
f The First and Greatest Lithuaniah Daily iii America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian PailV News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

, • Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The Lithuanian Daily News
1 . Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.,

/ undeč the Act of Mareli 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily ih America

NAUJIENOS
Ttįjt LFTMUANIAN 0ĄILY NtW«

PUBLtŠHŽD BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Šttfeet, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 175Chicago, Ilk, Ketvirtadienis, Liepos-July 26 d., 1$34 m. — ,
nil I ■■ II II I        ||p.'l.l I...I Į I > ,H ii, l.l. I ., II ' Į..|   I įl| l|.l«i|.IĮII,Į. Illj      ,1 | lU.lil I .i'įiį. ,11 'I !■>■'> ‘ ' ■ . V

Naciu Sukilimas Austrijoj; Dollfuss: Nušautas
Kaina 3c . .......

Kiti ministeriai suimti
‘■L 4 ' •

ąMll. ■-ŠIII ■ ■ ■■^ĮĮiil.ĮI

Naciai užpuolė kanclerio raštinę ir suėmė 
ministerius. Dollfuss pasipriešino ir liko 

nušautas. Paskirtas naujas kancleris
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Lenkija nori taikintis su 
Lietuva dėl Vilniaus

Naciai pasidavė. Ištremiami į Vokietiją

Lenkija buk sutinkanti grąžinti Lietuvai Seinų, Švenčionių ir 
Breslajaus apskričius, o Vilniuj padaryti plebiscitą už 20 metų

VIENNA, liepos 25. — Kancleris Dollfuss liko peršautas 
12:45 v. po piet nacių, kurie įsigavo į jo rumus pasirėdę Vien
uos pulko uniforma. Jis pasimirė tuo jaus.

Jo lavonas išbuvo rūmuose iki 9 vai. vak., kada nacių pučis
tai trijuose vežimuose apleido rumus ir išvyko Vokietijos pa
sienin, einant susitarimu, kad jiems bus leista be sutrukdymo 
išvykti į Vokietiją už jų paliuosavimą kitų valdininkų.

Derybas už 134 nacių pučistų paliuosavimą ir leidimą iš
vykti į Vokietiją vedė Vokietijos ambasadorius.

šiaip visoje Austrijoje esą ramu.

VIENNA, liepos 25.
Vilniaus atstovų konferencija 

Druskiriikuose

LONDO&AS, liepos 25. — Austrijos legacija patvirtino ži
nias apie kanclerio Dollfuss mirtį ih paskelbė, kad Dr. Schush- 
nigg bando sudaryti naujų valdžių. A - *

:15 vai. vak. kanc-VIENNA, (telefonu Berlynan), 1. 25. - 
leris Dollfuss (dabar jau miręs), Emil Fey ir keli kiti augšti 
valdininkai tebėra uždaryti ir yra saugomi kancleriais raštinėj.

Vienas iš stambiausių New Yorko bankierių, Joseph W. 
Harriman, (apačioj), prezidentas uždaryto Harriman National 
Bank, vežamas į kalėjimų už suklastavimų banko knygų, kąd 
paslėpti banko«s>tovj. Jis yra nuteistas 4^ metų kalėjimam Vir
šuj — federalinis kalėjimas Lewisburg, Pa.; kuriame jis yra 
įkalintas. ; ,

Padėtis Austrijoj yra neaiški
PRAGA, 1. 25. — Oficialė 

čechų žinii) agentūra, pasirem
dama Austruos pasiuntinio 
pranešimu, skelbia,*‘kad Aust
rijos kancleris* Engeibert ’ Doll
fuss yra pasimiręs.

VIENNA, 1. 25. — Austri
jos naciai padarė ilgai lauktą 
“pučų” ir pastvėrė kanclerį 
Dollfussų jo raštinėje/ kur už
tiko ir keletą kitų ministerių 

' ir po keturių . valdndų didelio 
sujudimo, civiliai valdininkai 
kanclerio raštinėj pradėjo šauk
ti: ■ .

‘Dollfuss nebegyvas”.
Jau pirmiau policijos komi- 

sionierius buvo paskelbęs, kad 
Dollfuss pasipriešino naciams, 
tapo peršautas ir pavojingai su
žeistas. Po to jis rezignavo iš 
kanclerio vietos.

Ultimatumas naciams

Kaip tas puolimas buvo 
darytas, aiškių žinių nėra
jos viena kitai prieštarauja. 
Miestas gyvena vien gandais.

Vieni gandai sako, kad visi 
ministeriai liko suimti.

Bet kita žinia sako, kad kiti 
viršininkai, kuriems vadovauja 
veikiausia vice-kancleris princas 
von Starhemberg, veikiausia su 
pritarimu prezidento Miklas, 
paskelbė pučo vadams, kad jei 
jie nepaliuosuos kanclerį Doll
fussų ir neapleis jo raštinės 
iki 5:48 vai. po piet, tai juos 
piris ištikimasis heimwehr.

Pirmesnės žinios sakė, kad 
prezidentas Miklas. kuris dabar 
vasaroja, tapo suimtas federa- 
linių kareivių. Bet galbūt tai 
nėra tikra žinia ir veikiausia 
kareiviai liko pastatyti apsau* 
goti prezidentų.

Ištikimi fašistų heimwehr ir 
federalinjai kareiviai renkasi 
didelėj Ballhausplatz aikštėj 
priešais kanclerio rūmus. Vice
kancleris ir heimwęhro vadas

Pranašauja karą už i Vengrijoj ir Jugosla 
metų laiko vijoj žuvimis lijo.

CHICAGO.—-Dr. Kurt Rosen

pa- 
ir

ORR!h
Chicagai ir apielinkei federa* 

lio oro biuras šiai dienai prana*

princas von Stąi^mbėrg pa- feld, ,buvęs Prūsijos.;.teisingu- 
sprųko nuo nacių ir pradėjo 
orgnizuoti apgynimų valdžios. 
Bet keista tai, kad besirenkan- 
tys aikštėj kareiviai ir heim- 
wehr užima pozicijas vieni 
prieš kitus. ' 

’ • ‘ ‘’ v - 4 j. f .' • \

Jau buvo susirėmimų, ku
rtuose keli naciai nušauti,, bet 
naciai, kaip išrodo, nėra užval
dę Austrijos, nė pačios Vien
uos. • . ... ,
Kaip buvo suimtas Dollfuss

Kiek žinoma, būrys nacių at
ėjo į kanclerio rumus, persirė- 
dę heimwehriečiais, suvarė vi
sus valdininkus ir ministerius į 
kiemų ir juos suėmė. Greit 
rumus apsupo heimwehr ir ka
reiviai, bet nedryso pulti, bijo
damies, kad naciai gali išžudyti 
ministerius.

Kiti 300 nacių, irgi pasirėdę 
heimwehro uniforma, puolę 
heimwehro arsenalų ir pastvėrė 
daug kulkosvadižių, ginklų ir 
amunicijos. 1 „

Naciai buvo užėmę ir radio 
stotį, bet jų turėjo apleisti pa
darę savo pranešimus.

Innsbrucke liko nušautas po
licijos viršininkas. Du naciai li
ko areštuoti. ;

Pęr visų dienų ėjo visokiau
sių grandų apie paskyrimų tai 
Vieno, tai kito asmens premje
ru, daugiausia iš nacių tarpo. 
Bet vėliau nuo prezidento Mik
las atėjo , žinia, kad kancleriu 
jis skiria Kurt Schuęhingg, bu
vusį švietimo ministerį Doll- 
fusso kabihete. Jis nebuvo pu
čo laiku kanclerio rūmuose ir 
todėl nebuvo patekęs j nacių 
rankas. Buvo suimti apsaugos 
ministeris Fe# ir ministeris 
Karwinsky. Tik naciams pa- 
liuosavufs Fey ir sužinota apie 
Dollfusso mirti.

mo ministeris, dabar politinis 
tremtinys, užvakar kalbėjo apie 
Vokietijos padėtį ir pareiškė, 
kad už metų laiko iškils naujas 
pasaulinis karas, kurį išprovo
kuos “Vokietijos generolai”.

Jis sako, kad Hitleris išsi
kasė sau kapų iškasdamas ka
pų artimiausiems savo sekė
jams laike nesenai įvykusio 
kruvino partijos “valymo”. Da
bar visa galia pateko genero
lams, kurie visuomet yra pasi
ruošę karui. Ekonominė padė
tis darosi labai rusti ir dauge
lis žmonių yra alkani.

BUDAPEŠTAS, 1. 25. — Per 
Vengri jų praėjo ypatinga aud-' 
ra, išvartydama medžius, nų- 
nešdama namų stogus, nutrauk
dama telegrafo ir telefono su
sisiekimų. žaibai padegė dau
gelį namų, ledai gi iškapojo 
laukuose pasėlius, o ties Tarpa 
lijo žuvimis, kurios, matyt, bu
vo viesulos ištrauktos iš Duno-, 
jaus upės.

LONDONAS, 1. 25. -— Gau
tomis žiniomis, viename Jugo
slavijos distrikte laike viesulos 
lijo žuvimis. Ledai išmušė 
vištas.

“Lietuvos. Žinių’

Sieksis apkaltinti N 
D. gubernatorių

BISMARK, N. D., 1. 25. — 
Legislatura šiaip taip sudarė 
kvorumų ir dabar sieksis ap
kaltinti vice-gubernatorių 01- 
son, kurį teismas pastatė eiti 
gubernatoriaus pareigas, kai 
tas pats teismas iš gubrenato- 
riaus vietos pašalino L'anger, 
kuris yra nuteistas kalėj iman 
už ėmimų iš federalinės valdžios 
šelpiamų bedarbių pinigų poli
tiniams tikslams.

Galbūt bus apkaltinti ir nie- 
kurię kiti valdininkai ir patys 
teisėjai. ■ .

Vokietijoj trūksta 
aliejų ir riebalų

BERLYNAS, 1. 24. —Jau da- 
bar yra aiškų, kad Vokietija 
turės įvesti žaliavos porcijas, 
kokios buvo laike pasaulinio ka
ro. % ' į

Jau paskelbta paskirimas spe- 
cialės . komisijos, kuri kontro
liuos augmenų aliejų ir gyvu
lių 'riebalus-taukųs, taipgi re
guliuos muilo gamybų.

Prez. Rooseveltas 
' Hawaii salose

KAILUA, Hawaii, 1. 25. — 
Prezidentas Rooseyeitas įdegęs 
nuo saules ir kaip išrodo', ge-

kelionės juromis, vakar atvyko 
į šių istoriškų vietų — pirmas 
Jungt. Valstijų prezidentas 
lankęs Hawaii salas.

Tęs streiką

ap-

DETROIT, Mich., 1. 25. — 
Laivų ir barkų vilkikų darbi
ninkai nutarė ir toliau ' tęsti 
streikų už 8 vai. darbo dienų. 
Jie streikuoja jau 7 savaitės ir 
streikas yra palietęs visus di
džiųjų ežerų uostus.

Sustreikavo aliejaus darbininkai
EAST CHICAGO, Ind., Į. 25. 

—Šiandie sustreikavo Shell Oil 
Co. ref merijos darbininkai. 
Streikas yra lokalia ir palięs 
tik šio miesto refinerijas.

- ’■ ’• »- ’?• f. ... y ■ . •. . '

Galbūt lietus su perkūnija ir 
vėsiau.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:- 
16.

TORONTO, Ont., 1. 24. — 
Trys ugniagesiai liko užmušti 
ir apie tuzinas sužeista eksplo- 
davup Toronto prieplaukoj ne* 
betinkamai plaukiojimui A alie
jaus barkai Enaręo. /> ■ i®

FAIRBANKS, Alaskoj, 1. 25. 
—31/armijojos bomboms mė
tyt/ lėktuvas formacijoje abr 
skrido į čia po 4,000 mylių pra
timų ir tyrimų kelionės.

'/t

bas pasiūlyti tas “dideles nub-‘i Lenkijos užsienio reikalų mi- 
laidas”: grųžinti Lietuyai Sei
nus su lietuviškomis sritimi; 
grųžinti Lietuvai Švenčionių ir 
Breslajaus apskritis, Vilnių po 
20 metų leisti plebiscitui, o lig- 
tol padaryti jį Lenkijos protek- 
toriate esančia sritimi, kurių
mažne lygomis teisėmis nau
dotųsi ir Lietuva. Geležinkelis 
Vilnius—Daugapilis butų lais
vas Lenkijos tranzitui

Tokiomis sulytomis, Lietuva 
ir Lenkija esą galėtų užmegzti 
normališkus santykius, gal su
darytų,— kas ypač Lenkijai 
svarbu—•_ ir glaudesnį bendra
darbiavimų ir tada, kaip “dide
lis artimųjų Europos rytų vei
ksnys” galėtų turėti išimtinos 
politinės reikšmės Eurępos ir 
pasaulinėje politikoje. '

Tuo tarpu sunku butų teig
ti, kiek tas projektas yra rea
lus, kiek jis tikras, bet paskllt 
tiniu riąetu, ypač prasidėjus Pa- pasta. 
balti jo ^Meryboms Lenkijos su- IžikyiįuT^įr' baigimui nesutiki- 
šidomėjimas sutvarkyti santy- hių yra skaitoma ženklų, kad 
ktus su Lietuva yra labai di-j rytų šalys nėra palankios Fran-« 
delis. I eijos-Rusijos pasiūlymui.

nisteris Estijoj

BERLYNAS, 1. 25.— Lenki
jos užsienio reikalų ministeris 
Beck lankėsi Estijoj. Jo apsi
lankymu yra susidomėjusios 
Vokietija, Rusija, Francija, 
Švedija, Latvija ir Lietuva, nes 
jis savo apsilankymu nori pa
kenkti Francijos-Rusijos planui 
sudaryti rytų Europos saugumo 
sutartį. Sakoma, kad Beck no
ri sudaryti savo Pabalti jos są
jungų, kurioj Lenkija loštų 
svarbiausių rolę.

Iš Estijos užsienio reikalų 
ministerio Seljama pareiškimo, 
kad Pabaltijo šalių sutvirtini
mas draugiškų" ryšių su Len
kija yra politiniai reikalingas, 
naciai išveda, kad Francijos 
pasiūlymas subliūško.

^Aiškios Lenkijos ir Lietuvos 
Jjagrindų susi- 

' " ........

Hitleris pasigrobė 
Darbo Fronto 

pinigus

Nepaprasta ledų 
kruša nusiaubė šiau

rinę Lietuvą

VARSA V A.— Liepos 9 d. 
“Patas”. paskelbė. tokį praneši
mų: Druskininkuose įvyko par
lamento vyriausybės bloko Vil
niaus grupės posėdis. Geriau
sieji lietuvių lenkų klausimo ži
novai dalyvavo diskusijose abie
jų kraštų santykių reikalu. Vi
sos kalbos charakteringos tuo, 
kad buvo reįškiamųs noras su
rasti priemones apsvarstyti 
klausimas, turintiems abipusės 
svarbos. Per diskusijas keletu 
kartų paėmė žodį atstovas Pry- 
storas, papasakodamas savo pa
stabas iš neseniai įvykusios ke
liones į Kaunu. Vilniaus gru
pė išrinko tam tikrų komisijų 
lietuvių lenkų klausimu, kad ji; 
galėtų atstovauti vyriausybės 
blokui darbuose dėl lenkų lie
tuvių santykių.
? (konferencija -Druskininkuo
se buvo daroma galbūt dėlto, 
kad tuo laiku netolimam. Pike
liškių dvare vasarojo maršalas 
Pilsudskis ir pulk. Prystor, ku
ris tik kelios dienos prieš tai 
buvo gryžęs iš Lietuvos).
Varšava tik ir kalba apie taiką

'. 'i.' su Lietuva
■ . KAUNAS.
korespondentas iš Varsa vos pra
neša, kad Varšava labai gyvai 
svarsto santykių su Lietuva už
mezgimų ir to klausimo nė mo
mentui neužmiršta, bet vis pla
nuoja ir galvoja.
' Diplomatinėse sferose, sako 
korespondentai, dabar Įga'na 
gyvai svarstomas paskutinis 
ienkų sumanymas sureguliuoti 
santykius su Lietuva nauju pa
siūlymu.
Lenktai nori taikos dar prieš 
Pabaltijo sąjungos susikūrimą 

I

Jei tai tiesa, jei galima tikėti 
tomis žiniomis, kurios pasiekia 
visuomenę, besidominčių poli
tiniais klausimais, tai Lenkai 
ėsų svarstą savo santykių su 
Lietuva klausimų ir prieina iš
vadų, kad Lietuvos prievarta 
paimti negalima, o susitarti rei
kią, nes nesusitart nesu apskai
čiavimo. Jei Lietuva jesianti j 
Pabaltijo blokų, tai Lenkijai su 
Lietuva jau niekuomet nepasi
seks susiartinti, jei net butų 
ųžmegsti diplomatiški santy
kiai. 

f

Lietuva Lenkijai esąs dide
lės svarbos dalykas; santykiais 
su Lietuva Lenkija pasidarytų 
artimųjų Europos

Berlynas, 1. 25.
tijos Darbo Frontas, prie ku
rio turėjo priklausyti visi dar-1 
bininkai, nes tai buvo nacių dar
bininkų sąjunga, tapo padarytas 
dalimi .nacių partijos ir jo fi
nansai ateity bus kontroliuo
jami finansinės nacių partijos 
administracijos. Tai paskelbė 
nacių vadas Rudolf Hess. O 
Darbo Frontas, kuris sakosi tu- 
rys 20,000,000 narių, kurie yra 
apkrauti augštomis duoklėmis, 
buvo galbūt turtingiausia or
ganizacija Vokietijoje.

Darbo Fronto vadai nuolan
kiai nusįlęnkė nacių įsakymui.. 
Dabar naciai tiesioginiai kon
troliuos Darbo Fronto veikimų.

Skaitoma, kad tai yra stam
bus fabrikantų laimėjimas, nes 
nors Darbo Frontas ir nieko 
neveikė darbininkų buvo page
rinimui, bet visgi jo vado Ley 
(sako, buvusio Levy) nuolati
nės kalbos apie “pinigų mai
šus” būdavo kapitalistams ne
malonios.

Vokie-
KAUNAS, 1. 3. — Pereitą 

sekmadienį įvairiose šiaurės 
Lietuvos vietose praėjo nepa
prastai i 
kruša. 
Per tų 
kentėjo 
porų 
tvindyta 
liai 
prasidėjo dar ligšiol negirdėta 
ledų kruša, kiekvienas gaba
las svėrė 25—100 gr. Pandėlio 
miestelyje' daug langų išmušta, 
daugelio namų stogai sulaužyti 
ar nunešti. Krušos ištiktieji 
gyvuliai aptino nuo smūgių, so
dų vaisiai visiškai sunaikinti. 
Negeriau atrodo taip pat laukų 
javai, kurie vargiai ar pasitai
sys. 80 metų seniai tvirtina, 
kad jie neprisimeim tokių gam
tos baisenybių.

smarki audra su ledų 
Tai buvo apie 17 
audrų nepaprastai 
Pandėlio 
minulių 

visa, 
ir kit.

vai. 
nu- 
Per 
ap-

apylinkė.
, buvo

išnešti
Po lietaus

SAARBRŲCKEN, Saar, 1. 25. 
—Naciai kėsinosi nušauti ėjusį 
gatve Saar krašto policijos vir
šininkų Machts, bet nepataikė.

KNOXVILLE, Tenn., 1. 25.— 
Apie 400 dMrhtoinkų Holston 
Mfg. Co.i kojjmiį išdirbyst^s, 
sustreikavo protestuodami prieš 
10 nuoš. algų nukapojįmą.

rytų vieš
pats. Todėl sų Lietuva susiar
tinti reikia. Ir čia dabartinė 
Lenkijos politika galvojanti net 
apie “dideles Lietuvai nuolai
das”.
Ką Lenkijai yra pasiryžusi siū

lyti Lietuvai '
■ r ■ i •

Jei tikėti tiems diplomati
niams šaltiniams, kurie atrodo' 
informuoti, tąi paskutinis Len
kų nusistatymas esą—>. pasiūlyti 
Lietuvai derybas, o per dery-

70,000 žydų apleido 
Vokietiją

BERLYNĄ^./. 23. — Cent- 
ralinis Vokietijos žydų biuras 
paskelbė, kad nuo įsigalėjimo 
Vokietijos nacių, Vokietijų ap
leido 70,000 žydų.

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 laivakorčiųA 1AAUI« U IJatVlL

31 žuvo potvrny Lkyriaus vedėjų.

TOKIO, 1. 25
,ma, 81 yra žuvęs, tukstąnčiai 
žmonių liko be pastogės ir 668 
namai sugriauti' patvyniųose 
šiaurinėj Korėjoj.

Klek žino- “NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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TAS
Gembleriavimas. — Cleve- 

lande visokių kliubų, > kurie 
vyriausiai verčiasi gemMeria- 
vimu, yra devynios galybės. 
Ir reikia pasakyti, jog jie d&- 
ro laba? getą biznį, žmonfų, 
kurie nori greit pralobti, nie
kuomet netrūksta. Tačiau daž 
niausiai pasitaiko, jog jie tik 
sukiša savo pinigus.

Vietos laikraščiai apie/ tuos 
kliubus nemažai rašo. Laikas 
nuo laiko jie siunčia specia
lius reporterius, kurie aplan
ko kliubus ir plačiai aprašo 
savo įspūdžius. Jie mini net ir 
tų kliubų - vardus. Nežiūrint 
to, visai nieko nedaroma, kad 
tuos lizdus panaikinti. Vald
žios organai į kliubus žiuri 
pro pirštus. Todėl piliečiams 
dažnai ateina mintis į’ gafvą$ 
jog kas nors yra negerai. Ma
tomai, kliubų savininkai pa
laiko gerus santykius su tais, 
kurie juos proteguoja.

Aiškiu jog taip ir yra 
nctepsL-fai ir nevažiuosi

. .i ,, M Jį i, h

1 AkTWtAečtai tdtm&jo streiką. 
—Prieš porą drenų pasibaigė 
Enterprise Manufactu r i n g 
kompanijos streikas. Buvo su
streikavę apie 400 darbinin
kų. Jie teikalavo unijos pripa- 
Žinirno ir pakėlimo algos, 

‘jtompaūija suriko prip^žitoti 
tirtiją fp mokėt? pustrečio cen
to daugiau per valandą.

Darbininkai priėmė kom
panijos pasiūlymą ir atšaukė 
streiką. — Tėmytojas.

kia mirti arba pasiunčia į kon 
centracijos stovyklą.

Pats Dr. Rosenfeld turėjęs- 
bėgti iš Vokietijos vien tik 
todėl, kad jis paeiiia iš žydų. 

’ Advokatai, i’šklaušę Dr. Ro- 
išenfeldd praneŠiūią, priČTtoc 
protesto režtoliūciją ir pasiun-* 

:įė ją Hitleriui. Rezoliucijoje 
reikalaujama paliuosuoti koh-- 
centracijos stovyklose kankj- 
namus žmones ir suteikti gy
ventojams žodžio bei spaūdos 
laisvę. ' ,

jei
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rtigA? bus bandoma pasiskolin
ti iŠ fedėtalėš valdžios.

Tenka dar pažyrhėti, jog 
>tobėsitoi būšstatomi nė tose 
vietose, kur dabar yra lindy
nes* Jie tols bus parinkta gra
žesnės vietos. Lindynių gi 
idištriktai planubjania pavers* 
' ti parkais ir žaidimo vietomis.

; — Žinąs.
. u u.,. r

KORESPONDENCIJOS
tiii Mrt Bi'rt HiUiu7ifta.il;

MARGUMYNAI
Karščiai.

Karščiai Užklupo ir Ohio 
valstiją. Jie prasidėjo peFci- 

•ją sdVaitę ir vis dar tebesitę
sia. Ligi šiol jau mirė keli 
žmonės. O tokių, kurie apal
po nuo karščio, buvo pusėti
nai daug. Ctėvėlande 
dar įtėrd taip labai 
mas, kadangi mieštas 

's? prie ežero. Bet 
Ohio miestuose, klirie
bau nuo vandens, karščiai tie
siog kamuoja žmones.

Savotiškas piktadarys.
<

' Prieš kiek laiko Clevelah- 
de buvo surastas ’ katinas, j 
kurio kūną buvo sukalta 14 
vinių. Tuoj tapo paskirta 
$100 dovana tam,' kuris nuro
dys piktadarį. — Žvalgas.

karutis 
jauČia- 
randa- 
kitūosc 
esti to-

Nurimo. — Prieš kiek laikto 
buvo sustreikavę t aks i kabų 
šoferiai. Kova buvo gari a aš
tri. Nukentėjo keli taksika»- 
bai ir streiklaužiai. Kovojama 
buvo vyriausiai prieš Vellovv 
Cab kompaniją, kuri nenorėjo' 
pripažinti šoferių unijos.

Suirutė dabar jau pasibai
gė, nes prieita prie šiokio to
kio susi tūrinio. Tačiau vdrgu 
galima pasakyti, kad šoferiai 
butų daug ką laimėję. Faktas 
yra tas, kad Clevelaridc esti 
perdaug taksikabų. Jų visų 

Zoperavimas nėra pelningas.
> -t; /

Naujas Darbo Federacijos 
sekretorius.
Federacijos skyriaus sekreto
rium tapo paskirtas Tom Far- 
rell.

Farrell clevclandiečiams 
yra gerai žinomas kaipo geras 
republikonų draugas. Savo 
laiku jis labai* artimus ryšius 
palaikė sū Mašchke, vietos re
publikonų bosu. Daūgelis tad 
dabar mano, jog naujasis sek
retorius bandys darbininkus 
palenkti republikonų pusėn.

Vietos Darbo

! Po dviejų metų atgavo 
regėjimą.

YO'urtgsiomrt, O. — Ponia 
Tfiomas prieš dvejetą metų 
irėfeko regėjimo, — plovė ap
traukė akis. Bėt štai šiomis 
dferromis buvo padaryta ope
racija ir ponios/ Tfromas viena 
akis- pasitaisė; —- ji praregėjo1 
tiek, kad het gali laikraščius 
skaityti. Neužilgo daktaras 
rengiasi padaryti operaciją ir 
ant kitos akies.

Ponia Thomas yra 60 metų 
amžiaus.

, —O— 4
Penkių metų berniukas iš- 

gelbėjo save sesutę.
Galion, O. — Donald Ho- 

gers, penkių metų berniukas, 
taip sakant, yra “talk of the 
town”. O pasižymėjo jis Seka
mu budtir jo driejų metų se
sutė žaidė kiertie ir netikėtai 
įkrito į vandenį. Donald tuoj 
šoko ją gelbėti. Jis ją pasitvė- 
rė ir laikė tol, kol pribuvo- 
pagalba. Tokiu Budū mergai
tė tapo išgelbėta.

Lenkų daktarų ir ad
vokatų konvencijos

Šią Savaitę Clėv'elahde įvy
ko Amerikos lenkų daktarų 
ir advokatų konvencijos. Dak
tarai tūri savo draugiją, ku
priai priklauso ir dantų gydy
tojai. Iš suvažiavusių skai
čiaus galima spręsti, jog tos 
rųšies profesionalų pas len
ktis priskaitoma šimtai.

Kaip apskaičiUojaina, kon* 
venčijoše dalyvavo apie 400 
daktarų ir advokatų. 1

Jdomi buvo daktarų kon
vencija, kadangi jie vieną die
ną pašventė garsiosios moksli
ninkės Marie Cūrie-Škl'Oddws- 
kbs; atminčiai1.

Curi'e’ pasimirė prieš ttejie- 
tą savaičių. Ji buvo plačiai 
žinoma visam pasauliui; kaip 
radiumo atradėja, .Už savo 
moksliškus darbus,.,Ji net 
dviem atvejais laimėjo Nobe
lio dovaną. >

Curie buvo lenkė iš Varšu
vos. Tačiau didesnę savo gy
venimo dalį jinai praleido 
Paryžiuje. Paryžiaus univer
sitete ji ėjo profesoriaus pa
reigas.

Daktamj konvencijoje apie 
Currie nuopelnus kalbėjo 
prof. Daytoh C. Miller, pagar
sėjęs Amerikos, mokslininkas.

Elektros gaminimo [mOYiSs. 
—Miestukai OfoerTfh ir Am- 
herst, kurie rand’asf netoli nuo 
Clevelarido, pagailos, nusikra
tė nuo elektros trusto. kai tie 
miestukai sumanė steigti įtou- 
n i ei pales elektrds gamfnirrio 
įmones, tai elektros trdstas 
visais galimais budais stengė
si pakišti koją. Buvo užvestas 
bylos, kurios tęsėsi ptisefibai 
ilgų laiką.

Po ilgų tąsynių mibsfufeai 
bylas laimėjo ir gavo teisę ga
minti ėLėktrą. Oberiirt-c jau ta
po įsteigta stotis, kuri teikia 
elektrą 92 nuošimčiam gyven
tojų. Iš jos elektrą ima ir vie
tos kolegija.

Gyveritojai yra labai paten
kinti, kadangi jiems elektra 
dabar kainuoja kur kas pi
giau, nei pirma.

Suėmė nužiūrimą plėšiką, 
į 1928 im buvo apiplėšta Cle- 
velando lietuvių spulka. Jau- 

,01 plėšikai ne tik atėmė pini
gus, bet ir nušovė spulkoš 
klerką Steponą Zaborskp Ne
užilgo po to buvo suimtas- 

.Clarenee Beard kaipo to plė
šimo vadas. Teismas jį rado 
esant kaltą ir pasiuntė visam 
amžiui į kalėjimą.

Šiomis dienomis Detroito 
priemiestyje tapo sulaikytas 
AValter H. Berlin, 26 metų 
amžiaus vyrukas. Jis yra įta^ 
riamas tuo, kad kartu SU 
Beard dalyvavo spūlkos api
plėšime'. Nužiūrimas plėšikas 
jūū tapo pargabentas į Cleve- 
lUHdą. Detėktyvų ihspėktorius 
Codfy sako, jog Bėrlih jau 
prisipažinęs prie kaltės. ’

Naikins Lindynes

Klajokliai. — Paskutiniais 
keliais metais atsfrfercte nema
žai klajoklių. Klajoja ne. tik 
suaugę vyrai> kurta paprastai 
yra žinomi kaipo ‘Tiobos’*, bet 
ir jauni berniukai. Keliuose 
galima užtikti tuksiančiai ber
niukų nuo dvylikos* ligi pen
kiolikos metų, kurie eirta iš 
vieno miesto į kitą, Labai 
daug jų keliauja iŠ Ne\v Yot*- 

-ko ir kitų rytinių mieštų, 
šimtai jų sustoja ir Clevfeian- 
de. Tačiau Cle vėla ūdas jiems 
tėra tik sustojimo punktas,— 
čia jie nepasilieka.

Tai vis depresijos pasėkos. 
Biedniokų vaikai, nuvarginti 
skurdo, apleidžia namus ir 
keliauja kilt kojos neša.

Dr.

COLUMBUS, O, — Miestas 
priėmė projektą, , kuriuo ei
nant bus naikinamos lindynės, 
t. y. netinkami gyvenimui na
mai.

Tokių namų randasi kiek
viename didesniame mieste. 
JūosČ gyvena biedniaūsias 
žmohių si Uoksui s. Apie tų na
mų sanitariškumąį žinoma1, 
negali būti nei kalbos. NamtH 
kai paprastai yra baisiai ap
leisti, purvini ir drėgni. Lah- 

,gų jie turi mažai, todėl tik 
retkarčiais į juos įsiskverbia 
saules šviesa.

Colūmbuš miesto adminis- 
Tracija nutarė panaikinti biėd 
riūdmenes distriktus. Tiksliau 
pasakius, išgriauti tas lindy-* 
neš, kuriose gyvena bied’riio- 
kai. Vietoje jų, bus pastatyti 
moderhiški apar tamen tiniai 

; trobesiai, kuriuose galės gy
venti apie 50 šęimų.

Statybos darbą prižiūrės ar- 
ėhitekturios profčsoriūs, Char
les st joįrn Chubb. k

Profesoriūs Chūbfi sako, 
jog pirmiausiai fau$ žiūrima, 
kad apartainentiniūosc trbbė- 
sitiOse buomą butų visieins 
prieinama'. Jo manymu, trijų’ 
kambarių butą ten bus gūliriia 

.gauti už devynis dolerius mė
nesiui. Kiek geresni butai buš 
nuomojami po 12 dolerių pėr 
rtiėŪeŠį. Tdkių hiiomų pilnai 
pakaksią išJAikymui aparta-

Advokatai pfdtėstuoja 
prieš Hitlėių

Cičvclande kalbėjo 
Kurt Hosenfcfd, buvūšiš Prū
sijos teisingnrriO' ministerfe. 
Kalbėjo jis mitinge, kurianiė 
.dalyvavo’ apie 100 advokatų.

Naciams paėmus valdžią į 
savo rankas, Dr. Rosenfeld 
vertėsi advokato praktika. 
Daugiausiai jis gynė nacių 
persekiojamus žmones, — ko
munistus, socialistus ir kitus.

TAčiaū šian'įhėū Vokietijoje 
teismuose teisybės negalinta 
surasti. Nacių paskirti teisė
jai su jokiaiš faktais nfesfekai9 
tb. Jeigu jiėirts nepatinką dek toreittiiiių tirobė^ių. 
vokatas, tai jie jį pašalina iš 
teismo, o jd kKJentfc paismer- ;jama išleisti 250,000; Tiė pi

^«ty ir tad. ^Liepos 26, 1934

JULIA BERNECKAITE

Daugiau kandidačių į karalaites

Lietuviai bižhieriui ifr pavie
niui asmenys teiraujasi ar dūr 
galės pumatyH iaktmą F. 
Vaitkų Ar gulęs dar jam pa- 
linkėt laimiirt’gpS kelionės Lie
tuvon? Nesunkų atsakyt tafpl 
Vytauto Parkė sekma dietoj, 
liepos 29 d. G^iėsime' vėl 
skraidyk aukutit, žaist, pama
tyt jau įrengti Lituanicū Ii su 
joS gabiuoju v vairuotoju lak. 
Vaitkum. Galėsime papra
šyt jo, kad SU mu'sų Phi’ladel- 
phia , bižuierių aukautų šfi- 
kihitt parašiutu iafeunas leis- 
stusi Vytauto Parke, {sivaiz- 
duokite, kokia bus didelė iŠ* 
kilmė, koks smagus ūpas vi
sų, ypač tų, kurie rėmė ant
rą skridimą Lietuvon. Ir vėl 
galėsime didžiuotis, grožėtis ir 
kartu apverkt Dariaus-Girėno 
.tragišką mirtį. ‘

Musų gerasis lak. F. Vaitkus 
tubjaus po pikniko Vytauto 
Parke išskris ’ istoriškon ke- 
l'ionėn New York — Kaunas, 
įrekorduos šį istorinį žygį dar 
kartą aukso raidėmis, parodys 
pasauliui ką • sptornuotūs lietu
vis gali, nebodamas jokių 
puolimų...' Janutoebadsios Per
kūno audros iF galingasis Nep
tūnas nebus žiaurūs,, pasigai
lės musų prakilnaus jaunuo
lio, kuris sąv;Q gyyybę stato 
pavojųn, gelbėjamas Lietuvių 
tautą ir jos- pijieČius, skelda
mas jų vardą iki aukščiausio 
laipsnio pasaulio akyse.

Kaip smagu būt lietuviu, 
kada gali padėti^savo tautai, 
ją gelbėt, išaukšjtįnt.TegUl 
musų priešai triumfuoja da
bar, o mes paskui... Šis ant
rasis skridimas tikrai pri^Ol- 
bės,- padės atgaili liHūviains 
Vilnių; išgelbėt Lietuvos pilie
čius nūb plėšraus lenkų —> 
vokiečių, kurie tiek daug ža
los lietuviams padarė. Litua- 
nicos II laimėjimas, tai tautos 
laimėjimas. Lietuviai, gelbė
kime mūšų šalį su jos sosti
ne Vilnium; šį antrą škridinią 
Įeit. F. Vaitkaus sū baltu mil
žinu, kaip aras Lituanica II. 
Kurie dar nieko iki šiol nėra 
aukavę, aukaukite dabar nors 
mažą skatikėlį. . Dar nevėlu, 
j’Ukų balsas ir auką tiktai pa- 

' s iėkš LitotUvos k hm petį, S už a-
4 . ‘ ,

Philadelphia, Pa.
Lakmo įeit. F. Vaitkaus dtsi 

sveikinimo piknikas. Biz 
nieriai g r aitai pasirodė.

JULIA Y A N KAUS K AITE 
Beyerly Hills

FRANCES BARISAS 
Hyde Park.

JOSEPHINA 
IJSPELEVIČIUTĖ 

iš Rhinelander, Wis.

ONA M07AER • 
Cicero, III.

J/AR/JO.VA A'AVJCOZTE
Bridgeport. 

f .

Jau nedaug laiko liko gražuolėms įstoti į Lietuvių Dienos karalaitės 
kontestą. Ateinančią seredą rugpjūčio 1 dieną įvyks karalaitės rinkimai 
Lietuvių Auditorijoj. Bešališki teisėjai čia išris sunkų klausimą, kuri iš 
musu ^ražiąttsių mergaičių bus Lietuvių Dienos karalaitė ir vyriausia 
vaidintoja iškilmingoj vaizduotėje “Lietuvių Tautos Dvasia.” Gražuo
lės, kurios atidėliojo įstojimą, turi pasiskubint ir prisiųsti įstojimo ku-

uje visi ma-
_ ____ t__ *_______ _ _______ _ _ sveikinsi- 

ine vieną kaipo Pasaulio Parodos Lietuvių Dienos karalaitę Tai bus 
sujudinantis momentas._________ ...... •

brolių- 
A teik i te 
Vytauto 
šių me- 
lakunū,

dins kiekvieno jautriausią sty 
gą musų vargstančių 
tėvelių Lietuvoje.
kuo skaitlingiausiai į 
Parkų, liepos 29 d. 
tų, atsisveikinkite su
palinkėkite jam laimingos ke
lionės Lietuvon.

Gerieji Pliiladclphijos biz
nieriai suaukojo visus reika- 
lihgbs reikmehis valgydini ir 
gėrimui. Visų aukavusių var
dai bus suteikti lak. F. Vait
kui-ir jišai nuveš juos Kau
nan ir kada bus išleista isto
rinė, šio skridimo knyga, kiek
vienas aukautojas galės pasi
skaityt savo vardą. Ar ne
bus puiku, gerb. lietuviai? Ar 
gali būt geresnė auka tautai

patogus tiems, • kurie betu
ri automobilio, nes Iš visų 
miesto dalių daveža iki Bridge 
st. Nuo ten sėskite į karą, 
kuris eina Frąnkford avė., iki 
City Line už tą pat j f erą 8 c.

Nuo City Line Dclaware 
River Coach Co. busai vežios I
visą dieną į Vytauto Parką tik 
už 10c. Taigi norintiems pa- 
remt šį antrą skridimą piges
nio davažiaviino negali būt. 
Pigus ir patogus
mas, O praleist laiką tyram 
ore ypač vasaros metu, atsi
sveikint su lakunu, visi trok
šta. ■ Stella G.

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais*’ nervais —■ jaučiatės silp
nas ir pavargęs — tik pusiau ŽibOgUB. Jei
gu taip, štai yra geras tonikas, suteikiantis 
(rornRnes dienas

Nuga-Tone

davažiavi

Palengvinkite ir
ir . pasišventimas antrąjį skri- -gr ♦ <• . * . pj
dirną įvykdyti • pasekmingu? hOntrOllUOKlte

■<:’į

yra uzvardinimas l'ONIKO. kuri Gydyto
jas Specialistas jSrado, ir kuris dabar par
duodamas visose vatetynyčiose. NUGA-TONE 
yra kombinacija tarti tikrij toniką ai tėra ti- 
vų. kurios stimuliuoja, atgaivina, visus or
ganus. drtoda nauja gyvenimą ir energija. 
Jus valgysite geriaus,—miegosite saldtiaus. 
TukstanManie -vyrų ir moterų tapo pagel
bėta. Trisdešimties dienų treatmentae už 
Vienų Doleri — gattklio tikrai!—garantuo
tas.

I į*I».      .<■* i »>>niaii j

Klausykite kasdleh WCFt 12:2S v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Med nepaisome kaip ilgai jus sergate, 
nęl kas flnklidb justj ligoje. Jeigu jūs 
rimtai norite būt išgydyti, jus pasitei
raukite. yarieur. gyflymo metodas, at- 
steigS tūkstančiams urnomis ir krotiiš- 
komis ligomis sergan'čltie t sveikata-

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fiziškas iftegzaminavl- 

• mas gali parodyti, sft tikrumą, kokia 
yra jūsų ligos priežUMis.

egzamInaciją dykai
>Mes esą irt e prfteftlbgi augstom ratom, ku

rias ima kaikurle gydytojai ir specia-
i UStai. Varieur Institute, kaip turtingi, 

taip ir biednuomenS, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate. RHEUMATISMU. INKŠ- 
TU. KEPENŲ, KRAUJU SKtLVfo. 
NERVŲ, ODOS. VARICOCE GISLOM. 
PILĖS. PROSTATrc — arba blle ku
ria šių ūmių arba kroniškų ligų, vyrų 
arba motorui* Tai ateikite i varieur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.* 

REIKALAUKITE DYKAI KKYGUTfiS

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theettre Bldję, 
Ofiso' valandos: 10, iki 8 v. rak', kas
dien: Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. V.

Nedalioj. 10 iki 1 V. pb ptet.

Musų prakilnus darbai priešų 
isterišką juoką išsklaidys. 
Lietuvos piliečiai pamatys kas 
jos ■ rėmėjai ir kam priguli 
laurai ?..>

Piknike bus visokių pamar- 
ginimų kaip: atletų rateliai su 
gabiausiais nariais jaunuo
liais,. kaip pirm. p. Vizbare’, 
ir p. Barausku ir Aitais. Loš 
beisbol, . Icnktyniuos, bus or
laivių norintiems paskraidyt, 
kėls net už debesų į pačias 
aukštybes. Turėsite progos 
pamatyt, patirt kas dedasi to
li už debesų, koks ten oras, 
kaip graži gamta ir tt.

Dar šitą stebuklą Fhilada, 
iki &1 neturėjo. Tai nau
jausios rūšies moderniškas 
sportas skraidyt oru.

Bus gera muzika norintiems 
pasišokt, gardžių valgių ir gė
rimų, šalto alaus. P'aiųatysi- 
inė, kaip mūsų biznieriai šį 
kartą pasirodys. O jie tvir
tina, .kad visus nustebins. Pa
žiūrėkime. Taigi visi \pikni- 
kart į Vytauto Parką, sekriia- 
diehį liepos 29 d., atsisveikint 
su Itūkutiti.

Davažinvimaš' dabar labai

Ar jums priseina kentėti nuo strė
lių skaudėjimo, galvos skaudėjimo ir 
kitų nepakenčiamų skausmų kas rnė- 
nesį? Ar jus kenčiate nuo kramps, 
taip kad jums priseina būti lovoje? 
Ar piksta širdis ? Kiek visokią vais
tų jums prisėjo vartoti be pasek
mių ?

Nenuliuskite. Štai yra kas nors, 
kaš beveik tikrai jums pagelbės. Pri
imkite Lydia E. Pirtkham’s Tabtet- 
kas keletą dienų prieš tai kaip 
tikitės susirgti ir stebėkite skirtumą. 
Šiš jųoderhiškas Yščinių Skausmų 
ramintojas ne tiktai atneš jums pa
geidaujamą palengvinimą nuo perio
dinių skausmų, bet jisai veikia ir j 
pačia ligą. Nuolatinis vartojimas at
neša pastovias pasekmes.

Dengtas šokpliadu—Parduodamas 
visose vaistinyčiose—patogioj blaki
nėj dėžutėj. Didesnio didžio galima 
gauti buteliuose

Stėtyboii rėikėlanls plaiitio^
. J..— . . * - - - - .U. ... ‘ k

'.M

Dr. Kurt Sehmitt, Vokietijos 
.ekonomijos mihisfieris, kuris 
suteiktdūnrs jarm galiomis pata
po Vokieti j bs ėktotodmiuiu dik
tatorium. Tečiaus kadangi viš- 
tiėk 'Vokietijoj ekonomine pa
dėtis sparčiai smunka žemyn ir 
jam nevyksta ją pagerinti, tai 
•ji<. sunkiai šūsirgęs< nenų pa
krikimu. Buk ALTASS nariu

iu7ifta.il
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Lietuviškos DVASIOS
BANGA Auga Kasdien

Tarp Chicagos 
Lietuvių

4.

Kada lietuviai nori pasirodyti lietuviais, kas 
juos gali sulaikyti?

' „■ i " ' ' ' * ’ " < ■
; . ' r ' ’ ’

Niekas.

Lietuviai nori pasirodyti Pasaulio Parodoj,

Lietuviai nori pagerbti savo vardą.
; ' />•' .'

Lietuviai nori atžymėti savo diena Pasaulio 
Parodoj istorišku vaidinimu ir paradu.

Kas juos gali nuo to prakilnaus darbo sulai- 
kyti? Niekas.

Dėl Lietuvių Dienos Pasaulio Parodoj lietu 
viškoš dvasios banga auga kasdien.

Visas Lietuvių Susivienijimas, visos Chicagos
r I*

Susivienijimo kuopos, visos didžiosios draugijos, 
unijos, kliubai, kareiviai, jaunimas ir net maži 
vaikai su dideliu entuziazmu rengiasi prie lietu
vių dienos pasaulinėje parodoje.

Kada išsirikiuos lietuvių įspūdingas para
das, sugros griausminga benų muzika, suplevė
suos vėliavos, ir po visą pasaulio parodą ir po 
visą Ameriką pasklis širdingos lietuvių dainos- 
tai bus didžiausias momentas lietuvių gyveninio 
Amerikoje.

Rugpjūčio 5 bus lietuviams istoriška diena.
Kitos tokios dienos nesulauksim per ilgus 

metus
■■ . v

Kiekvienas lietuvis, senas ir jaunas, bus tose 
didelėse lietuvių iškilmėse pasaulio 
rugpjūčio 5.

parodoj

*•<

' Lai gyvuoja lietuvių nepergalima 
dvasia!

gražioji

LIETUVIU DIENOS 
KOMITETAS.

*
■■

Policija ieško lietu
vio ryšy su dviejų 
žmonių nušovimu

Prie Stepono Virono alinės nu 
šautas policistas ir vienas ei 
vilis; kitas sužeistas

..tir—m,-jh ii>. ■ u. i

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

DAUGIAU NEBEBUS.
I !U 7

Policiją visur ieško lietuvio 
Steppnb Virono, dalininko “Mo- 
dem Tavern”, 722 South Hal
sted street. kuris staigiai din
go kai du žmonės buvo nušauti 
prie jo . alinės. ! ,

Nuo revolverio šūvių puolė 
policistas William Penney, 1345 
West 95th street, trijų vaikų 
tėvas ir tūlas Arthur Butcher, 
alias Tommy White. Buvo su
žeistas Martin O’Neill, 744 So. 
Albany aventfe.

Susišaudymo priežastys
Kaip pasakoja liudininkai, in

cidentas prasidėjo sekamai. Į 
pavakarį; antradienj, į alinę at
ėjo policistas Penney ir susi
ginčijo su keliais vyrais dėl 
merginos. Policistas buk ją į- 
žeidęs^ Ginčaiįvykęs keliąis 
atvejais ir praeityje, šį kartą 
pasibaigė muštynėmis ir ge
rai apkultas policistas nuėjo j 
kitą alinę, 1346 West Van Burėn 
streėĮt, 'kurios, savininku yra 
Leonard De Bendo. Ten Pen
ney papasakojo kas įvyko. 4

šūviai iš alinės
Tuomet ‘policistas, De Bendo 

ir Arthur Butcher, kuris gy
vena virsš De Bendo alinės, į- 
sėdo į automobilį ir nuvažiavo 
prie, “Modern” alinės, sustojo. 
Penney ir. Butcher išlipo ir pra
dėjo eiti artyn.’ Kai tik jie 
priėjo prie alinės durų, jos 
staigiai atsidėję ir pasipylė iš 
vidaus revolverio kulkos, ku
rios užmušė abu ir sužeidė O’
Neill, ; duonos • troko šoferj.

Suėmė Vįroųo sužiedotinę
sųšadclymo, Stęponas Vi- 

rphąs, visą laiką btfvęs alinėje, 
staigiai dingo. Padarius kra
tą jo kambariuose, po matrasu 
buvo rastas' revolveris tik trum
pą laiką atgal naudotas. Po
liciją, r todėl, spėja, kad Viro- 
rias ir- nušovė abu /vyriškiu. 
Koks jo motyvas nežinia, bet 
policija sulaikė jo sužieduotinę, 
Bėtty Tillmari, 1533 North Cly- 
bourn avenue, kuri buov alinėj 
laike šaudymo, ir Virono dali
ninką, S. Lučą.

Penktadieni šaukia 
mas masinis bond 

holderiiį susirin
kimas

Lietuviai real-estate bonų sa
vininkai, kviečiami atsilai
kyti į mitingą Masonic Temple

Buvusio; Illinois vice-gubetn. 
Barratt - O’Hara iniciaty
va buvo pradėta kovą už real- 
estate bonų savininkus, kurie 
daugiau negu kiti nukentėjo į- 
vaįrių vertybių nupuolime. . Or
ganizacija atstovauja apie $10,- 
000,000 bonų ir veikia’ išimti
nai bondholderių naudai,' kaip 
pranešama.

Toji organizacija penktadienį 
vakare, .8 vai., šaukia masinį 
bondholderių susirinkimą Ma
sonic Temple svetainėje, prie 
61st ir Cbttage Grove avenue, 
kur bus apkalbėti bondholderių 
reikalai ir sudaromos konkre
tus priemonės kovos vedimui, 
kad atsiekti rezultatų. Mitinge 
kalbės Jungtinių Valstijų at- 

■ i stovų pirmininkas Rainey, at
stovai Sabath, O’Malley ir ki
ti. Jžangaveltui.

' '->/■ .

Turėtų būti ne “Ro- ^’snaevTie/yXr pagaliau at‘ 

žiu Žeme”’bet “Ali
nių Žemė”

• • 1 1 ■ ■■ •

ROSELAND. — Mimų ‘Rožių 
žemėj’ aludės dygsta kaip gry
bai po lietaus.

Pereitą šeštadienį buvo ati- 
dąrymo iškilmės: net trijų ali- 
hių. 107 gatvėj nuo Michigan 
Avė., iki Indiana Avė., yieno 
tlioko ribose buvo 6 Alinės. Nuo 

irmadienio atsidarė viena nau
ja—tąi bus septynios—6 lietu- 
yiškos*dr viena.italų.

Kąs dar manote atidaryti 
aling prie 107 St., tai skubinki
tės, nes tik du namai beliko ku
riuose butų galima alines ati
daryti.

O kaip biznį galėsite pada
ryti, tai ne mano dalykas.

5 —U n tanas.

šoferis, kuris užmušė bladra- 
zienės vyrą, Louis Tomasello, 
5236 Bloomingdale road, suim
tas už žmogžudystę. 

• ... ________

Penktadienį North- 
sidės ALTASS sky
riaus susirinkimas

' _______-L-J___

NORTHSIDE — Penktadie
nį, 8 vai. vakare Morning 
Star Klubo svetainėje yra 
šaukiamas Northsidės A. L. 
T. A. S; S/ skyriaus susirinki
mas. Į susirinkimą prašomi 
būtinai atsilankyti valdybos 
nariai ir tie nariai, kurie tu
ri paėmę špilkučių išplatini
mui. Susirinkimas svarbus, 
tad nariai prašomi nevėluoti.

Elgin ligoninėje mirė 
chicagietis Petras 

Budrevičius
Sirgo su virš trejus metus; 

laidotuvės šeštadieny

Juozas ir Petras Ambrozai, 
chicagiečiai, gavo telegramą iš 
Elgip ligoninės, kad ten mirė 
jų pusbrolis Petras Budrevi
čius, kuris sirgo per 3^/2 metų.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
graboriau J. J. Bagdono prie
žiūroje.

Velionis buvo vidutinio am- 
žįauš ir per daugelį metų gy
veno Chicago j e. Buvo pažan
gus žmogus ir visų mylimas. 
Sirgdamas ' prarado viską ir 
mirė neturtingas.
’ * LaidotiiVėrhis Tii^iriasi pus
brolis, bet kadangi ir juos yra 
prispaudęs ekonominis krizįs, 
tai. kreipiamasi į draugus ir pa
žįstamus, kad jie irgi prisidė
tų prie suteikimo paskutinio 
patarnavimo velioniui.

Graborius J. J. Bagdonas iš 
savo pusės sutiko pargabenti 
kii!ną iš Elgin ir suteikti visas 
lengvatas, atsižvelgiant j dalykų 
Stovį; Velionis bus palaidotas 
Tautiškose kapinėse.—Draugas.

T •*! • v. t Trr- Tyi JoniskieciiĮ L. K. KL 
antras linksmas 

piknikas
—............ .L ..

Pas Joniškiečius dabar daug 
kalbama apie rengiamą išva
žiavimą. Aš girdėjau jų pasi
kalbėjimus. Nuėjau pas pp. 
K. A. Baltus, pikniko rengimo 
komisijos narius. P-ia Baltie- 
nė tuojau ištiesė ant stalo 
programą, kuris yra gana il
gas ir susideda net iš dešim
ties skirtingų grupių ir tęsis 
apie porą valandų laiko.

Juokingiausias ir linksmiau 
sias bus bene “Honeymoon” 
numeris, kuris atvaizduos 
jaunavedžius išvažiuojant me
daus mėnesiui ir parvažiuo
jant.

Pamatęs kaip sparčiai ruo
šiamasi piknikui, ir aš sto
jau į darbą. Tuojau suorgani
zavau savo grupę, kuri susi
deda it marąuetteparkieČių ir 
aštuonioliktoj kolonijos lietu
vių.

Draugai joniškiečiai, 
bukite Wm. Dambrausko Wi- 
newood Gardens darže sek
madienį. Daržas randasi šeši 
blokai už Kean avė. Dar turiu 
priminti, kad programas pra-

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

ledaunių ..........
9x12 kautai, verti $49,

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

liniai .1 T...........  $29.50
$50 Lounging krėslai $14.95 
Karpetų Mavykai   $1.79 
Floor Liampos, Bridge

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

Kortoms lošti staliukai .
po ..............   59£

Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATER KENT

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

$13.95

PHILCO

sidės apie trečią valandą. Vi
si prašomi būti ir nesuvėluoti 
pamatyti programą.

—Joniškio Jonas.

Dar vienas lietuvis 
mirė nuo kaitros
Užvakar stock-yarduose mi

rė nuo kaitros Jonas .Gricius, 
4559 So. Washtenaw avė. Lai
dotuvėmis rūpinasi graborius 
Eudeikis.

PROBAK'

ii

visi

suteikia 
barzdaskutyklos 

■mm komfortą 
■j skutimos. j

.... namie
( PROBAK BLAOF)

■s M

■

Vyras mirė, tad 
žmona pasikorė

Penketą dienų atgal policija 
atėjo į namus Mrs. Julia Nad- 
raz, 1513 Elston avenue., ir 
pranešė, kad jos vyras buvo 
užmuštas automobilio nelaimė
je-.

Antradienį jie vėl padarė vi
zitą į tuos pačius namus, bet 
šiuo kartu kad nuimti. Nadra- 
zienės kūną nuo virvės ant ku
rios kabojo. Moteriškė pasi
korė.

Kaimynai pasakojai kad po 
vyro tnirties Nadrazienė tiek 
liūdėjo, kad nieko negalėjo val-

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KERU
.*4 JOKS grosernin- 

kas nepamis 1 i s 
ap*e tokius tėbe- 
^us< J*8 žin0> kad ■RĮĮpĮMĮ ima daugiau nei 
vardą geram pro- 

' duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, 

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

H ALSTED EKCHANSE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATUS . JOTIIHHMI

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 V
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. * VsĮ
RusiSka ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7- v. ▼. ■ • >

WISSIG
Specialistas ii. 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRUOK MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir puslčs, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus ^nugaroje, kosėjimą, gerklčs skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ičgydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdia 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. .
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Cravrford 5573

_______________   .... JOS 
do ligas pilvo, plaučių ir puslts. užnuo- 

“ *________‘ - galvos skausmus,

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS I

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

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

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

-O
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’i
>■



HW3W0S, CW®^ HL
■*" "■■r1111".;

Kelvirtad., Liepos 26, 1934

NAUJIENOS
Tke LithuanUn Daily New» 

FubUshed Daily Exce^t Sunday by 
The Lithuanian Nėws Pno. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Edltor P. GRIGAITIS vr r--- 7 - ..-2.^-2.

Subscription Patęst 
<8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chieago 
<8.00 per year in Chieago 
Ic per copy

ūbhakymo kalnai
Chicagoje — paltai

Metama UWH«įW<i,IWl,n|.IK i u>
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KLERIKALIŠKO FAŠIZMO DIKTATŪRA.
—............    I

Telegramos iš Vienos praneša, kad Hitlerio šalinin
kai Austrijoje padarė ginkluotą sukilimą prieš valdžią. 
Dauguma ministerių ir prezidentas Miklas esą suimti, 
o kancleris Dollfuss esąs sunkiai sužeistas suviu.

Vargiai kas gailėtųsi, jeigu ir visi tos nelemtos kru
vinos valdančios klikos nariai butų išnaikinti.

Vasario menesį Dollfuss,- sukurstytas Mussolinio ir 
gavęs palaiminimą iš Romos papos, surengė baisią sker- 
dynę Sostinėje Vienoje ir kituose Austrijos pramonės 
centruose, išžudydamas šimtus darbininkų, kurie gynė 
savo teisėtai išrinktus į valdiškas vietas atstovus ir sa
vo gyvenamus namus. •

Sutrempęs demokratinę respublikos konstituciją, ku
rią jisai buvo prislėgęs saugoti, jisai įsteigė Austrijoje 
ginkluotą diktatūrą. Su jos pagelba jisai žadėjo išnai
kinti Austrijoje hitlerišką fašizmą ir apgintu krašto ne
priklausomybę.

Bet Dollfusso konkurentai “naciai” nuolatos mėtė 
bombas ir darė kitokius teroro žygius Austrijoje. Todėl 
neperseniai jisai išleido “įstatymą”, kuriuo einant bau
džiama mirtim kiekvienas asmuo, sugautas laikant sprog
stančią ją medžiagą arba pasikėsinant prieš valstybės 
tarnautojų gyvybę.

.Daug hitlerininkų už tokius nusidėjimus buvo suim
ta, bet nė vienam jų tas mirties, bausmės įstatymas dar 
nebuvo bandoma pritaikyti. Tačiaus šiomis dienomis bu
vo suareštuoti du jauni socialistai, kurie pasipriešino po
licijai ir vienas jų tame susirėmime į policininką iššovė. 
Krikščioniškojo Dollfusso “teismas” tuodu jaunuoliu 
tuojaus pasmerkė mirčiai, ir tas jų kuris, šovė į polici
ninką, buvo kaip bematant pakartas, Nužudytasai jau
nuolis yra Čekoslovakijos pilietis;

Už tai, kad “naciai” per 15 mėnesių kėlė kruvinas 
riaušes Austrijoje, mėtė bombas į valdžios įstaigas ir 
kitokiais budais terorizavo kraštą, tai Doilfušsas dabar 
atkeršijo jiems

Dabar tie patys “naciai” bandė nuversti valdžią ir 
pašovė patį Dollfussą. (Paskiausios Žinios, sako, kad ji
sai jau miręs.)

Ta klerikaliskų degeneratų diktatūra tolyn darosi 
vis šlykštesnė. Ji ne tik žiauri ir begėdiška, kaip visos 
diktatūros* bet ir biauriai veidmaininga.

pakardamas socialistą!

Apžvalga
Pilsudskis. Nėra abejonės, kad 
paminėtos parlamento atstovų 
Vilniaus grupės diskusijos ėjo 
su Pilsudskio žinia ir pritari
mu.

LENKIJOJE GRĮŽTANTI 
DEMOKRATINĖ 

TVARKA.

LENKAI SVARSTO SAN 
TYKIŲ KLAUSIMĄ SU 

LIETUVA.

Liepos mėn. pirmojoje pusė
je, kaip praneša “Elta”, pasi
remdama oflcialinės lenkų te
legramų agentūros (“Pat”) ži
nia, Druskininkuose įvyko Len
kijos parlamento vyriausybės 
bloko Vilniaus grupės posėdis. 
Girdi;

“Geriausieji lietuvių lenkų 
klausimo žinovai dalyvavo 
diskusijose abiejų kraštų san
tykių reikalu. Visos kalbos 
charakteringos tuo, kad bu* 
vo reiškiamas noras surasti 

. priemones; apsvarstyti klausi
mams, turintiems abipuses 
svarbos. \Per diskusijas. kėlė-' 
tą kartų paėmė žodį atsto
vas Prystoras, papasakoda^ 
mas savo pastabas iŠ senes- 
niai įvykusios kelionės į Kau* 
ną. Vilniaus ‘ grupė išrinko 
tam tikrą komisiją lietuvių 
lenkų klausimu, kad ji galė
tų atstovauti vyriausybės 
blokui darbuose dėl lenkų 
lietuvių santykių.”
čia reikia pastebėti, kad ne

toli . Druskininkų^ Pikeliškių 
dvare tuo laiku, kada įvyko tas 
susirinktasis, WS»tas

Apie tai, ką tie atstovai nu* 
tarė, lenkų agentūra smulkiau 
nepasako. Bet šituo klausimu 
įdomią žinią pranešė iš Varšu
vos vai. liaud. dienraščio “Lit> 
tuvos žinių” bendradarbis Zil, 
Jisai sako, kad Varšuvoje kal
bama, jogei Lenkija rengiasi 
daryti taiką su Lietuva, duoda
ma jai gana, didelių nuolaidų 
Vilniaus klausimu, Lenkai buk 
ketiną pasiūlyti Lietuvai štai 
ką:

“grąžinti Lietuvai Seinus 
su lietuviškomis sritimis;■ grą
žinti Lietuvai Švenčionių ir 
Brėslaujos apskritis; Vilnių 

: po 20 metų leisti plebiscituį 
o ligtoi padaryti jį Lenkijos 
protektorato esančia sritimi, 
kurią mažne lygiomis teisė
mis naudotųsi ir Lietuva. Ge
ležinkelis Vilnius
pilis butų laisvas Lenkijos 
tranzitas.”

Daugav*

Lenkai^ girdi, tikisi,, kad ši* 
tokiomis sąlygomis Lietuva ir 
Lenkija galėtų užmegzti nor* 
mališkus santykius, Varšuvd 
ypač norinti susitaikyti su Lle» 
tuva, pirma negu prasidėjusios 
Pabaltijo valstybių derybos pri* 
ves prie .Pabaltijo sąjungos

Lietuvos žurnalistai, aplankę 
Lenkiją, surado, kad tenai pa* 
lyginti daug laisvės ir įtakos 
turinti opozicija (priešingos 
valdžiai partijos). Valstiečių ir 
socialistų laikraščiai labai aš
triai kritikuoją valdžios parti
jų blbką ir jo politiką, nuola
tos paliesdami ir valdžią. Bet 
cenzūra tokius raštus praleid
žia. Q kaunietis C* Petrauskas 
pasakoja net, kad pastaruoju 
laiku Pilsudskis nusivylęs dik
tatūra ir ėmęs laipsniškai grą- 
žinti kraštą į normalę demo
kratinę santvarką.

^Pilsudskis labai supykęs ant 
dešiniųjų po to, kai buvo už
muštas vidaus reikalų ministe- 
ris Pierackis. Nors užmušėjas 
iki Šiol nėra suimtas, bet val
džia mano, kad ministerį nužm 
dė “endekai” (nacional-demo- 
kratai), t. y. lenkų klerikalai, 
kurių eilėse yra didelis skaičius 
dvarponių. Kad atkeršyti ende- 
kams už itą piktadarystę, val
džia ketinanti pravesti žemės 
reformą, nusavinant ponų dva
rus,

Toliau, Lenkijos maršalas pa
keitęs savo nuomonę parlamen
to klausimu. Pirma jisai ma
nęs, kad visų krašto nelaimių 
šaltinis tai — seimas. Bet Pil
sudskis valdė Lenkiją per kele
tą metų be parlamento ir jisai 
įsitikino, kad daugeliu atžvil 
gių dalykai dabar -dar pablo
gėjo. Jisai paskutiniu laiku net 
atnaujinęs ryšius su kai kuriais 
Lenkijos socialistų vadais.

Minėtasai kaunietis' rašo: r ■ V ,

“Einant Europoj fašistinei 
reakcijai, Pilsudskis svyra
vęs. Jis buvęs įtikinėjamas 
prieš perversmą, kad paąi- 
reiškią šaly blogumai paeina 
iš blogos parlamentarinio val
dymo formos, todėl bandęs 
diktatūros, bet įsitikinęs, kad 
taip nėra,, nes teko gana ii* 
gus metus visus valstybės 
reikalus tvarkyti' ir be sei
mo, tačiau vaisiai gavosi daug 
blogesni ir jau marš. J. Pil
sudskis šiandieną palaipsniui 
grąžina Lenkiją ir normalę 
demokratinę santvarką,

“Marš. J. Pilsudskis, dary
damas perversmą, yra pasa- 
kęs, kad jis daro tą valsty
bės gerovei, nes — "Tauta 
miegojus 150 metų ir pabu
dus su tomis pačiomis ydo
mis’. Dabar marš. J. Pilsud
skis įsitikinęs, kad tas ydas 
prie demokratines santvarkos 
galima taisyti lengvai, o vi
sai neįmanoma sąlygose dik
tatūros, apie kurią dažniausia 
susiveja lizdus padlizos ir 
įvairus karjerovičiai’, kurių 
tikslas yra savo asmeninis in
teresas.”
Jeigu Pilsudskis tikrai grą

žintų savo noru Lenkijai de- 
mokratinę santvarką, tai Len
kija butų retas pavyzdys ša
lies, kur .despotizmas pats- at
sižada savo privilegijų, papra
stai despotiškos, o ypač dikta
toriškos, valdžios elgiasi prie
šingai. Jos tolyn vis aršiau; 
smaugia žmones, iki galų gale, 
žmonės sukyla ir despotą nu
verčia arba jisai pats įsivelia j. 
kokią nors avantiūrą (pav, ka
rą), kurios pasėkoje jo valdžia 
griūva. .

Palaipsnis ir taikus grįžimas 
iš diktatūros į demokratiją įvy*, 
ko Suomijoje, kur didžiojo ka
ro pabaigoje bolševikai bandė, 
padaryti ginkluotą perversmą, 
bet kai buržuazija su vokiečių 
armijos (vedamos gen. Von der 
Goltz’b) pagęlba išėjo pergale* 
loja iš pilietinio karę, tai kra
šte įsigalėjo baisus “baltasis 
rotas”. Laikui bėgant betgi vėli 
sustiprė j o darbininkų judėji
mas Suomijoje ir žinksnis po- 
žinksuio piliečių teisės buvo aU 
steigtos, -

Lenkijoje taip pat, žinoma,! 
ne ; Wtaš priklausą vien tik; 
nuo maršalo Pilsudskio Valinį., 
W net per blogiausius M-

...... ........ . ......... ............................................................ iiiįiwriii«wmįW>»mwiiii .......Iim 
I f..........................................................•<■ • ■ ■■*

SVEIKATOS SKYRIUS 
r 11 lĮNii MMII ięwii lt   iii mi m imi m mu enni* 

š{ Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

,

Rašo - Dr. • 7\! Dundulis.
■ > r—'. ■ -o.,

čiaudulys
Kaikurie žmonės yra linkę 

dažnai pagauti Šaltį. Daug iš 
tokių žmonių nuolatos yra ant 
rubežiaus tarpe sveikatos nor
iu alumo ir netvarkingumo, 
bet labai retai galutinai ap- 
serga. Tokie žmonės bevelk 
kiekvieną rytą Čiąudoi bet 
apie pietus čiaudulys sustoja 
ir jglįsikartoja sekantį rytą 
arba už poros dienų iš ryt
mečio.

Tokių ligonių gydytojai ma
to labai daug., Jų padėtis pasi
reiškia tuomi, kad nosių glei- 
velės pasidaro suputusios ir 
žymiai drėgnos, čiaudulys ga
na dažnas, nosis teka ir kvė
pavimas per nosį pasidaro 
sunkus nuo suputosiu gleivių. 
Kai kada ir akys paliečia
mos, Jos parausta ir ašaroja. 
Nosis užkrenta arba užsikem
ša, dažniausia iš nakties. Nie
žas jaučiama akyse, nosyje ir 
augštutinlame burnos skraite 
(gomuryje). Minėti pasireiški
mai įrodo per didelį jautru
mą nosies glėivelių. ~

Šis nuolatinai atkartotinąs 
pasireiškimas dažnai yra va
dinamas “nuolatinės slogos.” 
ŠI padėtis skiriasi nuo sezoni
nių slogų, kurios paeina nųb 
vaisiadulkių z (pollenų) tuonii, 
kad pasireiškia atkartotinai 
perdėm vįsus, metus, žienios 
ir vasaros ; metu^; Sezoninės 
slogos pasireiškia tik tuomet, 
kada vaisiadųlkės paplinta 
ore, tam tikruose sezonuose. 
Bendrai, žmonės turį, nuolati
nes slogas mano, kad jie pa
gauna šaltį dažniau. Nuolati
nes slogas galima atskirti nuo 
šalčio tuomi, kad slogos pa
sireiškia labai į, staiga, prany
ksta staiga ir vėl atsikartoja 
staiga su Čiauduliu.

Kai kuriais < metų , protar
piais čiaudulys > yra lengves
nis, bet niekuomet galutinai 
nepranyksta. ‘KMp tik žmogus 
išlipa iš lovos rytmetyje ir 
atsistoja ant šaltų grindų, 
tuojau pasireiškia ir čiau
dulys, kuris laikosi per . Me
tą minučių ž arba valandą ir 
daugiau. čiaudulį paseka 
tuojau nosies tekėjimas leng
vais skysčiais^ Vėliau į keletą 
minučių nosis užsikemša ir už 
valandėlės iŠ lėto ir vėl prasi- 
liuosuoja. Popiety arba išva
karėse kai kada ir vėl atsi
kartoja, yieni iš tokių ligo
nių nakčia miega . gerai, bet 
kiti iš jų tur daug nesmagu
mo nuo netvarkingo kvėpavi
mo su užkritusiom nosim.

Mes Žinom, kad nevisi žmo
nės turi tokias slogas, Svar
bu žinoti dėliąi ko? Kad pil
nai' išaiškinti nuolatinių slogų 
priežastį reikėtų daug vietos. 
Bendrai sakant, kaix kurių 
žmonių nosių gleivelės yra 
perdaug, jautrios nuo išlauki
nio palytėjimo dulkių arba 

i ^ai kurių ųęvapalų, kurie gali 
būti net ganą paprasti. Glči- 
velės gali turėti panašų jaut
rumą ir nuo vidujinio palyt€- 
jimo ' tam tikrų proteinų iš 
valgių "per kraujo ęirkutiaci- 
w a?

Svarbiausias klausimas pas 
kiekvieną—kaip < galima išgy
dyti tękias slogas ? piymDj 
tuj, gydymas priklauso nuo 
ko slogos paeina. Reikia nė- 
vąrtoti, tų, duįktų arba^ vulgilj, 
kurie kėnlda. Panašią! vengti 
ir tbkių augmenų, kurių vai
siadųlkės kenkia. Kada tas 
negalima, geriausia, pasišalinti 
į tokį klimatą, kur kenks
mingi augmenis neauga. Ka-

■ 1 .' T, '

metus buvo stipri 
ęialistą ir kairiųjų valstiečių 

kad valdžia 
yrą priversta : jai vis labiau 
ir labiau nurietu

■ -; ■ .. ■ -
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da ypatus apystovos neątatiiv 
ka reikalingu patogumu, ge
riausia imti - specialį gydymą.

suradus kas kenkia. Paskuti* 
nis minėtas būdas reikalauja 
gydytojaus patarnavimo. Mi
nėtas slogas reikia vengti 
kaip greitai jos pasireiškia, 
įsisenėjusias slogas yra daug 
sunkiau gydyti ir ima daug il
gesnį laiką išgydyti. Išvengus 
paprastus netvarkingumus ne. 
prispęs taip greitai ankstyva 
mirtis.

iri iuw.ii ifciiu <*i>'

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS SH^IKIS

SANINAS
R O M A N A S

(Tęsinys)
1 1 jA , ’’

Juodu ilgai ėjo tylėdami. 
Karsaviniųtė krimtosi dėl to, 
kad nusitolino nuo Jurgio ir 
staiga pamętė malonius ir 
šiltus iki gilumos sielos, san
tykius su juo, o Jurgis jautė, 
kad jis susimaišė ir neaiškiai 
nupasakojo. Jis kankinosi dėl' 
to, kad jo sielą slėgė savimei
lė.

Jis tuojaus parėjo namo, 
palikdamas mergaitę nemalo
nioj padėtyj ir susirūpinusią 
dėl jų susiginčijimo.

Jurgis namie pasiėmė runk*' 
vedį ir su nepaprasta ncapy-' 
kanta pamanė:

—Kiek dar žvėriškumo pas 
žmones yra U Ar galima varg
ti ir aukoti save d®l šitų bu
kapročių ir kvailų žvėrių!...

Bet čia jis atsiminė, kad tas 
negerai, ir susisarmatijo savo 
piktumo.

—Jie
ką daro.,.’* \

—Bet žino ar nežino, o juk 
žvėrys, tai vis žvėrys l — 
pamanė jis, bet stengėsi apie 
tai neprisiminti ir pradėjo 
galvoti apie Salaveičiką. r ■

—Koks vienišis, visgi žmo
gus: — ot, gyveno šitąs nelai
mingas 5alayetčįkūs ‘ Ir turėjo 
su savim visos žmonijos var
gus, buvo pasirengęs kiekvie
nai aukai, kilni jo širdis... Ir; 
niekas... dargi aš pats... —kaip 
nemalonus ttiglys dūrė jum į 
galvą, — niekas jo nepaisė, o: 
priešingai, dargi nužiūrėdavo

ne-

se- 
gy- 
sa- 
pa-

*----------- ----  , ‘
O šitame savotiškume ir įky
rume reiškėsi jo karštas noras 
su visais su8iaftinti, visiems 
pagelbėti ir patikti... Jis buvo 
šventas, q mes skaitėme jį 
kvailiu L.

Nusikaltimo jausmas taip, 
skaudžiai slėgė Jurgio sielą; 
kad jis metė darbą ir ilgai 
vaikščiojo po kambarį įtakoje 
liūdnų • neišsprendžiamų ir 
skaudžių minČuį., Paskui jis

■it

kibirkštis

paskaitė tą -^tį, kurią daž
niau už kita$į skaitydavo, ir 
ant kurios sulhmdė ir išpurtė 
puslapius. 7

“Atsitiktinai mes gimstam ir 
vėliau musų čia kaip nebūta; 
kvėpavimas musų nosyse — 
kvapas ir žodžiai
musų širdžių >judesiuose.

“Kai ji užgęs, kūnas pa
virs,; į dulkes ir kvapas išsi-

“Ir vardas musų užsimirš, 
ir niekas nebeprisimins apie 

darbus;* ir gyvęnima^ 
iftusų7 praeis,c- kaip >. pėdsakas 
debesio ir išsiskirstys, kaip rū
kas, išsklaidytas saulės, spin
duliais ir apsemtas jos šiluma.

per-“Mūsų gyvenimas - 
bėgantys šešėliai, ir perą 
mums galimybės sugrįžti po 
minties, lyg” prispaustas apts- 
paudas, ir niekas nesugrįžta.”

Jurgis toliau ’ neskaitė _dęį 
to/ kad ton kalbama apie • ta|, 
kad nėra prasmės galvoti apie 
mirtį, to reikia Hk . džiaugtis

jį! Ir kodėl? Tiktai todėl,* kad gyvenimu, kaip vaikyste, o či- 
jis nemokėjo ar neghlėjo iš- to jis - negalėjo . suprasti; ir 
sipasakoti, todėl, kad buvo..sa- čįą nėbųvo-atsakymo jo lįguį- 
votiškas’ ir truputį* įkyrus, — stiėms? galvojimams.

—Kaip Čia teisingai yra pa
sakyta, baisu ir neiŠvengtina! 
—galvojo jis apie tai, kas pa
rašyta, stengdamasis sau 
įsivaizduoti, kaip jo dvasia iš
siskirstys po jo mirties. Ir 
galvojo.

—Tai baisui Ot, aš Čia 
dŽIUb gyvas, trokšdamas 
venti ir laimės, ir skaitau 
vo neišvengiamą mirties
tarlę... Skaitau ir dargi nega- • 
liu protestuoti! «

Apie tai Jurgis daug kartų 
galvojo ir knygose skaitė. Ir 
savo nežinojimu visapusiškai 
prisipažino, kad tas jį daugiau 
erzino ir vargino.

Jurgis atsigulė miegoti, bet 
pasaulis nedavė jam ramy
bės: skaudėjo galva ir akyse 
kažkas liguistai ir smulkiai, 
smulkiai mirguliavo.

XXXIV.
Anksti rytą, kai saulė švie

tė žemai ir skaisčiai, Ivano
vas ir Seninas išėjo iš miesto.

Nuo saulės spindulių rasa 
Žibėjo ir žiburėliais mirgėjo, 
o šešėliuose žolė atrodė pra
žilus. Kelio šonuose, pro plo
nus senų žilvičių krūmus jau 
ėjo į kljoštorių maldininkai, 
ip jų raudonos ir baltos ska
raitės, apsiaustai, suknios ir 
marškiniai mirgėjo saulės 
protarpiuose pro medžių ša
kas. Klroštoriuje skambino 
varpas, ir varpas nupraustas 
rytmečio šviežumą skambėjo 
stebėtinai garsiai ir aiškiai 
ant apielinkės laukų;, gal būt, 
jo garsas nulėkdamas iki tų, 
tylių miškų, kurie mėlynavo, 
kaip rūkas ant .pat horizonto 
krajfto. ^Pakeliui ėiftarit garsiai 
ir skaudžiai suskambino trys 
varpeliai ir pacjgirdo greiti ir 
garsus maldininkų balsai.

—Anksti mes iŠėfome!— 
Ivanovas pastebėjo.,

Seninas žvaliai ir linksmai 
dairėsi aplink.

—Palauksime, — pasakė jis.
Juodų atsisėdo, prie tvoros,

votiškas’ ir truputį’ įkyrus.
"A'-.

i 
'M

pasakė jis.

tiesiai ant smėlio ir su pasi
gardžiavimu užsirūkę.

Kaimiečiai eidami paskui 
vežimus į miestų, žiurėjo į 
juos; . moterys ir merginos 
purtėsi tuščiuose vežimuose, 
kažkodėl juokėsi ir rodė vieni 
kitiems pirštais su linksmai 
juokiančiomis akimis žvalgėsi.

■ (Bus daugiau)

'NBVISI TIEK LAIMINGI
. A i. ‘/V;. •’ • * * ’
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išskyrus ieredomii

Lietuves Akušerės Tel. Boulevard 5,914 Dieną ir Naktj
Mrs. Anelia

Graboriai

te! Puiki V;

JUZEFĄ JUREVIČIENE

Ofiso

turitae
Illinois

Rengia Aviacijos dieną 
Sky Harbor Airpofte

Ambalance Patarhaviinas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

nervuotu- 
', atit&iso

25 METU PATYRIMO
Pritaikinta akiniu dėl visokių akių

itage 
______ nuo 6 iki 8 
Jei Prospect 1610

vardu 
s atatih- 
ti višų 
feisingU-

Petru užvedė bylą prieš “Ci 
cero Life” if ją laitaejd. Laik
raštis buvo priverstas jo atsi 
prašyti ir paduotas žinias at 
šaukti. Tai padarė paskuti 
nianf numeryje, liepos 20 d.

oi Lietuviu Daktaru

Laike pereitų mokyklos ta
rybos rinkimų, Cicero laik
raštis, “Cicero Life”, paskelbė 
editorialą, kuriame smarkiai 
užatakavo Frank J. Petru. Jis 
tuo laiku buvo tarybos pir
mininku, ir vėl kandidatavo į

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvifė 
6109 S. Alba n t 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namUo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tn ė k t- 
ihent ii magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

gtfriofos patari1 
mai dovanai.

laidotuvės, plieno grąbas, siutas, išbamhtatimąs, kArdborias, palmės, 
gelesv vfcrg 
tarnavimas

kampas Halsted St.
Valandos nuo 101—4, riuo 6 iki 8

CHICAGOS 
V 
W M.w> * *4 . Ifc. ■ ***.

ŽINIOS
Del gandų apie graf 
tą ir vagystes be 
darbių šelpimo įs

taigoje

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAS
2515 W<

Ofisd vilaadd* 2 iM 6 Ir 6 Hd 8 
Ofiso telefonas Hemloek 6141

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

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

Tek Seeley 7830
Namu telefonas Brtmswick 0597

GAS DENTISTAŠ X-»AY
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

1—8 ir 7-^8 
SL pagal sutarti. 

__________.ilifornla AvėnUd 
Tefefdnas Renublfe 7868

Illinois Emery ency Relief Co 
mmission kreipiasi į valsti 
jas it federalf prokurorą.

Laehavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja lalddtuvėsė knopigiausiai 
Reikale mėldžiatnė ataišarikti, d mu

su darbu busite- užganėdinti.

darbus, gelbsti nukentėju- 
siems sausroje, etc. Be to,( pri
duria, kad išlaidos sumažėjo 
$8,783.20, palyginus birŽ&lį 'stt 
gegužiu. .

lG46 Wėšt 46th St
Tėl. Boulevard 5203 fr 8418

1327 So. 49th Ct
Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Svetainė —„------„-t- T.-T--------- — ________ — ,---------------------
Dariaus if Gir&M iilėištuyta iš ChftiągbŠ if kitį avtacijbs dfiėhų

“MOVIES” rodomi šešta’dieritaiš ir s'ėknladienidis.

U. S. valdžiai, vAilštijai ir 
I. E. R. C.

“O kad pavyzdingai funttči- 
j anuoti ir atlikti pafėighs, ku
riomis komisija yta įgaliota 
legislaturOs aktu, mes 
turėti pasitikėjimą 
valstijos gyventojų.

“Todėl, komisijos

karnų žigsnių ir iŠ 
skleidžiamų gand\ 
mą, jų šaltinius, kad kaltinih 
kai, jeigtt ^ra kaltininkų, btu 
tų susekti ir tinkamai nubati 
sti O iŠ 
Emergency Rėįief 
sion " 
naiaš sutėfikš visut pagalbą, 
kad tyrinėjimai butų kuo nuo
dugniausiais.” (Sp)

savo pusės illinois 
Čomniis- 

ir administracinis pefsb-

4631 South Asfiftiij Aidtae 
Ofise tatandėėJ

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po P
7 iki 8 vai Nėdčl. nuo 10iki j 

Rez. Teiėphoifo Ptaza 2466

A. MASALSKIS
GRABORIUS » 

3807 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

MAGDALENA šLAŽIENfi 
po tėvais Diokaitė,

Persiskyrė su šiuo pasaulin 
liepos 24 dieną, 11:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Šiaulių . apskr, 
Žagarės • par.} Gaudikių kaime.

Ambrikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą, 4 sūnūs. Juozapą, 
Steponą, Vincentą ir Pranciš
kų, marčią Antaniną, 4 anukus 
ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Aleksandrą,- seserį Benediktą 
Beržinicnę if gimines. Velionė 
buvo narė “Royal Neighbors”, 
šv. Onos, šv. Agotos, Gyvojo 
Ražančiaus, Apaštalystės Mak 
dos. Akademijos Rėmėjų dr-jų.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos Koplyčioj, 3319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės įvyks pętnyčioj, 
liepos 27 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o is ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Magdalenos Šle
žienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ii* 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sanai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138, . _, ,,.t.

Res, 6600 South Artėšiari AvėbUe.
Phonė Prospect 6659 

. Ofise Tel. Canal 0257 .

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

Akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana 
opTometrista

1801 So. Ashlaiu
Platt Bld£.t kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j80 ryto iki 8:30 va
karo. Rodm 8. Nedelioms uždarytai 

Kalbame Lietuviškai
1 Phone Canal 0523 “

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir RežidteftcijA 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGty ILL.

Phone Cahal 6122
DR. & BIEŽIS 

GYDYTOJAS 
220JL West 

Valandos: - 
Šaradomis ir n 

Rez. 6631 Sn.

POVILAS STERNECKIS
Persiskyrė su- šiuo pasauliu 

liepos 25 dieną, valandą ’ ry
to 19^4 m., sulaukęs 40 hta- 
tų amžiAbą. , girbęs ‘ Ltatiivoj. 
Amerikoj išgyveno 2$ metus. 
Paliko dideliame fiulittdittie 
moterį Apoloniją, dukterį So
fiją, sunij' Bi/oni^dvą, du bro
liu Aleksandrą ir Petrą ir 
jMišbfdfį Mykolą, žilirisfcąį o 
Lietuvoj š'ėsėrį Evą ir brolį 
Adomą. Kunds frašarVotaš ran
dasi 6Š2 EAst 89th Plaee.

Laidotuves įvyks - SUbatojy 
liėpos 2’8 dieną-. 9:30 vai. ly
to iš napių jį šveritd Juozapo 
parapijos ^bazpyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šy. Kazimiero ka
pines. . ..

Visi Ą,- A’. Povilo Sternęe- 
kfo giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami , dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti ją^rp. ^paskutinį patar
navimą \ ir atsisveikinimą. '

■ ■ 1 ■ -i.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Stirius, 
Brėliaf, Sesuo if G-Mihėis. J. F. KADŽIUS

LIETUW6r OTABORIŪS t
Palaidoja už $25.00 if aUgščiau.

Modernišk

National Flying Clubs As* 
sociation, aviacijos entuziastiį 
ir studentų organizacija, ren
gia Aviacijos dienų liepos 20^ 
Sky Harbor airporte. Pelnas 
eis organizacijai, kad nupi
ginti skraidymo pamokas stu
dentams, norintiems pramok
ti skraidyti.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
, .Iš RUSIJOS

T K Gerai lietimams žiitanta* tie* 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vvru. moterų ir vaiku pagąi nau- 

>kius

DR. VAITUSH, OPT.
’ , LHŽTUVlS 

Optometrically Akių Specialistai.
Pąlengvlps Akiu įtempimą, .kuris 

ehrti priėžAštimi galvAV skAUtfcjimd, 
svaigimo, akių ą 
tho. kaudami ia _ ___ „
trumptatagystą if toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitf- 
kitaUosė egzAmihavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speėiali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitAi- 
šomošr Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

14712 South Ashland A v.
Phone JBoulevard 7589

Lietuvių Dienos 
Ženkleliai

Įsigykite dabar lietu-Į 
vių dienos ženklelius.

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

Su Lietuvių dienos 1 
ženkleliu dalyvaukite 
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.

Robert J. Duriham, Illinois 
Em erge ne y Relief Commis- 
sion pirmininkas, pasiuntė lai 
škus valstijos prokuroru; 
Thomės J. Courfney ir Dwight 
H. Green, federaliam proku
rorui, sekamo turinio laiškus:

“Paskutinėmis savaitėmis 
Chicagos laikraščiai platino 
Žinias apie kriminalius prasi
žengimus, kuriuos papildė Ill
inois Emergency Relief Com- 
mission ir jos nariai ryšy su 
federalės valdžios ir valsti
jos paskirtais pinigais. Laik
raščiuose tilpę straipsniai sa
ko, kad organizacijoj veikime 
pasireiškę vagystės, graftas, 
klastavimas, korupcija ? ir 
skandalingas eikvojimas vi
suomenės pinigų...

“Federale valdžia skiria Il
linois Em. Relief Com.y apie 
septynis milionus dolerių kas 
mėnesĮ, o Illinois valstija du 
ir pusę miliono. Kadangi kal
bamos sumos pinigų yra taip 
dideles kaltinimai yra svarbus

tel. Canal ŽS16 arba 2516 
.. . t SKYRIUS:

1439 & 49 Gt» Cicero, III.
TeL Cicero 5927

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI
1410So.49,Ct

DR. G. SERNER
A LIETUVIS 

Yards 1820
Pritaiko Akintai 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Birželio mėnesį, Illinois 
Emėrgehcy Relief Commis- 
sion išleido $9,369,074.28. Iš 
tos sumos $1,027,938.57 nuėjo 
operavimo išlaidoms, o liku
sieji tiesioginiai pašaipai ar 
viešiems darbams. Del dideles 
sumos pinigų išleistos opčra- 
vimui, suinteresuotom sferds 
Ghicagoje pradėjo kelti triuk
šmą ir kaltinti komisijos ad
ministraciją įvairiais netikslii- 
niais fr piriigti švafstyhiu. Ir 
federalis admiilis'tfatoritis 
Hunter pareiškė, kad perdaug 
išleidžiama.

Komisija išleido paaiškini
mą, kuriame sako, kad iš $1,- 
027,938.57, $783,630.36 nuėjo
algbms, 0 $244,307.87 nuėjo 
išlaidoms. O išlaidos esančios 
labai didelės, nes komisija rū
pinasi bedarbiais, vato viešins

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvi# DaktAr# DrAu-

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

Te!. Kenwood 5107 
VALANDOS: B‘ s 

nrio 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare; 

Apart šventadienio ir ketvirtadiėnio

Simon M. Skudas
GRARoRltTS (t BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas gėfaė if nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8377

vyrų, moterų ir vaitai 1 
jstrštas mtetodus X-Ray i 
elektros prietaisus.
1034 V^f^8th SL

VAfandos nuo 10-*-12 pieta tf 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8116
, Rezidencijos teiefoiMt:

Hyde Purk 6756 ar Centrą! 7464

A. K. Rutkauskas, MJ). 
4442 South WMtetW AHItt 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandą! 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Persiskyrė su »šiuo pasauliu 
birželio 21 d., 1934 m., A. Mic
kevičiaus gatvė 14, Šiaulių mie
ste, Lietuvoje, sulaukus 65 
metu amžiaus, gimus Rasei
nių apskrity. gyvenus karės 
laiku Žagarėje, o prieš mirtį 
ŠiAuliuose.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris Petronėj Jutėvi* 
čaitę ir Oną Dougirir Chlcago- 
je, 4 anukus Romaldą, Stanis
lovą, Genovaitę ir ^Jurgį, au
gintinę Jadviga Vistart, taipgi 
giminės gyvenančius Šiauliuo
se, Lietuvoje. Tapo fariaidota 
birželio 23 dz, 1934 m. Šiaultf 
kapinėse.

Už velionės sielą atsibus pa
maldos rredėliri.į liepos 29 d. 12 
valanda St. Anselms bažnyčioj, 
61 ir Michigan Avė.

Visi pažinties draugai esate 
nuoširdžiai prašdmi atsilankyti 
ant pamaldi?, ė pd pamaldų į 
namus 6108 S. Štate, St.

Mylimoji mdttaėfę, nors Ta
vo mirtis mums gyviemstemg’ 
suteikė skaudų širuies skaust 
mą, kuris pasiliks amžinai mu
sų Širdysę, bet mes tavęs ne
užmiršime amžinai

Nuliūdę’ IfekariTe,
DA'ktČ ir Artukai 
Amerikoje, o Lietuvoje 
Duktė it Gimihės - ’ '

jml e* mto 
DėHtistas

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Valandbė hup 9 ild 8 tAktaro.
Seredoj pagal sutarti.

JONAS JANULONIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

liepos 24 dieną, 6 Valandą ryto 
1934 m., sulaukęs 67 metų am
žiaus, ęimęs Rokiškio apskr., 

Pandėlio par., GenėŠių kaime, 
Ani'efikdj išjįyvrito 27 m'etiiš. 
Paliko didėtiame nuliūdime 

seserį Elzbietą Jnulevičrenę ir 
švpg’erį Joną, tiris sesers sū
nūs Joną, Kazimierą ir Pran^ 
ciškų Janulevičius,. pusbrolį 
Petrą šiaučtuną i'f giminės, o 
Lietuvoj brolį Juozapą, sesėrj 
Orią Šimkienę if giminės

Vėlioris buvo narys šių drau
gijų: šv. Jąno Bflfrisidėj, šv. 
Izidoriaus^-*-- Sė. ChiėAgoj ir 
šv. Vincento ir Povilo — Ro- 
sęlande. ./ ,

KuriaS'Tuąš^i-v’otas, randasi 
9318 Sd. yVo‘Odla\Vri Avė.

Laidt>wės įvyks subatoj, 
liepos 28 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Visų šventų parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos .pAmtads už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. kaziiniero kapines.
Visi a.a. Jono Janulonio gimi

nės. draugai ir pažįstami esAt 
nuoširžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse rr ‘šūteikti jam 
paskutinį, patamvimą ir atsi
sveikinimą. <

Nuliūdę l^kAtae,
Šerifo, svogerte; Setars
Sunai, Pusbrolis ir Giminė*

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S, P. Mažeika, Tele
fonas Yard§, 1138. ■

ir Tėvas
Jeigu norite dailumo ir nebrafiguino 

Laidotuvėse.Pašaukite.......
REPiiblic 8340 

5340 Šo. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vArdu)

koplyčia dykai.
, Tel. Canal 6174 

CHICAGO, ILL,

J. F. EUDEIKIS
■ .. ... ■ ■ ■ /,!'■ - • • . • ./> ■■

Laidotuvių Dirdktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Majoras gupr'įfdhiž'dvo speciali 
komitetu ^lieep Chicago Safe 

C^nnlti^ee,,

ChicagO Višitotanėt pasižy
mėjo dideliu automobilių ne- 
lAihiiią skaičiumi. Dabar, mie
što valdybos paštaiigdriiis Yra 
šUOtganiiuotas spėcialis ko
mitetas “Keep Chicago Safe 
Committee”, kurio darbas ru- 
pintišj kad tos liėlRhriės; kfro 
rečiausiai įvyktų.

Komitetą sudaro kelios ko
tai Sijos, kurios afišomis* kal
bomis, filmais ir per spaudą 
lavins publiką ir šoferius kąip 
gatves galima padalyti kuo 
saugiausias if automobiliams 
ir praeiviams.

if CMfąfguA 
Vaitai ir vhta

, OfiMta 8102 Ife HSmM &
,a arti 81st Street 

VAfeffdo-ta 2—4. 7—9 vai. vaE $6- 
dttiomii ir iventatfiriitaU

LITHUANIAN VILLA- 
klA, AkafrnA VAlgiai ir AėHiriai! 
US pAtaritavrmaš VISAI VELTU!

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0936 

Ofis’d Valandos nuo 2-4 ir ni 
6-8 V, v. Nedėiiėj jtegaf Sutarti

Tel. Ofičė W6ntWbfth 6880 
Rea. Hyde Park 8395 

Dr.SusannaA.Slakis 
Moterų if vAiku ligų spectaltet* 
6900 So. Halsted St.

JONAS KUNCIS
Persiskyrė su Šiud pasauliu 

liepos 25 dieną, 2:45 valandą 
popiet 1934 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Tiltaga- 
iių kaime, Subačiaus parap., 
Panevėžio apsk. Amerikoj iš
gyveno 28 metus. Paliko di- 
deįiame riutiudimę moterį Elž
bietą ir dukterį Jennie, tris 
seseris Oną ir švęgerį Tama- 
šiuną, Mortą ir svogerį Do
miniką Čepelį, dvi pusseseres 
Ciciliją Galinis ir Marci.joną 
ir Švogerį žubaucių, o Lietu
voje motiną Ągpta, seserį Ka- 
ątanciją, brolį Antaną ir bro
lienę Oną.; Kūnas pašarvotas 
randasi 1151 West 59 St,

Laidotuves įvyks Subatoj, 
liepos 28 dieną, 8:30 vai. ry
to iš narnų į Gimimo Panęlės 
^venč. .pąr^jpA;
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlibriio sielą; o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miera kapiąes..

Visi A. A. Jono Kuncio gi“ 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarbAVimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame'
Moteris, Duktė, Seserys ir 
Gi ritines.

Laidotuvėse patarnauja Ara
bėms J. J. Bagdonas, Tėle- 
f<Ws Rėbriblfe 3109, Dr. Charles Segal

4729 Šo. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS? ..
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, .nuo 2 ild 4 
vai. po pteta ir įrita 7 iki 8:80 tat 
vakarė. NedSliomta fitfo 10 iki 12 
valandai dieną. .

Phone MIDWAY 1680

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Ved.. NedėHomis rttto 10 iki 12 

3348 Soėth Halsted St.
TėL Boulęyard 1401 

i..L > ■ y. , .. .

P. CONRAD 
photograEas

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

IMlIv'raraSt. 
Englewood 5883-5840

POVILAS BALTRŪNAS
Persiskyrė sū .Šiuo pAšAbliu 

liepos 24-tą dieną; 1934 m.j 
suraukęs pusės amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kaurto rėd., Salų 
parari, Puknių kaimė.

Paliko dideliame nuliudimė 
gimines, drAugrią if pažysta
mus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Litu- 
anįca Avė.

Laidotuvės įvyks pėnfctadrenį 
liepos 27-tą dieną, 1-mą vai. 
po pietų;, kūnas iš koplyčios 
bus nulydėtais į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Povilu Baltrūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laitfėttažėšė ir Štrteiktt 
jam paskutinį patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės), Draugai 
ir Pažystami,

Laidotuvėse patataaūją ; gfA- 
borius A. Masalskis^ Telefonas- 
Boulevard 4139.

Laidotuvėmis rūpinasi Stepo
nas Svilanis, 3428 S. Halsted 
St.-r Yards 2074,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Modernišką Koplyčia DbVanai 

Turiu automobilius Visokiems tėikA- 
. lams Kaina prieinama^

3319 Lituartica Avenue
. CHICAGO, 1LL.

rJ-
Ofiso Tel. Calumet 6 
Rėz. TeL Dtatel 9191

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

V»W,iI Mo 1d r. IM » M 
ir nuo 6 iki 8 V

Šventadieniais nuo l1
Phone Boulevard 8488

, I ' ’ ... .. i..   II Ulini

Adyoįkątai 1 ’

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatam 

4«31 Soatk AM8M A<H> 
Tel. Boulevard 2800

...tffta 11MKitiAmr^ni i..

JOHN B. B0RDEN
Ofiso valandos: KASdfcm trao 9 1H 6.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 Aki 9 

Telefonas CtauH 1176 
Namai: 6459 3- RodnreH Strėdt 

Telefonas fte»iibfte 9600
.Į.ifrtiiiiHi I> lAii l.il.ij..........1«'|. riili„»i*i<fti m

Joseph V. Mockus 
, METUVI9 ADVOKATAS

taupumąs fėikAfirigdš, iries palaidojame^ už;$95.. 'Už iškilriingAs 

koplyčia,—visas prffėirgiihAs ir musą maloitas rid
oje valairttoj'e i-* už Visą pagrabą $250.

. J. Bagdonas
PULLMAN 4151 KEPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

i.i'n.bh i Ma., .iru-

Cicero laikraštis at 
siprašo Įžeisto kan

didato

11212 So. Western Avė., Chicago, 111.
"MOVIES” padaryta Stankūno Stadijoj, 3®15 Š, HAlstėd St> Chterigto

.ftoii.l'j ■' ti.į.tH.iJin ..I»'.l<l <&>iii,4tioiWi I I ’ MiRii.aiAT 'N M,’.'.;.

Vtotelefri^i t

Yards 1741-1742
gRaėoRiuš ifc 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Ghicą- 
Kf goję if apiellnkėje 
gtau Didelė ir graži
;, koplyčia _ dykai.
lWH><092 ARCHER AV. 
nnoiarr .riii.tiiouuda.ui

I J. ZOLP

Programe 1 dalyvaus Akro
batas lakūnas Kurt W. Kunau, 
Ralph BlOkDAm, Capt. L. Yan- 
uCCy ir kiti lakūnai.
Mud> 4^ čefttųi

y ■ ■ • A , . ' ■

Stengsis sumažinti 
automobilių ftė l a i

mių skaičių Chi- 
čhirije.



>imniiwu|inF'wi'iii.ti»i muh^ m w» ai

Ketvirtu^., liepos 26, 1934
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Karalaitės Balius
Lietuvių dienos kara
laitė bus renkama ka
ralaitės baliuje, rug

pjūčio 1 dienų.
Visi suinteresuoti, kas bus 

Lietuvių Dienos karalaite, 
ateis į karalaitės rinkimus ir 
karalaitės balių seredoj, rug
pjūčio 1 d. Lietuvių Audito
rijoj. Visas jaunimas, gražuo
lių tėvai ir giminės yra kvie
čiami ateiti, pasilinksminti, 
pamatyti po rinkimų karalai
tę ir ja pasidžiaugti. Tai bus 
vienas maloniausių šios, vasa
ros balių.

Karalaitės rinkimo ir aprū
pinimo komisijos pirmininkė 
yra ponia V. Mackevičienė ir 
narės yra ponios V. Insoda, 
V. Bijanskienė ir Šatkauskie
nė. Jos rūpinasi, kad karalai
tės rinkimo balius butų kuo- 
puikiausias. Jų pareiga taipgi
yra paskirti gerus teisėjus’tės baliuje rugpjūčio 1 d.

Nora Gugis išskrido iš Fiat Janitorių imi
atostogoms į Wa 

terbury, Conn.
P-a Nora Gugienė, adv. K. 

P. G,ūgio, SLA. iždininko žmo
na, vakar 12:40 po pietų išskri
do į rytus, kur praleis apie 
mėnesį laiko atostogaudamą ir 
lankydama tėviškę— Waterbu- 
ry, Conn., ir pažįstamus ry
tuose. ,

Ji išskrido • American Air- 
ways linija iš Chicagos. Vakare 
bus Bostone, Mass., kur pabu
vusi trumpą laiką išvyks j Wa- 
terbizry.—J. A.

Smagiai praėjo SLA.
139 kuopos piknikas
Nežiūrint karščių* suvažiavo 

nemažas būrys žmoniųT " į ----------- . f 
ROSELAND. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje: 1Š9 
kuopos išvažiavimas įvykęs lie
pos 22 d., Washington Heights 
miške, gerai pavyko. Jei netaip 
karštas oras, tas išvažiavimas 
butų buvęs dar skaitlinges- 
nis. i

•i

Beje, prie progos reikia pa
stebėti, kad biznierių visai ma
žai atsilankė į pikniką. Dau
giausiai nuoširdumo musų kuo4 
pai iš biznierių parodė St. Mi
siūnas, Antanas Enzbigelis, An
tanas Balčiūnas ir J. Misevi
čius, kurie atsilankė į išvažia
vimą pabaliavoti su savo biznių 
rėmėjais. Na, puikiai ir paba^ 
liavojo.

F. Šatkauskas radio taisymo 
specialistas su savo garsiakal
biu grojo visokius lietuviškus 
šokius, šokom, kad net kelmai 
šokinėjo.

Adv. Gugis pasakė kalbą
Adv. K. P. Gugis pasakė gra

žią kalbą SLA. reikalais, taip
gi pasižadėjo atsilankyti j kuo
pos susirinkimą. Po adv. K. (P. 
Gugio kalbos buvo draugiškas 
pasikalbėjimas SLA. reikalais, 
kur laike kurio K. P. Gugiui 
buvo duota visokių paklausimų 
apie SLA., į kuriuos jis aiškiai 
atsakė ir pilnai patenkino klau
sėjus.

Diskusavo SLA. reikalus
Išvažiavimo dalyviai ir ren

gėjai yra pilnai patenkinti iš
važiavimu. Gražiai iki sutemos 
pabaliavota, nebuvo jokių nesu
sipratimų, visi draugiškai, jau 
gerai sutemus, skirstėsi į na
mus.

Beje, netoliese musų kuopos 
išvažiavimo, būtent prie 101 ir 
Aberdeen St., pas p. Barisienę 
buvo kokis tai Saridariečių’ su
važiavimas, bet į musų pikni
ką neatsilankė nei vienas, kad 
pasižiūrėti kaip SLA. kuofde-J 
čiai baliavoja. ■ >

Kuopos Narys.

fci. I IIII,n , -H.I

karalaitei rinkti. Ponia Mac
kevičienė pareiškė, jog kara
laitės teisėjai jau yra pas
kirti, vienok jų vardų paskel
bimą ponia MackeviČiėnė nori 
palikti iki paskutinės dienos. 
Sako busią geriau* jeigu gra
žuolės išanksto « nežinos, kas 
bus jų teisėjai.

Gražuolės’vyra prašomos 
stoti kontėštan paprastomis 
šventadienio sdreSėmis,- kurios 
nereikalauja c būti "‘formai.”

Idant kvalifikuoti į karalai
tes arba į karalaitės palydo
ves (court), gražuolės turi at
sakytį sekamiems reikalavi
mams: >

Turi būt natūraliai gražios, 
Turi gražiai stovėti ir vaikš

čioti,
Turi mokėt lietuviškai,
Turi būt išmintingos. t 
Karalaitė turės šešias paly

doves arba drauges, kurios 
taip pat bus išrinktos karalai-

jos susirinkimo M0RTGA6E BAHKERS

Vakar po pietų svetainėje, 
prie Van Buren ir Marshfield 
avenue, įvyko Fiat Jani torių 
unijos, lokalo No. 1, susirinki
mas, kuriame unijos viršininkai 
aiškino apie unijos stovj, ko
mentavo apie opoziciją ir kokią 
poziciją unijos viršininkai už
ima tuo reikalu.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė' jgaliuoti unijos viršinin
kus išmesti iš unijos visus ko
munistus, kurie, susirinkime 
valdyba pareiškė, ir kelia da
bartinę “suirutę”.

Janitorių unijos viršininkų 
opozicija, kuriai vadovauja lie
tuviai Frank Shimkus, Nader ir 
kiti praneša, kad jie iškovojo 
prieš teisėją Lindsey prailgini 
mą draudimo (injunction) prieš 
dabartinius viršininkus, kuria
me draudžiama išmesti narius 
iš unijos, naudoti jėgą ir grą- 
sinimus, etc. (šp.),. I

RADIO
įdomus Progress Pro

gramas.
Labai įdomų pusvalandį 

praleidau, klausydamas Pro
gress Furniture Krautuvės ra
dio valandos praeitą nedėlios 
rytą, iš stoties WGES. Nesa
kysiu, kad tai buvo vienas iš 
geriausių programų, kurių 
esu girdėjęs, bet .buvo toks, 
kad galėjau sau liuosai sėdėti 
ir klausytis. Sesučių Rimkai- 
čių ir panelės AĮbinoš Trilį- 
kaitės solo, duetai, ir trios la
bai gražiai skambėjo. Jų atei
tis graži, jei tik lavinsis. Ad
vokato K. Gugio patarimai 
visiems įdomus. O programo 
vedėjas, kaip ir visada, patei
kė įdomių pranešimų apie 
bizųį ir lietuvių veikimą Chi
cagoje. —Klausytojas.

ĮDOMUS PROGRESS PRO
GRAMAS

Labai įdomų pusvalandį pra
leidau, klausydamas Progress 
Furniture Krautuvės radio va
landos praeitą nedėlios rytą, iš 
stoties WGE&. Nesakysiu, kad 
tai buvo vienas iš geriausių 
programų, Įctirių esu girdėjęs, 
bet buvo toks, kad galėjau sau 
liuosai sėdėti ir klausytis. Se
sučių. Rimkaičių ir panelės Al
binos Trilikaitės solo* duetai, 
ir trios labai gražiai skambėjo. 
Jų ateitis graži, jei tik lavin
sis. Advokato K. Gugio patari
mai vįsjems įdomus. O progra
mo vedf jas, kaip ir visada, pa
teikė įdomių pranešimų apie 
biznį ir'lietuvių veikimą Chi-

Klausytojas.cagoj.
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International Exposition
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A Century of Progressof Progress

V :

Dr. Naikelis persike 
lė į naują vietą

Dr. Stasys Naikelis, per dau
gelį metų turėjo ofisą adresu: 
756 W. 35 St. Bet šiomis die
nomis perkraustė savo ofisą j 
kitą vietą, ši vieta yra daug di
desnė, patogesnė ir gražesnė. 
Nauja vieta randasi adresu: 
3335, S. Halsted St.

čia sykiu bus ir Dr. Naike- 
lio rezidencija.

Namas ir'‘ofisas ištaisytas 
tikrai gražiai ir patogiai. Ap
žiūrinėj ant Dr. Naikelio rezi- 
dehciją ir ofisą, pastebėjau ma
žą kūdikį:

— Kas tas, -
\ -- Na' ar;<dąr^ nę|indį* kad 
mes auginame ‘dukrelę. Ji jau 
yra 8 savaičių ; auga geraP ir 
yra sveika...

Labai malonu. Sveikinu 
jus abudu su įpediriįa. — O 
kaip vardas?

j- Saulutė.
-i- Tai labai grazną, gamtiš

kas vardas.; Tokio vardo tarpę 
Amerikos lietuvių dar neteko 
girdėti. Puiku.

Išsigėrėm šalto gėrimo ir aš 
išvažiavau savais keliais, o dak
taras, su žmona pasiliko namie 
besidžiaugdami savo Saulute.

' . Susiedas.

užklausiau ?

Advokatas nuteistas 
kalėjiman, nuo 

1 iki 14 metų
Gundė vagį, kad vogtų pinigus

Advokatas Julius Reznik bu
vo nubaustas kalėti, nuo vięilų 
ir 14 metų, už tai, kad jis ra
gino probacijai paleistą vagį 
pavogti pinigų ir jam juos už
mokėti. 1

Rylos nagrinėjimas įvyko 
prieš kriminalio teismo teisėją 
Niemeyer. Pasirodo, kad Rez
nik buvo advokatas kriminaliai 
prasižengusio Philip Mansfield. 
Pirmiausiai, advokatas prikal
bėjo klientą Mansfield melagin
gai liudyti, o kuomet tas buvo 
paleistas, prikalbino jį, kad pa
pildytų vagystę ii* pavogtais 
pinigais jam sumokėtų už gy
nimą. Advokatas įkalintas ir 
nuo jo bus atimtos teisės ad
vokatauti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

ILLINOIS LIETUVIŲ 
KLIUBO valdyba dėl 1934 i 
Jonas Bijankaš, pirm.. 984

Frank Norkus, fin. ;Xašt.» 4067 So. 
Richmond St., Fftink Bakutis, ižd.

__ ,&*8283
alinauskąs, 8409

PAšELPOS 
1934 metų.

_____ __ : Wi 
JMarąuette , Road, Wą]t’er Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakie, 
nut. rašt 3842 S./. Duįon Avė.,

Į, ižd. 
2603 W. 69th’ ŠtįW. Adomaitis ir 
J, JanuŠauskČąs, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai ątsibuna kožną mėne

sį pirmą penktadieny, ęįiičagos Lie
tuvių Auditorijoj, .8183 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakarę. > 
_____ _ :, ..i4jr.~
jaunų lietuvių ** Amerikoje 

TAUTIŠKO KL1ŪBO vėldyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; Vįce-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.;, 
nuti rašt. S. Kūneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin.- rašt. F. Kaspa
ras, 8684 SLl^b' Ave.; kas. rašt.

;Viršila,> 820(hLime St.; kasierius 
■ K. Laučius, BSlTCB-.-Lituanica Ayel; 

’ kasos ■* globėjai' Ei Blumas, 8283 
Ūme St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8806 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 

Halsted St. .... ->į,
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadienį, 7:30 Vai, vak*,: Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
Hųlsted St.: ?

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY-

■’ Avė.; Liudvikas Yucius ričė-pirm., 
- 3252 So. Halsted St.; Steponas 

Narkis prot, rašt*, 1900 W. 85th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Ave.;, Jonas Ząlato- 
ris ižd., 6630 S6. Western Avė.; 
Zigm.; Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
tas. 4427 So. Frąncisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 85th St 
SusiriiJcimai atsįbuna kas antras 

nedėldienis kiekviena mėhesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8133 South 
Halsted St. 12-ta vaL diena.

pirm.,. 8480

ižd.. 2608 W. 69th A. Ružins- 
kas kontrolės ^ašt.; J. Sarčius 
apiek. iždo; F. KuneVičia maršalka,

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metaw: T. Janulis, 
Sirm.,, 8480 So, Morgan St.; A.

[aziliauskas pirni^ pag., 6185 S. 
Rockwell St.; P.^Killįs nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero* lįį.; F, Bakutis 
ižd.. 2608 W. 69th |t.| A. Mins
kas kontroles tašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. KuneVičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesį kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

1 '' 1 ">» ■ '/i ijiin ... ... '.........T. ... ..r.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, ,111. valdyba 1984 mėtų: S. 
Mažeika pirm.* 3149 & Halsted St; 
V, Stankius pag,, 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rišt, 8220 
S. Union AVel; ? p. Gulbinas fią. 
rašt., 8144 S. Wajab| St; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5658 South 
Throop St.; L. LiaUdanskis mar
šalka, 8130 S. Halsted St.

mšnesį pir- 
akare, Chi- 
j, 8188 So. 

Laiko susirinkimus k 
mą trečiadienį 7:30 va. 
cagos Lietuvių Audito: 
Halsted. St. s . *

-■■h—-- j"! i;;1.1.i........ ... t

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1984 metams: 
Pranas Jakavičia pirm*, 2638 W. 
40 St.; Wm. Bųįfihas * vicė-pirm., 
2650 W. 69 St; St. Narkis prot

• sekr.. 1900 W. . fe St: Walter 
Sharka fih. raŠt., '4685 So,. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2584 M. 46th St; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas,; 2950 W. 88 St; 
K. Wamis iždininkas, 8838 So.

Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer \Ave., 
Telefonas Virginia 0086.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

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

GARFĮELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metuš: George 
Medalinskas, pirm., 233 JS. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
8508 Gunderon Avė., Berwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End /Ave.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kolitr. i'ašt.; Juozapas Vili- 
maitis M. Davidonis iždo globė
jai; Antanės 1Rtfdiy?'lmaršalka; A. 
Karoblis, lingoniu lankytojas.
Susirinkimus laikę kas antrą ne

dėldienį, Lawler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. po piet.

A Gay Reminder
THE FURR0W in 

friends morning mail 
vfek ; wįll remind them that 
you are one of those charm- 
ing people who think of them 
in small things as well as big. 
< Of course you’ll have C'j 
hiirry, būt that only adds to 
fhę fųh of it. Send mailing in- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CJETY, 8259 So. Halsted St., 
Chicago, Jll.

your 
next

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

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

3204 So. Halsted St;
Victory 8477 >

—_________________ i— ----------------------- -------------------- -----------------------------------------------------

TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

■

Ši

Mįll
n

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQU0R
COMPANY

4707 So. Halsted St.
- Tel. YARDS 0803

Ar esi Altass nariu?

PRANEŠIMAI
— ■- _ ..j. : -

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, ka£ ateity pra
nešimų apie išvažiavimus yel- 
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokj biznj, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimų, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už įtokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 col|.

Naujienų Administracija.

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

t Chicago. I1L i

Pocahontas mine run 4 tonai 
daugiau $7.00 Uįž toną 

TEL. REPUBLIC 8402

ar

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumų

INSURANCE, NOTARY^ PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

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

CHICAG0S LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie- 
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. pomirtinė $250.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

CL ASSIFIED ADS
Ęusiness Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTE
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKU ATYDAJ 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. -Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 ryto ikLpiet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

KAM RŪPINTIS AUTOMOBI
LIŲ BĖDOMIS?

Musų speciališkas patarnavimas su-< 
taupys tamstoms nuo 30 iki 80 
nuošimčių.

Atliekame visokius automobilių 
taisymus ir patarnavimus:

GAGE AUTO SERVICE
Day and nite 

Repairing and Weldirig 
912 W. 35th Street

Mekanikas P. Budvitis; 19 metų 
praktika.

Persikėlėm iš Roxie Garage i 
Makutėno vietą

Telefonas Boulevard 6541y . • .«•** •> *4 v *» l* * !; • . , , „

CLASSIFIEDIADS
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Business Service '
. Biznio Pątarnavimas 

Lietuviška įstaigaYANKEE FOOD PRODUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountaįn. Įrengimų — Ice Cream 
Komi ‘ Pretzel’Ių 

8645 SO, WALLACE STREET 
< Tėį. Yards 4996

Chicago, I1L 
—O—

TeL Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkiaustome ant vieto» 
Nuvežame ir { tolesnias viętaa 
Supakavimaa, Storage, Crating 

Persiuntimas

i858 So. Haltted SL Chicago, DL 
Ofisas 84U0 S. HahtMi oi.

'Furniture & Fixtures
• Rakandai-įtaisai

PlRBTUVtS URMO SAlfoftUO l&PAR- 
SAVIMAS.. Priverst a« Pratu6Unti Vietą.

SO naują 2 6m. parlor setai tuojau* turi 
hnt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan- 
tralą ir frfcmų, kiekvienam asmeniui patin
kama* Btylius.
S »0.50 2 ftm. setai dabar  $20.05
$ 70.50 2 6m. setai dabar------------- $54.95
$125.00 2 #m. setai dabar $39,50—$49.50
DaugrcllB kitą barbeną, studio couchee. valg. 
kamb., mieir. kamb. ir kitą.

JOYCJE BROS, STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 South Halsted St.

Duodame apskailliavfaius dėl storame ir per* 
kraustymo. Atdaras .vakarais. Tel. Went- 
worth 5181. / ■ . .

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Barlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 6746 So. Ashland Avė.

Radios 
PARDAVIMUI

Axford Chromotone 9 tūbų Radio 
su DVEJOPAIS KALBĖTOJAIS ii 
Dviguba Kontrole už $40.00. Kaš
tavo $80.00. šeimyna persikėlė New 
Yorkan. Atsišaukite

GOLDMAN’S FAIR STORE, 
3308 S. Halsted St.

Partners Wanted

PAIEŠKAŲ i partnerius vįrą ar
ba moterį, su mažais pinigais alu
dės bizniui. Patyrimas nereikalin
gas, bet turi būt tinkamas dėl biz
nio. Atsišaukite laišku — 1739 So. 
Halsted St., Bok 142. ' i

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKĄLINpAS senyvas žmogus 
dėl darbo prie mažo hotelio, nege
riantis, $4.50 i savaitę ir kambarys.

LINCOLN HOTEL, 
952 W. Madison St.

REIKALINGAS virėjas lunch-rui- 
miui. Kreipkitės adresu 749 West 
31 st Street.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALNGAREIKALNGA .tarnaitė, 20—30 
mėtų, abelnam namų darbui, pagel
bėti prie dviejų mažų vaikų. Turi 
būti pilnai patyrusi ir ieškanti gero 
namo. Dr. Heller, 2855 Pamer Avė., 
tel. Capitol 0174.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, nuolatinis 
biznis per visą dieną, geras lysės, 
nebrangi renda. Pigiai už cash. 
69 W. Van Buren St Basementas.
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šiluma,
PARDAVIMUI valgykla, biznis 6 

metų benas, pigi renda, šiluma, 
karštas Vanduo,, Insurance ir sūrų 
apžiūrėjimas namo savininko; ant 
gero krosingo, tarp 3 gatvių; yra 
šviesa “stop and go”.

7259 Vincennes Avė.
r"“11' 1 ’ Ml) '

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

7121 So. Halsted St.

6 KAMBARIŲ modemiškas na
mas šu garažu, ant kampinio biz
niavo loto; parduosiu arba mainy
siu ant vaisinės Orange farmos 
Floridoj.

7437 — 14 Avė., Kenosha, Wis?
Taipgi parduosiu čeverykų dirbtu

vę, išdirbtą per 14 metų, su visoms 
mašinomis, modemiškais įtaisymais 
ir namuku 14x18.

C. K. BRAZIS, 
7022 Sheridan Road, Kenosha, Wis.

GAZOLINO STOTIS ir Tavem 
pardavimui. 50 pėdų frontas. B. 
Phillips, 39 Sauk Trail & Comnrer- 
cial Avė. So. Chicago Heights, III.

Real Ėštate For Sale
 Namaj-žernž Pardavimui

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

3954 S. Westejm Avė.

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

4641 Wentworth Ąve.
I i ■■ ■ i I i ■ .11 M—,

PARDUOSIU- ar mainysiu 2 aug- 
štu medini namą iŠ priežasties se
natvės.^ 3630 S. Union Avė., 2-ros 
lubos ii užpakali*.......... ■j
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