
..'C
" M .................■■■■■■ Į /II .■■■■■m............... ................... n III .................... i II ii I I I

The First and Greatest Lithuahian Daily ih America

Lith.uanian Daily News
as second-class mattet March 7, 1914 at.the Post Office at Chicago, I1L, 

undėr jtlie Act of March 3, 1879

Chicago, 111., Antradienis, Liepos-Jūly 31 d,, 19Š4_____ , ’

Pacifiko uostu dokų 
darbininkų streikas

Dienai Kviesliai

f The First and Greatest LithuanianDaily in America■ ■ ■ •
NAUJIENOS
THK LlTHUANliN ČaiLy H*ws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NĖWS PUB. CO., INC 
1739 South Hatated Stteėt, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
............ . ............. .....-

The
Entered as

Monarchistas Valdys 
Austriją

' I I ' •— I i

Kancleriu liko męharchistas Schushnigg
Karo teisinas teisia Dolifusso užmušėjus; 

davė 45 min. apsiginti. Mūšiai tęsiasi

.  ...................... iii ii . lim . ...................  ii . ..................■■i..—........  ....................... ■■■Mini—..............

NAUJIENOS
th£ Lithuaniai4 Daily News

PtBLISRĖD BY THE LITHŪANlAN NEWS t»UB. CO., INC. 
1739 Šotith Haljitėd Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

I

VIENNA, liepos 30. -Aust- 
rijos kancleriu liko paskirtas 
Kurt Schushnigg, vieton lai
kinio kanclerio princo von Štar- 
hemberg, kuris patapo vice
kancleriu. Naujasis Austrijos 
diktatorius, Schushnigg yra kle
rikalas, griežtai nusistatęs už 
monarchijos atsteigimą. Kartu 
jis yra griežtas priešininkas 
nacių ir socialistų.

Pirmas jo valdžios žygis bu
vo dalyvauti pamaldose už Doll- 
fusso vėlę. Bažnyčai buvo pil
na kulkosvaidžių, kad naciai 
nesuimtų ir naujosios valdžios.

Antras žygis buvo atidavimas 
karo teismui tų nacių, kurie 
dalyvavo puolime kanclerio rū
mų ir kurie nušovė kancleri 
Dollfuss. z

Už užmušimą yra kaltinamas 
buvęs seržantas Otto Planetta, 
kuris nušovęs Dollfussą iš kerš
to už pašalinimą iš armijos.

Kitas teisiamasis yra Franz 
Holzweber, kuris vadovavęs na
cių puolimui. '

Jų bylos nagrinėjimas prasi* 
dėjo be jokio įspėjimo, nedavus 
jiems laiko prisiruošti.-*-*

Kaltinamieji pareiKOvo, kad 
jiems birtų duota nors trys va
landos paruošti apsigynimą, te- 
Čiaus teismas su tuo nesutiko 
ir kai prokuroras baigė kaltini
mą, teismas nutraukė posėdį 
tik 45 minutėms, kad kaltina
mieji galėtų pasiruošti apsigy
nimui.

Karo teismas nuosprendžiai 
yra galutini ir jų apeliuoti ne
galima.
Vienna laukė naujo puolimo

Pereitą naktį Vienna laukė 
naujo nacių puolimo, bet tas 
puolimas neįvykęs delei kariuo
menės ir policijos budrumo. 
Gatvėse buvo pastatytos bari
kados ir naciai išdrysę pulti tik 
vieną barikadą. Taipjau buvusi 
užpulta klinika, kad išgrobti su
žeistą von Rintelen, kuris na
cių buvo numatomas premieru. 
Bet naciai likę atmušti.

Mūšiai Austrijoje, kaip išro
do, yra aptylę, bet visgi dar 
nėra visai apsistoję. Tečiaus 
tikrų žinių apie tai negalima 
gauti.

Kadangi valdžia aštriai cėn- 
zuruoja laikraščius ir nelei
džia paduoti tikras žinias, tai 
mieste vaigšto visokiausių, kar
tais labai fanatiškų gandų, štai 
buvo paėję gandai, kad Hitle
ris likęs nužudytas Bavarijoje* 
kad Vokietija nuginkluoja Aust
rijos legionus, kad su legionie
riais eina mūšiai ir t.t

Naujoji valdžia
Naujoji valdžia yra heimweh- 

ro ir krikščionių socialų blo
kas, kokis buvo prie Dollfušso.

Schushnigg yra x klerikalas—

v re n
Chicagai ir apielinkei federš* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra, biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:11. 

krikščionis socialas, monarchis- 
tas. Jis taipjau užimą vietas 
karo ministerio, teisingumo mi- 
nisterio, švietimo ministerio. 
Finansų ministęriu pasiliko 
Bųresch, prekybos ministęriu 
—Stockinger. Abu klerikalai.

Heimwehro vadas princas von 
Starhemberg pasiliko vice-kanc- 
lėriu ir apsaugos ministęriu. 
Emil Fey liko dar labiau pa
žemintas ir pasiliko tik vidaus 
reikalų ministęriu. Dar neatsira
do kas butų sutikęs užimti ag
rikultūros ministerio vietą.

Šiandie sužinota, kad Doll- 
fusso valdžios sušaudytas socia
listas Josef Geri. 21 m., liko 
slaptai palaidotas šeštadieny 
beveik tuo pačiu laiku kai bu
vo laidojamas ir pats Dollfuss. 
Kokia likimo ironija!

Girdi sprogimus
BELGRAD, Jugoslavijoj, 1. 

80.—žinios iš pasienio sako, kad 
Austrijoj girdėtis smarkios eks
plozijos. Iš to spėjama, kad 
mūšiuose su naciais Styrijoj 
yra sprogdinami tiltai ir keliai. 
Vis dar gaunama žinių apie be- 
sitęsiančis mūšiu’s Austrijos 
miestuose. j

Pereitą naktį dar 350 nacių 
pabėgėlių perėjo sieną su gink
lais ii’ trimis šarvuotais auto
mobiliais. Visi jie liko nugink
luoti ir pasiųsti į koncentraci
jos stovyklą Varazadine.

Atsisako šaukti le- 
gislaturos posėdi 

apryboti taksus
ŠPRINGFIELD, III., 1. 30. — 

Gubernatorius Horner paskel
bė, .'kad jis nešauks specialio 
legislaturos posėdžio ratifikavi
mui konstitucijos pataisos, kuri 
aprybotų namų^ ir žemės taksus 
iki 1 nuoš. jų vertės. Jei legis- 
latura butų tą pataisą ratifika
vusi, ją birtų turėję patvirtin
ti piliečiai visuotinu balsavimu 
lapkričio mėn. rinkimuose.

; ' •’ Z- ' Z i

Bet gubernatoriui atsisakius 
sušaukti legislaturos posėdį, 
taksų aprybojimo nebus.

Gubernatorius sako, kad to
kis taksų aprybojimas galėtų 
įnešti miestuose didelę suįrirtę. 
0 ir pats pasiūlymas esąs dau
giausia politiškas, siūlomas re- 
publikoniškųjų politikierių.

Valdžia pradės nau 
ją kovą su but- 

legeriais
WASHINGTON, 30. ■— 

Kadangi ir atšaukus prohibici- 
ją butlegeriai ir munšainas vis- 
tiėk neišnyko, nes dėl augštų 
degtinės kainų ir augštų tak
sų, butlegerystė pasilieka vis 
dar pelningas užsiėmimas, tai 
federalinė valdžia ruošiasi pra
dėti nau’ją vajų prieš butlege- 
ritis iš munšainierius. Vajus 
pirmiausia bus pradėtas Chica- 
goje.

KENYON, Minn., 1. 30? —12 
12 žmonių puolė vietos 'kalėji
mą ir paliuosavo vieną kalinį.

Lietuvių Dienos kviesliai po K. Steponavičiai^ . vadovybe 
daug sujudimo padare Pasaulio Parodoj ir tūkstančius žmonių 
supažindino su lietuviais, lietuvių dainomis ir šokiais, skelbdami 
lietuvių dieną pasaulio parodoj rugpjūčio 5. Šiamė paveikslėly 
matome dalį musų šauniųjų kvieslių.. Jiems dainas dainuojant, 
priešaky p-lė Venera Grybiutė ir Vytautas Bėliajus šoka lietu
viškus šokius.

$1,552,500 laimėju
siems telefonų by

lą advokatams
CHICAGiO.— Trys advokatai, 

Goldstein, Haight ir Adcock, 
kurie vedė bylą prieš telefonų 
kompaniją dėl nupiginimo te
lefonų ’ kainų ir tą bylą laimė
jo, teismo nuosprendžiu, turės 
gauti $1,552,500 atlyginimo už 
savo darbą.

Augščiausio teismo nuospren
džiu, telefonų kompanija turi 
sugrąžinti telefonų vartotojams 
$20,700,000, kuriuos žmonės 
yra permokėję ir teismo nuo
mone, nėra daug jei iš tos su
mos advokatai gaus 7Mj nuoš.

Tai yra didžiausias teismo nu
statytas atlyginimas advoka
tams galbūt visoje šalyje, t kaip 
ir teismo nuosprendis lietė di
džiausią sumą.

Miestui kelis sykius pralai
mėjus bylą, advokatai pasiėmė 
vesti’ bylą be atlyginimo, už 
komisą. Jie turės atmokėti ir 
miestui tuos pinigus, kuriuos 
miestas jiems buvo davęs išlai
doms. O tai sudaro virš $500,- 
000. Taip kad grynas advoka
tų uždarbis nebus jau tokis di
delis. ' 1

PulkLONDONAS, 1. 30.
Galibborn iš New Forest užau
gino kviečius iš indėnų kapuo
se rastų grudų. šalę jų ge
riausi Anglijos kviečiai išrodo 
tik nykštukais. Kiekvienas 
grūdas išdygo ir išaugo 7 pėdų 
augščio. šiaudai.

BERLYNAS, 1, 30. —Vakar 
buvo paėję gandų, kad prezi
dentas Hindenburgas, kuris yra 
86 m. amžiaus, sunkiai susir
go. Bet jo sveikata dabar esan
ti geresnė.

. MEXICO CITY, 1. 29. —še
ši vaikai kėsinosi išsprogdinti 
privatinę mokyklą' Mexicoac 
mieste, kurioj buvo 20.0 moki
nių. Jie atsisakė pasakyti kas 
jiems davė parako ir dinami
to. : <

Kohler, Wis.* yra ra 
mu, bet taika ' 

sutrukdyta
KOHLER^Wis., L 30. —Mili

cijai atvykus 4r miestely pa
skelbus karo stovį, yra ramu. 
Kohler Plumbing Co. streikie- 
riai pikietuoja dirbtuvę ir •mi
licija netrukdo tai daryti. Bet 
visi pripažysta, tkad pereitą 
penktadienį įvykusios riaušės, 
kuriose du streikieriai liko nu
šauti ir apie 40 žmonių sužeis
tą, labai sutrukdė taiką..

Vieno žuvusiųjų, Engelmann, 
laidotuvės bus rytoj, po piet, 
o kito Wakefrfteld bus trečia
dienio ryte. Sheboygan darbi
ninkų unijos nutarė paskelbti 
antradienį šventę ir bendrai 
dalyvauti laidotuvėse.

Streikieriai nutarė reikalau
ti, kad miestelio meras,. polici
jos viršininkas ir jo pagelbinin- 
kas butų areštuoti už tų dvie
jų darbininkų nušovimą. Bet 
meras atsakė, kad patys strei
kieriai pirmieji pradėjo, šaudy
ti ir jie nebuvo liečiami iki jie 
ryžosi maršuoti į patį mies
telį ir jį užimti.

Streikieriai be to. pareikala
vo; kad butų pašalinti visi dar
bininkai, kurie prie streiko ne
prisidėjo, bet pasiliko dirbti 
dirbtuvėje. Numanoma, kad 
Kohler niekad nesutiks tokį 
streikierių reikalavimą išpildyti.

RYMAS, 1. 30. — Stefano 
Stoppa, 37 m., iš Bologna, kal
bėdamasis su draugais restora^- 
ne nepalankiai atsiliepė apie 
Mussolini. Jį nugirdo ilgos šni
pų ausys ir jis liko nuteistas 1 
metams kalėjimam

PREZIDENTO ROOSEVELTO 
DUKTe GAVO PERSKIRAS

MINDEN, Nev., 1. 30. —Pre
zidento Rooševelto duktė Mrs. 
Anna Roosėvfelto Dali šiandie 
laimėjo perskitAs nuo šavd vy- _ , . ____  __
ro Curtis Dali, New Yorko ir' ir valstijos kalėjimo viršinin-, 
Chicagos brokerio. Persiskyrė (kas, nes esą retai patenka ka-j 
jiedu delei nesugyvenimo 

z. ’• >

Laivų krovėjai šiąndie 
gryšta į darbą, priėmė 
traciją nesutikimams 
dytojais išspręsti

ryte 
arbi- 
sam- Nuostoliai siekia per milijoną, 

litų. Ūkininkams reikalinga 
skubi pagelba

SU

Gal. 1.SAN FRANCISGO, 
30.—-National Longshoreman’s 
taryba paskelbė, kad Pacifiko 
uostuose laivų krovėjų streikas 
baigėsi ir kad visi laivų krovė
jai rytoj 8 vai. ryte sugryš į 
darbą visuose Pacifiko uostuose.

Prezidento Roosevelto arbi- 
tracijos taryba paskelbė, kad 
visi streikieriai sugryš į darbą 
be jokios diskriminacijos dėl jų 
priklausymo unijai ir kad visi 
streiklaužiai bus iš darbo paša
linti.

Samdos salės iki arbitrato- 
riai *išneš nuosprendį, bus lai
komas tarybos atstovas. Savo 
atstovus turės ir darbininkai, 
kurie žiūrės, kad nebūtų jo
kios diskriminacijos.

Streikas tęsėsi nuo gegužės 
9 d. Prie jo paskiau prisidėjo 
ir pakraščių laivų darbininkai, 
taip kad visas veikimas Pacifi
ko uostuose buvo visai supara- 
ližuotas.

Vilkikų darbininkai baigė 
streiką

BUFFALO, N. Y., 1. 30. — 
Vilkijų darbininkų uni j a . įsakė 
laįviį vilkikų darbininkams. baig
ti streiką didžiųjų^ ežerų uos
tuose. Streikas tęsėsi nuo birž. 
1 d. Streikaš buvo palietęs apie 
6,000 darbininkų.

Pasimirė Ukrainos 
terorizuotojas 
gen. Makno

PARYŽIUS, 1. 30. — NUo 
džiovos pasimirė buvęs moky
tojas Michail Alesejevič Mak
no, kuris pasivadinęs generolu 
nuo 1918 iki 1920 m. m. terio- 
jo Ukrainą. Jis vadovavo 500,- 
000 baltgvardiečių armijai ir 
savo siautimo lakiu yra išžu
dęs 120,000 žmonių Bolševi
kams nugalėjus baltgvardiečius 
jis pabėgo į Franci ją.

Minneapolis biznie 
riai teismais kovo

sią miliciją
MINNEAPOLIS, Minn., 1. 30.

Minneapolis samdytojai ir 
biznieriai negalėdami kitaip 
priversti atšaukti karo stovį, 
ruošiasi kreiptis į teismą, kad 
teismo pagelba suvaržyti mili
cijos veikimą. Mat milicija ne
leidžia streiklaužiams operuoti 
trekus, o ir vidurmiesty nelei
džia stovėti automobiliams, kad 
jie nesutrukdytų milicijos"veiki
mo, jei kiltų tam reikalas.

Oklahoma nori steri
lizuoti kriminalistus

McALISTER, Okla., 1. 30 — 
Oklahoma yra pasiryžusi teis
muose išbandyti- savo įstaty
mus, einant kuriais recidivis- 
tai-kriminhlistai, patekę kalė- 
jiman tris sykius, gali būti ste
rilizuojami, kad negalėtų veis-v----- - Į.

ti vaikų. Teismas dalinai jau 
patvirtino tuos įstatymus.

Tiems įstatymams priešinasi

jlėjiman kriminalistų vaikai.

No. 173

Lietuvos Naujienos
Kokius nuostolius padarė didėlės audros 

šiaurinės Lietuvos ūkininkams
Kruopių vals. nukentėjo Kritf- 

glavos, Masių, Baužių. Tautgai
lių, Selmierčio, Mažaičių irBro- 
niškių kaimai, viso 31 ūkis. Te- 
beaiškinama nunioktų pasėlių 
plotas ir nuostoliai.

Meškučių valsč. audra palietė 
tik du kaimus Naišių ir Dau- 
norių, kur sunaikinta 22 ha 
pasėlių. Nuostoliai tebeaiškina- 
ma.

žinias apie nukentėjusius ūki
ninkus renka žemės ūkio rūmų, 
žemės ūkio ir Vid. r-lų ministe- 
rijų įstaigos. Kaip girdėti ir 
šelpimo darbą vykdysianti su
darytoji aukščiau minėtų įstai
gų tarpžinybini komisija. Pašal
pos pradžiai bus išmokamos iš

^KAUNAS.—Iš šiaurės Lietu
vos liepos 1 d. audros nunioktų 
vietų atplaukia vis daugiau ir 
daugiau aliarmuojančių žinių, 
kurios rodo, kad nukentėjusių 
ūkininkų būklė yra daug ka- 
tastrofingesnė, negu buvo gali
ma manyti. Kaip pranešama 
iš skaudžiausiai nukentėjusių 
vietų, jau. dabar ūkininkai ne
beturi kuo šerti gyvulius, nes 
ledai nuniokę pasėlius, su pur
vu sumaišė pievas ir ganyklas. 
Iki ataugs nauja žolė, ūkinin
kams reikalinga skubi pašarinė 
pagalba. Tidą laiką gyvuliai11928 m. nukentėjusiems šiaurės 
galėtų ganytis miškuose, bet 
kaip žinia, miškų ganiava yra 
uždrausta.

Nuostoliai, specialiai sudary
tų komisijų, dar tebeaiškinami, 
bet apytikriais duomenimis siek
sią apie vieną milijoną litų. 
Skaudžiai audros padariniai Už
tinkami Papilės valė., iš kur 
audra prasidėjo ir audros cent
ro paliesti Gruzdžių ir Joniškio 
valsčių kaikurios vietos. Audros 
kraštai žymiai mažiau prigrie
bė Kruopių, Skaistgirio ir Meš
kučių valsčių kai kuriuos “kai
mus. Audros paliestose* vietoąe 
pasėlių nuostolių padaryta nuo 
40 iki 100 procentų.

Papilės valšč. šimtaprbcenti- 
nė audra nuniokė 20 kaimų (Bi- 
liuniškių, šemetaičių, Agailių, 
Zubriu, Auksučių, Gumbakių, 
žilių, Zubrelių, Grybiškių, Tryš
kių, Pusbavblių, Jonaičių I, 
Roplaukinių, Pagojų, Klaišių, 
Kerbediškių ir Tautgailių) 188 
ūkių, 1.625,5 ha. Trobesių su
griauta 28, užmušta paukščių 
28 štUkos. Nuostolių busią per 
400 tukst. litų.

Joniškio valsč. audra palietė 
Jankūnų, Rimšeliu ir Trumpai
čių kaimų, 50 ūkių, kur niAiio- 
kė apie 900 ha pasėlių, pie
vų, daržovių, išraudama so
dų medžius ir sugriaudama 10 
trobesių. Nuostoliai sieksią 
182,400 litų.

Gruzdžių valsč. audros palies
ti Burlunų, Medvalakio, Kybar- 
čių, Raubaičių, Ražų, Lauma- 
kių, Trumpaitėlių kaimų ir 
penkių eigulynių laukai, kuf nu- 
niokta 590 ha pasėlių ir su
griauta 16 trobesių. Audra pa
lietė apie 70 ūkių. Nuostoliai 
dar tebeaiškinami, bet spėjama, 
kad jie sieks per 150 tukst. litų.

Skaistgirio valsč. nukentėjo 
Toliušių, Toliotelių, Obelynės ir 
Kiburiif kaimai. Suniaikinta 
369 hau Nuostolių busią 44,000 
litų.

■ 
f i

Lietuvos gyventojams nuo ne
derliaus šelpti fondo, kuriame 
yra likę aukų apie 300 tukst. 
litų.

Pažymėtina, kad liepos 1 d. 
audra palietė kaip tik tas vie
tas, kurios 1928 m. buvo dau
giausiai nukentėjusios nuo liū
čių. Ten vietomis ūkininkai ne
buvo pasėję nė vienos saujos 
javų ir turėjo verstis iš viso
keriopų paskolų, kurios sunkia 
našta iki pat šios dienos gulo 
ant ūkininkų pečių. Nesuspė- 
jus^pumesti vienos sunkenybės, 
liepos 1 d. užkrito kita ir daug 
šunkėnsė nelaimėj iš kurios, ūki
ninkai savo jėgomis jau nebe
sitiki iškopti.

Laisvamanių kapinės 
auga

ŠIAULIAI.— VI. 28 Šiaulių 
laisvamanių kapinėse buvo su
piltas jau 14-tas iš eilės kapas. 
Palaidota nekrikštyta Simana
vičių duktė, iš Valavičiaus gat
vės 26 nr. Laidotuvėse daly
vavo daugybė šiauliečių, o da
vatkos dantį griežė ir vis skun
dėsi, kad jau ateinąs pasaulio 
galas ar auti k ris tas ant ku
melės atjojąs.

sumai. 
-13,106

Protestuoti vekseliai .
KAUNAS.—S tat. biuro žinio

mis, per gegužės mėnesį Lie
tuvoje viso protestuota 10,179 
vekselių 2,564,144 lt. 
(1933 m. gegužės mėn.- 
vekselių 3,6687,288 lt. sumai).

Varžytinių skoloms išieškoti 
iš nejuJomojo ir judomotj tur
to per gegužes mėn. buvo viso 
Lietuvoje1 247. Ieškomų skolų 
suma per tas varžytines sieke 
702,915 lt. 1933 m. gegužės m. 
taip pat buvo 247 varžytinės, _ 
bet tik 381,600. lt. skolos sumai. 
Bendrai šiemet tenka pastebėti 
žymesnį nejudomų,turtų iš var- 

. žymo padidėjimą.

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakarė iš stoties WSBC
1210 kilocycles
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BRUOŽAI Iš MUSŲ 
PAŠALPOS DRAU
GIJŲ ISTORIJOS

Rašo Petras Bedalis

na?
jiems

Lavinimas jaunimo lietuvių 
kalbai Utorijos. Pąląįkymąs 
meno ir sporto sekei jų* išgi
jimas tinkamų vietų, kur jau? 
nimas galėtų tobulintis kunq 
įr proto kultūroje, kur mųsų 
chorai ir teatro grupes galėtų 
pieątį tautine dvasią čiagimių 
lietuvių eilėse-
A Tada tik ųiųsų pampos py? 
gąnjz.aeijos turėtų didelę svar? 
bą, ų!|įktų nąųdįpgą ^bų 
ChieagOS lietuvių tarpe. Pa? 
šalpa ligoje* pomirtinė butų 
pįlųąj ųžtįkrįntps, nes visos 
jaunos spėkos, visi lietuviai J 
turėtų intereso ir naudą būtį 
nariais tokių organizacijų, kų? 
rįos stengiasi išlaikyti lietuvių 
taųtps žmoųių vieningumą.

Ghicagęs Lietuvių Draugiją 
eina prie to tikslo. Kartkąr? 
temis jąų ji ątsįkreipė į C|lį? 
cagos draugijas kviesdama dė
tis prie stiprių gyvuojančiu 
organizacijų. Bet musų pąšal?

Skjrtingų nuomonių 
riams pasiskirsčius į 
atatinkamo minčių krypčių 
organizacijas — socįalistąi, 
tautininkai ir katalikai veikė 
skirtingose pašalpos organi
zacijose. Tarpe tautininkų ir 
socialistų vadovaujamų argą? 
nizacijų laikas nuo laiko at
sirasdavo ir he°dro darbo, pa
vyzdžiui Lietuvių Tautkų 
kapinių klausime. Nors tąų? 
Įininkų ir ąopiąliątų santykiai 
buvp ganą ąštrųs, — vien; ant
rus gnaibydavo pąsįtąikiĮis 
progai, —’ bet steigimą tąųtįš- 
kų kapinių vien; kitiem8 Da’ 
gelbėjo, dirbo bendrai. Vjeų; 
kataliką; ir jų ųrgąnizącijos 
buvp griežtai prješįųgoą.. Esu pqs drąugijų vądai mažai į 
pirmiau miijėję?, kad dar tai atkreipia dėmesio, 
prieš iškilaųt klausimo dėl niažąi rupi jaunųjų 
Tautišku Ęąpinių s|eigįmo 
daug kąįalikų darhuulojų veik
davo bendrai tautininkų ;r sp- 
ęialistų vadovaujamose C|;i- 
cagos Lietuvių pašalpos orga
nizacijose, bet kapinių klau
simas juos išskyrė iš (autipip- 
kų ir socįalis|ų vadovąiijamų 

tfghi- 
sayo 

Žino
ma, katalikų darbuotojų pa
siliko nemažas skaičius dar 
tokiose pašalpos draugijose, 
kuriose kapinių klausimas 
nebuvo keliamas be; draugi
jos neprisidėjp prie kapinių 
steigimp reikalu.

1H 
pasaulinianą ka- 
imigrantų kelio? 
, Amerikos įėji-

gųmų turėtų bųt atatinkama^ 
skaičius ir publikos Lietuvių 
Dienoje, Tiktai tada mes ga? 
lėšime pasirodyti §yętinitau? 
čiams, kad Chicagoje lietuviai 
yra kultūringi žmones įr m°? 
ka įvertinti savo tautos syąr? 
hias iškilmes.

Glucagos Lietuviu Draugiją 
ima aktyvų dąlyvuma bendra? 
lųe darbe surepgime ^ekmįn? 
gOS Lietuvių Dienos. Pęrtąt 
primenąm šimtams savo orga
nizacijos narių, kad sekmadie? 
nį, rugpiučio 5 d., visi ddly? 
vautumet Worl(Fs Fair — Pa? 
saulinėje Parodoje Lietuvių 
Dienos apvaikščiojime

— Petras Bedalis.

v

organizacijų tąrpppx J’ifi 
tinai nuėjo Į; gryijai^ 
krypties organizacijas.

Jiems 
lietuvii| 

ateitis Chicagoje, mažai rup; 
ir ateitis jų pačių draugijos 
narių.

čhieagos lietuvių draugijoj 
laike keturių dešimčių metų 
savo gyvenimo istorijos pęrgy? 
veno visokiausių laikų, - to
dėl turėtų iš praeities pasimo
kyti jr supranti, kad mums 
dešimčių pašalpos organizaci
jų yra reikalinga Chicagoje, 
bet vienos ar dviejų, kurios 
pilnai, aprūpintų musų dvasi? 
nius ir medžiaginius reikalus.

(Galas)
/ J!1;—r —-—’

Lietuviu Diena Rug- 
[ piučio5

Musų narių pasto- 
togėje

Dr. A. Montvidas taip už? 
imtas Lietuvių Dienos rengi? 
mo darbu, kąd ųetųrį laiko 
pę; fiįos.afavįmųi- N.e tikta; 
ęiųą,. bet bėgte bėgą įę yis Lie
tuviu Dienos, reikalais. Jeigu 
daugiau tokių dienų butų 
šiais metais, tai daktarui bū
tinai butų reikalingas datka? 
ras. Draugijoje rąstųsi vi e? 
nu ligoniu daugiau.

Prasidėjus 
rui, sustojo 
ne Amerikon 
mąs į karo sukuri išblaškė kai 
kuriąs jaunas, aktyvias spė? 
kas kai kurių pašalpos orga
nizacijų. Pasibaigus karui, 
keliavimas į Lietuvą ir imi? 
gracijas suvaržymas Ameri
koj labai atsiliepė ant musų 
pašalpos organizacijų. Nau
joms organizacijom8 nebuvo 
medžiagos tverti, — jos trukų 
ir senųjų lipdymui- Pradėjo 
draugijos vienytis, o kitos ga
lutinai krikti- Ąugąpčįąją 
lietuvių jaųnųpmenę Čbįcągos 
lietuvių pašalpos QFgąniWb 
jos nesugebėjo įtrąųkti. Įr 
taip musų pašalpos drąugijų 
skaičius, kuris galėjo bųt |ąr- 
pe 250—300, šiandie, nęskąi- 
tąnt kuopiu siekia ne daugiau 
b0 ir iš tų tik apie desętkas 
šiek tiek ląikosi. Ęitpą g; lau
kia pačias nežino ko, yięp 
todėl tur būt, gyvuoja, kad 
valdyba nori pasilaikyti savo, 
vietose. Mat, garbingi “džią- 
bai”. Žinoma, čia prisidėję^ 
daug prie pašalpos drąugijų 
krikdymo depresiją, bankų 
užsidarymai.

Jeigu musų dar esamų pa
šalpos draugijų vadai butu 
nuoširdus žmonės if XUpiptų4 
savo narių gerove* tai -jie 
stengtųsi, kad esamas lietuvių 
pašalpos organizacijas susi? 
vienytų į vieną ar dyi stam
besnes organizacijas. Suėję 
bendrai į porą orgąmzącijų 
butų galima dėti jėgaą jąupi- 
mo įrašymui, taikinti prie 

, esamų sąlygų draugijąs, kilti 
ne vien jaunais nariąis, bet 
kilti ir finansiniąi. Tokįpą 
organizacijos galėtų atlikti 
didelį kultųrinį darbų.

muziką, 
tautas sa?

bet ir vi-! 
tautos

Cbicągos lietuviai stropia; 
rengiasi dalyvauti Lietu vii; 
Dienoje, kuri įvyks sekmadie? 
pį* rugpjūčio 5 d., Pasaulinėje 
Pąrodfijc. Cbicagos lietu? 
viąms dieną svarbi: pasirody? 
§įme tųksląnčiąms svetimtau
čių iąvn dinomis, 
hoątįųmąis — savo, 
vybeųiis.

Ne vien lietuviui,
sos kitus kųltųrįngos 
jau tųręjo savų tąųtos dienas* 
p kitus dar prie jų rengiasi, 
Visos tąųtos bandė ir bandę į 
Sjąva dienų programus įnešti 
vįsą tą? įas yra svarbiausią 
savos ląųtaa Tas yįs- 
kas perduo$wa daina, muzi
ka, lošimų, Ęųliųringi ęhiea- 
gos lietuviai irgi šita savo die
ną yrą rim|ąi susirūpinę, kad 
ji pą$iąek|ų įdomių programų 
tįkšliąį ątvaizdųojąnt čia pą- 
minėtaą tautos savybes, ąuįdo? 
mintų ne vien skaitlingą susi
rinkusią lietuvių publiką, bet 
ir svetimtaučius, kurie musų 
programą stebės.

Dar neužtenka kad musų 
programas butų tinkamai prį- 
jengtąs, bei turime pasirodyti 
ir publikos skaitlingumu. Jei
gu mes nprime, kad musų 
dienos programas butų tin
kamai įvertintas kitų tautus 
žmonių, susilauktumėm tinka
mos pagarbos įš Įkitų, tai mes 
privąįome tą tikslą, dėl kur jo 
mes dirbame, patys giliai 
įvertinti.

Mes pętųviai Chicagoje ne
sam tiek skaitlingi, kaip 6 žy- 
(|aįK įcpKąix vofcįečiai — skait- 
lingumu mes jiems neprilyg- 
sįrnįę* b®t nies esam čia skaiį-

tafttos skaittin-

mu^y

lingesni už kai kurias kitąą 
tautas —.sulig

■■ v • ' .

Tik ką spėjo Galskis ir KaU? 
lipąs Ąįi§idar$L ibfznl fadrė&ų 
įQQ2 į. Weątern Ąye., tuoj 
svečiai ėmė plaukte plaukti. 
Ęet, deją, atplaukia net tokių 
svečių, kurių nei Galskis, neį 
Kaulinas nepageidauja. Pa? 
Vyzdžiui, prąeitą savaitę tre? 
čiadiėnįo vakare apie dešimtą 
valaųdą ątčjo trys ^svečiai’’ 
su pųlemioląis ir pareikalavo 
“cash’’. Ką darysi, • 
“ęąsh” atiduoti, bet

reikią 
‘Po

liams’* dar neužteko “cash” — 
pasiėmė ir keletą butelių ge
ros degtinės. Dėl šito pirmą 
netikėto nuostolio nei Kauli
nas, nei Galskis iš/draugijos 
narių aukų nemano rinkti.

Minėjo žeaįįbinį gyvenimą
Musų geri draugijos n ar; ai 

Antanas ir Marijona Vąlskiąi 
liepos 21 dieną minėjo savo 5į 
metų sėkmingų ženybįųįo gy? 
venimo sukaktuves. Pirmi 
pepki metai ženybinio gyve
nimo visuomet yra sunkiausi, 
— vėliaus ženybinio gyveni
mo reikalas-eina sklandžiai.

Musų nauja nąre, p-le Ę. 
Mikųžiųtė, pimą syk taip 
stropiąi įipa dalyviuna vįsuo- 
meniškame darbe'— Lietuvių 
Dienos rengįpie. Jaujos jė
gos visuųmet tvirtesnes j ne 
ąbęjojii,, kąd darbą išlaikys 
ikį užbaigai R nereikės ųie- 
kur skrist; svejkaįos ieškoti... 

s » » * ■*
Visa Chicago žino, kad p. J. 

Ęvaldasx Kęstučįo Spulkos 
retorius^ yra Chicagos Lietu
vių Draugijas narys; bet ne 
visi žino jo vieną • stambią 
ydą — suėjęs pąžįstąuią, jis 
prije pirmus progos kąĮbipa 
likti Kęstučio Spūjkps narių.

WęlK Jonui,, dėl šventos ra- 
rnybės, aš tau dun4u 
žodį varde savo šeiinps ir pats 
savęs, kad- aš tavo spūdyje 
ne tiktai dalininkų, bet ir di
rektorių busiu.

Daugiau niųsų Draugijoje 
nieko ^haujo, nebent tiek,' kad 
musų nariuose yra daugiau 
gimimų,- negu mirčių, ir daii?

P. ĮįĄUGIS
Tįę, kprįė <||1 yįenps ąr feį- 

tps prię?ą§|ięs Beminančiai 
žiurėjo ir nepasitikėjo teisė
tai deųiokratiniu b.udu išrink
ta atstovybe ir jos pastatytą 
valdžia, krįtiųgu žyilgępiu per- 
žvelgę į šijj įfeĮjĮjĮ įvyįfiitį Vf>- 
kietijoje, prieis prie išvadų, 
priešingų Wyp pįrmykštiew 
įsįtikįnijnąms.

Pradedant Weimąr’u 
giąipuojų SelmuT kurią padėjo 
dęmakratinius pagrindus Vp- 
kį^tįjuą yąlstybei> įr kwini§ ji 
tvąrkėsį per Auginu k^ip <ie- 
šimtį ipetų, įšiepgyb buvo ąt? 
stątpiųu po sugriuvusi 
Vokietiją* ?

Peikįą žiDUth jog Vokieti
jos gamtos turtai nėrą U go
riausiųjų, tąčiąų pą|i tąų|ą 
susideda įš darbščių 
jų prąmpnč-įšdįrbimu8, dgu-* 
gjąuąįą remiasi ;W U kitgr 
įgabenamos įąliaą medžm^t 
Vėliau ją eksportųojąnt į ųž? 
sipnį-

Taikos metu, kuris Vokieti
joje tesėsi per 60 metų iki 
1914 m. pasaulinio karo pra
džių^ |v|rtg ir
turtingą, žmonės pąprątp gy
venti patenkinamai įr $Uug 
geriau, negu tų laikų kgl- 
myninių- valstybių gyventojai- 
Jų eksporiuająmas prekės už
kariavo plačias užsienio liu
kas, tačiau tos jų prekes w 
įėjo rasti sąų plačių rinkų 
kąį gerbūvis žydėjo, kitose 
valstįjose.

Taip, kad Vokietijos padė
tis priklausė nuo tarptautinės 
pądeties, nuo gavimo kredi
tų ir laisvos p^ękyboĄ.

Pąsaųlįnįs kąrąs visą tai su? 
ardė. ■■

Naujiesiems krašto šeimi
ninkams reikėjo vėl išnaujo 

atgp^įr tiį jięips, 
nors • išlengvo, tekėsi. Tačiau, 
19?^ metais* tipam pąęąųlyje 
užėjLis sunkiesiems depresijos 
laikams, ir Vokietijos pade? 
tis pasunkėjo; gyventoją;,, no? 
rintieji išlaikįg^ Valstybės ir 
pačios tautos4 tvirtus pągrįn? 
dus, turėjo prisitaikyti prie 
esąmų apystovų. Bet atsiradę 
partijų, grupių, kurios drųm? 

zždė nepasitikėjimą esančią 
Valstybės tvarka ir vis 
•tę už šios depresijos 
vertė'ant tų, kurie savo ran
kose Valstybės irklą vairavo.

Melų, terųru įr neįvykdo? 
mąis prižądąis jįe pą^įgro^ė 
valdžią į sąyąsįąs rankąs.

Nors trumpei brųožąįs. pą? 
zvęlgkiino į (Labąrtimus tp- 
kįųš šeimininkus — “
fašistų partiją; pažiūrėki^ 
iš kokių elementų' yrą jos su
dėtis, ką jį davę Vokietijai 
tąųtąi ir ar ji sąvp, pažadus įš? 
tęsėjo, .

Nazių pąrtįja aųsĮdeda įš 
labai įvairaus ręąkcįnio elę? 
mentp. Kąirysįš nązių spar
nas susideda iš nępąąįtuęip-, 

' ’ ' '' . ' 't:':.. '' 22. 2 ’■ ' 21 '
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giau divorsų, ųęgų žepypų.
Su gįlia pagarbą

— Baron Vęių 
■ ę—.........................................-

SERGANTYS DRAUGIJOS 
NĄRJAI

■ ■
p. čerjenė?
1VI. Mąrčįukąi;įepė,
M. Venckienę, 

Vąlackicnč,
R. Ęęicdmė,. 
Mv Mjllę.rieųp, 
y. GųdUnk!8* 
A, Ęyędara^ 
J. Juškepąs,.

APSIRGO, 1)BAUGI.IQS 
NĄąYS

----. U. . . - -
Kazūnįerąs Šatas,

biznįęrius KazjnŲerąs šąląs, 
184^ So. Hąlstęd St., sęnąia 
ęfiicag^ Lietuvių ^aųgijnš 
narys, rimtai apsirgo. Dfąų? 
gija velįją p. ŠątuĮ gjeit pą?
sveikti.

kai? 
aikus

•r 
liūs, Robespierre (savo žudy- 

W$<ns įgrisęs) bu^o 
ąreŠtųųtąą įr liepoj 28 d. 17$4 
sav,l|,l tskkimu nužudytą?. 
Atrodo, jog panašių typų 
ateitis vienoda.

Pačios Vokios šiandieninė pą- 
dėtją atrodo pųglota. B Įąs 
padėties ji išsivaduos |įk W«, 
kądą vis; laisvi jas piliečiai 
spręs savo krą$t° lik|mą. 
Tą laisvę savo krašto reikalus 

demokratine santvarką- 
Demokratija, nežiūrint į jos 

trukumus, dar vis yra tvirta 
ųoja laisvo valdymosi.

Demokratijai žlugus, su ją 
žlugs ir žmogaus laisvė. Lai- 
svH žlugus, žlugs ir laisvą 
veikmė, su jo drąuge laisvoji 
mintis ir laisvas spauzdintasis 
Žodis

Matydami despotizmo (fa
šizmo) pasekmes, mes tik ta
da suprantame, jog laisvė yra 
brangiausias žmonijos turiąs. 
Todėl, kol ją turime, mokėki
me ją netik branginti, bet rei
kalui esant, ir apginti.

P. S. Šį straipsnį rašant 
naudotasi šių autorių kuri
niais: E. C, Hill ir W. Lipp- 
mann.

i_j.; • ............. ......... . « ..... .
1 iri'-anrk

TUŠTI LEBEIIAII 
ANT KENK I

♦ * ■ 
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JQKS gr<wrn|n- I 
kas nepamisįię | 
apie tokius lenč- I 

JgdEžŽ ĮĮiil. JisžiPft, kąd 
ima dąągiąų nę| | 
vardą geram pro- I 

1 duktui padaryta I 
t j Tečiau ii# žiup,
kad ir vardas reiškia.*«• ■■ 
Bapkai prlkjaą^o labiau, pei 1 
kitos Viešos fmončs, nuo jspu- | 
džio, kuri |ie daro, štąį ksįe; I 
it Šis tvirtąs bankas auga pe- | 
paliaujamai."

HALSTED EKCHANGE I
NATIONAL BANK
19th Place and

- Hąisted St. \ I

tieji’* žydai esą kaltininkais.
Įm|a juos persekioti, ątįipL 

nėti jų turtą ir nemieįąšįrdių? 
gai jpos žudyti . Nepasiten
kintą ir tuo. Imta galvoti 
ąpie didingą praeitį, bubhyti 
ąpie patriotizmą ir kitus ga
lus, pOrs visiems žinomą, jog 
didžiąis patriotizmo Šukiais 
aįkąpų pilvų nepątęnkįpąĮ. 
Tie patriotinįąį Vądo Šukiai 
ir užsimojimai atstatyti prieš- 

|karinę Vokietiją žymiai pa-'tvarkyti garantuos jiems tįk

Čiojfi ele^ęiįtą žfponių, kurį.; 
manymu, jie turi gyvent; tur
tingųjų sąskaiton.

Konservatyviškas dešinysis 
nązįų glęrųentąs susideda iš 
Įfe 1 Hitlerį kaipo
į asmenį, kuris išgelbės juos 
pųp bplšcvikų, (Jarbininkų i? T 
smulkiųjų ūkininkų užsimoji- blogino Volios sąntikiųs su 

■ W jWQS- užsįenio Valstybėmis. Prie tų
_ . v. . santikių pablogėjimo ppsidė-
TMgi?. JĮ9 luargojų clemen- jo va(jo pereskiojimas* kaip 

tp aukščiau minėjau, žydų, mok-
• k * j. X6 slininkų, darbininkų unijų ir 

vjj?šy|ą Adol^ Hdr viso pažangaus elementą. Pa-
jtaSR’Jį 

gajtė^ pą- tĮjpS prekybą, eksportas vi? 
tenkint; ;r Išpildyt; savg jpą- saj ąųmgžėjo* su tuo sumažės 
ŠwUS RflFgfelPS* gTĮez? j0 vadžios pajamos, o.nedaife 
tM Sbirtmgų slllPgsmų jy ręi? bąs, šąlyje pasiekė ąukšto laip- 
bąląvimų. ęįemępiw- s^p; ■

Ilg^i įftUht; neręįbėjo* kftd Tcįdąi nadė^įąi esant, šą|y- 
pųtyrU8 jo Vąldymo metodus kjip ųepąsitęųkjnimas net 
U ŲO^dų pildymą. pąč;o Vada fudmftrškipių lar-

Ęadąngi Hitlerio ir jo rųdr PF- Imta kansirupti prįęš są- 
mųršbjnių gaujų išlikimu; { Viešpątį, kuris neišpildė 
reikėjo stąmbių sųrnų pmigų, prižadų . 
prisiėjo jų ięšhOtį, Na, ą tų Tačiau “Vadas” laiku už- 
pinigų teikėjais buvo Stam? gniaužė sukilimą, išžudyda- 
t>ięįi pramonmmkąi, kurie mąs geriausius savo draugus, 
mielų norų jąm pinigus įr pa? tmp* kad jo pakalikai ne tik, 
yąmų teikė, matydami, kad jis kad negavo — vietoje duonos 
netįį kad jų naudai djrįą, — sviesto, bet atsidūrė pas Ab- 
bei pildo jų visus reikąįąyi? raomą. 
rųųą darbininkų sąskmlop. Taip Hitleris išžudė savo 
Pra^dcda Hitlerio darbai. draugus, Panašiai pasielgė ir

Pąteidžįąmas seimas ir tarp- Prancūzų revoliucijos, didysis 
yų išrenkamas vien hitleriškas, Robespierre. 
kurią pildp tai kų yądas jaakp. Vienas ir antras stengėsi 
Tačiau tas §e;ma^, sųtęįkęa jam sąba valdžioje išlaikyti 
pilną galią per keturius me? vien teroro pagelba. 
tųs, elgtis taip, kąįp j;s “išma? Abu Intrigomis ir įvairiais 
po”, Išsiskirstė. | skymais įgijo galįų. Pirma?

Nę veltui Šį jo ', 
seimą vądįp.a “yes mep” sei? I nužudymas jp artimiausio, mo? 
mų, peą jis nieko kito negąl; kyklps drąųga CąmįllP Desmo- 
pąsąkyt;, kaip tik: “Taip, po? ųjįų§: Po to, per nekurį lui
nas vade” ! ” | ką jis §ąvp galingą rauką vąl?

Sulig Hitlerio ir jo pakali? dp kraštą, siųsdamas tukstan? 
kų manymu, seimas, kaipo čiąįą nekaltų žmonių galvų 
tok& peprivaląs nuoląt ppsė- nukirtimui. Atrodė, jog j;s ne? 
džiuoti, nes įo htstdvai tik be- pargaŲmas, tąčiaii mažai ži; 
reikalingai kąlbą* diskusupją, nomam atstovui seipie pasių- 
Jo manymų? tautos vardu pri----------------------------------------
valo galvoti ir spręsti tauto? ^g®108 R Ų P T U R A PAVOJINGA 
ręikąlųs jos vadas Hitleris, ąip^sų^iąąsiai pągamjntąs diržas ir pritaikintas prie ruptųros, jums 
Žinonia, trumpam laikui, žu? gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo opęrącijos. Mes esame trę-

' ■ tl aeracija Diržu (Trųss) išdirbėję, —' apeikite pas muš dčl diržo ęu
• r 1 pilnu pasitikėjimu J

• kalbą Taipgi eLASTIC STOCKINGS (Guminė? ?ąpčiakwO dčl varicęse gyąlą, 
’ Tačiau, tokia padėtis ®ELTS* ir t,t. Nuhigiątąą kainos naujiems lietuviams kostumę-

‘ . nėra pa-|mS‘ CHICAGO ORTPPĘPICCO.
1 193 b$ką H* Artikelis St.

■ ■■■ e-.is.ym -ų...m Trr................................................ rv’mii1 j j Mti1! i ■1 ip «'y

I skymais įgijo gal jų., Pirma?
(Hitlerio) sis Robespierre įsakimas buvę

t ' 1 * I v» «■ • . • • .

diipąi§ ir grąsijiimąis, gali at 
rodyti, jog jos vąrdu ir T 
vadas.
civilizuotų žmonių.
kenčiąma ir ji nėra amžina. I

Opozicija bet kokiems vai? gį* 
džios užmanymams, kai kada, J 
yra labai naudinga, nes ji nu? | 
šviečia antrąją medalio pusę.

Civilizuotos, laisvos šalys | 
netik, kad nepersekioja opo- - 
zicijos, bet suteikia jai repre? ĮĮ 
zentacinę galią, kur ji gali sa? ■ 
vo pažiūras bet — kuriais 
klausimais pareikšti . Tautos |Į
vadai, nesiskaitydami su čią 
išbandyta tiesa, traukią šalį į 
pražūtį ir anarchiją. Hitleris, 
pažabojęs įstatpidavystės ar? 
ganų?, ėmėsi leisti drakoniš
kus įstatymus, kad apsidirbus 
su ta nepakenčiamąją oppzi? 
cija.

Kadangi spauzdintasis žodis 
negailestingai, pasak0 tiesos 
žodį net apie pačius vadus įr 
jų darbus, pįrmiąusią ir buvę 
griebtasi su lu° apsidirbti. 
Buvo išleisti įsakymai sųvąr? 
žą spaudos laisvę, įsakoma ra
šyti tik tąį, kas yądo ipapimų 
tinkamą-

B^mpkrąlįja* kurį laįdpją 
ląisvą išsireiškimą pp|įtinįų 
pąžiųrų, lįko praeitim. Tie, 
kųrįę reiškė tam prųtestp bąb 
są,, atsidūrė koncentracijas s|q? 
vykiose arba lįkp, kaipo J*tąUT 
Jos” priešai, ąušąudyti.

Sękąntįs vądo žiųgsnįs buvo 
uždą rymąs darbininkų unijų, 
juos pąyedaąt darbdavių 
lW», P jų (upįjų) turtą 

ną?Įąws.
Nepasisotinę darlįp žinpuįij 

sunkiai uždirbtu turtu, jį pra- 
įįidę, į]t yis ųegįllędąjmi savų 

Riesto, vįe- 
M dųono? — išpildyti, gffi.ė 

jleškotj i,ešminįnkų, kųrįąm.ą 
sąvų^ pepasįsckįmųs butų gą« 
įima ęrnpesti.

Ilgai laukti nereikėjo. Bu? 
vo surasti, jog tie “prakeik?

•J vardą geram pro
duktui padaryta

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS i

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir įį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Pienus Komitetui, I 
2324 So. Leavitt St, Chicago, UI, " ■

Stątąų ąąyą kųpdidąturą į Lietuvių Dienos Į£ąraląįtę ir | 
tąm tikslui prįsiųnčįu sąvo fotografijų ir ęąreiškių, j

Mano vardas ir pavardė
Ąmžips

, Užėmimas ....
Lur mokinausi
Ądresas ...........

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS ><—■, 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <jM i i
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

8wimming pool. 
Rusija b turkišką wĮr||s 

Moterims seredomts iki 7~ v. y.
"""T

*1": .r..

Daktaras
Kapitonas 

kare

st, m® eskausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite

nuo 1Q yajanųpąi ryto įki 1 vąįąpdai ir nuo 6—8 valandai vakare

A.e. TeL. Cr.wf.rf SW»

)W|S$IG,
F Specialistas g| 

Bąsijąs
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SIDE

Adeline Gedvilas PHILCOFlorenee Wiczas

Bus laidojamas rugpjūčio 1

Bronislaivą RymszaRata KartanaitėIrene Kantrimiutė Lucile Girčiutė

Garsinkitės “N-nose

THOR
SKALBYKLOS

Anicella ŠturmaitėElaine GabelValeria Miknis

Stefanija Mikužiui ėOna Bennes

Birute* ShatasSylvia ŠirvaitėVera T autElena Slankiui ė

. ■*

WCFL 
WAAF 
WHFC

po pietų, 
po pietų, 
vakare.

Julia Ambrose
Swanwick, III.

So. Halsted Street 
Victory 4226

MR. KIRAS
So. Halsted Street 
Yards 6894

THOR Prosavojimo Mašinos 
po $4 a en iki

Eleanor Wiczus MARQUETTE PARK
KARTANAS

2557 W. 69th Street 
Hemlock 0318

T0WN OF LAKE 
BARSKIS FURN. 
1747 W. 47th St 

Yards 5069

Pilkitės Išanksto 
Lietuvių Dienos 

ženklelius

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
NIŲ REFRIGERATORIŲ 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

Z

Budriko Krautuvas Atdaros Sekančiai:
Nedėliomis nuo 10 iki 2- vai. po pietų.
Pagedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vak. 
Utaminkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Sukatomis nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro..

BRlDGEPORT
PROGRESS FURNITURE

3222

Jonas Gediminą? staiga mirė 
sulaukęs 42 metų. Mirė lie
pos 29 dieną, 11:30 vai. nakztį. 
Gediminas visą laiką jautėsi ge
rai, bet netikėtai mirtis pakir
to jo gyvybę ir paliko nubu
dime žmoną Agotą ir. dukterį 
Sofiją, 14 metų.

J. Gediminas atvyko į Ameri
ką 1913 metais ir apsigyveno 
Roselande. Iš amato buvo dai- 
lydė ir buvo pažangus žmogus. 
Priklausė prie politiškų organi
zacijų. Buvo vienas tarp veik
liausių Roselando lietuvių ir tu
rėjo daugelį draugų netik Ro
selande, bet ir Chicagoje.

Kūnas pašarvotas 141 W. 103 
PI., Roselande. Laidotuvės rug-

NORTH 
MORNING STAR CLUB 
Wabansia & Robey Sis

ROSELAND ’ 
J. J TUPIKAITIS 

725 W. 123rd Street 
Pullman 0071

CĖNTRAL’S DIDŽIAUSIS LIEPOS MENESIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENŲ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NERERUS.
Besiartinant Lietuvių 

Dienos karalaitės rin
kimo dienai, gražuolių 
kandidatūros pradėjo 
gausiai plaukti. Visu jų 
fotografijų nebegalima 
bus suspėti įdėti į laik
raštį prieš rugpjūčio 1 
d. Bet čia paduodame 
visų eilę musų gražuo
lių, kurios vėliausia į- 
stojo karalaitės kontes- 
tan. Kita jų eilė tilps 
Naujienose rytoj ar po

Kandidatės, žinoma, 
nebus renkamos iš fo
tografijų. Publika ir 
teisėjai jas gyvas ap
žiūrės ir apsvarstys ka
ralaitės rinkimo baliu
je, seredoj, rugpjūčio 1 
d. Lietuvių Auditorijoj. 
Tos dienos visi su 
kantrumu laukia.

Artinasi Lietuvių Die
na pasaulinėje parodo
je. Didelėse tos dienos 
celebracijose kiekvie
nas lietuvis nori turėti 
rezervuotą sėdynę.

Sėdynės yra rezer
vuotos trims tūkstan
čiams. Kas nori turėti 
sėdynę,’’kiekvienas turi 
nusipirkti Lietuvių die
nos ženklelį, nes be žen
klelių sėdynių nebus 
galima gauti.

Pirkitės Lietuvių Die
nos ženklelius išanksto. 
Juos galite gauti sekan
čiose vietose:
18-TA GATVE

NAUJIENOS
1738 So. Halsted St.

Vienos iš geriausių skalbyklų yra parduo
damos BUDRIKO krautuvėje, mokant po 
$1.00 į savaitę.

Mašina pati per save išsimokės.

KAINOS
49.50

IKI
89.50

piučio 1 d., Kazimierinese ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
jo žmona Agota, duktė Sofija 
ir J. S. Nazelskis, gerai žino
mas Roselando lietuviams biz
nierius. Laidotuvėse patarnau
ja graborius J. J. Bagdonas. 
Kūnas bus išlydėtas į kapines 
8:30 vai. ryto.—F. Bulaw.

J. Gediminas staigiai 
mirė širdies liga

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

CICERO
K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48111 Ct., Cicero

89.50
Norėdami išbandyti tą nau
ją THOR mašiną, pašaukite 
telefonu' BOULEVARD 4705, 
Budrikas tuoj aus jums pri
sius dykai išbandymui.

Klausykite kasdien AVCFL 12:2S v. p. p.

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

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

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

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTfiŠ

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garričk Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 iki 8 v. vak, I 
dien: Aptrąd. ir Penkt. 10 iki 6 ▼.

Nedšlioj, 10 iki 1. v. po piet.

■■■■ ■ I , ■ , ......... .  ....... .. ............................iii ■, .4b.., <■ ,!

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI — 
duodami lietuviu kalboje:

970 K. nedSliomis nuo 1:00 iki 1:80 vai. 
920 K. nedaliomis nuo 1:80 iki 2:00 vai 

1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:80 vai.

Seklyčios Setai, Miegamojo 
kambario Setai, Valgomojo 
kambario Sethi verti iki $150, 
dabar tik ..................  $29.95
Užbaigimas išpardavimo 
v^edaunių ... .... ...... $13.95
9xJ2 kaurai, verti $49, 
‘ special .................. $19.75
9x12 Felt Base Rūgs $3.98 
Pusryčiams Setas  ...... $9.95
Galiniai Pečiui, porce-

* Hniai t ............. $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  ............................. 590

Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATER KENT

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

L JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-23 So. Halsted 
Street

JOS. F. BUDRIK, 
INGORPORATED

NARVID’S BAKERY
2424 W. 69th Street 

Prospect 5705
BRTgHTO.N PARK
PEOPLE’S FURNITURE CO

4183 So. Archer Avenue 
Lafayette 3171 

2536-40 W. 63rd Street

fe
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IMPERFECT IN ORIGI

Grigaičio ar kieno kito asmuo 
Čia nesvarbu. Bet kad socialis?

17.00
8.50
1.75

TRYS PUČININKAI PA 
SMERKTI MIRČIAI

laikai, tai 
mažiausią

nežinau 
galvoja 
tautinę

neapykantą atsl- 
eĮės; |r tąs jo

GeležmM» kompa nijos priešinasi dar 
bininkų pensijų 

įstatymui

Daugelis streikų Jungtinėse Valstijose dabar yra 
baigiama arbitracijos kelių. Vadinasi, streikas neina 
ik j pabaigos, taip kad viena arba antra pųgė bųtų pri
versta pasiduoti, bet darbininkai ir darbdaviai padaro 
laikinai “karo paliaubas” ir paveda savo ginčą išspręs
ti tam tikriems tarpininkams, Tie tarpininkai dažninu
sia būna paskirti federalinės valdžios arba jos įsteigtos 
darbo tarybos.

šitokiu būdų pereitos savaitės pabaigoje pasibaigė 
ir pągarsėjusis Paciflko kranto laivų krovikų streikas, 
dėl kurio San Francisco mieste buvo kilęs generalis 
streikas.

Bendrai reikia pasakyti, kad darbininkų tarpe 
viešpatauja nuomonė, nepalanki ąrbįtrącijąi, ypač kuo
met tą arbitraciją atlieka valdžios pakirtieji asmens, 
Iš patyrimo darbininkai žino, kad kapitalistai greičiau 
pakreipia į savo pusę valdžios atstovus, negu darbinin-

Bologna mieste, Italijoje, vienas žmogus, Stefano 
stoppą, 37 metų amžiaus, pasakė keletą nepalankių žq? 
džių apie diktatorių MussnlM besišnekučiuodamas sų 
savo draugais restorane. Jį išgirdo vienas armijos ser» 
žantas ir tupjaus suėmė.

Teismas tą žmogų nuteisė vieniems metams į kalė? 
jimą.

Taigi Italijos diktatoriaus autoritetas šiandie yra 
ginamas tokiu pat badu, kaip karaliaus. Jeigu kurją 
žmogus Mussolinį pakritikuoja arba pašiepia, tai jisai 
yra baudžiamus kalėjimu. Karaliaus garbes įžeidimas 
monarchiškose šalyje yra nusidėjimas, vadinamas 
<#laesa majestas” (įžeistą didybė),

Karališkas majestotas 'yfą T ginąipąs 
karaliai yra laikomi ''Dievo pateptais Valdovais”, šitą 
kunigų sugalvota nesąmonė buvo skelbiama žmonėms 
per šimtus metų, ir daugelis galų gale ja patikėjo. Kas 
peikia karalių, tas “bliuznija” prieš Dievą,

Bet kodėl žmonės turėtų bųti bąudžįami už• kriti
kavimą kokio nors lakudros diktatoriaus, kuris smur
tu ir, apgaule pasigrobė valdžią 1 savp kruvinus nagus?

Kongresas yrą priėmęs jgelž? 
telįų darbmmku pensijų įsįą-? 
tymą, kuris yra žinomas kai
po Railroad Retirement Act ir 
eina į galią nuo 1 d. rugpiu- 

čio 1934 m. Jis yrą privalo
mas visiems šios šalies gelž- 
keliams. ’

Fagąj Railroad Retįrement 
Ąet, geldelių darbininkų pen
sijų mokėjimui* yra sudaro
mas tan) tikrasj (ondas? į kurį 
gelžkelių darbmmkai privalo 
mokėti po 3 procentus iš savo 
mėnesinio uždariu, p kompa?

Jcųr|i| jh taip akaų<Jii(ii Rąn 
kifaosl, ftlpo,

i-fli PFfteitįs

pamatė, kai 
suknelėj linksmai
pro žalių ir geltpųų krūmų 
protarpius sesuo —Laiminga 
įėlinlė į Gyvena, kaip pHetiš? 
kė, su ta diena, nieko Jai ne? 
reikia,,. Ak, jeigu aš pats gale? 
čiau taip gyventu

tirt šita mintis buvo tik pat 
viršutinė; jo protas, jo ropes? 
Čiai, jo vargas ir svajonės?nuo

žodžiu, ir Lietuvos valdovų 
tarpe eina tąsytės panašiai, 
kaip vokiečių, austrų ir kįtų. 
Kur yra diktatūra, tenai yra 
ir sąmokslininkų prieš diktato
rius. Yra nesąmone manyti, 
kad diktatorius patikrina ra
mybę savų kreštui.

Vis labiau ąiškėja, kad bir
želio 7 d. “puče”, kurio paži
ba Voldemaras bandė įsiskverb
ti j ministerjo pirmininko vie
tą, buvo įvelta nemažai augŠ- 
tųjų Lietuvos kariuomenei va
duotai “Elfą” liepos 17 d. pra
neša, kad dėl to ‘‘pučo” karo 
tęiamas pasmerkė mirčiai buy. 
vyriausiojo štabo yiršminką 
gen. Kubiliūną, generalinio šta
bo pulk.^ Įeit. Juęzą Nąraką jr 
gen. štabo pulk. Įeit, Juozų 
Bačkų.

Bet nuteistieji padavė pre
zidentui malones prašymą, ir 
p, Smetona mirties bausmę pa
keitė :

Kubjlipųyi — sunkiųjų dar
bų kalėjimu iki gyvos galvos, 
Bačkui — sunkiųjų darbų ka
lėjimu 15 metų ir Narakui — 
sunkiųjų darbų kalėjimu 12 
metų.

Pats sukilimo vadas, p, Vol
demaras, kąįp žipoma, jau bu
vo nutektas pirmiau ir gavo 
12 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Sukilime, kaip matyt, daly
vavo gana didelis karininkų 
skaičius. Vyriausybė jiems ža
dėjo amnestiją, jeigu jie nuves 
atgal kareivius į kazęrmes. To
dėl jie nebuvo atiduoti karo 

bet vyriausybė juos 
disciplinariniu budu,

■ AM* f
• ji ■ •

teismui 
nuteisė 
būtent: 23 karininku pažemin
ti į eilinius ir paleisti. iŠ ką- 
rm9mws, 4$ kąrįnipkąi pąleis- 
i ątsąrgon, o 32 karininkai, 
£pyie tik klausė savo vyres
niųjų įsakymą ir buvo išvedę 
kareivius i gatvę, palikti nenu
bausti.

Tokiu bųdu, peskaitapt aųkš- 
čiąųs paminėtųjų 3 generalinio 
štabo narių, puče dalyvavo 100 
cąrininkų. ‘Prie sukilėlių paga- 
iaus buvo prisidėjęs da įr bu

vęs aviacijos viršininkas ir gu- 
sarų vadas. Jie atiduoti teisman 
“už , neveiklumą su bloga vą-

šč konvertą. ,
1 '‘Jurgi Nikolaevįčmu, —. jei
gu galite |r norite, ateikite 
šiandie j klioštorįų, Aš ten bu
sią su tęta. Ji rengiąsi prie su? 
kramentp ir iš bažnyčios neiš
einą. Q man nuobodu, Ir apie 
daug kų norėjau pakalbėti sų 
jumis. .Ateikite. Visa tąj, gąb 
bųt, Įąbai kvaila, kad aš jums 
rašau, bet jus visgi ateikite/’ 

Užmiršo apie viekų, apie ką 
tik jis galvojęs, Jurgis, paju
tęs kokį tai keista fizinį džiau
gsmą, perskaitė'šitą laiškelį. 
Vienoj f trumputėje frazėje 
staiga nepaprastai aiškiai; pa
simatė ; jaunute, Svari mergai? 
tė, tikrai ir nalviekai atideng
dama savo meilės paslaptį. 
Lyg butų ji jau atėjusi: paš' j), 
bejėge, bijodamos, mylėdama 
ir jau- negalinti kovoti,‘ įieko 
nežipapti kas bus, ir atsidbo? 
dą visa į jo rąpkas, Ir toks ųe? 
tikėtas galo prisartinimas,: su 
dideliu skausmu ir triukšmu, 
pripildė visą Jurgio širdį* 
Taip glaudžiai ir neiš vengia
mai jis pajuto esant savo mo- 
teriškė^ jaunystę, pirma kartų 
puspliki dar sarmatlyvą ir 
švarų jos kūną, moteriškės 
plaukų kvapsnį, išsigandusias 
Ir laimingas akis, šviesiose, 
kąip rasa, ašarose. f

Jis panorėjo ironiškai nusi
šypsoti, bet iš to niekas neišė
jo, — viskas nuskendo tokia?

t laimės, kas 
Jurgiui pasirodė, kad jis'kaip 
paukštis nuskrido ant sodo 
viršuoju i mėlynų, saulės prl- 

<p
Visą dieną jo širdis buvo 

šviesi, o kone jautė t|e|£į}img 
jėgos, 'kad kiekvienas p|8yu- 
dinimas’ suteikė jam naują ir 
pilnų: pasitenkinimų.
, Prieš vakarų jis nusisamdo 
vešlkft, kad nereikėtų. per 
smėlį eiti ir nuvažiąvof j 
klioštoriu, tik ką nesųmouim 
gal konfukijęs visa pašyti Ir 
dabar jum nusišypsodųirtS

* (Rus daugiau)- f

Tačiau streikas irgi nėra idealįškąs kovos įrankis. 
Streikuojant darbininkams tenka panešti daug vargo, 
ir streikas anaiptol ne visuomet suteikia jo dalyviams 
pageidaujamų rezultatų. Blogiausias dalykas su strei-? 
ku yra tas, kad jį labai sunku laimėti, kuomet užeina 
ekonominis krizis, nes tuomet būna daug bedarbių, ku
rie, bado verčiami, užima streikininkų vietas ir pade
da darbdaviams\ streiką sulaužyti,

Streikai pasiseka tuomet, kai darbai eina gerai, 
Jeigu dabar bedarbiai negautų ia valdžios pašalpos, tai 
vargiai galėtų būti Sėkmingas bent vienas streikas (štai 
dėlko, beje, kapitalistai taip atkakliai priešinosi taną, 
kad valdžia šelptų bedarbius, ir dabar dar tebesiprie-

M. VųrM M1KĄS »LĘ1KIS

SANINAS
ROM A N A S '

Tūlas M. Mindaugą 
“Am. Lietuvio” apžvalgoje apie 
sandariečių zurzėjimą prieš 
naująją SLA. yąldybą tąip;

”Yįęnąą gęrąę mąpp kole
gą (sandąrietis) rąžo man 
laiškelį ir klaąsįą kaip man 
patinka naujoji slą. vaidy
ba. Jis žingęidaują ąr guąh 
vienijimas* (dabar patekęs į 
socialiątų vądoyybę 
tik tautiškumo.

“Nors tikrai ir 
kaip mano kolega 
apie Susivienijimo 
problemų, tačiau galiu pa- 
reįkšti, kad a$ eąų įsitikinęs, 
jog dabar Susivienijimas bus 
žymiai tautiškesnis negu se
niau buvę, neą soęįąlistų vą? 
jdaį, p, Tysliąyos ^Q<jžiąią sa? 
kąnt pavyzdin p. pijus .Gri
gaitis, daugiau nukentėjo ir 
pasidarbavo dėl lietuvių tau? 
tos polįtiškoą Jąįsyės, negu 
šimtas Amerikos sandariečių 
vadų. Kųųmet šandarlečįaj 
tik aų'topomijos prašė Lietu? 
yąi, tai p. Grigaitis reikalą? 
yp nepriklausomybės, škm 
atžvilgių, aš sutinku sų p, 
Tysliava. Todėl nėra pamatų 
bėdayot, kad Susiyieųijįmas 
nustos tautiškumo; priešin.- 
gaį, bus tautiškesnis, ųeą da? 
bar visi ‘tautiškieji’ tik apių 
Susivienijimą kalbės ir ra?

ApiĘ SU? IR “TAU 
TAKUMĄ”

darbininfco. Ogpinmkas iš
dirbęs nemažiaįrkaip 20 me-

įr sulaukęs 63 metų am-Į 
fonus? esti paJįuosnojamas nuo 
darbo įr gauna pensijų kas 
mėnesį.. Pensija nustatoma 
pagal didumą jo buvusio už
darbio.

Tačiau jau dabartiniu laiku 
gelžkelių kompanijos yra išsi
derėjusios iš valdžios sutiki-1 
mą, kad darbininkas, sulau
kęs 63 metų amžiaus ir turįs 
galimybių pąsiliuosuoti nuo 
darbo ir gauti pensiją, jei Jis 
dar "neuori” eiti ant pensijos, 
tai ęąli tęsti savo darbų tol, 
kol Jis norį , o kai dėl senut? 
vės darbininkas bus netinka? 
mas savo pareigoms, tai kom^ 
panija galį pareikalauti, kad 
jis eitų ant pepsįjos, nors jis 
da ir norėtų dirbti,

Rąįlroad Ęetįrement Apt 
turi daug panašumo f munici? 
palįų įr valstijų darbininku 
pensijos įstatymus, kurie yra 
legislaturų priimti ir Jau vpi? 
kia per daugelį metų. Naku? 
rie geižkeliai jau per eiles me* 
tų turi savotiškus pensįjų per 
tvarkymus. Tačiau Associ- 
ation of Raihvays Ękesutives 
rengiasi prie didelių atakų 
teismuose prieš Railroad. Reti? 
rement Ąet, kad išbanti^ltis 
minėto įstatymo kon.stituelati^‘ 
kurną. Jie tvirtina, ką^ ’^eF 
ateinančius metus dėl minėto 
įstatymo padidėsįanČĮos gelž- 
kelįų išlaidos net $.359?QQ0,p()0. 
žinoma, jei nepavyks padary
tį įstątynią pekonstitucinių, 
tai reikalaus, kati butų pakel
ta kaina dėl fretių ir paw 
žlerių vefoojimp , '

-r? S. ffakąnąę, '

Reikalaukite
ant faile Kampo, Kur parduoda
mi Jaikiašžiai. Pardavėjas į^|, 
krąžčių bus gatavas PU?

Ji®d tenai stori ną sar 
vo smagumui, bet Jūsų pato, 
gurno delsi,

IĮ.4 Al F. ■ .Jlfl

budu, pataikydama į^pąįlą 
skaudžiausią vietą, pridėjo:— 
nesuprąntm dfl ko 
didvyrį imduodatel

Ji mostelėjp sayp rofonės 
spalvos suknelės skvernu, ne
atsargiai parodydama savo

Kad valdžia šelptų bedarbius, ir dabą? dar 
šįna apdraudai nuo nedarbo).

žodžiu, kada blogiausi darbįnipkams 
streikas, kaipo kovos įrankis, jiems būna 
naudingas, Tai žinant, butų klaidinga visas darbininkų 
viltis dėti streikams, šitą klaidų daro sipdikalistąi 
(anarchistuojantieji unijistai), ir nuo jų šituo atžvil
giu nedaug tesiskiria vadinamieji komunistai, kurie tik
rumoje yra anarchistų pamėgdžiotojai.

Taigi kai kuriose aplinkybėse negalima neigtį įr 
arbitraciją, kaipo priemonę darbininkų būklės pageri
nimui.

Arbitrąęijos pasisekimas tačiau priklauso žymiam 
laipsnyje nuo to, kąs yra valdžioje. Kuomet ginčijasi 
tarp sayęs dvi žmogių grupės, tai taikytojų rolę natų? 
raliu budu pasiima valdžia arba jos įgaliotiniai Jeigu 
ji negali jas sutaikyti geruoju, tąi ji, tiesioginiu arba 
netiesioginiu būdų, pavartoja jėgų,

Aiškus dalykas, kad valdžia savo įtaką ir savo jė
gą greičiau pavartos naudai tos pusės, kuri yra stip
resnė politikoje. Amerikoje, deja, darbininkai politiko
je yra visai silpni. Todėl jiems yra vargas, ir kada jie 
išeina j streikų, ir kada jie sutinką savų ginčą su darb-» 
daviais pavesti taikytojams-arbitrątoriąms. Kol jįe nę- 
susiorganizuos į stiprią politiška partiją, tol jję negalės 
sėkmingai ginti savo reikalus. /'
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, Jurgiui wap- 
Fąąlu Htpmu ir brangių. Jh 
pųyfoų ąpsįkfosti linksmu Lė
les gyvenimu, bef tataį pada
ryti nebuvo galima.

—Jurgį, Jurgį! — skambių 
Ir daįųųpjani&iu balsų surėkė 
kėlė, nors Ji buvo tik už trę? 
Įeto žingsnių nuo įo, ir visą 
ŽydMama šypsena, lyg kokia 
burtininkė, tylėdama padavė 
jam siaurutį rožinės spalvos 
konvertą.

—Nuo ko? — nujausdamas 
ką nors negero, Jurgis pa
klausė.

—Nuo Zinaįdos Karsaviniu- 
tės, — išdidžiai ir su tokiu/pat 
pąsląptingųmu pąsąkę > Lėlė ir 
čia pįrštu pagrąsino jan).

Jurgis baisiai paraudo. Jani 
pasirodė, kad Šitas laiško per
davimas per seserį, rožinės 
spalvos koųverte su kvepalų 
kvapsnių, atrodė negerai, ir 
jis pats, laimingasis adresatas, 
atrodė gap juokingas. Jis stai
ga pasišiauš^ lyg spygliuotas 
ažys ir į vįsąs puses išskėtė 
savo duriančius spyglius. Lė
lė, eidama sų juo gretą, sų tuo 
ypatingų išdidumu, sų kokiu 
sentimentališkos seserys pąp? 
rastai e|na savų mylimų bro- 
lįų vestuvėse, pradėjo fotibž? 
dėti, jog ji labai mylinti Kar- 
savįmųtę įr labai džiaugiasi 
ir dar daugiau butų linksma, 

• jeigu juodų; ’ t
Nelaimingas žodis ,Japsivedi- 

mas”, tirštai paraudęs ir pik
ta išraiška akyse, pamanė Jur
gis. proyim^ 
rožinės spaįy 
serims —
Škyrps, šeimynos?,/jaunavedės 
įr vaikai, Jpa tf 
kPkla šmėklą?
biaų už viską bijojo.

—Ak, užmiršk, susimildama 
.„kokias kvailystes pradedi I— 
paveik sų L 
traukė jis nuo 
atsitraukimai atrodė taip šįųr? 
kšįus, kad nes įėlę įsižeidė.

—Ko tu kUmties.,. na, įsimy
lėjęs, tąį įsimylėjęs, kas čia 
tokio! — patempusį lupą jį 
pasakė įr netikėtai moterišku
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tai yra daug daugiau pasidar
bavę Lietuvos reikalams, negu 
tie vadinamos qtaUtįškps pų- 
crąipos” pagyrų puodai, kurie 
socialistus nuolatos atakuoja, 
tai nėra abejonės.

Lietuvos nepriklausomybė? 
pbals|' Lietuvoje iškėlė pirmiąu- 
ąįa speiąldęmokrfttąi. Socialde
mokratai buvo vąįkjesm ir lie
tuviškų rą^tų platinime, kuo
met spąųdą Lietuvoje frųyp ųž’ 
drausti^ Ir agitąvime prieš Ru- 
sįjpą dęapptismą. Re agita
cijos juk Lietuvoj liaudis ne? 
butą įgijusi pasiryžimo kPVptį 
dėl kraštp nepriklausomybės.

Amerikoje socialdemokratų 
vienminčiai skleidė tąą pąčiąs 
uietųyps laįsvėą idėjas tarpe 
sietuvos išeivijos. Kąą buvo 
uoĮiąųąi žmonių organizatoriai, 
laikraščių ir knygų platintojai, 
prakalbu ir teatrų rengėjai 
;ąrpe Amerikos lietuvių? jeigu 
ne socialistą}?

Kada tas kelių dešimčių me
tų darbas žmonių mases išjudi
no ir'apšvietė, tąi dabar ateiną 
vairaus menciaus ^tautininkai” 
r sako; “Mes esame tikrieji 
;autos vadai ir visi turį prieš 
mus pasitursinti!..” Ar tai ne 
uokinga pretenzija?

(Tęsinys)
—Rali būti? tas įr yra Mis 

geriausias? pats išmįntingtąų- 
sįąą! • ;

pashptingąi gražiu paaįrp- 
dė jam žmogaus atvaizdas, 
pilnas išminties > j wmų> ap
galvotai stovinčio pųošąiiąi 
nuo gyvenimo, sų ironiškai 
Skaudžia šypsena sekdavai5 
visą tą beprasmingą judėjimą 
skirtųjų mirčiai. Let čia buvo 
kas nors tuščia; gilumoje šie? 
jos norėjosi? kad kas nors ma
tytų įr suprastų, kaip Jurgis 
gražus šitoje pozoje, bestovįs 
gyvenime, ir Jurgis greit save 
pagavo savimyliškumo pasi
tenkinime ir su karčiu jausmu 
susisarmatijo, \ /

Tuomet, kad nusiraminti 
dėl sunkaus prįš|pašinlmP» 
Jurgis tųkstąnčio pirma 
kartą pradėjo sau: tilktnoti? 
kad koks nebotu. / gyvenimas; 
kas nebūtų kaltus dėl- jo kini? 
dų, galųrgaje vigus'jis griaus
mingas ir kartu grandioziškas, 
kaip vilnis, be pasipriešinimo 
ir kvailai lenda į tamsią mir
ties skylę, o ten Jau nėra įyer? 
tinimo? kaip Ir aodėl žmogus 
gyveno.

—Ne visvlen, ar, aš numirsiu 
būdamas liaudies šviėtėj g dh 
deiįų rašytoju, mokslininku? 
ar tiesiog beslvalkiojėųčim 
vargstančiu rusišku inteligėn? 
tu! Vis negerąjįJurgis sun
kiai galvojo ir pagalios pasu-' 
ko namų link.

Jam buvo perdaug skaudu 
giedrioj ir auksinėje tylumoje, 
kur puikiausiai’ girdėjosi dar
gi savo paties mintys ir ypa
tingai jautėsi staįgįgl, bet tik?

bėga, — Jurgis 
rožinės' spalvos 

šokinėjo

iiiL-^ -ik
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LAIDO J AM I’ICIAU NEGU KITI

Phone Papai 6122

I 5918 
2848

Ofiso T<
Rez. I

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Moderniška Koplyčia ir Varganai Dykai!

GARSINKI® 
NAUJIENOSE

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Viraįmą 0668

plėšiko pašautas 
polięmopas

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akinių dėl yjgokiu akių

Prieš savaitę laiko nemažą 
sensaciją sukėlė pirmas pira
tų pasirodymas Chicagoje. Jie 
įsigavo į motorinį laivuką ir 
apiplėšė septynis pasąžierus, 
atimdami iš jų $80.

Sekmadienį pasikartojo ly
ginai toks pat dalykas. Mo-

VARICOSE GYSLOS
Užlydomos Nauju Metodų

Pasikorė, kad paleng 
vintj vyro paštą

DR. VAITUSH, OPT.
Į4ETUV 

Optometrically Aki' 
Palengvins akiu i 

esti priežastimi galvos skaudėjimu 
», norvuotu- 

U karštį. atitaiso

Cicero, III.
ivyks kętvirta- 

ię 2 0ięhą, 8:3Q 
namu i šv. An-

* ku-
gedulingds pa-

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
goje ir apielinkSje 

Dideli ir graži' 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po piętų, 6 iki 8 yak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefoną? Brunsvvick 0597

Advokatai 
-i_rxrinr>rLi~r~rvn ■ ? *r ^***^*"

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

Prie Adams ir Aberdeen 
gatvių tapo surastus baisiai 
sumuštas apie 2p metų am
žiaus jaunuolio jąvppąs. juo
kiu tąi kietu įrąnkįu kąktos 
kaulas Lųvo sutriuškintas. 
Kraujo pėdsakai yodo, kad į 
tą vietą ląvųpas buvo atvilk
tas iš kitu?.

Reporteris pakliuvo 
j bėdą

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvitj Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avenuę

Ląidotuvėsę pątamauja gra 
įjojus J. y. Ėtydęįkis, telęfo 
rias Yards 1741.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Wėsterų Avąnąę 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Miesto darbininkams^ 
išihokėta algos

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pąftg všrdųj

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Atvykstą generolas 
Johnson

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Pątąrp

svaigimo, akių aptemimo, 
mo, skaudama akii. 1. 1 
trumparegystę fr toliregyątę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialu atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

ipos be akinių. Kaino? pigią u

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes pąĮaidojame už $95. Už Jš^ilųiingaa 
’ ” ‘ " 1 Abalsamavįmaą, h^ąbonąą^ palmos,

rirengimąs ir musų malonus pa- 
iž visą pagrąhą$?50.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai. ________

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
?201 West 22nd Street 

Valandos: — 1-^8 ir 7—8 
Seredomis ir nedSl. pagal sutarti. 

Rez. 6681 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

Šiandien ąr rytoj atskris j 
Chicago gen. Hugh S. John
son, NBA administratorius 
Jis bandys likviduoti streiką 
kuris dabar vyksta skerdyk
lose.

torinių ląivųku važiavo aštuo- 
ni pasažierai, kurie norėjo pa
matyti, kaip iš Michigan eže
ro ątrądp Chicago. Tarp jų 
buvo ir tyu piratui. Jie pri
vertė pasažierus atiduoti pi
nigus, o paskui privežė juos 
prie kranto ir liepė išlipti. 
Prie kranto laukė ir trečias 
plėšikas. Visi piratai susėdo 
į laivuką ir dingo tamsoje.

JONAS GEDIMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 29 dieną, 11:30 valan
dą nakties 1934 m., sujaukės 
42 metu amžiaus, gimęs Tve
rų parap., žiląįčių kaime. Tel
šių apskr. Amerikoje išgyve
no 20 metų. Paliko dideliame 
nuliūdime moterj Agotą, duk
terį Sophie 14 metų, brolį An
taną — fontaną, Micji., ir 
gimįnes. Laidotuvėmis rūpinti? 
pagelbsti J. S. Nedelski. Ktt- 
nas pašarvotas, randasi 141 
W. 103rd PI.

Laįdotuvės įvyks trečiądie- 
ny, rugpiučio 1 dieną, 8-:30 
vai. ryto iŠ namų į Visų švęn- 
txj parapijos bąžnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. Ą. Jono Gedimino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Mętęrįs, Duktė, Brolis ir 
Giiąinės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs J. J. Bagdonas, telefo
nas Pullraan 4151.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką Studija st 

Hollywood Šviesoms.
420 W. 63rd St
Englerood 5883-5840

1121? So. Weste|-ri Ąve., Chicago, III, 
“MOVJĖS” padąrytą Stąųlfuno Stmjijpj, 3^| S, Hąlsįpd Cįuęągą

HIT OR MISS: Onukas Ske- 
vęr perehed on her brothers 
Bruno.’s lap, making four in 
front and leaving the rtfmble 
seat vacant...

The ^Stroįįęrs” ąren’t gpipg 
tų stropi thią Tbu^styąy. Thęy?re 
gųipg |o ęxęrcisę thęir vpęal 
pįpr^ą at Square
inąteąd^

We’re wondering who the 
pther giri was that, Al topk 
hpme frpm refreąrsal F?(iday 
pight?...

A car backing ųp tp pick typ 
two pirmyn choristprs pn theit 
way horpe. Funny how fast 
it got gping’ when the two be- 
pame five... '

Ą1 Spitąlją, wiĮię-ęyę(į, wąit- 
įng fpp tfrą įąĮJoęj) to M 
thę end pf Saljy Ęąnd’s fece 
įų tfu? Itąįįąn Yplą^i it; dfan’t, 
Bpttpr lųęfc np^ tiųię. Wę 
ąųggęst ątRigth pjųc thrpu^b 
ą pea-shoatPr.-.

Ševęn of pur bęst-knpwn 
girls trying hąr$ tx>, ąpąilę pą- 
turally fpr the Triburę photp- 
^rapher...

Frąn^ Jacobs splashing ęvęry? 
pody ąroųnd him whiĮę 
įpg bis fące during iųtermis- 
sion...
< f • > f f . > >

We don’t ęnvy. tjię judgęs 
wfrp arę tp pįę^ (1)9 typipąl 
ytbuąjjian giri. ’JT’.ęy toYS spmę

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Ląidotuvėsę.....—Pašaukite.

Mąfce it ‘‘JIerę’s tp Tip-pff’s 
succęss!” on ypifr next insteąd 
pf *‘Mi|d ip ypur eyeą” apd sįart 
this column pff right. Thanks!

We’re in ą ųuandry- 
hpt lyęathęr ypu know, and we 
ean’t^ąp wąęįipg at yę $0°d 
plde quąrry which we sp faith- 
fuĮly ąttęnded befpre every so- 
journ tp Justice Park 'and, in 
between times. Heąrd about 
being a favoritę placę fpr 
drowning feline ąnimąls and 
ępęęięs of the panine rąpę. Qh 
yes—-the ųuayry is yęry dc- 
finitely “put”; And tfaę ląke 
is crowded. Qųess yye’ll have 
to invite an audięnpe to our 
private pool—the bąth-tų*b.

Have you resę?ved a seat 
in the Cotirt* pf ‘ Stąteš for the 
Įjithuanian Dąy ąt thę Fair— 
Sunday, August 5? You cąn 
do so by pųrchąsing an emblepi 
from ąny pne of the dozęn 
people whp have bęen pestęring 
you to dp sp. And thįnk, thęn 
you’ll be ablę to say “Uvę got 
pne!’’; ąnd jtyst try tp, ima
gine. how djssąppinted pthers 
yvill look. Not pnly thąt, yoty’įl 
have a sęąt, apd wį|l that fpel

Jennie Stokes, 34 metų am
žiaus, pastaruoju laiku ne- 
šveikavo. Ąfąnydama, kad tai 
sudaro sunkią naštą jos vy- 
yui Wiliiam Stpkps, ji pasi
korė.

William Stokes gyvena ad
resu 8106 ĘJlis ąypv ir dirbą 
Central Ęąilroąd kpmpanijp- 
je konduktorių.

Policmonas Anton J. Zapol- 
ski, kurį pereitą penktadienį 
mirtinai pašovė automobilių 
vagis, pasimirė Henrotin ligo
ninėje. \

^ąpplskį pąšpve Chąrles 
Lewis, 19 metų jaunuolis, ku« 
ris buvę užkluptas bevagiant 
automobilių. Ęelioms minu
tėms praėjus £uyo ir Lewis: 
jį nušovė seržantas Fogarty.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

A. L, Davidonis, M.D. 
49Į0 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Ąpart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki ( 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 ' 

8843 South Halsted St.
Tel Boulevard 1401

Physical Therapy 
61^

Avenue
Phone

Hemlpck
Patarnauja prie 
gimdymo pamuo 
se ąy ligpniąėąe, 
duodu massage 
electirie treątr 
ment ir roągne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
pfiso vąL: įfao 2 iki 4 ir ųuo 6 iki 

vak. Nedalioj pagal sutarimų

We miss Georgie Stevens. 
JJow .are the baked beans in 
Ęoston ?..

Of course you’re going to 
the Queen Bali at the Lithua- 
nian Auditorium pn Wedries- 
dąy, Augustl'! We’’ll be right 
behind you. ‘

Auf Wiėdersehn!
. JEllię Gesspo.

šiandien vyriausias teisėjas 
Philip J. Finnegan turės iš
spręsti ar 'Ctyicago Evening 
American laįkrąščip reportę- 
ris A. L. Sloąn pąniekino tei
smą, ar jie.

Sloan pirmiausiai pradėjo 
rašyti ąpie tai, kad Illinois 
Ęmergency Commission įstai
goje eina dideljs graftas. Ta
tai jis buvo pasirengęs doku
mentais įrodyti.

Kai buvo pašauktas liudy
ti, Sloan atsinešė visus doku
mentus. Tąčiau jis atsisakę 
padąryti vieną dalyką: pasa
kyti, iš kur jis gavo visus įrp- 
dymųs ir informacijas ąpįe 
graftą. Kadangi jis atsisakė 
jai padaryti, tai dabar jam 
porima primesti teisjno pa
niekinimą.

Margaret Kicks, 1625 
woad ąve., važiavo kartu su 
M. C. Finnell automobiliu. 
Prie 60-tps gatvės (Otyter 
drive) jie įvažiavo į kitą au
tomobilių. Susidūrimas buvo 
tiek smarkus, kad p-lės Kicks 
dantis tapo išmuštas. Mato
mai, iš didelio strioko ji tą 
dantį nurijo.

FinnęlĮ tapo policijos areš
tuotas jr yra kaltinamas tuo, 
kad važiavo būdamas girtas.'

JOHN B. BORDEN
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

PStnyc 
Telefoną

Namai: 6459
Telefonas

7$6 w. Sfc
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-86-8:86 
' Nedžldieniais pagal sutarti.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiąusiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o w? 

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PU Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 CL, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

J, F. RADZIUS
Ipcorporated 

LIETUVIŲ GRAROpiUS 
alaitypja už $25:00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčią dykai.

‘ “ ‘ Čepai 617$

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

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

77^ ■‘"’TF; r .. >....... ~
Vai.—-8:80 A. M. ik| 8:30 P. M.

Tel. HARrison 0751 “
• V •* * ' '

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
18?1 So. Halsted Street 

CBICAGO, ILL. ’

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

•__  Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
VąĮandųą ųųą 1Q—4. nuo 6 iki 8

liepos 29 dieną, 
vakaro 1934 ip. 
metų amžiaus, gimus 
žio apskr., Naujamiesčio pą- 
rap., Mazgaigalio kaime. Pali
ko dideliame nuliudimę vyrą 
Dominiką, dukterį Br^nislevą 
12 metų, sųnų Petrą 16 wtil, 
seserį Karoliną, brolius Joną, 
Petrą ir Kazimierą Žilvičius ir 
daug pusseserių ir pusbrolių. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1338 
So. 49th Avė,

Laidotųvęs

tano parapijos bažnyčią 
irioje atsibus
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.'

Visi A. A. Juozefos Cher- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nųpšfrdžįai kvie
čiami dąlyvauŲ ląidątųvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą i? atsisveikinimą.

Nuliūdę tinkame,
Vyrąs. Duktė, Sunūs įr 
Giminės.

Ląidotuvėse patarnauja grą- 
borius A. Mąsąląkis, telefonas 
Doulevąrd 4139.

THE “QLD RELIABLE?'
STANDARD “BRĘW” 

Skaniausia Chicagos Alus 
CHTCĄGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine.
Chicago Ofisas

FRĄNK A. YOUNG PRODUCTS Co,
\ Dlstributorą

4352 Sę. Mozart St.
Lafayette 7846

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL- 
OFISO VALANDAS?

Nuo 10 iki 1? vai. ryto, nup 2 ilty 4 
vai. po pietų ir nup 7 iki 8;80 vaL 
vakaro. Nedėliomie nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWA¥ W

JUOZEFA CHERNIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
6:10 valandą 

‘ ’.US 45 
anėvė-

ANTANAS ZAPOLSKIS
Persiskyrė sų šįųp. pasauliu 

liępos 30 diępą, 2 valandą ry7 
to 1934 m., sulaukęs 38 metą 
amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuhudime sa
vo mylimą nioteri Mikaliną, 
po tėvais Zaltauskaitę, - dukte
rį Dorothy, sūnų Thomąs, mo
tinėle Daratą, broli Vincentą 
įr gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4421 So, Marshfielty 
Ąyenue. t >

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieni, rugpiučio 2 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų i ^v. Kryžiaus 
parapijos, bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingą pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Zapob 
skio gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvię- 
čiami dalyvauti ląidptųvęse ir 
suteikti jam paskutini patar* 
nąvimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Motina, Brolis ir Gi-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avę.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoi Pagal sutarti.

TelefonasYąrds 11^8

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinamą.

3319 Lituanica Avenue 
.. .vGHJjCĄGOi ILL.

tarnavimas liūdnoje valandoje

J. J« BilgclOTl&S
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Ąve. - 2506 W. 63 St.

Vakar 18,000 įpjestę darbi
ninkų gavo algas už biržęlic) 
mėnesį. Viso algomis buvo iš
mokėta $1,900,000. Tuos pini
gus miestas surinko už sa- 
liunų ląignius.

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana 
optomętristas

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

. •> Pastebėkite mano iškabas t 
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliorns uždaryta.

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

^Įtyri^^ąriąl, ........
Wentworth 6880

”X V v'il * ”Mr*'•'* V 'X J ■ ■ ■" .

-LITRU ANIĄN VILU A- 
o Ątsiląnkykileį Puiki valgykla, skanuą vąjgįąi ir geimaiįl 
Svetąinę sokiąms ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI t—__ ,.i_? "kitų aviacijos dienų 

sekn^ą^iępiąįs.

Be operacijos ar iMršklmtj. Be priverstino

rime, Emerald Oll veikla taip greitai, kad 
ižgydyti jusu koin žaizdas, sumažinti spti* 
iltfaUB ir p'ašaUhu^vistfs skausmui,’ kad lūs 

trumpa laiką galSglte atsikeltu Tiktai lai 
tykitft lengvų' ndn 
relbšs. Jueij aptlęk 
PlaĮFą. IplFP

4631 South Ashland Avetygą 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ilty j
7 iki 8 vaL Nedęl. nuo H 

Rez. Telephone Plaza 2400
; j........... . ......................  " .................. "i1 "TjŲ'ir.acv

Ofiso TeL Galumet 6893 
Rez. Tel. BręjęęrįlSl

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas b Chirųrgąs 

Moteriškų. Vyriškį, Vaiką ir visą
OflM. « fiSUd St 

arti 81st Street
, 7—9 vaL vak. Ne- 
ventadieniahi 1Q—12 diąn^^

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 1M Whte St 

KRn^T3t940S<>.TH?rmK^rA.9“7 
Vakarais BJūTtyflM < *’

Tel Prospect T610 ... . .

Tel. Cicero 2109

Antanas Petkus
Graborius 

koplyčią dykai 
1410 So. 49 a 

CICERO. IIA

GAS DENTISTAS X-RAY 
4148. Archer avM kamp. Frapciscą aęt

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
... . IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam? žinomas per 35 
pietus kaipo patyrę^ gydytojas chi-, 
rurgas ir akušeris.

Gydo stąigias k chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų .pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
ėlęktros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija? . 
1034 W. 18th SL. netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110' 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Centrą) 746|

Vis| Telefonai;

Yards 1741 -1742

James J. Dooling
Naujas New Yorko demokra

tų Taipmany Hgįl bosas. Jo iš- 
pnkimąą skaitomas Rpoševęlto 
ądministracijos laimėjimu.

■ -HIOW-.I1!.

l The Bnglish Column

DR. RUSSELL
GYDYTOJAS eiR^? _

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

Ofiso tąlęfonaę Hąml#* filiĮ 
i ■ 't_!...Lm.’JTZTTTT * 1Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St, 

Valandos: nuo 10 v. iki Q po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo j.0 iki 12 
Phone Boulevard 8488

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

lūiin
1 r.;-""-—>■ r ?.

empimą, kuris
nervuotu

r
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NAUJIENOS,, Chicago UI

Miestą”. Tuo tarpu pasima- 
į,ys su visais Chicagęs darbuo
tojais, aplankys Pasaulinę Pa
rodą ir pabuvos “Naujienose”.

Mirė Stankūnienė 
’ . , . ' .t

Tarp kito ko p. Dargis pa
pasakojo, kad Pittšburghe mirė 
Uošvė p. C. J. Miliaus, ALTASS 
veikėjo ir HofwitzJ Motors au
to pardavėjo. Uuošvė, p. Stan
kūnienė, mirė nuo komplikuo
tos ligos liepos 27 d., Home- 
>tėad, Pa. Ji buvo palaidota 
Vakar šv. Kryžiaus kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi Pitt.,

musų tautos pasirodymas pa- jietuviy graborius, p. Marčiu- 
Todel komitetas, kuris laftis. 

deda J .

pažvalgų SLA. 178 kuopa da- 
garbingą lyvaus lietUVlU di«- 117111 nOGlm I

nos parade i r .. ,j P-Ie H. Lescauskas,

■

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

- H I. ...........

KVIEČIAME PRI 
SIDETI

Lietuviai biznieriai, profesio
nalai ir kiti turėtų remti Liep
tu vių Dienos rengimą Pasauli
nėj Parodoj. Tai bus viešas

Nauja lietuvė vaisti 
. ninkė Chicagoje

rodo, kaip tirlaukyj patiktas 
Šaltinis, iš kurio jie pasemia 
gaivinančio šalto vandenio su- 
rususiai dvasiai ir nusikama
vusiam kunui. Ir štai jiegos 
kiek sustiprėja, malonus vaiz
das daę perlekia jo atmintyj 
apie praleistas valandas šia
me gyvenime.

Atlanko juos kartais ir dai- 
ninikas, artistas, 
žmogelis, na,
Visi jiems užjaučia...
dėl pasigarsinimo, kiti iš ge
ros valios, jautrios širdies, o 
dar kiti gal tiktai biznio ver
čiami...

Dr. S. Zmuidzinas.

PRANEŠIMAI

Antradienis, liepos 31, 1934
......} f 1 , I. r '' J |....... -...........'■ '..........................

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

—......... /

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

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

Naujienų Administracija.
sart.ui. 
šituo reikalu rūpinasi, 
visas pastangas, kad visiems 
lietuviams be srovių ir ] 
skirtumo suteikus 
vardą tinkamu lietuvių pasi- Į 
rodymu Pasaulinėj Parodoj. Vi
si kalbės apie Lietuvių Dieną 
kaipo lietuvių parengimą ir nie
kas nesiteiraus, kokių partijų 
ir religijų žmonės ją rengė. To
dėl ji turi būti tokia, kad lie
tuviai galėtų ja didžiuotis, o ki
tų tautų žmonės ja gėrėtųsi. 
Komitetas to ir siekia. Jis su
organizavo Lietuvių Dienai tokį 
programą, kuriuo visi džiaug
sis ir kokio lietuvaii da nėra 
turėję. Tai atseis nemaža pi
nigų. Vienintelės įplaukos— 

tai ženkleliai sėdynėms. Tų pi
nigų neužteks išlaidų padengi
mui.

Komitetas siuntė savo atsto
vus pas lietuvius biznieriuj ir 
profesionalus prašyti paramos. 
Geros valios ir sveikos nuovokos 
lietuviai ir net keletas kitatau
čių mielai prasidėjo. Atsirado 
apsileidėlių ir lietuvių niekinto
jų, nors iš lietuvių gyvenimą 
darančių, kurie griežtai atsisa
kė. Tų vardus lietuviams bu
tų pavartų1 žinoti. Programuo- 
se bus pavardės visų tų, kurie 
Lietuvių Dieną rėmė. Pas ku
riuos komiteto atstovas neatsi
lankė, tie turėtų pasiskubinti 
pasiųsti čekį arba atnešti pa
ramą asmeniškai į Lietuvių 
Dienos Komiteto raštinę, 2324 
S. Leavitt st., Chicago, 111. Rei
kia pasiskubinti, nes šios savai
tės pabaigoj programai eina 
spaudon. Pasirūpinkite, kad 
jūsų pavarde ten butų, nes lie
tuviai tėmys, ar jus esate už 
jų garbingą pasirodymą, ar jų 
priešas. Programą jie pasilai
kys ir jis bus jiems informa
cija ateityj.

—Komiteto atstovas.

SLA. prezidento F. J. Bago- 
čiaus paraginti Suisivienijimo 
nariai rengiasi skaitlingai da
lyvauti lietuvių dienoj pasau
linėj parodoj.

SLA. 178 kuopa iš Mount 
Greehwood pereitame savo su
sirinkime nutarė dalyvauti 
taipgi lietuvių dienos parade 
su savo vėliava. Kuopos na
riai maršuos prie savo vėlia
vos in corpore.

Iki šiol SLA. 178 kuopa ne
turėjo savo vėliavos. Del pa
sirodymo parade nutarė įsigy
ti, ir specialiai išrinkta lietu
vių dienos komisija jau užsa
kė labai puikią lietuvišką vė
liavą su SLA. 178 kuopos rai
dėmis. Kuopos komisijos pir
mininkas p. Mikšis paėmė krū
vą Lietuvių Dienos ženklelių 
kuopos nariams.

Ryt SLA. 139 kuopos 
delegatai duos 

raportus

priprastas 
dr graborius... 

Vieni

Business Service 
Bižtile Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
. CHICAGO 
Inkorporuotas * 

1642 Wfest Division St. 
Tei. Armitage 2951-2952

Mes esame jau šiuo adresu virš f.0 met.

Pirkite savo amelinkės 
krautuvėse

Chicagoj lankosi Po 
vilas Dargis iš Pitts 

burgh, Pa.
Sekmadienį, liepos 29 d., Chi- 

cagon atvyko p. Povilas P. 
Dargis, “Pittsburgho Naujie
nų” redaktorius ir žymus dar
buotojas Pittsburgho lietuvių 
kolonijoje.

Apsistojo 
P-s Dargis 
cagoje apie
to vėl traukti atgal į “Durnų

pas adv. K. Gugį. 
mano palikti Chi- 
savaitę laiko ir po

nauja 
lietuvių vaistininkė, farmaėi- 
stė, kuri trumpą laiką įsigijo 
vaistinę, Įlridgeporto koloni
joje, 3337 South Morgan St.

Ji baigė farmaceutikos sky
rių University of Illinois, Pa
sekmingai išlaikė valstijos 
kvotimus ir per kurį laiką 
darbavosi kaipo asistentė vai
stinėje.

Užbaigus reikiamąjį priren
giamąjį darbą, p-lė Leščau- 
skaitė atidarė savo vaistinę, 
kurioje, įgijusi patyrimą, ir 
būdama nuoširdžiai atsidavu
si savo darbui ir dideliai rū
pestinga, ji suteiks Bridge- 
porto lietuviams gerą ir kom-v 
petentišką patarnavimą.

DV.

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

S. L. A. 36-ta kuopa laikys mė
nesini susirinkimą rugpjūčio 1 d., 
7:80 vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Prašau pribūti visus narius, ba ran
dasi svarbių reikalų aptarti. O kas 
svarbiau — tai užsimokėti mėnesi
nes mokestis ir būti pilnais na
riais. J. Balchunas, rašt.

turniture & Fix turės 
Rakandai-Itaisai

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

klo'nį;.. Dar

ROSELAND.— Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 139 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyksta 
trečiadienį, rugp. 1 d, 7:30 v. 
vakare Palmer Park svetainėj. 
Susirinkime musų kuopos dele
gatai seime dtfos raportus iŠ 
seimo nuveiktų darbų.

Kaip jau visiems žinoma, 
SLA. seimas įvykęs Detroite, 
Mich., yra nutaręs daug naujų 
patvarkymų, su kuriais butų 
svarbu susipažinti visiems na
riams.

Todėl, prašome visų narių 
dalyvauti susirinkime ir išklau
syti musų delegatų raportus, 
kūrintose jie plačiai išaiškins 
apie tuos naujus dalykus musų 
SLA. organizacijoj.

—A. Narbutas, org.

gramas reguliariai perduodamas 
iš stoties W.G.ES 1360 kilo- 

I

cycles, pastangomis Peoples Ra
kandų krautuvių.

Išpildyme programo dalyvaus 
keletas žymių dainininkų, mu
zikų ir kalbėtojų. Reikia nepa
miršti užsistatyti radio ir pa
siklausyti, nes Peoples duodami 
radio programai geriausiai pa
tenkina klausytojus. —Ėep. III.

UŽMIRŠTAS

RADIO
Kas nemyli pasiklausyti gra

žių lietuviškų dainų, muzikos 
ir visokių svarbių pranešimų? 
Lai visi užsistatę savo radio šį 
vakarą, 7-tą valandą pasiklauso 
ir pasidžiaugia dainomis. Pro-

Daugely vietų teko pabu
vot, bet ypatingą įspūdį pa
darė į mane Oak Forčst se
nelių prieglauda. Tuom aš ne
noriu pabrėžti, kad tai vie
ta dvelkianti malonumu, šir
dingumu, jaukumu ar sma
gumu. Jau rodos pora metų, 
kaip ten buvau, bet viską at- 
jnenu, kaip šiandien. Na, ir 
kodėl neatminti? Jeigu kas 
nors papuls į tarpą tų žmo
nių, tai išsyk patėmys kas yra 
žmogus tikroj prasmėj, žiū
rint į juos iš šalies.

Žmogus gyvenantis ten yra 
laisvas, bet jo kūnas kalinys. 
Kad galėtų, paliktų tuos pa- 
locius, išlystų iš jų, kaip iš 
žaizdūostos 
ankšto bato, 
ir skrenda, 
ir skrenda 
toliau, negu
nuomonės namai, bet jo ku 
nas vis arčiau jųjų lenda.

Gal gyventojui tų namų ir dėties. Atsilankusis jiems at-

odos, sudėvėto 
Gal jo svajones, 

išdygusios širdy, 
laisves sparnais 

Oak Fore^t bied-

rodos visuonlėt tamsus pa- 
yęįk.slai, apglėbdami jį juo- 
daiM’ galingais sparnais, bet 
jis bejiegis išsinarplioti iš jų, 
nes neturi kartais spėkų net 
apsiversti lovoj. Vasaros ty
ras, švelnutis vėjelis — jiejns 
gailestingos ir mylimos mo
tinos glostelėjimas. Jis yra 
dalele gamtos. Na, o tai ir!di- 
delis dalykas. Jam atrodo, 
kad jisai tupi tiktai plyšelyj 
pasaulio, bet jis ir tuom už
ganėdintas.

Tenykštis gyventojas — tai 
tikras žmogus, kuris suveda 
pamaži čionai skaitlines gy- 

i vertimo.’ Tik pasižvalgyk į vei- 
• dus. Kiek Čiofliii atrasi įvai
rių minčių, kurios. Jbus tei
singos. Seneliai biednuo- 
inenė jų užvaftihunias! Ko
dėl? O todėl, kad gyvenimo 
kunkuliaviinas tokiais pada
rė, užtad, kad jie vieton pa
sidaryti senatvei atsargą, tur
tą... gal suvis ką kitą mąstė, 
o gal aplinkuma jifems nelei
do tai padaryti. Čia patiksi 
ir ilgaplaukį-virtuozą^ artistą, 
filozofą, dailininką ir musų 
lietuvišką artojų...

Daugelis iš jų sėdi, rymo- 
ja, galvoja... Bet dienos su
skaitytos. .Bėgk! — bet kur? 
Gal daugumoj sielų ugnis dar 
pamažėlį dega — rusa, bet 
jau jaučia gyvenimo pasagų 
barškėjimą
jiems nors vaizduojasi mu
šanti gyvenimo srovė ir gir
di per tai džiaugsmo laimės 
garsus. Akys visų įsmeigtos, 
gilios, bet jau smenga į be
dugnę. štai žilas senelis, susi
lenkęs, laiko drebančioj ran
koj dubenį, kad gauti pietums 
sriubos. Stovi, o kojos, kaip 
pusiau sutirpusios grabny
čios, virpa, vos-ne-vos palai
kydamos išdžiūvusį žmogaus 
kūną.

Gal mąsto, kaip jis buvo 
jaunas, ištvermųį, galingas... 
Augštas svajoniųį(bokštas sie
kė dangų. Kaip ^ąldžioj jau
nystėj sekėsi gyventi! Bet 
šiandien... Niekados neperma- 
tė savo likimą, tękį nuobodų, 
uždarytą, nežingcįtdų. Mat, gy
venimo negailestingoji maši
na išstūmė juos tiesaus ke
lio, paversdama į šalį, kar
tais užiųiršdama apie savo 
išdirbtas, daugiau netinkan
čias,. surūdijusias jir suklių-, 
rusias dalis-žmones. Nieko 
jam nelikę, kaip tįktai sriu
bos dubenėlis bei duonos kąs
nelis ir tai “iš pasigailėji
mo”...

Daugumo giminės ir pažį
stami, o taipogi geriausi ka
daise draugai — nelanko. Jie 
apie tai negalvoja, žiuri, kad 
tiktai jiems butų gerai, kad 
butų prisisotinę ligi kaklui 
pasaulio linksmybių pertek
liaus bangose. Kas jiems se
neliai — biednuomehė?!

Atvažiuoja bi kas pas juos 
— jie džiaugias, akys nušvin
ta, širdys linksmiau muša. Jie 
atsipeikia iš geležiniais lan
kais apgaubtos aplinkumos, 
jie atgyja iš liūdesio prispau
stos tolyginės, nepalankios pa-

20 Wardo Lietuvių PoliL'ir Pa
šalpos Kliubo susirinkimas įvyks 
rugpiučio (Aug.) 1 d. 7:30 vai. va
karo, O. Bagdonienės svet, 
So. Union Avė. 
nėkite dalyvauti, 
kalu apsvarstyti, 
kitę naujų narių 
prie kliubo.

1750 
Visi nariai malo- 
Turime daug rei- 
Taipgi nepamirš- 
atsivesti prirašyti

K. Batutis, prot. rašt.

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR
COMPANY 

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

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

MADOS MADOS

Crane Coal Co, 
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

Pocahontas minė run 4 tonai 
daugiau $7.00 už toną 

TEL. REPUBLIC 8402

32 pėdų 
modemiško sty- 

papurtšimas up-to-date tą

BARAS pardavimui
— riešutinis ■
liaus — i_ -_______ .
vernai/ Atsilankykite ir pamatyki
te ji. žema kaina.jį. žema kaina.

CHICAGO CABINET & 
CARPENTER SHOP

1502 Šo. Wabash Avė.
........... i.’, ' ................. .
Musical Instruments

Muzikosl lųei^JBentaf     .
x PADĖSIU pas patikimus žmones 
arba parduosiu savo dailų Grand- 
Piano—mažiau kaip 2 metų senumo,* 
Rekomendacijos reikalingos. Mažas 
balansas gali būti mokamas kaip 
renda. Naujienos, Box 143.
.. ..................................................................   ■■■■■■I— —I...

Personai

JOE PUDLUŠHUS, John Pudiu
shus, Anna Pudiushus, Stella Pud- 
lųshus gimę Westvillej, Illinois. — 
Aš esu West Virginijoj 15 metų ir 
niekuomet negirdėjau iš jų nieko. 
Aš turiu dvi apdraudas, vienų $400, 
o kitų $500. Norėčiau surasti savo 
vaikus, kad palikti apdraudas jiems. 
Mr. Jiminie Pudiushus, Jenkin Jonės, 
W. Va., Box 132.

ar

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

REAL ESTATE

275,0

For Bent
savaitėj, pomirtinė —

REIKALINGAS džianitorius ant 
trijų savaičių — unijistas. 19 N. 
Latrobe Avė., A. Savickas.

1500 NAR1Ų 
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

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

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

—o—
REIKALINGOS moterys tikrai 

patyrusios skudurų sortuotojos. Ge
ra mokestis. Fairfield Iron & Metai 
Co., 1140 So. Fairfield Avė.
— , . , ...... j..' įįftn-.i

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui; pasilikti naktimis; 
geri namai. 1050 No. Spaulding 
Avė., Albany 3799.

RENDON saliunas, pilnai įreng
tas, nauji barai, coiles, 4 ruimai 
užpakaly, kuknia įtaisyta beismen- 
te, naujas namas, renda pigi, ran
dasi arti Stock Yards ant Wood St. 
Kreipkitės N. Kanter, 4707 South 
Halsetd St.

Yards 0803

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

LAIVAKORČIŲ. AGENTŪRA.
Prisirašykite į musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Help Wanted—Female

REIKALINGA moteris prie na
mu darbo. a

924 W. 69th St.

Furnished Rooms
RENDON 2 kambariai dviem 

merginom arba moterims.
3204 So. Halsted St.

lETKlEfflėz
MORTGAGE BANKERS

siutelis be ku-

Iš SAN FRANCISCO D A RBININKŲ STREIKO

■ 1

B

J-

belaukiant generalinio streiko San Francis co mieste minios žmonių prisigrūdę sankrovose, kad apširupin-
41'" '' > L

-Kairėj
ti maistu. Dešinėj — prisiųstų streikierius Kovoti milicininkų peržiūrėjimas.

2750 — Vasarinis 
rio sunku bus apseiti šią vasarą. Jis 
gražus, patogus ir praktiškas. Su
kirptos mieros 11, 13, 15, 17 ir 19 
metų amžiaus

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

CLASSIFIED ADS

6 K AM AB ARIU flatas rendai 
naujai išdekoruotas, - modemiškas 
trobėsis. 702 W. 31st St., Victory 
3691.

\ Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

TAVERNAS ir RESTAURANTAS 
pardavimui; geras biznis ir vieta; 
savinihkas išvažiuoja i Europą. — 

1457 S. Sangamon St.

PARDAVIMUI sėkminga taver
na, pilnai įrengta, penkių kamba
rių apartmentas viršuj, 2 karų ga
ražas, aptvertas palm garden, $65 
mėnesiui. Savininkas, nereikia bro
kerių. 6142 So. Westem Avė.

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konu — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel, Yards 4996
Chicpgo. III.

• PARDAVIMUI restaurantąs, fik- 
čeriai, 25 pėdų kaunteris iš dviejų 
daliu, zaslanai, štymo stalas, mar
muriniu viršų stalas, kėdės, ledau- 
nė, kavai urna (virdulys), aiskry- 
nio Šaldytuvas. 6100 So. State St,

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
m

Real Estate For Sale 
Namal-žemj Pardavimui

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

MAROUETTE PARKE 6 kamba
rių bungalęw, garadžius *— $4,500.

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

CHAS ZEKAS, 
8647 Archer Avė. Virginia 0757

........




