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Iškilmės bus Court of 
> States aikštėje

KARALAITĖ

Paradas nuo 14 gatvės vartų prasidės 6 vai 
vakare. Programas Court of States 

aikštėje prasidės 7:30 v. vak.
CHICAGO.—Rytoj, t. y. sek

madienyje, Chicagos pasaulinėj 
parodoj įvyks įspūdinga ir iš
kilminga Lietuvių Diena, kurioj 
dalyvaus tūkstančiai Chicagos 
ir iš kitur atvykusių svečių-lie- 
tuvių.

Visą dieną praleidus apžiū
rėjimui didelės ir įdomios pa
rodos, kaip 5:30 vai. vakare lie
tuviai pradės rinktis prie 14 gat
vės vartų, nuo kur lygiai 6 vai. 
vakare prasidės paradas—eise
na, dalyvaujant daugeliui lietu
vių draugijų.

Paradas eis į Court of States 
aikštę, kur 7:30 vai. vak., įvyks 
puikus mu’zikalis ir dainų pro
gramas, dalyvaujant musų žy
miausioms artistinėms jėgoms. 
Taipgi bus ypatingas vaidini
mas, kuris vaizduos lietuvių 
progreso dvasią. Iškilmės tę
sis iki vėlumos.

Court of States randasi ant 
salos, netoli 16 gatvės tilto.

(Plačiau apie Lietuvių Dienos 
programą žiūrėkite kitoje vie
toje).

Montreale vyrų ir 
moterį rūbų siuvė

jai streikuoja

Gyvulių pirkliai lau 
žo gyvulių prižiū

rėtojų streiką Elena Stankiutė

8 žmonės žuvo, daug 
sužeistų audroj Mi- 

chigano valstijoj
Audra apėjo apie visą ežerą ir 

palietė penkias valstijas — 
Mich., III., Ind., Ohio ir Wis.

Lietuvos Naujienos
Marijampolėj’ 1506 

namai

Pirmiau sustreikavo vyrų rūbų 
siuvėjai, o dabar prie streiko 
prisidėjo ir moterų rūbų siu
vėjai

MONTREAL, Que., Kanadoj, 
rugp. 3. —International Ladies 
Garment VVorkers Unijos virši
ninkai pašaukė streikan visus 
unijos narius. Streikuoja 3,500 
darbininkų, kurie dirbo 80 dirb
tuvių.

4,500 vyrų rūbų siuvėjų, ku
rie priklauso Amalgamated 
Clothing Workers unijai, strei
kuoja jau kurį laiką.

Streikas yra visiškai sustab
dęs rūbų gamybą.

Meras Houde bandė streiką 
sutaikinti, bet nepasisekė.

Nušovė laike plėšinio 
alinėje

CHICAGO. —John Guth, 28 
metų, 4851 S. Wood St., liko 
nušautas kai keturi plėšikai už
puolė lietuvio Petro Dūdos ali
nę 7320 S. Damen 
jau liko pašautas 
Eli Farco.

Avė. Taip- 
bartenderis

Guth prieš 
sugelti.

Plėšikai pasistatė 
save, o kitiems liepė 
Kai bartenderis nepasiskubino 
greitai atsigulti, jis liko per
šautas. Iškraustę registerj ir 
paėmę $25 plėšikai jau trau
kėsi per duris, vis dar užsi
glaudę už Guth ,kai. per užpa
kalines duris įėjo alinės savi
ninko sunUs Jurgis Dūdas ir 
pradėjo šaudyti plėšikus. Už
pykę plėšikai paleido iŠ šautu
vo šūvį ir vietoj nušovė Guth. 
Po to pabėgo automobiliu.
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Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė Jeka 5:44, leidžiasi 8:- 

08.

Streiką 
NRA 
son

bando sutaikinti pats 
administratorius John*

CHICAGO.—Chicagos gyvulių 
pirkliai, kurie supirkinėja gy
vulius iš farmerių ir paskui tuos 
gyvulius parduoda skerdykloms, 
bando laužyti gyvulių prižiūrė
tojų streiką pagelba streiklau
žių. Jie jau atidarė gyvulių 
jardus ir neva pradėjo preky-

Tečiaus tokis streiko laužy
mas gręsia streiku visose gy
vulių skerdyklose, nes organi
zuoti darbininkai yra pasiryžę 
nedirbti prie streiklaužių pri
žiūrimų gyvulių. Niekuriose 
mažesnės skerdyklose jau pra
sidėjo darbininkų streikai.

Kad streiką kuogreičiausia 
sutaikinti ir neleisti jam išsi
plėsti į streiką įsjnaišč pats 
NRA administratorius Johnson, 
kuris šiuo laiku* vieši Chicagoj 
ir vakar turėjo ilgą pasitarimą 
su streikierių atstovais, taipgi 
su federaliniais streikų taikin
tojais. Bandęs susižinoti ir su 
stambiausiu Union gyvulių jar
dų komp. šerininku, tulu Prince 
iš Boston, kuris dabar plau
kto j ąs Atlantiku. Jis buk se
niau pareiškęs, kad į streiką 
nesimaišysiąs, nes vietos kom
panijos viršininkai patys galį tą 
klausimą išrišti.

Vokietijos naciai bu
vo perėję Austrijos 

sieną

Rytoj bus jos didžioji diena, lietuvių diena, kurios kara
laite būti ji, yra išrinkta. Ją išsyk pamilo visa musų visuome
nė. Lietuvių parade pasaulinėj parodoj ji važiuos su savo gar
bės draugėmis puikiame vežime prie griausmingos muzikos.

Vėliau Lietuvių Pažangos Dvasios vaizduotėje ji atvaiz
duos lietuvių gražiausias ypatybes ir jų progreso dvasią.

Minneapolis streikie 
riai atmetė sam
dytojų sąlygas

MINNEAPOLIS, Minn., r. 3. 
—Streikuojantys trokų draive- 
riai šiandie atmetė samdytojų 
pasiūlytas taikos sąlygas, ku
rios neišpildo svarbesnių dar
bininkų reikalavimų.

Bet kad jau patys samdyto
jai pradėjo siūlyti taiką, tai 
manoma, kad streikas neužilgo 
bus sutaikintas. Kad tą taiką 
pagreitinti, gubernatorius 01- 
son paskelbė, kad jei iki vidur
nakčio streikas nebus sutaikin
tas, tai jis sustabdys visus tro- 
kus, išėmus tuos, kurie gabe
na pačias būtiniausias gyveni
mo reikmenis.

Reporteriai laimėjo 
kovą su teisėju

Jie atsisakydavo

Vokietija panaikina 
prezidento titulą, 

bus “vadas”

DANVILLE, Ky.. r. 3. —Du 
reporteriai, Durham ir Carty, 
įveikė teisėją Harlan ir priver
tė j j pasiduoti.

Tas teisėjas kasdie juos 
šaukdavo pasakyti kas jiems 
iškalno suteikė žinią, kad bus 
pakartas lėgislatoriaus Towles 
manekinas
pasakyti ir, i kasdie buvo sodi
nami 6 vai. kalėjiman, ar bau
džiami pinigine pabauda. Jie 
viso kalėjime išsėdėjo 45 va
landas ir sumokėjo $22 pabau
domis neva už teismo panieki
nimą.

TečiaUs teisėjui atsibodo juos 
kasdie matyti ir kasdie juos 
teisti kalėjiman, ypač' kad dar 
jie pareiškė, jog jie taip darys 
kad ir visą vasarą, tad įveiktas

VIENNA, r. 3. — Pradeda 
aiškėti, kad 500 Austrijos legio
nierių, kurie susideda iš Vokie
tijon pabėgusių Austrijos na
cių, laike nacių sukilimo buvo 
perėję Austrijos sieną ir buvo 
užėmę vieną kaimą. Paaiškėjus 
hadų “pučo” nepasisekimui, jie 
gryžo j Vokietiją ir jų vadai buk 
buvę areštuoti, o trys jų sušau
dyti. Vokietija atsiprašiusi teisėjas ėmė ir panaikino jų by- 
Austrijos pasienios sargybos. lų.

M.

DelBERLYNAS, r. 3 
praktiškų sumetimų ir neva kad 
pagerbti Hindenburgą, Vokie
tijoj nebebusią prezidentų, ku
rių ikišiol buvo tik dti.

Hitleris, kuris užėmė Hin- 
denburgo vietą, vadinsis ne pre
zidentu, bet “Vokietijos valsty
bės ir Vokietijos valstybės va
du ir kancleriu”, kitaip jis bus 
“tautos vadas”. Hitleris ir iki
šiol vadinosi “fuehrer” (vadas) 
ir specialiu dekretu, jokis kitas 
žmogus negalėjo “fuehrer” va- 
vadintis.

Liepia politikieriams 
pasitraukti iš val

diškų vietų

DETRO1T, Mich., rUgp. 3.— 
Mažiausia 8 žmones liko užmuš
ti, daug žmonių sužeista smar
kiai audrai ir lietui perėjus per 
Michigan valstiją.

Laivas Tashmoo plaukę į Det
roitą su 250 ekskursininkų bu
vo nuvarytas Kanados pakraš
tį n St. Clair upėj, ties Algo- 
nac. Abu laivo sparnai liko 
nulaužyti. Pakraščių sargyba 
nuėmė 150 pasažierių.

Nuo audros labiausiai nuken
tėjo Flint, kur 1 žmogus liko 
užmuštas ir 10 sužeista. Neto
limam Flushing miestely neliko 
nė vieno namo neapgriauto.

Nuostoliai siekia apie milio- 
ną čtol.

Oro biuras apskaito, kad vė
jas putė 100 mylių į vai. smar
kumu.
Audra perėjo kelias valstijas

Ši audra palietė ne tik Michi- 
ganą, bet apėjo veik apie visą 
Michigžtfr ėžėrą. ’• e

Nuo smarkios audros ir ledų 
labai nukentėjo Green Bay ir 
Mantitwoc,. Wis., apielinkės.

Neaplenkė audra nė Illinois 
valstijos, čia ji dviejų mylių 
ruožu perėjo per centralinį Illi
nois, Springfieldo apielinkėj, at
nešdama lietų ir ledų krušą. Ji 
keliuose pavietuose pridarė di
delių nuostolių.

Šiaurioj juostoj audra perėjo 
ir šiaurinę Indianą, vietomis 
išvartydama medžius ir ' nu
griaudama namus., ‘South Bend, 
Ind., ji nunešė aerodromo han- 
garą ir sudaužė tris lėktuvus.

Bet labai skaudžiai nuo aud
ros nukentėjo ir šiaurinė dalis 
Ohio valstjios. Per kelias va
landas miestai buvo izoliuoti ir 
audra paliko didelių nuostolių. 
Susisiekimas vieškeliais ir ge
ležinkeliais tarp Lorain ir 
Sandusky yra nutrauktas. Vieš
keliai nukloti vielomis ir me
džiais.

(Vėliausiomis žiniomis, šioj 
audroj žuvo 15 žmonių, kurių 
10 buvo Mich. valst., o 5 kitose 
valstijose).

MARIJAMPOLĖ.—šiomis die
nomis Marijampolės nejud. tur
to registracija jau baigta. Ras
ta. 1506 namai, iš kurių 274 mū
riniai, 1186 mediniai ir 15 miš
rios medžiagos—1110> namų 

priklauso lietuviams, 280 —žy
dams, 94 —vokiečiams ir 10— 
rusams.

Taip pat rasta: 6 gariniai 
malūnai ir vienas vėjinis maiti
nas, 12 mechaniškų dirbtuvių 
ir fabrikų, 7 maldos namai.

Eigulis nušovė žmogų
NEDZINGĖ.—Nedzingės vals. 

Pakarčio miške eigulis Vladas 
Ivanauskas dėl nežinomos prie
žasties iš revolverio nušovė Pa- 
karšio kaimo gyventoją Julių 
Simauską. Eigulis suimtas.

Atims Mėlinąjį arą 
• Chicagos busų 

kompanijai

Išvažiuodamas paliko 
namus, o grįžęs berado 

tik pamatus
PANEVĖŽYS— š. d. perkū

nas sudegino Panevėžio valse. 
Kariižinskių . vienk. 
Kasparavičiaus 
Pats ūkininkas 
buvo Panevėžy 
tik parvažiavęs
vietoj paliktų gerų namų rado 
tik pamatus. Nuostoliai dideli, 
nes namuose sudegė visas tur
tas: rūbai, baldai ir kit.

ūkininko 
Jono namus, 
nelaimės metu 
ir apie įvykį 
sužinojo, kad

Pabaigtas tardymas 
Sobolevičių byloj

WASHINGTON, r. 3. —Iždo 
sekretorius Mogenthau pakar
tojo savo pirmesni paskelbimą, 
kad visi partijos viršininkai 
turi pasitraukti iš partijos, ar
ba iš darbo iždo departamente.

Jis taipjau įsakė architekto- 
riams statyti ekonomiškesnius 
ir labiau reikalams pritaikintus 
paštus, vieton dabar statomų 
puošnių, bet bereikalingų rūmų.

Morgenthau atmetė ir si
dabro šalininkų feikalavimą 
leisti daugiau sidabru paremtų 
dolerinių.

MADISON, Wišm r. 3. —Gu
bernatorius Schmedeman atmetė 
Sheboygan pavieto viršininkų 
prašymą, kad milicija butų pa
likta, iki buš sutaikytas strei
kas Kohlėr dirbtuvėse ir įsakė 
milicijai ikipirmadienio pasi
traukti išdKohler miestelio.

Nuteisė kalėjiman 
kodekso laužytoją

Augš-NEW YORK, r. 3.
čiausiojo teismo teisėjas Har- 
man patvirtino nuteisimą trims 
mėnesiams kalėjiman Gordon 
S. Harris, automobilių pardavė
jo, už laužymą automobilių par
davėjų kodekso. Jis be to turi 
užsimokėti $500 pabaudą.

Harris liko nuteistas už. tai, 
kad jis. pardavė, automobilių $50 
pigiau. nustatytos kainos, kas 
sudaro . neteisingą kompeticiją.

Pasaką—ar. tikrybe

LEONARDTOWN, Md.„ r. 3. 
Calvert pavieto gyventojai pra- 
neša, kad saulė ten tiek karšta, 
jog laukuose, iškepė bulvės. St. 
Mary paviete daržininkai gi 
praneša, kad watermelonai tiek 
įkaito, , jog juose pasidarė garo

KAUNAS.—Apygajrd’os tar
dytojas p. Zymonas jau galuti
nai pabaigė tardymą subanknr- 
tijusio savo laiku br. Sobole
vičių banko byloj ir visą bylą 
nusiuntė apyg. teismo proku
ratūrai. • Kaltinamąjį aktą to
je byloje jau baigia rašyti pro
kuroro padėjėjas p. Domeika. 
Iš viso šitoje byloje yra 6 as
menys. patraukti atsakomybėn. 
lš-*jų 3 yra broliai Sobolevi- 
čiai, o likusieji visi kiti buvę

Civilinis ieškinys šitoje byloje 
siekiąs daugiau negu 400,000 
litų.

Savo laiku tuoj po subank- 
rutijimo du iš brolių Sobolevi
čių buvo pabėgę į Vilniaus kraš
tą. Vėliau vienas iš jų, berods 
Teodoras, buvo nuvykęs į Že
nevą, Šveicariją. Sužinoję mu
sų teismo organai, tuoj susi
žinojo su Šveicarijos teismo or
ganais, kurie minėtą bėglį su- 
ėmė i pridavė musų policijos 
organams. Kitas gi pabėgęs 
brolis kartą mėgino ties Kalva
rija slaptai pereiti administra
cijos liniją ir apsilankyti Lie
tuvoje šeimyniniais reikalais, 
bet buvo tuoj suimtas. Tik ta
da musų teismo organai tega
lėjo tardymą šitoj nepaprastoje 
byloje privesti iki galo. Sobo- 
levičiai už dideles sumas palikti 
laisvėje ligi teismo sprendimo.

• • WASHINGTON, r.f3. ~-Na3ifhlri6to' banko valdybos nariai, 
cionalė darbo santikių taryba ‘ 
paprašė NRA administratorių 
Johnson atimti Mėlinąjį Arą iš 
Chicago Motor Coach Co. už 
nepildymą kodekso dėl kolekty
vių derybų su darbininkais ir 
šalinimą iš darbo unijos narių.

Prezidentas Roose 
veltas Portlande

PORTLAND, Ore., r. 3. — 
šiandie kruizeriu Hudson, lydi
mu kito kruizerio New Orleans, 
iš Hawaii salų atplaukė prezi
dentas Rooseveltas, kuris buvo 
pasitiktas labai iškilmingai. Jj 
čia pasitiko ir automobiliu at
vykusi jo žmona, taipgi sku
bėjo ir sūnūs James, bet dėl 
blogo oro nespėjo atskristi.

Iš čia prezidentas važiuos ap
žiūrėti Boneville tvenkinį, taip
gi kitus viešuosius darbus ir 
galbūt niekurius nacionalius 
parkus. Po to jis gryš trau
kiniu į Washingtoną ir baigs 
savo atostogas.

Areštavo advokatą, kuris gynė 
nacius

VIENNA, r. 3. —šiandie jo 
raštinėje liko areštuotas advo
katas Fuehrer, kuris gynė pa
kartuosius už nušovimą Doll- 
fusso du nacius. Kuo yra kal
tinamas advokatas, valdžia ne
sako.

Dar vienas nacis buvo pa
smerktas mirčiai, bet preziden
tas Miklas išgelbėjo jo gyvas
tį, bausmę pakeisdamas kalėji
mu.

Pati valdžia prisipažysta, kad 
šimtai įtariamų žmonių areš
tuota.

RENO, Nev., r. 3. — Suži
nota, kad kai čia lankėsi prezi
dento žmona, tai jai buvo pa
daryta skaudi, bet nepavojin
ga akies operacija.

UORTLAND, Me., f. 3, -^Va
kar Maine pakraštį supurtė ėi

ir jię pradėjo sproginėti, lė lengVų žemės sudrėbė j imu.
. j .fei

A- ,

Žydų gedėjimas
KAUNAS.—DicSžiąjam ž>/dų 

tautiniam poetui Ch. N. Biali- 
kui mirus, Lietuvos žydai pa
skelbė vienos savaitės gedulą. 
Per tą savaitę nevaidino abu 
žydų teatrai ir visa savaitė 
rengiami gedulo susirinkimai su 
paskaitomis apie mirusi poetą.

laikas važiuoti 
Lietuvon

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halated St.

; CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, rugp. 4, 1934

KORESPONDENCIJOS
PAŽABOJIMAS KAPITALIZMO PAŠALINO 

ŠVEDIJOJ DEPRESIJĄ
•w?~

je”, kuriame, pasirodo, kelias 
man nebuvo rožėmis klotas,.. 
Dabar aš vėl “colį mandres- 
his”! —Arėjas Vitkauskas.

pagal savo nuožiūrą, turėtų 
atlyginti komisijos nariams. 
Vadinasi, grąžintų jiems išlak 
das, kurias jie tyrėjo bereng
dami seimą!

Ką tas reiškia? Nejaugi p. 
Kąrpšlys nori, kad komisijos 
nariai maldautų kuopų, kad 
jiems grąžintų pinigus, ku
riuos jjc iš savo kišenės išlei
do rengimo reikalams.

Tai jau tikrai per daug!
Prie progos čia aš noriu pa

pasakoti vieną pasakaitę, ku
rią girdėjau prieš dvidešimtį 
metų iš adv. F. J. BagoČiaus, 
dabartinio SLA. prezidento. 
Tada jis lankėsi Detroite su 
prakalbomis, štai kaip ta pa
sakaitė skamba: 
veno du kaimynai, 
ir Juozas.
bai išalko, bet medžioti tin
gėjo. Tad jis sumanė pavar
toti gudrumą : pasišaukė Joną 
’ir sako jam: “žinai, brolau, 
butų visai ne pro šalį paval
gyti. Kaip tau patiktų kepta 
stirniena su cibuliais?” Jonui 
net burnoje šlapia pasidarė. 
“Bet”, sako jis, “kur tą stirnie
ną gausi?”

“TaLmenkas dalykas”, sako 
Juozas, “eik į girią ir nušauk 
stirną”,

Jonas taip ir padarė. Paskui 
Juozas privertė jį stirną nu
lupti ir iškepti. Kai viskas 
buvo padaryta, tai Juozas pa
siėmė kepsnį, o Jonui nume
tė stibinkaulius.

Atrodo, kad p. Karpšlys no
ri komisijos nariams įpiršti 
Jono rolę. Labai ačiū už to
kią gerą . širdį. Bet tas nu
meris, kaip yra sakoma, neiš
degs. Komisijos nariai Jonu
ko — durniuke rolės nei ne
mano lošti.

Prie pabaigos turiu pasaky
ti štai ką: jeigu komisijos na
riai sugebėjo padaryti pelną, 
tai jie tikrai sugebės tą pelną 
ir tinkamai paskirstyti. Ir 
pilnai užtikrinu, kąd niekas 
nebus nuskriaustąs: kas pri- "f ...  ' ’.*• .... ... ..
klauso komisijai, tai ji gaus, 
o kas priklauso kuopoms, — 
tatai joms bus atiduota.

— Feliomena Budvidiene, 
Seimo Rengimo Kom. Sekr,

kaip nusakyta
—~— 

buvo daroma. Jeigu ir SLA. 
38-to seimo rengimo komisija 
taip pat butų padariusi, tai, 
tur būt, ir ji nebūtų susilau
kusi priekaištų laikraščiuose, 
kaip dabar daro p. Karpšlys. 
“Naujienų” No. 178 jis reiš
kią daug baimės dėliai to, 
kad likusį pelną ($300 su vir
šum) komisijos nariai ren
giasi pasidalinti.

P-as Karpšlys kalba tik 
apie pelną, kuris liko iš pa
rengimų, bet visai užmiršta 
apie tai, kad komisijos na
riai per visus metus, besireng
dami prie seimo, turėjo pa
kelti nemažai ir išlaidų. Pa
galios, kritikas turėjo būti 
bent tiek džentelinonas, kad 
palaukti komisijos raporto. 
Jeigu tas raportas nebūtų bu
vęs tikslus, tai juk ir tada 
butų buvę pakankamai pro
gos pulti rengimo komisiją.

P-as Karpšlys sako, jog jei 
parengimai nebūtų pasisekę 
(vadinasi, vietoje pelno, bu
tų pasidarę nuostoliai), tai 
tame atvejyje kuopoms butų 
tekę deficitą padengti. Girdi, 
išeina, kad rizikavo ne komi
sijos nariai, bet kuopos. Na, 
o prie lokių aplinkybių, esą, 
ir pelnas turėtų tekti kuo
poms, kurios prie rengimų 
prisidėjo.

Viskas butų gerai, jeigu taip 
butų. Pirmiausiai turiu pasa
kyti, jog p. Karpšlys rašo 
apie tokius dalykus, su ku
riais jis nėra tinkamai susi
pažinęs. Todėl aš čia ir skai
tau reikalingu visą reikalą 
kiek plačiau paaiškinti.

Pradėsiu nuo pat pradžios. 
SLA. 352 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą fbhlan- 
džio 2 d. 1933 m. Susirinki
me F. Budvidienė pakėlė 
klausimą, kad jau metas pra
dėti rūpintis 38-to seimo ren
gimu. Kuopos* nariai rado 
klausimą esant svarbų ir tuoj 
išrinko komisiją iš penkių 
narių. Tos komisijos pareiga 
buvo susižinoti su kitomis vie
tos kuopomis ir subendrinti 
veikimą.

Pirmiausiai p. C. Steponau- 
ckąs ir aš pradėjome tartis 
dėj tolimesnio veikimo. Ilgai 
nelaukdami, pradėjome ir 
veikti: važinėtis pas kuopų 
viršininkus bei dalyvauti mi
tinguose. Kai kitose kuopose 
buvo gauta pritarimas, tai vi
siems atstovams reikėjo suva
žiuoti į krūvą ir pasitarti.

Dėl visų tų važinėjimų ir 
pasitarimų jau nuo pat pir
mos dienos mums susidarė iš
laidos. Ir tas išlaidas 
padengti mums, o ne 
poms.

Bendras visų kuopų 
vų susirinkimas įvyko
m. gegužio mėnesį. Dalyvavo 
trys kuopos: 352 kuopą at
stovavo 4 žmonės, 200 kuopą 
— 3, ir 21 kuopą — 3. Susi
rinkime buvo plačiai svarsto
ma klausimas, kaip tinkamiau 
surengti seimą. Visiems la
biausiai rūpėjo, kad kuo ma
žiausiai butų išlaidų. Atsto
vai gerai žinojo, kad kuopos 
yra neturtingos, todėl bet ko
kios išlaidos joms buvo ne
pakeliamos. Atsižvelgiant į 
tai, ir buvo nutarta prašyti 
kuopų leidimo laisvai veikti. 
Kitais žodžiais sakant, rengi
mo komisija norėjo kuopas 
paliuosuoti nuo finansinės at
sakomybės, bet tuo pačiu lai
ku reikalavo, kad jos veiki
mas nebūtų varžomas.

Birželio 4 d. 1933 m. kuo
pos turėjo susirinkimą ir įga-’rio turėjo būti pareiga kon- 
liavo išrinktąją komisiją per( certe dalyvauti. Na, jr kaip 
visus metus laisvai veikti, kuopos pasielgė? Ar jos ko- 
Koinisija picko nelaukdama misijos prąšymą išpildė? Kur 
pradėjo veikti: rengti vaka- tąu! Ne tik prašymą atmetė, 
rus, išvažiavimus, koncertus, bet dar ir komisiją 
šokius ir t. t.

Kieno čia buvo rizika? Kaip girnai reikalingi. Jus 
sau norite, bet tįk ne kuopų, virsite košę, ir tiek. 
Komisijos narįąį dįrbo ir Jei-j Reiškia, kuopos iiąriąį ne- 
do savo pinigus, nes išląidos norėjo nei po 35 centus rįzi 
buvo neišvengiamos. . kuoti, kuomet rengimo komi-

So. Milwaukee, Wis
Lietuvių Diena pasaulio 

parodoje

Teko patirti, kad Wisconsin 
valstijos lietuviai rengiasi 
skaitlingai dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, kuri yra rengiama pa
saulinėje parodoje. &ios valsti
jos lietuviai pageidauja, kad 
ta diena kuo geriausiai pasi
sektų. Juo labiau, kad tai bus 
lietuviams puikiausia proga pa
sirodyti prieš svetimtaučius ir 
Lietuvos vardą išgarsinti.

Tad rugpiučio 5 d. visi daly
vaukime Lietuvių Dienoje pa
saulio parodoje.

B B B
Labai keistą žinutę pastebė

jau “Sandaroje” iš liepos 27 d. 
Ten rašoma, jog rugpiučio 5 d. 
yra rengiama Lietuvių Diena 
Dariem aerodrome. Pasirodo, 
kad Lietuvių Dienos įvyks net 
dvejose vietose: viena pasaulio 
parodoje, kur lietuviai turės 
progos pasirodyti prieš tūks
tančius svetimtaučių, o kita kur 
tai laukuose.

Labai keista, kad “Sandara” 
tokią žinią skelbia, tarsi norė
dama Lietuvių Dienai pasaulio 
parodoje pakenkti. Jeigu taip, 
tai labai negražu. Nejaugi no
rima kliudyti net tokiam dar
bui, kuris šiaip ar taip daug 
gali prisidėti prie lietuvių var
do išgarsinimo svetimtaučių 
tarpe. Juk tiek paskiras žmo
gus, tiek ir visa tauta nori pa
sireikšti. Iš to išeina tik 
da. Yra tikrai negražu, 
Landoma tam kliudyti.

B B B
Tam pat “Sandaros” 

30-me tilpo straipsnis

nau- 
kada

No. 
vardu 

“Svarbieji šių dienų reikąląi” 
Tai tikri (tautininkų ir sanda- 
riečių dejavimai (pasakysiu, 
“lementacijos”) dėl pralaimėji
mo SLA. seime, kuris įvyko 
Detroite. Kiek ten visokių nie
kų prirašyta! Netrūksta šmeiž
tų ir visokių negražių įtarimų.

Skaitai žmogus tas lementa- 
cijas ir koktu darosi. Juk Su
sivienijimas yra nepartyvė or
ganizacija. Tad kodėl sandarie- 
čiai drįsta reikalauti, kad tos 
organizacijos vadovybė turi bū
ti tik jų partijos žmonių ran
kose? Ar jie turi bet kokią tei
sę tokius reikalavimus statyti?

žinoma, kad ne.
“Sandara”, viešai išeidama 

prieš Lietuvių Dieną ir prieš 
naująją Susivienijimo vadovy
bę, tik pati save diskredituoja 
ir pasirodo nekokioje šviesoje. 
Kiekvienas protaujantis žmogus 
galės padaryti tik vieną išva
dą: būtent, kad “Sandarai” va
dovauja labai siauro protavimo 
žmonės, kuriems partijos kro- 
melis stovi aukščiau visko.

Well, tokiais 
nueisi.

Kai reikalas 
vių visuomenė
gai ir bendrai veikti. Reikia ti
kėtis, kad panašiai atsitiks ir 
dabar.

Tad lai gyvuoja lietuvių tvir
ta ir graži dvasia! —J, Mitka.

keliais toli ne-

buvo, tai lietu- 
mokūjo vienin-

Detroit, Mich

priekaištai

Scnas priežodis sako, jog 
kas nieko neveikia, to niekas 
ir nepcikia. Tą priežodį pil
nai galima pritaikyti SLA. 
38-to seimo rengimo komisi
jai.

Prieš dvyliką metų mes taip 
pat turėjome Susįvienįjimo 
seimą Detroite, Tada seimo 
rengimo komisija taip pasi
darbavo, kad kiekvienas de- 
troilietis, priklausantis Susi
vienijimui, turėjo sumokėti 
50 centų ekstra padengimui 
išlaidų. Ir viskas tada buvo 
gerai ir jokių užmetimų ne-

Trollhatten stale povver ttation

nę

Viena didžiųjų dirbtuvių, dirbanti eksportui.
Švedija yra viena tų šalių, kuri mažiausia pajuto pąsaųli- 
depresiją. Jos neįstengė įveikti nė garsaus degtukų kara

liaus Ivar Kreugcr krachas. O tai dėlto, kad ten kapitalizmas
yra pažabotas ir yra labai tvirta kooperacija, Švedija užima 
didesnę pusę Skandinavijos pusiausąlio, turi 8,000,000 gyven
tojų, dabar yra valdoma socialistų, kurie taip ekonominiai su
tvarkė šalį, kad iš to butų naudos juo didžiausiam žmonių 
skaičiui, o ne keliems kapitalistams, kaip yra kapitalistinėse 
šalyse. .

Tik 10 nuoš. Švedijos žemės yra dirbama. Likusieji plotai 
daugiausia yra miškai, kuriuos beveik visus valdo valdžia. Apie 
pusė gyventojų gyvena ūkiuose, kiti gi minta iš žvejybos, lai
vininkystės ir gamybos.

Švedija turi ir didelių gamtinių turtų. Ji eksportuoja po- 
pierą ir brangų plieną, kuris yra pigiai apdirbamas pigios van
dens elektros jėgomis. Didžiumą hydro-elektros stočių valdo 
pati valdžia. Todėl ten elektra yra taip pigi, kad Švedija yra 
labiausia elektrifikuota šalis pasaulyje. Didžiuma'‘ūkių irgi yra 
elektrifikuoti. Delei “pigios elektros šviesos gyvenimas tolimoj 
šiaurėj (Laplandijoj), kur naktys yra labai ilgos, pasidaro pa
kenčiamas. ■ t

Švedijos kooperacijos ne tik pardavinėja prekes, bet ir jas 
gamina savo vartotojams. Jos veda namų statybą, turi savo 
apdraudę, malūnus, čeverykų dirbtuves, pienines ir gamina, vi- 
sokiausį maistą. Vien Stockholme yra 349 kooperatyvų sankro
vų, kurios pardavinėja maistą ir drabužius. Kooperatyvų dirb
tuvės konkuruoja lygiomis su kitomis dirbtuvėmis ir moka ly
gius taksus. Bet kadangi jos dirba ne dėl pelno ir parduoda 
per savo sankrovas, jos gali kiek pigiau pardavinėti, negu pri
vatinės sankrovos. Kooperacijoms priklauso apie 10 nuoš. visų 
Švedijos industrijų.

Kadangi kooperatyvai gamina tik tiek, kiek žalis gali su
naudoti, todėl jie jokios depresijos nejaučia. Privatinis kapita
las pamaži susikaupė į didžiąsias pramones, kurios dirba vien 
dėl eksporto.

teko 
kuo-

atsto-
1933

P-as Karpšlys sako, 
girdi, į komisiją rinkome to
kius narius, kurie turi dau
giau laiko. Kitaip sakant, bu
vo renkami bedarbiai. Ir štai 
tiems bedarbiams teko dėti 
paskutinius savo centus, teko 
rizikuoti, tikrai nežinant, ar 
tie išleisti centai sugrįš, ar 
ne. Komisija su atsidėjimu 
dirbo per ištisus metus, bet 
pasekmės buvo nekokios, pa
galios, kilo baimė, kad visas 
darbas gali nueiti niekais. 
Tad komisija kreipėsi į kuo
pas, kad jos savo susirinki
muose pravestų nutarimus, 
kuriais einant kiekvienas na
rys privalo dalyvauti šeimi
niame koncerte. Jeigu dėl ko
kių priežasčių į koncertą jis 
ir negalėtų atvykti, ’ tai vis- 
vien turi užsimokėti už tikie- 
tą 35 centus.

Rodosi, tai nebuvo didelis 
reikalavimas. Tuo labiau, kad 

j.ąr šiaip ar taip kiekvieno na-

išbarė :
[girdi, kam tie visokie pąrcn-

• ’ •’ ” ’ ’ į tik iš-

——I ■ f « II U I1 I. I .....  t <»Į I I I IĮ I I-, ~

jog, Į sijos nariai jau buvo išleidę 
po kelioliką dolerių. Sakysi
me, p. Steponauckas ir aš tu
rėjome jau po kelis desėtkus 
dolerių išjaidų.

Kas blogiausia, tai mes ne 
tik jokio padrąsinimo nesusi
laukėme, . bet dažnai girdėjo
me - gąsdinimų: esą, Detroite 
seimo riebus, todėl nėra rei
kalo prie jo ir ruoštis- Reiš
kiama taip pat buvo nepasiti
kėjimas komisija, kad ji nega
lėsianti savo darbą 
atlikti!

Tai tokia bųvb 
Bet komisija į tuos 
mus nekreipi dėmesio ir savo 
darbą varė pirmyn. Visi ko
misijos nariai dirbo su pasi-; 
šventimu. To darbo vaisiai 
dabar pasirodė. Niekaip jo
kios skriaudos nebuvo pada
ryta, — nei kuopoms, nei na
rtams, nei Susivjęnijiinui. O 
jeigu parengimai nebūtų .pasi
sekę, tai skaudžiai butų tekę 
nukentėti ne kam kitam, bei 
rengimo komisijai.

P-as Karpšlys su nusistebėji
mų sako, jog esą keistą, iš kur 
pas komisijos narius atsiran
da drąsos reikalauti, kad pal* 
nas butų padalintas, Gjrdi. 
tąį esąs sauvaliavimas? Man 
kaip til$ atrodo kęįąla, kad p. 
Karpšlys reikalaują, įdąpt vi
sas pelųas butų aydųotąp kuo
poms, o jau paskui kuopos

tinkamai

padėtis 
Hežuvavi'

Girioje gy- 
Jonas 

Kartą Juozas la-

Detroit, Mich
Ne visi keliai rožėm kloti

MINERAL WATER 
CRYSTAL

. Tai yra gamtiška gyduolė, be jo
kių chemikalinių pridėčkų. šie kry- 
stalai yra imami iš mineralinių 
vandenių Texase, kur suvažiuoja 
tūkstančiai ligonių ir sėkmingai gy
dosi tuo vandeniu nuo visokių li
gų. šie krystalai duoda ligoniams 
geriausias pasekmes nuo daug skir

tingų ligų.

automobiliais,, bet nebuvo tekę 
jų pačiam patirti.

Staiga dūšia atsiduria tokio
je padėtyje -
dainos pradžioje:

“Diena rusti, diena sugriau
dinta,..” —

O vėliau, kai žmogus važiuo
ja einančiu autobusu — atva
žiuoti kitu automobiliu, širdyje
— beveik, kaip toje dainelėje:

“Sunku akmenėliui vandeny 
gulėt...”

Sėdime ant akmens šmoto, ant 
žolės, ant popierio. Dūšioj ne
rimas, kaip toje poezijoje:

“Naktis tumsi, uodai kunda, 
o aš durų neberundu...” 
Sėdimo “iš altaracijos” Rose- 

ville’s kinematografe. Su nak
ties vėsuma atvažiuoja iš Det
roito sveikas
“ydant” mus pasikinkyti... Kai 
grįžtame namo, tai prisimena:

“Į veselę eidamas — šių! 
(varo karvę), bo peršoksiu!

Iš veseles grįždamas — škac! 
(varo katę), bo pavirsiu!..”

Širdis niūniuoja Jovaro eiles, 
liaudies dainuojamas:

“Ko liūdi, berželi, ko liūdi, 
ko liūdi, nuleidęs šakas...” 
Aplamai, irha noras galvoti 

apie pasaulio pabaigą. — Ai 
teisybę, kaip mokovai randa, 
kad musų žemėje gyvybė žus 
po šimtų tūkstančių metų?..— 
Ir, kaip pamąstai apie tą, taip 
liūdna...

Nelinksmina ir šviesų mar 
gas vaizdas iš pravažiuojamos 
įvairių pasilinksminimų ore vie
tos. Galvon lemia įkyri mintis
— liaudies išminties trupinys:

‘<Pakilo, kaip sakalas, —■ nu
tapė, kaip vabalas...”

Jus, seni amerikiečiai, žino
ma, visą čia aprašytą poeziją 
esate pergyvenę, bet aš visa 
tai patyriau “Rožių miestely

šių krystalų jdėjus 1 svarą i 15 
galionų paprasto vandens gaunama 
mineralinis vanduo, kuriuo galima 
gydytis savo namuose nuo šių li- 

: KU: i 
nuo inkstų ir skausmų 
nuo reumatizmo ir skaudėjimo rau
menų arba muskulų rankose ar pe- 

automcbilius, čiuose, nuo jaknų ir plaučių ligų 
ar uždegimų pūslės, nuo suirimo 
nervų ir nemiegos, taipgi urnai pra
šalina slogas arba šaltį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi sugražina normą 
kraujo cirkuliacijai.

Todėl arčiau gyvenančius kvie
čiame atsilankyti ir įsigyti šių ste
bėtinai gerų krystalų. Toliau gy
venanti galite užsisakyti per laiš
kus.

Svarinis pakelis kainuoja $1.25; 
pusė svaro 75c.

Taipgi reikalaujame pardavėjų, 
kaip vyrų, taip ir moterų iš arti
mų ir tolimų miestų bei teritorijų. 
Patyrimas nereikalingas. Duodame 
gerą uždarbį. ‘Rašykite dėl plates
nių žinių
BESTOWAL SALES

J 314 S. Cicero Avė., Cicero, III.
Phone Cicero 6273

nereguliarių ir kietų vidurių,
I strėnose,

’ZB \UV£DŲ^zAmehikoj
Linija

SIUSKfTPER
NAUJIENAS

1 _ ’ ! ‘ | ■: t

PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Iš Gothenburgo i Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją, ši- 
kelionė jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musų naujas laivas “MARI- UUAl M” , - —IL Jrl. VZ IzJVI y 1X5 
Kungsholm ....
Drottningholm 
Gripšholm ......

kelionės laikas 24 vai.
Rugpiučta 18 

. Rugpiučio 25 
...... Rugsėjo 6 

Kreipkitės jSjietini agentą, arba:
Kungsholm, Rugsėjo 12
SWEDISH AMERICAN LINE 

181 N. Michigan Avę.

Būdamas Čikagoje ir skaity
damas lietuvių laikraščiuose 
apie “Rožių žemę” — Rose- 
land7 
yra
Detroite su tuo truputį susipa
žinau. Pradžia buvo tokia:

“...sėdi sau bernelis,
dairosi aplink...” —
Vadinasi, “iškilmingai7* sė

džiu automobiliu j e. Labiausiai 
mėgstu priešakyje sėdėti. Taip 
daugiau Amerikos žmogus pa
matai.

“...Man plati krūtinė
palengvėl alsuoja..,” — 

kiti žodžiai (poeto Prano Vai
čaičio, jeigu neklystu) yra įkū
nyti manyje, kai aš sėdžiu au- 
tomobiliuje. — 
riu gerą orą.

Automobilius 
roito.

“...Ach, kaip

“Rožįų žemę
ą ne labai supratau, kas

rožių žemė... Būdamas

Vadinas, aš ge-

dumia iš Det-

malonu 
fokstrotą šokt!..” 

•taip kalbą automobilio ratai, 
matomai, žinodami šią Kauno 
dainušką ir patys šokdami foks-, 
trotą.

išsinerdami iš yaudonų’ ir ža
lių šviesų, pagaliau, atsiduria
me i 
“Rožių miestelyje" 
yillc (Mich.)

Ir staiga 
primena, kad yra dar 
liaudies dainelė:

“...Ir nulužo grėblelis, 
naujo grėblio kotelis...” 
Pačiame Rožinio miestelio 

ceptre pieš staiga “atsisėdame 
į kaliošą”, kaip rusai 
musų motoras birbia, 
mag iš vietos nė krust! 
dinąs, 
turi vėl progos susipažinti su 
Amerika, — pirma daug bu
vau girdėjęs apie nuotykius su

(kaip vėliau paaiškėja) 
——• Rose-

},i
likimas mums 

viena

sako: 
o veži- 
—, V a- 

Arėjas Vitkauskas jau

DIDIS
RAKANDŲ

Išpardavimas
PROGRESS KRAUTUVĖJE 

Gražiausi Rakandai Parduodami 
Mažiausiomis Kainomis Mieste!

ŠIS KAIP PARODYTAS NAU
JOS MADOS tvirtas ■ ir gražus 
seklyčiai setas, dengtas su Namų 
Frieze ir Tapcstry, lengvai vertas 
$98.00, sumažinta kaina tik .......

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
J. KALEDINSKAS, Vedėjas. 

Tol. victory 4226

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų 
Didele nuolaida už senus rakandus, į mainus ant naujų 

$ie pasiūlymai trumpam laikui. Matykite tuo j aus

$49*95
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KĄ ŽMONES MANO

Vilniečių žodžiai ir '
darbai

Tuoj bus 8 mėnesiai, 
paleidom 
Phocnix, Arizona, 
žiavo, kad atgauti 
.lis iš

kaip 
Aimanavičių į 

Jis ten va- 
sveikatų.

Chicagos išvažiavo la
bai silpnas, ir kaip man išsi
tarė, tai abejojo, ar pasieks 
Arizoną. Jis iš 'tenai mažai 
rašo, ypatingai apie savo svei
katų
rašė mano gyvenimo draugui.

Bet paskutiniu laiku pa-

Pas daktarų nėjo, nes neturė
jo kuo užmokėt daktarams. 
Tik paskutiniu laiku jo sesuo 
pasiuntė jam kelis dolerius, ir 
vilniečiai taip-gi susimylėjo, 
— pasiuntė irgi kelius dole
rius, tai tuoj ir nuėjo pas dak
tarų.

A. Aimanavičius priklauso 
prie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo. bet tas susivieniji
mas, atsisakė jam mokėt pa
šalpų. O vilniečiai savo lai
krašty rašo, kad tas jų susi
vienijimas moka pašalpą, tik 
kų prisirašiusiems nariams, 
neišbuvusiems net tam tikro 
laiko, kad gauti pašalpų, o A. 
Aimanavičius priklauso jau 
keli metai, ir kaip susirgo, tai 
negauna pašalpos. A. Aima- 
vičius susirgo iš per didelio 
politinio darbo. Jis pas mu
mis gyveno, tai žinau visų at
sitikimų. Jis politinėse orga
nizacijose dirba nuo 16 metų 
amžiaus. Pradžioje Socialis
tų Partijoj, o paskui, atsiradus 
Komunistų Partijai, joj dirbo. 
1929 metais jį K. 
į anglių kasyklas, 
ėjo streikas. Ten 
policija labai
Kartų policija užpuolė ant pi- 
kieto, ten buvo ir A. Aimana
vičius. Jis ten su kitais mai- 
nieriais gavo gerai mušt ir 
kad išbėgti nuo tolimesnių mu
šimų ir nuo ašarų bombų, šo
ko į balų ir ten išgulėjo ke
lias minutes. Tada buvo 
vasaris ir vanduo gana 
tas, ir jis labai peršalo, 
m. K. P. vėl jį pasiuntė

P. pasiuntė 
kada ten 

streikierius 
terorizavo.

pa- 
šal- 

1931 
į tas

l pačias anglių kasyklų sritis 
dirbt prieškarinėse demonstra
cijose. Jį čia policija suėmė 
ir kelis kartus labai sumušė. 
Virš dviejų mėn. laiko turėjo 
gulėt ant cementinių grindų, 
nes narų nebuvo. Kada jis 
parvažiavo pas mumis, palei
stas iš kalėjimo, buvo labai 
sumenkęs, pageltos nuo nubė- 
gimo kraujo. Vilniečių pra
šė, kad jam duotų pasilsėt, bet! 
tie nedavė. Pristatė jį prie 
darbo. Dirbant spaudos dar
bų, ir kas vakaras iki vėlai 
naktį partijos darbų, jam pa- 

i kirto sveikatų, gavo maža
kraujystę, vidurių suirimų ir 
ligų komplikacijų krūtinėj. 
Jis jausdamasis silpnas, prašė 
vilniečių, kad jam duotų po-j 
ilsio. Bet jie atsisakė. Tik 
kada jam kraujas per burnų, 
bedirbant, prasiveržė ir krau
ju apspiove mašinų, tada vil
niečiai davė poilsio. Kitaip 
pasakius, kurkų į užpakalį, ir 
eik už tvoros. 
Aimanavičius, 
negali dirbt, o vilniečiai nepa- 
gelbsti pragyvent, ir net jų Su
sivienijimas Darbininkų atsi
sakė pagelbėt mokėt pašalpų.

Paliko likimui jauną vyrą, 
visų užmirštų, ir net kasdien 
skaitydama ir “Vilnį” niekuo
met neužtikau, kad kas apie 
jį prisimintų, ar surengiant 
kokių pramogą, pagelbėtų 
jam; jau jis niekam nereika
lingas. Mat, didieji vilnie
čiai ypatiškai nusistatę prieš 
A. Aimanavičių. Bet kuomet 
buvo sveikas, visur buvo rei
kalingas, ir statė į pavojin
giausias vietas. Aš sueinu 
daug vilniečių ir išsikalbu su 
jais, ir kada jiems užsimeni 
apie kitas sroves, tai jie visas 
niekina, bet kiek man žino
ma, tai kitos srovės geriau su
gyvena savo tarpe, ir nemina 
po kojom vieni kitų, kaip kad 
daro vilniečiai. Tai taip jie 
parodo savo gerąsias puses 
darbininkams, ir juos “užta
ria”. — M. Rogers.

Dabar tas A. 
be sveikatos,

sų fraternalės draugijos na
riai, vieni turi koteliuose vi
sus patogumus, lanko koncer
tus, bankietus ir baliavoja sa
vo kambariuose, o kita mu
sų delegatų grupe — biotini 
gyvena ant kampo, negalėda
mi apsimainyti kaunieruko, 
nežino kur yra kelias į ban- 
kietų, moonlight pikniką, kon
certą ir ūžimo kompanijas. 
Jis ne tam atvažiavo Seiman. 
Jis atvažiavo kaipo kuopos 
atstovas, interesuotas susivie-! 
nijimo reikalais. Jis ne tam 
tą susivienijimą tvėrė ir dėl 
jo dirbo. Ir jis dabar juo in
teresuojasi, nežiūrint, kad jam 
niekas nei rankos nepaspaud- 
žia, nei good morning nepa
sako, o vienok jis tenai yra. 
Nekurie iš jų užhipnotizuoti 
tautiškais prietarais lukurio- 
ja komandos.

O tie musų komanduoto- 
jai! Jiems neapeina šiose die
nose žmonių sunkenybės. 
Jiems neapeina, kad Susivie
nijime įvesti geresnę tvarką 
laike Seimų; kad visi rapor
tai, kurie sudaro nuobodumą, 
bereikalingą laiko eikvojimą, 
tiesiog nuovargį, jų suprati
mu, — tai Seimo branduolys. 
Pasiūlyk juos sutrumpinti, tai 
dar nusijuokia. Penkios ir pu
se dienos praleista šiame Sei
me, o tikrenybėje tai tik vie
na diena sunaudota naudin
giems svarstymams. Na, ir 
kaip žmogus gali būti paten
kintas iš tokios Seimo vado? 
vybės, Pildomosios Tarybos. 
Čia pat Roteriaris turi tuk
siančius delegatų, visapasau- 
liriė, milijoninė nariais drau
gystė, greičiau savo reikalų 
svarstymą užbaigė, negu Ge
gužio vadovaujamas susivie
nijimo 38-tas Seimas. Kodėl 
gi jie galėjo svarstyti reika
lus nuo 8 vai. vakaro iki 11 
vai. nakties ir jiems nereikė
jo pramogų? Todėl, kad ten 
žmonės su gyvenimu ir jo rei
kalais apsipažinę, bet ne to-

Veda šokius Lietuvių

Ir aš dalyvausiu Lietuvių Dienoj!

Mr. Komaiko, gerai žinomas lietuviams žydas, kuris remia 
visus žymius lietuviškus darbus ir pats nuoširdžiai darbuojasi, 
šiomis dienomis netikėtai susitiko Pasaulio Parodoje su “Nau
jienų” redaktorium P. Grigaičiu.

štai, jis pasakoja “Naujienų” redaktoriui kodėl dalyvaus 
Lietuvių Dienoj (r kodėl jau nupirko net dešimts Lietuvių Die
nos ženklelių.

bot tie nariai neprivalo už
miršti vieną, kad jie yra žmo
nės ir tarp žmonių gyvena.

Kada visuomenės opinija 
juos mato tinkamais būti tų 
reikalų sargyboje, niekas tam 
nėra priešingas, bet kada jie 
per jėgą veržiasi prie tos or
ganizacijos vadovybes, tai čia 
jau yra kas tokio neaiškaus 
ir jie išėję pralaimėtojais tu
rėtų suprasti ir pasimokinti, 
kam jie turi tarnauti: SLA. 
gerovei, ar savo partijos in
teresams.

Tie, kurie buvo to verti, 
gavo kiekvienas vertą sau 
atlyginimą.

Toliau mes turėtume neuž
miršti bendrai visi SLA. na
riai, su kuo pažangaus ele
mento delegatai šiame pra
ėjusiame seime turėjo reikalą: 
nu-gi, su dvasioje Romos ka
talikais — Strumskiu ir Lo
pelio. Nors mes gerbiam kiek
vieno žmogaus įsitikinimą, 
bet atiduoti jiems svarbiau-

sias Susivienijimo Pild. Tary
boj vietas, tai butų buvę nu
sižengimas prieš Susivieniji
mo principus, kuris dėl tos 
priežasties turėjo skilti ir, an
tra, narių pareikštoji valia 
butų buvus išjuokta, kas bu
tų sukėlę musų organizacijoj 
neužsiganėdinimą.

Gilinantis į Susivienijimo 
reikalus, mes aiškiai įžiūrime 
griovimo tendenciją kaip tik 
tuose nariuose, kurie neturi 
jokios gyvenime išsidirbę pa
saulėžvalgos. Pats jų organi
zacijos gyvenimas yra liudi
ninku. Taigi šiuo klausimu 
mes turėtume daugiau rašyti 
ir išaiškinti, kam priklauso 
musų SLA. ir žinodami jo 
tikslą ir principus palikime 
juos tam, kas juos seniau 
tvėre ir jais buvo patenkinti 
— visi nariai ir jų balsas lai 
būna musų, organizacijos vy
riausi s teisėjas.

3&‘to Seimo delegatas.

Ir aš apie SLA 38-ta 
Seimą

TUŠTI LEBEUAI 
ANT KENK

JOKS grosernin- 
kas nepamis 1 i s 

Į 1^1 <?■ y apie tokius lebe- 
liūs. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 
vardą geram pro- 
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, 

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

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and

Halsted St.

Daugelio jau buvo rašyta ir 
nupasakota pati Seimo eiga 
ir jo laimėjimai. Man daug 
kas nelieka pasakyti, bet vis- 
tiek ir nutylėti negaliu.

Žinome, kad Seimo sąstatą 
sudarė 205 delegatai drauge 
su Pildomosios Tarybos na
riais. Seimo rengimo komisi
ja numatė surengti keletą pra
mogų : susipažinimo vakarėlis 
su alučiu, koncertas, moon
light piknikas ir bankietas. 
Kiekvienos pramogos lanky
mas kaštavo pinigų, šiandien 
depresija. Delegatų buvo tur- 

į tingų, bet buvo ir biednų. Ar 
; šie pastarieji atvažiavę su pa- 
‘ skritais penkiais doleriais vi
ešai savaitei galėjo eiti į tas 
|pramogas? Ne! Todėl žiūrint 
iš šalies gaila darosi, kad mu-

Gerkit

kie atsilikėliai, kaip musų va- nas darbininkas lietuvis iš-
dai. Ir dėl tos priežasties rei- tikro matytų, kad musų fra-
kia šiandien Susivienijimo na- ternalė draugija atsako savo 
riams apsidžiaugti, kad toji principams, stengdamasi su-
sena mašina, kuri suko Su-(teikti jam į nelaimę patekus

> gyveninių, liko pastogę, Kur jis gyventų Ame
rikoje, bet drauge ir ant lie
tuviškos žemės. Tas būtinai 
reikalinga, nes musų lietuviai

i '
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The Drovers tvirtas, 
nusistatymas atitinka 
konservatyviškiausių

KAIP TIK TAS KĄ JUS 
NORITE BANKINIAME 
PATARNAVIME

sivienijimo
perbūdavote, įdėtos naujos da
lys, kurios įneš musų organi
zacijai naujų gyvybę, kuria 
visi gal busime patenkinti. I pasenę ir kartais savų šeimy- 
Musų SLA Seimas galėjo sa-^nų apleisti eina svetimas da
vus reikalus apsvarstyti į tris ris klabenti ir ten jiems savo 
dienas. Bet kad nesiraslų ga- turtų palieka. Visos tokios 
limybės nariams paklausinė- prieglaudos patraukia prie sa
li, kodėl tiek daug išeikvoja ■ vęs visų domę ir mes palik- 
Pildomoji Taryba drauge su Į tume naudingais piliečiais ne 
komisijomis SLA pinigų (žiu* [tik savo gyvenimo reikaluo- 
rėk spausdinto raporto 112.se, bet drauge ir šiai šaliai 
pusi. — 10,073.80 dol.), ar tie
sa, kad už “Tėvynėn” rašo
mus straipsnius gauna atly
ginimų A. B. Strimaitis, V. S. 
Jokubynas, (žinoma, gauna 
daktarai už sveikatos sky
riaus vedimų) įp laikoma du 
apmokami redaktoriai? Ar 
negalima gi rasti būdų, ku
riais einant tas'1 išlaidas butų 
galima sumažinti? Bet ar tas 
yra žinoma, kaip tie visi rei
kalai stovi, daugumai eilinių 
narių? Aš manau, kad ne! O 
čia yra svarbus musų organi
zacijų liečiantys reikalai. 
Laikraštis, kurio išeina tūk
stančiai egzempliorių, ėda su
sivienijimo pinigus, o tie. laikr 
raštukai, kurių vos keletas 
šimtų spausdinama, patys sa
ve apmoka. Stebuklas, kuris 
reikia priimti mums į stebuk
lus netikintiems.

Toliau nariai tarpusaviuose 
pasikalbėjimuose iš parašytų 
raportų rengėsi 
kodėl Susivienijimui 
perkami tokie 
buvo aiškiai 
konstitucijos 
šiandien SLA 
liūs pakelia;
norėjo užsiminti apie organi
zavimų jaunuomenės prie mu
sų organizacijos; ir tai svei
ka mintis, nes suvažiavus 
daugumoje vis randasi svei
kesnių ir minčių, o dabar pa
lieka vien vienos Tarybos nuo
žiūrai ir dar su grasinimais. 
Daugelis šiandien mato rei
kalų įsteigti tokiai organiza
cijai kaip' musų SLA prie
glaudos namus, kur musų se- nimus nenorime iš jų atimti,

stora pluta, 
amžiaus lai-

visus daly-

BANKS konservatyvus

Banko Depo-

valdžios užsta-Didelė dalis Drovers kapitalo yra cash ir 
tos. The Drovers Patarnavimas yra charakteringas savo 
draugingumu ir artima vpatiška pažintim.

ŽEMOS PINIGŲ PERSIUNTIMO RATOS. 
Atidarykite čia savo bankinę sąskaitų. 

Pamatykite p. Stungį.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

(Laikinis Adresas)
Ashland Avenue prie 47th Street 

CHICAGO
Bankines Valandos: Kasdien nuo 9 ,y. ryto iki 3 v. po piet. 

šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet.
šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikala
vimu. * 1 c’. 

darytume palengvinimų.
Bet šios rųšies ir pana

šiems klausimams laiko ne
buvo, nes kaip juos aiškinti, 
kad dirvonai su 
o artojai akmens 
kų....

Taigi . sudėjus
kus prie .vieno, nieko naujo 
mes per paskutinius šešis me
tus nepagaminome, kaip tik 
vienų naujų skyrių įvesdami 
“politikavimų”. Dėka to poli
tikavimo, šiandien mes ardo
me savo organizacijų, nes mes 
jų vienaip būda voj ame, o ki
taip bandome tvarkyti. Juk 
jeigu mes prirašinėdami na
rius sakytume, kad jei tu esi 
pažangesnės minties žmogus, 
tai tu ir tavo draugai niekad 
negalės būti tos organizacijos 
reikalų tvarkytojais, nes to
kie ne “košer”, tai tokiu aiš
kinimu mes nebūtume sutve
rę tokių lietuvių šeimynų, ko
kių mes turime. Bet pas mus 
buvo religiifė ir politinė to
lerancija ir mes visi spietė- 
mės kaipo tautiniai apsirube- 
žiavę žmonės lietuvybės ry
šiais. Gimė skaidymasis. Yra 
tam priežasčių. Toli nereikia 
jų eiti ieškoti. Žmonės be eru
dicijos, be visuomeninio gy
venimo pažinimo, žmonės ku
riuose gludi baimė, kad jie 
nėra patenkinę Romos kuni
go, — po priedanga tos bai
mės vėl pradeda arti vagų, 
Susiv. reikaluose ir vietoj 
juos budavoti, tai griauna.

Mums tokie nariai yra ly
gus žmonės Ir mes jų įsitiki-

Roosevelt F urniture Co

Kodėl Roosevelt Furniture Co. Krautuvė per šešis 
metus išaugo j didžiausią Lietuvių Rakandų Įstaigų?

Tą klausimą jums gali atsakyti kiekvienas, kuris yra 
ką nors pirkęs iš ROOSEVELT FURNITURE CO.

Jus čia randate geriausios vertės prekes ir žymiai 
žemesnėmis kainomis.

vis klausti, 
buvo 

bondsai, kur 
daroma prieš 
nurodymus- ir 
tokius nuosto- 

taipgi daugelis

Vytautas Beliajus

Musų jaunuomenė daug 
yra skolinga tikram širdin
gam lietuviui jaunuoliui, šo
kėjui ir literatui, Vytautui Be- 
liaj ui.

Gimęs ir augęs Suvalkijoj, 
jis jaunas iškeliavo į svietų, 
daug matė ir patyrė, bet lie
tuviai jam visuomet paliko 
mieliausi.

. Jis nenuilstančiai dirba lie
tuvių dvasios gražiųjų pusių 
auginimui musų jaunimo tar
pe. Suorganizavo Lietuvių 
Jaunimo Draugijų. Daug ra
šo lietuviškai ir angliškai.

Išleido anglų kalboje pui
kų žurnalą, Vaga — Furrow. 
Surengė dailės parodų. Pats 
pirmaeilis šokėjas mokina 
vaikučius ir jaunimų šokių ir 
estetikos. Jo iš pažiūros 
menkame kūne n)atome milži
niškų dvasių.

Beliajus ir jo įsteigtoji Jau
nimo Draugija karštai prisi
dėjo prie lietuvių dienos ren
gimo. Jis pats ir jo šokėjai 
dalyvavo visuose lietuvių die
nos kvieslių pasirodymuose 
pasaulinėje parodoje, kas taip 
plačiai paskelbė lietuvių var-

. Štai šiame skelbime matote kelias musų 
prekių kainas ir sulyginkite jas su kitų 

skelbiamomis.
LOVA, SPRINGSAI IR MATRACAS A QE 

(Visas komplektas) ................................ | CiWV

4.95VATINIAI MATRACAI 
tik .............................

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

Visose Alinėse

Lietuvių Dienos programai 
Vytautas Beliajus prirengė 
pastebėtinai puikų grupinį šo
kį, kurs bus šokamas Lietuvių 
Dvasios pažangos vaizduotėje.
Jaunimo draugija taipgi daly
vaus su savo vėliava Lietuvių 
dienos parade.

ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo
HES 4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS 

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

8wimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. y.

2-JŲ DALIŲ SEKLYČIŲ (Parlor)
SETAI . .............................................. 39.50

LEMPOS (ant grindų pastatomos) su 
artistišku gaubtuvu ...........................

$ 
tik

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
•kausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 

’ ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tukštancius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo ‘
Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 vaį 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė,

lančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie
10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare.

Tel. Crawford 5573

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 6 v. v.
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Th« Lithuanlan Daily Nava 

PvbMshed Daily Except Sunday by 
rhe Lithųpnian News Pup. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Talephone CANal 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai
|8.00 per year in Canada
87.00 per year outaide pf Chicago 
88.00 per year in Chicago 
te per copy

Entered as Secopd Clasa Mątter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicasro, III. under the aci of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eehmadiepiua. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Raistai St., Chįcayo. 
III. Telefonas Canal 8500.

MMakyma kalnai
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II iiiiiih**** lo«VV

Pusei oteli] ♦•00
Trims - ----------—- 2.00
Dviem RSnesiams ;.50
Vienam menesiui ---------

Chicagoj per iinežiotojus:
Viena kopija ------
Savitai

— 8c 
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Spvisoytoee Valstijose, ne CNcągoj, 
Mitas

Metama -------------™.--------- 87.00
Pusei metu 8.50
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Pinigus reikia siusti palto Mnney 

Paariu |m uMekTBH*-

KONSTITUCIJOS ESMĖ
■   - '* 7'1J  *

Didis Vokietijos darbininkų žądintojąs Ferdjjiand 
Lassąlle jąu daugiau kaip prieš <80 metų pasakė, kad 
konstitucijos esipė tai — visuomenės jėgų santykis. Ar
mija ir jos kanuolės tai vieną jėgą; kapitalistai ir jų 
turtai — kita; darbininkai — trečią, ir t. t., Ne žodžiai, 
kurie parašyti konstitucijos paragrafuose, sudaro kon
stitucijos “esmę” (esenciją), bet tos įvaįrįps visuomeni
nės jėgos ir jų santykis.

Pąskutipiai įvykiai Vokietijoje dar kartą patvirti? 
no tos Lassalle’io minties teisingumą. Vokįetijos res
publikos konstitucija sako, kad prezidentą repka žmo
nės visuotinu ir slaptu balsavimu; bet prezidentui Hin- 
denburgui mirus Hitleris pats save “išrinko” preziden
tu. Jo rankose yra jėga, todėl jisai konstituciją taip iš
aiškino, kaip jam patiko.

Tuo tarpu Anglija visai neturi rašytos konstituci
jos, o betgi tenai žmonių teisės yra daug geriau apsau
gotos, negu tose šalyse, kurios buvo pasigaminusios de
mokratiškiausias konstitucijas. Ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad darbininkų klasė Anglijoje yra galim 
ga.

Beje, prie šios progos reikia priminti, kad tas pats 
Vokietijos dąrbininkų mokytojas Ląssąlle’įs visą savo 
gyvenimą kovojo už visuotiną balsąvimą, įrodinėdamas, 
kad tai yra stipriausias darbininkų kovos ginklas. Tai 
irgi yra neužginčijama tiesa. Visur, kur tik įsigali 
reakcija, ji pirmiausia panaikina visuotiną balsavimą.

KOMUNISTŲ GALVOSE BRĖKŠTA
Francijoje, kai# žinoma, socialistai ir komunistai 

po ilgų derybų sudarė “bendrą veikimo frontą” kovai 
prieš fašizmo pavojų. Svarbiausioji priežastis, kuri pa
stūmėjo tas dvi darbininkų partijas prie bendro veikia
mo, buvo kontr-revoliucijos pergalė Vokietijoje. Pip- 
miaus komunistai manydavo, kad fašizmo laimėjimas 
pagreitinsiąs socialinės revoliucijos atėjimą, todėl jįe 
kai kada net eidavo į talką fašistams, padėdami jiems 
griauti parlamentinę tvarką. Bet barbariškas Hitlerio 
siautimas Vokietijoje parodė, kad komunistai baisiai 
klydo.

Vokietijoje ne tik nekyla socialinė revoliucija, bet 
reakcija tolyn darosi aršesnė. Pati Maskva, kuri pirma 
kurstydavo savo pasekėjus kovoti dąugiausia prieš sor- 
cialdemokratus, o ne prieš fašistus, nusigando, pamar 
čiusi, kad hitlerininkai kapoja galvas komunistams Vo
kietijoje ir gali net į karą įvelti sovietų Rusiją.

Taigi komunistai Vakarų Europoje paskutiniu lai
ku ėmė abejoti apie savo vadų “neklaidingumą” ir ėmė 
reikalauti, kad pasiliautų tarpusavinė kovą darbininkų 
judėjime. Francijoje kai kuriose vietose ištisos komu
nistų organizacijos, nelaukdamos savo partijos pritari? 
mo, pradėjo ieškoti artimesnių ryšių su sociąlistais. To 
rezultąte, galų gaje, ir komunistų partijos vadovybė 
formaliai pasiūlė “bendrą frontą” socialistų partijai.

Centralinis Francijos komunistų organas “L’Hu? 
manitė”, kalbėdamas tuo klausimu, padarė jdomų pa? 
reiškimą, kad “fašizmas tai •— vyriausias pavojus.” ši
tie žodžiai minėtame organe reiškią žymų progresą ko? 
munistų protavime, nes iki Hitlerio įsigalėjimo Vokie? 
tijoje komunistai visose šalyse skelbdavo obalsį, kąd 
“vyriausias priešas tai — socialdemokratai“!

Toiiaus tas pats organas rašo;
“Komunistai gina demokratines laisves, kuriąs 

masės yra iškovojusios, idant butų galima jas ge
riau sujungti ir suorganizuoti kovai prieš kapitą? 
}iąmą ir buržuazijos diktatūrą.”
Šjs pareiškimas irgi rodo, kad k°munįstų galvos 

jau ėmė prasiblaivyti. Pirmiaus komunistai visai nenq-> 
rėdavo pripažinti, kad žmonių masėms neša kokią norą 
paųdą jų iškovotos demokratinės laisvės, Jie sakydavo, 
kad tos laisvės tąi tik “masių mulki|UIWu fa supuos 
“buržuaziškas prietaras”

Ačiū tam, kad Francijos komunistai pradėjo bląi? 
vesnėmis akimis žiūrėti i gyvenimą, tai ir galėjo susi
daryti pamin^tasai bendro veikimo frontas tarp dviejų 
darbininkiškų partijų. Laikui bėgant, gyvenimas gąl 
privers komunistus visai mesti į Šalį savo “leniniškas“ 
įr kitokias nesąmones. Tuomet vįęnybė darbininku Ju
dėjime bus atsteigta. Ji yra galima tik po demokratinjo 
socializmo vėliava,
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Apžvalga
HITLERIS —. KAPITALISTIŠ

KŲ INTERESŲ ĮRANKIS

Amerikos spaudą labai gyvai 
reaguoja į svarbesniuosius Ęų- 
ropos, o ypač Vokietijos įvy
kius. Vokietijoje, mait, yra in- 
veatųpta ..daug amerikoniško 
kapitalo, ir,, nuo to, kas tenai 
dedasi, gali priklausyti, ar tie 
iąvestmentąį bus išgelbėti, ar 
ne. Todėl įr po Hindenbųrgo 
mirties Jungtinių Valstijų laik
raščiai padavė ne tik smulkiu 
žinių apie įvykusias vokiečių 
“reiche” (valstijoje) atmainas, 
bet išreiškė apie jas savo nuo
monę.

Kaipo itypišką spaudos atsi
liepimą galima čia paduoti Chi- 
cagos ♦‘Tribūne’* žodžius apie 
diktatorių Hitlerį. Jie skamba 
taip:

“Vienų nuomone,. Hitleris 
yra taip galingas, kaip jisai 
atrodo. Kitų — jisai tėra tik 
paklusnus įnagis galingų in
teresų — armijos, stambiųjų 
pramonininkų ir finansinin
kų — kurie nesidrovės su
laužyti jį, kai tik jisai pa
liaus buvęs, jiems naudingas. 
Tuo budu nacių Vokietija 
pasilieka nepastovus veiks
nys pąsaulio reikaluose. Jos 
ekonominė ir finansinė pa
dėtis, atrodo, artinasi prie 
naujo krizio. Jos aukso at
sarga yra beveik išnykusi, 
jos prekybos balansas tebėra 
nepalankus. Ęrųvinas (parti
jos) yalypias iškėlę aikštėn 
silpnumą diktatūroje, besi
artinant laikui, kupm^t ji tu
rės ištempti vįsas savo pa
jėgas, jeigu ji norės išgelbė
ti savo autoritetą.”
Taigi ir kapitalistiškoji Ame

rikos spauda supranta, kąd Hit
leris yra ne koks dievaitis, 
bet tik militarizmP ir kapitalo 
interesą įrankis* Ji supranta, 
kad de kapitalo interesai, ku
riems Vokietijos “fųererią” tar
nauja, nesidrovės ji sunaikinti, 
kai tik jie pamatys, kad jisai 
jiems nebėra daugiau naudin
gas-
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ruoštas veikalėlis, o ne kokia 
nors agitacinė brošiūrėlė.

Knygelės turinys toks: 1) 
Autoriaus žodis, 2) Mokslas ir 
religija, 3) Biblija, jos Dievas 
ir dorove, 4) Kristus ir jo do
rovė, 5) Krikščionybė ir mito
logija, 6) Atlaidai, relikvijos ir 
stebuklai, 7) Velnias ir jo 
reikšmė, krikščionių tikybai, 8) 
Religija, dorovė ir laisvama- 
nybe, 9) Laisvamanio tikėji
mas, ir 10)* Priedas. Klerikaliz
mas ir lietuvybė.

Knygele susideda iš 80 pusi. 
Jos kaina 90 (lietuviškų) cen
tų. Galimą ją gauti “Spaudos 
Fondo” knygynuose Kaune ir 
kituose Lietuvos miestųpse.

PILSUDSKIS PASIMATYS 
SU SMETONA

“Lįe<t. žįnios”, pasiremdamos 
lęnkų spaudęs pranešimais, ra
šo, k»d maršalas J. Pilsudskis 
sumanęs pasįmatyti su Lietu
vos prezidentu A. Smetona. Su
sitikimo tikslas busiąs “suda
ryti Lietuves Lenkijos norma- 
liškus santykius”.

Jeigu Lietuvos cenzūra leido 
spaudoje tokią žinią dėti, tąi 
galima numanyti, kad ji nėra 
iš piršto išlaužta.

Kada Juozas su Antanu pasi
matys ir kur, dar žinių nėra.

KOVOTI SU
KARŠČIU

Vienąs asnW<k Pfisifašęs Liu
dų L i ųtavarų, rašo vįename 
laikraštyje, kad SLA. seimąs 
Rętroite praėjo “be prisimini
mo apię Tarp kitko ji
sai šitaip išmetinėja Susivieni 
įimui:

♦♦Tautiškas «fiųsivienijimas 
kitados dar nors iš savo Tau
tiškų Centų fondo pasiųsda
vo šimtą-kitą dolerių Vilniaus 
Lietuvių švietimo įstaigoms 
paremti, bet šymetiniąm sei
me nei dešimtinės nepaskyrė. 
Tąi patriotai I”
Tur-but tas žmogus gyvena 

ant Marso,, jeigu jisai tiktai 
tiek “žino” apie SLA. Seimo 
nutarimus. Iš tiesų, tai Detrob 
to seimas ne tik nepraėje/ ♦♦be 
prisiminimo apię ViĮnių”, bęt 
į įsai priėmė net specialę ręzo? 
Mųęiją Vilniaus klausimų, pa? 
remdamąs įtradicjnį lietuvių nu
sistatymą, kad Vilnius’ priklau
so Lietuvai.

To ne gąifer. Pętroito seimas 
paskyrė iš Tautiškų Centų fon
do $300.00 . Kultūros Praugįjfii 
Vilniuje.

Ponas LiuUvaria karštai ra
gina tautininkus dirbti ir “vyk
dyti tikra 'taktinę idėją”. Bet 
jam ir jo vienminčiams reikė
tų patarti pirmiausia, kad ji® 
susipažintą bent su tuo, ką kiti 
dirbą, ir liautųsi skleidę me
lus!

“LAISVOSIOS MINTIES AĘC”
r-: "3'.r r-

Laisvamanių Etifięs Ęultųros 
Draugijos rėmėjai Lietuvoje 
išlęidp knygelę su antrame: 
“Laisvosios Minties A B C”, 
kurią parašė Tumas Karušis. 
Tai, reikia pasakyti, rimtas, 
toinįągas ir rųpęstĮngm

Šeštadienis, rugp. 4, 1934
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Prof. J. B. S. Haldaue pata
rė į geriamą vandenį dėti kiek 
druskos. Ir tąi pagelbėjo: su
sirgimų epidemija tuoj pra
nyko.

Kodėl tame ątvėjyje pagel
bėjo druska? Prof. Haldanę 
tatai aiškina taip: žmogaus 
krąujas visuqiųct turi tam tik
rą kiekį druskos. Tas kiekis 
maždaug yrą i vienodas, Rot 
kai žmogus prakaituoją, tai 
praranda pernašai druskos (vi
si juk žino, kad prakaitąs yrą 
aitrus). Geriant vandenį, 
kraujas dar labiau yrą atskie- 
čįąmąs. Vadinasi, jo sudėtis 
pasikeičia, pasidarą nenorma- 
lišką. Q tąį silpniną žn;pgų 
ir net pagimdo konvulsijas,

Dabar bus aišku, kodėl rei
kalinga dėti druskos į vande-

nį: ji palaiko normališkų 
kraujo surumų.

Todėl karštopiis dienomis 
patartina į geriamų vandenį 
arba alų jberti druskos. Tai 
jus sustiprins.

$al(į gėrimai. — Nepatarti
na gerti ląbai šalti gėrimai, 
nes tąi kenkiu sveikatai. Jei
gu jąu be. to negalimą apsiei
ti, |aį šą|tus gėrimus reikia 
gerti iš lėtų, kad jįe turėtų 
progos sušilti burnųjc.

Karštomis dienomis reikia 
kiek galima mažiau valgyti.

Salfas vaųias. — šaltos vo
nios atgaivina kūnų. Po išsi
maudymo geriausiai yra ne
vartoti ąbruso: ka; kūnas pra
deda džiūti, tai kartu su tuo 
jis praranda ir daug šilumos. 
Kitąis žodžiais sakant, jis at
vėstą. — K. A.
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(Tęsinys)
-Valio! — įšrekė Ivanovas 

taip nevykusiai, lyg kokis 
naktinis paukštis, laužyda
mas šakas, ka; akmeniu kas

šių vasarų karščiai neįma
nomai visus kamuoja. Del 
karščių jauį mirė pusėtinas 
skaičius žmonių. Jų tarpe 
yra ir vienas kitas lietuvis.

Mokslininkai , pranašauja, 
jog ateityję( dėl karščių žmo
nėms nereikės kentėti, nes na
muose bus .įrengti specialią! 
šaldytuvai, kurie vėdins orų.

To, žinoma, galima pilnųį 
tikėtis. Juk jau ir dabar te
atruose i i* budeliuose moder
niškuose trobesiuose oras yra 
vedinamas. > Tačiau šaldytu
vai oro vėdinimui yra labui 
brangus ir paprastiems pilie
čiams neprieinami. Jais koj- 
kas gali naudotis tik turtuo
liai.

Bęt įr dabar yra būdų, ku
rie gali daug pagelbėti žmo
nėms atsilaikyti prieš kai
čius. Jais privalėtų pasinau
doti ypųč tie, kurie negali pa
kelti aukštos pro tenipęratu- 
ros.

“Science Service” rekomen
duoja sekamus budus kovoji
mui su karščiu:

Staigus atnešimas. — Radę 
karštis pasidaro nepakenčia
mas ir norima greit visų kp- 
nų atvedimi, tai nėra reikalų 
maudytis šaltame vandenyje. 
Dažnai tai ir nėra galima. Ta
čiau yra Ritaš būdas. Buten|, 
reikia įkišti rankas į šaltų 
vandenį ligi alkūnių bent ke
lioms minutėles. Kartu su 
rankomis atvėsta ir visas kū
nas, nes kiek :atšalc|ytas krau
jus yra išnešiojamas po visų 
organizmų. ,

druska. —?u Įkaitimas ir pra
kaitavimas verčia žmogų ger
ti dąug vandens, nes jis nuo
lat jaučiasi ištroškęs. Pasi
taiko atsitikimų, kad žmogus, 
kuris geria daug vąpdųus, pra
deda japstis s|lpnas ir net sun
kiui apsergąt-

Pirmlapsiai tątai buvo pąsr 
tebėta Anglijoje, kur anglįų 
kasyklos yra labfii gilios. Tor 
se kasyklose temperatūra dąž? 
nai yra tiesiog nepakenčiama. 
Deliai to mainieriai geria la
bai dųug vandens. Prieš kę- 
lįolįkų metų;, vienoj e kasyklo
je puvo pasireiškusi tikra epi
demija: maiplėrlai nei iš šįo, 
pę įš to pradėjo sirgti savo? 
tįškU nuopiapiu'.- Jįę tiek np- 
silpdavo, kad sudribdavo apt 
Žęipės |r juos pradėdavo kaip 
kįpti konvulsijos.

į Tyrinėjimai, parodė, kdd tįe 
ma|nieriaį geria pęr d»ng 
dens. Tąsyk pįymų kartą pąr 
aiškėjo, jog prie įąm UKru api 
linkybių ir vanduo gali suvai? 
dmtl «ųodąwie-

—Argi tąs gal; bu|i sieloj!— 
Stengdamasis paslėpti ironijų 
ir įsiyąizduoda;nas, kad visi 
prieš jį įr nori jį nuskriausti
ir pažeminti, Jurgis pastebėjo.

Petras Įljičius atidžiai pa- 
žįurėjo į jį iš viršaus ir iš šo
no*

t—Kaįp negalių.,,.Rodė!, kad 
ir sieloj* įr gerai. Yįepas 
senas, girtas ir biędnas, kaip 
ir ąš, tas generolas sieloj, o 
kas jaunas ir stiprus, tas ge- 
pęrpiąs ir gyvenime... Kiek
vienas turi savo. O tokių 
žmonių,! kurie zurza, bailiai... 
tokių aš vengiu vadinti žmo
nėmis- '

Jurgis kų tai ištarė, bet išė
jo taip, kad dėl juoko ir rė- 
kavįiną niekas jo negirdėjo, 
šitas didelis paniekinimas 
Jurgį apnuodijo iki ašarų ir 
staigų jis pajuto, kad visi į jį 
žiūrį.

—Rita vertus, aš tiesiog 
girtus! ~ netikėtai pamanę 
jis, ir tuo pačiu laiku supra
to, kad visiškai girias ir ne
reikią daugiau gerti-

Cąiva tyliai ir keistai sukė
si, lempu iibuuai stovėjo lyg 
prieš pat akis, matymo aki
ratis visiškai susiaurėjo. Vis
kas, kas puolė į akis, atrodę 
labai aiškiai, o aplink buvo 
nepaprastai tamsų. Ir kalban
čiųjų balsai trodč kokie |ai 
netvarkingi; kurtinančiai gar
siai kalbėjo ir nebuvo galimą 
suprasti apie ką jie kalba.

—:Tu sakai — sapnas? — 
rimtai paklausę Betras liji- 
čius?

—Tai malonus daiktas sap
nas, — Ivanovas atsake.
’ —Tai “yra”... miegant, — 
sunkiai ištarę giesmininkas-

—Matai.,, vakar aš atsigu
liau. Taip... Bet nepakenčiama 
nemiga; aš pradėjau skaityti 
vienų knygpalaikę; uorėj au 
kuo nors išvalyti savo galvų, 
prikimštą pilną visokio šiam? 
šio ir galvosūkio... Pasipainio
jo man paragrafas, kuriame 
kalbama apie, tai, kaip kur, 
kada ir ką tai prakeikė, žio? 
riu — protingas ię įdomus da? 
lykaa.s Skaičiau aš jį, skaičiau 

skaitau, skaitau.., kuo toliau, 
tųp baisiam Priėjau prie to, 
guy sako, kas ir dėl k« atsi
duoda anatema (prakeiki? 
masL Čia aš, tiesa, nenusistei 
bedamas įžiūrėjau, kad kaip 
tik visuomet mane keikia- 
Būdamas susipažinęs su vi? 
som esančiom prakeiktom 
bažnyčiom, aš numečiau kny
gų, Parūkiau ir visai nosine 
minęs pradėjau snausti, Per 
miegą aš pastačiau sau šito
kį klausimą, kad jeigu milto? 
nai gyvenančiu ir tikrai ti
kinčių žmonių mane prakeikė

—tai... bet čia aš nubudau iš 
miego ir klausimas liko neiš
rištas. Ir aš jaučiau, kad 
mano dešinė akis, ne akis, o 
popiežius Pins X, o kairė akis 
pasirodė pavidale universalio 

‘patrįąrcho... ir abi viena kitą 
kęįkįa. Nuo to keisto dalykų 
pasikeiliipo aš nubudau.

—Tai ir viskas? — Saninas 
paklausė.

—Po to, aš ir vė| užmigau. 
—Na?
—Na, o po to.’ jau nebuvo 

man rąmybės. Vaidinosi man 
kokis iąi namas, ne taį mūsiš
kis, ne tai nežinomas. Dide
liame kambaryje aš pats vąi- 
kščiojau iš kampo į kampų. 
Ir čia kur nors ąrt> buvai tu, 
diedųk, Petrai Iljičiau. Jis 
kalbėjo, .aš klausiausi, k lyg 
ąš jo visiškai nemačiau, — 
“pastebėjau aš — sako Petras 
įljičius, — kaip, meldžiasi vi
rėja,” ir aš matau, kaip vir
tuvėje ant pečiaus, tikrai pri
valo virėja melstis... Ten ji 
gyvena ir meldžiasi... “Mums 
neaiškų ir mes negalime su
prasti, pet žmogus paprastas 
Šįrdžla, supranti, paprastas... 
Kai ji meldėsi ir yisus minėjo, 
tai taip nięk° ir nebuvo, o 
ka ji prisiminė jus, mane, tai

tų pasakė, aš pajutau tai, kad 
turėjo įvykti kas nors nepa
prasto... “Juk ne veltui meldė
si visi paprastieji žmonės, 
žmones nuo gimimo dienos!” 
Ir aš supratau taip, kad Die
vas sugrįžo prie virėjos. O 
Petras įljičius Visai nuėjo nie
kais, bet visgi kalbėjo. — Pa
sirodė jai lyg paveikslas... — 
Aš jaučiau save esant nekvai
li u, todėl, kad jeigu ir ne Die
vus, bet visgi kas nors tokio 
gero! — Pasirodė jai paveiks
las, bet tik nępaveįksle!,.. Po 
to diedukas v>sai išnyko. Aš 
susimaišiau: čia kas kitas, o 
ne paveikslas, kas visai suar
dė ipano ramybę. Kad atkar
toti tų, matomai, būtinai rei
kėjo sunaikinti tai, kas vaidi
nosi kambario kampe ir cypė. 
Aišku, kad tai buvo paprasta 
pelė... ji kų taį graužė ir krab
ždėjo... ji lyg dargi ir linksmi
nosi. Mane apėmė liudesis... 
pelė kaip graužė, taip graužė 
ir tiek... čia aš ir nubudau!

—Tąų reikėjo dar truputi 
pamiegoti, — Saninas paste
bėjo.

—Ąš ir pats paskui susipra
tau !

Nežiūrint j Ivanovo juokau
jantį |nnų, buvo matyt, kad 
sapnas kažkodėl į jį labai pa
veikė, ir jo sielos gilumoj iš
šaukė kokią tai baimę. Jis 
žvairai nusijuokė įr ėmėsi už 
alaus. Vįsi tylėjo. Tylumoje 
lyg pasidarė tamsiau už bal
kono, pasidarė visiems nelink
smą, q nuobodu įr liūdna. Ne
suprantamas sapnas pasirodė 
juokingas ir neįtikinantis, tik
ta; pasąkptojui silpna bai
mes įr liūdesio vilnis įstrigo į 
Širdį.
„ —Taip, — triumfališkąį iš
tarė Petras įljičius: — jus visi 
išmintingi, jus išminįingi, 
kaįp velniai, o tą; yrą kąs 
tokio... yra!... Ir jus nežinote 
jo, o jis jums sako...

Ar tai giesmininko balse, ar 
tai tamsoje, kuri aplink apsu
po,’ ’hr permirkusiuose nuo 
degtinės smegenyse, ar gal 
būt, pasirodė aiški gyvenimo 
ir mirties paslaptis ir betvar
kė, bet buvo kas tokio, kad 
kiekvieno sieloje atsiliepė:

—O jeigu... o jeigu “yra!”... 
Saninas atsikėlė, ir jo ra

miame, kaip visuomet, veido, 
matėsi nuobodulis. Jis nusi
žiovavo ir mostelėjo ranka.

(Bus daugiau)

yrą ir Sąninų, taį”...—kai jis Garsinkitės Naujienose
1 '"crni w. u nu jj jų žuir

Garsus ąpcią|istąs rašytojas Upton Sinclair, 66 m., kurio 
veikalas apie lietuvius darbininkus Chicagos skerdyklose “Rais- 
tąs” savą |ą;ku buvo sukėlęs didelį triukšmą net ir pačiame 
Rongręsę, dabUT perėjo pas demokratus ir ieškos demokratų 
i|ominacijps į Culif orui jos gubernatorius. J;s prižada pravesti 
didelių reformų. Jo kąųdidaturą pasižadėjo remti technokratų 
draugija Utopia, Ine., turinti vieji Los Angeles 200,000 narių.
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Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAVV

Garsinkitės Naujienos?

Kur Linksmai Laiką Praleisti
Dalyvaus Lietuvių Dienoje

Drabužiu Plovyklių

betlrink 
artistic 

Ąąk fter

Pa- 
žodžiai

tfomencę, IĮL, 
bėga graži upe Momence. 
pp. Valaičiai mano pasil- 
per kiek laiko, nes per il- 
metus būnant biznyje, la-

Kad lietuviai interesuojasi 
Llietuvių Diena Pasaulinėj Pa
rodoj, kuri įvyks rytoj, parodo 
ir p-ios K. Varekojienos žygis. 
Ji net iš Rhinelander, Wisc.

ROUND ABOUT
TOWN 

with 
Fęlly and ApoJIę

NAUJIENOJ Chicago, I1K
It appears that A., mis-

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
OFISAS 7K AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th St, 
kampas Haltsed Stręeį Tel. YARDS 1829

Rytoj
“Lietuvių Diena 

šaulio Parodoje”, šie 
skamba netik tarp Amerikos
lietuvių. Netik lietuviai yra 
susidomėję demonstruoti savo 
kiuturingumą pasaulio akyse, 
bet ir svetimtaučiai atkreipė 
dėmesį arčiau pažint lietuvius—' 
jų pažangumą dailėje.

Per keletą savaičių, kada lau
kėsi Pasaulio Pąro<|oj Lietuvių į 
Dienos kviesliai—grupės ejaini-J 
ninku, muzikų ir šokėjų —ta
da anglų spauda plačiąi skelbė, 
kad Lietuvių Dięnoje progreso 
dvasios vaidinimas gali pralenk
ti daugelį kultūringų tautų.

Nėra mažiausios abejones, 
lietimai turi gerai sumokytus 
chorus, dainininkus-solistus, or
kestras ir šokėjų grupes. Dalis 
jų yra aukštąsias muzikos 
konservatorijas baigę. Kiti jau 
spėjo atsižymėti puikiausiose 
operose ir skaitomi prie gabiau
sių talentų. Jie atliks įspūdingą 
puikų vaidinimą ir mes 'turėsi
me didžiausį smagumą ju*o gė
rėtis Lietuvių Dienoje.

Kiekvienas savigerbis žmo
gus nenbri, kad kas blogai ma
nytų apie jį, taippat ir visi 
Amerikos lietuviai nenori, kad į 
juos svetimtaučiai žiūrėtų kai
po į nekulturingus žmones. Da
bar mums vienintelė proga pa
rodyti savo pažangumą ir kul
tūringumą. Tas bus atlikta kuo 
puikiausiai ir mes galėsime pa- 

- sididžiuoti.
Rytoj lietuvių istoriška die

na Pasaulio Parodoje. Tad, nors 
tuo laiku užmirškime politinius 
ir tikybinius įsitikinimus. Ma
siniu pasirodymu atstovąukim 
lietuvybės dvasią Pasaulio Par 
rodos akyse. Pasirodykim, kad j 
mes esam lietuviai, kultūringos' 
tautos žmonės.

Lietuvių Dienos 
rengimo šulas

K. Stepopąvičius

e
i i

Didelių ir svarbių darbų 
atliko K. Steponavičius, Pir
myn choro vedėjas, lietuvių 
dienos programo rengime. Jo 
vedamas skaitlingas Pirmyn 
choras užima svarbią vietą 
Lituvių Dvasios pažangos 
vaizduotėje, kuri bus atlikta 
rytoj pasaulinėje parodųje. Ę. 
Steponavičius suorkeątravę di
delę didžiumą muzikos lietu
vių dienos programai. Jis 
taipgi dalinai diriguos orkest
rą būtent kada bus žaidžiama 
Karnavičiaus rapsodija. Jis 
buvo Lietuvių Dienos progra
mo komisijos veikliausiu nariu. 
Jis buvo Lietuvių Dienos kvie
sliu organizavimo komisijos 
pirmininku, ir su savo kvies
liais išgarsino lietuvių dieną 
ir lietuvių vardą taip, kaip 
dar niekad tas nebuvo pada
ryta.

Dainuos Pasaulio 
Parodoj rytoj

jusi mus savo dainomis jau 
daugelį metų, ji įkvepia niu- chose a shoulder to weep oh. 
sų jaunimui dainų meilę, ir Similarly it happened in the 
mes girdime šiandien ne vie- case of a certain young maid- 
ną musų vaikiną ar mergai- en who skyrocketed into pro- 
tę gražiai dainuojant tik ačiū minence only to 
ponįai Steponavičienei. Ryloj 
yėl išgirsime ją pa$ą dainuo
jant.

Waterburiečiai atvy
ko į Pasaulio Paroda

Prąpąs Matusevi$ą ię sūnys 
Antpilą, ipnas Gęlųmbauskis 
ir Mys. HiMįenė iš \Yąfęrbury, 
Conp., ątyą^|avo vąfcąr pama
tyti pąąaųlip Parodoje Ųiętuvių 
Dieppg pręgręmą.

Sustojo pas p. Liutkų, 2230 
Blue Island Avė. Svečiai bus 
Chicagoje 15 dienų. !P-as Ma- 
tusevičia nori pamatyti savo 
senus draugus, Joną, Stasį ir 
Jurgį Stulginskus. 1902 m. p. 
Matusevičia gyveno Chicagoje 
ir išvažiavo į Waterbury.

P-įą Stra^dįepe Chięagpje
Taipgi Chicagoje dabartinių 

laiku lankosi ir p. A. Strazdie
nė iš Detroit, Mich., žmona 
veikėjo drg. Antano Strazdo 
žmona. Ji taipgi žądą dalyvauti 
Lietuvių Dienoj.

Laukiama daugiau svečių
Antanas Poška, p. Paulikas 

su daugiau palydovų iš Omaho, 
Neb., atvyksta į Chicago. Jie 
manė padaryti “surprise” čika- 
giečiams. Nieko nepranešę pasi
leido į kelionę. Bet staiga iš 
Omaho telegrama pasiekė Nau- 
jįęnų reporterį, kad oipahįęčįai 
kelyje.

Kaip telegrama praneša, A. 
Ppška ir kiti apsistos Chicago
je pas Jonn Bulaw, adresu 
3907 N. Norcįicą Ąve.

Omahiečiai šiandien pasieks 
Chicągo. Rytoj dąlyvaus IPa- 
saulio Parodos Lietuvių Dienoj.

Rep. F. B.

gaged to the six-footer of a 
nDtc/c” J., — or is she? C’mon, 
kids, don’t tell us it’s cooling 
off.

Oh, well, something elsc is 
ųpll! Yąssųh, ą Yį- 

Vąęious, demoisęlle,
Who claims ČAN’T STANP 
|)ią poetry, |s peverthpjess (or 
m#re, on t,mt accoynl) qwi(e 
anxious to męet the blond, 
“literatus” Bunni Sovetski.

Two others iiiet some time 
ago. Long enough ago for 

Neither j "Geddy” Zuris to becomc en-

P-ia K. Varekojiene 
iš Rhinelander, Wisc. 
atvyko i Liet. Dieną

specialiai atvažiavo šiomis die
nomis Chicagon, kad pamatyti 
ir išgirsti Lietuvių Dienos pro
gramą.

Ta pačia proga p-nia Vare
kojiene žada pasisvečiuoti ir at
lankyti draugus bei gimipęs 
Chicagoje. —V...

find that 
spurs apd epaujęts arę qot 
always prancin^ about ęijjoy- 
ing tlįę bliss of (ycedopĮ and 
that sonięfįipcs tbey ąre sub- 
jectcd to the stern and warn- 
ing glances of a so-called bet- 
ter half.

Great was the sorrow of the 
ncw luminary. Tears flooded 
her longing eycs.
sppthing strains of ipųMP Whąį agąįp? we.
ęhęęrful throngs sgFrmindlPg ThU t^Įy hflflestly 
ęoųUI bring .her fqr|b frppi jiermapęptly, ąęz ftę. Būt, 
jp|$ęry. yfllpęll bct|ęp verįfy thę $tate-

Thpn, alas,, ą fiepi|iąh ipęyt by cqpąųltiqgį Mfw Nau- 
thpųgbt entcrct'h tbę inip^ pf.ąętfg.
thę ąpurned fair lyąjįlęp. Her 
eyeą ))lazeth with hątęęd for 
all mankind. She bringetb out| 
her feminine cliarms with lots 
of powder and rouge. Those 
cliarms she excrciseth upon 
all men only to east ye vietinis 
aside likę unworthy vermin! 
Men, beware, a ncw Clcopatra 
cqmeth forth!

Frank Valaitis par. 
davė biznį; važiuo 

ja atostogoms
18 AP1ELINKĖ.— Frank Va- 

ląitis, plačiai žinomas Chicagos 
visuomenei, kaipo progresyvių 
draugijų darbuotojas (Chicagos 
Lietuvių Draugija, Namų Savi
ninkų Draugija ir SLA. 129 
kuopa) ir delegatas į SLA. 
seimą, Detroite, rugpiučio 2 d., 
pardavė savo alinę, 2024 Canal- 
port avenue. Alinęs naują sa
vininkė yra Petronėlė Tumpis, 
sena Canalport gyventoja, ir 
pirmiau* buvusi biznyje šioje 
apielinkėje.

P-as F. Valaitis ir p. Valai
tienė išvažiuoja atostogoms į 
Kurtz Besort, 
kur 
Ten 
sėti 
gus 
bai pavargo.—Senas Petras.

|ę find out just what*s

A. Salaveičikintė-StepO’ 
naviiienė

Musų nenuoalsi dainininke 
ir muzikos mokytoja Anele 
Salaveįdikiutč-Stepopąvičiepė, 

trumpiau angliškai Alice Ste- 
phens, rengiasi duoti mums 
didelį malonumą dainuodama
lietuvių dienos programe pui
kias lietuvių liąudies dąinęs. 
Iš lietuvių moterų muzikos ir 
dainų srityje gal nei vįepa ki
ta tiek daug nepąsidąrhąvo, 
kaip ponia Steponavičiene. 
Pati puiki dąiųinipkė, žąvė-

TAUTŲ KĄRNIVALAS” PARODOJ

AVJiąt straųge creaturcs 
thęse hųmąps ąre! Glib arę 
t|įę tales they ręcoųųt įų mp? 
ments when desire to confide 
and weep pn shoųĮdęrs movės 
t|iem to great aųd stįrring 
ęloqųęnce. bjųpięraųs ąrę ||iefr 
sad, sad words and burųing 
ą^ę their teęrs. More dire are 
their fates t|ian those of the 
ptlmrs.

Būt just t|)c sąmc, Dear A., 
Wę mųsį ąąy |Q ypu tjiąt, Ypy 
cąn love špme of the ^opien 
ajl t|ię įiipe, yoų ęap Ipve all 
of the women soinę of t|ie 
tįiyę, bu į yqu ęan’t |pve ęl, 
of the women ąll pf tl)e time.

r." '"Į ■; .1 ■ ■ ; ■ ■ > ■■ I——11II Į.' < ;i;; ... ■> .
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ST. PAŲL’S 
HOSPITAL 
828 W. 35th Place 

Tel. YARDS 2909 
Te|. BOUUEVARP 6960 

CHICAGO, ILL. '

Pereitą šeštadienį Parodoje įvyko “Tautų Karnivąląs”, hų- 
pame dalyvavo ir lietuviai. Paveikslas parodo vėliavų eiseną 
maršuojant į Fordo Parką, kur iškilmės įvyko. Vėliavą neša 
Lietuvių Kareivių Draugijos narys, šalę jo p-lė E. Mikužiutė, 
Lietuvių Dienos komiteto sekretorė, tautiškame kostiume.

St. PguVą yra tusu apielinkės H* 
goninė, kup kiekyienąp) ligoniui 

monįapsir 
y«iMus patarnavimas. Medikais, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar
navimas už 10 dienu, normaliuo
se atsitikimuose 850,00. Išėmimas 
tonsilu, daktaro patarnavimas, 
ligoninė ir operacijos kambario 
sąskaita kainuoja $20,00.

Again, wl)ąt ą f|ę|dę PDMic 
we bave. First it clamors for 
news, Ncws, — NEWS too 
hot for narnės to be mention- 
ed U)erpwitĮj. it want$ 
pąipęs ęgąįn. Very oi)!, 
faithful public, vye ąęquiescc 
to Jby whims and clamors:

Stanley Barr is out in Cali- 
foru i a tliese days, bragging 
just as usual.

Arėjas Vitkauskas is štili in 
Detyoit which be evidently 
finds mpre responsive to his 
blond, blue-eyed virility. Hast 
thou forgotteri, ob! self-made 
poet of our natiVc land abroad, 
the ones and one you desert- 
ed i n Chicago and vvho are 
ą-ycarning fdt your return- 
ing?

-i. ■

U'ene Juozaitis, formcrly of 
Chicago, now <of Lithuania, is 
bappily engaged to a dashing 
Lithuanian charmcr, if rumor 
be true.

Mayfoe, that’š why Mis. Juo
zaitis hųrried" away to her 
chąrpied and charming daugh- 
ter 
Wbat.

, • ' i'

Meanw)iile,. John Balanda 
is at liome fixing the piano.

And bis sister is štili en-

I|l otlW JWls of U- s:t 
with alj Cftlm ąnd seplpusnesą, 

\joe V atkala is sensibly study- 
ing at one of the elite schools 
out east.

What Georgie Stephens is 
a-doing away out there from 
here, we. don*t know, we don’t 
kųoiy.

Shernqiti^ b°WeVPr> 
we know is oųt east yvinųing 
more swimming honors for 
herself, for Chicago, and for 
the Li|hųgpians, incidentally.

Rpturnipg back liome, we 
pick on the peaceful pipc of 
Anthony Royce which does 
make him look kind-a mature, 
don’t you know, and so un- 
perturbcd, if you pleasc.

Ncxt, wc mect the flashing 
white teeth of the smiling, 
tanned Al Bagdon.

And now that we’re on the 
southside, we also 
ourselves of the 
“Benny” Balickas. 
who beeth her latest model. 
And also ask her how her 
work progresseth at a certain 
nortlisjide stūmio./

Others”>’whom we mįghf 
ąuestion are Dr. J. Ruseli 
and Atty. A. A. Dobbs. How 
DID you enjoy the moonlight 
pienie, gentlemcn, one reccnt 
moonlit Saturday eve or 
night? How did you? And 
what did you?

— Polly and A polio.

Lietuviškos linksmybės kampelis pačiame di
džiame mieste. Arti pasaulinės parodos, šal
tos alus, gardi Lietuviška degtinė, taip ir 
luboki gėpmąi. Veltui užkandžiai. Muzika 
kas vakarus, pražiąs “Hostęsses” kurios gra
žią! pa dainuoja prig microphono. Taipgi gra
lį vėsi vieta. Fraįau atsilankyti — busite 
užganėdinti.

EMMA’s Castle Cąfe 
644 State Street

Up Ą#D SEE ME SOMETIME

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins Regėjimą

Ap jup]s reikįa akinių? Aš jau pri
taikiau akinių dėl 25,000 žmonių ir 
jie sutaupė pinigų. Jums apsimokės 
pasikalbėti su manim apie savo 
akis. VISI AKINIŲ STIKLAI SPE
CIALIAI ŠLIFUOJAMI.

■' ■ ■ ...................■■■■■

VIDURVAS ARINIS

Išpardavimas
GALUTINAI

KAINOS sumažintos
ANT

REFRICERATORIIJ
IR

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LITHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Puik) valgykla, skanus valgiai ir gėrimai! 

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

“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sekmadieniais.
LITHUĄNIAN VĮLLĄ 

11212 So. Western Av?„ . Čhięągp, I|J. 
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 S. Halsted St., Chicago

""W

Sveikinu Lietuvių 
DIENA PASAULIO PARODOJ 

Z. S. MicKevice ®. Co 
REAL ĖST ATE, LOANS & INSURANCE

2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

'i
tr* |W< I.Ul.į

DAILUS LAKĘ VIEW LODGE »
Puiki vieta išvažiuoti sekmadienio pietunįs, savaitės užbaigos 

parijui ar atostogoms. f
' "RąĮpie gaminami valgiai, moderniškas trobėsis, žuvavimns, 

maudymąsi ir. važinėjimas laiveliais privačianle ežere. .
Spdcialė mokestis $15.00 savaitei. / ! 1
lipkite U. S. 12 kelią iki New Buffalo, Mich.: M. 60 iki Niles.

40 iki Decatur, Mich., 4 mylios i šiaure iki Lake View Lodge.

A. ZURIS, Pan Pan, Midi.
Informacijos —■ Hemlock 8983 po 1 (> vai. vakare.

M

Šios pagarsėję
MAYTAG 

plovykles pilnai dirbtuvės 
peniau j intos, pirmiau par
siduoda vo po $175.00, šia
me išpardavime sumažin
ta kaina tik

49.50
Naujausios 1935 metų ma
dos MAYTAG plovykles 
nąrsiduodą tįk po

59.50
Ęiįps nuo $29.50 iki $99.50

N e g i r d e tai numažintos 
kainos ant visokių augštos 
rųšies

REFRIGERATORIŲ
Naujausios Mados, pilnos 
šeimyniškos micros refri- 
geratoriai, verti vieno treč
dalio daugiau; čia parsi
duoda tik po

89.50
Riti nuo $25.00 iki $25Q

> ............— »■- ..........      y .
LęUgvUS Išmokėjimui Pritaikomi Visiem?.

Didelė nuolaida už senas plpvykles ar ledaunes 
į mainus ant naujų.

SĮe pasiulyniaĮ trųrypani laikui. Matykite tuojaus

tfK G» ,jT* w R I

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

CHICAGO, ILL.
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Programas
Koncertinė Dalis

Kaip puse po septynių Court of States scenoje prasidės
> 1 , ' • į ‘ ’

- Lietuvių Dienos puikus žavėjantis ” programas, kurio pirmoj 
dalyj dainuos garsiausia lietuvių dainininkė BRONĖ DRANGE- 

_ LIENĖ (BARBORA DARLYS), Chicago Grand Operos solistė.
Dainuos taipgi žymiausios lietuvių dainininkės A. Salaveičikiu- 
tė-Steponavičienė ir Helena Pečiukaitė ir Chicagos lietuvių 
mėgiamiausias tenoras Antanas Kaminskas. Simfonijos orkes
trą gros dar niekad negirdėtas stebėtinai gražias M. Laurisch- 
kaus kompozicijas, o taipgi Karnavičiaus rapsodijų.

Toliaus seks milžiniškas masinis vaidinimas, kuriame dai
nomis, muzika ir šokiais bus vaizduojama

Lietuvių Pažangos Dvasia
Vadovybėje musų visų gerbiamo muziko Jono Bijansko, 

pasaulio parodos lietuvių vaikų choras, Petro Sarpaliaus pri
rengtas, A. Andrejevo šokėjų grupės, Vytauto Beliajaus šokė
jai ir šokėjos, Birutės choras, K. Steponavičiaus vedamas Pir
myn choras ir simfonijos orkestrą atliks ta puikų masinį vai 
dinima. Lietuvių Dienos karalaitė-Miss Lithuania-bus vyriau
sia šito įspūdingo paveikslo figūra ir savimi ji perstatys Lietu
vą ir Lietuvių Pažangos Dvasia. Prie šito didelio vaidinimo mu
sų jaunimas rengėsi stropiai ir su dideliu pasišventimu. Lietu
vių Pažangos Dvasios vaizdavimas duos mums didžiausio pa
sigėrėjimo ir įgytų įspūdžių mes ilgai negalėsime užmiršti.

Tai bus puikiausia niekad neužiųirština Lietuvių Diena Pa
saulio Parodoje. Visi jos nekantriai laukia, visi joj dalyvaus ir 
turės iš to labai dideli malonumų.
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Pasaulio parodos benas
Dariaus-Girėno Postas •> ;i. t?!b
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Dariaus-Girėno Auxiliary 
Vaikų choras 
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Vaikų šokėjų grupė
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Lietuvių Jaunimo Draugija 
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Lietuvių Dienos Karalaitė su savo garbės draugėmis pui
kiame vežime
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Lietuvių Kareivių Draugija
“Lietuva” benas 

' ■ y ■ . ■
y ■ y.

Birute
Pirmyn
Raudonos Rožės Kliubas
Ryto žvaigždės Kliubas
Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas
SLA. 178 kuopa ir kitos SLA kuopos
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Vaidylos.
Parado generolas K. P. Deveikis.

. ••: j r ■- ■. ::

yy? y
■

??; ■ ’

y
M; h j-, 
y: fey ši: 

i., -yyy. y

y.! y: ■

S!
:>■' '■?

;yy.

y
::

y-yy.;
B'-

•?y y y y 
B; BBBB;

H - ..

jy y -■ 
yyyy. -y- 
■y > .

y '.
t--

B: :<■ 
y y., 'y 
yyy / y . 
y ,\ ■ ■ y 
y.,;: y ■

■■ ■■

J'

■r-

y 

.
.■■■■■ ■

■ 'y B.B B-. B ?

■|y <. ■
>"■ : y ; ■
■y y.-y. y

■ ■

: ’ .. /

: y

L k 

b

yy

■ ■ ■

.■

. i.'!!

u$;įi

V

•><

'y.

., r ji-,'.- :,/ ,
-i .B

<

i!

h



šeštadienis, rUgp 1934

RADIO

Garsinkitčs Naujienose

Helena Pečiukaile
Lietuviai Daktarai

pro
Lietuvės Akušerės

D) U Mrs. Anelia

Ofisas

im
Graboriai

F. Bulaw

PADEKAVONĖ

Telefonas Yards 0994

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

VisockisJuozapas

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

YRA 
PAVOJINGA

specialistą 
ted St.

Lietuviu Dienos 
darbininkai

Mažeika, telefonas

Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted Street, 
stropiai rengiasi pavaišinti sa
vo klausytojus su specialiai šatf- 
niu radio programų, kuris bus 
transliuotas rytoj, sekmadienį, 
11-tą vai. ryto, iš stoties WGES, 
1360 kilocycles.

Nuliude liekame, 
MOTERIS, PUSBROLIAI PUSSESERĖ, SVOGĘ 
RIS, ŠVOGERKĄ JR GIMINĖS,

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted St*. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8;80 
Nedildieniais pagal sutarti

tuviškai tariant, • Darius-Gire- 
nas Budavojimo ir Paskolos 
Bendrovė.

Permainymas buvo padary
tas, kad pagerbti musų gar
bingus didvyrius Darių ir Gi
rėną, ir padaryti jųjų atmin
tį daugiau praktiška kasdie
niniame gyvenime.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ryto 1934 m., sulaukės 42 metų

NEDĖLIOS DIENAI SMAGUS 
RADIO PROGRAMAS

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Laidotuvėse patarnauja graborius S 
Yards 1138.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

1 d. Kaži 
su bažnyti

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiučio 6 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 
‘ 4631 South Ashland Are, 

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Rockvell St 

Tel. Republic 9728

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Lietuvių dienos dar
bininkai, ženklelių ir 
programų pardavėjai ir 
tvarkos prižiur č t o j a i 
prašomi susirinkt rytoj 
prie 14-tos gatvės var
tų lygiai 3 vai. po piet, 
kad visi sykiu galėtu
mėt įeiti į pasaulio pa
rodą veltui.

Lietuvių Dienos 
Komitetas.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dainuos duete Pa 
šaulio parodoj

Kokios dainos bus dainuoja
mos ir kas jas išpildys neteko 
sužinoti, bet girdėjau, kaci bus 
keletas gerų dainininkių, dai
nininkų ir muzikų. Todėl, ne
pamirškite pasiklausyti.

—Rep. XXX.

BUDRIKO RADIO PROGRA 
MAI WCFL—WAAF

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

mas bus iš stoties WCFL, 970 
k., nuo 1 iki 1:30 po pietų, ku
riame dalyvaus žymi dainininkė 
p-nia Elena Rakauskienė, Bud- 
riko muzikantai ir kiti. Šiam 
irogramui pasibaigus bus kitas 
Budri ko programas iš stoties 
WAAF, 920 k., niro 1:30 iki 2 
vai., po pietų su surinkta re
produkcija musų gražių dąinų 
ir muzikos. Kiekvienam bus 
malonu pasiklausyti šių abiejų 
programų.—V.

Susipažinkite: “Da- 
rius-Girėnas Statymo 

ir Budavoiimo 
Spulka”

J. Gediminas palai 
dotas

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tarp Chicagos 
Lietuvių

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso TeLi Boulevard 7820 
Narna Tel. Prospect 1980

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So, Hermitage Avenue

Lietuvių dienai pri 
rengė vaikus ir “Lie 

tuva” beną

siems iš kapinių jis surengė 
šaunius pietus velionio. Gedimi
no namuose

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 ild 12

Rez. Telephone Plaza 2400

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—*i. nuo 6 iki F 

Nerišliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel, Monro© 8377CHICAGO ORTOPEDIC CO.

183 West Lake St., Arti Wells St^

rugpiučio 1 dieną, 2:30 valandą 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr.. 

Gudų kaime, Nemakščių parapijoj. Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliūdima moterį Vincentą po tėvais Shipilaitę, 
du pusbrolius Kazimierą ir Joną Visockius, pussesere ir švoge- 
ri Petronėle ir Pranciškų Dailidonį, švogerį ir švogerką Antaną 
ir Juzefą KukoraiČius, o laetuvoj tetą, pussesere ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 3512 Lowe Avė.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

- L_ * *

2314 W
Tel. Canal 2515 arba 2516

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III

Tel. Cicero 5927

I., J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

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

Jonas Gediminas, staigiai 
ręs širdies liga liepos 29 d., 
vo palaidotas rugp 
mierinėse kapinėse 
nėmis iškilmėmis.

Laidotuvėse dalyvavo didžiu
ma roselandiečių, nes velionis 
prieš 1913 metus atvykęs Ame
rikon apsigyveno Roselande, 
kur jis užsiėmė dailydyste iki 
pat mirties?’’■ v ‘V3-

Per 21 metus gyvendamas 
Roselande,.įsigijo daugelį drau
gų, kurie išpuošė jo kapų pui
kiomis gėlėmis.

J. Gediminas gimė 1892 m. 
Žilaiėių kaime, Telšių apskr. 
Atvykęs Amerikon po 5-kių 
metų apsivedė jauną gražią 
Agotą, o po 16 metų ženybinio 
gyvepimo mirė ir paliko nuliū
dime dar ir dukterį Sofiją.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
borius J. J. Bagdonas ir gražu

les. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

K. Jarusz
Physięal Therapy 

and Midwife 
6109 S. Alba n j 

Avenue 
Phone 

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

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.

Dr, S. NAIKELJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Nuliude liekame,
Moteris ELŽBIETA ir Dukterėlė JOHANNA

A. A. Jonas Končius mirė liepos 25 dieną ir palaidotas tapo 
liepos 28 diena, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ir palydėjo jį į ta neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po. reiškiame giliausią padėka dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dva
siškam tėvui, Kun. Baltučiui ir jo asistentams, kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; dėkavojame graboriui J. J. Bagdo
nui. kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydė
jo jį j amžinantį, o mums palengvino perkasti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame visiems giminėms ir draugams už gėles ir už 
mišias, vargonininkam ir grabnešiams už dalyvavimą laidotuvėse 
ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas vyras ir tėvelis sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Rea. Hyde Park 8395

Dr.SusannaA.Slakis
Moterų ir vai!
6900 So. 1

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

Birželio 29 d., 8 vai. vaka
re įvy^ko Lietuvos Vyčių 
Building and Loan Associa- 
tion metinis šėrininkų susi
rinkimas, bendroves raštinėje, 
3251 So. Halsted St. Po išklau- 
simo valdybos raportų, priei
ta prie sumanymo permainy
ti bendroves vardą, Lietuvos 
Vyčių Building and Loan As- 
sociation į DARIUS-GIRfiNAS 
Building and Loan Associa- 
tion. Tas sumanymas buvo 
vienbalsiai priimtas, ir dabar 
minėta bendrovė vadinsis, lie-

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W, Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
Re*. 5349 So, Hermjtąge Ata, 

Vakarais nuo % 
Tel Prospect 1610 . .

Musų kompozitorius Petras 
Sarpalius su visa širdžia sto
jo į pagalbą Lietuvių Dienos 
programų kuopuikiausiam su- 
taisymui. Kada jis pamatė, 
kad kerštininkai nori atitrau
kti musų vaikučius nuo daly
vavimo pasaulio parodos pro
gramų, jis karštai' pareiškė 
Lietuvių Dienos komiteto pir
mininkui, “Jay, the kids are 
with you, just eall them to
ge ther. 1’11 teaeli them every 
day if necessary, and we vvill 
have the best children’s chorus 
at the World’s Fair”. Taip tas 
ir įvyko. Petro sumokinti vai
kučiai lietuvių dienoj pasiro
dys puikiausia.

Petras Sarpalius taipgi pa
tapo “Lietuva” b.eno dirigen
tu. Su juo “Lietuva” Lenas 
atgijo, ir rytoj lietuvių para
de nustebins svietą savo gra
žia ir skardžia muzika.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Ro»d 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredo* ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefoną© Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvveil Street 

Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel» Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų £ viap 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. No- 
dėliomis ir šventadieniai* 10—12 

dienų.

Darius-Girėnas 
ir Paskolos Ben- 

aldyba ir direktoriai 
Baltutis, F..

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

'CICEB0. ILK. —u:

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7.-"8 
S<Bredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6681 So. California Avenue
VfllefnnH* Renublir 7868

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu).

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipia™ i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos 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

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už £25.00 ir ąugščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
568 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Laidotuvėse dalyvavo skaitliu 
gas būrelis žmonių

Ryt dieną Jos. F. Budriko ra
dio ir rakandų krautuvė, adresu 
3417 S. Halsted st. duos du 
puikius radio programus iš 
dviejų stočių. Pirmas progra-

A.+ A.
JUOZAPAS VISOCKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1 dieną, 2:30 valan
da ryto 1984 m., sulaukės 42 
metu amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr.. Gudu kaime, Ne
makščių parapijoj. Amerikoj 
išgyveno 21 metus. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Vin
centą po tėvais Shipilaitę, du 
pusbrolius Kazimierą ir Joną 
Visockius, pussesere ir švoge- 
rį Petronėlę ir Pranciškų Dai
lidonį, švogerį ir švogerką An
taną ir Juzefą Kukoraičius, o 
IJetuvoj tetą, pussesere ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3512 Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ni, rugpiučio 6 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. ,

Visi A. A. Juozapo Visoc
kio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Pusbroliai, Pus
seserė. švogeriš, švogerką 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnaują gra
borius S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138.

Visi A. A. Juozapo Visockio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^^_Tel. Yards 1829 
— Pritaiko Akinius

—-— Kreivas Akis
Ištaiso.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Helena Pečiukailė turi pui
kų malonų soprano balsą, gi
liai atjaučia muziką ir dai
nuoja su dideliu švelnumu 
Visi ją atsimena iš operačių 
ypač iš Raganiaus, kur ji 
puikiai pasirodė.

Rytoj lietuvių dienos 
grame pasaulio parodoj 
Iena Pečiukaitė kartu su 
su tenoru Antanu Kaminsku 
dainuos duetą iš operos “Eg
le, palčių Karalienė”.

Dr. Vincent S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS 

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

756 W. 35 St. 
Telefonas Yards 0344 

CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 280(1

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

su darbu busite užganėdinti.
12 23rd PI., Chicago

Permainymas vardo liko 
įrekorduotas Illinois Valstijo
je, ir valdžios užtvirtintas, 
Taigi nuo dabar musų ben
drovė turės garbingą vardą, 
ir sykiu primins mums vi
siems musų didvyrių garbin
gus žygius.

Prisirašyti prie bendrovės 
galima, pradedant mokėti tik 
po 25 centus kas savaitę, ar
ba ir po daugiau.

Raštinė randami, 3251 So. 
Halsted St. Atdara kas antra
dienis, nuo 
vakaro.

Dabartine 
Budavojimo 
drovūs 
v ra sekami 
Bastis, A. J. Garuckas, P. Gu 
das, A. J. Overlingas, J. Pui- 
šis. C. Stulas, V. M. Stulpi 
nas, ir G. Žakas. Valdyba: 
John Baltutis, pirm.; J. Pui 
šis, vice-pirm.; V. M. Stulpi
nas, ižd.; A. J. Garuckas, rašt 
ir V. W. Rutkauskas — Ad 
vokalas Notaras.

Serininkas.

MEN0S R U P T U R A
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikei palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Gumines pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN 
is įtosuos

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Centrai 7464

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Ofiso Tel, Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669Dr. V. E. Sedlinskis

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as
- Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

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

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

lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
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Šeštadienis, rugp. 4, 1924

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITE SU SAVO GARBĖS DRAUGĖMIS

Iš kairės j dešinę: Julia Jankauskaitė, Felicija Nausėdaitė, Julia Saduliutė, lietuvių dienos ka
ralaitė Elena Stankiutė, Adelė Rakauskaitė, Aldona Kunigonis ir Helena Vespender.

. .......... . .... ........ . .. .................... ............ .. ' .... ...... 1

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes -iš naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Pirkite sau automobili dabar 
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karus priimama maihams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kieavicnam karui duodama 90 dieijų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas
D E SOTO, vėliausias 1931, 4 <lu- 
.ų seuan.
tas, važiuotas vos keletą 
mynų. Garantuojiunė, kad 
visai naujas. įrengtas 
gtu st.KiU. 6 drauniai 
G tairai kaip visai nauji, 
vo .$1,350 mažiaus nei 7 
a.gal. Musų kaina 
tlK ....................... '....
PONTlAC vėliausias 1931 sedan. 
TuJ.ilas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
Uouvuves. is.eūaip i.esakysit, kad 
šis karas buvo varto.as.

VeiK nevarto- 
šimtų 

yra kaip 
su sau- 
rutai ir 

Kašta- 
mėnesiai 
*275

__ ____  __ T _.............. Garan
tuojamas kaip naujas. 
Musu kaina uk ...........

juos 4:
Visi

BUICK — Mes turime 
1930, 1931 ir 1932 sedanus, 
jie pųikiusiam stovy ir turi musų 
pilną 90 dienų garantiją 
Kaina tik .........  ......
CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastą garantiją; *335 
OLDSMOBILE DeLuxė 1931 Coupe 
Dailus karas ir garan- 
tuotas kaip naujas, tik

Crane Coal Co.

Už teisybę i viams skirtoj dienoj, rugp. 5, 
1934, dalyvauja ir Romos ka-

sugebantis rimtai ir garbingai 
atlikti.

HUPMOBILE DeLuxe 1931 sedan 
—kaip naujas; G dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios $9 O C 
dėmės; tik ..................... CtO
CADILLAC, vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. B< 
kios dėmės

jo- 
viduj ar oro pusėj. 

Kaštavo $<1400. Musų Č
PACKARD 1931 sedan. šis karas 
priklausė žymiam bankieriui. Bu
vo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. 55 O E 
Musų kaina tik .............
FRANRLIN 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 ............ 1......
DE SOTO 1931 DeLuxe sedan — 
garantuotas kad geras, *245 
STUDEBAKER 1931 DeLuxe se
dan — garantuotas to- 
bulumas, tik .................

Ir daug kitų. Pasinaudokite 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.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

5332 So. Lone Avė.

TEL. REPUBL1C 8402

CIASSIFIEDADS
J

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS virėjas, vyras, 
kambarys, valgis ir alga.

5654 W. 64 th Place

r
POPIERUO.IAM ir PENTUOJAM

I Atliekame visus namų dabinimo
1 darbus. Darbas pigus ir užtikrin- 
' tas. 1934 m. nopieros rolė —• 5c.

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Cicero 645
--------------------------------------------- /

____ Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimai dėl že- 

noto be vaikų prie 1 ypatos, prie 
namų savininko, Brighton Parke.

2856 W. 39th St.

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fi.
Tel. Pullnian 3359

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

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam su valgiu ar be 
valgio, netoli Crawford Avė.

6128 So. Kedvale Avė.

RENDON šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos. Visi parankumai. 

16406 So. Fraiicisco Avė., telefonas 
į Prospect 4266.

'_______For Rent_______
RENDON G kambarių naujai de- 

i kuruotas flatas. Gera transportaci- 
ja, renda pigi, pirmas floras.

3120 So. Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

j PARDAVIMUI Grosernė ir Meat 
Market. Gerai einąs cash biznis. 
Visi inoderniški įrengimai. Daug 
stako, gera vieta. Kaina prieinama.

4457 Archer Avenue

“Draugas’’ No. 182 nigpiu-! 
čio 3 d., 1934 tilpo straipsnis! 
“Kų Žmonės Mąsto Apie Lic-j 
tuvių Dieną”. Po straipsniu j 
parašo vietoje yra “A. J. Ž.”j 
šio straipsnio rašytojas, par-| 
tinio fanatizmo pasigėręs, ne-' 
numano ką rašąs. Asmeninė 
neapykanta prieš Adv. Kičo-( 
fą Jurgelionį, it raudona gi-' 
ja, per visą straipsnį driekia-1 
si. Kur protas? Kur teisingu-1 
mas? Kam faktus savotiškai; 
iškraipo visuomenės klaidini-j 
mui. Pirmučiausiai, savo gry
nai Romos katalikišką parti-j 
ni veikimą, nuo lietuvių tau-; 
los atsiskyrimų vadina “Lie-I 
tuvių Diena”,... o visų lietu
vių tikybų ir srovių bendrą; 
Lietuviu Dienos Komitetą va-! 
dina “socialistų vakaras pa-! 
saulinėje parodoje”.

Pasaulinėje Parodoje lietu-1

talikai lietuviai. Štai “Drau
go” Rep. tame pat puslapyj 
rašo: “Kandidačių į ‘sociali
sto’ Jurgelionio karalaitę tar
pe DAUG buvo katalikių; jų 
tarpe ir Felicija Nausėdaitė 
(duktė Antaninos Nausiedie-j 
nes),... — karalaite išrinko i 
(Romos katalikę A. K. R.) E. 
Stankiutę iš Brighton Park’o... 
Justinas Mackiewicz atliko k a- 
rimavimo ceremonijas.... Be
je, džiurėj ir Dr. S. Slakienė, 
Romos Katalikų Moterų Są
jungos centro daktarė-kvotė- 
ja..... ” Ir čionai, Jurgelionis
reiškęs socialistinę progreso 
dvasią!”

Kiek aš Adv. Kl. Jurgelio
nį pažįstu, jisai jokio socia
listinio darbo nedirba bent 
per pastarus 15 metų. Su de
mokratų partija darbuojasi, 
kurios kandidatu į Jungtinių 
Valstijų Prezidento vietą bu
vo Al. Smith — Romos kata-

Kad fanatikas A. J. ž. su 
savo katalikišku kromeliu bė
ga nuo visų lietuvių rengia
mos Pasaulinėje Parodoje 
Dienos į savo “dvasinių va- 
dovukų” parengta “šventą” 
vakarą, tiktai tam, kad savą
sias ištikimas aveles neprilei
sti gėrėtis “bedievių” kultū
riniu ir gražiu darbu. Ave
lės, tiktai fanatizmo nuodais 
penimos per “katalikišką” 
spaudą, nei nežinos kad Adv. 
Kl. Jurgelionis atliko garbin
gą ir didvyrišką darbą, save 
musų tautos garbei paauka
vęs.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Westel’n Avė.

18-TA GATVĖ
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.

MARQUETTE'PARK 
KARTANAS

2557 W. 69th Street?
Hemlock 0318

NARVID’S BAKERY
2424 W. 691h Street

Prospect 5705

BRIGHTON PARK
PEOPLE’S FURNITURE CO.

4183 So. Ąpęber Avenue 
Lafayeįtte 3171 

2536-40 W. 63rd Street

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, rugpiučio 5-tą d., Liberty 
Grove svetainėje, 4615 So. Mozart 
St., 12-tą vai. dienos.

Visi nariai-ėis skaitlingai daly
vaukite, nes yra daug svarbių ta
rimų ir raportų. Kurie esate pasi
likę su mokestimis, būtinai užsi
mokėkite, kad po laiko ncsigailč- 
tumėt.

— St. Narkis, sekretorius 
1900 W. 35th St.. Chicago, III.

S. L. A. 226 'kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, 7 d. rugpiučio, 
7:30 vai. vakaro, Association House. 
2150 West North Avė. Mąlonėkite 
visi nariai pribūti j susirinkimą 
Bus svarbių tarimų organizacijos 
reikaluose.

Bcn Aluzas, užr. rašt.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

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

likas. Jurgelionis kartu su 
Kongresmanu Sabath darba
vosi Romos kataliko Al Smith I
politiniais reikalais. Pastarai- 

i siais laikais Adv. Kl. Jurge
lionis darbuojasi dailiosios li- 

, t c ra hi ros dirvoje ir teatru 
scenos ir režisoriavimo tvar
kymu; už jį geresnio scenos 
žinovo lietuvių tarpe, bent Chi- 

Įcagojc, nėra. Jeigu Adv. Kl. 
'Jurgelionis studentaudamas ir 
buvo socialistas, o ir dabar, 

i kad ir butų atviras socialis
tas, jisai yra lietuvių tautai 
i žinomas kaipo poetas ir ar
tistas, aukštos kultūros darbą

Atsišaukimas į Ku
piškėnus ir apielin- 

kės lietuvuis
Kupiškėnai ir apielinkiu 

valsčių geros valios lietuviai! 
Mes niekuomet neatsiliekame 
nuo stropaus tautiško-progre- 
syvio darbo, bei veikimo.

Manau, ir šį kartą, Lietu
vių Dienoj, rugpiučio 5 d., 
Chicagos 100 metų sukaktu
vių parodoje, pasirodysime. 
Dalyvausime visi, kaip vie
nas.

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

Yarclsf 5069

BRIDGEPORT
PROGRESS FjŪRNITURE 

3222 So. Halpted Street 
Victory 4226

MR. KIRAS
3335 So. Halsted Street 

Yards 6894

NORTH SIDE
MORNING STAR CLUB
Wabansia & Robey Sts.

CICERO
K. P. DEVEIKIS

1518 So. 48th CL, Cicero

Taupyki! Dabar
ANT

“Westinghouse” Refrigeratorių

Taip ir reikia. Neatsilikite 
nuo progreso ir kultūringo lie
tuvių darbo. Pažiūros ir įsi
tikinimai nedaro skirtumo. 
Mes esame lietuviai ir turime 
stoti petis į petį lietuvių tau
tiškame veikime, kad parody
ti svetimai visuomenei, jog 
lietuviai yra susipratę kultū
riškai.

Jonas J. Kulis, 
K. B. K. A. Centro pirm.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 260 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks Ėį dieną rugpiučio 
2 vai. po pietų, M N. Masulio real 
estate ofise, 6641 So. Westei’n Avė.

Gerbiamieji nariai ir narės, ma
lonėkite skaitlingai dąlyvauti . šia
me susirinkime. Kuomet mes skait
lingai dalyvausime, tai tik tuomet 
galėsime ką naudingesnio nuveikti 
ir atsiekti. Kur yra daugybė, tai 
ten ir galybė.

M. Pallock, Sekr.

VASARINĖS KAINOS. Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg, 
$6.00; Mine run. $5.75; Screenings, 
$4.75. Grundy Mining Co., Cedar- 
crest 2011.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

CIASSIFIEDADS
- - .. — - ------

Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET

■ Tel. Yards 4996 
Chicago. Iii.

—O—
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTf 

Ar jusu stogas reikalauja patai 
symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

**•*-,*" O .. .
Tel. Y«rd. 840R

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratinp 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago. (1» 

Ofisas 8406 S. Halsted St

RENDAI gazolino stotis, du cot- 
tages ir gyvenimui namas. Viskas 
geroj padėty. Jim Baltrukas vieta, 
127th and Archer Avė., Lemont, 
Illinois.

PARDAVIMUI restaurantas, fik- 
čeriai, 25 pėdų kaunteris iš dviejų 
dalių, zaslanai, štymo stalas, mar
muriniu viršų stalas, kėdės, ledau- 
nė, kavai urna (virdulys), aiskry- 
mo šaldytuvas. 6100 So. State St.

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

PARDAVIMUI Beer Tavern, ge
ra vieta, daranti gerą bizni tarp 
dirbtuvių Clearinge. apgyventa sve
timtaučiais. 5617 W. 63 PI.

PARSIDUODA grosernė su namu 
arba be namo; pigiai, gera vieta.

3709 $o. Halsted St.
. .... :..........................*... —.............—.... ........... ... -

PARDUOSIU arba priimsiu part
neri i aludės bizni. Biznis išdirbtas 
gerai. 67^9 So. Halsted St.

———

TAVERNA pardavimui — viskas 
pilnai. Savininkas serga.

607 W; 63rd Street

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. pilnas stakas, geras biznis, 
išdirbtas Per 9 metus. Geras pir
kinys. 5258 So. Union Avė.

kol jų dar turime ant 

kų, kaina po

s178
ran-

ant 
mė

sų 5 metų gvarancija 
hermetiškai užtaisyto 
chanizmo po $1 į metus su 
kiekvienu refrigeratorių.

5.7 kub. pėdų. įtalpa

TAI JAU LABAI NUPIGINTA!
šis pasiūlymas yra geras tiktai tol, kol jų turime, o taip pigiai par
duodant jie greit išsibaigs. Todėl PASISKUBINKITE. TURIME IR 
KITU REFRIGERATORIŲ DAUG PIGIAU. ATEIKITE IR PA
TIRKITE

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 S. Halsted St. Chicago

v-------------- . ..... ■—..........- ' --------- 1

Pirkitės Išanksto 
Lietuvių Dienos 

ženklelius
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-

Bridgeportas. — Simano Daukan
to Draugijos mėnesinis susirinkimas 
ivyks sekmadienv, rugp. 5 d. Lie
tuvių Auditorijoj, 3138 So. Halsted 
St. Nariai turi būtinai atsilankyti 
ir, kurie skolingi draugijai, geisti
na, kad pasirūpintų apsimokėti. Taip 
pat primenama, kad sulig pusme
tinio susirinkimo nutarimu bus pri
imami i draugiją be jstojimo mo
kesčio jaunuoliai nuo 18 iki 80 me
tų, o nuo 30 iki 40 m. per pusę 
sumažinta mokestinei. Draugija kvie
čia atsilankyti j sekanti susirinki
mą ir prisirašyti. Taipjau tie na
riai, kurie yra apleidę draugiją dėl 
nekuriu priežasčių, bet ir vėl no
rėtų sugrįžti atgal, bus priimti be 
jstojimo mokesčio.

P. K., sekr.
.  ........... ,i—L

Dr-jos šv. Petronėlės susirinki
mas ivyks pirmadieni, rugpiučio 6 
d., 7:80 vai, vakare, šv. Jurgio pa
rapijos svet., 32nd Place ir Litua- 
nica Avė.

Narės malonėkite susirinkti, nes 
yrą daug svarbių reikalų aptarti.

O. KliučinskAitė, raSt.

1500
Chicagos Lietuvių 

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

įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon galima kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Ižymur 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininku biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met

LIETUVIO LUMBER ĮSTAIGA
Nužemintos kainos ant materiolo. 

Stogams popiera, rinos, lumberis ir 
millvvork, tavernų įrengimai, taipgi 
ūžimam darbus — naujų ir senų 
taisymą nupigintai; apskaitliavimas 
veltui. Atidarą kas vakaras ir ne
dėlioj. Builder Supply, 3553 South 
Halsted St., tel. Boulevard 8743. 
Savininkas S. Zolp.

nos ženkleli, nes be žen
klelių sėdynių nebus 
galima gauti.

Pirkitės Lietuvių Die
nos ženklelius išanksto. 
Juos galite gauti sekan
čiose vietose:

R CONRAD
PHQTOGRAFAS . 

Atidarė nuosavą mol 
derniską studija su 

Ffollywood šviesoms.
420W.63rdSt.
Fnglewood 5883-5840

Klausykite kasdien WCFL 12:25 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilirai jus sergate, 
nei kas snklido Jusi) ligoje. Jeigu jus 
rimtai "horltę būt išgydyti,' jus pasitei
raukite. Varlcur gydymo metodas, at- 
steigė tūkstančiams ūmomis ir kroni
komis ligomis sergančius į sveikatą.

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

EGZAMINACIJA DYKAI
Mos esame priešingi angštom ratoni, ku
rias Ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varlcur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuotnenė, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU. INKS
TU, KEPENŲ, KRAUJO, SKILVIO. 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE OISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria šių ūmių arba krontškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tat ateikite j Varlcur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DtKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg. 
Ofiso valandos: 10 iki 8 v. vak. kas
dien; Antrad. ir Penkt. 10 iki 0 v. v, 

Nedėlioj, 10 iki 1 v. po plet.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

PARDAVIMUI puikus dining-room 
setas, labai mažai vartotas, ir kiti 
namų rakandai. Pigiai.

3228 So. Union Avė.

Musical Instruments
______

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.

Partners Wanted
 P»S^

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.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bėkėri, pirma- 
rankį ar už antrarankį, prie viso
kios duonos ar bisketų. Esu blaivas 
ir pavienis. Prašau duoti žinoti laiš
ku. Joseph Maliešauskis, 4806 So. 
Wood St„ Chicago, III.

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

4554 So. Rockwell St.

MAINYSIU 6 flatų murini namą 
ant farmos. Taipgi parsiduoda Ta
vern su license ir rooming house.

1125 W. 59th Street

—o—
TURIU apleisti Chicagą, parduo

siu seną išdirbtą bizni (restoraną) 
labai pigiai, arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. 1947 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, mašina ledams šaldyti ir visi 
kiti įtaisymai; labai gera vieta mai
šytų tautu apgyventa; savininkas 
turi kitą bizni savo name.

6345 So. California Avė.
Tel. Hemlock 4555 
7:30 vai. vakarais

PARSIDUODA kriaučių šapa, dra
bužiu valymo ir taisymo. Vieta ge
ra, per 4 % metų išdirbta. Renda 
pigi — Storas ir 4 kambariai $15.00 
mėnesiui. Priežastis — važiuoju Lie
tuvon. Kas ateis, paims už pirmą 
pasiūlymą.

/ 6839 So. Loomis Blvd.

Farms For Sale
  Ūkiai Pardavi mui

FARMA pardavimui pigiai, mie
stely. gerai pripildyta ir įrengta. 
Rašykite Paul Lynch, Carney, Mich.
——————.i n i, ■ ■ i

Real Estate For Sale
Namai-žemėPardavimuj

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis .na
mas po 5 kambarius, visi įrengi
niai, 2 karų garažas. Pigiai.

8127 Emerald Avė.

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

MARQUETTE PARKE 6 kamba
riu bungalow, garadžius — $4,500.

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

CHAS. ZEKAS, 
3647 Archer Ąye. Virginia 0757

1 PAGYVENIMO namas, be sko
los, gražioj apielinkėį, modemiškas. 
Mainysiu ant bungalow ar 2 pa
gyvenimų mūrinio ar medinio na
mo Marąuette Park apielinkėj. Ar
ba pirksiu už cash, jeigu vertas. 
Adresuokite Naujienos, 1739 South 
Halsted St„ Box 145.




