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streikuojančius darbinin- 
Susiremime apie 50 žmo-

ROCKFORD, III., 1. 27. — 
Vietos pieninės nutarė reika
lauti, kad patys piėno pirkėjai 
sumokėtų 2 nuoš. sales taksų.

Skaitoma, kad tai yra Vokieti
jos pastangos susitaikinti su 
Austrija

Kelionės tikslas—taikos * klau-
' - ”■ Simai '

vieną mergaitę. Vailcai 
sveiki, žinios nepasisekė 
tvirtinti.

Minneapolis, Minn., policija šaudo streikuojančius trokų draiverius, kurie bandė sulaikyti 
streiklaužių operuojamus trokus. šiame šusiremime vienas žmogus .liko užmuštas ir 67 sun
kiai sužeisti. ;
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Du komunistai redaktoriai 
imti milicijos, /Laikraščiai 

. varžyti, a į ,

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLtSRED BY THE MTHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phohe CANal 8500 >

NAUJIENO
The Lithuanian Daily News

Entered as secohd-class maftėr Marčh 7, 1914 at the Post Office at Chicago, 111., 
under tjhe Act of March 3, 1879

NEW YORK, 1. 27. — Prie
plaukoj sudėgė United Fruit 
Co. laivas Atenas su visu kro
viniu. Nuostoliai siekia $&00,- 
000.
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Italija briaujasi 
į Austriją?

Nepatvirtintomis žiriiomis, Italijos kariuo
menė jau perėjusi Austrijos sieną. 

Mūšiai Austrijoje tebesitęsia

Chicago, III., šeštadienis, Liepos-July 28 d., 1934 m.

Iš MINNEAPOLIS., MINN., STREIKO

co.'.snn

Lietuvos Naujienos
Samdytojai visur vie 

. nodi
Motina papiovė du sa

vo vaikus
KRIUKAI 

Baltutienė-Rožanskienė savo na
muose, Jackonių vk., keršyda
ma savo vyrui, jam nesant na
muose skustuvu papjovė savo 
vaikus: mergaitę 7 metų ir 
berniuką 3 metų. Atlikus kru
viną darbą, norėjo ir pati pa
sipjauti, bet pajutus skausmą, 
pasitenkino tik odos perpjovi- 
mu. Policija daro kvotą.

Nuo karščio serga 
gyvuliai

3,000 ŽMONIŲ KRITO MŪŠIUOSE AUSTRIJOJE
VIENNA, liepos 27. — šimtai žmonių liko užmušti ir su

žeisti smarkiuose mūšiuose Austrijoje šiandie.
Vienna išrodo į apgultą mieštą. Daromi visokiausi prisi

rengimai ginti miestą nuo nacių puolimo. ■ "
Nacių sukilimai ir bado riaušės didelę dalį šalies, ypač pie

tines provincijas, įstūmė į suįrutę.
Apskaitoma, kad mūšiuose krito jau 3,000 žmonių, neskai

tant kritusių reguliarės armijos kareivių.
Susisiekimas su mūšių centrais Styrijoj ir Corinthia yra 

nutraukti, išėmus valdžios radio, taip kad žmonės-nežino kas 
ištikrųjų ten dedasi ir kaip smarkus mūšiai eina.

AUSTRIJOJ NĖRA ITALIJOS KAREIVIŲ
RYMAS, 1. 27.— Oficialiai paskelbta, kad nė vienas

Ii jos kareivis, nė tyčiomis, nė per klaidą nėra perėjęs Austri
jos sieną ir visos žinios apie tai yra “visai be pamato”.

KARAS ESĄS NEGALIMAS
PARYŽIUS, 1. 27. — Francijos užsienio reikalų ministerija 

išreiškė nuomonę, kad karas iš priežasties užmušimo Dollfusso 
yra “negalimas”. Francijos nuomone, taika liko sustiprinta, 
naciams nepasisekus pasigrobti

BELGRADAS, Jugoslavijoje, 
liepos 27. — Nepatvirtinta ži
nia, kad Italijos kariuomenė 
perėjo Austrijos sieną tie? 
Villach įšaukė did^įį^susirupf- 
nimą valdžios rateliuose.

Dedamos visos pastangos pa
tvirtinti tą žinią, ar ją visai 
nuneigti kaipo neteisingą.

Vienas augštas valdininkas 
išreiškė, kad jei žinios teisin
gumas pasitvirtintų, tai Jugo
slavijai nieko kito nebeliktų, 
kaip irgi paskelbti savo armi
jos mobilizaciją.

Ikišiol betgi Jugoslavija nė 
nebandė kariuomenę koncent
ruoti palei Austrijos sieną. Tę- 
čiaus užsienio reikalų ministe- 
ris JeftiČ skubiai išvyko pasi
tarti su karalium ,kuris dabar 
vasaroja Niškabania.

Laikraščiams neleidžiama dė
ti straipsnius ir reikšti savo 
nuomones apie Austrijos padė
tį, vien leidžiama paduoti pli
kas žinias.

Italija ketina veržtis Austrijon
RYMAS, 1. 27. — Valdžios 

atstovas pareiškė, kad Italija 
darys intervenciją Austrijoj, 
jei to reikalaus Austrijos vidu
rinė padėtis.

Tai yra pakeitimas Italijos 
nusistatymo, nes ikišiol Italija 
tvirtino, kad ji tik tada eis 
pagelbon Austrijai, jei svetima 
valstybė pastatytų pavojun Aus
trijos nepriklausomybę.

Darydama intervenciją Ita
lija neves diplomatinių susira
šinėjimų ir nesiuntinės protes
tų, bet veiks greitai.

Mūšiai pietinėj Austrijoj 
tebesitęsia

VIENNA, 1. 27. — Vienna 
buvo tikrai nusigandusi, kai 
paėjo gandai, kad naciai ruo
šiasi antram pučui. Bet kiek 
aprimo, kai atėjo žinių, kad su-

Minneapolis samdy
tojai vėl atmetė

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana*
Sauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

SauSė teka 5:38, leidžiaai 8:- 
14.

Austrijos valdžią, 
koncentravimas policijos bent 
laikinai pastojo kelią nacių žy
giui.

Manoma, kad naciai norėjo 
pasinaudoti tuo, kad daugelis 
heimwehriečių yra išsiųsti į ki
tas Austrijos vietas ir kad po
licija ir kariuomenė yra pa
vargę nuo ilgo budėjimo. Naciai 
buvo susirinkę geležinkelio sto
ty ir kitose vietose, kur juos 
ne taip greitai galima butų 
pastebėti. •. ■■■■<-•/

Delei gandų apie nacių kori- 
centravimąsi, visas miestas yra 
pilnas ginkluotų jėgų. Pašauk
ta ir klerikalų privatinė armi
ja, sturmsharen. Visose kryž
kelėse sustatyti kulkosvaidžiai.

Heimwehr areštuoja ir socia
listus.
500 užmuštų kare su naciais

Nors valdžia ir skelbė, kad 
ji yra nacius galutinai nuga
lėjusi, bet mūšiai dar eina 
daugely vietų, ypač pietinėj 
Austrijoj, kuri yra daugiausia 
apgyventa ūkininkų ir kalnėnų.

Bet kad tikrų žinių negali
ma gauti, tai ir nežinoma tik
rosios padėties. IŠ Corinthia 
provincijos, palei Jugoslavijos 
sieną, gauti jau keli atsišauki
mai skubiai prisiųsti daugiau 
heimwehro. Iš to spėjama, kad 
ten naciai ima viršų.

Buvo pasklidę gandų, kad 
visas pulkas Austrijos legionie
rių (Vokietijon pabėgusių Aus
trijos nacių) perėjo Austrijos 
sieną, bet paskui iš Austrijos 
pasitraukė. Abelnai Vokietija 
vengia bent aiškiai pasirodyti 
remianti nacių sukilimą Austri
joje ir neleidžia tremtiniams ei
ti į Austriją. Bet siena yra 
atdara nacių bėgimui iš Aust
rijos į Vokietiją.

Esamomis žiniomis, kare su 
naciais žuvo jau 500 žmonių.

Paėjo gandai, kad 8 naciai 
iš tų, kurie dalyvavo puolime 
kanclerio rūmų, laike kurio li
ko nušautas kancleris Dollfuss, 
liko sušaudyti be jokio teismo 
ir kad 30 bus pakarti šiandie. 
Oficialė žinių agentūra sakosi 
nieko apie tai nežinanti.

---- ----- ,---------- -—----  
Sudegino didelę Ru
sijos mašinų dirbtuvę
MASKVA, 1. 27. —-Prasidėjus 

bylai 10 rusų išėjo aikštėn, kad 
gruodžio 19 dįi Sverdlovske gais
ras veik visąi sunaikino di
džiausią pasaulyje mašinų dirb
tuvę Uralmaš. Minėtieji r.Ųsai 
ir teisiami yra už padegimą.

AMINNEAPOLIS, Minn., 1. 27. 
—-Samdytojai antru sykiu at
metė federalinio taikintojų pa
siūlytas sąlygas sutaikmui tro
kų draiverių streiko. Samdyto
jai. sakosi nenorį jokių reikalų 
turėti su komunistai, kurie buk 
vadovaują šiam streikui.

Du '■komunistai redaktoriai 
buvo suimti policijos. Bet teis
mas juos paliuosavo. Tečiaus 
vėliau juos išnaujo suėmė mi
licija ir išsivežė į savo kazar- 
mes. Spėjama, kad jie bus 
duoti karo teismui.

Gubernatorius Olson jau? 
skelbė karo stovį mieste ir
bena 4,000 milicininkų, kurie 
turės prižiūrėti tvarką mieste. 
Proklamacijoje gubernatorius 
uždraudė laikraščiams rašyti 
pažeminančiai apie miliciją ir 
valstiją, bet šiaip konstitucinės 
laisvės nėra panaikintos, išėmus 
kur milicija ras reikalinga tai 
padaryti.

‘Samdytojai susiorganizavę į 
Piliečių Lygą griežtai pasmer
kė gubernatoriaus paskelbtą ko- 
ro stovį, pirmą karo stovį Min- 
nesotos istorijoje.

Gubernatorius atsakydamas į 
tai pareiškė, kad Piliečių Lyga 
yra “maža klika žmonių, kurie 
neapkenčia visų organizuotų 
darbininkų ir yra pasiryžę juos 
sutriuškinti.”

Mieste yra ramu ir mažiau
sių sumišimų dar nebuvo.

CANTON, Chinijoj, 1. 27.— 
Chiniečių laikraščiai skelbia, 
kad vieno neturtingo laivininko 
žmona du mėnesiai atgal pagim
dė 8 vaikus— 7 berniukus ir 

esą 
pa-

Streikuoja Omaha 
gatvekarių dar

bininkai
OMAHA, Neb., 1. 27. - 

kar sustreikavo Omaha 
Council Bl.Uffs gatvekarių dar
bininkai. Tai jau afitras jų 
streikas laike pastarųjų 4 me
nesių. Jie streikavo bal. mėn., 
bet ginčas su kompanija -buvo 
pavestas išspręsti arbitracijai. 
Dabar sustreikavo nepatenkinti 
arbitracijos nuosprendžiu, ku
riuo darbininkai neišgavo rei
kalauto algų pakėlimo.

50 sužeista streikie- 
rių ir mušeikų 

susirėmime
YORK, Pa., 1. 27. — Vakar 

ištiko susirėmimas kai mušei
kos puolė T. E. Brooks Cigar 
Co. 
kus. 
nių liko sužeista.

Injunctionas prieš 
streikierius

BENTON HARBOR, Mich., 1. 
27.—Arbitracijai nepavykus su
taikinti Watervliet Paper Co., 
Waterviliet, darbininkų strei
ką, teisėjas Warden iš Van Bu- 
ren pavieto, prieš streikierius 
išdavė injunctioną, kuris drau
džia pikietuoti dirbtuvę ir kuo 
nors kliudyti streiklaužiams.

WRANGEL, Alaskoj, 1 
—Alaską užklupo nepaprastų 
karščių banga ir karštis vakar 
buvo pasiekęs net 92 laipsnius.

(O prieš porą dienų Alaska 
išgelbėjo Chicago nuo didžiųjų 
karščių).
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Von Papen siunčia 
mas Vokietijos at

stovu Austrijoj

MUENGHEN, Vokietijoj, 1. 
27.—Vakar Bayreuth vyko ne
paprastas kabineto posėdis, ku
riame Hitleris padarė Austri
jos klausimu svarbių koncesi
jų pasaulio valstybėms.

Theodore Habicht, Austrijos 
nacių vadas Vokietijoje, kuris 
vedė visą propagandą prieš 
Austriją, liko pašalintas.

Vokietijos ambasadorių Aus
trijoje, vieton pašalintojo Reith 
liko paskirtas buvęs vice-kanc- 
leris von Papen, klerikalas jun
keris, artimas Austrijos fašis
tų nusistatymui. Jam bus pa
vesta išnaujo sutaikinti Vokie
tiją ir Austriją, nes santykiai 
tarp abiejų šalių bus pablogėję 
po dabartinio nacių pučo.

Davis nemato karo 
pavojaus

TROŠKŪNAI. — Vašakėnų 
dvaro pievose (Panevėžio ap. 
Troškūnų vai.) šiomis dienomis 
dėl nepaprastos kaitros pradė
jo sirgti gyvulių banda. Vie
nas grynakraujis Švicu veislės 
bulius ir 4 maišytos veislės kar
vės per pusvalandį išgaišo. Iš
kviestas veter. gydytoj aš pa
darė skrodimą ir konstatavo, 
kad dėl stiprių saulės spindu
lių gyvuliai pradėjo sirgti .sme
genų uždegimu. Jo patarimu 
likusiems susirgusiems gyvu
liams buvo uždėtos šaltu van
deniu , sušlapintos skepetos ir 
bendrai» gyvuliai buvo apipilti 
šaltu x vandeniu nuo ko gyvu
liai pasveiko .

KAUNAS. — Įvedus naują 
pramonės darbininkų samdos į- 
statymą kaikurie darbdaviai 
pradėjo ieškoti būdų kaip iš
vengti duoti darbininkams ap
mokėtas numatytas 10 dienų 
atostogas. Pradėjo sudarytas 
sutartis su darbininkais atnau
jinti su dažnesniais pratęsi
mais. Tuo remiantis tikėjosi, 
kad bus pripažinta, kad darbi
ninkai pas juos dirba ne pilnus 
metus ir jiems nėra reikalo 
duoti įstatymo numatytos ap
mokėtos atostogos. Kilus nesu
sipratimams, darbininkai pasi
skundė.

Tas reikalas pagaliau atsidū
rė Vyr. 
nutarta, 
;omasi A- 
ta, o su 
dirbamu
moję įmonėje.
darbininkams, su kuriais samdos 
sutartys pratęstos, būtinai Ju- 
ri būti duotos apmokėtos 10 die
nų atostogos, jei šitie darbi
ninkai faktiškai toje pačioje į- 
monėje yra dirbę vienerius me
tus kaip įstatymas numato.

darbo inspekcijoj, kur 
kad nebūtų skai

sti pratęsimo da- 
faktinai darbininko 
laikotarpiu a ta tinka- 

Tokiu budu, ir

Lietuvon atvyks Edu- 
-.... ardas Erio

NEW YORK, 1. 27. — Vakar 
sugryžęs Amerikos delegatas 
nusiginklavimo konferencijose 
Norman H. Davis nemato, kad 
bent šiuo laiku butų pavojus 
karo Europoj. Esą visos vals
tybės labiausia bijosi naujo 
karo ir todėl jo vengs.

Davis į Europą gryš ateinan
tį spalio mėn.

Mihvaukee duonke
piai streikuoja

------- ----

MILWAUKEE;, Wis„ 1. 27.— 
Dar dviejų didėlių duonkepyk- 
lų darbininkai suštreiltavo. 
Miestui gręšia duonos truku
mas ir ją tėkš gabentis iš kitų 
miestų.

Francija susirusinu
si padėtimi Austrijoj ------- n

PARYŽIUS, 1. 27.— Franci
ja yra labai susirūpinusi dėl 
padėties Austrijoje, nes ji leng
vai gali iššaukti naują didelį 
tarą.

Biržoje viešpatauja tikra pa
nika. O valdžios įstaigos dir- 
ja dieną naktį ir palaiko nuo
latinius susižinojimus su» Ita
lija, Anglija ir čechoslovakija.

Didžiausj susirūpinimą gimdo 
Italijos koncentravimas kariuo
menės Austrijos pasieny. Jei 
italai nusispręstų briautis į 
Austriją, kad gelbėti Austrijos 
fašįstąms, tai tą patį gali pa
daryti ir Jugoslavija. Tarp jų 
galėtų iškilti rimtų nesusipra- 
gimų. Karo su Vokietija nesi
tikima, nes nemanoma, kad Vo
kietija drystų pasipriešinti Ita-

Turkai nušovė italų žveją
ISTANBUL, Turkijoj, 1. 27.— 

Turkijos pasienio sargyba Ita
lijos Decanese salų apielinkej 
nušovė Italijos žveją. Italija 
jau pareikalavo iš Turkijos pa
siaiškinimo.

Prie panašių aplinkybių prieš 
kiek laiko turkai prie Samos sa
los nušovė Anglijos karinin
ką ir kitą sužeidė. Anglija tuo- 
jaus prisiuntė 12 karo laivų 
ištirti tą įvykį. Tečiaus inci
dentas liko išrištas draugiškai.

................... . ........................ — ■

MATAWAN, N. J.> 1. 26. — 
Du rabinai liko užmušti ir vie
no jų moteris ir posūnis liko 
sužeisti jų automobiliui susi
dūrus su troku.
.••r J- -J" ■ ■•.
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BERLYNAS. VII. 7. Elta.— 
“Deutsche Allg. Zeitung” pra
neša iš Paryžiaus, kad Lietuvos 
vyriau^bė oficialiai pakvietė 
francuzų ministeri be portfelio 
Erio .(Herriot) atvažiuoti j 
Kauną. Iniciatyva tam apsi- 
ankymui Kaune išeinanti iš 
paties Erio. Jo kelionė yra 
susijuosi su francuzų rytų po
etikos pageidavimais. Patiki
momis laikraščio turimomis ži
niomis, Erio ketinąs palenkti 
Lietuvos tįyriausybę padaryti 
stipresnės įtakos kitoms Pabal
tijo valstybėms francuzų rytų 
politikos prasme.

Franci ja dar lukuriuoja ir 
mano, kad lūkuriavimas šiuo 
laiku yra geriausias dalykas. 
Bet yra pasiruošusi veikti, jei 
kitos išeities nebūtų. Ji bando 
prikalbinti Angliją ir Rymą pa
duoti Vokietijai ultimatumą, 
bet abejojama, kad kas iš to 
išeitų.

Franci j a nepasitiki ir prin
cu von Starhemberg, kuris Už
ėmė Austrijos kanclerio vietą. 
Jis turi didelių naciškų ir ypač 
monarchistiškų palinkimų ir 
jeigu nebus griežtai įspėtas, ga
li nacius įsileisti valdžįon ir 
dagi gali bandyti atsteigti Aus
trijoj monarhiją .

Prisibijoma, kad ir mažoji 
entene (čechoslovakija, Rumu
nija ir Jugoslavija) gali ban
dyti veikti savystoviai, jei nie
ko neveiks didžiosios valstybės, 
kad sutvarkyti Austriją.

Vyriausiu kaltininku už įvy
kius Austrijoje francuzai laiko 
Vokietijos nacius.

PANEMUNĖLIS. Rokiškio ap. 
—Birželio 28 d. vietos vargo
nininko tarnaitė Bražiunaitė 
anksti rytą nuėjo į lauką per
kelti arklį. Mergaitei pritūpus 
pančioti arklį, pasigirdo Šūvis 
ir mergaitė paplūdo kraujuose. 
Kulka perėjo per vieną šlaunį 
ir įlindusi į antrą šlaunį pasi
liko. Buvo įtartas šovime vietos 
pieno perd. b-vės vedėjas A. 
Zmifra; vėliau jis prisipažino, 
kad šovęs.

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- 
inai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vėdėją^

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis
J. Martin darbuojasi

Toronto, Kanada
Komunų smukimas

Kenoshietip

Rame, Wis,

Piknikai

Didislšpardavimas
REFRIGERATOaiy Roosevelt F urniture Co

Drabužių Plovyklių

ma

VATINIAI MATRACAI

Roosevelt Furniture Co

^pataria Lietuvos hanb’

JOKS grosernin- 
k»s nepaminti?

ATDARA SĘ 
nuo 10 v. ryto

2-JŲ DALIŲ SEKLYČIŲ (Parlor)

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Z/AZZ4

$IŲSK1TFER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

iš štųąpylinkių miestelių:- 
Waųkęgan, įCęnpshą, vietiniai 
racinieįiai, §o. Mil^ąūkęe ir 
įš Mihvąnkee. į

Širdingai kviečiami visų' 
Apylinkių miestų ,;ir vietiniai 
lietuviai atvažiuoti liepos 29 
d. j, ,Rixerview Parką į didžiu-! 
lį pikniką ir linksniai laiką 

prąįeįstį. —JL

LEMPOS (aut griųdų pasjątomos) ► su 
artistišku gaubtuvą ... ...... .

Kada \tai bus padaryta, -tai 
miesto tąrybą ir čia pradės' 
dąryti spaudimą į kpmpani-

Sios pagarsėję 
Naujausios 1935 melų 
dos MAYTAG plovyklos 
parsiduoda tik po

MAYTAG 
plovyklos pilnai dirbtuvės 
pcrnaujintos, pirmiau par- 
siduodavo po $175.00, šia
me išpardavime sumažin
ta kaina tik

Lengvus Išmokėjimai
Didelė nuolaida už senas plovykįes ar Jedaųnes 

į mainus ant naujų.
Šie. pasiūtijmąi trumpam laikui. Matykite luojąus

.Tikimi ,WM>du<MU« .ItelikM .itogtsmininrb 
mas gali parodyti, bu tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis.

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KINU

šią vasarą buvo suruošti du 
dideli piknikai SLA. 10-to ap
skričio ar parapijonų. Trečias 
piknikas bus -sandariečių. 
Ruošia bendrai Wiąconsino 
sandariečiai Sandaros cen
trų. Šis piknikas skirsis tuo, 
kad turės įdomų programą, 
kurį išpildys iš Chicagos Jau
noji Birutė. Be to, ir vietiniai 
jaunuoliai sudarys “indoor 
bąli” gemį. Užbaigus progra
mą, tęsis šokiai ir vaišes iki 
vėlaus vakaro. Dalyvaus sve-

Pradėsiu jpuo duonos kąs
nio. Musų mieste šiemet' dir
bančių darbininkų randasi 
daugiau, negu pernai vasarą, 
bet dąr daug yra ir be darbo. 
Laukia geresnes ateities, nes 
visi turi norą dirbti, kad iš 
darbo pasidarius žmonišką 
pragyvenimą.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad kompanijos lengvai nepa
siduos. Bet jeigu kitur buvo 
galima jas suvaldyti, tai bus 
gąlima tas pat padaryti ir čia.

Na, o kai Kenoshos gyven
tojams mažiau tereikės mo
kėti „už elektrą, gązą .ir telefo
nus, tai jie tikrai bus dėkin
gi J. Martinui.

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

Tie, kurie šį pavasarį, pa
davė savo balsus už J. Marti
ną (Marcinkevičių) ir išrinko 
jį miesto tarybos nariu, da»- 
bar tikrai nesigailės.

Nors miesto taryboje J. Mar
tin dar tebėrav naujokas, bet 
atrodo, jog jis padarys vi
siems daug gero.

Pereitą pirmadienį miesto 
taryba turėjo savo susirinki-! 
irią. Ir štai J. Martin pirmas 
pakėlė klausimą apie elektros, 
gazo ir telefonų nupiginamą 
musų mieste. Jis nurodė, jog 
kiti Wisconsin valstijos mies
tai privertė visuomenės nau
dojimo įmones nupiginti ra
tas. Kenosha miestas Irgi 
privalo eiti tuo pačiu keliu. 
Vėliau jis pasiūlė priimti ir 
speęialę rezoliuciją tuo rei
kalų.

Reikalas pasirodė visiems 
tiek svarbus, kad tuoj pradė
ta jį diskusuoti. Martino pa
siūlytą rezoliuciją parėmė ta
rybos narys ir socialistas, 
Edward Weston.

Po ilgų diskusijų pasiūlytos 
rezoliucijos tekstas tapo kiek 
pakeistas ir vienbalsiai priim
tas. Taryba nutarė pavesti 
miesto advokatui padaryti at
atinkamą tyrinėjimą, o vėliau 
stvertis legališkų žingsnių. 
Advokato pareiga bus pir
miausiai patirti, kokiu būdų 
kiti miestai prispyrė kompa
nijas numažinti mokesnį už 
elektrą, gazą ir telefonus.

? v '^UlTIWr ■ -
KAINOS SUMAŽINTOS 

ANT

rnŪSU. sosjipę j e, kur 4,700 atsa-1 
Domingu komunistų uriemė 
ayetįmą kultūrą?”

/V-adinagį, fJLenįMą buvo rtps 
nuomonės, kad Maskvos ąt$a-' 
kdmingi .komunistai buvo vi- 
sai nekultūringi žmonės įr tJu- 
rčjo ...nūsilenkti didesnės kul
tūros žmonėms.

O Kadana visgi perą Rusi
ją. Čią kultūra kur kas aukš
čiau stovi. Štai kodėl ir azi- 

?ftti|kų komunizmą įpiršti čia 
visai nepasisekė.

jĮfonadietis. ,

INCORPORATED 
JP&UIKIĄI CITY FURNITURE CO.

M. P. Jovąraų&kas ir J. P. Pečiulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Phone SEELEY 8760

Kanadoje kas keturi ar pem 
ki metai įvyksta tiek Įprovįn-U 
cijų, tiek federaliai rinkimai-J 
Kaip -įr paprastai, laike rįnkkti 
inų eina didžiausi agitacija >ir, 
rungtynės tarp Rartįjų. Tai>H 
žinoma, maturalus .dalykus. < 
Juk vyra ir sakoma, kad kas^ 
savo tavorp negirią, 4ą i iš tur* 
gaus varo. į'

Priešrinkimini? vajus Tp- 
rontp proviūęijpje praėjo-ga
na trukšmingaį. Dalyvavo 
bent kelios partijos, kuripsį 
stengėsi sąvp kandidatus įpir
šti. Rinkimams artėjant, pa4 
sireiškė nemažai ir įkarščio. 
Per fdaug didelio kuklumo ne- 
parędė nei viena partija, — 
jos visos nęąįgailėjo ‘kompli
mentų” savo oponentams. Ta
čiau savo nekulturingumu ;ir 
akiplėšiškumu komunistai toli; 
visus pralenkė. Jie niekino 
visus jr .viską, kas tik negar
bina Maskvos. Kalbėjo jie to
kiu tonu, jog atrodė, kad On- 
tario provincijoje mes tikrai 
susilauksime komisarų^

Tenka pasakyti, jog šie rin
kimai komunistams turėjo .bū
ti labai palankus. Depresija 
siaučia jau keli metai. Tiek, 
miestuose, tiek farmose su
vargusių žmonių daug. Da
bartinė konservatorių valdžia 
žmonės buvo nepatenkinti. 
Taį vienur, tai kitur dažnai 
pasireikšdavo sumišimų.

.(Trumpą (laiką -atgal jį iLie-4r moterys ^Mvepris įbe 
(tuvg įvažiavę .ehieagieriai -pp.;
D. iKurftičiai, savininkui Milda> 
Auto .Sales ;įr Įp.dlamęs ,WlU-( 
ris įr tp. 'Milerienė. Pasiėmė ?kį 
'Bųieku, su kuriuo apvažiuos: 
.Lietuvą, -Franeiją, Vokietiją ikį 
kitaa valstybes. Apie ;įgytu& 
įspūdžius p. Kuraitis regulia
riai praneš 0Naujįenų” skai
tytojams ir šiandien jįs pra
deda). ■■ <

WISS1G,
. .Specialistas ii 

Rupilęs

ST.PAUL’S 
HOSP1TAL 
8?8 W. 35th Place 

Tel. YARDŠ J2909
Tel. BOULEVARD 6060 

CHICAGO, ILL.

■U tįUl !UlU4j■

N,e g i r d ė tai numažintos 
kąlnos ąnt visokių augštos 
rųšies

REFRIGERATORIŲ
Naujausios Mados, pilnos 
šeimyniškosv mieros ręfri- 
geratoriąi, verti vieno treč
dalio daugiau; čia parsi
duoda tik po

*77.50
P^itaikonii Visiems.

bus. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 

ĮaCS**!! 21 vardą geram pro- 
X Ągy 1 dųkttfi , .padaryti.

Tečiau ’ jis ž|no, 
kad ir vardas reiškia.
Bankai pęiKlauso labiau, nei 
tkitos riešus impnės, nuo Jąpp- 
džię, kuri jie daro. -Štąi kodėl 
Jr 4is IvHtąp bankas ^ajjga 41P- 
paliaujamai.

4ę moaį j knyga; pačioje pui
kiausioje miesto <dalyje stovi ' 
karieta pakinkyta arkliais tur
kiams važioti:; .gafo^ariai ne
įtari viršuj zelektrps jungo, per 
kurį jie kimkia elektros jėgą. 
Jie yra įtaisyti po žeme. Tra- ; 
įtiko šviesas (turi visuomet sau- 
;gQtj riš (tūlo, aes jeigu tolyj 
ypamatab kad Šviesa persimai
nė iš žalios spalvos į raudoną 

tąi turi sustoti prie arti
miausio skersgatvio.

^Namais :Hew Yorkas skiria
si nuo .Ghicagos gana daug. 
$Jew Yorke kur kas .daugiau 
dangoraižių. Ten yra ir aukš
čiausias namas pasaulyje, tai 
Empire State Building. Atė
mus keletą didesniųjų rūmų, 
didžiuma New Yorko dango
raižių yra kiek mažesni ųž 
Chicagos dangoraižius. Nak
tį tie rnąmai mažiau apšyiesti, 
atrodo netiek stropiai prižių-| 
rimu

Gatvės New Yorke daug 
siauresnės negu rChicagoje, 
bet automobiliai ten tai galvg- 
trukščiais laksto. s Pavažinė
jęs* po miestą 4 valandas nu-, 
vežiau savo Biuicką į laivą, 
nes pabijojkū, kad jo man ne- 

• sudaužytų j fe prie Skers
gatvių turi labai ' saugoti, nes 
mažai .kas stoja, bet eina kaip 
“aut fajero”. 'r

New Yorkas pralenkia Chi- 
cago vienu atžvilgiu — tai po
žeminiais traukiniais — “Sųb- 
ways”. Jie yra nepaprastai 
patogus gyventojams, nes ei- 
tną Igįąi greitai. Linijų yra: 
riaug, į kiekvieną miesto dalį.;

•Nežinau kaip atrodys Mask
va, Londonas, Paryžius, bet 
,New Yorkas daug ;kuo skiria
si tnųo Chicagos.

(Bus daugiau)

Iš Gothenburgo i Stoękhplmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6; 
'valandas {per gražiąja Švediją. §i- 
kriipnė juiąęia masu Atlaptiko .ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stoakholmp tiesiog plau
kioja ,mųsą <nąująs laivas (‘MARjI- 
EHOLM”, keliones laikas 24 vai. . 
Kungsholm .. ..... ’Rugpiučio 18,
.Drottninghplm......Rųgpiųčio 25 j
Grip^holm .............. Rugsėjo 16

Kreipkitės i vietini agentą, arba:
SWJEDISH ĄMERIŲĄN LINE

181 N. Michįgąn Ąve.

Kelione dacp ?’r ;
Tnrko. ’ j

Relionė į New Yprk^ buvo 
labai linksmai 1

Ąplęirię Chįeągo systpjpmę; 
Detroite, Michigan valstijoje, 
kur aplankėme p. Miulerio 
brolius. Iš Detroito vykome 
į Clevelandą,s kur užbėgome 
pamatyti kaip atrodo redak
cija savaitraščio “Dirva”. 
■u Nepraleidome neapląnkę ir. 
.Niagarą {FąlJs krioklio, kuris 
man labai patiko. Ten priva
žiuoja tičk daug žmonių, kad 
■turi eiti keliš^blokus kol pa
sieki krioklį. J '

Iš Niagara Enlls, per Syra- 
cuse ir Utica, N. Y. važiavome' 
į Dollgevile, N} Y,, kur aplan
kėm^ keletą? nd/ano; giminaičių, 
o iš Dollgeville, per New Yor
ko valstijos sostinę, Albany,’ 
traukėme į New Yorką. Prie 
Ąlbąny mane įnųstębiųo aukš
ti kalnai, baltimiškip apaugę; 
Ten nėra jokįų įtikiu ir gyven
tojų per ištisas1 mylias. Tik 
retkarčiais tarp kalnų įsprau
sti tupi miesteliai, o įpykėliui 
kur ne kur ųžtihUi gazolino 
stokis ir yj.ęšbpčius.

. Pagaliau užbaigėme .keĮlionę,’ 
Atvykę į New Yorką, skųbmo- 
mės prie ląiyo, nes “Naųjie-^ 
nų” laivakorčių skyriąus ve
dėjas T. Rypkęvįčius patarė 
taį padaryti. Prisiartinus 
prie prieplaukos (Pįęr) No.< 
84, pamatėme .minias žmonių.;

Klausiu kame dalykas.
“Už pusvalandžio ateis lyk 

yąs ‘Europa’!”^ mums atąąkė-
Atlikus rejkąlipgus {forma

lumus, nuUrėi^o ir mes pa
laukti ir pamatyti laivą, kų-.! 
ris mus veš -į aiją jpųsę Atlap- 
tiko už 36 valandų. -i

’ Neilga į reik ėj o 1 a ųkli • V*1 u rų 
milžimas, pamąžu riink^amas 
IJųdson lipę,, artinosi prie -prie: 
pi,aukos. Ją traukė trys maži 
laiveliai “tug -boats”. Ląįyųii 
sustojus prie prieplaukos, iš 
jo pasipylė šimtai žmonių. Į- 
gytas įspūdis ’ -buvo ir jaudi
nantis ir .džiuginantis.

Ne:w ^orkąs.
' Man daug kartų teko girdė
ti, kad '.N.ew Yorkas .panašus į 
Cliicago, turi tas pačias ypa
tybes ir bendrai atrodo kaip1 
Chicago.

Bet ųnan tęko pastebėti 
(iaųg paviršutiniškų skirtumu, 
pav.: kas penkiasdėšim,tas! 
žmogus vędųsi i šunį, eina vy-1

3222-24-26 SO. HAJLSTJEJ) STBJEJET 
J. KALEDINSKAŠ, Vedėjas.

Tel. Victory 4226

.KlAUM'Jklte Itąndlpn .IVCfL jį. p. p.

SERGANTI
VYBAJ IR MOTĖMS
..Mes .pępąisome K*1P iL, 
nei kas BuklMo tusų ligtoje. Jelru. ; 
r|mtal gorite būt ifigydyti, jus pas!1 
raukite. Varicur gydymo metodas, 
Jteir® tūkstančiams urnomis ,|r kW 
komis Ilgomis sergančius į sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ

X EGZAMINACIJA DYKAI w 
Mes esame priešiųgl aug&tom ratam, ku
rias ima kaikuriė gydytojai ir specia
listai. \ Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuęmeoč. rali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu .gydymu. ’
Ar Jus sergate RHEUMA^iąjIU. ANKS
TU. KEPENŲ, KRAUJO. SKILVIO. 
NERVŲ, GUOS. VĄRKX>CE dlSLlOy. 
PILĖS, PROSTĄTIC — arba SUe^SS- 
ria 6ių ūmių arba kronifikų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite t Varicur 
Institutų dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYGIAI KNYGUTES 

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Bandotah St 

;4tos lubos—Gatrick Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 iki 6 v. vak. kas
dien; Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

Nedčlioj, 10 iki 1 v. po piet.

skelbiamomis.
.LOVĄ, S.PRINGSAI LR MATRACAS

(Vi^as kųmplefetąs) .................... —

St. Pąul’s yra jusu apielinkės li
goninė, ,kur kiekvienam ligoniui 
visudpiri spteįkiama ipan^ągus xr 
■veiklus patarnavimas. Meaikalis, 
chirurgijos ir prie giipdimp ,patąr- 
nąvimas 10 dienų, normajiuo- 
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
.tdnąlh), daktaro patarnavimas, 
ligoninė ir operacijos kąjnbarįo 
Sąskaitą kainuoja $20.0Q'.

Maskvą -r- 4;7Q0 ajsąkomiųgų 
kpmųnistiį ~ ir paimti tą rbi.U“ 
rriįrątišką mašmą kas Jcą,; 
vęcly ? Aš labai abęjpjų, Rad 
komunistai būtų vadai. Jei
gu .tiegą sakyti, ,tąi .ne ,jįe ve?: 
da, -bet jie yra vedami. Jei
gu tauta, kuri užkariauja ikLi: 
tą tautą, yra kultūringesnė, tai 
ji antmeta nugalėtiems Žmo
nėm? savo kultūrą. Bet jei
gu nugalėta tauta yra -kultu- 
ringesnė, tai da^nąi jos kūRu- 
rą priima nugalėtojai. Ar tik 
nepasitaikė .panašu? .dalyka?'

Kodėl Roosevelt Furniture Co. Krautuvė per šešis 
metus išaugo ;į diRžiapsią Lietuvių Rakandij 'įtaigą?

Tą klausimą jums gali atsakyti kiekvienas, kuris yra 
ką nors pirkęs iš ROOSEVĘLT EURNITURE CO.

Jus /čia randate geriausios vertės prekes ir žymiai 
žemesnėmis kainomis. , •

KEISTUTI) LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1
840 West 33rd Street

IŠ žmonių nepasitenkipimo 
kpmųnistai tad ir suip-pnė pa
sidaryti sau poįįtjško .kapita
lo. Savo lapuose ir lapeliuo
se jie prie .kiekvienos progos 
stengėsi pabrėžti, jog Kanado
je komunizmas eina šuoliais. 
Jų lęidžiainus laikraščius be
skaitant galėjo susidaryti te
kis įspūdis, jog komunistams 
Jau pritaria beveik visi dar
bininkai įr farmeriai. -'

Tačiau kai atėjo rinkimai, 
tai komunistų pučiama pūslė 
taip subliūško, kad iš jos nie
ko nehepąsiliko. Visoje Op- 
.tario provincijoje buvo pa
duota 201,500 .balsų. .Iš to 
skaičiaus komunistams nete
ko nei septynių tūkstančių.

Liberalai pravedė 66 savo- 
kandidatus, konservatoriai —: 
16, liberalai - progręsistai — 
4 ir dar kelios mažesnės par
tijos po vieną atstovą. Tuo 
tarpu komuni?tai prakišo visu 
savo frontų ir neįšrinko nei 
vieno savo atstovo. Vadinasi, 
jie .laimėjo tiek, kiek .Zabloc
kis ąnt muilo.

Kame dalykas? Kodėl ko-: 
munistai negali prigyti Kąną-1 
doje? '

Maūo supratimu, į tai ne-: 
sunku atsakyti, šiaip ar taip,1 
•kanadiečiai yra gana kultū
ringi žmonės. Be to, laisvės 
tradicija -pas juos yra giliai 
įleidusi šaknis. T°dėT neleng
va juos tėra ir sumulkinti.

Reikįa pasakyti tiesą, kad 
kulturingumu komunistai nie-r 
kur nepasižymėjo. Net toje» 
pat Rusijoje Leninas apįe 
juos buvo priverstas štai ką 
.pasakyti: »

“Reikia tiesiai klausimą pa?, 
statyti, kur musų jėga' ir ko 
mums trūkstą? Politiškos gą-' 
lios pilnai pakanka. Va-rgu 
čia kas atsiras, kuris pasakys, 
kąd kokiame nors praktiška
me klausime ar kokioje nors1 
įstaigoje komunistai neturi pa
kankamai galios. .Ekonomi
nės galios proletarinė Rusija 
turi pakankamai, kąd galėtų 
pereiti į komunizmą- ’Ko gi 
trūksta? Ąiškus daiktąs, ko 
trūksta. Trūksta -kultūringu
mo tam sluoksniui -komunistų, 
kuris valdo. Jeigu paimti

Antradieniais, ketvirtadieniais
ir šeštadieniais iĮci 10 vąL vakarą.

PirpiadięniriB’ TrcČįąd.ijęąiais ir Penktadieniais iki 6

-Kąritbhąą,Pąsauliniame kare

.GYDO VISAS LIGAS VYRlTlft MOTEROJ PER 88 METUS 
NEŽIŪRINT tKAIP pžSlSENęjp^lO.3 ir ;NĘĮ$QXDęĄIOS JQ8 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dįjįnift Jęrąujo. odos, ligąs, žaizdąs, (reąmątiam$, galvpą ąkąusmųs, 
skausmus -nugaroje, kosėjiiąą, gerklės skaudėjimą ir paąįąptingas 
įlįgą#. Jeigu. Kiti begalėjo jus išgydyti, ateikite čįa ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Prąktikuoja rpw daugelį melu įr išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai- OFISO VALANDOS: Kąsdie 
Šuo 10 valapdos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.

lędėliomjs nuo 11 ryto iki 1 vai. • • ■ ■ - ■
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. , . Tel. Crawford 5573
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KORESPONDENCIJOS
Norwood, Mass

buvo

PHILCO

pamestų

THOR
SKALBYKLOS

Ę. ĘLIŲBAS RENGIA

Tčmykite Joniš 
KOMITETAS.

Kur mokinausi
Adresas ............

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

YRA 
PAVOJINGA

Lietuvių Dienos Karalaitė bus 
renkama seredo j, rugpjūčio 1 d.

Prie šitos progos yra rengia- 
giamas didelis balius Lietuvių 
Auditorijoj, kur jvyks karalai
tės rinkimai.

Daugelis lietuvaiči 
lių įstojo kontestan, daugelis iš 
Chicagos ir nemažai iš tolimes
nių vietų. Jos visos pasirodys 
publikai ir teisėjams Lietuvių 
Dienos Karalaitės rinkimo ba
liuje. Visi su nekantrumu lauks, 
kuri iš jų gaus ta didelę garbę 
atstovauti lietuvių pažangos 
dvasia pasaulinėje parodoje ir 
būti lietuvių dienos karalaite.

Rugpjūčio 1 dienų karalaitė 
bus išrinkta ir apvainikuota. 
Tai bus didelis ir sujaudinantis 
momentas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti Št. Louis Av. Tėl. Kedzie Š902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

. swimminjf pool. : ■ ‘

Moterims 7

Telefonas Yards 0344 
CHICAGO. ILL.

skusis 
svetaines veltui ne 

— Marksistas.

Visi esate kviečiami ateiti ir 
pasveikinti išrinktų karalaitę 
ir sykiu pasilinksminti Karalai
tės baliuje. Šokiai prie puikios 
muzikos,

įžanga 35 centai,
Baliaus pelnas eis karalaitės 

išrengimui.

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS l

listiškO vardo. 6-tų dienų ba
landžio 1027 permainė vardų 
iš Noryvood Lietuvių Socialis
tų Bendrovė į Norwoodo Lie
tuvių Amerikos Piliečių Ben
drovė 
bąlsąi prieš 5 
dalį, žinoma kaipo 
inas III

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI — 
duodami lietuviu kalboje:

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

KAINOS
49.50

IKI
89.50

KIEKVIENOS
RŲŠIES
Tiktai moksliškiausiai-pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Triiss) išdirbejų, ■— ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! < ' ' ' . ’ ' ;
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės, panČiakos) dėl’ vancose gyslų, 
BELTS, ARCHĘS ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. , ' ‘ '

CHICAGO ORTOPĖDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

Visas, pelnas skiriamas, klįųbo pionieriui J. Buthučiui, kuris buvo 

reikalingas. Bus puikiir žaismi

FURNITURE CO.
3621-2.3-25 So. Halsted 

Street

susinn-
Pagaliaus, šimto nuo- 
revoliucionierkos dvi

Kaip visose kitose kolonijo
se, taip ir pas mus Stalino pa
rapijų likučiai dar vis bando 
įsipiršti darbininkiškoms or
ganizacijoms iiž vadus. Sovie
tų Rusijos bolševikiško rojaus 
agentai pasijuto beesu vieni, 
be minių, nes darbininkai se
niai nugaras atsuko bimbi- 
nio kalibro ricieriams. Kuo-

Vienos iš geriausių skalbyklų yra parduo
damos BUDRIKO krautuvėje, mokant po 
$1.00 j savaitę. ■ • ‘ r

Mašina pati per save išsimokės.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispu&titi 
■lažnai ešti apgadinamą |ka«> 
kiu nors malu iŠ pažiūros 
daiktu* # .

Dr. Vincent S. Norkus
KOJŲ .SPECIALISTAS 

Valandos*kasdien 10 iki 12, 1 iki 5 
7 iki 8:30. Nędėlioj eulig susitarimo

WGFL
WAAF
WHFC 1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare.

FpAI yrtf plukti Jeigti gali taip 
L ^padaryt, jog kitiem patiktum.. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikąs gali neleisti jum* riti 
pirmin.

Pavyzdžiui,. Jelgti žmogau* 
dantis yra nevarus, tai jus no* 
rbms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už* 
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bodu. Musu che
mikai pagalL. 
lcur.il 
damas dantų •mules

pagalios surado sustato 
tikro šveičia nedrasky* 

_ .2_____ ____*«• 
Iras uždarinis pagalios tapo ii- 
riltas.

Didelė ‘ tūbai Listerfne dantų 
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambort Pbarmacal Co* Saint 
Louis, U. S. A.

Setui, Miegamojo
Setai, Valgomojo

Setai verti iki $150,

Mano vardas ir pavardė
Amžius .......--------------------- ..............

permainymų 27 
Konstitucijos 

perskiri- 
kuris skamba sekan

čiai: “nariais šios korporaci
jos guli pastoti tiej kurie yra 
nųriais arba simpatikais soci
alistų partijos Amerikoj arba 
įjos tautiškų federacijų, arba 
įnariąis kokios nors kitos or
ganizacijos, kuri priima soci
alistų partijos programų ir 
tikslus už savo persitikrinimus 
ir siekius”. Pakeitė sekančiai: 
“Nariais šios korporacijos ga
li pastoti tie, kurie sutinka 
stengtis tapti Amerikos pilie
čiais ir tikinti į progresų”. “

Koks protaujantis žmogus 
gali sakyt, kad šituose per
mainymuose, yra nors krisleis 
bolševizmo? Juk į progresų 
tiki ir vokiečių Hitleris? Nau
jų narių priėmimas į bendro
vę apibudinamas sekančiai: 
Visi kandidatai į narius pada- 
ivę savo vardų gali būti pri
imti arba atmesti bėgyje 30 
dienų, susirinkime esančių Ir 
balsuojančių narių. Kuomet 
Bimbos gvardija valdė ben
drovę, tai nežiūrint kokie bu
vo įstatymai, jie pradėjo dėti 
pastangas, kad didžiumų jiems 
priešingų narių 
draugijų. Tuomet butų buvę 
lengvų bendrovę pervesti ko
munistų partijos kdntrolėn. 
Didžiuma narių ta aiškiai 
permatė. Gerai susiorganiza
vę iššlavė visus bimbininkus 
iš valdybos ir direktorių.

Naujoji valdyba prirašė į 
bendrovę 14 naujų narių. Lai
kė priėmimo narių bimbinin- 
kų 11 pabėgo' iš susirinkimo, 
pareikšdami * protestų. Ne
drįsdami pabėgti i tykiai iš 
draugijos, tad dabartiniu lai
ku. Valdybų ir bendrovę pa
traukė valdiškan teisman. Bet 
ir su teismu nelabai džiau
giasi. Matyt, kad prasti po
pieriai Bendrovė, kaipo kliu
dąs dėl narių, turi leidimų alų 
pardavinėti. Komunistai ap- 

■sipietė blaivininkais, skundžia

-■y.1 .■1 '..“tr ir?!'

Po įniciatyvų D, L. K, Kei
stučio, Savišelpines Progresy- 
vės draugijos 1914^ m., nor- 
woodiečiai pasistatė parankių 
ir gražių svetainę. Užvadin- 
tų “Labdarystes ' Draugijų”. 
Tokį vardų turbūt davė, kad 
nereikėtų miestui taksų, mo
kėt. Vienok, praktikoj, pasi
rodė visai kitaip. Namas sto
vėdamas nuošaliai nuo didžių
jų gatvių, netik kad negalėjo 
niekam teikt labdaringų dar
bų, bet ir jum pačiam buvo 
gana sunku verstis iš įplaukų. 
Kuomet tūlom draugijom bū
davę išnuomuojamas dėl pra
kalbų, tuom pačiu sykiu nu
stojo ir savo labdaringo var
do reikšmes. Prisiėjo mies
tui mokėti taksai. Neskait
lingam narių burini esant, ir 
tai be s aiškaus pamato. z(narys 
įmokėjęs tik penkių^ dolerius 
skaitėsi amžinas narys) įif fi
nansiniam kriziųi užklupus 
šalį, visos sriovės'šaltai pra
dėjo žiūrėti į namų, nes prisi
ėjo nariams traukti pinigus iš 
kišenių namo palaikymui. 
Tuomet prisiėjo socialistams 
imti namų į savo rankas, kai
po skaitlingiausiai darbinin
kų grupei. 1917 rudepį,, na
mas tapo užvardytas, Sociali
stų Bendrove. Tuomet dau
gelis .socialistų dėjo net po 
dešimt dolerių dėl svetainės 
palaikimo. pakilus darbinin
kų judėjimui, ta miesto dalis 
jaunimui augant taipgi žy
miai paaugo. Jaip kad bendro
vė irgi sustiprėjo. Pati sų- 
yąimį iš įplaukų pradėjo išsi
versti.

Kada namas stovėjo gerai, 
finansiniai, tada didelę dąlį 
darbininkų apsėdo proto nu- 
susipias. Lenino evangelijos 
sekėjai niekaip negalėjo pa
kęst kad bendrovės vardas 
skamba žodis ? “socialistų”. 
Tuomet pradėjo organizuot 
Msas spėkas priešingas socia
listams bei socializmui. Pava
sarį, 1927 m., atsikratė sočia-

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir | 
tam tikslui prisiunčiu savo fętogrąfiją ir pareiškiu, jog i

Nedelioj, Liepos-July 29, 1934
Visas,pelnas skiriamas klįubo pionieriui J. Buthučiui, kuris buvo 
kliubo tvėrėju ir prezidentu, o dabar jau seniai serga ir paramos 
reikalingas. Bus puikių_žaismiu ir lenktynių. Bus duodamos dovanos.

Wm. Dambrausko Darže
Vinewood Beer Garderis, ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė. 
Sukite po kairei pirmą gasolino stoti privažiavę 
kiečių iškabą. Kviečia visus

THOR Prosavojimo Mašinos 

p°'19.50 “
89.50

Norėdami išbandyti tų nau
jų THOR mašinų, . pašaukite 
telefonu BOULEVARD 4705, 
Budrikas tuoj aus jums pri
sius dykai išbandymui.

.. Ii ..................J „.ĮIĮ...I. . !■■ I I. |I 
teismui, kad uždarytų; skun
džia, kad bilas ne čekiais iš
mokų bet grynais pinigais. 
Skundė, sakoma, kad bendro
vė, neduoda jau laikyti nei 
paskaitų bei kitokių kultūri
nių’ prelekcijų. Tiesų perei
tų žiemų 
atsikreipęs, svetainės gauti už 
dykų, bent tris vakarus. Pre
legentu būt buvęs “Laisvės”, 
redaktorius R. Mizara. Ben
drovės mėnesinis susirinkimas 
paliepė bimbininkams užsimo- 
kėt už svetainę taip, kaip kad 
visos kitos draugijos mokasi. 
Turbut teismui skusis, kad 
Miząrai 
duoda.

wm 1 w n.',.. wi'n'w.i«i.,ini

ATIDARYMAS GARDEN GRILL 
įvyks July-Liepos 28 d., 1934

Kviečiame visus 4rauKus» drauges, pažįstamus ir nepažįstamus. 
Bus skanus užkandžiai, šalti gėrimai,, linksminsimės iki antkstyvo 
ryto. — Geriausios rūšies alus Bismark, kurio pardavinėtojas yra 
M. Dzimidas, 4138 Archer Avenue. Kviečia savininkas

J. Bružas
- 10835 So. Michigan Avė. v ,

Atidarymas Chester Highland Inu
ĮVYKSTA

Liepos-July 28 d., 1934 m.
Kviečime visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus į 

musų alinės atidarymą. Bus skąnių užkandžiu, šaltų gėrimų, gera 
muzika^linksminsimės iki ankstyvo ryto'. .Kviečia savininkai

j GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Karalaitės Rinki
• ;»••••'. •- .. . « . ' < z , 

mo Balius

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
NIŲ REERIGERATORIŲ 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

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

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

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

mpkratų partijai tarnauti ir 
yra katalikų bažnyčios žmo
nės. Bostone sėdintiems Sta
lino klapčiukams, pumpuotų 
elementų užkariauti. Užsimo
jo visus parapijomis suvaryti 
į savo bolševikiškų avilį, tąip 
kaip Lietuvoje ukininkas bi
tes. Kuomet jie pradėjo minė
tų darbų vykinti, tai komunis
tai atsidūrė tokioj pozicijoj, 
kaip avis pas vilkų krumuoę. 
Kuomet buvo dedama viltis 
įsipiršti unijistams už vadus, 
tai lietuviškų bimbukų “Lais
vė” lokalo valdybos narius, 
ypač jo vadų D. Boyle, gyrė, 
kad yra pažangus, ir iš komu- 
nistų imųs praktįško darbo 
pavyzdį. Kaip greit nuo kata
likų demokratu, komunistų 
spykęris gavo išsinešti gaisri
nėm kopėčiom laukan, taip 
greit lokalo lyderius demo
kratus paskelbė socialfašis- 
tais.

Kokias tik prakalbas jie 
surengė, kad jr pirmų gegužės 
darbininkų šventę, visada * de
mokratų lyderių veikimų pri
metė socialistams. Dabartiniu 
laiku į unijos mitingus komu
nistų ir su pyragu neįkvies- 
tum. Keliatas sav'aičių atgal, 
kuomet “garbarnių” lokalus 
svarstė pasirašymų sutarties 
su kompanija, Amterio gize
liai suko savo kvailas galvas, 
kaip čia dar kartų pasakyti 
unijistams Lenino “išganin
gos” evangelijos veidmainin
gų poterėlį. Nieko nesakysi— 
prasižengsi prieš partijos re
voliucinę linijų. Eisi ir moky
si Rooseveltinius demokratus, 
trečio periodo kapitalizmo 
griuvimo teorijos, gausi išme
sti per duris laukan. šiuom 
sykiu pavartojo tikrai lanks
čių komunistinę taktikų.

Atsispausdino gerų pluoštų 
plakatų, su garsiai šaukian
čiais Šukiais, irz giliai paslėpta 
teisybe. Darbininkiškos parti
jos žmones, su darbininkiškais 
obalsiais bijo eitį pas darbi
ninkus unijisfus į jų 
kimų”, 
šimčių 
suomių tautybės moterys, pri
siartino prie svetainės durų. 
Ant šalygatvio, ir kiek vienam 
einančiam į svetainę unijistui 
davė į rankas bimbinių kate
kizmu kvepiančius lapelius. 
Matyt, kad “Tėvo” Dorothy 
ganomi parapijonai, panašios 
literatūros nemėgsta. Didžiu
ma jųjų tik pradėję skaityti, 
žiūrėk jau plėšo ir meta ant 
žemės. Kitas, supykęs barasi 
kam lenda į akis su tokiu ta
vom. O minėta pora moterė
lių, nemokėdamos gerai ang
lų kalbos, nepajėgia išaiškin
ti nei su kokiu tikslu jos pas 
unijistus atėjo. Per šalį žiū
rint iš tokios propagandos iš
rodo tikri juokai. >

| neseniai atsibuvusių uni
jos lokalų konvencijų, West 
Lynn, Mass., delegatu tapo iš
rinktas ir vienas stalincas. Iš
rinko todėl, kad niekas iš ki
tų neapsiėmė. Tuomet ir-lie
tuviškų bimbos parapijorių 
“Laisve” apsidžiaugė, kad jau 
darbininkai sukovingejo, nes į

CENTRAL’S DIDŽIAUS1S LIEPOS MĖNESIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKDI BARGENŲ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.
Seklyčios 
kambario 
kambario 
dabar tik
Užbaigimas išpardavimo

lędaunių .........  $13.95
9x12 kaurai, vęrtį $49,

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

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

Liampos arba Table
Liampos po     $1.98

Kortoms lošti staliukai
PO .....  59*

Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATER KENT 

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

""g. l'.'J'.' », JJJUĮ.'.Jll '■ ...................    . I

met apie mėnesį laiko tam 
atgal vietos ~ parapijos skiepe 
kaąąųniriXųs Kemėšis sakė pa 
tapijopgpią prakalbų (žmonių 
buvo atsiląnkę neperdaugiau- 
siai), tai ‘^neklaidingoji” bim- 
bininkų “dvoika”, reikšmingai 
per “Laisvę” pranešė savo 
“sųsįpratųsįęms” Ssekė j a m s 
buktai esu ščyrųjų nuopelnas, 
kad katalikui darbininkai, ne
beklausų kunigo Kemėšio pra
kalbų.

Jau bus daugiau> kaip me
tai laiko atgal, kai dviejuose 
odos išdįrbystės fabrikuose 
susitvėrė ir gyvuoja National 
Leatber Workers unijos loka- 
las 26-tas. Didelė didžiuma 
lokalo narių yra nusistatę de-

NAUJIENOS. Chicago, Dl.
... u rr._įI. ■?,.i »Į..,6. JĮ,.J,...,J

konvencija tapo išrinktas ko
munistas Suomis Keivįn, Eįęt 
nelaimė, minėtas komdnį^tas 
neliek buvo persiėmęs lenini?-\ 
iho S teziais, kiek Roošęvelto 
putojančiu alum, nes per vi
sas konvencijos sesijas, prasė
dėjo saliuohuose. Kuomet ki
ti užbaigė darbų ir vyko į Nor- 
woodų, tuomet ir kirtų komu
nistų, Keivin, parvežė į na
mus. -
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šeštadienis, Liepos 28, 1934
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NACIŲ NUŠAUTAS

KARO STOVIS MINNEAPOtlSĖ

SartiIvanovas

Ivanovas

PILIETINIS KARAS AUSTRIJOJE

tikro
šio

PASAKORIUS

Pritaikomi VisiemsSB

fttišijtfj,

- links mostelė

lt tttaf 
'Atpilta*)

ANT AUKŠTOS

RŲŠIES RAKANDŲ

rtiartAtt tuoj dus IVAnoVAs atid- į jį kai jis

gera gyventi pa- — Saninas pasako, pasivartydamas, ir

siekiniais,' Jau iš to jį dėti | u Rusijos 1905 metų streiku yra žioply-

pateko hcgarbingon konfpa* nijon.”kur Čia logika? Jtik kalbėti ApiA streiku nepAsisekirtio priė- feMiš pb te, kai j M ttfpo atšauktas, visai nereiškia, “arttA- gotaiždoti” ką nors prieš stfėi-

iš miesto daug žmonių privažiavo linksmintis ir maudytis—A-akšaulyje į plačiai garsiai uždainavo:(Bus daugiau)

Miimesotrtš gubernatorius Floyd B. Olson paskelbė 
karo stovį Minrieapolise, kur eina sunkvežimių vežikų 
(trokų draiverių) streikas. Savo proklamacijoje guber
natorius ne tik reikalauja, kad butų tvarka mieste, bet 
ir grasina tiems, kurie platins streiko apimtoje srityje 
lapelius, atsišaukimus, dokumentus arba laikraščius, nie
kinančius valstijos vyriausybę rtfba Mirmesotos nacio
nalinę gvardiją (valstijos kariuomenę). Gubernatorius 
įsakė, kad visi’ Minneapolišo dienraščiai tą jo proklama
ciją dėtų per dvi dienas kiekvienoje SkH laidoje,

Šitas kari) stovio paskelbimas yra atkreiptas, kaip 
matyt, daugiatisia prieš streikuojančiųjų darbinihkų 
samdytojus. Karo stovį gubernatorius Olson paskelbė 
tuomet, kai darbdaviai atšisakė priimti federalinės val
džios atstovų pasiūlytas streiko sutaikymo sąlygas, ku
rias streikininkai priėmė. Darbdaviai pareiškė, kad su 
“komunistiškais streiko vadais” jie taikytis atsisako. Bet 
Minneapoliso streikui vadovauja ne komunistai. Darita 
daviai tyčia gąsdini visuomenę <7kOrirdftistišku” baubti, 
norėdami pateisinti savo užsispyrimą nenusileisti darbi
ninkų reikalavimams.

Tai yra retas atsitikimas, kad Valstijos gubernato
rius paskelbia karo stovį prieš darbininkų išnaudoto
jus. Gub. Olsono tikslas yra užbėgti už akių riaušėftiš, 
kurias gali sukelti darbdavių atgabenti į streiko viėbą 
gengsteriai ir mušeikos, 'tokiomis riaušėmis kapitalis
tai paprasta^ sulaužo darbininkų streikus. Atsakydamas 
“Piliečių Sąjungai”, kuri stoja darbdavių pusėje ir smer
kia vyriausybę už jos atsisakymą ardyti streiką, guber
natorius pareiškę kad ta organizacija yra “maža klika 
žmonių, kurie neapkenčia Visus orgabizuotus * darbiriin- 
kus ir yra pasiryžę jtiOs sutriuškinti”.

Sukelti publikos sentimėAtų prieš visuotiną streiką, tai4 jb eįgešlo’ Visai negalima lygtoti SU praėjusio visuotino strėikb kritika* Bet Pruseika savo sė- nu papratimu tauzija, flėšf- štėhgdAitiAs atskirti Vieno dA- lyko nuo kito.' šitokiu savo • nėmokšj iriu (ir tingėjimu) galvoti jisai buvo ttrtsiritęS prie bimbizmo ir pef eilę metų mulkino lietuViuš darbininkus, šrneiždamas socialistus ir pirŠdamas maSČtriš aziatišką bolševikų teroro šb žtefną, kaipo “gĄhą markai*

jo stipriom rankom, if mažytės baltas kvėpiančios škiėdtOs krito arti žAltoš žd- feš. Ivtitib’vtis, pakėlęs galvą, Žitifėjo į jį ir Juto buvo gfA- žti ir gėrti, ir jis linksmai šyp-

Sklokininkas Pruseika savo Organe rašo:“ ‘Naujienos’ tvirtina, kad gcrteralis streikas San Franci sco buvo prasta strategija ir kad jis praloštas todėl, kad strėikieriai sukėlė prieš salvė publiką. Nuskritfusta if. įbaiminta piiblika persimetė į kapitalistų pusę. •“Šis posmavirias Apie publiką man primena praloto Dambrausko rašinius prieš visuotiną streiką 1905 metais. Pralotas tšrip* pat nntagohižaVo publiką prieš streikiefiųs*
“ ‘Naujienų’ redaktoriui

Tfimtf m&M8ttnrts 
Pinigus rdkia Šit;

...... 18c
.U.7>O

I

>sė, he Chiteagoj,

MANUFACTURING company® 

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St. Tel. Lafayette 3171 " Tel. Hemlock 8400 CHICAGO, ILL.

' —ttabdrA kad šalta' < alučio butų.» • ge-rai I —. Ivanovas svajodamas < pasakė.‘ —t>abnr važiuokiva.—Gerai. • \ *' JitodtiInrtktyniimdamies nu bėgė htl6 kranto’ priė valtelės ir smarkiai huplatikė;. —Kaitiną, ?—. SanirtAš > pasakė, Idimitigai lin^šėdairiAs priėŠ saulę ii* valtelės dugne.—Bus Kėlaus, alšilfėpė

Ginkluota nacių kova prieš klerik&iiškai-fašistišką 
Austrijos valdžią dar tebesitęsia. Pranešama, kad/abie
jose pusėse jau esą daugiau kaip 500 užmuštų, ir atrodo, 
kad padėtis darosi tolyn viš kritiškešne, ties iš pietihių 
Austrijos ^provincijų nuolatos ateina į Viefta prašymai 
pagelbos, tuo tarpu kai valdžia skubina mobilizuoti sa
vo jėgaš šostinėjė, bijodama naujų atakų iš maištinin
kų pusės.

Taigi Austrijoje eina tikras pilietinis karas. Didžių
jų Europos valstybių valdžios if Komos papa aštriais 
žodžiais smerkia “hitleriškus gengstėTiūs”, kurie iššo
kę, šitą kraujo Hčjiriąj nugalabindami Dollfussą. TačiAu 
tos pačios valdžiom prieš keletą mėnesių Sveikino ir ki
mino DollfussU, icUris Surengė skerdynes socialdemokrA* 
tams. Sugriaudamas korištittičihiūš kfšištb. pagrindus, 
tas klerikališkas diktątorpalaikiš paruošė dirvą pilietį^ 
niam karui ir anarchijai Austrijoje. % ’

Taigi popiežiaus, Mussolinio ir kitą Šalių valdovų 
pasipiktinimas dabartinėmis žudynėmis Austrijoje yra 
gryna veidmainystė. Kraujas, kuris dabar tenai liejasi, 
kris ant jiį.pačiį galvų. /

Tačiaus generalis streikas vistiek yra politihė ir dagi revoliucinė kovos priemonė, nofs jo dalyviai sąmoningai ir nesiektų jokių politinių arba re- voliitcinių įtiksiu. Jo yra tokia objektyve ėSmė.^Pruseika tė nesupranta. Ji- į&i tiktai gėrisi trtoj kad —-“Generalis streikas drūčiausias ginklas dąrbirtinkų rankose. Tai tobuliatišiaiš sb- fidarunid ir naujos do’rbVcs Į __ “N.” Red.) pavyzdys.”
L > ... *Tai skamba, kaip ištrauka iš “aidoblizfno” kantiekų. “Aidėta listarnš” (sindikalištams, anarchistams), kurie netiki į poli- tin^ kovą; yrą visai Mituralu, kad jie viską nori pasiekti streikais (‘‘tiešio^ihiu Veikia mu”); o generalis streikas jiems atrodo tabtfliaiisihis, geriausias ir sėkmingiausias kovos įrankis, feėt ; kaip ir Prušėika ja apie tai, kad rie visose aplinkybėse tinką ta pati koVbs priemonė.kodėl yra tiėkjhMiŽai atitikimų višta pasaulio darbininkų istorijoje; kttf gėtateridis strėS kas pasisekė? Todėl, kad jo pasisekimas priklattšb he tik nuo jo dalyvių solid$rtttnd if pafei-, ryžimo, bet taip pat ir nuo plačiosios puMifcos nusistatymo. Tūoš šOhkūW kėbmw,kariuos gėriėriilis strėikas Uždeda gyventojamš streiko ;aptta- toje srityje, paštariėjl sVtihka pakęsti (tiktai tuOmėt, kada jie prieš savo akis tūri didėlį if pa- siaukojitao Vertą tikėlį. O jeigu tiksla's mažksr ir nesukelia ėh'tužiazina gyveMojų 'maščšė, tai tos masės greitai ima priešintis streiko1. Vadųs “dėSpbtfar-Ir: iria fėriti valdžią, tui- rį stėh^W streiką sVrlaaŽyti. Šitokiose aplrikybėsė Streikininkai neišvengiamai pralaimi.- ji., r -r

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bite kampo, kur pardueda- 
mi
kraščių to Joa O 
taCnauti. Jisai tėnai stovi ne sa- 
vo sriagumui, bet Jūsų pato- 
giriri defet

Kancleris Dollfuss, Austrijos krikščioniškas diktatorius ir paskilbęs socialistų skerdykaš, kuris pats liko nacių nušautas, kai naciai užėmė kanclerio rtimus Viėnnoje.

Didelė nuolaida už senasmailius ant naujų

. Streikas ir politika.. Lyginiti rusų gėhėralj streiką iŠ ięo6 mėtų šii nėsręhiai jVy- taisiū generaliu streiku Šari Francisco mieste gali tiktai tas, kuris neatskiria ekonomi- rio jrtdėjirib ntfb politinio. Mė- sai streikavo prieš caro 7 vald- Kią, if JiĘį prispyrė carizmą išleisti manifestą, kuriuo! toa irtotoa tirtas feiišVėŠ i V parlariėmas.žbdžri, tas. streikas btfVO nė tik ftalitiris, bet IV rėvOliUriris.o av beriji ii bent kiėk į>a» našus San Frančistb strelto? žinoma, kad ttė. Fats sklbki- ninku k br^ankš rašo:“Tas (San Frahėisčo) streikas kilo he dėl to, kad San Ftahcisto organizuoti nnijistai norėjo pradėtu rfevb- Jiuciją ar įsteigti San Fran- ciSčo savo Valdžią. Net ‘Daily Worker’, komunistiris čfga- aas, supranta, kad tai buvo streikas tik už paprasčiausias' ėlefhefitafines . teises -— organizuotis į unijas. Laiva- kroviai ir bendrai marinto- kai reikalavo ir tebereįkalau- ja, kad garlaivių kompanijos pripažintų jų uniją (Amerikos Darbo Federaciją) if kad jos samdytųsi darbinito kus tik pef uniją, panašiai, kaip yfa rūbų siuvimo pta- monėje. Del to jie ir pradėjo savo koVą, dėl to ir vi-( sos kitos San Francisčo if apiėltokės Unijos nutarė ateiti jieriš fsagelboh, paskelta damos genėraiį streikų?’Taigi Šis streikas neturėjo, nieko bendro ne tik Su kokiais nors revoliuciniais Jėt ir su politika, vieno yra aišku, kad vienų “kompaniją” si

—Ir už tai ačiū nas atsakė.Kuomet j Uodu pravažiavo pro šalį vienos žaliuojančios salukės, pasigirdo linksmas spiegimas, pliuškenimas ir skambus linksmas moteriškas juokas. Buvo šventadienis ir

—Gėriau ir fašti nėgalifiia I —-surėkė jiš.- ■/ ‘ 1—Ir ieškoti nereikia: po Vištar gerai... — IvUho- vas atsakė garsiai ir skambiai rėkdamas iš apačios ir pridėjo imti iš valtelės degtfn'ę, agurkus, duoną ir ryšulėlį šu užkandžiais.Viikį Jis ėdh'ėšė ant minkšta kranto po dideliu medžiu ir išdėjo ant žolės. <5 -—Lukšiai, pietaut pas Lti- kiilą, —r jis pasakė< —tr jiš talriirigU to atsiliepė.Ne Visai, -— Ivanovas pJa Mškirio jUOkatoj ančiai) žitiVė- damas: stikliuką užmifšb

Negirdėti Bargenai ant Brcakfast Setų, 5-kių dalių Ažtiolo medžio su medinėm sėdynėm verti $25, po
14.95Su apmuštom sėdynėm ir su dubeltavu stalo virsti, verti $40.00, po

' '4..' ‘ ; - , , - ' ,—Mirti neverta, — SantoUs sutiko.Ivanovas žvairai pažiurėjo į jį: Jam paširbdė, kUd čia Savitas prišto&MiŽUrudihą, ftorš jau daiig laite p^ė j o Ate dienok J61 iąi: dotūvfų. Bet ^anito, ‘mMo- hiri, rtiėko dėprisim’inė ir tas buvo keista, tet ivabtovui patiko.NitO tempo to vėl prasidėjo kėfiąš pilnas vežfrių, šit taisktatetatat fnoterifn. Paskui pa- ^too’dė riėdŽiai, vykšvos ir matėsi nuo šaulės žibaritis Vaudtid ir kiioštoria’ūš kalnas, a'nt ktirid Aukrihė Žvaigždė nuo Saulės špltfduiių spindėjo auksinis kryžius. aPakraštyjė stoVėjd įVmfiA-. spalvės valtelės, if čia Sėdėjo, šu bruslotaiš to šp'Alvbta'iS maržkiniaiši, kairiiiečiai, riii6 kurių ivahdyas if Sarihaš p6 ilgų, lihkšmų ir juokaujančių derybų, gavo valtelę.ivariovųš aišišėdp prie irklo,’ Saninas paėtoė Vaitų, ir VAite- iė siharkiai if lengvai nu- pltftikė ntod itfArttp tatyh, Mirgėdama šešėlyje ir šyiė'šOJė, if paiikdatoa užpakalyje š'iAliru- tę ir vifpafiČių šidOhftį Vilnelių srovelę. IVatooVAš įrėši šmąrkiai if sparčiai, tankiaiš; lygiais mostais, nuo kurių ^alfėlė trukčiojo if kilnojbši, kAip gyva. Kai juodu riūšiįrė ųž karklų krftrnų, jie itgAi Užsimąstę šupėši valtelėje ant tamsaus gilAiuš pAkrAŠČio. ŠantoAš, patėnkintaš, smarkiai užšigutė ant Vair6, taip šmar-; kiai, kad Vanduo su dideliu trukŠniu sUbufb’tdiaVo ir suputojo, greitai^ pa&uko’ valtėlę ■ į siaurą tarputį tarp pAsika- binUsių į vandenį karkiu kfu- mų, kur buVę .giltt, vČŠu, stoa- gu Ir tamM.^Ąndud Čia lUivo perdaug Švan^š, ir pęf šėpty- nias pėdAš įbatėši gėifoUi Ak- menčliai ir ra.udoUašpAfUės Žuvytes, kurios BUrėkaiš šaudė į Čia ir į teh.^-Pati pafąųkiaųši viėta, —ivanovasi p&šAkė ir J6 balsas linksniai atsiliepė iŠ tamsių karklų krūmų.Valtelė tyliu garsu prišliaužė ivriė tafšfdš kritota tetes; iŠ kurios purptelėjo kokia tai b’ėgafšė paukštytė, ir Ivanovas iššoko į krantą. \—Pasaulyje viskas žmoniš- kata. uždainavo jis baso bAl- Šii, PUb kttriO šUjUdėjO ir su- škatobėjo oras. \ -ŠAninas jUOkdAntašis, iššoko paskui jį ir smarkiai, iki kėliųį, brisdamas per tirštą, riėMą žolę, nubėgo ant aukšto ktAn-
Mohair Naujati- padarymo Parlor Se- vėrtės $100, dabar tik

’57.50Tokie pat setai dengti su Tapcstry arba Aukštos rų- š’iėš Vėlvet VeTti $80, po
’39.95
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Editor P. GRIGAITIS

—Tfiu, — SanlUas tinkslnai pBtfkė. — TAI hiėkiš, mes pa- sidaryBiine.;. įLyg apie nieką negflivo’da- mAs, tiktai gėrėdamasis f^ru orų, šviesu, šiluma, Žalumynais ir savo vykfiais judėsiėjs, Jis lip'O į medį ir išrinkęs žtflą,’ takėlę,
peiliu ją nupiovė. Minėta, 
Btinga lėfiįyM;»pW--

WblMk,»o Mnt l 
čhieagojė •— i>aitut 

Metanui ..... ....
Pusei mėtų „ 
Trims mtrasstams 
Dviem mėnesiams 

. Vienam mėnesiui
CMcagoj per išnešiotojus:

Maaebim **...*,.
tom

Metanui 
pusa 
Trims tampami 1*75
Driein mėnesiams
VierttUn tnfiheMai .TO

M, ARCIĖAŠEVAS. Vefte MIKAS SUNKIS

/>.JL^I 1 PI/skO 
ROMA NAS

$akėlė ntisvyfo ir lėngvai hUkrito ant žolės. Saninas nušoko nuo medžio ir pradėjo iš šAkOs škaptUoti pUOdėlį, stėngdamasiš nėsrtigadinti žiė- ve& Puodelį jis padirbo lygų if dailų.—Aš, bYOH iššimattdyti, - žiai žiūrėdamas dirba, pasakė. <—Geras dalykas;mai sutiko Saninas jęs peiliu ir išmėtė padirbtą pubdelį į orą.Juodu atsisėdo ant žolės ir šu dideliu apetitu gėrė degtinę ir valgė žalius^ kvepiančius ir Sultingus agurkus.Buvo jau pusiaudienis. Saulė buvo ankštai ir buvo karšta, dargi šešėlyje.—Negaliu!Siela prašo!sakė,Jiš nemokėjo plaukti ir šifiarkiAi hūšifengęš įbrido į va'ndė'nį, kur buvo fiela'bni gilti ir ktir kiatifai matėsi Švie
stai geltonas lygtis šniėlitio- tas dtigrias.—Ūk, pulku,, — pasakė jis, Šokinėdamaš ir toli taškydamas Žibančius Vafrdėnš lašus.SuninAš, nesiskubindamas ir į jį žiūrėdamas, nusirengė if bėgte nubėgo į vandenį; pasišokėjo, murktelėjo ir nuplaukė škersAi upę.—Nuskęsi,Suko...—Ne nUškęsiU, — linksmai beplaukdamas ir juokdamasis atsiliepė Saninas.Jų linksmi balsai toli ir linksmai skrido per šviesią upę ir žaliuojančią pievą.Paskui jie išėjo iš' vandens ir ntiogi voliojosi ant švarios minkštos žolės.—Puikti ta. Ivanovus pasakė, pasukdamas prieš saulę saVO plačią nugarą srt žibančiais ant jos mažyčiais vandens lašais. — Pastatykime čia dVi budeles...—Po velhių su jomis! — SAninas linksmai sitoėkč, —ir be budelių čia gerai, Visokios budelės jau Sėliai nusibodę.-^Ūk,—U! Tryk-brik! —Iva- UoVaš nušoko, darydamas kokius tai tuščius ir linksmus gestus.Saninas, kvatbdamasis visa gerklė, atsikėlė ir jis pradėjo tą patį daryti.Nuogi jų kurtai žibėjo ant tarties,- ir raumenys smarkiai Judėjo po įtempta oda.Uk! —- IVartOvas užduso.Sunirtas dar pašoko vienas, paskui pėrsiVertė per galvą.< —Eik šia, o tai aš visą degtinę išgersiu, — Ivanovas Sušuko \ j am., Apsirengę juodu pabaigė valgyti agurkus ir išgėrė deg-

Iv’anovas pAdėk gi ttf\ vel- \—įveiksi ir iii pata, Sr?ui- nAs paaiškino. \Ivanovas aptaškė jį pakėlė damas įrklą ir šviėsųs pernia- tmUį: vAndėhŠ Įžliuk prieš saulės spindulius^ apskrido -ratu-. . ».. . ■ , _

vidurVasarinis

Išpardavimas
NEGIRDĖTAI

Sumažintos Kainos

šie (Kaip Atvaizdas) Naujausios m| gstMados Modęrrtistic Miegamo S Ll BbHKainbArio Šėtai 3-jų šmotų, vėr- tės $98.00, šiatoe išpardavime su- Hmažinta kaina, tik ..... ......................

Shbserfptfon tuten
88.00 per year in Caaada
17.00 per year outside of Chicago-
<8.00 per year fa Chfaa*o 
fa per copy

<.ii ■!.«« e i- .........   •*■■■,■■ .....................

Entered až Seėond Ctasa Mštter 
March 7th 19U at Uie Port Office 
of Chlcago, 111. unuer tim art of 
March 8N 187&

Naujienos eina kasdiea. iiskiriaiit 
sekmadienius. Leidžia Naujienr Ben- 
drOvi, 1789 S. Halsted St. Ohlcago, 
UL Telefonas Ganai 8500.
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Kur šiandien įvyks "‘Tautų Paradas” Pasaulinėje Parodoje

Lietuviai Fordo pa 
rodos iškilmėse Pa 

šautinėj Parodoj
Dalyvaus dviejuose paraduose 

ir muzikaliame programę For
do Parke .

Lietuviai šią savaitę buvo pa
kviesti dalyvauti iškilmingame 
“Tautų Karaivale1', kuri rengia 
Fordo Paroda Pasaulinėj Paro
doje šiandien, nuo 4-ių iki 6:80 
Po pietų.

Kaip ir kitos tautos, lietu
viai sutiko dalyvauti ir siunčia 
dvi delegacijas j iškilmes: vie
ną .delegaciją dainininkų-šok ė- 
jų, kitą maršuotojų. **

Iškilmių eiga bus sekama. 
Ketvirtą ^valandą po pietų pra
dės eiti du paradai. Kiekvienos 
tautos maršuotojai bus pada
linti į dvi dalis. Viena dalis va
žiuos • Ford automobiliais nuo 
14-tos gatves vartų j Fordo 
Parką. Kitas paradas susiorga
nizuos prie 35-tos gatvės var
tų ir taipgi trauks į Parką. 
Ten dvi grupės susitiks apie 
4:30 pp. Po to seks 
Fordo parke, kur bus 
tinta “Pasaulio Kelių” 
kurią Fordas sudarė,
atstovauja visokiausio tipo ke
lius pasaulyje, nuo prieš Kris
taus laikų, iki šių dienų.

Po ceremonijų parke, visų 
tautų dainininkai ir šokėjai pa
eiliui dalyvaus Fordo Sympho- 
ny estradoje. Lietuviai daly
vaus visose programo dalyse.

Fordo Pavilionas ir Fordo (Parkas Pasaulinėje Parodoje, kur šiandien 4:80 po pietų įvyks' 
didžiulės iškilmės “Tautų Karnivalas”, dalyvaujant ąpie 80 tautų šokėjams, dainininkams ir 
muzikams. , a ' , (

Su iškilmingomis ceremonijomis dalyvaujančios tautos .pašvęs ‘‘Pasaulio Kelius”, istorišką^ 
kelių parodą, kuri apsuka Fordo Parką. JPo to, dalyvaujančios tautos išpildys programą For
do simfonijos orkestro estradoje, kurimatosi kairiąjam apatiniam paveikslo kampe.

Tose iškilmėse didelę reprezentaciją turės ir lietuviai, atstovaują “Lietuvių Dienos” komi-, 
tetą, kuriam pirmininkauja Kl. Jurgelionis.

Lietuvių Oienos 
Ženkleliai 

įsigykite dabar lietu 
vių dienos ženklelius.

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teise turėti 
rezervuotą vietą lietu
vių dienos programę —’ 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženklelių 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.

D

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Ėnglevood 5883-5840

Amerikos lietuvių Daktare

Tel. Ofice -Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

Dr.SusaiuiaA.Slakis
Valandos 1—4 po pietų, 7—r8 vaL vąk. 

išskyrus seredomia

neno 
didel

VAITUSH, DPT.
UĘTŪVIS 

.Ontometrięally Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kjab- 
dąs. Specialė ątyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Vąlandps nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevąrd 6913 
Rez. Tel. Victory 2848 DR. BERfASH
756 W. 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniaii pagal sutarti.

lietuvis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2515 W. 69th St.
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

iškilmės 
pašven- 
parodą, 
Parodą

RADIO
Nedėlios programę dai
nuos geri .dainininkai, 

bus graži muzika.
va-
W.
tu- 

smagią
besiklausant gra-

Rytoj, nedėldienį, 11-tą 
landą prieš piet, iš stoties 
G. E. S. radio kląuęytojai 
rėš progą praleisti 
valandėlę
žaus radio programo, leidžia
mo pastangomis Progress 
Furniture Kompanijos krau
tuvės, 3224 So. Halsted st. šio 
programo išpildyme dalyvaus

A i j.*'1 .■* ‘.‘.v-.-jfe '.u 1 oT"

A. Wilčauskas su 
žeistas.

WEST SIDE. — Gerai gino-( 
mo biznicriuus Andriaus WiL 
čausko supus buvo sunkiai 
sužeisUs- Jo dešinioji kpja 
buvo sulaužyta per blauzdų- 
Andrius 'Wilčąuskutis važiavo 
motoroikliu. Prie .užsisukimo į 
kitą gatvę didelis trokas už- 
važiavo ant motoręiklio ir 
Andrius pateko po troko teki
niais. Dabar turės pakentėti- 
kokią porą mėnesių iki pa
sveiks. — Žvalgas.

i> uy-ri!. i »"irMi ........ iff-'
Kūnas pašarvotas randasi 

J. J. Bagdono koplyčioje, 2506 
So. 63rd St. Laidotuvės įvyks 
šiandien. Kūnas bus palaido
jus Lietuvių Tautiškose kapi
nėse. —F. Sulauk

John Blakis aludės 
biznyje.

Senas įBridgeporlo gyven
tojas p. Blakis persikėlė piet
vakarių miesto dalin ir -nusi
pirko aludę, adresu 
Ashland avė.

6878 Sq

* I * 1 II — I • 1 •' Šiandien laidojamasmuzikų ir kalbėtojų, kurie ,į£j. » j .••y*
yra pasirengę ką nors naujp 
ir gražaus pateikti. Malonėki
te neužmiršti pasiklausyti.

Petras Budrevičius

Lietuvės Akušerės
Mrs, Aųelią K. Jarųsz

Physical Thęrapy 
and Midwife 

.610.9 S. Ąlbftny 
Avepue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo n.amuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
men.t ir magne- 
,tic blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dpvanąį.

ISraboriai

išpuošęs
“grąnd

XX.

- ................■; i'ij s.' i i—*1.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tet Yąrds 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akį* 
Ištaiso.

f Ofisas ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—t4, nuo ;6 iki 8

Lietuviai Daktarai

DR. MAR0ER1S
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

'■ '■'■■» .................... i f 1 ."■! - I', A'l-M.."—

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v/ Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. HateW St< 
CHICAGO, ILL.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokių akių

DANIELIUS BALČIŪNAS
Persiskyrė su šiuo paąaųlip 

liepos 25 dieųą, 1934 in?» su
laukęs 51 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Krakenavos 
valsčiaus, Mažeikių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
broli Viktorą ir gimines, drau
gus ir pąžystamus.

Kūnas pašarvotas, randasiMa- 
salskio koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė.

Lidotuvės j vyk s pirmadieni, 
liepos 80 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios i Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, p iš tep bus nulydė
tas i Šy. Kązimiero kapines.

Visi a. a. Danieliaus Balčiu-, 
no giminės, draugai jr pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečią- ’ 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis. Giminės, Draugai 
ir Pąžįstan}i.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevąrd 4139.

Budriko radio valanda 
2 programai sekma

dieny.
Ryt dieną turėsite malonu

mą pasiklausyti dviejų .puikių 
.radio programų, grąžių lietu
viškų dainų ir muzikos. Pir
mas Budriko krautuvės pror 
gramas bus iš W.CFL stotieą, 
:nyo 1 iki 1:30 po pietų, ,o antn 
:ras — iš. stoties WAAF, 920 
kil., nuo 1:30 *iki :2 vai. ^įų 
programų kiekvienam verta 
pasiklausyti, nes jie jjasižymįi 
savo rimtujnu ir rinktinomis 
musų -liaudie^ dainomis, bei 
gražią muzika ■ ąkordipno ir 
piano. Leidėjai šių .programų 
—Jos. F. Bpęlriko krautuve 
adresu 3417 Sp. -Hąl.šfed ąt. už
laiko didžiausį ^pasirinkimą 
įvairių radių, rakandų, refrir 
geratorių ir plpyyklių. U]aįp^i 
muzikalius instrumentus ir 
lietuviškus rekordus.

Liepos 25 d., mirė Petras 
Budrevičiųs, sulaukęs, 49 mę- 
tų amžiaus. Velionis per; 3% 
metus gulėjo Elgin ligoninėje, 
bęt įsisenėjusios ligos nei dak
tarų rūpestingumas negalėjo 
prašalinti. '

Prieš 20 metų Budrevičiųs, 
atvyko į Ameriką ir 16 motų 
gyveno Ghicagoje. Budapias 
Jąisvos minties žmogus turėjo 
daug draugų- ©et mirtis at
skyrė jį nuo visų, ir pusbrolių. 
Petro ir Alphrpzų.

J. JHąRis gražiai 
alinę reų^i^si prie 
opening”, torįs įvyks rugp. £ 
ir 5 dieną, jauksime to .poki- 
lio. f r^Stefgnie.

'a'.'.J'l’Į .'   «.41 i r - - .................—~   r-

POTaK*
suteikia 

barzdaskuty klos 
gMMįg komfortą 
■ skutimo?

)

(PROMK MACE
TSTTTTSrr-ST.

'I n uni Igif . ........... ..

.ETTHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Įpiiiki .valgykla, skanus -valgiai 4r gėrimai!

SvetąĮnp Sokiąms <jr mandagus .patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir -Girėno ijšimstuviu iš Uhicagos ir kitų aviacijos dienų. 

^PVIĘS” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
' LTPSUANIAN VILLA

11212 -ga W;eštem Aive., Chięąg<>, BĮ.1 
^MOVIES’’ padaryta Btąnkuno Studijoj, 3315 S. Halsted St., Chicago

PĄDfiKONfi

CECILIA WASNAUSKIEN.fi
Mirė liepos 9 dieną, o po ■ 

gedulingu pamaldų šv. Jurgio t 
par. bažnyčioje palaidota sv. 
Kazimiero kapinėse liepos 12. C

Šiuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius kunigams Pralotui f 
M. L. Krušui ir jo assisten- i 
tams už gedulingas pamaldąs, 
Toliau dėkojame visiems gimi- > 
nėms, kaimynams ir draugams - 
už lankymą pašarvotos velio
nės nąmie, pareikštus mums 
užuojautos žodžius, už gėles ir 
grąbnešiams. Dąr dėkojamą j 
visiems dalyvąvusiems gedu-. ' 
Uogose pamaldose bažnyčioje 
ir lydėjusiems i kapines.

Pagalios reiškiame širdingą 
,pądėką graboriui A. Masals
kiui ūž spmanų :ir rūpestingą 
patarnavimų ir tvarkių ^laido
tuvių surengimą.

O tau, mūsų mylima moterė
le ir motinėle, no ilgų kančių 
šiame pasąulvje lai suteijcią 
Gailestingas Dievas amžiną 
Atilsi.

Nuliūdus, i
IVasnaųąkių šeimyna.

!■

Telefonas Yąrds'1138 

Stanley P. Mažeika 
Graboriusir 

Balzarauotojas 
Moderniška Koplyčia .Dovanai 

Turiu autpmobiliuą visokiems reika
lams Kaina prieinama.

331D Litnaiftica Avenue

Juozapas Eudeikis
įr Tėvas

Jeigu norite dailųpio ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPubiic 8340 
5340 8o. Kedzie Avenue 

(Neturiiųe sąryšių su fįrina tuo 
pačiu vardu)

•Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo.’ 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei

skaitant raidės susilieja į daiktą.
___ _ _ i- 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS ;

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas t Pastebėkite mano iškabas ,ilf
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 vas 
karo. Ropm 8. Nedėliotus uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523
i i i Į ll ' *■ H ;

lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Brau-

• • Tk T • •

A. K. Rutkauskas, 
4442 South Weątern Avenue 

Tel. Ląfayette 4146 
VALANDOS:

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

-r  ,• •• — ■■ ■ -1 . i■1 r 1 ■

Ofiso Tel. Lafayette 865.0 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. SiedlinSkis
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 Archer avM kamp. Trancteco av.

vairųs Gydytoji

DR. HERZMAN
u ... IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per '85 
metus kaipo patyręs gydytoją# <ghi- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU, netoli Morgan St. 

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

Tel. Ganai mp 
Rezidencijos telefonui:

Hyde Park 6755 ar Central 9464

J. F. KADŽIUS
Ineorpprated 

-LIETUVIU GRABORIUS
JPąląjdoją .už $25.00 ,ir ąųgščiau. .

Moderniška koplyčia dykai.

Siraon JL Skirias
I^ABORIUS ir BALSAMUOTOJA3
Patarnavimas gęrąp įr nebrangius

T

A. L. Davidonis, M.I).
4910 S. Michigan Avė. >

Tel. Kenwood 5107

D& Charles Segal
Apart įventądienio jr ketvirtadienio OFISAS-—— ---------------------- 4729 So. Ashland Avė.

A.. MONTVID, M. D. chicaSTill.
West Town State Bank Bldg. OFISO VALANDOS:

ir i • ^esb M?d.i80“ Stfeet Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. 1 ,ikim8 po .metų. 6 iki 8 vak. val po pietų ir nuo 7 iki 8;80 vaL 
‘ XT Seeley 7330 n___ vakaro. Nedėliomta nuo 10 iki 12

Namų telefonas Brunswxck 0597 valandai diena *
i i.- a -----j-. o • Phone MIDWA¥ 2886
Phone Boulevard 7042 ■ v rHiuiLjju Am ii juj'»

DR. C. Z. VEZEL’ISL
mauro kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso .valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 yąl. .Npdėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plasa 2400

rcrrr

KAZIMIERAS VIRŽINTAS .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 dieną, 8:30 valandą 
vakąre 19Š4 m-> sulaukęs 6$ 

:metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Telšių apsfcr., Rytąvos parp.t 
Vitkelių kaime. '

-Paliko dideliame nubudime 
sūnų Vladislovą ir mą^ią Ju
zefą, seteri Mąrijpną >r švp- . 
geri Joną įiliU?, fhrflli Jokūbą, 
brolienę Petronėle, ariukus ii 
gimines Amerikoj, .Lietuvoj .pa
liko moterį Marijoną, brolį 
Pranciškų, brolienę ir gimines, 

■Kūnas pašarvotas, Randasi 
8641 S. Union Ąye. , ’

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 1 
liepos 30 dier^, 9 vai. iš 4fyto : 
iŠ namų į Taudškąs k^pipes.

Visi ą. ą. Ką^ijniero Viržin- 
to giminės, .draugai ir pažįsta
mi .esat .nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sumiš, Seąuo, Brolis, 
Marti, Švogeris, 
Brolienė ,ir Giminės.

Laidotuvėse .patarnauja
bqrius A- Masalskis, Telefonas 
Boulevard 418į

Tęl. Monrpę 8377
"■'A" y'it

UIDOJAM PIGIAU NEGU TO

ii urv b 'u ui ■■■)
i m t>u ■ r s v

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse huopigiausįai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

rw pr&o

Visi Telefonai:

Yanls 1741-1742

Ambulanee Pątarąąvjinas Dieną ir Nakų 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

GRABORIUS .• 
8307 Lituanica Ave, 

Tel. Boulevard 4139
jhi'uih'iim ai'j' ■'rrri',11 j.»iu-jiu i Į 

TeL Lafayette 8572
J. LiulevičiG3 

GRABORIUS IR ‘ 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnaują Clnca-
K. ofe , V ^rielinkėje 
’ Didelė ir graži

koplyčia dykžii.
4092 ARCHER AV.

Tel. Boulevard 5203 ir 8418
1327 Sp, m et.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

* arti 47th Street 
Valandos nup 9 aki 8 vakarę.

JSeredpj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I TU A A IMWW 

4157 ARCHER AVENUE . Ah'VAM
Telefonas Virginia^ 0036 Rusas Gydytojas Jr Chįrjjrgjųi

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti - chroniškų ligų

" . 1 i ■ ■■ * * 'm Ofiąaą 31Q2 So, Hafsted J3L
Rąs. 6600 South Artesiąn Avenue. L arti 81st Street

Phone Prospect 6659 :f’
.Ofiso Tel. Canal 0257

DR’. P.Z. ZALATOKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL-

* Ofiso Tel. Galumet 6893 
Rez. Tel. Drpxel 9191

diena.

Advokatai

LAIDOTU VES W
Kur - tąflPJUnas rsikąjhig.as, meg palaidoja:™ už M5. Už .ižkUminKM 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamąvųnąą, įkąrąhpną^ pąlmos, 
gėlės, vąręonąi, koplyčią,—-visas prirengimas ir musų malonus pa- 
tarnąvimąą .lįųdppje valandoje — už ^viąą pągRahą $£50.Bagdonas
PULLMAN 4151 RRPUBLIC 3100
10734 £ Michjgan Av& ■* W W, 63B.

-a t,, J? • •’! . . x..< s '■< • . '• • fe‘. ra-ui. L“1 < n

fe

1439 S. 49 Ct.s Cicero, HL
Tri. .ęįeerp 5927 :

T«I. ęicSrp_2109
Antanas Petkus

kraterius , i

ocEsa ha
ra

DR. V. A. ŠIMKUS Lietuvis Advokatas
• - • jgoptį AsHaud Ava.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Tel BouIevSd 2800

Valandos nuo 2 Jki 4 ir nuo 7 ild 9 JRą®. p5JL5 So. Romeli SL 
A2 Tel. RepubRc 9728

6343 South Halsted St. • 
Tel. Boulevard 1401 

....................................... . 11 ■ a RHH1 i r-RV——

Phone C»nal^6122
DR. S. BIEZIS

JOHN B. BOBBEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerjnak Ręaf! CW. 22 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 8 Iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčiop ,6 iki 9

Vąląndos: —• 1—8 ir 7-r-8 I Telefonas Canal 1175 
Stredomis 4r nedėl. pagal sutarti. Namį: 6459 g. Roekwell Street 

Rez. 6631 So. Califorpįa A*eąue Telefonas Republic 9600
Telefonas Republic 7868 ......... .....................tu » , . u. , j

dr. STRIKOLTS Jo^ph V. Mockus
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLĄND AVĖ. , ........ . _

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dienomis Mieste 

163 W. Washingtou St. 
4Q? Tel. Dearfron

WASNAUSKIEN.fi
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Kviečiame j Chicago
Išeigai, pasimokinimui irste-tkur kitur nerasi, 

bėtinų ir įvairių dalykų pama
tymui šiemet yra tik viena vie
ta visoj Amerikoj—tai Pasauli
nė Paroda. Chicagoj. Vasaros 
laiku žmonės važiuoja vienur 
ar kitur atostogauti. Atsilan
kymas į Pasaulinę Parodą yra 
ne tik pavaišinimas savęs ge
riausiu dalyku, kokis šiame 
krašte randasi. Parodos vieta 
ant ežero kranto, kur vėsu ir 
oras tyras. Spalvų suderini
mas, stebėtinos struktūros, fon
tanai, iliuminacijos ir fajerver- 
kai duoda nemaža malonumo. 
Dvi geriausios simfonijoj or
chestros ir daugelis kitų dova
nai duodamų parengimų dau
giau negu patenkina net išle
pintus lankytojus. Įvairios mo
kslo, meno, industrijos ir pro
greso parodos yra įdomios kiek
vienam. Įvairių tautybių ir 
kraštų kaimai ir žmonės traukia 
dėmesį.

Be to viso, ko čia suminėti 
nėra galima, šiemet Pasaulinėj 
Parodoj ir lietuviai turės savo 
dieną—tai rugpiučio 5.

Chicagoj lietuvių gyvena dau
giau, negu bile kuriame pasau
lio mieste.

Chicagos lietuviai yra pasi
žymėję tokiu vaišingumu ir 
nuoširdumu, kokio beveik nie-

Chicagoj lietuviai turi 
organizacijų, kad kitur ir 
loj valstijoj tiek jų nėra.

Su Chicagos lietuvių chorais 
Birute ir Pirmyh jokis ■ kitas 
chorus hepasilygins.

Dvi lietuvių jaunuolių šokėjų 
grupės galėtų drąsiai lenkty
niuoti su kitų tautų Šokėjais.

Didelis skaitlius aUgštos kul
tūros ir intelekto darbuotojų. 
Nemaža pirmos klasės artistų, 
muzikų ir dainininkų.

Chicagos lietuviai turi kuo 
pasididžiuoti ir paąirodyti. 
Jiemš išpuola, šiemet lietuvius 
atstovauti ir užsirekomenduoti 
kitiems Pasaulinėj Parodoj. Ko
mitetas, kuriam šita našta puo
la, Susideda vien tik iš inteli
gentiškų ir idealistiškų žmonių. 
Reikia tikėtis, kad jis sugebės 
padaryti Lietuvių Dieną džiau
gsminga ir malonia svečiams ir 
garbiių# visiems lietuviams.

Tad kviečiame brolius ir se
seris lietuvius iš visų Ameri
kos . lietuvių kolonijų atsilan
kyti į Pasaulinę Parodą, ypatin
gai taikykite būti tada, kada 
bus Lietuvių Diena, tai yra 
RUGPIUČIO 5.

Lietuvių Dienos Pasaulinės 
Parodos Komiteto Vardu

Euphrcsine Mikužiutė, Sekr.

tiek 
čiė-

Mrs. J. fPįlitąuškas, 4601
So; Maršhfield Avė. . .. 1.00 

Peter Zdanowich, 4543 So.
Maršhfield Avė.............. 1.00

Stanley Brazauskas, 4558
So. Paulina St.     1.00

J. J. Ezėrski, 4600 South
Paulina St

1.00

1.00 
V. Vaičkus,' 4624 South .

Paulina St. .... ..'.....J 1.00
Bessie Baranauskas, 4535*

So. Hermitage Avė. .... 1.00 
Alex Tunkis, 4624 South

Wood SI
Mil$e Wayczikaiiskis, 4635 

Šo. Honorfe St.
Stella Paukšta, 4530 South 

Horiore St. ...   1.00
' 1 t k , ' • ■ ■ 1 ■' C ' .^s..

Mike Garbo, 1825 W. 45th 
Street ... ..     2.00

Johri Kiiičirit s, 4441 South < 
Honore St. 1.00

Helena Kasparavičienė, 4433
So. Honore St, ........ L. 1.00

John Szukiewicz, 1800 W.
47th St. 1.00

M. BanenMs, 5642 W. 65th 
Street .............i.... , 1.00

Z. Basinski Furniture, 1701
W. 47th St. ................. . 1.00

J. D. Maliszewski, 4552 So.
Ashland Avė. .......... ?.... 2.00

Mrs. Pauline Kairis, 700
W. 31st St. ........   2.00

Mr. & Mrs. Ancirew Re-
diseviČei ...1........... r , 1.00

Paul Leases, 3427 South
Halsted St. ................... 1.00

Horiore St

1.00

Ačiū geraširdžiams

’■ Vii '’
■ y* Vi > >***$?’
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NAUJIENOS; dMeago Tū, ,

^Didžiausias Automobiliu Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai įgytų automobilių, 
kokias (Jhicaga dar nėra riiafeiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga.

, ; v Pirkite sau Aąutomobilį dabar
Garantriojaikė šias kairias esant žemiausiomis mieste.

Jųsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam' karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginitfto pasivažinėjimas
PONTIAC, valiausias 1938, 4 du- 
4ų DeLuxe sedan. Vera nevarto
tas, važiuotas Vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai nąujas. įrbhgths sų free 
wheelįng, važiavimo kontrole, sau
giu 'StiKiu. 6 dratiniai ratai ir 
6. tairai kaip visai (naūji. Kašta
vo $1150 mažiaus' nei 7 mėnesiai 
atgal. Musų kairia *450 
REO vėliausias 1982 sedan. To- 
buiiis Kaip tą dieną, kada išėjo iŠ 
dirbtuvės. N.ėkaip hėsakysit, kad 
Šis karas buvo vartotas. Garanr 
tuojamas kaip riaujas. SMJGE 
MiisU kaina vix . ........
BU1CK — Mes turime juos 4: 
1930, 1981 ir 1932- sedanus. Visi 
jie puikiusiam stovy ir turi musų 
pilną 90 dienų garantiją 
Kaina tik :..:...ZZ.Z^.........
CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj. — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastą garantiją; * *335

HUPMOBILE DeLuxe 1931 sedan 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
geriausi tditai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausias 
dėmės; tik ....... ..... tafcv
CADILLAC, vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch;čagoj. Turi 6 kratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj,. 
Kaštavo $3400. Musų S'SAI** 
kaina tik .........................
PACKARD 1931 sedan. šis karas 
priklausė žymiam bankįeriui. Bu
vo tepamas ir. alįejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. 9 C
Musų kaina tik ................\ 
FRANKLIN vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų garantija. Musų 
kaina tik ..................... J..
DE SOTU 1981 DeLuxe sedan — 
garantuotas kad geras, *245 
STUDEBAKER 1931 DėLnxe se
dan — garantuotas to- $09E 
bulumas, tik .................. Lvv

taip naujus. be jo- 
viduj ar oro pusėj.

*335
OLDSMOBILE DėLųxe 1931 Coupe
Dailus karas ir gąran- $9 A E 
tuotąs kaip nadjasį,tik

> Ir daug kitų/ ‘ Pasi naudoki te šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.
SOI ARE DEAl. AUTO FINANCE

2529 NORTH CRAWFORD A VE.

šeštadienis. Liepos 28, 1934

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio> Patarnavimas______

NAMU SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 

; rendaumnkais. Maža narine mokestis.
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8'vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai originaliu ir vienintelio narni, 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLOKDS BUREAU OF 
CHICAGO 

InKorpui uolas
1642 West Division St. 

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

—o—
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 Welding 
912 W. 35th Street

Mekanikas P. Budvitis; 19 metų 
praktika.

Persikėlėm iš Roxie Garage į
■ Makutėno vietą 

Telefonas Boulevard 6541

Šv. Juozapo Sąjunga nori dalyvauti lietu 
vių dienoj pasaulio parodoj

Lietuvių šv. Juozapo Darbi
ninkų Sąjunga, kurios organu 
yra katalikų laikraštis “Darbi
ninkas”, vakar atsiuntė Pasau
lio Parodai telegramą iš Bos
tono su prašymu leisti šv. Juo
zapo Darbininkų Sąjungai ar 
jos kuopų atstovams pardavi
nėti lietuvių dienoj rugpjūčio 
5 dieną knygelę apie kelionę 
į Lietuvą (Lithuanian frKvel 
book).

Pasaulinės parodos adminis
tracija tuojaus užklausė Lietu
vių dienos pirmininko Kl. Jur
gelionio kas tai yra per. Sąjun
ga ir kokia ta jų knygelė.

Kl. Jurgelionis paaiškino, kad 
sąjunga yra Rymo-katalikų 
darbininkų organizacija, bet ne
žinojo, kokia . tai galėtų būti 
knygelė, 
nodamas 
pareiškė, 
knygelės
vių dienoj.

Kl. Jurgelioniui buvo pareik 
šta, kad jokių pašalinių kny 
gelių pasaulio parodoj negali

Tečiaus, nors ir neži- 
knygeles turinio, jis 
kad nesąs priešingas 
pardavinėjimui lietu

ma pardavinėti. Tąsyk Kl. Jur
gelionis paprašė Pasaulio paro
dos administracijos, kad šv. 
Juozapo Sąjungai padarytų iš
imt}, jeigu knygelė yra gera, 
šv. Juozapo Sąjungos noras 
pardavinėti savo knygelę lietu 
vių dienoj reiškia taipgi jos no
rą dalyvauti liętuvių dienos ce
lebracijose pasaulinėj parodoj. 
ŠV. Juozapo Sąjungos prisidė
jimas,’ prie lietuvių dienos pa
saulinėj parodoj yra išmintin
gas dalykas iš kataliku darbi- 
nipkų pusės.

Sulig Kl. Jurgelionio prašy
mo Pasaulinės Parodos admi
nistracija padarė išimtį Šv. Juo
zapo Sąjungai ir pasiuntė Bos
tonan telegramų atsakymą se
kamo turinio: Pasaulio Parodos 
Administracija ir Lietuvių Die
nos komiteto pirmininkas Kl. 
Jurgelionis sutinka duoti spe
ciali leidimą Šv. Juozapo Sąjun
gai pardavinėti knygelę apie 
kelionę į Lietuvą Lietuvių Die
noj pasaulinėj parodoj rugpjū
čio 5 d. Dalyvaukite lietuvių 
dienoj.

Lietuvių Dienos 
rėmėjai

biznie- 
veikejai 
lietuvių

Lietuvių prakilnieji 
riai, profesionaląi ir 
trokšta kuopuikiausio 
pasirodymo lietuvių dienoj pa
saulinėje parodoje ir tam tik
slui nesigaili prisidėti pinigi
nėmis aukomis. Tik užkietėję 
lietuvių priešai arba apsileidė
liai šalinasi nuo prakilnaus 
darbo, kurs turi parodyti lie
tuvius pasauliui gražiausioj 
šviesoj.

čia paduodame Lietuvių Die
nos rėmėjų sąrašo tąsą.
S. B. Komaiko & Co. Ine.,

175 W. Jackson Blvd. $3.00
Anna Malelo, 3336 South

Halsted St...................... 2.00
Dr. S. (P. Slakis, 4454 So.

Western Avė.................. 2.00
Dr. B. J. Rooth, 7054 So.

Westem Avė.................. 2.00
Frank Vaičkus, 634 West 

35th St..........:...........  2.00
Milda Restaurant, 3206 So.

Halsted St................. 2.00
Adv. Kazys Gugis, 3323

So. Halsted St. ............ 2.00
J. W. Zachariewicz, 901 W.

33rd St............. ...... ..... 1.06
Wera Valush, 6227 South

Ashland Avė

dos organizacijoje. Jis planuo- ( PIĘNIKĄS
ja grįžti Chicagon dar vienam ' ir ^etuXt5AmerikosP Ukėsy Klubas 
vizitui rugpiučio 5 d., daly vau- rengia pikniką 29 d. liepos, 1934 m., 
ti Lietųivų Dienoje, Pasavąt- —’ -Pa-rkuži.° .miškęi --------------
nėję Parodoje

Furriished Rooms
RENDON labai šviesus ir švariai 

užlaikomą? kambarys, prie mažos 
familijos. Puiki ir paranki apielinkė. 
Be valgią, 8287 S. Ltuanica Avė., 
2-raš flatas

RENDON . kambarys; apsigy
venau didešmame fiate, ieškau Šei
mynos. — / 2823. So. Union Avė., 
2 floras fronte.

RENDON 4 fornišiuoti kamba
riai šeimynai arba pavieniams. — 
3407 S. Wallace. Tel. Yards 0903.

į

Lietuviška Įstaicra
YANKEE FOOD PRODUCTS

f

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Komi — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
/ Chicago, III.

KAMBARYS ant rendos su for- 
nišiais ar be fornišių ženotai porai 
be vaikų. — 2Š56 W. 39 St. 2ros 
lubos.

IšRENDUOSIU vieną ar du kam
barius’dėl vaikino, merginos ar ve
dusios poros, galit valgi pasigamin
ti ; matykit vakarais' nuo 6 iki 8.— 
2729 W._ 89 PI.

IŠSIRENDUOJA didelis garu ap
šildomas kambarys prie Šeimynos iŠ 
dviejų; vienam ar dviem vaikinam— 

6741 S. Campbell Avė. .

RENDON kambarys — galima 
renduoti ir garadžių. — 

3634 So. Union Avė.

For.Rcnt
PIGIAI pasirenduoja saliunas su 

visais modemiškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Taipgi tū
rių rendon Barber Shop,' biznis iš
dirbtas, renda $20.00 su kamba
riais.

3322 So. Morgan St.

Peoples Baking Co., 3144
W. 43rd St............ ..... 1.00

Dr. P. Petraitis, 10748-So.
Michigan Avė............... 1.00

Dr. P. T. Zallys, 30 East 
lllth St.  ............ 1.00

K. Laucius (custom tailor), 
3317 Lituanica Avė.. 1.00

B. R. Pietkiewicz & Co., 
2608 W. 47th St...... 1.00

Marozas Baking Co., Ine., 
4330 So. California Avė. 1.00

Dr. F. A. Zubas, 4301 Ar
cher Avė.................. 1.00

Stanys Prikockis, 4358 So.
Maplewood Avė.............. 1.00

Mike Tarutis ..... ........... 1.00
F. A. Andrius, 3146 South

Halsted St...... ............... 1.00
Joseph Bashkis, 3416 So.

Wallace St...................... 1.00
Klemens Jasutis, 3308 So.

Wallace St....... .......... .
K. Bėinarauskas, 3301 Em-

erald Ąve.........<....... 2.00
Ig. Dobrovolskis, 3758 So.

Emefrald Avė........ y......
T. Morkūnas, 3735 Em 

erald Avė. .......... .
Juozapas Grigas....... . 1.00
Charles Obelenus, 701 W.

31st St. . .........

Kaip jau buvo spaudoj minė
ta, Juliui Butaučiui sugrįžus iš 
Oak Forest prieglaudos ir ne
turint nė sveikatos, nė centų, nė 
artimų giminių, kas rūpintųsi 
jo liūdna padėtimi, jo papra
šyta prižadėjau šiek tiek padėt 
ir parinkt aukų iŠ jo draugų.

Pirmiausiai atsilankiau “Nau
jienų” redakcijom šie asmenys 
paaukavo: M. Jurgelionienė, P. 
Grigaitis, T. Rypkevičius ir P. 
Miller. Viso $4.00. Priduota per 
W. Bųbelį ntib J. pąp|ąš ir K. 
Stanislovaičių $2.00 \ ir nuo J. 
Pilkienė 50c., Viso, aukų susi
daro $6.50.

Juliui susidėjo kiek vaistams. 
Vėliau atsilankiau pas vėliausį 
Juliaus gydytoją, Dr. Kadze- 
wick, 6859 So. Western Avė., 
taipgi pas vaistininką J. Griggą 
(Gregg).

: Dr. Kadzewick dar jaunas, bet 
labai gabus ir nuoširdus.
Bukime J. Butaučiui draugai...

Joniškiečių L. K. KliubaS 
rengia puikų išvažiavimą sek
madienį, 29 liepos Winewood 
Beer Gardens, Wm. Dambraus
ko darže, Willow Springs, III. 
Pradžia 12:00 vai., o įžanga 
veltui. Muzika pradės groti 
2:00 vai. po * pietų. Bus įdo
mus programas, visokių išlai- 
mėjimų, prizų ir juokų. Vieną 
prizą negaliu praleisti nepami
ntus!. Tai “saldaus mėnesio” 
prizas (honey moon prize). Tas 
miAns visiems suteiks juoko iki 
sočiai. 1

Gerbiamoji visuomenė, kaip 
sakiau, bukime J. Butaučio 
draugai, atsilankykime kuo 
skaitlingiausiai į minėtą paren
gimą, mes visi jam vienam pa
dėkime. Savo atsilankymu daug 
prisidėsime prie jo moralės ir 
materialės paramos. Tuo pačiu 
kartu labai linksmai laiką pra
leisime, prie smagios muzikos.

Visi bukime ten. —A. A.

Chicago j lankėsi Juo
zas Gura, Jr.

1.00
GaVęs ^atostogas dviejoms sa

vaitėms, Chicagon iš Rockfor- 
do atvyko paviešėti buvęs chi 
cagietis Juozas Gura, “Pir-

Aludžių savininkams 8

Užkviečiame 
ir iš kitų kolonijų draugus, ir pa
žįstamus i tą musų parengimą. Bus 
visokių lenktynių ir bus duodamos 
dovanos. Turime gražią muzika pa
sišokti tyrame ore.

SU pagarba, Komitetas.

Rytoj*, sekmadienį, 29 liepos
yra kviečiami visi Liet. ■ Alud-; _ _ _ ______  _ _______ __
Žiu savininkai susirinkiman, $6.00; Mine run, $5.75; Screenings, 
kuris įvyksta 10 vai. ryto Geo.
M. Chernausko svęt., 1900 So.
Union Avė. j s

Visus būtinai dįtfiečiame atsi
lankyti, nes čia -bus perskaity
tos režoliucjjos^protestai, ap
kalbamas sekantis išvažiavimas 
ir daugelis kitų dalykų.

Kviečią Valdyba.
Juozas Kuzmickas, Seki*.

■ric ’ 1
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PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams . .< ■'
Pranešame, katf ateity pra 

nešimų apie išvažiavimus vel; 
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokįz biznį, kaip ir pikni
kuose^ o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity ririsiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. Už 1 colį.

Naujienų Administracija.

VASARINĖS KAINOS, Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg,
$4.75. Grundy Mining Co., Cedar- 
crest 2011. I •

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Business Chances
PardavimulBizniai

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

7121 So. Halsted St.

Ciąne Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chernauskas Tavern
, Atsilankykite! Puiki aludė. Man

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

3204 So, Halsted St.
Victory 8477

Financial
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA pirmi morgičiai 
$3,500 labai pigiai, arba mainysiu į 
tos vertės farmukę ar prapertę, ar 
biznį Atsišaukite — W. Bredelis, 
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

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

7437 — 14 A ve,, Kenosha, Wis.
Taipgi parduosiu čeverykų dirbtu

ve, išdirbtą per 14 metų, su visoms 
mašinomis, moderniškais įtaisymais 
ir namuku 14x18.

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

f
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TURIME
Lietuviškos Degtines

IR DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Furniture & Fixtures
Rakąndai-Įtaisai

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

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

Personai
^ Asmenų Ieško_________

IEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, doro nevartojančio gėrimų. 
Esu 33 metų našlė. Rašykite M. B. 
Aušros Knygynas, 3653 S. Halsted 
St., Chicago, III.

BIZNIERIAI, pamatykite šitą bar- 
geną, Storas ir 5 ruimai dėl pragy
venimo ir didelis garadžius; dabar
tės yra grosernė ir bučernė; geri 
fikčeriai; Storas 'tinka ir kitokiems 
bizniams. . Veikite greitai. Nupirk- 
site bemaž už pusę kainos. Atsišau
kite — 2502 W. 69 St.

NAŠLĖ parduos Taverną arba pri
ims partnerį. Matykit savininką bet 
kada dienos metu. Kreipkitės 

1238 West 59 St.
PAIEŠKAU savp brolio Martino 

Chesnoš. Pirmiau gyveno , adresu 
4628 S. Rockwell St., Chicago. Tu
riu svarbų reikąlą. prašai! atsišauk
ti. — Enriųue Chesna, Bacacay 
1322, R. O. Del Uruguay, Montevideo.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė labai pi
giai. Parsiduoda dėl ligos.

1979 Canalport Avė

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR
COMPANY

47Q7 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU į .partnerius vyrą 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., Box 142.

PARSIDUODA gera grosernė, nė
ra arti kito tam panašaus biznio, 
su gerai įtaisytu Ice Cream pado
riu. šitas biznis užtikrintas, neša 
gerą pelną. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. '

4554 So. Rockwell St.

Pocahontas mine run 4 tonai ar 
daugiau $7.00 už toną 

TEL. REPUBLIC 8402

REAL ESTATE

M0RTGA6E

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY^ PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA. 
- LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.

Prisirašykite J musų spulką.
TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

1500
Chicagos Lietuvių * 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius 1 Z. Z Z 1_ ,^~Z
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 “ ‘ "
$250.00.

įsirašyti 
Draugijon 
panėdėlyje 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta drena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

REIKALINGA moteris pusininke 
aludės bizniui. Turi suprasti alu
dės biznį ir lonČiaus darymą. Biz
nis išdirbtas, pirmos rūšies. Kreip
kitės prie Seno Petro “Naujienų” 
telfonu ar laišku

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

TAVERNAS ir RESTAURANTAS 
pardavimui; geras biznis ir vieta; 
savininkas išvažiuoja į Europą. — 

1457 S. Sangamon $t.
............................................. i. ........n.,,....... . ........... . ........ , ,

PARDAVIMUI Tavern ir Beer 
Garden; priežastis — vienai persun- 
ku užlaikyti; arba, mainysiu į resi- 
dence 13543 Indiana Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ
>

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

Ar esi Altass nariu?

REIKIA partnerio i alaus bizni. 
Biznis gerai išdirbtas; vienam per- 
sunku apsidirbti; 2 nauji trokai. 
10419 So. State St. nuo 5 iki' 6 va
karais. Tel. Pullman 8011.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS geras pekorius i 
pekarnės biznį už vedėją su biskiu 
pinigų — 934 W. 29th St.

REIKALINGAS šiaučius kad greit 
atsišauktų. Guolis ant vietos.

2408 W. 16 St.

REIKALINGI kaulų išėmėjai 
(beef boneęs), kavąlkų darbas. Ge
ra mokestis, pastovus darbas; tik
tai patyrę vyrai. Guggenheim 
Packing Co.į 37th ir Iron Sts.

Real Estate For Sale

PARDUOSIU arba mainysiu biz 
niavą namą ant gyvenamo namo 
gražioje apjelinkėje. Pardavimas iŠ 
priežasties vyro mirties.

10851 Šo. Michigan Avė.

BRIGHTON PARKE 5 kamba
rių cottage. Resyveris parduoda už 
$1,300.

MARŲUETTE PARKE 6 kamba
rių bungalow, garadžius — $4,500.

60 AKRŲ ant kranto puikios 
upės su budinkais — parduosiu ar
ba mainysiu.'

CRAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė. Virginia 0757

BARGENAS
2 pag. namas po 5 ir 6 kam. Vi

dus moderniškas, geroj padėty, lie
tuvių apielinkčj, Rendos neša po 
$15 flatas. Namas be skolos, vertas 
$4,000. Tuojau turi būti parduotas 
už $1,400 cash arba ant išmokėsnio, 
arba maino. Parašykite atvirutę ir 
aplankysite namo adresą. Arba atei
kite sekmadieni visą dieną. Įėjimas 

-pro tuOio loto goną į pirmą flatą.
7026 S Fairfield Avė., 

CHARLIE

CLASSIFIEDADS Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios sortuo- 
tojos senų vilnonų ir vilnonių siūlų. 
J. Chapman & .Sops, 2581 W. 18 St.

1.00 cagietis Juozas Gura, rir- 
|myh” choro narys ir šiaip veik

li dus jaunuolių rateliuose.
Pasinaudodamas .proga, ap

lankė tėvelius, kurie gyvena
1.00 Marųuette Parke, aplankė Pa-

B. Štaponavicz^ 738" west 1^4 ir “Naujienas”. Į Rock-
Slst St. ..............  1.00 Križ pirmadienį.

P. Dombrauckas, 868 W. uura uiroa ipmois m-.[ I L’L,;
MM St, __________ 2.00 sP®ction Bumu, gaisro apdrau-l tepataria UBtUVOS 030101

J. Gura dirba Illinois In-.

siuSKrr^ĖR
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

ToprašaLietuvosžmonėsir

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTf 
■ Ar jusu stogas reikalauja patai 
ąymo ? Pašaukite mus' ir mes api 
prekiuosiirie. Mes taipgi darome vi 
šokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROO?ING 
COMPANY

1.00
K

8216 So. Halsted St.
4 Tel. Victory 4965

Furnisbed Rooms
PASIRENDUOJA šviesus f renti

nis Švarus kambarys merginai ar 
moterei nebrangiai; ir valgį galite 
uasigaminti. Atsišaukite — trečias 
floras fronte, 908 W. 35th St., Chi-
uasigaminti. Atsišaukite — 
floras fronte, 908 W. 35th S 
cago, III.

BARGENAS — 730 W. 18th St 
medinis 2 pagyvenimų namas, Storas ' 
su 4 kambariais ir flatas 6 kamba
riu šviesus, su vanoms, gražus yar- 
das. geras bilė bizniui. Parduosią 
pigiai. Savininkas 

718 W. 18th St.

f '




