa valstijose buk susitaikė su savo vyru, 
karštis siekė toli virš 100 laips- “Tarząni/” Johnny Weismuller

. NEW YORK, L 20. — Ant
roj karščių bangoj nuo kait
ros pasimirė du žmonės. Karš
tis buvo nedidelis, tik 88 laips
niai, bet drėgmė paarė jį ne
pakenčiamą.

SPRINGFIELD, III., 1. 20. — 
Keturi žmonės apdegė, trys jų 
sunkiai, kada privatiškas lėk
tuvas iš New Orleans užsidegė 
nusileisdamas Springfield air- 
porte.

LOS ANGELES, 1. 20. — 
Meksikietė aktorė Lupę Valez

nių. ir perskirų nebusią.

Sausra naikina gru 
dus Kanadoje

WINNIPEG, 1. 20. — Tyri
nėjimo komisija paskelbė, gru
dų pasėliai Saskatchewan vals
tijoj, kuri daugiausia užaugina 
kviečių, yra veik visai sunai
kinti sausros . Jų nebegali iš
gelbėti net ir oro pagerėjimas.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Iš SAN FRANCISCO STREIKO I

Dvi mirtys.
Pas mus štai kokios naujie

nos. Liepos 2 d., apie 6 vai. 
ryto buvo rastas ant lovos ga
lo persisvėręs ir negyvas Vin
centas Bagdonas, Bridgett st., 
Westville. Jis buvo- apie 67 
metų amžiaus, nevedęs, paėjo 
iš Gerininkų kaimo, Vaįnuto 
parapijos, Tauragės apskričio. 
Sako, kad velionis turi seserį 
Lietuvoje. Amerikoje buvęs 
brolis, kuris mirė anksčiau.

Liepos 6 d., velionis buvo 
palaidotas Lietuvių Tautiško
se kapinėse, Westvillėje.

Mirė Kazimieras Rimkus« I

Sulaukęs 45 metų amžiaus 
mirė Kazimieras Rimkus, se
nas Westvillės gyventojas, 
gyvenęs prie McKinley ave- 
nue. Jis susirgo liepos 5 d., 
apie 7 vai. ryto. Per burną ir 
nosį pradėjo tekėti kraujas. 
Buvo pašauktas daktaras, ku
ris ligonį prižiūrėjo per dvi 
dienas, šeštadienį, liepos 7 d., 
ligonis buvo išvežtas į Lake 
View ligoninę, Danville. Bet 
daktarų pastangos negelbėjo, 
nes K. Rimkus mirė apie 8:60 
pirmadienio, liepos 9 d., rytą. 
Velionis negalavo per ilgą lai
ką. Sako, turėjęs kokią tai 
smegenų plėvės ligą.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Kotryną Rimkienę. Ji 
buvo antroji K. Rimkaus žmo
na. Pirmoji žuvo nelaimingai 
apie 20 metų atgal kuorpet pa
skendo Ford River upėje. Pir
moji žmona paliko Kazimie
rą ir Joną—du sunu. Daugiau 
įpėdinių velionis neturėjo. 
Kiek žinoma, jis paėjo iš Tel
šių apskričio, Varnių parapi
jos ir Lukštų kaimo. Vienas 
brolis, Juozapas, gyvena/ So; 
Chicagoj, o antras — Liudvi
kas—Lietuvoje.

Velionis buvo iškilmingai 
palaidotas Lietuvių Tautiško
se kapinėse. Po apeigų šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, į kurią 
kūnas buvo nulydėtas iš na
mų, karstas nutraukė į kapi
nes. Ten klebonas Vipartas 
atliko kitas • apeigas už velio
nio sielą ir pasakė gražų pa
mokslą. Apeigose jam padėjo 
atvykę klerikai.

K. Rimkus buvo Tautiškos 
parapijos komiteto narys ir 
globėjas? Buvo visų gerbiamas 
ir su visais sutikime gyveno 
per daugelį metų. Priklausė 
prie SLA ir Westvillės Šv. 
Petro ir Povilo draugijos. Vi
sas Westville jo liūdi, ypatin
gai žmona ir du sūnus.

— Senas Mainierius.

kodėl pažangieji neišrinko Mi
kalausko • į vicę-prezidentus, 
kam į įstatų komisiją išrinko 
kum M., Valadką ir tam pana
šiai. Sandariečiaj 37-tame sei
me sulaužė visuotino balsavi
mo tradiciją ir dabar drįsta 
priekaištus daryti. •>

Besikalbant pasijutome jau 
piknike. Radome dikčiai auto
mobilių. Muzika jau grojo, 
šokių mėgėjų būrelis jau tre
mpė į muzikos taktą, kiti vai
kštinėjo, Šnekučiavosi, trauke 
alų. Kviečiam ir mes vienas 
kitą prie alaus. Čia sutikom 
daug pažįstamų ir vėl visi 
kalbam apie SLA. seimo pik
niką. Šiandien, piknike beveik 
visi žmonės matyti, pažįstami, 
bet SLA. seimo piknike “Biru
tės” darže jautėmės lyg 
ne Detroite, bet svetimoje 
lonijoje, kurios tautiečių 
pažinojome, bet kuriuos 
geidavome pažinti. Bet 
ten su visais susipažinsi į tokį 
trumpą laiką. Ilgai pasiliks 
musų atmintyje SLA. šeiminis 
piknikas. .

Besikalbant visi praleidome 
linksmai laiką prie ežero, toli 
nuo miesto durnų ir bildesio. 
Lietuvių Pašalpos klubo gal 
liks gražaus pelno. Apie 9 v» 
vakaro skirstemės namo. J. B.

Bank of Chicago.
Kadangi kai kurios asociaci

jos ’ (bendrovės) raportavo, jo
ge! reikalavimai tokių paskolų 
esą visai menki, tai Federal 
Home Loan Bank of Chicago 
pataria duoti daugiau garsini
mu vietiniams laikraščiams ir 
gauti daugiau vietos juose, 
kad atkreipti visuomenės dėme
sį į galimumą gauti paskolas ■. >■

Kaip šitoks vajus atsiliepia 
visuomenėj, bankas parodo pa
vyzdžiu. Pasak jo vedėjų, vie
na įstaiga miestely susidedan
čiam iš 30,000 gyventojų, kiįr 
namams taisyti paskolų visai 
nereikalauta, ėmė garsinti apie 
teikimą paskolų
jaus iš jos pradėta imti pas
kolų po $50,000 kas mėnuo.

O dėka šių paskolų atsirado 
darbų vietos darbininkams — 
dailydėms, plasteruotojams, mū
rininkams ir kitiems.

štai šitokiais sumetimais Fe
deral Home Loan bankas ir 
ragina spulkas naudotis gali
mumu teikti žmonėms reika
lingas namų remontui paskolas 
—ypač kad nuostoliai apsaugo- 

iki 20 nuošimčių paskolin- 
sumos.

vakarą pasaulio parodoj su di
deliu pasisekimu4. Pamatysime 
musų nenuilstantį darbuotoją 
p. Beliajų su šokėjų grupe; Jie 
taipgi 
mins 
musų 
tuvių

šį vakarą Pirmyn choras 
rengia smagią pramogą—išva
žiavimą į Willow Springs miš
kus Dambrausko farmoj. Tai
gi maloniai kviečia atsilankyti 
skaitlingai dainininkų tėvus, rė
mėjus ir visus * simpatizatorius.

Nakties tylumoj tarp žaliuo
jančių medžių pasiklausysime 
didžiausio Chicagos choro ‘dai
nų, kurias dabar jie dainuoja 
po vadovyste p. K. Steponavi
čiaus kiekvieno ketvirtadienio j gos nėra,—Juozas.

kas ketvirtadienis links- 
parodos lankytojus. Tai 
kviesliai ateinančiai Lie- 
Dienai!
to, žinoma, bUš -gera

muzika šokiams yra gera 
platformė; bus skanių užkan
džių ir šalto alučio—kas norės. 

Tat visi, jauni ir seni, kurie 
tiktai mylite linksmumą, esate 
kviečiami į šį išvažiavimą. Įžan-

esą

DSka šio va-

Waukegan, Dl
Lietuvaitė laimėjo keturių 
metų stipendiją i Chicagos 

Vnivei'sitetą.

Waukegano llietuvaitė Eu- 
genia Gurskis, 122 N. Utica 
Street, laimėjo stipdendiją į 
Chicagos universitetą ir jį 
lankys per keturius ateinan
čius metus.

Ji išėjo laimėtoja kvotimuo
se, kuriuos davė visiems high 
school baigusiems studentams 
Lake Apskričio mokyklų su
perintendentas W. C. Petty. 
Geriausiai pasižymėjęs tuose 
kvotimuose gauna stipendiją 
nuo valstijos. Po viena tokių 
stipendijų valstija skiria kiek 
vienam apskričiui.

Kursas universitete jaunai 
ir gabiai lietuvaitei nieko ne
kainuos apart mokesnių už 
laboratorijos įrankius. z

Pasisekimo jai moksle, ku
riame, kaip jau matyti, ji gra
žiai pasirodo. U. I.

Kalkes, fosforas ir iv* * t

Detroit, Midi
Piknikų įspūdžiai.

Sekmadienį, liepos 15 d., pa 
tinka mane draugas Justinas 
Pilko ir užkalbina važiuoti į 
L. P. P. klubo pikniką. Prie to 
klubo priklauso beveik visi 
pažengesni Detroito lietuviai 
vyrai ir moterys.

Nutariam ir važiuojam. At
einam prie automobilio. Ten 
jau laukia musų drg. Derinai- 
tienė ir drg. Petras Kučinskas. 
Pirmiausiai paspaudę po de* 
šine sėdam į Justino “Dad- 
žių”. Jis tuojau pasuka į žie- 

kraštą, traukdamas į 
daržą, kurį nese- 

lietuvis ukinin-

mių
Marv Grove 
nai atidarė 
kas.

Užvedėme 
orą, apie

kalbą apie šiltą 
naująją vietą 

piknikams, bet greitai nukry* 
pome į SLA. 38-to seimo dis
kusijas. Kalbame apie delega
tus, apie išrinktus viršininkus, 
ect. Liepos 1 d., 352 kuopos 
susirinkime buvo išduotas de
legatų raportas, kuriuo did
žiulė didžiuma buvo labai pa
tenkinta. Vienok atsirado vie
nas neužganėdintas sandarie
ms, kuris pradėjo išmetinėti,

Kalkės reikalingos kaulų au
gimui, kraujo krekėjimui, nor
malei veikmei širdies, fiziolo
ginei nervų veikmei ir energi
jai priduoti raumenų veikmei.

Pirmiausiai kalkės randamos 
piene, vaisiuose, daržovėse pa
lyginamai gana gausiai. Mėsa 
ir miltai turi labai mažą kie
kį kalkių.

Fosforas yra reikalingas su- 
budavojimui kiekvienos ku4no 
celės. Be fosforo celės nesi
dangintų. Taip pat, įeina į su
darymą . kaulų ir plasmos ir ki
tų skysčią. Fosforas randasi 
organiniam junginyj sykiu su 
ptotenais, riebalais ir krakmolu. 
Fosforas pagelbsti visokioms 
liaukoms ir galima jo rasti tų
jų liaukų išduodamame skys
čiuje, kaip tai: piene ir <sexua- 
liniame elemente ir Lt. Fosfo
ras randamas dideliame kieky 
kiaušiniuose, kvietyje (čialamė 
grūde, bet ne baltuose miltuo
se), avižose, džiovintose pupose 
ir riešutuose.

Augantis gyvūnas gali pa
kankamai rasti mineralų rei
kalingų jo lamui iš neorganiš
kos medžiagos; todėl nereikia 
per daug susirūpinti, kad su
teikus augančiam kunui gyvu-

Valstijos milicija gabenasi kulkosvaidžius “karo laukan 
saugoti prieplaukas ir apsaugoti streiklaužius. 1

mą atskilai dar su kalkėmis 
fosforu ir geležim.

Dr. A. L. GraiČunas.

tą negalima lengvai padaryti, 
reikia pasitarti su geru gydy
toju. Burna ne dėl kvėpavimo.

— FLIS.

Tinkamas kvėpavi 
mas.

Mes kvėpuojame gyventi, ar 
ba kitaip sakant, mes gyvena
me kvėpuoti. Musų gyvastis 
priguli nuo šviežio oro, kurį 
įgauname į knną. Svarbiau
sias dalykas sveikatai netik 
tinkamą orą kvėpuoti, bet tin
kamai jį įkvėpti.

Daugelis žmonių kvėpavimo 
reikalu yra tinginiai. Kadan
gi taip lengva įkvėpti orą, jie 
papranta netinkamai kvėpuo
ti. Tas jų kvėpavimas neneša 
naują orą į plaučių visas da
lis, ypatingai į plaučių viršų. 
Mes gerai suprantame, jog ne
vartotos dalys plaučių leng
vai įtraukia ir laiko ligų ge
malus.

Gilus kvėpavimas natūraliai 
įtraukia gerą «ji* 
ir reikia •iatšifi|h 
'puojąnt reikia 
gerklę, krutinę

Tinkamas .kvėpavimas turė
tų prasidėti nuo diafragmos 
ir reikėtų vartoti krutinę ir 
kaklą. Nėra reikalinga save 
išpusti idant lengvai kvėpuo
ti. Tinginys gali tuoj priprasti 
giljai kvėpuoti ir sykį pripra-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Spulkų darbuoto jų ir 
paskolų ieškotojų 

dėmesiui

syięzią orą, 
tgp" jog kvė- 
vartoti nosį, 
r plaučius.

kyti. Yra daugelis kvėpavimo 
pabandymų, kurie prisideda 
prie gero kvėpavimo ir geros 
pozitūros. Kiekvienas turėtų 
kas rytą ir naktį, kuomet atsi
kelia ar prieš einant gulti, 
pakelti rankas virš galvos ir 
su pakėlimu rankų giliai įkvė
pti ir nuleidžiant rankas iš
kvėpti. Reikia tiesiai ant a- 
biejų kojų stoti per pabandy
mą arba truputį pasikelti ant 
kojų pirštų kvėpuojant ir nu
sileisti iškvepiant. Tinkamas 
kvėpavimas nukreips gerklės, 
nosies ir gerklinių išsišakoji
mų kroniškas ligas. Visuomet 
reikia įkvėpti per nosį^ Jeigu

šiomis dienomis Federal Home 
Loan Bank of Chicago išsiunti
nėjo savo nariams, finansinėms 
įstaigoms Illinois ir Wisconsin 
valstijose, pakvietimą, dalyvau
ti konferencijoj Chicagoje, 
Palmer ;House viešbuty, šešta
dienį, liepos 21 d. Konferenci
joj viena svarbiausių pasitari
mo temų busį^okia: the Natio
nal Housing ''Ąct/

Naęįęgalio j^ą'fnų akto skirs
ny# antras., riį^ako^kad staty
bos ir paskolųįasbciacijos (spul- 
kos), kaip ir* kitos finansinės 
įstaigos, gali* duoti paskolas 
modernizavimui ir pataisoms 
namų iki $2,000 tuo ar kitu 
atveju, ir kad . šitokios paskolos 
bus apdraust^.^ nuo nuostolių 
iki 20 nuošimčių paskolintos 
sumos. Fondai, kuriuos vietL 
nes asociacijos vartos kaip mo
dernizavimui paskolas, galima 
gauti iš Federal Home Loan

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 
' LINIJA

New Yorko
į KLAIPĖDĄ. 

Gothenburgį

.kelione
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Išplaukia iš New Yorko , 
GRIPSHOLM, ........ Liepos 25 
KUNGSHOLM, Rugpiučio 18 
DROTTNINGHOLM, Rugpj. 25 
GRIPSHOLM, ....... Rugsėjo 6
Kreipkitės į vietinį agentą arba:

SWEDISH AMERICAN , LINE 
181 N. Michigan! Avė., Chicago, UI.

ST.PAUL’S
HOSPITAL
828 W. 35th Place

TeL YARDS 2909
Tel. BOULEVARD 6060 

CHICAGO, ILL.

.Corliis W. Lamont
bankieriaus Thomas W. La
mont, Morgano partnerio, sū
nūs, kuris tapo areštuotas Jer- 
sėy City, N. J., policijos už pi- 
kietayimą dirbtuvės. Jis pasi
davė areštui, kad išbandyti 
teisme draudžiančius pikietavi- 
rtią įstatymus.

goninė, kur kiekvienam ligoniui 
visuomet’ suteikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas. -Medikalis, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar
navimas už 10 dienų, normaliuo
se atsitikimuose $50.00, Išėmimas 
tonsilų, daktaro patarnavimas,, 
ligoninė ir operacijos kambario 
saskaita kainuoja $20100.

ma

Bridgeport
Sekmadieny, liepos 15 d., įvy

ko krikštynos Klemenso ir Pra
nėj Norkų sunaus Edwardo.

Kūmas buYo Povilas Vaivada 
(iš Montreal, Canada), o kū
ma p-lė Stase Latviniutė iš Chi
cagos.

Ta proga Universal kliubo 
svetainėj buvo surengtas šau
nus balius, kuriame dalyvavo 
gražute būrys p.p. Norkų gimi
nių ir draugų.

Muziką parūpino Jonas Lend
raites. šeimininkės buvo p.p. 
Kemėšięnė ir Rimkienė; “bar- 
tenderis”------jaunas vyras Vin
cas Šulinskas, kuris pats svai
galų nevartoja.

ą 18. gatyės 
u. Jie turi

Hal-
Kadangi jie yra man- 

ir biznis

apielinkės
bučernę adresu 2033 So
sted st,
dagus žihonės
jiems gerai sekasi. Laimingos 
jiems kloties gyvenime.

—J. L. G.

TUŠTI LEBEUAI 
ANT KENK

JOKS grosernin- 
kas ne pa mis 1 i s 
apie tokius lebč- 
Utis. Jis žino, kad 
iina daugiau nei 
vardą geram pro- 
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, 

kad ir vardas reiškia.
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos įmonės, nuo įspū
džio, kurį jie daro, štai kodėl 
ir šis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED E1CHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Klausykite kasdien WCFL v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisomo kaip ilgai jus sergate, 
nei kas suklldo justi ligoje. Jeigu jus 
rinitai norite būt išgydyti, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
steigč tūkstančiams urnomis Ir kroni
komis ligomis sergančius i sveikatą.

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

ečzaminAcija dykai
Mes esame priešingi augštom ratam: ku
rias ima kaikufle gydytojai ’ ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir bičdhuomeha, gali pilnai pasinau
doti thusų pasekmingu gydymu.
Ar jus Sergate, RHEUMATISMU, INKS
TU, KEPENŲ. ; KRAUJU. SKILVIO, 
NERVŲ. ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria šių ųmiti arba kroniškų ligų, vyrų 
arba moterų! Tai ateikite. į Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE ‘DYKAI KNYGUTES /

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.
Oifiėd valandos: 16 iki 8 v. vak. kas
dien: Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

Nedeiloj, 10 iki 1 v. potrtet.

Vienų Metų Sukaktuvių Parė kaip 
ALUDĖS BIZNYJE

Įvyksta šeštadieny, Liepos 21 d., 1934
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus 

i musų vienų metų sukaktuvių atidarymo lietuviškos užeigos. Bus 
skanių užkandžių, šaltų gėrimų, geros muzikos; linksminsimės iki 
ankstyvo ryto.

■ Kviečia J. M. IVINŠKAI 
3430 So. Halsted Street

DRAUGIŠKAS BANKIETAS
Kviečiu visus pažįstamus ir nepažįstamus 
galėsime susipažinti ir laikų linksmai pralei 
sti. Taipgi bus imami paveikslai ir bus pui 
ki muzika. Tris mikrophonai. Garsios daini 
ninkės dainuos, šokis — ir taipgi bus duo 
dama dovanos.

Nepamirškite aplankyti našlikės.

EMMA’S CAFE

Didislšpardavimas
GALUTINAI

Kainos Sumažintos
i'' ;............. X< W .-X- « .•

ANT

REFRIGERATORIŲ IR 
Drabužių Plovyklių

Šios pagarsėję 
MAYTAG 

plovyklės pilnai dirbtuvės 
pernaujintos, pirmiau par- 
siduodavo po $175.00, šia
me išpardavime sumažin
ta kaina ĮĮft
tik........... 43.0U
Naujausios 1935 metų ma
dos MAYTAG plovyklės 
parsiduoda Rf)
lik po  VVavU

Negirdėtai numažintos kai
nos ant visokių augšlos 
rųšies

REFRIGERATORIŲ
Naujausios mados, pilnos 
žėimyniškos mieros, refri- 
geratoriai, verti vieną treč 
dalį daugiau, čia parsi
duoda $QQ 
tik po ....... Q9i3U

Lengvus Išmokėjimai
. . t ■ *

Didelė nuolaida už senas

Pritaikomi Visiems

plovyklės ar ledaunes į 
mainus ant naujų.

Šie pasluhjmai trumpam laikui. Matykite tuojaus

manufactūrins

4179-83 Archer Avė.
Tek Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

' COMPANY®^

2536-40 W. 63rd St
TeL Hemlock 8400
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Pirmyn
Pur

Julia Saduliutė

Buk ALTASS nariu
Roseland

Roosevelt F urniture CoĮspūdžiai iš pikniko Senas Antanas.Olga Runkis

atsilankyki

713 West 18th Street

Aldona Jurgaitis

Vatiniai matrasai

PIKNIKASCHICAGOS LIETUVIU
RYTOJ, LIEPOS-JULY 22 0., 1934 JUSTICE PARK, Archer ir Kean Avenue

Pirmyn’s Moon 
struck Again!

jums 
nčius

Miegamojo
Valgomojo

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

Šiandie ir rytoj Da 
riaus ir Girėno jud 
žiai rodomi veltui

tepalo 
Dar 

auka- 
nenu-

nematydamas 
vėl nuėjo 

nebemiegojo.

Suvienytas Amerikos Lietu
vių (Politikos Kliubas surengė 
išvažiavimą liepos 15 d.

Apie 1 vai. popiet susirinko 
prie Balčuno svetainės didelis 
kliubiečių ir jų svečių būrys.

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

Klausk kaip gali nusipirkti namą, jeigu turi 
Building and Loan Šerų šioj 'ištaigoje

siusKrrPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

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

LITHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS m

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

swimming pool. *
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.________

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

V. J. Stankūnas Lithuanian 
Villoj adresu 11212 So. Wes- 
tern A ve., kurią užlaiko p-nia 
A. StankVnierie, šiandie ir ry
toj rodys veltui Dariaus ir Gi
rėno išleistuvių iš Chicagos ir 
kitų aviacijos dienų judžius.

P. Stankūnas savo studijoj

Argi nenorėtumėte įsigyti |savo namams 
naujus rakandus tuo pačiu laiku sutaupant 
didelę sumą pinigų? Jei taip — atsilankyki
te Roosevelt Furniture Co. krautuvėm Čia 
dabar vyksta didelis rakandų išpardavimas. 
TIK PAŽIŪRĖKITE Į ŠIUOS BARGENUS:

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS 
KONTESTAS

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 z 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

CENTRAL’S DIDŽIAUSIS LIEPOS MĖNESIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENĮJ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.

M. Makutenienčs ali 
nej pagautas vagis

Bridgeportas — Liepos 19 d. 
rytmetį apie 3:30 valandą ne-

Partly because the lašt Moon- 
lįght Picnic was washed out at 
midnite*,' būt mostly beęause 
si/ch a very good time was 
being had by all up to that 
time—and even after 
is giving another for its mem- 
bers, their parents and friends, 
at Dambrauskas Farm tonite.

Dambrauskas farm is a ųuaint, 
romantic little spot, and how 
that moon beams down upon 
it! It is the perfect, setting 
for a perfect evening with a 
perfect crowd. Brush the dust 
off your town ear and come 
fearly. The fun begins at seven, 
and all are welcome. If you are 
onė of the uninformed, Dam
brauskas Farm is located on 
Willow Springs Road, a short 
distance off Archer Avė.

—Jacųues GrandmesniL

Helen Vespender
Gražuoles vis daugiau in- 

domauja gražuolių kont'estu 
lietuvių dienos karalaitei iš
rinkti. Tarp naujai įstojusių 
kontestan yra Julia Saduliutė, 
Olga Runkis, Aldona Mįlle- 
riutė, Aldona Yurgaitis ir He
lenaVespenderaitė. Sekamą sa
vaitę bus didžiausias jų subruz
dimas stoti kontestan. Karalai
tės rinkimo balius įvyks rug
pjūčio 1 dieną Lietuvių Audi
torijoj. Kontestan galima įsto
ti iki liepos 28 d.

4.95
Čia galime suminėti tik mažą dalelę tų bargenų, ku

rie jūsų laukia Roosevelt Furniture Co. krautuvėje. Su
prantama, šie bargenąi bus tik ribotam laikui — todėl 
paskubėkite.

Septynių dalių valgomųjų kambariu setai, padirbti iš geriausio — WALNUT medžio ...... J.  $*>ft |"A

Vagiliai išplovė šoninių ali
nės durų apačią ir per skylę 
jlihdo į vidų. Bartenderis, An
tanas Gemantas, gulėjęs kam
bariuose prie alinės, išgirdo 
bildesį. Jisai pasiėmęs brau
ningą įėjo į alinę, bet tuo laiš
ku dar nieko nebuvo alinėje. 
Mat, vagiliai dar tiktai buvo 
pradėję briaUtis vidun, o pa
jutę žmogų viduj nutylo.

Bartenderis 
nieko nužiurėtino 
gulti. Bet jau 
Jis laukė kas dėsis toliau.

Kiek, laiko praslinkus vagi
liai ir vėl ėmėsi darbo. Išlauž- 
dami durų apačią jie padarė 
bildesį, ir bartenderis vėl 
atsikėlė ir pasiėmęs braunin
gą įėjo į alinę povai. ’ X .. . r .

Šį kartą jis. pastebėjo žrųo- 
gų už baro. Tada bartenderis 
šovė, bet brauningas užsikir
to. Greitai susitvarkęs, bar
tenderis vėl šovė, o vagilis 
negaudamas progos pabėgti 
sugriuvo už baro. Gi kiti trys 
vagilio draugučiai, kurie jau 
buvo atsidarę alinės duris, 
spruko lauk/Su trimis kvortoj 
mis degtinės. *

Iššovęs keturius kartus ir 
paguldęs vagilį ant grindų bar 
tenderis ėmė barškinti į pai-

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

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

P. PRONSKUS
10758 So. Edbrooke Avė.

Dešimčiai minučių praslinkus prašyti svečiai aplankė M. 
po pirmos išvažiavo į pikniko Makutėnienės alinę adresu 
vietą keturi dideli trokai pilni 3464 So. Lituanicą aVe. 
žmonių ir virš 20 aujtomobilių. 
i Kada šis būrys pasiekė pik
niko vietą, tai ten rado jąu di
doką publikos būrį belaukiant.

Tuoj . prasidėjo vaišes šaltu 
alum. Apie ketvirtą yalaridą 
prasidėjo visokios žaismės, ku
riose laimėtojams duota dova
nos. O tų dovAnų buvo visas 
vežimas.

Rožių žemės choras, arba 
kaip jis save tituliuoja, šakar 
makar choras, sudainavo aštuo- 
nias daineles gana vykusiai, šis 
choras yra gan plačiai žinomas 
Chicagoj ir apielinkėj.

Toliau traukta, laimės tikietai.
Midget radio laimėj 
vinskas, kiaulę T. Kareiva, au 
tomobilio stabdžius ir 
$2.00 Betty Almaniutė. 
buvo ekstra doleris, kurį 
vo J. P. Waitches, bet 
girdau kas jį laimėjo.

(Publikos buvo apie porą tūk
stančių ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių. Tai buvo šioj kolo
nijoj šauniausias išvažiavimas.

Reikia atiduoti kreditas ren
gimo komisijai, kuriai vadovai 
vo pp. Julius „ Strumilas, Br. 
Petkus, St. Misiūnas, St. Diu- 
želis, A. Drąugelis ir jų padė
jėjai. Muzika buvd V. Juciauš.

Dabar dar pranešiu, kad kliu- 
bo susirinkimas įvyks antra
dienį, liepos 31 d., A. Balčuno 
svetainėj. Atsiveskite savo 
draugus ir prirašykite j uos prie 
kliubo.

KIEKVIENA JU NORI BŪTI LIETUVIU 
DIENOS KARALAITE

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 ONA ALELIUNIENfi,
3251 So. Union Avė. Tel. Victory 5635

v CHICAGO, ILL.

Atidarą kasdien išskyrus ATDARA SEKMADIENIAIS
Antradieniais, Ketvirtadieniais nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų 
ir šeštądieniais iki 10 vai. vakare.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 6 v. v.

pą, nes yiršuj alinės gyvena 
žmonės, ^ię, pabudę, nubėgo 
žemyn su šautuvais ir pašau
kė policiją. ♦

Atvažiavusi policija rado 
paguldytą “kostumerį”. Areš
tuotas vagilis pasirodė esąs 
apielinkės gyventojas, vyru
kas virš 20 metų; vyrukas dar 
pasisakė, kad du jo broliai 
esą policininkai Ghicagoj.

Antanas Gemantas sakosi 
todėl 

jo šūviai nepataikė į

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

_ __ _  --v IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. . SpecialiSkai gydo litras pilvo, plaučiu ir pūslės, uznuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 

gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir iSgyd* 
__ _______  ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
NedSliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. • Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5578

Seklyčios Setai, 
kambario Setai 
kambario Setai verti iki $150, 
dabar tik ................. $29.95
Užbaigimas išpardavimo

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

special ................   $19.75
9x12 Fclt Base Rūgs $3.98 
Pusryčiams Setas   $9.95 
Gasiniai Pečiai, porce-

liniai ......  $29.50
$50 Lounging krėslai $14.95 
Karpetų Šlavykai ......  $1.79
Floor Liampos, Bridge

Liampos arba Table
Liampos po .............. $1.98

Kortoms lošti staliukai
po .............................. 59<

Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATER KENT — PHILCO 

RADIOS..
Taipgi Norge, Leonard ir kitų 
elektrikinių Refrigeratorių pi
giausiomis kainomis. Cash ar
ba lengvais išmokėjimais.

J. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 So. Halsted 
Street

Seklyčių setai, musų pačių dirbtuvėje padirbti su pilna 
garantija ir parsiduoda tik už ................ $

Trijų dalių miegamųjų kambarių setai $J|O

adresu 3315 So. Halsted St. yra 
padaręs ir Įeit. F. Vaitkaus ju- 
žius.—F. Bulaw.

Daktaras
Kapitonas 

Paiauliniame kare

»buvęs susinervavęs
keturi
vagilį. Ale, girdi, kitą kartą 
jau mokėsiąs nušauti holda- 
perį kaip kokį kiškį.

— Senas Petras.

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
I’hone SEELEY 8760

Chicagos Lietuvių Draugija yra viena stambiausių lietuvių patalpinių organizacijų Chicagoje. Penkiolika Pikniko pradžia 10 vai. ryto, užbaigia 10 valandą vakaro. Įžanga svečiams 25 Centai.

Aldona Milleriutė

ik
1 &. nk

'į1PiliH a %■ Ja w

šimtų vyrų ir moterų yra šios Draugijos nariais^ Neabejotina, kad ir šitas piknikas bus vienas didžiausių 
piknikų šią vasarą. ' ;

Visi Chicagos Lietuvių Draugijos nariai esate kviečiami dalyvauti savo Draugijos piknike, taipgi kal
binkite dalyvauti savo gimines, draugus, pažįstamus. Muzika, šokiai, dainos, Rakausko orchestra, Roose
velt Furniture Co. “Laudspikeris”, šalti gėrimai, skanus užkandžiai, kaimyniškos pašnekos, malonus juokai 
ir daug kitų įvairumų bus šiame didžiausiame lietuvių organiacijos piknike.

P. S.: Kurie norite važiuoti trokais, malonėkite susirinkti sekamose vietose: Bridgeport—Wm. Sadau
skas, 3305 Lituamica Avė. (Auburn Avė.) 10:30 vaL ryte, Brighton Park------ Dan. Greben, jo trokai paims
iš sekamų vietų: 4001 Brighton PL (Archer ir Brighton PI) kaip 11 vai. ryte, 4154 So. Artesian Avenue, 
kampas 42 ir Artesian kai*ll:30 ryte ir prie Peoples Furniture Co., 4177 Archer Avė. kai 12:30 vai. p. p. 
Kelionė iš Chicagos ir atgal—35 centai.
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VISUOTINAS STREIKAS ATŠAUKTAS.

šioje vietoje jau buvo nurodyti tie įvairus keblu
mai,. su kuriais teko susidurti visuotino streiko vadams 
San Francisco mieste. Jie pasirodė taip dideli, kad va
dai buvo priversti streiką atšaukti po to, kai jisai buvo 
prasitęsęs truputį daugiau, kaip tris paras.

Iš to aišku, kad skelbti generalinį streiką buvo klaį- 
.. da- ' ” .. ./

Bolševikuojantieji ir kitoki kraštutinio radikalizmo 
elementai, žinoma, mano, kad, priešingai, buvo klaida

- tą streiką stabdyti. Savo spaudoje ir savo agitaciniuose 
mitinguose jie daug kalbės apie unijų vadų “parsidavi
mą” ir kitokias nedorybes. Bet tie, kurie žiuri, per “mo
ralybės” akinius į darbininkų judėjimo klausimus, aiš
ku, negali jų kaip reikiant suprasti.*

Darbininkų kovose su darbdaviais, panašiai kaip ir 
ginkluotose armijų kovose, reikalinga strategija. O pa- 

~ matinė strategijos taisyklė yra tokia: puolant priešą rei-> 
kia turėti savo pusėje jėgą persvarą. Blogas bus kovosi 
vadas, kuris stengsis su nepakankamomis jėgomis eiti į 
ataką prieš stipriausias priešo pozicijas. J

San Francisco visuotinas streikas, kaip žinome, iš
sivystė iš prieplaukos darbininkų kovos su laivų kompa-s 
nijomis dėl unijos pripažinimo ir atlyginimo už darbą. 
Tie darbininkai streikavo apie mėnesį laiko, ir kadangi 
kompanijos vis nenorėjo jiems nusileisti, tai jiems į tal
ką atėjo kitos darbininkų grupės. Jos nutarė eiti į “sim-' 
patijos streiką”. Tuo budu laivų krovikų ir jurininkų? 
streikas išsiplėtė, į generalinį streiką.

kada tai įvyko, mes pastebėjome komunistų spau- 
doje džiaugsmingus pranešimus, kad visa Amerikos bur
žuazija “nusigando” San Francisco streiko. Toliaus to
je pačioje spaudoje buvo reiškiama dar daugiau- džiaug
smo: girdi, jau “nusigando” ir valdžia ne tik San1 
Francisco meras ir Califomijos gubernatorius, bet ir 
Washingtonas. žodžiu, juo daugiau “nusigandusių”, juo 
geriau!

Bet iš tiesų, tai kaip tik priešingai. Kol uosto dar
bininkai kovojo tik, prieš laivų kompanijas, tai jie turė
jo prieš save mažąZf saujelę kapitalistų. Bet kada štrei- 
kas pasidarė visuotinas, tai kovojantieji darbininkai at- 
sistojo ne tik prieš visus to miesto kapitalistus, bet ir 
prieš smulkius biznierius, kurių biznį streikas supara- 
ližiavo, ir pagaliaus prieš visus streiko apimtos srities

- gyventojus. Kapitalistas ar nekapitalistas, kiekvienas; 
•• žmogus, gyvenąs San Francisco mieste, susidūrė su dau-į

gybe kliūčių ir nemalonumų, kilusių streiko pasėkoje: 
su transporto keblumais, su pavojum, kad-gali pritruk-s 
ti maisto, ir 1.1. * *

~ Kada uosto darbininkų streikas išaugo į visuotiną, 
tai, streikininkų skaičius padidėjo šimtu tūkstančių; bet 

, prieš streikininkus pradžioje stovėjo tik keli šimtai lai
vų savininkų. O kai iškilo generalinis streikas, tai strei
kininkai atsistojo prieš miliono gyventojų miestą su vi
su to miesto valdžios aparatu, kurį tuo jaus pasiskubino 
sustiprinti valstijos gubernatorius, atsiųsdamas kariuo
menę į streiko vietą. . /

Aiškus dalykas, kad visuotinas streikas daug ma
žiau sustiprino darbininkus, kovojusius dėl savo būklės 

• pagerinimo, negu priešingąją pusę. Jo;-dėka, jėgų per- 
svira toje kovoje griežtai pasikeitė darbininkų nenau- 

... dai. Šitokia atmaina kovos fronte visai nebuvo pamato 
džiaugtis. Į

: Streiko vadams kitokios išeities ir nebuvo, kaip visuo
tiną streiką atšaukti, paliekant originalį laivų krovikų 
ir jurininkų streiką tose ribose, kuriose jisai buvo pra
džioje. Jei tai nebūtų buvę padaryta,! tai visi dalyvavu
sieji streike darbininkai butų susisukę neišvengiamo 
pralaimėjimo. < - .

~ z Tie asmens, kurie pakišo San t Francisco darbinin
kams generalinio streiko idėją, matyt, protauja taip, 
kaip tie tariamieji “revoliucionieriai”, kurie mano, kad 
juo didesnis uždavinys, tuo lengviau jį atlikti, nes dide
lis uždavinys iššaukia masėse entiAziazmą, kurio jos ne
turi mažiems tikslams. Tačiau jie užmiršta, *kad entu
ziazmu negalima nugalėti visus sunkumus, kurie yra su
rišti su dideliais uždaviniais. į

Bet San Francisco streike pasireiškė ir labai svar
bus teigiamas, dalykas, tai -— • nepaprastas darbininkų 
solidarumas. Jeigu po visuotino streiko atšaukimo ne-

.'VJ
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komisarėlio džiaug
smas.

Buvęs amerikietis Julius 
Daubaras dabar sovietų Rusi-, 
joje turi komisarėlio vietą ir 
rašo savo draugams Ameriko
je, negalėdamas atsidžiaugti sa-' 
vo laime. Jisai esąs ‘‘kultūros 
darbo atsakomingas darbinin
kas’1, vadinasi, valdininkas švie
timo ministerijoje. Kada maža
mokslis žmogus patenka į švie
timo ministeriją ir dagi gauna 
joje atsakomingą vietą, tai su
prantama, kad jam džiaugsmas. 
Bet, galima labai paabejoti apie 
vertę “apšvietoš”, kurią jisai 
ir panašus j jį “švietėjai” tei
kia žmonėms.

Daubaras sakosi šią vasarą, 
tūrįs atostogas ir apsigyvenęs 
kaime netoli Maskvos.

“Paėmiau kambarį ant 3- 
jy mėnesių, moku 175 , rub. 
už 3 mėn.”, rašo jisai.

Tai išeina beveik po 60 rub
lių per mėnesį — už vieną kam
barį ūkininko stuboje! Nė Ame
rikoje tokių kainų farmeriai ne
ima, nors čia kambariai būna 
išnuomojami su visokiais pato
gumais.

Tai dar kartą parodS, kiek 
mažai vertės turi bolševikiškas 
rublis. s

Daubaras toliau savo laiške 
pasakoja apie religiją, kuri Ru
sijos kaime dar iki šiol turin
ti nemaža pasekėjų, ypač tarp t 
moterų. Paskui kalba apie pa
saulio karo pavoju ir sako: į 

'“žiūrėkite, kaip ginkluoja
si imperialistinis pasaulis. 
Mes negalime nuošaliai būti 
ir žiūrėti, kol jie mums už 
gerklės pagriebs. Mes turime 
gyvenimo reikalus taip pasta
tyti, kad mes galėtumėm 
priešą mušti ne tik nuo Bal
tųjų ir Juodųjų jurų ; (iki 
kur? — “N.” Red.), bet ii? 
ant visų musų riibežiaus vie
tų;' ir ginklais ir žiųonėmis 
aprūpinti taip, kad ant kelių 
metų užtektų ginklų, žmonių 
ir maisto.”
Taigi dėl to, kad “imperia

listinis pasaulis” ginkluojasi, 
tai ir *‘mės” ttirime ginkluotis. 
Ginklavimosi lenktynėse su im
perialistais Daubaras mato so
vietų Rusijos išganymą, žino
ma, jisai sako tiktai tą, ką vy
resni už jį -komisarai skelbia.

Tame pačiame kaime, kur 
Daubaras atostogauja, esą sta 
tomą amunicijos fabrikas. Ji-: 
sai rašo: . •

“Gia apie ikaimą eina dide
lė .statyba. Statomas didelis 
šalies gynimo fabrikas. Visur 
sargyba stovi... Abeliai, kur 
nevažiuok, visur akmenys, 
plytos, kalkės, smėlis, med
žių ir geležies krūvos,, visut 

, trūksta darbininkų, taip, kad 
ir juodadarbių trūksta,

“žinai, ‘drauge, kaip link
sma gyventi — kas diena vis 
nauji laimėjimai socialisti-' 
niam kovos fnonte ‘ ir musų 
.statyboj. Kitą dieną prisiei
na trumpa su valgiu —- rie-. 
balų stoka...”

Jeigu komisarams ir komisa- 
rūkams būna trumpa su vai* 
giu, itai galima įsivaizduoti, ko- 

■ kia tehai yra būklė paprastiems 
darbo žmonėms.

Amunicijos fabrikams, armi
jos, policijos ir žvalgybos už
laikymui -valdžia išleidžia kra
što sutaupąs, jo žmonės: badau
ja. Tai tokia^tenai “proletariš- 
lęa laimė”.

Nors Hitleris sunaikino visas 
Vokietijos socialistų organizaci
jas ir spaudą, bet darbininkų 
mases pakreipti savo pusėn jam 
nesiseka. Neseniai įvykusiuose 
darbininkų atstovų rinkimuose 
Vokietijos fabrikuose laimėjo 
ne “nacių” kandidatai, bet so
cialistai, kurie į rinkimus ėjo; 
po vardu “neitralįų”. Nežiūrint 
hitlerininkų teroro, socialistai 
gavo apie du trečdaliu darbi
ninkų balsy. Apie tai rašo ei
nąs Kaune žurnalas “Darbo Vi
suomenė”, būtent:

Visiems žinoma, kad Hitle
rį sukurstė ir šelpė pinigais 
Vokietijos kapitalistai, jų rei
kalus ginti jis stojo prie val
džios. Šiaip Hitlerio sąjūdį rė
mė daugiausia deklasuoti ele
mentai : valdininkėliai, įsisko
linę ūkininkai ir namų savi
ninkai bei dalis bedarbių, va
dinamasis iliumpenproletaria-' 
tas, visi laukdami išganymo 
iš Hitlerio. Į sąmoningų dar
bininkų eiles Hitleriui sunku 
buvo ir yra įsibrauti. Nors 
darbininkai persekiojami, jų 
sukurtosios organizacijos už
darytos, bet fabrikų darbi
ninkija neina paskui Hitlerį. 
Anksčiau fabrikuose būdavo 
darbininkų renkamos į m o- 
n i ų tarybos, kuriose dau
gumą sudarydavo išimtinai 
Socialdemokratai. Rinkimai į 
pertvarkytas įmonių tarybas!

ką tik įvyko pirmą kartą prie 
Hitlerio valdžios. Apie tai 
“Daily Herald” rašo: “Nacio
nalsocialistų vyriausybę rim
tai rūpina liaudies masėse au
gantis nepasitenkinimas ir 
pasipiktinimas, kuris krypsta 
prieš esamą režimą. Visa tai 

• padidino paskutinieji darbi
ninkų atstovų rinkimai fa
brikuose, kurie vyko pagal 
naują darbo įstatymą. Dau
geliu atsitikimų, nepaisant 
visų propagandos ir persekio
jimo priemonių, nacionalso
cialistų kandidatus nugalėjo 
“neitralieji”. Visose valstybes 
dalyse, kiekviename pramo
nės centre išrinkti “neitra
lieji”: tai žmonės, kuriuos 
darbo draugai pažįsta’ kaip 
buvusių profesinių sąjungų 
žymius veikėjus, ankštybes- 
niuosius socialistus ar komu
nistus. Propagandos ministe- 
ris Gebęls nori darbininkus 
privilioti naujais pažadais, o, 
vidaus reikalų komisaras Ge
ringas graso naujomis dra
koniškomis priemonėmis”.- 
Spauda praneša, kad socialis
tai už savo kandidatus surin
ko apie du trečdaliu balsų. 
Nors Hitleris skelbia, kad 
marksizmas nugalėtas, bet jis 
pats sau netiki, nes policijos 
pranešimuose skaitome: “Ir 
čia, pramonės srityje šliaužia 
vėl raudonieji požmogiai iš 
savo urvų, J kuriuos jie bu
vo subėgę prieš pergalingą 
tautinę revoliuciją. Prieš ke
lias dienas jiė vėl išplatino 
purvinus terlenimus ir purkš
čia savo nuodus prieš musų 

.garbingus vadus ir nepalygi
namus S A ir SS 
masi^yra,- gyvas, 
bininkai.
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-*Liudesis nę tame... — ne-j 
lauktai garsiai, skaudžiai, per; 
greitai judėdahias, staiga pra
šneko SalaveiČikas. — Ne čia! 
O štai čia ir čiąl...

Jis parode savo kaktą ir 
krutinę.

—Kas taip? — Saninas ra
miai paklausė.

—-Klausykite, — dar garsiau 
ir su didesniu ,skausmu tęsė 
.SalaveiČikas; ot, jus šian-. 
die užgavote žmogų ir sųtpu-: 
šėte jam veidą... ir jus dargi, 
gal būt, suard&te jo gyveni
mą... Jus, susimildamas, nepy
kite ant manęs, kad aš taip 
klausiu*, dėl to, kad aš labai 
daug galvojau.%. Aš, ot, čia sė
dėjau ir galvojau, ir man pa
sidarė labai negera... Jus, Su
simildamas, atsakykite man!'

Jo mandagi šypsena aki
mirksniu sukreipi veidą.

—Klauskite ką tik norite, — 
šyptelėjo Saninas. — Jus bijo
te mane įžeisti, ar ką? Šituo 
m,anęs neįžeisite. Ką aš pada
riau, tai ir padariau... jeigu 
aŠ manyčiau', kad padariau ką 
nors bloga, tai ir pats pasa
kyčiau...

—Aš norėjau paklausti jus, 
—Šąlayeičikąs atsipeikėjęs pa
sakė: — jus manykite ką no
rite, jus tą žmogų visai nžmu- 
šėte^; '• .į *

to aš nesiginčiju 
Šanihas atsakė: — teikiam 
žmogui, kaip Zarudinas, sun
ku kitaip ir • . iŠsipafc&oti, ^tai 
ir užbąigė arba su manim ar
ba įpW.'Su' Bet su ma**
niin Jiso. psichologinis mo- 
moiitas paneigtas: jis buvo 
visai sumuštas, iad galėtų 
mane sumišti tubjlaMS, o pas
kui jau pritruks įjčgų... Jo reU 
kalias užbaigtas! j

—Jus tą rąmiaa sakote?
—*Ką reiškia pramiąi”? — 

u aš uega- 
ii ;4iuf iri, kai vištą

.‘I’"

Į?'.

sužvangindamas retežį.
—Gal būt, jūsų tiesa, — liūd

nai kalbėjo SalaveiČikas: — 
bet argi visuomet taip būti-i 
nai... O gal būt, butų buvę ge
riau jums patiems pernešti 
smūgį...

—Kaip geriau? — Saninas 
pasakė: — smūgis pernešti vi-* 
suomet yra biauru! Kodėl gi... 
kuriuo budu?... /

- , —Ne, jus paklausykite ma
nęs! — greit perkirto Salavei
Čikas ir dargi lyg maldauda
mas ištiesė ranką 
tas butą gemų !

—Dėl Zarudino — supranta
ma.

—Ne, ir dėl jus pačių... ir 
dėl vįsų... jus tik pagalvokite!

—Ach, Saiaveičik,— su leng
vu nekantrumu pasakė Sani
nas: — tai vis senos pasakos 
apie tinkamą pergalę! O prie 
;o šita pasaka labai netikusi... 
Tinkama pergalė ne tame, kad 
būtinai atstatyti žandą, o tame, 
kad būti teisingu pats savo są
žinei. O kaip tos tiesos atsiek
ti — vis tiek pat, tai atsitikti
nas ir supuolamas dalykas. Nie
ko nėra baisesnio už pasidavi
mą, pasidavimas yra pats bai
siausias dalykas pasauly, — 
jeigu žmogus iki smagenų kau
le daro pastangas ant savęs, 
tai atsigauna tik nuo ko už sa
ve galingesnio.

bet tamsu- 
jo veido iš-

silpnas pro

gai būt,

SalaveiČikas staiga susigrie
bė sau už galvos, 
moj jau nesimatė 
raiškos.

—O pas jtnane
tas, — dainuojančiu balsu iš
tarė jis: — aš dabar nieko ne
galiu suprasti ir ne visai žinau, 
kaip reikia gyventi!...

—Ir dėl ko jums reikia žino- ” 
ti? Gyvenkite, kaip paukštis 
skrajoja: norisi mostelt deši
niu sparnu — plasnoja, reikia 
aplenkti medį — aplenkia...

—Bet, juk, tai paukštis, o 
aš žmogus! — SalaveiČikas su 
naivišku rimtumu atsakė.

Saninas nusikvatojo ir jo 
linksmas vyriškas juokas stai
ga pripildė gyvenimu visus 
tamsius kampus pustelninko 
name.

SalaveiČikas pasiklausė jo, o 
paskui pakraipė galva.

—Ne, — 
prabilo jis: 
mokinsite, kaip gyventi! Nie
kas neišmokins manęs, kaip 
gyventi L..

—Tas tiesa, gyvent niekas 
neišmokins: gyvenimo menas 
yra talentas. O kas šito talen
to neturi, tas arba pats žūsta 
arba žudo savo gyvenimą, pa
versdamas jį į liūdną pražiopso- 
jimą be šviesos ir džiaugsmo.

(Bus daugiau)

lyg nuskriaustas 
- jus manęs neiš-

piauna, o Čia visgi žmogus... 
Mušti sunku... Tiesa, visgi 
truputį malonu turėti savo jė
gas, o visgi biauru... Biauru, 
kad taip žiauriai išėjo, bet 
mano sąžinė rami. Aš — tas 
tiktai atsitikimas; Zarudinas 
gaišta dėl to, kad visas jo gy
venimas buvo užtaisytas ant tę- 
kio kelio, ant kurio ne tai ste
bėtina, kad vienas žmogus pra
žuvo, o tas stebėtina, kaip jie 
visi nepražūva! žmonės moki
nasi užmušti žmones, bado savo 
kūną ir visai nesupranta, ko
dėl ir kam jie tai daro... Tas 
idiotiška, beprotiška! Jeigu iš
leistum bepročius į gatvę, jie 
visi susipiaųstys... Kuo aš kal
tas, kad apsivaliau nuo tokio 
bepročio ?

—Bet jus užmušei jį! — Sa
laveiČikas drąsiai pakartojo.

—O šitą tegul apeliuoja Vieš
pačiui Dievui, kuris suvedė mus 
ant tokio kelio, ant kurio ne
buvo galima išsiskirti.

—Bet jus galėjote jį sulai
kyti, pagaut už rarikųl...

Saninas pakėlė galvą.
—Tokiuose atsitikimuose nie

kas nepaiso, o ir kas iš to iš
eity? Jo gyvenimo pareiga! bu
vo šluoti, nežiūrint, kas iš to 
.išeity... Man nėra reikalo jį už 
tanky laikyti!... Jam buty dar 
Vienas 'įžeidimas ir tieki...

SalaveiČikas keistai išskėtė 
rankas ir tylėjo.

Nejučiomis temo iš yisy kam
pų. g Saulėleidžio žaros juosta 
aštriais kraštais išrėžta tarp 
juody stogų, darėsi vis šaltes
nę ir traukėsi tolyn. >Po ximba- 
rais susikaupė skaudus juodi 
Įšęšėliai, ir kartais atrodė, kad 
buriasi kokia tai paslaptinga 
baime, atėjusi ant visos. riakį 
ties . užimti savo paslaptingu 
gyvenimą Šitame tuščiame it 
užmestame kieme. Gali būt, j v 
tyjys žingsniai nuramino Sul
toną, matomai, jis greit išlin
do iš budo# ir atsitūpė, garsiai

r..
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Lietuves Akušeres
Mrs. AneliaLietuviškas žydukas

dėl visokiu akių

Cicero
Graboriai

Ruošia gražų skauda

Ir vėl Dillinger pabėgęs

TeL Lafayette 8572

LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

randai

ž iškilmingas

už visų pagrabą $250.

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Trys banditai padare holda-t 
pą valgykloj adresu 4241 So. 
Halsted st. Banditai pasipelnė 
$106 ir pabėgo.

YRA 
PAVOJINGA

patyrė, kad nužiūrėti asmenys 
apleido vietą kokias penkias 
minutes anksčiau.

vieną skandalą, kuriame yra 
įvelti politikieriai ir valstybės 
pinigai.

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

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

Pocahontas mine'Yun 4 tonai ar 
daugiau $7.00 už tonų 

TEL. REPUBLIC 8402

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockweU St. 
Tel. Republic 9728

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje Ir apielinkėje 

Didelį ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848Ketvirtadienio vakare, lie

pos 19 d., Street Railway and 
Busmen’s Union turėjo susi
rinkimą Ashland Boulevard 
auditorijoj, ši unija priklau
so Amerikos Darbo Federaci-

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. NedčUoj pagal sutarimų 
Ofiso Teki Boulevard 7820 
Namu TeL Prospect 1980

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vidaus reikalų sekretorius 
Harold Ickes kanseliavo fede- 
rales valdžios žadėtą paskolą 
$6,877,000 Chicagai. Pasak se
kretoriaus, užstatas paskolai 
atrodo ne pakankamai tvirtas. 
Šiuos pinigus Chicagos tėtu
šiai norėjo gauti, kad užbaig
ti statymą tilto per Chicagos 
upės žiotį, kur pravestas yra 
vadinamas Outer Drive.

Laimėjo 2 valandų 
streiką

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Apiplėšė valgyklų Hal 
sted gatvėj

Ruošiasi streikui ant 
radienj

Kanseliavo $6,8?7,000 
paskolų Chicagai

Čiai ir viešnios maloniai pra
leido laiką. >

AČiu p-niai Daugen ir. p. E. 
Paronas už jūsų gražų daina
vimą ir ^palinksminimą musų 
visų. Ačiū p-niai Mersch ir p- 
niai Stašaitis už sukvietimą mu
sų visų. a

Tai bus malonus prisimini
mas musų gyvenime ant visa-

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

>718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
. Tel. Boulevard 4139

SVILANIS
šiuo pasauliu

8 valandų ry- 
sulaukęs apie 38

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Stambų gengsterj nu 
šovė

Nežinomas asmuo nušovė 
Michael Quinlaną, vieną iš 
buvusių prohibicijos laikais 
stambiųjų butlegerių. Quin- 
lan tapo nušautas ketvirtadie
nio vakare Banzia , restorane 
adresu 6325 Cottage Grove 
avė.

Miestely Oak Park high 
school amžiaus berniokai žais- 
mavietėse priėmė madą ne*, 
dėvėti šią vasarą marškinių 
lošiant tenisą I ar beisbolą.

Miestelio meras sakė poli* 
cininkamš prižiūrėti, kad ber
niokai dėvėtų marškinius.
' Berniokai užprotestavo. Gir

di, jei mergšėms leista nešioti 
tik trumpas kelnaites ir lošti 
tenisą nuogoms nugaromis, 
tai yra neteisinga jiems, vy
rams, užmauti maišus ant pe
čių. Ba ir jie nori saulės 
spinduliuose pasimaudyti.

Rezultatas toks: policinin
kai ’ numojo ranka į duotą 
jiems mero paliepimą, kaip į 
neįvykinamą gyveniman pro- 
hibiciją.

Vaikai nugalėjo įmesto 
merą

P. CONRAD
Dn/TTAf I> A T? A Ct 1 11U JL wkjri.vA.Jt’ Aio

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų st 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St
Englevood ■ 6883-5840

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

Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas 1 VISAI VELTUI 
Dariaus ir Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUANIAN VILLA

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

K. Jarusz! 
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany 

Avenue 
. Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tn e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims it mer
ginoms patari
mai dovanai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long A ve 

Chicago. III.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, DL 
TeL Cicero 5927

Jos susirinkimas ketvirtadie
nio vakare nutarė paskelbti 
streiką ateinantį antradienį, 
liepos 24 d. Unijos prezidentas 
Ralph Stolzman pareiškė, kad 
streikas suparalizuos visą bu- 
sų judėjimą Chicagoj.

Šis streikas yra paseka to, 
kad busų kompanija — Chi
cago Motor Company — hese- 
niai pavarė iš darbo 15 šofe
rių. O pavarė todėl, kad jie 
pasižymėjo aktyvumu organi
zavime į nepriklausomą nuo 
samdytojų uniją busų šoferių.

Unijos prezidentas Stolz
man, kai tie 15 šoferių 'tapo 
pavaryti iš darbo, važinėjo į 
Washingtoną ir ten įrodinėjo 
neteisingą kompahijos elgesį. 
Jisai gavo iš Nacionalės Dar
bo Tarybos įsakymą kompani
jai, kad ji priimtų pavarytus 
asmenis atgal į darbą. Ta
čiau kompanija neatkreipė 
dėmesio į įsakymą, ir dabar 
busų šoferiai nutarė paskelbti 
streiką.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 8. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

Nušautas politikieriaus 
namuose

92 operuotojai botelių (mo
torinių laivelių) pasaulinėj 
parodoj sustreikavo ketvirta
dienį. Po dviejų valandų 
streiko jie laimėjo reikalavi
mus — būtent $20 algą savai
tėj, o $25, jeigu dirbs nuo 70 
iki 80 valandų per savaitę.

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 £o. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.I. J. zou* 
'GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 6203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct. , 
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Lietuvių Dienos 
Ženkleliai

Įsigykite dabar lietu
vių dienos ženklelius.

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

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu 
lietuvių dienos parade.

Ženkleliai parsiduoda 
po 35c.

Draugijos ir kliubai 
gali pirkti savo na
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

&TN0S R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos,* jums 
gali suteikti palengvinimų.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbčjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO. ’ <
183 West Lake St., Arti Wells St.

DR. HERZMAN
' Iš RUSIJOS

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

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

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktaru Drau 

gijos Nariai.__________

Harry Hutchins, 29 m. sels- 
manas, sėdėjo prie lango na
muose L. B. Claytono, Lake 
kauntes (Indiana valstijos) 
šerifo padėjėjo. Clayton da
bar stato kandidatūrą j Gąry 
miesto merus demokratų par
tijos sąrašu.

Kada' Hutchins sėdėjo Clay
tono namuose, 3685 Pennsyl- 
vania avė., nežinomas pikta- 
daris paleido į jį kulką iš šau
tuvo ir užmušė vietoj. Ka
dangi Hutchins, kiek žinoma, 
priešų neturėjęs, tai manoma, 
kad kulka buvo taikoma ne 
jam, o namo savininkui Ciay- 
tonui. Hutchins tapo nušau
tas naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį 12:10 valandą.

KOSTA NTA S
Persiskyrė su 

liepos 20 dienų, 
te 1934 m 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Utenu apsktv Malėtų valsčiaus, 
Švedų vienkieinio.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterj Juzefų, 2 sūnūs, Alfon
sų 4 metų, Danny 3 metų, 2 
brolius Kazimierų ir Steponų, 
švogerį Jonų ir Barborą Deč- 
monus ir giminės Amerikoj, o 
Lietuvoj seserį Stepanijų ir 
švogerį Juozapų Bučius.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4504 S. Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
liepos 23 dienų. 1 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Kostanto Svilainio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai, Broliai, 
švogerys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4189.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Dręxel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniška ligų

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

Valandos] 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Illinois valstijos senato ko
misija tyrinėja skundus prieš 
Illinois Emergency Commit- 
tee. Skundai sako, kad ko
miteto darbuotė esanti nena
ši; kad tūkstančiai dolerių ei
kvojama be reikalo, kad apie 
$500,000 nuolat yra avansuo
ta (išmokėta pirm laiko) 
stambioms groserio daugmenų 
firmoms; kad metai po metų 
kai kurie asmenys gauna pa
šalpą, nors jau turi darbą, 
kuomet kiti, neturintys darbo 
negauna pašalpos, nors yra 
labai reikalingi jos; kad tar
nautojai imą graftą, ypač reik- 
menėmis, nors gauna algą. 
Ryšy su šiuo tyrinėjimu Val
stijos senato komisija klausi
nės advokatą James A. Pe
tersoną, kuris tūlą laiką at
gal buvo paskirtas neregulia- 
rumams pašalpos teikime ty
rinėti, bet rezignavo matyda
mas, kad negali jokios koope
racijos savo darbui susilaukti 
iš valdininkų. Trumpai kal
bant, artimoj ateity galima 
laukti iškylant Chicagoj dar

RUDOLPH RUMCZAKS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Uepos 20 dienų, 2:15 valandą 
po pietų 1934 ių.» sulaukęs 3 
metų amžiaus, gimęs Chicą- 
goję.

Paliko dideliame nubudime 
tėvų Izidorių, motiną Barborą, 
brolius Izidorių, Edvvardą. dė
des, tetas ir giminės.;

Kūnas pašarvotas, 
County Morgue.

Laidotuvės įvyks liepos 21 
dieną, 1 .yal. po pietų iš Ma
žeikos koplyčios bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero, kapines.
i Visi a. a. Rudolpho Rum- 
czaks giminės^ draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempiųią, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialų atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėboj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
/ kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6122

DR. S. BEEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street .

Valandos: —- 1—3 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Ačiū visiems draugams ir 
draugėms už malonumą ir triū
są, kurie mums surengė siur
prizą pas pp. Stašaičius, prie 
Gage Lake, šio mėnesio 15 d. 
Tai buvo musų. 15 metų vedy
binio gyvenimo'*'  sukaktufvės.

Dėkojama jums visiems už 
tokią gražią dovaną ir p.p. Sta- 
saičiams už vietą, kur visi sve-

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. CanWl 6174

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvių Daktarų
**w**wvw*****—

Tel. Ofice Wentworth 6830
Res. Hyde Park 8895

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

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

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS v

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 288d

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

DR. RUSSELL 
lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Antradienio vakare 
Chicago avė. policijos

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th SL

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.
darže.

basetlija, šo- 
ir gėrimai 

atva«

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. Vincent S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS 

Valandos kasdien 10 iki 12, 1 iki 5 
7 iki 8:30. Nėdčboj sulig susitarimo 

756 W. 35 St. 
Telefonas Yards 0344 

CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėboj pagal sutarti

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 

COMPANY 
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

East 
stoty 

surykiuota 20 policininkų. Po
licijos kapitonas Stege prane
šė jiems, kad John Dillinger 
ir du ar trys jo bendrai esą 
sustoję Y. M. C. A. trobesy 
adresu 30 West Chicago avė. 
— pusė blėko nuo policijos 
stoties. .

Bet kai policininkai atsilan
kę į Y. M. C. A. trobesį, tai

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wa»hington St 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 90<' 
Res. R3<9 So. Hermitage Avė.

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojame už $95 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus/pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $250.

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių

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

• akys, tuomet jau jums reikia
akinių. ——

Dr. John J. Smetana įvairus Gydytoj
OPTOMETRISTAS 1 ~

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j80 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta.

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Sekmadienį, t. y. liepos 22 
dieną, pp. Pikieliai, plačiai ži
nomi 18 gatvės apielinkej 
biznieriai, rengia pirmą susi
pažinimo pikniką buvusiame 
Svelaįnio

Bus Pikielių 
kiai, užkandžiai 
Pikieliai kviečia publiką 
žinoti į pikniką. >

Pp. Pikieliai rengia 
išvažiavimą /

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas Yards <118^ •!Stanley P. Mažeika
z Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
r CHICAGO, ILL.

LietuviaiDaktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Roseland

<W>

Rytoj adv. K. P. Gugis kalbės 
roselandiečių piknike

SLA. 139 kuopos rengiamas 
piknikas įvyksta rytoj, liepos 
22 d., Washington Heights 
miške, prie 107 st. ir So. May 
st. Pikniką tikimasi turėti di
delį, nes visi kuopos nariai 
yra pasižadėję dalyvauti ir 
taipgi atsivežti savo draugus. 
Piknike yra pasižadėjęs būti 
SLA. iždininkas adv. K. P. 
Gugis, kuris pasakys prakalbą 
Susivienijimo organizacijos 
reikalais.

Kaip žinoma, paskutinis 
SLA. seimas, laikytas Detroi-

______;.. ............. ..
te, Mich., yra nutaręs įvesti 
daug naujų patvarkymų Susi
vienijime. Apie tokius naujus 
patvarkymus bei reformas ir 
bus kalbama. Roselandiečiai 
jau seniai begirdėjo adv. K. 
P. Gugį kalbant Rosėlande:

Feliksas Shatkauskas, radi
jų taisymb specialistas, pikni
ke grojis savo radio garsia
kalbiu visokius lietuviškus 
rekordus. <

Tai bus puikus piknikas, 
jžangos nereikia mokėti jo
kios. Važiuok ir baliavok.

—Ą; Narbutas.

NAUJIENOS, Chicago III.
» Į UI.I įl I> f    

Iš

Cicero
Lietuvių Improvement Kliu 

bo darbuotės

Užbaigimui
LIEPOS MENESIO 
Siūloma Didžiausi

BARBENAI
PROGRESS

KRAUTUVĖJE

$70.00 Seklyčiom Setai

33.00
$50.00 Gesiniai Pečiai

26.50
$65.00 Nauji RADIOS

29.50
$30.00 9x12 KAURAI

14.75
$10.00 Plieninės LOVOS

4.95

po

po

po

po

po

$7.50 Lovom Springsai po

’3.95.
$80.00 3-šmotų Bedroom 

. SETAI po

39.50
Tvirti Kukniniai Krėslai

98c
$120.00 Nauji 

REFRIGERATORIAI

’77.50

po

$65.00 Drabužių Plovyklos

34.50po

Lengvus išmokėjimai.
Didelė nuolaida už senus 

daiktus j mainus ant naujų

UBE
3222-26 S. Halsted St

Tel. Victory 4226
O t.

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedelią, 11-ą 
vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kilocycles.

Lietuvių Improvement Kliubo 
susirinkimas įvyko liepos 17 d. 
Liuosybės svetainėje. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Prisira
šė nemažai naujų narių. ,

Susirinkime skaityta įvairus 
laiŠkai-korespondencija. Tarp 
kitko buvo laiškas iš Lietuvių 
Dienos Komiteto su užkvietimu 
dalyvauti tą dieną pasaulinėj 
parodoj; antras užkvietimas tai 
dalyvauti šv. Antano parapijos 
piknike. Sulyg kliubo nusista
tymu ; nutarta dalyvauti liuos- 
noriai.

Toliau skaityta laiškas huo 
Cook County Civic Council, kad 
kliubas padėtų išleisti nuosavą 
laikraštį, ba yra daug kas tak
sų mokėtojams pranešti. Nu
tarta prisidėti su $5.00.

Po to sekė įvairus komitetų 
raportai. Išduota raportas ko
miteto, kad lankėsi pas vandens 
superintendentą. Kliubų Tary
bos atstovas dalyvavo tuo rei
kalu konferencijoj ir pranešė, 
kad nebuvo galima nieko nu
veikti.

Pikniko komitetas raportavo, 
kad liko iš parengimo apščiai 
pelno. Komitetas kliubo vardu 
dėkoja biznieriams, kurie tuo 
ar kitu būdų prisidėjo prie pik
niko pasisekimo, ir- plačiajai 
publikai už skaitlingą atsilan
kymą.

Nutarta įsigyti nuosavą ra
šomą mašinėlę ir geresnę ant
spaudą.

Nutarta balandžio mėnesį 
rengti kliubo 30 metų gyvavi
mo sukaktuves. Išrinkta komi
tetas svetainei parūpinti.

Dar išrinkta dvi pastovios 
komisijos tai tėmyti mokyklų 
ir parkų tarybų darbuotę.

— Kliubietis.

Lietuvių Tautinių 
Kapinių lotų savi
ninkų susirinkimas
Lietuvių Tautinių Kapinių lo

tų savininkų pusmetinis susi
rinkimas įvyko liepos 18 die
ną, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. A. Tamkevičia buvo šio 
vakaro pirmininku. Jis pranešė 
lotų savininkams, kad kapinės 
nupirko žemės 40 akrų už $16,- 
000, Sumokėjo pinigais už pirk
tą žemę $10,000. Likusieiris 
$6,000 yra padarytas morgičius 
ant penkto nuošimčio. Kapinės 
dar turi į morgičius įdėtų pi
nigų $27,000, o taipgi banke, 
čekių sąskaitoj, virš $3,000. 
Pranešė, kad lotų kainos kai 
kuriose sekcijose yra numažin
tos net ant pusės, jei palygin
ti su kainomis, kokios pirmiau 
buvo. Ateity trustisų mintis yra 
rengtis ofiso statymui.

J. Balčunas pranešė, kad ka
pinės turėjo ant J. Kulio namo 
$500 boną ir jis buvo išrink-* 
tas bonų savininkų susirinkime 
už pirmininką, taipjau pirkėją 
foreclosure pardavime. Bet dėl 
nežinomų priežasčių G. Šukys, 
neatsiklausęs bonų savininkų, 
pasirinko pirkėju J. Baltušį. 
Užpirkėjai sudarę raštišką su-* 
tartį tarp bonų savininkų. Ka
da Baltušis' reikalavo J. Bal- 
čuno pasirašymo, tai jis (Bal
čunas) pareikalavęs sutarties 
kopijos, kad trustisai galėtų ją 
aptarti. Bet Baltušis griežtai

/.................... ............. ............... .................... .....«

IŠSKIRTINA PROGA 
Mes siūlome nepaprastus bargenus iš fuftijo įgytus automobilius ko
kius Chicagą dar nėra mačiusi; T

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainiis ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
BU1CK paskiausis 1931 De Lux, WILLYS-KNIGHT 1932 De Luxe 
Sedan. Mažai vartotas. Originalia, ’ 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $1700, musų kaina $9Q£ 
tiktai ....................... .
HUPMOBILE De Luxe sedan 1931. 
Kaip naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai
kais. Duodama 90 dienų $99^% 
garantija. Tiktai ........
REO 1931 sedan. Mažai var
totas. Puikus, išbaigimas ir tairaii 
Kainavo naujas virš $990 
$2300, musų kaina tiktai mfcV 
AUBURN 1931 Sedan. Puikiam 
Stovy. Turi 6 ratus, tajrus $911% 
kaip naujas. Tiktai .... fc I w
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan) 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
iŠ dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300.. 
Musų kaina $971%
tiktai ......   ■ M
CADILLAC 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška $971? 
garantija. Tiktai ............ fe ■ v

PRANEŠIMAI

Mažai vartotas. Originalis,
p naujas, pui- 
Kainavo nau-

Sedan. Puikiausis karas kokį pini
gas gali nupirkti. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti. Musų Kaina $99i% 
jus nustębins. Tiktai ........ v
LA-SALLE 1931 sedan. Mažai va
žiuotas. Negalima atskir-
ti nuo naujo. Tiktai %JOw ... - . 1934 ge.PONTIAC De Luxe 
dan. Garantuotas kaip, naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratiniai ra- 
£ai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš $1150; Mu- 
sų kaina tiktai .............. ■ v
DE SOTO 1031 Sędan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. 
Saugus stiklas, etc. Negalima at
skirti nuo naujo. S9CIC 
Tiktai ...... ............ .
NASH 1931 Sedan. Visai 
kaip naujas. Tiktai ....
CHRYSLER COUPE De Luxe 
1931. Geras visais $971% 
atžvilgiais. Tiktai ........ ■ **

Pikniką išvažiavimų 
( rengėjams

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

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

Naujienų Administracija.

f CLASSIFIED ADS

f, M* * • •• *•••••••«••• ------ ----’

Ir daugelis kitų. Nepraleiskite ši svarbų išpardavimą. Dabar yrh lai-, 
kas nusipirkti sau Ikarą. — Mes duosime nuolaidą ant jūsų seno karo' 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą. , . ,

Mes atdari nedėlįoj ir kasdien iki 9 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

atsisakęs duoti sutarties kopi
ją

Po to A. Bubinas buvo nu
važiavęs pas bonų savininkų 
advokatą, kad gauti sutarties 
kopiją ir kad kapinių advoka
tais peržiūrėtų, ar galima ją pa
sirašyti. Bet bonų savininkų ad
vokatas pareiškęs, kad jku per 
vėlai ir parašo negalįs priim
ti* <

Sulig Balčuno pranešimu, ka
da sutartis buvo daryta su bo
nų savininkų advokatu, kur ji
sai dalyvavo, tai buvę sutarta 
ant trečio nuošimčio. Gi dabar 
advokatas kaštavęs 15-tą nuo
šimtį, t. y. $75.00 nuo $500 bo- 
no. Ir ant to bono kapinės tu-, 
Tėjusios nuostolių $243.38.

Kapų Apvaikščiojimo Komi
sijos raportą išdavė K. Stupa- 
ras. Iš raporto pasirodė, kad li
ko pelno virš $150.00."'

J. Danta, kiek .laiko atgal 
buvęs kapinių triistisas, pradė
jęs atakuoti kapinių valdybą, 
kad žolė nudžiuvusi kapinėse 
ir kad reikia pastatyti darbi
ninkų kiek tik galima žolei lie
ti. Bet.jis užmiršęs, kad van
duo imama iš šulinio, kur ga
li pasidaryti stoka vandens 
trumpu laiku.

A. Knistaūtas nusiskundė, 
kad gavęs pabarimą nuo trus- 
tiso M. Liubino kapų dienoje. 
Vėliąų A. Tamkevičia pąaiški* 
no, kad A. Knistaūtas buvo ti- 
kietų atėmė j u, o nesant tikie- 
tų pardavėjo ėmęs įžangą ir 
surinkęs $3.00. Tai pasirodė, 
kad Liubino užsipuolimas bu
vęs bereikalingas.

Susirinkimas užsibaigė be di
delių užsikarščiavimų.

RADIO
Rytoj, sekmadieny, ll-tą va

landą-prieš pietus radio klau
sytojai bus palinksminti gražiu 
ir įdomiu* radio programų. Tuos 
programus nuolatiniai kas ne- 
dėldienį, leidžia savo pastango
mis ir lėšomis Progress Fū*r- 
niture krautuvė, 3224 So. Hal
sted Street, iš stoties WGES, 
1360 kilocycles. Išpildyme ryt 
dienos programo dalyvaus ke-' 
lėtas gabių daihinįhkų, muzi
kų ir kalbėtojų j kurie visi yra 
pasirengę ką nors naujo ir gra
žaus pateikti. Tuo klausytojai 
bus pilnai patenkinti. Todėl 
malonėkite nepamiršti pasiklau
syti.—Rep,. XXX.,

’I/ rBudriko Krautuvės 
programas rytoj 1:00 vai. po
piet, WGFL, 970 k., bus labai 
įdomus, gražus ir artistiškas. 
Kiekvienam muzikos mylėtojui 
verto jo pasiklausyti. Progra-, 
mą išpildys ponią M. Schultz, 
soprano, p. Jonas Čepaitis, te
noras, Budriko ateordijonai, pia
nistė ir kiti.

Kai tik šis programas baig
sis 1:30 vai. tai tuojau) (prasi
dės Budriko antras programas 
iš WAAF, 920 K., susidedantis 
iš lietuviškos ir operatinės mu
zikos. Visi pasiklausykite.—-V.

radio

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
susirinkimą liepos 21 d., 7 vai. vak. 
Mark White Parke paprastoj svetai
nėj. - Visos narės malonėkite daly
vauti, nes turim daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo, taipgi bus išduo
tas raportas iš praėjusio pikniko ir 
pusmetinės atskaitos. Tad pribu
kite paskirtu laikų.

A. Dudoiiienė, prot. rašt.

PIRMAS SUSIPAŽINIMO
•\ < PIKNIKAS ;

šio mėnesio 22 d. buvusio Svelainio 
darže yrd rengiamas smagus pikni
kas prie Tautiškų kapinių, į kur; 
užkviečia pb. Pikeliai visuš „ pažįsta
mus ir nepažįstamus. Neužmirš
kite

LIEPOS 22 DIENA! 
Atsilankykite!

A. Chernauskas Tavern
Atsilankykite I Puiki alude. Man

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

3204 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
• . Į

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

A Gay Reminder
■ ■“'■■‘■■"'•i 11 1 u   •

THE FURR0W in your 
f riends morning mail next 
week wilj remind them that 
you , are one of -those chąrm- 
ing peopje who think of them 
in small things as well as big.

Of coursę you’ll have C'j 
hurry, būt thąt 'only adds to 
the fun of it. Send mailing ip- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
ČIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III. ž

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.

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

$6. $10 ir $16 savai- 
Pomirtine $250.

įsirašyti

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS
. $1.00

9.01
Automobiles

Naujos aukos atėju
sios į ALTASS iždą 

___ _________ i r. ••• t, 
Vėliausiu laiku, ALTASS 

centran buvo priduotos seka
mos aukos iŠ įvairių kolonijų:
Montreal, Canada, K. Li- 

kas
Argjęntinos Lietuviai
Ąliąųįppa, Pa., p. J. Pleč

kaitis ......*.... 1.25
Waterbury, Conn. ALTASS 

skyrius . .................   22.68
Gardner, Mass., K. Šimku-

...'.........  14.50
Ęę-to, Įeit. F. Vaitkui ir ĄL- 

TASS sekretoriui A« Vaivadai 
grįžuš iš rytų po lėktuvo da
lių supirkimo, centran buvo 
priduota $146.95 — pelnas nuo 
Pittsburgho Aviacijos dienos, 
kurią sumą ALTASS/ sekreto
riui įteikė Dr. J. Baltrušaitie- 
rė, ALTASS skyriaus, Pitts- 
Jbutghe, iždininkė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiti 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yra plukti jeigu gali taip 

4 padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but tokš pat už
metimas 'yra daromas ir jums.

Lfoterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che-

PACKARD 1931 Standard Sedan. 
Labai atsargiai važiuotas įžymių 
žmonių ir pilnai aprūpintas, 5 
naujais tairais. Tai yra beveik 
naujas karas. Mes buvome privers
ti ji naujai atgauti ir paaukausi
me už tiktai $295.

Galima ir ant išmokėjimo.
■ •.

3138 North Clybourn Avė.,
arti Western ir Belmont.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos

*
F'3 ■ -'"it'

SS k

damas dantų emalis — tas sun- 
... Iras uždarinis pagalios tapo ii- 

riitas.
Didelė tūbą Listerine dantų 

tepalo kainuoją tik 25 centai; 
Rausite per . savo aptiekoriu. 
Lambart Pharmacal Čo, Saint

Business Service
LjPąĮąrĮiąyjnĮas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAT 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų sr 
rendauninkąis. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vnl. ryto iki 8 vai. vak. .šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu? 

. namai .originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

m Tel; Armitage 2951-2952
• Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTE IR BLfiKOKYSTE 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tek Victory 49,65

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS 

išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų .— Pretzel’ių 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. 111. *

■* ’u....

l el. Y arda 8408 
V1CTOR BAGDONAS 

Perkraustomę ant vietoa 
Nuvežame ir i tolesnias vietaa' 
Supakavimas, Storage, Cratina 

Persiuntimas 
RAKANDŲ LR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
>358 So. Halsted St. Chicago. Iii 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Fiirniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. Priverstas Pratuštinti Vietą. 
260 naujų 2 Am. parlor setai tuoj aus turi 
būt parduoti. Gražūs pasirinkimas apdan
galų ir įrantų, kiekvienam asmeniui patin
kamas stylius.
$ 59.60 2 6m. setai dabar_________$29.96
$' 79.60 2 6m. setai dabar .....___  $34.96
$125.00 2 šm. setai dabar $39.60—$49.60
Daugelis kitų bargenų, stųdio couches. valg 
karnb., mleg. kamb. ir kitų.

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

Duodame apskaltllavimus dSl storage ir per- 
kraustymo. Atdaras 'vakarais. Tel. Went- 
worth 6181.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, ' 5746 So. Ashland Avė.

—O—♦ L

GROSERNfiS fikčeriai parduoda
mi pigiai už cash. Priverstas išsi
kraustyti laike vienos savaites. 

911 W. 32 St. s

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA akordina mažai 
vartota, gerame stovyj, parduosiu 
pigiai. Agnės Sidliauskas. 3428 So. 
Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA dvi melžiamos 
karvės ir maisto ant visos žiemos. 
J. Rukstala, 106th and Cicero.

PARSIDUODA šuo, german police 
veislės, 2-jų metų senumo labai ge
ras sargas, tinkamas dėl aludės, mė- 
sinyčios ir t. t., labai pigiai. Atsi- 
šaukit subatoj 21-mą po„ pietų.

6830 S. Rockwelf St. ■

Personai
• Asmenų Ieško

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

Rašykite
Box 141 
Naujienos 

1739 So Halsted St.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, nejaunesnės kaip 38 me
tų, nežiūrint tikėjimo ar turto. Aš 
esu gyvanašlis ir nėr priekabių; 
esu mekanikas. Atsišaukite teisin
gai laišku.

A. TEIPIRA,
224 W. 47 St., Chicągo, III.

PAIEŠKAU Antano ir Teresės Ka- 
tauskų, po tėvais žvirblytė pirmiaus 
gyveno Cicero, III. Malonėkite at
sišaukti arba žinantieji pranešti, 
nes yra svarbus reikalas.

VERONIKA WALŲSH, 
6227 So. Ashland Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU vyro arba moteries į 
partnerius, su mažais pinigais į 
Lunch Room bizni. Bizny randasi 
aludė. Turi būti patyręs valgių ga- 

. minime. Aš turiu gerai įrengęs biz
ni nuo senovės. Geras žmogus įė
jęs i biznį turi progos pasidaryti 
pinigų ir gyvenimą.

2230 Blue Island Avė.
f.

........... .• L :•> . ;v. .. ----------

For Rent
PASIRENDUOJA 4—5 kambarių 

flatai ant antrų lubų iš fronto, su 
maudynėm. $12.00 ar pigiau. At
sišaukite į Storą.

3601 S. Union Avė.

PIGIAI paširenduoja saliunas su 
visais moderniškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per -30 metų. Taipgi turiu 
rendon Barber Shop, biznis išdirb
tas, rendą $20.00 su kambariais.

3322 So. Morgan St

Furnished Rooms
RENDON vienas ar du kambariai 

dėl vyro, merginos arba ženotai po
rai: Arba jeigu kas nori gyventi 
pusiau. Nėra šeimynos. >

2729 W. 39 PI.
Vakarais nuę 6—8 ir nedėliomis. 

—o—

KAMBARYS dėl vaikino su visais 
patogumais. Valgį galite pasiga
minti patįs. 4436 S. California Avė. 
2 lubos, po 6 vakare.

—o—

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino &rbą vedusios poros. Garu 
apšildoma, (Pirmos lubos), 4224 S. 
Rockwell St.

Business Chances
Pardaviinui 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 . Parduosiu pigiai. Ba
rai priklauso prie biznio. 5617 W. 
63 PI., Cleąring. III.

TAVERN tik vieną savaite kaip 
įrengtas su iaiąniu, parduosiu wk 
$47§, 3438 So Emerald Avė.

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

5258 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, parduosiu už kiek kas duos, ki
tos bučernės arti nėra. Priežasi. 
pardavimo senatvė. 4 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi $25.00.

3500 So. Uniop Avė.
Matykite savininką greitai, nes čia 

yra bargenas

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė arba mainysiu j gerą traką. Ge
roj vietoj ir geras biznis.

4958 Princeton Aye.

TAVERN pardavimui, nuolatinis 
biznis per visą dieną, geras lysas, 
nebrangi renda. Pigiai už cash. 
69 W. Van Buren St. Basementas.

GAZOLINO STOTIS ir Tavern 
pardavipiui. 50 pėdų frontas. B. 
Phillips, 39 Sauk Trail & Commer- 
cial Avė. So. Chicago Heights, III.

TAVERN pardavimui. Vidutiniš
kai $500 per savaitę. Gera vieta. 
Galima matyti nuo 9 ryto iki 8 vai. 
vak. 940 W. 63 St.

Farms For Sale
Ūkiai. Pardavimui

PARSIDUODA 200 akerių far- 
ma su visais įrankiais ir gyvuliais, 
arba mainysiu ant namo Chicagoje. 
Farma randasi Rhinelander, Wis. 

716 W. 22th St.

90 AKERIŲ farma arti Chicagos, 
be skolų, geri namai ir žemė. Mai? 
nysiu į Chicagos ar apielinkės nuo
savybę. Chas. Bagdonas, R. R. 3, 
Winamac, Ind.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

NAMAS vertas $4000, 6 kambarių 
gražioj vietoj be skolos, — viskas 
apmokėta, ir dabar neša $30 ren- 
dos į mėnesį, turi būti parduotas 
ners pigiausiai , Pirmesnis pirks 
už $1,500.

Adresuokite 
Box 140

Naujienos, 1739 S. Halsted St.

BARGENAS, 2 flatų po 5 kamba
rius Grand Rapids, Mich. 1316 Eli- 
zabeth St. už $2700, cash $1500. 
Kreipkitės pas Wm. Gritėną, 8239 
So. Halsted St. Tel. Triangle 5339, 
Chicago, III. •

PARDAVIMUI 5 kambarių bttn- 
galow Mount Greenwoode, 50x125 
pėdų lotas, didelis 1 karo garad- 
žius, vištininkas, didelės viŠkos. Kai
na $2500 — mažą sumą įmokėti, 
likusį išmokėjimais. Agentai tene- 
atsišaukia. Kreipkitės pas William 
Knopf, 11222 So. Troy St.

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas po 5 kambarius su 
mūriniu 2 karų garadžium Brighton 
Parke.' Pirmas pagyvenimas karš
tu vandeniu šildoms Parsiduoda 
ant lengvu išmokėjimų. Už cash, 
didelė nuolaidą.

4418 So. Turner Avė.

gMįįj

RENDON 4 kambariai, gražioj 
vietoj, prie 63 ir Kedzie, vedusiai 
porai su 1 vaiku ar be vaikų, su sa
vo rakandais prie vienos moteries 
kartu 
šiltas

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, pečiais Šildomas, 2 karų ga- 
radžius. . Kaina $1600 cash.

3954 S. Western Avė.
............ ....  ■” ..................... -M.—. I ....... ... ■ »

VIENA SYK GYVENIME pasi- 
taikaš didelis bargenas, Storas ir 2 
flatai. Savininkas priverstas par
duoti už pirmą mažą pasiulijimą. 
gera vieta dėl saliuno. .

4641 Wentwprth Avė.

gyventi. Garu apšildomas, 
vanduo, pigi renda.
6216 So. Whipple St.

LOTAS. Kampinis 72 Archer, 
nulkl vieta dėl bižnio. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu i automobili, 
namą ar grosernę.

24®) W. 45 Place.




