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Gražiausias ir skaitlingiausias lietuvių 
pasirodymas pasaulinėj parodoj

ir

Lietuvos be-

Tai buvo taip gražu, taip pui
ku.

Tokia maloni diena, toks švel
nus vakaro dangus ir stebėti
nos pasaulio parodos šviesos.

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
save gerbiančių lietuvių.

šimtai artistų, dainininkų 
šokėjų.

Ilgos eilės puikių Lietuvos 
Amerikos vėliavų.

Lietuvos kareiviai.
Amerikos legiono lietuviai 

veteranai ir jų moterys, sese
rys, dukros uniformose.

Ilgos eilės lietuvių vaikučių 
lietuviškuose drabužiuose su 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis rankose.

Griausmingas 
nas.

Švelni simfonijos orkestrą.
Linksmos ir griaudžios lietu

vių melodijos paplitusios-viso
keriopais budais po erdvų vals
tijų kiemą.

Juros linksmų, rodos nega
linčių atsigerėti tokiu triumfa- 
lišku dailiu ir vieningu lietuvių 
pasirodymu veidų.

Tai čia viešpatavo tikroji lie
tuvių dvasia,—skaisti, maloni, 
drauginga, nežinanti keršto ar 
pagiežos, bet siekianti gražes
nių ir didesnių dalykų savo 
tautos ir žmonijos gyvenime.

Tą skaisčiąją lietuvių dvasią 
ir jų tikrąją išmintį labai pui
kiai savimi atvaizdavo Lietuvių 
Dienos karalaitė—Elena Stan- 
žitrtė—graži mandagi ir išmin
tinga mergelė, taip tinkamai tei
sėjų išrinkta tai garbingai ro-

Sekmadienio vakare rugpiučio 
5 dienų lietuvių dienos celeb
racijomis ir vaidinimu gėrėjosi 
visi lietuviai kas tik pajėgė at
vykti. Tokios didelės lietuvių 
minios dar niekad nebuvo ma
tyta. Ji buvo didesnė negu 
pereitų metų lietuvių dienoj.

O programų tai jau nėra ko 
lyginti.

Tuo tarpu1 kada pereitų me
tų programas pas visus pali
ko nesmagų skonį, nes tai buvo 
tikras jovalas, pilnas žemos 
klesos angliškų išsireiškimų, 
pilnas politikierių bei pagyrų ir 
išrodė kaip pigių “pofitišenų” 
wardos mitingas, šių metų pro
gramas atvaizdavo lietuvius 
gražiausioj šviesoj, buvo švel
nus, tvarkus, tikrai artistiškas 
ir paliko pas visus neišdildomą 
smagų įspūdį.

Pasaulio parodos vedėjai pri
pažino, kad dar nei viena tautapaz.11 iu, n. a u iiai nei viena tauta < vuaiu |paiv iiiu n.auauįi

tokio gražaus programo pašau-1 Harding prezidentavimo laiku
• • • y i • « t • • • _ 1 a *1
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Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Chicagoj ir apielinkėj nepa
stovus; kiek šiltesnis; lengvi 
pietų vėjai.

lio parodoj iki šiol nebuvo da
vusi.

Lietuvių vardas ir rekordas 
tokiu budu atsidūrė pirmoj 
vietoj tarp pasaulio tautų.

Tikrai Lietuvių Dienos Ko
mitetas adv. Kl. Jurgelionio va
dovybėje atsiekė lietuviams ko 
tai, nepaprastai smagaus ir ne
užmirštino. /

Lietuvių Dienos Komiteto 
sunkus darbas, nežiūrint į vi
sas kliūtis, tapo apvainikuotas 
didžiausiu triumfu.

Norima pasiekti ad 
mirolą Byrdą

MAžOJI AMERIKA, Antarc- 
tikoj, rugp. 6.— Tolimų pietų 
tyrinėtojų partija vėl išsirengė 
kelionėn iš savo bazės, kad pa
siekti vietą, kurioj yra admiro
las Byrd. Byrd randasi tik 120 
mylių toliau į pietus nuo svar
biosios tyrinėtojų bazės. Tačiau 
išvykusi pas Byrdą partija pa
siėmė maisto ir kitokių reik
menų porai mėnesių laiko, ba 
nežino kaip greitai pavyks tiks
lą pasiekti.

Paskutinės žinios sako, kad 
toj vietoj, kur Byrd randasi, 
oras nepaprastai “sušilęs” pa
staromis dienomis, temperatū
ra buvusi tik 15-20 laipsnių že
miau zero. Tačiau nežinia 
kaip ilgai toks švelnus oras 
laikysis. O šiaip temperatūra 
siekusi iki 70 laipsnių žemiau 
zero.

Traukinių plėšikams 
mirties bausmė

KIEV, Rusija, rugp. 5. — 
Teismas išnešė mirties baus
mės nuosprendį dviems bandi
tams, kurie buvo kaltinami plė
šimu traukinių bėgiojančių 
tarp Kievo ir Fastavo. Eilei 
traukinių tarnautojų paskirta 
ilgi terminai kalėti už koope- 
ravimą su banditais. Atrodo, 
kad ne viskas tvarkoj proleta
rų rojuj.

Prez. Rooseveltas su
mušė rekordą

WASHINGTON, D. C., rugp. 
6.—Laike 16 mėnesių buvimo 
ofise prez. Rooseveltas išleido, 
876 ekzekutyvius įsakymu®. 
Tatai reiškia, kad, bendrai 
imant, per metus jis išleido 
tokių įrašymų 660. Kadangi 

teišleido, vidutiniai imant, tik 
342 ekzekutyvius {sakymus per 
metus, tai p. Roosevelt suby- 
tijo j j, kaip sakoma, two-to- 
one.

SHEBOYGAN, Wis„ rugp. 6. 
—Federalės valdžios atstovams 
tarpninkaujant vėl pradėta de
rybos, kad sutaikyti buvusio 
Wisconsin gubernatoraius Koh- 
lerio darbininkų streikų.

Prancūzai už giria 
Jungt. Valstijų nusi- 
stamymą link Vo

kietijos
PARYŽIUS, Francija, rugp. 

6.—Jungt. Valstijos nutarė ne
beduoti Vokietijai medvilnės ir 
miežių kredito forma. Tas nu 
tarmias ypatingo pritarimo 
randa Francijoj. Pasak fran- 
euzų, Amerikos kreditai Vo
kietijai reikštų pilimą javų į 
kiaurą maišą, ba, girdi, tenka 
labai rimtai abejoti, ar Ameri
ka beatgaus iš Vokietijos se
niau duotas paskolas, jau ne4 
kalbant apie norimas užtraukti 
dabar.

Austrijoj ramu
LEOBEN, Styria, Austrija, r. 

6.— šioj Austrijos apielinkėj 
ėjo tur būt smarkiausi nacių 
susirėmimai su Austrijos val
džios kontroliuojama kariuo
mene. Dabar, porai savaičių 
praslinkus po nepasisekusio na
cių pučo, ir čia ramu.

Tačiau naciai nesijaučia ga
lutinai įveikti ir grūmoja nau
jais sukilimais ateinantį rude
nį. Taigi dabartinis apsirami- 
nimas Austrijoj gali, būti tik 
“giedra prieš audrą”.

Lenkų vienybės suva
žiavimas

VARŠAVA, Lenkija, rugp. 5. 
Pirmadienį prasidėjo seimas 
lenkų gyvenančių taip Lenki
joj, taip užsieniuose. Atidary
mo posėdy dalyvavo 181 dele
gatų. šitokių seimų tikslas 
yra palaikyti dvasinius ir kul- 
turinius ryšius tarp lenkų gy
venančių užsieniuose ii’ Lenki
joj. Apskaičiuojama, kad už
sieniuose lenkų gyvena apie 8,- 
000,000.

“Proletarai” skrenda su 
vizitu pas buržujus

MASKVA, Sovietų Rusija, r.
5.—Dvi oficialės delegacijos iš- 
skrydo j Franci ją, atsilyginda- 
mos už panašų franeuzų vizi
tą rusams. Proletarų respublikos 
“good will” delegatai palnuoja 
sustoti pakeliu Vengrijoj, Len
kijoj, Austrijoj 'ir Vokietijoj. 
Vietoj kūrimo pasaulinės revo
liucijos proletarų vadai vyks
ta pasisvečiuoti pas buržujus.

Užsimušė pagarsėjusi 
aviatorė

DAYTON, Ohio, rugp. 6. — 
Sekmadienį, rugpiučio 5 d., už
simušė p-nia Frances Harrell 
Marsalis, 29 metų, paskilbusi 
orlaivininkė, kai nukrito žemėn 
aeroplanas, kuriuo ji lėkė. P-ia 
Marsalis buvo padariusi rekor
dą moterų aviatorių konteste il
gumu išbuvimo ore.

38,000 pėdu aukštumo 
orė

AKRON, O., rugp. 6. —Wiley 
Post, kuris porą kartų skrido 
aplink žemę, sekmadienį buvo 
išlėkęs aeroplanu iki 38,000 pė
dų aukštumos. Pasak jo, tem
peratūra toj aukštumoj dabar 
esanti 70 laipsnių žemiau zero.

NAUJASIS AUSTRIJOS 
DIKTATORIUS

Naujasis Austrijos kancleris 
Kurt Schushnig, monarchistas- 
klerikaląs, kuris užėmė nušau
tojo Dollfuss vietą.

Ir Hitleris priešingas 
karui

LONDONAS, Anglija, rugp. 
5*—Pasikalbėjime .su “London 
Mail” lakiraščio korespondentu 
Hitleris tarp kitko pareiškė: 
“ši šalis (t. y. Vokietija) turi 
gilesnį atjautimą, negu kuri 
kita, to pikto, • kurį karas pa
gimdo”.

Kitoj vietoj Hitleris pabrė
žęs: “Devynios dešimtys penki 
nuošimčiai musų nacionales- f»i- 
ministracijos narių turėjo asme
niškų patyrimų su karo bf>> 
sumais ir žino, kad karas yra 
ne kokia spekuliacija, bet bai
si katastrofa”.

Pirmadienį, rugp. 6 d., kal
bėdamas ryšy su Hindenburgo 
mirtimi Hitleris vėl padarė pa
reiškimų, kad Vokietija trokš
tanti taikos.

šios Hitlerio kalbos, palygin
tos su pirmesnėmis jo paties ir 
jo sėbrų kalbomis, rodos liu
dytų, kad rudmarškinių vy
riausybė vis skaudžiau jaučia 
izoliaciją, kurion Vokietija pa
teko dėliai nuožmaus elgesio 
jos šių dienų valdovų ir kad 
dabar jie deda pastangas užsie
nio simpatijoms įgyti.

HUNTSVILLE, Ala., rugp. 
5.—Du smurtininkai įsibriovė 
į esantį čia viešbutį ir grūmo
dami revolveriais paėmė “rai- 
dui” United Textile Workers 
of America unijos organizato
rių. Išvežę 30 mylių už mies
telio, smurtininkai išmetė or
ganizatorių iš mašinos ir pri
grūmojo, kad jis nebegrįžtų at
gal. Huntsvillėj dabar eina 
kpva, kuri liečia 5,000 audiny- 
čių darbininkų.

BIG STONE GAP, Va., rugp. 
6.—Derby No. 3 kasykloj dėl 
eksplozijos žuvo 8 vyrai. Tai 
atsitiko pirmadienio rytą rugp. 
8 dieną.

CHICAGO, rugp. 6. — Re- 
construction Fįnance Corpora
tion pirmininkas Ješąe H. Jonės 
užgyrė paskolą Chicagos -mo
kyklų tarybai suina $22,500,000, 
kad atmokėti mokytojams ir 
kitiems tarybos samdiniams 
užvilktas algas.

Valdžios kariuomenė 
sumušė komunistus 
ir banditus Chinijoj

SHANGHAI, Chinija, rugp.
6.—Pranešimai sako, kad išti
kima Ghinijos valdžiai kariuo
menė praėjusios savaites pabai
goj skaudžiai supliekusi ko
munistų ir bandtų govėdas, ku<- 
rios mėgino paimti miestą 
Foochovv provincijoj Fukien.

Chinijos valdžia priduoda di- 
deilės reikšmės Šiai pergalei. 
Mat Foochow mieste randasi 
daug svetimtaučių gyventojų.

Ir jeigu komunistai su ban
ditais butų paėmė miestą, tai 
tas įvykis butų suteikęs progos 
ir pateisinimo Japonijos brio- 
vimu ji į Chiniją—neva svetim
šalių interesams čia apsaugoti.

Gazolino taksos sudaro 
25% visų valstijų 

pajamų
NEW YORK, N. Y., rugp. 6. 

American Petroleum Institute 
vedėjų apskaičiavimu* gazolino 
taksos 193 m. sudarė kuone 
ketvirtadalį visų valdžios pa
jamų kai kuriose valstijose.

Mosulmonai vėl puola 
žydus

CONSTANTINE, Algerja, r. 
6.—čia įvyko susikirtimas mo- 
sulmonų su žydais, kuriuos pir
mieji užpuolė. Kautynėse už
mušta 20 žmonių. Sudeginta 
eilė žydų namų. Į miestą at
gabenta Franci jos kariuomenė 
tvarkai palaikyti.

Ir vėl nacių laikraštis 
sulaikytas 2 savaitėms

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
6.—Laikrašty ‘Der Steurmer” 
tilpo straipsnis, kuriame sako
ma, kad 11 narių prez. Roose- 
velto kabineto esą žydai. Girdi, 
pats prez. Roosevelt nėra žj;- 
das, bet visi kiti besisukinėją 
apie jį tai žydai. Už šį strai
psnį laikraštis sustabdytas 
dviem savaitėms.

Už panašią ataką ant Čeko
slovakijos prezidento Masaryko 
tas pats, laikraštis buvo sulai
kytas dviems savaitėnis kiek 
pirmiau.

Jau po šienapiutės
ŠAKIAI.—-Dėl sauso ir šilto 

oro šienpiutė šiais metais pra
sidėjo bemaž dviem svaitėm 
ankščiau, nei kitais metais. Do
bilai jau visur suvalyti. Bai
giama šienaut pievos ir lankos. 
Dobilų ir šieno derlius yra žy
miai mažesnis, negu pernai.

Jau baigia nokti ir rugiai. 
Apie 15 liepos prasidės rugia- 
piutė.

Prikasė daug durpių
Su v. Kalvarijos apylinkės 

ūkininkai šiais metais prisikasė 
labai daug durpių. Išdžiuvusias 
durpes ūkininkai iau veža par
duoti ir gauna 12—13 lt. už 
tūkstantį, Durpių kasimas ūki
ninkams nebrangiai atsieina: 
vienas geras durpių kasimas per

o du. darbininkai jas pri 
ir sutvarkyti,

Gubernatorius atkreipė buožę prieš 
samdytojus

Gubernatorius Olson atėmė lei- slinkus po pasirašymo šio at- 
dimus operuoti trokus duotus 
toms firmoms, kurių darbi
ninkai streikuoju

MINNEAPOLIS, Minu., rugp. 
6.— Minnesotos gubernatorius 
atkreipė valdžios buožę prieš 
samdytojus, kurių darbininkai 
streikuoja. Tai nepaprastas į- 
vykis Jungt. Valstijose.

Kaip žinoma, Mlnneapolise 
streikuoja trokų šoferiai. Strei
kas tęsiasi jau tris savaites ir 
pasižymėjo viena kita suirute. 
Taigi į streiko vietą buvo su
traukta kariuomenė ir Minnea- 
polise tapo paskelbta karo pa
dėtis. Tačiau šitokia dalykų 
eiga streikuojančių šoferių vie
nybės nesulaužė.

Kad likviduoti streiką, į dar
bininkų ir samdytojų ginčą įsi
maišė federalė valdžia. Praėju
sią savaitę du federaliai tarpi
ninkai pasiūlė planą taikai. 
Pasiūlymas esmėj buvo toks:

1— darbininkams pripažįsta
ma teisė rinkti savo atstovus 
kolektyvėmp deryboms su sam
dytojais;

2— algų skalė šoferiams 521/j 
c., o jų padėjėjams ir kitiems- 
darbininkams po 42’/> 
dai;

3— priėmimas atgal 
visų streikininkų.

Streikieriai priėmė
tarpininkų pasiūlymus pilnai. 
Tačiau samdytojų taryba atsto
vaujanti 166 firmas atsisakė 
juos priimti. x

Tada gubernatorius Olson da
vė laiko samdytojams iki sek
madienio galo apsimąstyti. Ka
dangi samdytojai nuo savo po
zicijos neatsisakė, tai naktį iš 
sekmadienio į pirmadienį,' tuoj 
po dvyliktos valandos, guber
natorius pasirašė įsakymą at- 
kreipąt prieš juos.

Tapo atšaukti leidimai ope
ruoti 7,000 trokų duoti sam
dytojams laike karo padėties. 
Kitaip sakant, kariuomene pri
žiūrės, kad samdytojai neope- 
ruotų tų trokų gatvėse.

šitoks gubernatoriaus Olsono 
(farmerių-darbo partijos kan
didato) elgėsis, sakoma, iššau
kęs didžiausio piktumo samdy
tojų eilėse. Ba ir iš tikrųjų 
mažai kas žino šioj šaly kitų 
gubernatorių • panašių pasielgi
mų. • j

Gtal būt, kad samdytojai, 
prieš kuriuos Olsono žygis yra 
atkreiptas, ir toliau nepasiduos. 
Tačiau jau porai valandų pra- ti laiveliais didelis malonumas.

c. valan-

į darbą

federalių

VI 1 •>. Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

šaukimo darbininkų unija pra
nešė, kad pora samdytojų su
tiko priimti taikos su darbinin
kais sąlygas. Laukiam, kad ga
lų gale ir kitos firmos pasijus 
priverstos taikytis.
Samdytojai prieš gubernatorių

MINNEAPOLIS, Minn., rug. 
6.— Nepatenkintos gubernato
riaus Olsono elgesiu firmos, 
kurių darbininkai srteikuoja, 
savo skundą prieš gubernato
rių įteikė teismui. Federalis 
teismas įsakė gubernatoriui pa- 
sirodyti teismo rūmuose trečia
dienį ir įrodyti, kodėl negali 
būti išleistas indžionkšenas, ku
ris uždraustų gubernatoriui 
vykinti karo padėties priemo
nes gyveniman.

Užs. reik, minist. Lozo
raitis vyks Maskvon
KAUNAS, VII. 17. Elta. — 

Iš autoritetingų sluoksnių “El
ta” patyrė, kad Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris, p. St. 
Lozoraitis, SSSR užsienių rei
kalų komisaro ” ’ x ’ 

• i • **
kalų komisaro, u. M. Litvino- 
vo—pakviesta^ *>tų * metę rug
piučio 1 d. lankysis Maskvoje.

Ir Seljama vyksta Maskvon
TALINAS, VII. 17. Elta. — 

Oficialiai pranešama, kad Lit- 
vinovas pakvietė Estų už. reik, 
ministerį 'Seljama atsilankyti 
Maskvoje. Seljama pakvietimą 

i priėmė ir liepos mėn. pabaigo
je važiuos į Maskvą.

— Del “Žibinto” 
krašto apsaugos

—,----- -------
Skundas dėl “Žibinto” 

uždarymo

TELŠIAI.
Uždarymo 
ministeriui paduotas skundas. 
Skunde nurodoma, kad pas
kutinis (23) numeris buvo su- 
konfiskuotas visai nė neat
spausdintas, nes pagal polici
jos vado įsakymą, karo ko
mendantui buvo patiekta per
žiūrėti tik medžiagą.

TAURAGĖ. — P. Gudžiūnas 
jau padarė naują medinį tven
kinį per Juros upę. Kaip ži
nome, tvenkinys buvo šį pa
vasarį išneštas. Dabar p. Gu
džiūnas elektrą vėl varys van
dens pagelba. Esant karštoms 
dienoms Jura buvo visai iš
sekusi. Dabar prieš tvenkinį 
pasidarė gilu, todėl tauragie- 
čiams maudytis ir pasiirsty-
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veteranai ir jų moterys, sese
rys, dukros uniformose.

Ilgos eilės lietuvių vaikučių 
lietuviškuose drabužiuose su 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis rankose.

Griausmingas 
nas.

Švelni simfonijos orkestrą.
Linksmos ir griaudžios lietu

vių melodijos pa ph tusios -'Viso
keriopais budais po erdvų vals
tijų kiemą.

Juros linksmų, rodos nega
linčių atsigerėti tokiu triumfa- 
lišku dailiu ir vieningu lietuvių 
pasirodymu veidų.

Tai čia viešpatavo tikroji lie
tuvių dvasia,—skaisti, maloni, 
drauginga, nežinanti keršto ar 
pagiežos, bet siekianti gražes
nių ir didesnių dalykų savo 
tautos ir žmonijos gyvenime.

Tą skaisčiąją lietuvių dvasią 
ir jų tikrąją išmintį labai pui
kiai savimi atvaizdavo Lietuvių 
Dienos karalaitė—Elena Stan- 
žiutė—graži mandagi ir išmin
tinga mergelė, taip tinkamai tei
sėjų išrinkta tai garbingai ro-

Sekmadienio vakare rugpiučio 
5 dieną lietuvių dienos celeb
racijomis ir vaidinimu gėrėjosi 
visi lietuviai kas tik pajėgė at
vykti. Tokios didelės lietuvių 
minios dar niekad nebuvo ma
tyta. Ji buvo didesnė negu 
pereitų metų lietuvių dienoj.

O programų tai jau nėra ko 
lyginti.

Tuo tarpu1 kada pereitų me
tų programas pas visus pali
ko nesmagų skoni, nes tai buvo 
tikras jovalas, pilnas žemos 
klesos angliškų išsireiškimų, 
pilnas politikierių bei pagyrų ir 
išrodė kaip pigių “pofitišenų” 
wardos mitingas, šių metų pro
gramas atvaizdavo lietuvius 
gražiausioj šviesoj, buvo švel
nus, tvarkus, tikrai artistiškas 
ir paliko pas visus neišdildomą 
smagų įspūdį.

Pasaulio parodos vedėjai pri
pažino, kad dar nei viena tauta 
tokio gražaus programo pašau-

ORHte

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

Chicagoj ir apielinkėj 
stovus; kiek šiltesnis; 
pietų vėjai.

nepa- 
lengvi

lio parodoj iki šiol nebuvo da
vusi.

Lietuvių vardas ir rekordas 
tokiu budu atsidūrė pirmoj 
vietoj tarp pasaulio tautų.

Tikrai Lietuvių Dienos Ko
mitetas adv. Kl. Jurgelionio va
dovybėje atsiekė lietuviams ko 
tai_ nepaprastai smagaus ir ne
užmirštino.

Lietuvių Dienos Komiteto 
sunku's darbas, nežiūrint j vi
sas kliūtis, tapo apvainikuotas 
didžiausiu triumfu.

Pasak fran- 
kreditai Vo-

PARYŽIUS, Francija, rugp. 
6.—Jungt. Valstijos nutarė ne
beduoti Vokietijai medvilnės ir 
miežių kredito forma. Tas nu- 
tarmias ypatingo pritarimo 
randa Franci joj. 
cuzų, Amerikos
kieti ja i reikštų pilimą javų j 
kiaurą maišą, ba, girdi, tenka 
labai rimtai abejoti, ar Ameri
ka beatgaus iš Vokietijos se
niau duotas paskolas, jau ne-* 
kalbant apie norimas užtraukti 
dabar.

Austrijoj ramu

Norima pasiekti ad 
mirolą Byrdą

MAŽOJI AMERIKA, Antarc- 
tikoj, rugp. 6.— Tolimų pietų 
tyrinėtojų partija vėl išsirengė 
kelionėn iš savo bazės, kad pa
siekti vietą, kurioj yra admiro
las Byrd. Byrd randasi tik 120 
mylių toliau į pietus nuo svar
biosios tyrinėtojų bazės. Tačiau 
išvykusi pas Byrdą partija pa
siėmė maisto ir kitokių reik
menų porai mėnesių laiko, ba 
nežino kaip greitai pavyks tiks
lą pasiekti.

Paskutinės žinios sako, kad 
toj vietoj, kur Byrd randasi, 
oras nepaprastai “sušilęs” pa
staromis dienomis, temperatū
ra buvusi tik 15-20 laipsnių že
miau zero. Tačiau nežinia 
kaip ilgai toks švelnus oras 
laikysis. O šiaip temperatūra 
siekusi iki 70 laipsnių žemiau 
zero.

LEOBEN, Styriu, Austrija, r. 
6.— šioj Austrijos apielinkėj 
ėjo tur būt smarkiausi nacių 
susirėmimai su Austrijos val
džios kontroliuojama kariuo
mene. Dabar, porai savaičių 
praslinkus po nepasisekusio na
cių pučo, ir čia ramu.

Tačiau naciai nesijaučia ga
lutinai įveikti ir grūmoja nau
jais sukilimais ateinanti rude
nį. Taigi dabartinis apsirami- 
nimas Austrijoj galį, būti tik 
“giedra prieš audrą”.

Lenkų vienybės 
žiavimas

suva

VARŠAVA, Lenkija, 
Pirmadienį prasidėjo 
lenkų gyvenančių taip Lenki
joj, taip užsieniuose. Atidary
mo posėdy dalyvavo 181 dele
gatų. šitokių seimų tikslas 
yra palaikyti dvasinius ir kul- 
turinius ryšius tarp lenkų gy
venančių užsieniuose ir Lenki
joj. Apskaičiuojama, kad už
sieniuose lenkų gyvena apie 8,- 
000,000.

rugp. 5. 
seimas

Traukinių plėšikams 
mirties bausmė

“Proletarai” skrenda su 
vizitu pas buržuj’us

KIEV, Rusija, rugp. 5. — 
Teismas išnešė mirties baus
mės nuosprendį dviems bandi
tams, kurie buvo kaltinami plė
šimu traukinių bėgiojančių 
tarp Kievo ir Fastavo. Eilei 
traukinių tarnautojų paskirta 
ilgi terminai kalėti už koope- 
ravimą su banditais. Atrodo, 
kad ne viskas tvarkoj proleta
rų rojuj.

MASKVA, Sovietų Rusija, r. 
5.—Dvi oficialės delegacijos iš- 
skrydo j Franci ją, atsilyginda- 
mos už panašų francuzų vizi
tą rusams. Proletarų respublikos 
“good will” delegatai palnuoja 
sustoti pakeliu Vengrijoj, Len
kijoj, Austrijoj ir Vokietijoj. 
Vietoj kūrimo pasaulinės revo
liucijos proletarų vadai vyks
ta pasisvečiuoti pas buržujus.

Prez. Rooseveltas su
mušė rekordą

Užsimušė pagarsėjusi 
aviatorė

WASHINGTON, D. C., rugp. 
6.—Laike 16 mėnesių buvimo 
ofise prez. Rooseveltas išleido, 
876 ekzekutyvius įsakymus*. 
Tatai reiškia, kad, bendrai 
imant, per metus jis išleido 
tokių įbaHymų 660. Kadangi 
Harding prezidentąvimo laiku 
teišleido, vidutiniai imant, tik 
342 ekzekutyvius įsakymus per 
metus, tai p. Roosevelt suby- 
tijo j j, kaip sakoma, two-to- 
one.

DAYTON, Ohio, rUgp. 6. — 
Sekmadienj, rugpiučio 5 d., už
simušė p-nia Frances Harrell 
Marsalis, 29 metų, paskilbusi 
orlaivininke, kai nukrito žemėn 
aeroplanas, kuriuo ji lėkė. P-ia 
Marsalis buvo padariusi rekor
dą moterų aviatorių konteste il
gumu išbuvimo ore.

38,000 pėdų aukštumo 
orė

SHEBOYGAN, Wis., rugp. 6. 
—Federalės valdžios atstovams 
tarpninkaujant vėl pradėta de
rybos, kad sutaikyti buvusio 
Wisconsin gubematoraius Koh- 
lerio darbininkų streiką.

NAUJASIS AUSTRIJOS

Naujasis Austrijos kancleris 
Kurt Schushnig, monarchistas- 
klerikaląs, kuris užėmė nušau
tojo Dollfuss vietą.

Valdžios kariuomenė 
sumušė komunistus 
ir banditus Chinijoj

Ir Hitleris priešingas 
karui

LONDONAS, Anglija, rugp. 
5»—Pasikalbajimę .su “London 
Mail” lakiraščio korespondentu 
Hitleris tarp kitko pareiškė: 
“ši šalis (t. y. Vokietija) turi 
gilesnį atjautimą, negu kuri 
kita, to pikto, • kurį karas pa
gimdo”.

Kitoj vietoj Hitleris pabrė
žęs: “Devynios dešimtys penki 
nuošimčiai musų nacionales' r»l- 
ministracijos narių turėjo asme
niškų patyrimų su karo 
sitalais ir žino, kad karas 
ne kokia spekuliacija, bet 
si katastrofa”.

Pirmadienį, rugp. 6 d.,
bedamas ryšy su Hindenburgo 
mirtimi Hitleris vėl padarė pa
reiškimų, kad Vokietija trokš- 
tanti taikos.

Šios Hitlerio kalbos, palygin
tos su pirmesnėmis jo paties ir 
jo sėbrų kalbomis, rodos liu
dytų, kad rudmarškinių vy
riausybė vis skaudžiau jaučia 
izoliaciją, kurion Vokietija pa
teko dėliai nuožmaus elgesio 
jos šių dienų valdovų ir kad 
dabar jie deda pastangas užsie
nio simpatijoms įgyti.

yra 
bai-

kal-

rugp.HUNTSVILLE, Ala
5.—Du smurtininkai įsibriovė 
į esantį čia viešbutį ir grūmo
dami revolveriais paėmė “rai- 
dui” United Textile Workers 
of America unijos organizato
rių. Išvežę 80 mylių už mies
telio, smurtininkai išmetė or
ganizatorių iš mašinos ir pri
grūmojo, kad jis nebegrįžtų at
gal. Huntsvillėj dabar eina 
kpva, kuri liečia 5,000 audiny- 
čių darbininkų.

BIG STONE GAP, Va., rugp. 
6.—Derby No. 8 kasykloj dėl 
eksplozijos žuvo 8 vyrai. Tai 
atsitiko pirmadienio rytą rugp. 
8 dieną.

Gubernatorius atkreipė buožę prieš 
samdytojus

Gubernatorius Olson atėmė lei
dimus operuoti trokus duotus 
toms firmoms, kurių darbi
ninkai streikuoju

AKRON, O., rugp. 6. —Wiley 
Post, kuris porą kartų skrido 
aplink žemę, sekmadienj buvo 
išlėkęs aeroplanui iki 88,000 pė
dų aukštumos. Pasak jo, tem
peratūra toj aukštumoj dabar 
esanti 70 laipsnių žemiau zero.

CHICAGO, rugp. 6.

tion pirmininkas Jesąe H. Jonės 
užgyrė paskolą C h ieagos . mo
kyklų tarybai suma $22,500,000, 
kad atmokėti mokytojams ir 
kitiems tarybos samdiniams 
užvilktas algas.

L

SHANGHAI, Chinija, rugp. 
6.--Pranešimai sako, kad išti
kima Chinijos valdžiai kariuo
menė praėjusios savaitės pabai
goj skaudžiai supliekusi ko
munistų ir bandtų govėdas, ku<- 
rios mėgino paimti miestą 
Foochovv provincijoj Fukien.

Chinijos valdžia priduoda di- 
deilės reikšmės Šiai pergalei. 
Mat Foochovv mieste randasi
daug svetimtaučių gyventojų.

Ir jeigu komunistai su ban
ditais butų paėmė miestą, tai 
tas įvykis butų suteikęs progos 
ir pateisinimo Japonijos brio- 
vimu /i į Chiniją—neva svetim
šalių interesams čia apsaugoti.

Gazolino taksos sudaro 
25% visų valstijų 

pajamų
NEW YORK, N. Y., rugp. 6. 

American Petroleum Institute 
vedėjų apskaičiavimu gazolino 
taksos 193 in. sudarė kuone 
ketvirtadalį visų valdžios pa
jamų kai kuriose valstijose.

Mosųlmonai vėl puola 
žydus

CONSTANTINE, Algerja, r. 
6.—čia įvyko susikirtimas mo- 
sulmonų su žydais, kuriuos pir
mieji užpuolė. Kautynėse už
mušta 20 žmonių. Sudeginta 
eilė žydų namų. J miestą at
gabenta Franci jos kariuomenė 
tvarkai palaikyti.

Ir vėl nacių laikraštis 
sulaikytas 2 savaitėms

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
6.—Laikrašty ‘Der Steurmer” 
tilpo straipsnis, kuriame sako
ma, kad 11 narių prez. Roose- 
velto kabineto esą žydai. Girdi, 
pats prez. .Roosevelt nėra žy
das, bet visi kiti besisukinėję 
apie jį tai žydai. Už šį strai
psnį laikraštis sustabdytas 
dviem savaitėms.

Už panašią ataką ant Čeko
slovakijos prezidento Masaryko 
tas pats, laikraštis buvo sulai
kytas dviems savaitėms kiek 
pirmiau.

Jau po šienapiutės
ŠAKIAI.—Dėl sauso ir šilto 

oro šienpiutė šiais metais pra
sidėjo bemaž dviem svaitėm 
ankščiau, nei kitais metais. Do
bilai jau visur suvalyti. Bai
giama šienaut pievos ir lankos. 
Dobilų ir šieno derlius yra žy
miai mažesnis, negu pernai.

Jau baigia nokti ir rugiai. 
Apie 15 liepos prasidės rugia- 
-piutė.

MINNEAPOLIS, Minu., rugp. 
6.— Minnesotos gubernatorius 
atkreipė valdžios buožę prieš 
samdytojus, kurių darbininkai 
streikuoja. Tai nepaprastas į- 
vykis Jungt. Valstijose.

Kaip žinoma, Minneapolise 
streikuoja trokų šoferiai. Strei
kas tęsiasi jau tris savaites ir 
pasižymėjo viena kita suirute. 
Taigi į streiko vietą buvo su
traukta kariuomenė ir Minnea
polise tapo paskelbta karo pa
dėtis. Tačiau šitokia dalykų 
eiga streikuojančių šoferių vie
nybės nesulaužė.

Kad likviduoti streiką, į dar
bininkų ir samdytojų ginčą įsi
maišė federalė valdžia. Praėju
sią savaitę du federaiiai tarpi
ninkai pasiūlė planą taikai. 
Pasiūlymas esmėj buvo toks:

1— darbininkams pripažįsta
ma teisė rinkti savo atstovus 
kolektyvėm^ deryboms su sam
dytojais;

2— algų skalė šoferiams 52^2 
c., o jų padėjėjams ir kitiems, 
darbininkams po 42 c valan
dai;

3— priėmimas atgal į darbą 
visų streikininkų.

Streikieriai priėmė federalių 
tarpininkų pasiūlymus pilnai. 
Tačiau samdytojų taryba atsto
vaujanti 166 firmas atsisakė 
juos priimti. x

Tada gubernatorius Olson da
vė laiko samdytojams iki sek
madienio galo apsimąstyti. Ka
dangi samdytojai nuo savo po
zicijos neatsisakė, tai naktį iš 
sekmadienio į pirmadienį, tuoj 
po dvyliktos valandos, guber
natorius pasirašė įsakymą at- 
kreipąt prieš juos.

Tapo atšaukti leidimai ope
ruoti 7,000 trokų duoti sam
dytojams laike karo padėties. 
Kitaip sakant, kariuomenė pri
žiūrės, kad samdytojai neope- 
ritatų tų trokų gatvėse.

šitoks gubernatoriaus Olsono 
(farmerių-darbo partijos kan
didato) elgėsis, sakoma, iššau
kęs didžiausio piktumo samdy
tojų eilėse. Ba ir iš tikrųjų 
mažai kas žino šioj šaly kitų 
gubernatorių * panašių pasielgi
mų.

Gtal būt, kad samdytojai, 
prieš kuriuos Olsono žygis yra 
atkreiptas, ir toliau nepasiduos. 
Tačiau jau porai valandų pra

slinkus po pasirašymo šio at
šaukimo darbininkų unija pra
nešė, kad pora samdytojų su
tiko priimti taikos su darbinin
kais sąlygas. Laukiam, kad ga
lų gale ir kitos firmos pasijus 
priverstos taikytis.
Samdytojai prieš gubernatorių

MINNEAPOLIS, Minn., rug. 
6.— Nepatenkintos gubernato
riaus Olsono elgesiu firmos, 
kurių darbininkai srteikuoja, 
savo skundą prieš gubernato
rių įteikė teismui. Federalis 
teismas įsakė gubernatoriui pa
sirodyti teismo rūmuose trečia
dienį ir įrodyti, kodėl negali 
būti išleistas indžionkšenas, ku
ris uždraustų gubernatoriui 
vykinti karo padėties priemo
nes gyveniman.

Užs. reik, minist. Lozo
raitis vyks Maskvon
KAUNAS, VII. 17. Elta. — 

Iš autoritetingų sluoksnių “El
ta” patyrė, kad Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris, p. St. 
Lozoraitis, SSSR užsienių rei
kalų komisaro, d. M. Litvino- 
vo—pakviesta^*Sų ^metlj rug
piučio 1 d. lankysis Maskvoje.

Ir Seljama vyksta Maskvon
TALINAS, VII. 17. Elta. — 

Oficialiai pranešama, kad Lit- 
vinovas pakvietė Estų už. reik, 
ministerį Seljama atsilankyti 
Maskvoje. Seljama pakvietimą 

i priėmė ir liepos mėn. pabaigo
je važiuos į Maskvą.

Skundas dėl "Žibinto” 
uždarymo

TELŠIAI.^- Del “Žibinto” 
uždarymo krašto apsaugos 
ministeriui paduotas skundas. 
Skunde nurodoma, kad pas
kutinis (23) numeris buvo su- 
konfiskuotas visai nė neat
spausdintas, nes pagal polici
jos vado įsakymą, karo ko
mendantui buvo patiekta per
žiūrėti tik medžiagą.

TAURAGE. — P. Gudžiūnas 
jau padarė naują medinį tven
kinį per Juros upę. Kaip ži
nome, tvenkinys buvo šį pa
vasarį išneštas. Dabar p. Gu
džiūnas elektrą vėl varys van
dens pagelba. Esant karštoms 
dienoms Jura buvo visai iš
sekusi. Dabar prieš tvenkinį 
pasidarė gilu, todėl tauragie- 
čiains maudytis ir pasiirsty
ti laiveliais didelis malonumas.

Prikasė daug durpių

CHICAGO, rugp. 6. — Re- 
construction Finance Corpora-

1^;,.
' ! ■ y, .į į.

Su v. Kalvarijos apylinkės 
ūkininkai šiais metais prisikasė' 
labai daug durpių. Išdžiuvusias 
durpes ūkininkai iau veža par
duoti' ir gauna 12—13 lt. už 
tūkstantį. Durpių kasimas ūki
ninkams nebrangiai atsieina: 
vienas geras durpių kasikas per 
dieną gali/išmesti 7-—8,000 dur
pių, o du. darbininkai jas pri
imti ir sutvarkyti,

i' i
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

Chicagos Lietuvių Draugijos ofisas atidaras pirmadieniais rtuo 10 vai, ryto iki 7 vakaro ir ketvirtadieniais nuo 
4 iki 7 vakaro. Norintys įstoti Draugijon malonėkite atvykti žia pažymėtu laiku arba telefonuokite.

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117.

DRAUGIJOS VALDYBA: J. DEGUTIS DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas. >'

KONTESTO GARBĖS KOM.:
J. MICKEVIČIUS V. MANKUS DRAUGIJOS ADVOKATAS J. ASCILLA
P. GALSKIS P. MILAŠEVIČIA

_ ' j___ _ i

K. P. Gugi s. 
DRAUGIJOS AUDITORIUS J. GALSKIENĖ

K. KAIRIS P. MILLER J. P. Varkala V. PAČKAUSKAS.

MANO ŽODIS CHICA- 
GOS LIETUVIU 
DRAUGIJOMS

Čia aš kalbu j visas Chica
gos lietuvių pašalpos draugi
jas ir kliubus. Kalbu nuo
širdžiai. teisingai semdamas 
faktus iš gyvenimo prityrimo. 
Gal kai kam, ypač kai kurių 
draugijų ir kliuhų darbuoto
jams mano kalba nepatiks, 
bet prašau atleisti — teisybė 
dažnai svilina akis.

Mes turime Chicagoje dar 
apie 50- -60 gyvuojančių pa
šalpos organizacijų, neskai
tant kuopų S. L. A., L. R. K. 
S. ir L. D. S. Bet iš tų 50—60 
dar gyvuojančių pašalpos 
draugijų ne daugiau kaip pen
kios draugijos, pilna to žo
džio prasme gyvuoja, o kitos 
visos yra merdėjimo stovyje. 
Daugumas jų ryt ar po ryt 
nebus arba jeigu dar ir laiky
sis kiek ilgėliau, tai pašalpa 
nebus apmokama reguliariai, 
tai pomirtinė neišmokama lai
ku ir taip sau tęs gyvenimo 
siūlę, kol “griešnas” akis už
merks.

Tame, žinoma, nėra nieko 
naujo. Prieš penkiolikę me
tų mes Chicagoje turėjome 
tarpe 300—400 lietuvių pašai- 
pos draugijų, o šiandie turi
me vos 50 —- 60. Na, o kur 
kitos dingo? Nugi akis už
merkė. Vienos dar spėjo pri
sidėti prie stipriau gyvuojan
čių organizacijų, o kitos iš
nyko tarsi migla. Tokių 
draugijų nariai, mokėjo laike 
10- 20 ar daugiau metų, suse
nę liko be draugijos, liko be 
progos laike ligos gauti pa
šalpa, ir pomirtinės užtikrin
tų palaidojimų. Reiškia, or
ganizacijų nariai nuskriausti, 
apgauti, suvilti.

Ne kitokia ateitis laukia ir 
musų likusias lietuvių pašal
pos organizacijas. Chicago
je stipriau gyvuojančios pa
šalpos organizacijos yra ant 
vienos rankos pirštų suskaito
mos ir dar nereikia visų pen
kių pirštų. Reiškia, greitu 
laiku musų apie penkios de
šimtys flar gyvuojančių pašal
pos draugijų eis tuo pačiu ta
ku į amžinastį, kuriuo nuėjo 
virš trijų šimtų draugijų. Čia 
nauja- skriauda, naujas suvi
liojimas.

Kas tame kaltas? Aišku 
kaip diena — draugijų valdy
bos, draugijų darbuotojai. Jo
nas yra draugijos prezidentas; 
puikus “činąs”. Jis tę savo 
“činų” nori laikyti iki grabo 
lentos. Suk devyni biesai, 
kaip draugija gyvuoja, bet Jo
nus būtinai nori būt preziden
tu nors ir mirštančios drau
gijos.

Negeriau nei su Baltru* — 
jis yra mirštančios organiza
cijos sekretorius. Sekreto
riaus “džiabas” irgi stambus: 
rašo protokolų, skaito, laiš
kus pasiunčia, pinigus priima 
ir dar kai kada juos biskį sa
vo kišeniuje palaiko^ reiškia* 
abiejų sekretorių “didelės” ir 
“svarbios” pareigos. Na, o kę 
kalbėti apie Petrą iždininkę— 
jis bilas moka* taip sakant, 
sųskaitas išlygina. Jam ir gra- 
borius užfundina ir nariai ga
vę pašalpų (jeigu dar gauna) 
didelį ačiū pasako ir dar į 
svečius užeiti pakviečia. Na, 
o svarbiausia* šiais blogais lai

kais kelis šimtukus savo ki
šeniuje palaiko. Šitie visi 
čia paminėti “galijotai” yra 
atsakomingi už musų likvida
vusių draugijų narių skriau
das.

Aišku kaip diena, kad drau
gijos, kurios turi apie šimtų 
kitę narių, jaunimo nesugeba 
į savo eiles įtraukti -— eina 
prie užbaigimo savo gyvavi
mo dienų. Žino, kad tokios 
draugijos yra bereikšmės mu
sų lietuvių gyvenime; žino, 
kad joms galas artinasi, žino 
tę kiekvienas valdybos narys, 
žino kiekvienas organizacijos 
darbuotojas, bet esamos teisy
bės nariams skelbti nenori. 
Vien tuo sumetimu, kad il
giau pasilaikius “aukštose” 
vietose.

Tokių draugijų nariai turi 
patys budėti, turi rūpintis, 
kad priversti savo draugijų 
vadus tuoj ieškoti būdų, kad 
skęstančių draugijų gelbėti, 
kad nariai organizacijos nebū
tų nuskriausti. Išgelbėjimas 
yra tiktai vienas, — tai sku
biai dėtis į gerai gyvuojančias 
draugijas, jeigu dar priima. 
Kada visai turtas išsisemia, 
tokių draugijų kitos draugi
jos nebenori. Reikia pertat 
rūpintis, kol nėra pervelu.

Poras savaičių atgal man 
pasilaikė aplankyti šeimynų, 
kurios galva — tėvas nepar- 
seniai pasimirė. Tėvas pri
klausęs per daugelį metų į 
dvi pašalpos draugijas. Vie
noje išbuvęs, net 22 metus, o 
kitoje 18 metų. Viena tų drau
gijų užsidariusi praeitais me
tais, o kita dar gyvuoja, bet 
nei pašalpos, nei pomirtinių 
Išmokėti nepajėgia. Šeimyna

Vienas iš žymiausių Akron* 
O., advokatų, Mark H. Shank 
(sėdi), kuris Arkansas kalėji
me laukią mirties elektros kė
dėj už nužudymų Alvin Colley* 
jo žmonos ir jų trijų vaikų, 
Colley jis nužudė, kad, neišduo
tų išvogimo iš teismo dokumen
tų, o jo žmonų ir vaikus nužu
dė, kad paslėpti žmogžudystę. 
Bet žmogžudyste vistiek išėjo 
aikštėn ir advokatas liko pa
smerktas mirčiai,

sunkioje piniginėje padėtyje. 
Nėra iš ko užmokėti grabo- 
riui, nėra iš ko padengti ki- 
Jų dėl mirties pasidariusių iš
laidų. Vaikai mirusiojo kci- 

„kia visas lietuvių pašalpos 
draugijas; esu, sukčiai, žiuli- 
kai jas tvarkų, pinigus išva
giu, o tiems, kurie per dau
gelį .metų yra mokėję — nei 
cento nejnoka. Tokie įvykiai 

Ąhusų gyvenime atgrųsina jau
nimų dėtis prie musų organi
zacijų, bet ir sykiu kaip ga
li jaustis tokių draugijų vir
šininkai, tokių draugijų va
dai, kurie savo narius šitaip 
nuskriaudžia?

Paskutiniais savo žodžiais 
kreipiuos į Chicagos lietuvių 
draugijų valdybas, veikėjus, 
kad būtumėt rimti žmones, 
ieškotumei išeities savo orga
nizacijai. Jeigu matote, kad 
jūsų esamos draugijos gyve
nimas jau nėra ilgas — ieš
kokite būdų tuoj glaustis prie 
kitos gerai gyvuojančios or
ganizacijos. Ne p a d a r y k i t 
skriaudos savo draugijos na
riams, bukite teisingi ir nuo
širdus, nes nariai jumis pasi
tiki, jeigu renka jus į valdy
bų. Atsilygindami jiems už jų 
pasitikėjimų, pasielgkite tei
singai savo pareigose.

Taipgi draugijų, eiliniai na
riai, jeigu matote; kad jūsų 
valdyba nesirūpina tinkamai 
jūsų organizacijos ateičia — 
šluokite jų lauk ir patys ieš
kokite būdų prisidėti prie ge
rai gyvuojančių organizacijų, 
kurios yra stiprios finansiniai 
skaitlingos nariais, skaitlingos 
jaunimu. Tokiose organizaci
jose jus užtikrinsite skaistų 
rytojų savo nariams, nereikės 
rūpintis, kad apsirgę negau
tų pašalpos, mirę pomirtinės.

šalin tokios draugijos iš 
lietuvių gyvenimo, kurios ne
pajėgia zužtikrinti savo na
riams ligos pašalpos ir įniru
siems pomirtinės! Šalin tokie 
draugijų viršininkai, kurie sa
vo silpnoms organizacijoms 
neieško išeities, kad savo na
rių rytojų — ligoje ir pomir
tinėje — tinkamai aprūpi
nus!

— Kl. Tcitnošauskas.

Ar esi narvs Chica
gos Lietuvių 
Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugi
jos ofisas yra atidaras kiek
vienų pirmadienį (panedėly- 
je) visų dienų nuo 9 ryto iki 
7 vai. vakaro. Draugijos ofi
sas yra “Naujienų” name, 
1739 So. Halsted St. Kurie dar 
nesate nariais Šitos stambios 
lietuvių organizacijos, esate 
kviečiami čia ateiti įsirašyti 
bile pirmadienį.

Ghicagoxs Lietuvių Draugija 
yra viena didžiausių lietuvių 
pašalpos organizacijų Chica
goje, — narių skaičius siekia 
penkiolikę šimtų. Draugijos 
piniginis turtas apie trisdc* 
šimtis penkis tūkstančius, ši* 
ta Draugija užtikrina kiek
vienam savo nariui ligoje pa
šalpų, mirus pomirtinę; Or
ganizacijos padėtis yra šimtų 
nuošimčių saugi, po valstijos 
priežiūra. Taipgi yra priima
mos ir čięlos draugijos, jeigu 
piniginis stovis nėra visai blo
gos. Draugijų yaldybos, kvie
čiamos pasitarti.

BRONE DRANGELIENE 
{Barbara Darlys)

Čia garsioji musų daininin
kė p-nia Bronė Drangelienė, 
Chicagos Grand Operos solis
tė ir nauji Chicagos Lietuvių 
Draugijos narė. Malonu paste
bėti, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių eilėse randa
si visos žymesnės Chicagos 
lietuvių meno, muzikos ir 
proto spėkos. P-nios Bronės 
Drangelienės-Barbaros Darlys 
įsirašymas Chicagos Lietuvių 
Draugijon suteikia vien malo
numų skaitlingam burini ši
tos organizacijos narių.

svarstydami vien organizaci
jos reikalus, bet su rugsėjo 
11 d. susirinkimu pradėsime 
įdomių programų serijų, kuri 
tęsis iki gegužės menesio su
sirinkimo 193$ m. Kiekviena
me susirinkime pasakys kal
bų vienas žymesnių musų dar
buotojų; žymesni dainininkai, 
muzikai ir kitų šakų meni
ninkai užpildys kitų dalį pro- 
gramo. Programai eis prad
žioje susirinkimo nuo 7:30 iki 
8:30 — vienų valandų. Vė
liau seks svarstymas organi
zacijos reikalų.

Pradėjus čia paminėtų pro
gramų serija musų susirinki
muose, susirinkimai bus vėl 
įdomus, -— nariai išgirs gvil
denant svarbesnius klausimus 
iš musų žymesnių darbuoto
jų. Malonu bus paklausyti 
gražių dainų musų daininin
kų, muzikalių melodijų mu
sų muzikų ir tt.

Sergantys Draugijos 
nariai

Apie Draugijos susi
rinkimus

Prasidėjus ' vasaros karš
čiams, Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimai pasida
rė neįdomus yien todėl, kad 
nėra tinkamų pamarginimų. 
Draugijos susirinkimai skiria
si nuo daugelio’kitų organi
zacijų susirinkimų — tvar
kingi,' reikalai organizacijos 
greit apsvarstomi, painesni or
ganizacijos klausimai paveda
mi išrišti valdybai., Taip kad 
mes savo organizacijos reika
lus susirinkime, lengvai užbai
giau! į pusantros valandos lai
ko. Reiškia, dar devintų va
landų vakaro, o musų susi
rinkimo darbui jau taškas pa
dėtas. Reikia kas nors veikti 
daugiau. Ta spraga būdavo 
užpildoma įdomiu ■ programų 
— kalbomis, dainomis, mtizi- 
ka.:

Šitų susirinkimų, kuris įvyks 
sekamų antradienį, rugpiųčio 
14 d., praleisimo dar taip sau

r-----rr------ 1

PERSISKIRĖ

Mrs. Elęanor Wilson McAdoo, 
duktė velionio prezidento Wil+ 
šoho, kuri petslskirė su savo 
vyęuįfe senatoriįm Williąm 
'Gibbs McAdoo, ’ 71 m., kuris 
Wilsono laikais buyo iždo Sek
retorium. Ji gavę perskiras. Už 
20 minučių po įdavimo teis* 
mui skundo. ■

•A- , , » t • • . •

Laikiniai šitas Drau
gijos skyrius su

stabdomas
A Laikas atostogų. Vasaros 
metas, — reikia nors kiek lai
ko ir poilsiui. Chicagos Lie
tuvių Draugijos darbuotė va
saros laiku nėra aktyvi, bet 
orui atvėsus, atostogų laikui 
išsibaigus — mes vėl pradė
sime judinti žemę. Manau, 
kad šitas atostogų laikas ims 
ne daugiau dviejų mėnesių. 
Tada vėl sukauptomis spėko
mis imsimės už darbų augi- 

i nime organizacijos.
Iki šiam laikui “Naujienos” 

mielai suteikė vietos musų 
Draugijos Veikalams; pasiti
kiu, kad musų geriems dar
bams apibudinti “Naujienos”

nepavydės vietos savo skilty
se ir ateityje. Chicagos Lie
tuvių Draugija yra giliai dė
kinga “Naujienų” vedėjams 
už teikiamų paramų Draugi
jos darbuotėje.

Pasimatysime vėl spalių 2 
dienų!

Draugiškai,
Julius Mickevičius, 

(Šito skyriaus vedėjas).

P. Čerienė,
M. Valackienė,
B. Briedienė,
M. JMillerienė, 
J. Juškenas.

Pasveikę Draugijos Nariai

A. Kvedaras,
M. Venckienė,
M. Marčiukaitienė, 
J. Gudlinkis.

Reiškia, šiuo laiku Draugi
ja turi tiktai penkis ligonis, 
kuriems eina ligos pašalpa. 
Laike septynių mėnesių šių 
metų Draugijoje buvo trys 
mirtys. Galima drųsiai didžiuo
tis musų narių sveikatingumu 

>— iš penkiolikos šimtų narių 
turime tiktai penkis ligoniu 
ir laike septynių mėnesių bu
vo tiktai trys mirimai.

I GERB. Nąujienu skaityto
jos ir skaitytojai, prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas ! 
krautuves, kurios skelbiasi j 
Naujienose. ’

, ......... _ - -*

Taupyki! Dabar
ANT

Westinghouse” Refrigeratorių
kol jų dar turime ant ran

kų, kaina po

*178
5 metų gvarancija antsu

hermetiškai užtaisyto me
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. SUDRIK, Ine
3417 S. Halsted St. Chicago
——' I II >1  .............................. II ................. ~ll. I IĮ.   

BIZNIERIAMS

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortėlės 
Pasveikinimai, etc.

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius:
Korteles 
Programus 
Tikietus

jpau
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

1739 South Halsted Street,
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Springfield, III.
Šią vasarą via nuolat kas

dien tęsėsi did e i karščiai. Per 
60 dienų nuolat išbuvo po 90 
su viršum laipsif.'U šilumos. Per 
15 dienų buvo po* 190 su vir
šum laipsnių, kaij' štai: 105, 
luG. 107 pavėsyje. O priešais 
saulę, žinoma, būna da karš
čiau. Nuo saules spirfdulių jau 
mirė 4 žmonės. Iš jų i.” vienas 
lietuvis Juozas Kliučinikas. Šis 
lietuvis tapo saulės užgautas 
liepos 26 dieną ir sąmones ne
atgavęs mirė liepos 28 ditną. 
Velionis Juozas buvo amžia/s 
59 metų. Į šią šalį atvyko pre
zidento Clevelando laikais. Ir ; 
kuone visą šioje šalyje pragy- ‘ 
ventą laiką dirbo angliakasyk- 
lose, Pennsylvanijoj ir Illinois. 
Springfielde išgyveno 30 metų 
su virš. Iš giminių paliko žmo
ną,. du sunus, dvi dukteris ir 
3 anukus. 'Paėjo iš Lietuvos. 
Rasaičių kaimo, Seinų ■: apskri
čio. Velionis buvo labai geras 
ir teisingas žmogus. Su viso
kiais žmonėmis sugyveno kuo 
gražiausiai. Ilgus metus pri
klausė prie Lietuvių Am. Ukė- 
sų Kliubo, Lietuvos Sūnų Drau
gystės, S LA 275 k p. ir P. M. 
of Am. ankliakasių unijos. Bu
vo visada paklusnus draugystė
se padirbti ir patarnauti. Prieg- 
tam da buvo laisvų pažiūrų ir 
pažangus žmogus. Tokiu būda
mas ir mirė ir tapo palaidotas 
su laisvomis apeigomis ant vie
šų Oak Ridge kapinių, kur ir 
prezidentas Lincolnas ilsisi 
Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių. Ir daug buvo žy
dinčių gėlių. SLA 275 kp. irgi 
suteikė labai gražų gyvų gėlių 
vainiką. Iš namų išleidžiant ir 
ant kapinių V. černauskas pa
sakė atsisveikinimo prakalbėles. 
Na, lai būna lengva jam atnži- 
nai ilsėtis.

«

Liepos 23 dieną Kazio ir Mal 
vinos Lagūnų pavogė $1,480 
pinigų. Post. Savings $1300 ir 
grynais pinigais $180. Pinigai 
buvo laikomi skiepe, kokioje 
ten skrynutėje. Skrynutė atra
kinta, pinigai išimti ir vėl už 
rakinta. Matomai, žiųomo, o 
gal ir naminio vagies darbas 
atlikta. Už tai pp. Lagūnai su
areštavo savo įnamį tavorščių 
Liatuką.

» « »
SLA 275 kp. delegatai rapor

tus iš įvykusio 38-to seimo jau 
išdavė liepos mėnesį. Bet kitos 
158 kp. raportai įvyks rugpiu- 
čio 5 dieną.

SLA 38-to seimo darbais na
riai patenkinti. Bet daugelis 
narių sako, kad, girdi, už Pitts- 
burgho seimo griekus nevertė
jo nei vieną sandarietį įsileisti 
į Pildomą Tarybą ir komisijas. 
Esą, sandariečiai yra kur kas 
atžagareiviškesni ir už fašisti
nius tautininkus. Ir tik jie yra 
kalti už sulaužymą referendu
mo ir konstitucijos. —A. Ainis.

Twelve Year Old Builds “Knee-Action” Car
'hi*iiiii

$$$&'

Young Jack Nicholas, of Indianapolis, was not satisfied 
with building just another home-made car for that 
city’s Soap Box Derby. He built a “knee-action” vehicle. 
Enturely his own idea, the car was built for a totai cost 
of 75 cents for materials not available in the Nicholas 
backyard or cellar. VVheels, of 3-ply wood, have tires 
rut from rubber garden hose. The hood is made from

5-gallon oi! cans and screen wire. jacx s tame as a "knee- 
action” authority reached Chevrolet officials, and Jack 
was invited to Detroit to personally demonstrate his 
creation. Jack is shown above as he appeared with his 
racer in the lobby of the General Motors Building in 
Detroit. Note the finished workmanship of each part 
ofthe “knee-action” units.
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Detroit, Mich
Smulkmenos

“Makabi” dangoraižis turi 
savo radio stotį. Žydų spor
to organizacija “Makabi” yra 
žinoma Lietuvoje.

Fišerio dangoraižio kinema
tografas gražiai ir įspūdingai 
įrengtas indėnų stiliuje.

Aš tik Detroite pamačiau 
kinematografus, veikiančius 
per naktį. Įėjimas 10, 15 cen
tų. Veikia bendrovė.

Mieste (“downtown”) veikid 
(nedidelis) švirkšles (“fonta
nas”), vakarais nušviečiamas 
spalvotomis šviesomis.

Fordo krautuvėje (kur vis
ko gaunama), esu, viskas pi
giau. Įeidamas gauni tuščią 
sąskaitą, su kuria (apmokėta) 
esi išleidžiamas.

Važiuojant iš miesto judrią
ja gatve — Woodward — ma
tai savotiškas dvi užeigas: (in
dėnų) “vigvamą” ir “olandų 
malūną”.

Vadinamasis “Downtown 
Library” knygynas laiko lei
dinius ne anglų kalba. Lie
tuvių kalba knygų yra 407, 
lenkų — apie 3,(XM), daugiau
sia — vokiečių. Reikėtų, kad 
redakcijos siųstų savo laikraš
čius, (lietuvių esą apie pen- 
kioliką tūkstančių).

— Arėjas Vitkauskas.

Detroit, Midi
Meno įstaiga (Art Institute)

Už mažiau negu 14 { dieną

jus galite turėti šį

1934 KELVINATORĮ

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KENŲ

Turiu šviesų atsiminimą iš 
šios jaukios grožio vietos. 
Pirmiausiai — pats namas 
nėra taip aprūkęs, kaip Chi- 
cagos Meno įstaigos. Det
roito oras vis dėl to grynes
nis.

Meno Įstaiga stovi prieš 
priešais su miesto didžiuoju 
knygynu, kaip du balti milži-

nai, atokiai nuo judrios Wood- 
ward gatvės.

Laiptuose per visą įstaigos 
priešakį šonuose slovylos, — 
guli: dešinėje senovės upių 
dievas, kairėje — deivė.

Vardai aplinkui — sienoje
— jau daug kalba širdžiai.

Man — pirmiausiai atmin
tina Egipto stovylėlė, iš laikų 
prieš trisdešimts penkis šim
tus metų: “Rašytojas”. Stovy- 
lelė — kaip šiandie daryta. 
(Kaip aš norėčiau nors jos 
kopiją turėti!) Egiptėnas pri
silenkęs rašo ant papiruso.

Kita man atmintiniausia 
stovyklėle (jau — didesnė; 
Egipto rašytojas — mažytė),
— tai — garsaus rusų rašyto
jo Levo Tolstojaus. Jis skulp
toriaus atvaizduotas ant ark
lio.

Man ir smulkutis “Rašyto
jas” Egipto skyriuje, ir kuk
liai kertelėje pastatytas Tols
tojus —- pripildo visą didžiu
lį namą gyvybės...

Viduryje esamoje aukštoje 
salėje, kur nuolat srovena van
duo, yra tas, kas šiai Meno 
Įstaigai teikia grynai “detroi- 
tinį” pobūdį:

Milžiniškose freskose atvaiz
duota visa pasaulio pažanga. 
Pradedant nupieštu žmogumi 
motinos yščiuje ir baigiant au
tomobilių dirbtuvių vidaus 
sudėtingu piešiniu, visa labai 
rimtai nuteikia. Neužmiršti
nas vaizdas! '

Trečiame aukšte buvo vieti
nių tapytojų paveikslų paro
da — ir reikia pripažinti, kad 
Detroit’e esama toli gražu ne 
“provincionališkų” meninin
kų.

Įstaigoje yra panašus ame
rikiečių “senas namas”, kaip 
Palmer Park’e. Pačioje įstai
goje įeini į dviejų aukštų na
mą — ir jautiesi, kaip ne mu
ziejuje esąs. Laiptų kertinis 
didelis laikrodis, rodos, tebe- 
rodo anų dienų laiką. .

Įėjimas, be tam tikrų die
nų, —užsimokėjus 10 centų. 
Vadinas, pigiau, kaip Chica- 
goje. >

Išeini iš Meno Įstaigos su 
veidu, paglamonėtu amžino 
grožio ir sumanumo vėjelio.

Grįždamas, kai gatvės elektri
niame vežime matai skelbi
mus, vis dvasios akimis .ma
tai įrašą vidurinėje Meno 
Įstaigos salėje: '‘Vita brevis 
longa ars” — “Gyvenimas 
trumpas — menas amžinas”.

— Arėjas Vitkauskas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Blogi čekiai, netikros 
dešimkes ir vyną tū

zai pas P. Šilintį
Bėdos ii* vargai, kurias musų 

- biznieriai turi panešti

Petras Silintis užlaiko alinę 
savo namuose, 8256 South Emė- 
rald avenue.

Kiek laiko atgal atėjo į jo 
alinę tūli žulikai, (manoma, kad 
lietuviai) ir įbruko jam $14.00 
čekį. Nieko nemanydamas, p. 
šilines čekįl išniainėL Vėliau 
pasirodė, kad jis negeras.

Kiek vėliau, P. šilinčio sū
nūs gavo netikrą dešimkę, ku
ri buvo taip gerai padaryta, 
kad tiktai gerai apsipažinęs su 
pinigais ir atydžiai' banknotą

■
 JOKS grosernin- 

kas nepamis 1 i s 
( apie tokius lėbė- 

lius. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 

> vardą geram pro
duktui padaryti.

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

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place* and 

Halsted SL

Garsinkitės “N-nose

PETER’ PEN

GIANT 
HAND 

IS 
PUFHINO 

UPI 
UPI.

• šis Modelis V Kelvinalor yra 
specialiai padarytas dėl šeimynos 
su mažom įplaukom. Bet jokiu bil
du tai nėra mažas refrigeratorius. 
Jis yra pilno didumo, pilnos—pa
jėgos. Pamatinis piešinys, konst
rukcija ir kokybe yra tokie pat 
kaip ir augštos kainos modeliuose.

Šis Kelvinalor yra labai pigus. Jus 
galite jį turėti už mažiau negu 14c 
į dieną sulig musų liberališko pir
kimo plano. Pašaukite arba atsi
lankykite į Electric Shops dėl pil
nių informacijų.

Klauskite apie musų lengvų išmokėjimų planų. Mažas 
į mokėjimas, likusi kas mėnesį su jūsų elektrikos patar
navimo sąskaita. Padengimui nuošimčių • ir kitų išlaidų, \ 
truputį daugiau paskaitoma už reikmenis perkamus ant 
išmokėjimo.

p<COMMONWEALTH EDISON
ELECTRIC SHOPS

Downtown—72 W. Adams Sl— 132 So. Dearbom St.
Telephone RANdolph 1200, Local 155 «£

4662 Broadway .. ....................... “ —
2618 Milwaukee Avė.
4833 Irving Park Blvd.

4231 W. Madlson St.
4834 So. Ashland Avė.
3460 So. State St.

862 W. 03rd St.
2060 E. 02nd St.
11116 S. Mlehigan Avė.

Ypatybės
Naujo Modelio V Kelvinator 
Sudėjimui vietos yra 4.22 kubiSkų 
pėdų... Lentynų paviršius—8.3o 
kvadratinės pėdos... Sušaldo 3.4 
svarus ledo išsykio... Turi dau
geli nauju Kelvinator ypatybių, 
kurie randasi tik musų branges
nio padarymo modeliuose.

apžiūrėjęs butų galėjęs įspėti, 
kad tai buvo netikra dešimkė.

Dar viena rųšis
Neužtenka, kad jau dviejų 

rūšių žulikai apgavo drg. šilin- 
tį. Atsirado banda ir trečios 
rųšies prigavikų, kurie suka 
per alines > kviesdami, kad len
gvatikiai ’ eitų su jais iš pinigų 
lošti pokerį ar berti kauliukus. 
Jie nėra jam pažįstami, tik su
ka per įstaigas ir ieško “žu
vų”.

P. šilintis pataria Chicagos 
lietuviams biznieriams būti at
sargiems čekių mainyme, su 
pinigais ir kortų lošime, nes 
yra ir lietuvių “profesionalų”/ 
kurie užsiima tais amatais.

—Senjas Petras.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

-LITHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Puiki 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.
LITHUANIAN VILLA

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROĄD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 •
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterimi seredomis iki 7 v, v.

TMIS IS WHAT 
YOU WOULD GALL 
MJP AGAJN4ST IT.'

OOM'T UQSB 1 
včkjCl MEO^e, 

PQiMCESS. 
sometminjo will 

MAPPBN TO
SAVS U6. /H

Daktaras
. Kapitonas 

Parauliniame kare

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

Kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford

VVISS1C,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU1RM0TERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo; odos, ligas, žaizdas.-reumatizmų, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės' Skaudėjimų ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus^išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.

Gerkit

STRAIGHT KENTUOff 
BOURBON

■ ' -"v "į?■' sįss^Sjsę
į ■"•"jlŲAk UW;K (OMt'ANV 
k, . yj

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

THIS 
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WILL 

CRUSH 
THE 
LIFE 
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LIETUVOS ŽINIOSLIETUVIŲ DIENA IR JOS PRIEŠAI

tei

nieko ne

boikotas

šypsodamasis .pa-

Sani-
nios.

nuduoda*

Eucharistinis; hoagresas

jam teisę ne

rot

!

i

jogai

p?

kadangi 
po visą

Vokietija 
tada, kai

apy- 
buvo

nesibijai 
paklausė

tiršta 
pilna

paleiskite, 
dar tyliau.

veik 
lys ii 

nuo

Saninas 
vi du-

Bc 
18c 
75c

Sekmadienio parengimas įrodė, kad Chicagos lie
tuviai turi pakankamai jėgų žengti prieky n kultūros ir 
pažangos keliu.

tas tiesa,
— o jums gaila

• •Jis
pa-

r“ W

Sušaudytas žmogžudys 
Baizdaitis

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienv Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Pašalintas iš Klaipėdos 
smo už kalbėjimą 

lietuviškai

as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. nnder the act of 
March Srd 1879.

88.00 
4.00 
2.00 
1.59
.75

Eucharistininkų kongresas,

protestai
Ir be didelės propa- 
prįtarimas boikotui 

Tik užsieniuose gyve-

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jum# pa-^ 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa-^ 
va smagumui, bet Jūsų pato-* 
gurno, delei.

KAUNAS.. •

šiais laikais jokio biznio įmo
ne be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra' tiek daug, 
kad tik nuolatinis. kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų t kaičių.

Amerikos įmone* gerai su
pranta. kad be geros rėkiamos 
neapsėtai. Kuo daugiau rek
lamuoji* i, tuo goriau sekasi.

Rėktam*. kuri atliekama duo
dant skelbimui i laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas, garsinasi "Naujienose'*., 
tas visuomet turi naudos.

Boikotas labai skau- 
su

Subscription Ratesi
88.00 per year in Canąda
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
še per copy

pasakė ji pašilei- 
neapgalvotai

i-

t= ...y1....  . .........
M. ARCJBA-šeVAS. VerM ifIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
I » O M A N A S

Chicago je — paltu:
Klotams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem minėdama
Vienam mlneeiui

Chicagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija 
Savaitei 
Minėsiu! ........... ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metame__________ _
Pusei metu
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu! ,75

Lietuvon ir kitur ulsieniuoae 
(Atpiginta)

Metams............... ................... 88.00
Pusei metu----- ----------------- 4.00
Trims
Pinigus re

Orderiu kartu su

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

... 2.50 
aito Money 
ymu.

PASTABOS

Lietuvių Diena pasaulio parodoje, rugpįučio 5-tą, 
praėjo su tokiu milžinišku pasisekimu, kokio nedrįso 
tikėtis nė didžiausieji optimistai, nežiūrint to, kad ji 
buvo rengiama sunkiose ir daugeliu atžvilgių nepalan
kiose sąlygose, šiemet publikoje (ne tik pas lietuvius) 
toli gražu nebuvo tokio susidomėjimo pasaulio paroda, 
kaip pernai, kuomet ji atsidarė pirmą kartą. Lietuvių 
komitetas ėmė rengtis prie pernykščios lietuvių dienos 
už keleto metų prieš parodos atsidarymą, ir nors paskui 
jisai užmigo ir, jo vietoje, turėjo būti renkamas kitas 
komitetas, bet vistiek agitacija buvo paskleiąta plačiai. 
O šiemet komitetas susidarė tik pavasarį ir jam teko 
atlikti sunkiausiąją savo darbo dalį per pasibaisėtinus 
vasaros karščius.

Galų gale, Lietuvių Dienos komitetui šiemet darė 
pikčiausių kliūčių ii* bandė visaip pakenkti ne tik fana
tiškieji bimbininkai, bet ir klerikalai, ir vanagaitiniai, 
ir vietiniai sandariečių šulai. Jie šmeižė, melavo, užpul
dinėjo savo vadinamoje spaudoje atskirus komiteto na
rius ir darbuotojus. Galutinoje desperacijoje Jie sugal
vojo rengti tą pačią dieną kitą “lietuvių dieną” Harlem 
aerodrome, stengdamiesi tuo budu atitraukti kiek ga
lint daugiau publikos nuo dalyvavimo lietuvių parengi
me pasaulio parodoje.

Turint galvoje visas šitas kliūtis, reikia pasakyti, 
kad pereito sekmadienio lietuvių iškilmė buvo nuosta
biai sėkminga. Publikos skaitlingumo atžvilgiu ji var- 

. giai buvo menkesnė, negu pernykštė Lietuvių Diena, — 
jei neskaityt palaidos žiopsotojų minios, susidedančios 
iš svetimtaučių, kuri šiemet nebuvo taip tiršta dėl tos 
paprastos priežasties, kad šį kartą lietuvių programas 
buvo atliktas ne prie centralinės gatvės, o nuošaliau 
gulinčiame “Valstijų Kieme”.

O tvarkingumo, programo turiningumo ir vadovy
bės gabumo atžvilgiais, šių metų lietuvių parengimas 
kelioms eilėms viršijo pernykštį. Tai pripažįsta be jo
kio svyravimo kiekvienas, kuriam teko matyti abidvi 
Lietuvių Dienas. Pernai visi prakilnesnieji žmonės, či- 
kagiečiai ir iš kitų kolonijų atvykusieji svečiai, tiesiog 
piktinosi tuo pigios rūšies jomarko tonu, kokiu- buvo 
vedama “tvarka” Lietuvių Dienoje, nekalbant jau apie 
tai, kad programas tuomet buvo be galo ilgas, be jokio 
sąryšio tarp atskirų jo dalių, prakalbos varginančios ir 
nuobodžios. Visai kas kita šį kartą. Nuo pradžios iki 
galo visas programas buvo taip rūpestingai apgalvotas 
ir prirengtas ir taip sklandžiai atliktas, kad publika se
kė jį kaip sužavėta.

Už šitą nepaprastą Lietuvių Dienos pasisekimą 
didžiausia padėka priklauso musų talentingam meno 
darbuotojui, adv. Kleofui Jurgelioniui, Lietuvių Dienos 
komiteto pirmininkui. Didelį ačiū užsipelnė ir kiti ko
miteto nariai, o ypač mokytojai, kurie prirengė chorus, 
muziką, šokius ir kitas programo dalis. “Naujienos”, 
kurioms teko pasiimti ant savęs nemenką uždavinį iš
garsinti šį didį lietuvių parengimą, prieš sutartiną opo
ziciją kitų vietinių laikraščių, taria speciali padėkos žo
dį toms draugijoms, kurios savo dalyvavimu in corpore 
pridavė jam dar daugiau įspūdingumo.

• Tačiau, džiaugdamiesi šiuo dideliu darbu, mes ne
galime nepažymėti, kaip piktai, biauriai ir nešvariai 
elgėsi Lietuvių Dienos priešai. Jie pavartojo Dariaus ir 
Girėno vardus žemam ir nekultūringam tikslui: kad

i m**,
Jie veidmainingai skelbė publikai,, kad jie neva no

ri “pagerbti” tų dviejų didvyrių atmintį, kuomet tikru
moje jiems rūpėjo, tiktai pakenkti Lietuvių Dienai; f

Jie nesusilaikė nuo sąvo nedoro žygio net tuomet, 
kai ir pats Dariaus-Girėno vardo legiono postas milži
niška dauguma balsų atsisakė jiems pritarti.' Vietoje 
to, kažin koks nedorėlis iš kerštinčių klikos dęjso jį 
skųsti vyriausybei !

•Prieš šitokį begėdišką tų dviejų garbingų vardų 
valkiojimą “Naujienos” reiškia griežčiausią protestą!

—■»— —m llį l*C

Mes tikimės, kad visuomenė tokioms šlykštynėms 
padarys galą. Sekmadienio iškilmė buvo taip įspūdinga, 
kad it Lietuvių Dienos priešai turėjo suprasti 
savo nešvariais žygiais jie nieko nepasieks. - —

Boikotas. — čekoslovakų 
laikFaščiai plačiai rašo apie 
boikotavimą vokiškų dirbi-' 
nių. Tuoj po to, kai įsigalė
jo Hitleris ir pradėjo visokiais 
budais persekioti žydus, užsie
niuose buvo pradėta organi
zuoti boikotas. Tame reikale 
daugiausiai, žinoma, pasidar
bavo žydai.

Juo tolyn, tuo boikotas la
biau didėjo. Dabartiniu lai
ku jis sudaro rimtą pavojų 
Hitlerio režimui, 
yra prasiplatinęs 
šaulį.

Nacių 
gelbsti, 
gandos 
auga,
nantys vokiečiai, kurie simpa
tizuoja naciams, stengiasi boi
kotą sulaikyti. Tačiau jiems 
tai nelabai sekasi: 
automotiškai auga.

Boikoto pasėkas 
greičiausiai jaus ir
propagandos ir nebebus veda
ma. Dalykas tas, kad žmo
nės pripras pirkti kitų šalių 
dirbinius, žodžiu “Vokietijo
je daryta” nebeteks tos magišr 
kos reikšmės, kokią jie turė
jo ligi šiol.

Vokietija ypač daug eks
portuodavo visokių žaislų ir 
pigių elektriškų fabrikatų. 
Surinktos statistikos duome
nys rodo, jog toje srityje eks
portas yra nusmukęs 70 nuo
šimčių,
džiai atsiliepė prekyboje 
Jungtinėmis Valstijomis, 
sa eilė importo įstaigų pa
reiškė savo klijentams, jog jos 
daugiau iš Vokietijos nebe
pirks dirbinių. Taip' pat žy
miai nusmuko Vokietijos pre
kyba su Pietų Afrika ir Ame
rika.

nas Rusijos pilietis turės ar
moniką ir samovarą! Atrodo, 
jog dabartiniu laiku sverbiau- 
sias Rusijos žmonių troški
mas yra — 
ir samovarą!

Tikrai kuklus reikalavimas, 
laimei pasiekti . Bet jeigu ir 
toliau armonikų centras, Tūla, 
per metus tik 25'armonikas 
tegalės pagaminti, tai Rusijos, 
žmonėms dar kelis šimtme
čius reikės laukti savo “lai
mes”... — K. Angaras.

laitj, bet nepataiko. Sužeistasis 
Vilčinskas ir Vilčinkienės h 
Kudirkaitės lavonai paskutiniu 
momentu buvo išnešti iš degan
čio namo subėgusių kaimynų.

Kitą diehą policijos suima
mas Narkeliunas nusišovė, o 
Barzdaitis buvo suimtas.

Teismas, remdamasis bau
džiamojo statutu, Barzdaitį 
Motiejų pasmerks mirti.

Mirties abusmė šiandie įvyk
dyta.

Dėl armonikos. — j Tūlos 
miesto armonikų dirbtuvę At
vyko. jaunas vyrukas. Paaiš
kėjo* kad jis buvo specialiai 
komandiruotas iš Novosibirs
ko. '

— Mums, draugę, yra reika
lingi metalo kampai armoni
kos dumtuvėms, — pareiškė 
sibiriokas.

— Bet mes tiesioginiai jo
kių užsakymų nepriimame. 
Užsakymą reikėjo paduoti 
Omsko pramones sąjungai.

— Bet man reikia tik vienai 
, armonikai, —» maldaujančiai 
kalbėjo Sibiro pilietis.

— Ką?' Vienai armonikai?
— Tikrai taip!
— Ir tamsta dėliai to specia

liai atvažiavai?* Tamsta, tur 
būt, iš .galvos išsikraustei! Juk 
visas kampų komplektas kai
nuoja ne daugiau trijų rublių. 
O tamsta dėl jo važiavai .tūks
tantį į kilometrų ir išeikvojai 
daug pinigų^

Pasirodė, kad tame kaime,, 
iš kurio atvyko sibiriokas, 
raudasi tik vienui, viena ar
monika. Ji* pep paskutinius, 
penkiąliką metų v yra daboja
ma kaipo didžiausia brange
nybe ir nuolat remontuojama. 
Rinkoje gauti armoniką Aiėra 
jokios galimybės. Tik su di
deliu vargu ją galima nusi
pirkti Maskvoje. Didžiausias 
armonikų centras būdavo Tū
la, kuri savo, laiku jų .išleis^ 
davo po keliu tuksiančius pjęr 
mėnesį. f O dabar per metus, 
ji, pagamina tik apie 25 armo
nikas. 1

Taip rašo “Komsąmolškają 
Pravda” birželio 26 d- žinia, 
vadinasi^ visais atžvilgiais; 

{‘tkošer”. Apįe priešų prasi
manymus čia negąlb būti nei 
kalbos. \

pasirodo, kad armonįka Ru
sijoje yra neįmanomaididelė 
brangenybė. Nb be tpeifcalo 
tad prięš kelis mėnesius Ęa- 
gąnovičius, Stalino dešinioji 

padarė, tokį
mą: girdi, neužilgo' ki^kvie-

Liudininkas pareiškė, 
teismu nori netarpiškai 
lietuvių kalba. Pirmi- 
atsakė, kad galįs susi- 
per vertėją. Rimdžius 
“Kalbėti lietuviškai su 
be vertėjo, yra mano n

KLAIPĖDA.—Klaipėdos 
gardos teisme trečiadienį 
svarstoma Kissučio kriminalinė 
byla. [Pirmininkavo teismo di
rektorius Schneider. i Liudinin-. 
ku, be kitų, buvo pakviestas pa
sienio, policijos kapitonas Rim- 
dčiijs. Teismo pirmininkas Rim- 
džių pradėjo apklausinėti vo
kiškai, 
kad su 
kalbėti 
mnkas 
kalbėti 
atsakė: 
teismu,
teisė ir ta teise pasinaudosiu. 
Įsikarščiavęs pirmininkas vo
kiškai pareiškė, kad teismas 
einąs vokiečių kalba ir į stato
mus klausimus galima esą at
sakyti per vertėją. Kap. Rirri- 
džius pakartojo: ‘Kartoju,, kad 
kalbėti netarpiškai su teismu 
yra mano teisę. Ta teise •» pasi
naudosiu ir bevertėjo atsaky
siu teismui į statomus man 
lietuvių kalba klausimus.” Teis
mo pirmininkas pakeltu tonu 
liepė kapit. Rimdžiui apleisti 
teismo salę, ką kapit. Rimdžius 
ir padarė.

Ta proga Lietuvos Keleivis 
praneša, kad teismo salėje nė
ra jokio valstybės ženklo ir 
kad tas pats teisėjas, Schnei
der, jau yra turėjęs konfliktą 
su dr. Arongauzu, kuris teisme 
kalbėjo lietuviškai ir prašė 
teismą į jį kreiptis taip pa1- 
lietuviškai, bet teisėjas Schnei
der tik vokiškai kalbėjo.

KAUNAS, liepos’ 2, 
ristininkų kongresas trukęs 3 
dienas, vakar jau pasibaigė. 
Per tas 3 dienas Kauno gatvė
mis lingavo daug bažnytinių 
vėliavij ir šiaip nešamų pla
katų, kuriuose buvo keletas 
įdomių Šukių, k. a.: “Per eu
charistiją į Vilnių” iš Rieta
viškio, “Kristau! pasigailėk 
Rusijos!”, “Kristau! sutaikink 
tautas”.

Nepaprastoje saulės kaitro
je eisenose ir maldų metu 
daugybė žmonių alpo. Miesto 
sanitarams ir kit. per tas 3 
dienas buvo retos įtemptos 
darbo dienos. Tačiau nelai
mės atsitikimų nėra buvę. 
Tik kai ką vagys apstatė.

Kongresas kulminacinį punk
tą buvo pasiekęs šeštadienį 
naktį apie 12 vai., kada nakti
nė eisena su žvokėmis pradė
jo eiti nuo Petro Vilęiičio 
aikštės pro Ig. bažnyčią ir to
liau L. Alėja, Prezidento g. ir 
Vilniaus g, į batiką. Ta ei
sena , padarė viduramžiškai 
niuru įspūdį.

Euchar. kongresas vakar pa
sibaigė dar ligšiol nebuvusia 
savo mastu Lietuvoj religine 
procesija, kurioje dalyvavo be 
skaitlingos visokio plauko ku
nigijos, ir vienuolijos sutrauk
ti iš viso krašto pavasarinin
kai,. davatkos it Pan-* bau
giausia, beveik vien, moterys, 
kunigų vedamos ir diriguoja- 

Moterų dalyvavimas
siekė 80 % visų cuchąristinin
kų. .

KAUNAS VII 4 Elta. Liepos 
2 d. karo lauko, teismas Kaune 
sprendė pil, Motiejaus Barzdai- 
čio, Jaozt) sunirus, 40i metų am
žiaus, kilusio iš šakių apskri
ties, žvirgždaičių valsčiaus, Vil
trakių kaimo, bylą. Teismas 
pripažino Barzdaitį kaltu tuo, 
kad jis, iš anksto susitaręs ir 
bendrai veikdamas su Motiejum' 
Narkeliunu, šių metų kovo ? d|. 
apie 19 vai., karo stoviui, esant,, 
norėdamas pasipelnyti, atvyko 
pas savo kaimyną, Viltrakių 
kaimo gyventoją, Vilčinską 
Juozą,, revolverio šuviąis, kas
tuvo ir čiečkos smūgiais nužu
dė Oną Vilčinskienę ir Vilčiną- 
kų tarnaitę Elžbietą Kudirkai- 
'tę,. sunkiai sužalojo/ Juozą. VU- 
čipską,. kuris kitą, dieną nu.Q 
sužalojimų mirė, sunkiai suža
lojo Vilčinskų giminaitį, Kazį 
Kėvela.itį ir lengvai ^sužalojo 
Kevelaičio seserį, Jadvygą Kė- 
velaitytę, suvilko visus į kam
bario vidurį ir kastuvu bei čieč- 
ka dar jiems, kapojo galvas ir, 
manydamas, kad visi jau nebe
gyvi, pagrobė 4^1 litą pinigais, 
T6 vekselių 2050-litų sumai, do* 
kumentus ir įvairių maisto da-; 
ilykų ir, nusikalstamojo darbo 
'pėdsakams paslėpti, padegė Vil
činskų gyvenamą namą ir kitus 
trobesius, baisro metu visai su* 
degė visi trobesiai,, gyvuliai ir 
inVentorius.

Sužeistieji, Keyelaitis ir Kė- 
velaitytė iš degančio namo iš- 
šoko per langą.U. Tai pastebėję 
piktadariai dar šaudė į 'Kėve-

Nuo birželio 
28 d. Kauno, miestan yra suva- 
žiavę apie ^O00 žnM)mų į eu- 
clmristiniinkų kongresą ir sa
vo reikalais nemaža, matyti, 
suvažiavus iš. tolimiausių vie
tų, šiaip smalsuolių^ prekybi-, 
<ninkųį, kųrįe tesinaudojo- gele
žinkelio tarifo nuolaida; Nors 
buvo skelbia, kadi Kaunas pa
dvigubės, /gaus utauiių lOOrtųk- 
stančių žmonių, tačiau tas ma
tyti buvo perdėta. Reik ma
nyti, kad suvažiavo į Kauną 
danginusia 25—30- tuksi.
nių, Buivo. ir kmjozm

štai prie, Apyg. Teismo rū
mų senis su ųenukė laukę 
tobuso važiuoti į Karmelitus- 
Tuo laiku atvažiavo kalėjimo; 
ajutobušas su kaliniais. Sar
gai kalinius išvedė pas lardy- 

! tojus, o autobusas pąsiHk0 
latikti. Kaimiečiai pamanė, 
kad tai jfų laukiamas, autobu
sas ir įlipo. į vidų. Po p.usvar 
ląndžio kalėjimo sargai kali
nius vėl 'įsodino Į autobusą Tr 
nustebę mato, kad kaimiečių 
pora nukurę kalėjimo autobu
se naminę idiliją: kramto sau 
■ramiai / duoną su« -suriu, • Tuo 
atsirado, miestiečių juokdarių 
btirys, kuris kėlė “ovacijas” 
tam nepaprastam įvykiui. Ka
lėjimo sargai, patikrinę jų\ži-i 
ijiųje ^esamusj kalinius, papra
šė senį su sene išlipti iš auto
buso. : Tačiau anie nesusivo* 
kę nenorėjo keltis. Senis 
prašė:- “Ponuli vežkit; užmo-

(Tęsinys)

—Tai gerai... O tu tada cik 
pas mediną.

—O tu laukuose 
viena? — rimtai 
Griška.

—O, aš iki miesto 
—Saninas pastebėjo*

-40 kaip gi su jūsiškiais?
—Jie Čia iki aušros bus: jie 

jau man ir nusibodo 'iki gyvo 
kaulo.

—Na, joigu j,ųs taip geri... 
—Karsaviniutė nusijuokė. — 
Eik, Griška.

—Sudie, panele...
Berniukas vėl lyg krūmuo

se pasislėpdamas kažkur iš
nyko ir Saninas su Karsavi- 
niute pasiliko vieni du.

—Duokite ranką, — Sani
nas pridėjo: — Oo. tai nuo 
kalno 'dar galite nuvirsti...

Karsaviniutė padavė jam 
ranką ir atsirėmė su keistu 
nesmagumu ir liudtfu jausmu. 
Sanino. Stiprus, kajp geleži
niai raumenys, judėjo po plo
nais marškiniais. Miške buvo, 
taip tamsu, kad nesimatė nei 
medžių, tiktai viena 
tamsaus kvėpavimo 
tamsuma., •

—Oi, kaip tamsu!*
—Tas nieko, — prie pat jos 

ausies tyliai pasakė Saninas, 
ir jo. balse kažkas tokio su-t 
Virpėjo: —i naktį xš dabiau, 
mišką myliu... Naktį miške 
žmonės, pameta savo papras
tus veidus ir darosi paslap
tingais,, drąsiais Jr įdomiais...

Žemė pabiro po. jų kojo
mis, o jie su vargu laikėsi, 
kad nenugriūti..

Ir nuo šitos tamsos, nuo šito 
susiglaudimo, stipraus ir tvitr 

' to. kūno, nuo, artumo stipraus, 
visuomet jai patinkančio žmo
gaus, mergaitė pradėjo *įgauti 
nežinomą įspūdį. Tamsoje ji 
paraudo ir jos, ranka karštai 
spaudė Sanino ranką. Mergai
tė tankiai juokėsi ir jos juor 
kas buvo garsus ir trumpas.

Apačioje pasidarė šviesiau, 
o ant upės jau aiškiai ir ra*- 
tokiai švietė mčnuKs. Į veidą 

i dvelkė didelės upės vėsuma, o 
tomsuk juodas miškas, kaž- 

•kaip pastoptingai, atsitraukė 
i atgal lyg užleis&amas jiems 
•kelią prie upės.

—Kur gi jūsų valtelė? 
r — štai čia.

Valtelė aiškiai, kaip nupieš
ta, atspiaidėjo: ant lygaus vanr 
dens paviršiaus. Kol Saninas 
uždėjo irklus, Karsaviniutė, 
atsargiai balansuodamos ran
kom, lengvai perėjo per val}- 
.tęlę į kitą galą ir atsisėdo. 
Ant syk ji pasidarė fantasltiš- 
zką, nušviesta mėlynu menuliu 
įę besisupančio vandens. Sa
ninas pastūmė valtelę ir užšo- 

jko ant jos. Valtelė tyliai nu-. 
Ištiaužė per smėlį, sučiužėjo, 
vanduo ir išplaukė ant menu
lio nušviesto vandens, palik
dama užpakalyje savęs ilgas, 
besiskirstančiais vilnis.

, —Leiskite man irtis, —Kar- 
saviniute pasakė, vis dar pil
na kokios trfi drąsios jėgos. 

»—Aš, mėgstu pati irtis. 
' —N*a, sėskis, — 
•imsijuoke, stovėdamas 
ryje valtelės.

Ir vėl jij praėjo pro jį tarp 
suolelių, lengvai ir lanksčiai, 
vos vos. paliesdama' pirštų ga- 

’lajs pratęstos rankos.
Juodu nuplaukė. Mėlynas 

^dangus,, su užsimąsčiusiu mė- 
!nulio atspindėjo vandenyje, ir 
'atrodė, kad valtelė plaukia 
šviesioje ir ramioje platumo-, 
jįe. Kirfaaviniutė sėdėjo tiesiai: 
ir silpnai judino irklus, pliu
škendama vandenį ir stipriai 
išpūsdama krutinę į priekį. 
Saninas sėdėjo prie vairo ir 
žiurėjo į ją, į apvalias mik
lias rankas, kurios stipriai ir 
švelniai galėtų apsikabinti

prašėt' 
kėsiu...

Suvažiavę kaimiečiai apžim 
ri parduotuvių vitrinas Lais
ves Alėjoj: ir kit gatvėse. Ta- 
BftU pačiose parduotuvėse ne
matyti per daugpirkėju, nors 
prekyba kongreso metu, ne
žiūrint šventadienių, leista per 
•vMm.

apie kaklą. Mėnulis švietė į 
jos baltą veid# su juodais an
takiais, žibančiomis akimis, 
švaistėsi ant baltos suknelės, 
ant krutinės, ant bliuskelės, 
ant pilnų kelių. Kažkas su 
Saninu darėsi, atrodė, kad jis 
vis toliau ir toliau plaukia su 
ja į pasakų karaliją, toli nuo 
žmonių,, nuo protavimo ir nuo 
žmonių išleistų įstatymų.

—Kaip gera šiandie, — Kar
saviniutė pasakė, apsižiūrė
dama aplink.

—Taip, gera, — Saninas ty
liai atsakė.

Staiga ji nusijuokė.
—Kažkodėl norisi kepurę 

mesti į vandenį ir kasas pa
leisti
stodama, kad 
pasakė.

Saninas pasakė
Ji staiga susisarmatijo ir 

tylėjo.
-Jus senai pažįstate Jurgį 

Nikolaevičių? — nelygiu bal
su paklausė ji.

—Ne, — Saninas atsakė, — 
o ką?

—Taip... Tiesa, jis geras ir 
protingas žmogus ?

Jos. balse skambėjo 
į vaikiškas naivumas, 
prašytų sau atleidimo 
baisaus žmogaus, kuris gali ir 
dovanoti ir nubausti ją.

Saninas;
Žiurėjo į ją ir atsakė:

——Taip.
Karsaviniutė iš balso dasi- 

protejo, kad jis šypsosi ir iki 
ašarų paraudo.

—Ne,, tiesa... It jis kažkoks 
...jis, gali būt, dąug vargo..,— 
šu. vargu * iškalbėjo jį.

—Gali būti. Kad jis nelai
mingas — 
nas sutiko: 
jo?

—Suprantama, 
ma naivišką toną Karsaviniu- 

i te pasakė.
—Taip, tas suprantama,.. 

Tiktai jus keistai suprantate 
žodį “nelaimingas”... Jus mh- 
note, kad jums patinkamas 
žmogus nepaprastai nelaimin
gas, apgailėjimo vertas, ir 
koks tai ypatingas, didesnis, 
dargi, pavelykite, stiprus 
žmogus! Amžinas mėtymąsis 
save pasielgimais nuo dešines 
į kairę, jums atrodo geru da
lyku, kuris leidžia žmogui 
skaityti save geresniu už ki
tus, duodančiu 
tiek vargti, kiek pagerbimą ir 
meilę,

—O kaipgi? — Karsaviniutė 
naiviškai. paklausė.

Ji niekuomet taip daug ne
kalbėjo su Saninu, bet nuola
tos klausydavo apie jį, kaip 
'apie žmogų, visapusiškai ap
sišvietusį, ir pati jautė ir lau
kė iš jo ko tai naujo, įdo
maus ir paprasto.

Saninas nusijuokė.
(Bus daugiau)



Antradienis, rugp. 7, 1934

Tarp Chicago. 
Lietuvių

ir gėrėjosi geru programų ir 
dideliu skaičių lietuvių 
aplankė 
rengtas 
States.

kurie 
lietuvių iškilmes, su- 
Coi/rt of the Hali of

LIETUVIŲ DIENOS VEDĖJAS

Pp. Andrušiai iš Her 
minie, Penna., lan. 

kosi Chicagoje

Senas naujienietis; gėlių 
mėgėjas

Gėrėjosi Lietuvių Diena Pasau
linėje Parodoje

RugpiuČio 3 d., atvyko Chica- 
gon p.p. Juozas ir Magdalena 
Andrušiai iš Herminie, Pa., ku
rie apsistojo pas brolį 
Andrušį, 3313 South 
avenue.

Pp. Andrušiai aplankė
vių Dieną Pasaulinėje Parodoje

Chas.
Union

P-s J. Andrušis yra senas 
“Naujienų” skaitytojas ir dar
buotojas S LA. organizacijoje. 
Paviešėję apie savaitę laiko 
Chicagoje mano grįžti atgal į 
Herminie, kur p, Andrušis per 
daug metų dirbo anglių kasyk
lose, o šiandien jau kelintus 
metus gyvena kaipo žmogus, 
kuris jaučia, kad senatvėje nė
ra reikalo lįsti po žeme ir dirb
ti.

Lietu-
Jis turi gražius namus, prie 

kurių yra gėlių daržas. Tep rasi 
įvairių įvairiausių gėlių vasaros 
metu. Man teko daifg važinė
ti ir daug daržų matyti, bet nie
kur nemačiau tokių gėlių ir 
tiek daug, kiek pas p. Andrušį.
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įdomaujasi, ^aplankyti Chicagos 
vaikų teismą, Juvenile Court, 
prie Ogden avenue ir Roose- 
velt Road. Vizitas bus padary
tas rytoj, trečiadienį, rugp. 8 
d., 1 vai. po piet.

Moterys, kurios rengiasi ei
ti, prašomos pranešti telefonu 
pirm, M. Zolpienei, Boulevard 
8743 arba sekr. Wodmaniutei, 
Victory 7838. Lankytojos tu
ri būti nemažiau 18 metų am
žiaus.—Pirm.

RADIO
Dainuos žymus dai 

nininkai

Programo dalyvių skaičiun į- 
eina keletas pasižymėjusių dai
nininkų, bus solos, duetai, ir 
kvartetas. Taipgi rinktina mu
zika, įdomios kalbos ir svarbus 
pranešimai. Todėl, reikia pasi
naudoti proga, tą viską išgirsti 
ir pasigerėti.

N AUJ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.L----------------------------------- ----- ----------------------------------U|< į r

NŲ

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------Nariai.___________________

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Shredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. Callfornia Avenue
Telefonas Renublie 7868

BILL-BALTRAMIEJUS 
VEMBRIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
RugpiuČio 5 dieną, 7:3b valan
dą ryto 1934 m., sulaukęs 50 
metu amžiaus, gimęs Pakro- 
jaus parapijoj, Kulyčių kaime, 
Panevėžio apsk. Amerikoj iš
gyveno apie 30 metu. Lietu
voj paliko brolį Vincentą ir dvi 
seseris Oną ir Ciciliją, Chica- 
goj švogerį J. Buksa ir taip
gi daug draugu ir pažįstamų. 
Kūnas pašarvotas, randasi J. 
J. Bagdono koplyčioj, 2506 W. 
63 r d Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
RugpiuČio 8 d., 2:00 vai. po 
pietų iš koplyčios į Lietuvių 
Tautiškas kapines. ,

Visi A. A. Bill-Baltramiejaus 
Venibris gijninės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvėms rūpinasi švoge- 
ris Juozas Buksas adresu 
3715 Euclid Avea. Berwyn, III., 
telefonas Berivyn 219—R.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Republic 3100.

Chicagietis R. Šniu 
kas aprašo savo ke 

lione i Lietuva 
C t, L

Didžiai patenkintas kelione; 
ji smagi ir maloni; susili
ko su lietuviais.

Liepos 17 d., kaip 12 valan-

ko uostą ir pradėjom keliau
ti. Apie valandą laiko užtru- 

' kom važiuojant Hudsono upe. 
I Su įdomumu žiurėjau į dan
goraižius New Yorko biiildin-

pusėj pamačiau ir “Kašlcgar- 
nę”, per kurią kiekvienas mu
sų brolis ir sesutė atkeliau
dami iš Lietuvos turėjo par
eiti ir išpildyti kvotimus su 
visais formalumais, kokių iš

Bene daugiausiai prie pasekmingos Lie
tuvių Dienos Pasaulinėje Parodoje' suren
gimo prisidėjo ir visam darbui vadovavo 
Kleofas Jurgelionis. Jis yra 1934 m. Lie
tuvių Dienos komiteto pirmininkas.

Radio klausytojai, mylinti to
bulesnes dainas ir muziką, šian
die 7-tą vai. vakare turės pro
gos tokias dainas girdėti per 
radio iš stoties WGES, 1360 ki- 
locycles. šis programas bus pa
teiktas pastangomis ir lėšomis 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
Kompanijos Krautuvių, kaip ir 
kas antradienio vakare.

Lietuvos Akušerės

KONSTANTAS GROCKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

RugpiuČio 4 dieną, 9:27 va
landą ryte 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietu
voje. Amerikoje išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime sūnų Povilą, švogerį Gu
ri nska ir švogerką, draugus, 
pažįstamus ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 
Rice St.

Laidotuvės įvyks 
nj, rugpiučio 8 d., 
ryto iš namų į šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Konstantas Groc- 
kis giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, švogeris, švogerką, 
Draugai ir Gimines.

laidotuvėse patarnauja gra
borius I^achawich ir Sunai, 
telefonas Canal 2515.

2457 W.

trečiadie- 
8:30 vai.

KAZIMIERAS BUROKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

RugpiuČio 5 dieną, 6 valandą 
vakaro 1934 m., sulaukęs apie 
40 metų amžiaus, pa
ėjo iš Lietuvos. Paskendo upėj 
prie Algonąuion, III.- Paliko 
dideliame nuliūdime moterį 
Anna, po tėvais Rehtorek, duk
terį Lorraine, brolį Joną, uoš
vius, Lucy ir Edmund Reho- 
rek, pusbrolius, pusseseres ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1411 So. 56th Court, 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
RugpiuČio 8 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Woodlawn kapines, 22nd ir 
Dės Plaines.

Visi, A. A. Kazimiero Bu
roko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris,, Duktė, Brolis, 
Uošviai, Pusbroliai, Pus
seserės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Chrastko, tel. La\vndftle 
2262.

emigranto reikalauja šios ša
lies įstatymai.

štai ir Statuc of Liberty, 
laisvės stovyla stovi, laiky
dama rankoje žibintuvų, reikš
dama visoms tautoms laisvę 
ir demokratiją, kur žmonės 
gali laisvai protauti, niekas 
nevaržo jo įsitikinimų, nė jų 
pasaulinių, nė politiškų pa- 
žvalgų.

Iš laivo šefo sužinojau, kad 
viso keliauninkų esama ke
turi šimtai. Didžioji dalis šve
dai, paskiau suomiai ir. nor
vegai. Iš lietuvių 3-čioj kle- 
soj esame šeši, vargonininkas 
Jonas Steponavičius su žmo
na, Boleslovas ir Monika Po
ciai iš Bridgeporto, Gonn., ir 
Aleksandra Valikonis iš Am
sterdamo, N. Y. Dar neteko 
sdžinOti- dh tUhddsi lietuvių 
turistų klcsoje.

Mes visi labai draugiškai 
sugyvename. Išėję į laivo vir
šų rišame Visokius gyvenimo 
klausimus, ypač su pp. Ste
ponavičiais, kurie plačiai ži
nomi rytinėse valstijose, kai
po veikėjai ir muzikos žino
vai. Malonu su jais yra pasi
kalbėti.

Trečia para ant vandens. 
Jura lygi kaip stalas. Dienos 
saulėtos. Oras puikus. Visi ke-

leiviai mandagus ir draugiš
ki.

Valgis nepaprastai įvairus 
ir geras, patarnavimas pui- 
kiausis. Duoda valgyti 4 kar
tus per dieną. Laike pietų 
groja orkestrais. Vakare, 
nuo 8:30 iki 11-tai sve
tainėje groja muzika šokiams. 
Visi linksmus, smagiai šoka. 
Bodo ir filmus.’

Kajutės įrengtos labai pa
togios. švarumas visur vieš
patauja pilnoj to žodžio pras
mėj. Visi' sveiki, tik p-ia Po
cienė nesijaučia gerai. Pridur
siu, kad pribuvus man į Ncw 
Yorką nereikėjo turėti jokių 
negerumų. Viskas bu
vo sutvarkyta sistema- 
tiškai ir už tai nemažas kre
ditas priklauso Naujienoms, 
ypač p. T. Rypkevičiui. Vė
liau parašysiu daugiau iš ke
lionės į Lietuvą. O dabar vi
siems “bai-bai”.

R. Šiliukas.
b

ir Giminės. •

-i—

Marijona ZiČkienė
, PO TĖVAIS ŽUTAUTAITjĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu RugpiuČio 6 dieną. 1:45 valandą 
R o piet 1934 m., sulaukus 41 metų amžiaus, gimus Tauragės apsk., 

[aumieščio parap., Rimženčių kaime. Amerikoj išgyveno 21 Pie
tus. Paliko dideliame nuliūdime vyra Vincentą, keturius supus, 
Joną, Kazimierą, Vincentą ir Petrą, seseri Anastaziją Adams, švo- 
gerj Adolph. uošvi ir uošviene Jurgį ir Anastaziją ZiČkUs, šyo- 
gerj Joną Zičkų, švogerką ir švogerį Oną ir Antaną Kuklerius, 
du pusbrolius, Petrą ir Juozapa Shimkus, pusseserę Antosę Viš- 
tartiene ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 3482 South Mor
gan Street.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, Rugpjūčio 10 dieną, 8 valandą 
ryte iš namu i šv. Jurgio parapijos-bažnyčią, kurioje atsibus gė- 
dulingos pamaldos už vėliotries sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Zičkieries giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. •

, SESUO, ŠVOGER1AI, šVOGERKAs
UOŠVIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, telefonas 
Ydfdš.1138.

Nuliūdę liekame, 
VYRAS, SUKAI

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam 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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Kviečia moteris at
lankyti vaikų teis

mą Chicagoje
Lietuvių Moterų Piliečių Ly

ga kviečia visas moteris, kurios

KIEKVIENOS D IT P T IT P A ' yraRU&IE8 K U JT 1 U IV A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIjG STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHĖS ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostuirie^- 
riams. i

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tęį. Victory 2848 DR. BElifASII
756 W. 35th St

Cor. of 86th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai

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 8483

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. NAIKELIS
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 vakaro.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
^HICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174

CHICAGO* ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patafnąyimąą geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

Visi Telefonai: 7

Yards 1741 -1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tet Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
goje ir apielinkęje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
TeL Boulevard 5208 ir 8413

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

LAIDOTUVĖS $95
Kur tauptiiriag reikalingas, fnes palaidojamo už $95. Ųž iškilmingas 
laidotilves, plieno grabas, siutas, išbalsamavtmas, karabonas, paltuos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas priterigimas ir musų maloriuė pa- 
tarnaviftids liūdnojo valandoje —" už visą pagrąbų $250,

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

, Tel. Canal 2516 arba 12616

1489 S. 49 Ct., Cicero, UI.
,TeL Cicero 5927

n.       i m       

Tol. Cicero 2109.
4 ntanfts Petkus

Graborius 
« am 

mcNBa ha

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu. *

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
.Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas 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 W. 18th St, netoli Morgan St»

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

Tel. Canal 8110 , 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai* po pietų ir nuo 7 iki S:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 288(1

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042DR. Č. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 Sb. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal. sutarti.

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

Rėš. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

, 7 CHICAGO, ILL.
‘ ■ j

DR. V. A. SIMKLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
val.« Nedėllomis nuo 10 iki, 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

■ iii.l* I.., Iiui.1 m..............į Iii), . ............... i,,,,,.,—. ........ .
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DR. STRKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 So. ASHLAND-AVĖ. 
Ofiso vali Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

ak Jfędėltoj pagal sutari: 
Ofiso tyli BoulevttM 782 
Narni Tel. Prospect 198

s-

Telefonas Yards 0994Dr. MAUR1ČE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drmcel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. No- 
diliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell SL 
Tel. Republic 9728 

i n m ii ■ n i.i m a.  i ■ *   ■ ■e-■

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS . 

2201 W. Cermak Road (W. 22 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki . 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

. _ (W. 22 St.>
Kasdien nuo 9 iki 5,

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Waekinffton St. 

Kambarys 402 Tel. Deatbcm 9047 
e A va.Res. 5319 So. Hermttag< 

Vakarais nuo 6 ĮJck 
Tel Prospect 1610

___________________



NAUJIENOS, Chicago III
P. Dargia

Dar Mums Lemta Gyventi
Įspudžiai iš Lietuvių Dienos Pasaulinėje Parodoje

įvykusi lietuvių diena pasau
linėje parodoje ryškiai parodė 
visam kultūringajam pasauliui, 
jog lietuviams, kaipo tautai 
lemta gyventi; jog jos ateitis 
yra šviesi, turint tuos dvasi
nius turtus, kuriuos parodoje 
atžymėjo.

Abejojau, netikėjau, jog 
žangioji Chicagoš lietuvių 
suomei. “• taip stipri, taip 
ninga ir dvasiniai ryški 
ji parodoje pasireiškė.

Na. o juk visos atžagareiviš- 
kos spėkos pradedant klerika
lais, baigiant sandariečių vadais 
visom jėgom kenkė, prieidami 
net prie to, jog jų surengiamas 
tą pučių dieną kermošius ir tam 
kermošiui naudojamas Dariaus- 
Girėno vardas.

Jiems nesvarbu lietuvių, kai
po tautos, vieningumas ją re
prezentuojant
ir to vieningo darbo ardymui 
negailestingai 
asmenų vardas, 
pačių
tautos garbės paaukavo gyvy
bes.

Gėda ir dar sykį gėda tokias 
priemones vartoti. Bet... už
teks... jiems tiesos žodis ne
svarbu.
. Taigi, vyrai, garsinkite savo 
kermošišką kromelį, žengkite į 
“garbingą ateitį”, o visuomenė 
jus įvertins.

ĮCourt cf States
Maloniai šypsosi saulutė, gai

vinančiai dvelkia nuo ežero vė-

pa- 
vi- 

vie- 
kokia

južis ir mes rpavieniai ir būre
liais traukiame pasauline n pa
rodo n.

Keliaujame j savo tautinę 
šventę, kad savo akim persitik
rintume musų išeivijos pažan
gų, kad joje galėtume pareikš
ti ir kitiems perstatyti musų 
kovas, džiaugsmus ir laimėji
mus pasaulio tautų tarpe.

pasaulio akyse,

vartojamas tų 
kurie dėl lų 

lietuvių vieningumo, dėl

Štai ir “Court of States”, 
žmonių prisėdusi platforma, vi
si suolai užimti, o vis dar nau
ji būriai renkasi.

Pasigirsta tolimo griausmin
go dūdų orkestro balsai, kurie 
išlengvo artinasi. Maloni lietu
viška meliodija, visų žvilgsniai 
nukreipti skambančios muzikos 
akordų link.

Muzikos aidai artėja, girdėti 
jos ryškus garsai ir štai prisi
artina pats orkestras, o j j seka 
•tūkstantinė minia, susidedanti 
iš įvairiausių jaunimo ir vyres
niųjų draugijų, kurie žengia 
estrados link. Pasigirsta K. 
Jurgelionio balsas, pranešantis 
Lietuvių Dienos atidarymą.

Mirtina tyla, visų žvilgsniai 
atkreipti estradon.

/Prasideda programas. Sunku 
butų visa smulkmeniškai čia 
atvaizduoti, tačiau paminėsiu 
tai, kas mano širdžiai buvo 
brangu ir malonu.

Niekada neišdils iš mano at
minties ponios B. Darlys skam
bus ir meliodingas balsas, ku
ris dar ir dabar skamba ausyse 
jos sudainotos: “Kai miela yra

išgirsti savo šalies” ir “Myli
mas krašte”, -lyg šias dainas 

Į musų kompozitoriai butų rašę 
jai musų sielas atgaivinti gim
tojo krašte prisirišimui, šiose 
dainose ji išreiškė musų liau
dies troškimus, džiaugsmus ir 
prisirišimų gimtajam krhštui.

Na, o ar negaivinančios bu
vo ponios Steponavičienės: “Ty 
kiai, tykiai Nemunėlis teka”. 
Klausydamas jos lankstaus bal
so, siūbuojančios meliodijos, 
matydamas ją tautiškais rū
bais vilkint, persikeli iten- už 
galingojo okeano numylėlon tė
viškėn, jauti Nemuną sriOve- 
nant, skambant tas pačias me
lodijas. Užsisvajoji, gyveni tė
viškes dvasia ir tik dainai nu
tilus ir jos garsams nuaidėjus 
pabundi iš to gilaus svajingo 
sapno, kurį jos daina užliūlia
vo.

Pasigirsta sutartinas p-les 
Helenos Pech ir Antano Ka
minsko: “Laimingai keliauki’’. 
Jų galinga sutartinės daina 
skrieja* padange, o atbalsiai už
gavę klausovų sielas vargiai iš 
jų beišdils.

štai ir šienpioviai, gimtojo 
krašto vaizdas, jų liūliuojanti 
daina ne vienam išspaudė 
džiaugsmo ašarėlę prisiminus 
tėviškėj praleistų jaunatvę. Ne 
vieną džiugino vilties jausmas 
ir vėl toj tėviškėj gal teks šie
nauti, kas žino?

Tų įtėviškės priminimo vaiz
dą dar labiau sutvirtino vai
kučių ir jaunimo vykusiai ir 
vaizdžiai šokami liaudies šo
kiai ir galingosios, sielą žadi
nančios dainos, kurias užtrau
kė “Birutės”-“Pirmyn” chorai 
po vadovyste J. Bijansko ir C. 
Steponavičiaus.- • -

Teisingai ir ryškiai savo kal
bose apibudino musų tautos ko-

Try„, ,.... -...... .......
rąma, dainomis, kalbėtojais ir 
tvarka žymiai pralenkė per- 

pa- 
stangomis nuveiktuosius darbus 
ilgai, ilgui musų 'tautiečiai ne
pamirš.
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vaą, ląimėjimuš ię stos dienos i 
reikšmę “Nąuiienų” red. p. tvarką žyiniąi pralenkė p 
Grigaitis, Liet, konsulas A. ICab nykščiąją, taip kąd rengėjų
vaitu ir K. Jurgelionis. »

Baigiant turiu pasakyti, įog 
šioji lietuvių diena sąvo prop-
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Tyčioms-ar netyčioms- bet lietuviukas
W. Ataras paliko žmogžudžiu

Nauji pašto ženkleliai, 
“Air Mail Special 

Delivery”

13
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metų lietuviu tėvų vaikas suimtas ir įkalin
tas už 11-kos metų draugo nušovimų

13 metų lietuviukas William- 
“Billy” Ataras šiandien netikė
tai atsidūrė kalėjime. Mažomis 
akutėmis permetė per šaltas, 
nesvetingas kalėjimo sienas, 
bet sugniaužęs kumščiukę ir 
sučiaupęs lupas nei nesujUdejo. 
Tylėjo. Nenorėjo niekam išsi
duoti, kad jis nėra “tough”, 
nenorėjo pasirodyti “sissy” — 
angliškas būdvardis naudoja
mas apibudinimui “lepšių”.

Jam pasakė, kad jis turės 
sėdėti kalėjime ilgų laiką, už 
tai, kad jis nušovė savo drau
gą, 11 metų draugą, berniuką 
Raymond Wydler, kuris gyve
no Auburn, III. Bet Billy Ata- 
riukas ginčijo, kad jis to neno
rėjo padaryti, kad jis gailisi, 
bet revolveris iššovė per nelai
mę. Argumento sustiprinimo 
kumščiuke trenktelėjo į plikų 
kalėjimo celės suolą.

“Gee whiz”, kodėl jie manęs 
nepalieka “alone”,' pyko Ata
ri ūkas žvairuodamas į valstijos 
gynėjus, jų padėjėjus ir poli
cininkus suniurtais veidais, ku
rie taip nemaloniai j jį žiurėjo.

Motina netiki

Teko patirti, kad adv. A. A. 
Slakis atstovauja jauną Billy 
Atariuką jo mirusio tėvo kom
pensacijos byloje (tėvas buvo 
karo veteranas, miręs- kiek me
tų a tgąl).

Omahoje, Nebraskoj, 
rastas negyvas žmo

gus chicagietis?
Vakar po pietų iš Omaha, 

Nebr. telegramų buvo praneš
ta, kad yra rastas žuvęs Jo- 
seph Lapauskas (Lazdaus- 
kas?,). Jo kūnas nuvežtas į 
South Omaha, Nebr.

Giminės ar jo pažįstami pra
šomi ' skubiai kreiptis plates
nių informacijų dėlei pas J. 
J. Bagdonų, adresu 2506 West 
63rd St. Telefonas Republic 
3100. F. Bulatu.

Teatro dekoracijų ir 
kostiumų Paroda

Antradienis, rugp. 7, 1934

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETAS

v Sensacingas Vasaros Perviršio
IŠPARDAVIMAS

*■

Ateikite ir Pamatykite Kokius Stebuklus Jūsų Doleris Padarys
Tūkstančiai visai naujų Vasarinių

Dresiu
UŽ IŠPARDAVIMO KAINĄ!!

Vertės iki $5.98
Reguliariškos ir J>idelės Dresės 

dėl kiekvienos progos.
šviežios ir naujos. Jus norė
site nusipirkti keletą už šią 
žemą kainą! Kiekvienos mie- 
ros ir styliaus dėl kiekvienos. 
•GRAŽUS ENSEMBLES *PI- 
QUES ♦VOILES ‘ŠILKINĖS 
TAIPGI ‘IŠĖJIMUI DRESĖS 
•NAUJOVIŠKOS ‘SPORTO.

ATEIKITE ANKSTI IR 
PASIRINKITE!

69c-88c

$ 100-$ 149

SENSACINGI 
SPECIALSI!

Nuo Musų Barge- 
no Stalų

Sensacingi Spėriais!
TWEED SWAGER SIUTAI. — 
$10.00 vertės. Maišytų šaižų. Di
delis Bar- $J> QQ
genas ...............................
MOTERIMS SPORTO ČEBATU- 
KAI. — Guminiais padais dėl pa
sivaikščiojimui Pasaulinėj _Paro- 
doj — labai patogus. 
Maišytų šaižų. ..........
MOTERIMS KAUTAI 
dabinimo pasiūti iš 
kautai. Visokių spalvų. Vertės 
iki $10.00. 
Tiktai’ .....
VYRAMS
— Pilki ir šviesiai brunavi, pa
siūti iš flaneles. Pas- <£4 QQ 
kiausi styliai ............... "tavv

MOTERŲ BALTI KAUTAI — 
Sanforizuotas, baltas suėdė išbai
gimas. — Išrodo kaip vilnoni 
flanelė. Vertės iki <4 Hfl 
$1.98. Didelis Special ■
MOTERŲ GRYNŲ ŠILKŲ PUI
KIOS PANčIAKAITfiS. — Visų 
šaižų. — Maišytų spalvų pasirin
kimui. Special 2 R t*
už porą ........................
VYRAMS MARŠKINIAI. — Bal
ti ir Maišytų spalvų. — Visų šai
žų iki 17.
Special ............. ....... .....
MILTŲ MAIŠAI. — Geri dėl drą
sių —i žiurstų — abrusų — dul
kėms nušluostyti, valymui, ir

............... 19 c
ATKARPOS. — 5 svarų pundai 
bovelninių atkarpų, skudurų ir 
t. t. Dėl lopų ir kaldrų. 9 
Maišas ........................... COG

Išrodo kaip vilnoni

39c
— Be pa- 
materijolo

>4.99
VASARINI SIUTAI.

MAUDYMOSI KOSTIUMAI, 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

Grynų vilny maudymosi kostiu
mai dėl vyrų, moterų ir kūdikių. 
Šie kostiumai verti 3 ir 4 sykius 
daugiau šios sensacin- 
gos žemos kainos ....... VWW

Tik ką pridėjome 4000 porųPCD ATI|lf|| 
Baltų ir šviesių Kid ULDA I UI\Ų 
ŠVIEŽUS, NAUJAS. ŠVARUS STAKAS! STEBUKLINGOS VERTYBES!

‘Perforations '
♦Arčh-Support 
♦Combinations 
‘Spike arba

Cuban 
Užkulnis

ŽIŪRĖK! KA 10c NUPIRKS!! 
Pasirinkimas —

Cocoa Alyvos Shampoo', Bay 
Rum, Lilac Vegetal, Antiseptic 
Plovimui Burnos — Dusting 
Pauderis, .Baltas Petroleum 
Jelly, Wave Sėt, Grynas Cas- 
tile Muilas.

PILNAS PRATUŠTINIMAS 
Visokių Užsilikusių v

VASARINIŲ ČEBATUKŲ* 
1000 porų $3. ir $4 vertės stylių. 
Maišyti saizai, bet atsiras pora dėl 
kiekvienos kojos. Turi būt C 1 flrt 
išparduoti už tiktai M* ■

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET 

511 South Paulina Streėt-—Marshfield "L” and Street Car to Door 
Hours 8 to 6—Thursday and Saturday Eves. to 8:30 P. M.

. O tuo tarpu jauno Billy Ata
riu ko motina staigiai sužinoju
si apie sunaus > likimų, netikė
dama, nusigandusi skubina 
Chicagon iš London,. Canada, 
kur ji leido atostogas. Ji sku
bina gelbėti sūnų, skubina pa
tirti ką jis padąi'ė.1' “Negaliu 
tikėti,’ kad jis taip padarytų...”1 
galvojo Atarienė; 'dabar p. Ke- 
noif. Ji galvojo taip, kaip ir 
kiekviena motina apie savo vai- 
ką^ ' .

O faktai apie 'įvykį įvėlusį 
jaunų lietuviuką į kalėjimą, 
kiek teko patirti,’ yra štai ko- 
kife- . ■

Atariukas apiplėšia mokyklą
I • - " ' ‘ '

Billy Atariukas gyveno Au
burn, Ilk, ..kur leido vakacijas. 
Ten jis susipažino su Raymond 
Wydler, 11 metų ir Jack Beam, 
taipgi vienuolikos metų. Susi
tarę, susikalbėję trys jauni vai
kėzai vieną gražią dieną apiplė
šė Cherry Grove mokyklą, Au
burn mieste. Po to ūkininką 
Dennis Handy. Jo namuose už
tiko revolverį.

Dalyvavęs vagystėse Ray
mond Wydler nusigando ir pa
pasakojo apie įvykius saVo mo
tinai. Billy Atariukas už tai 
labai supyko. Trečias draugas, 
Jack Beam pasakoja, kad Ata
riukas pasiryžo skundikui at
keršyti. “Jis jį pafiksys.”

Penktadienį A|ariukas, pasi
ėmęs revolverį išėjo šaudyti 
žvirblių. Su juo buvo ir Beam 
berniukas. Pasitaikė, kad, tuę 
laiku pasirodė ii* skundikas, 
Rąymond. J j pamatęs Atariu
kas ir paleido kulkų, kąri už
mušė nelaimingąjį vietoje.

Beam pasileido bėgti. Ir Atą- 
rįukas nusigando. Bandė krū
muose paslėpti kun^ Bandė ir 
pats krūmuose pasislėpti, bet 
pravažiuoją ąutpinbbilistai jį 
pamatė. ' !

Motinėlė gyveno Bridgeporte
Kiek šituose faktuose yra 

teisybes, parodys vėlesnis tyri
nėjimas, bet ttio tarpu Atariu- 

j ko' dėdei Joriui Bervidui, jo 
motinėlei p. 'Barborai Bervidie- 
riėi-Sėmett, 3336 $. titiiririica 
avenųe, ir męilriąij Berųice 
AtarfeneiTkėho#/ Ž817 Ndrth 
Damen ayeriue, labai nesmagu 
ir skaudu.

Jie niekuomet netikėję, kad 
Billy galėjo taip padaryti...

Vakar Chicagoje atsidarė 
įdomi ir skirtinga paroda, 
teatro dailės paroda — į ku
rių įeina dekoracijos ir kos
tiumai. Paroda, susidedanti iš 
500 eksponatų, atvaizduoja 
scenos dailės vystymąsi įvai
riose pasaulio šalyse.

Paroda išbus Chicagoje virš 
mėnesį laiko. Ji randasi pir
mam aukšte rūmų, adresu 26 
South Michigan avėnue.

Chicago Mail Order 
didelis išparda

vimas
šios dienos laidoje tolpa ne

mažas Chicągo, MaiJ Order 
Krautuves skelbimas, kuriame 
rasite naudingų bargenų. Tai 
vasaros’ drabužių ir avalinės iš
pardavimas. Vertėtų atsilanky
ti ii- pasinaudoti tais bargenaiš.

Rep.

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, katf ateity pra

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

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

Naujienų Administracija.

! S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
ivyks antradieni, 7 d. rugpiučio, 
7:30 vai. vakaro, Association House. 
^150 West North Avė. Malonėkite 
visi, nariai pribūti | susirinkimą. 
Bus svarbių tarimų organizacijos 
reikaluose.

Ben Aluzas, užr. rašt.

Lietuviu Moterų Draugijos “Ap- 
šVieta” mėnesinis susirinkimas at
sibus’ 7 dieną rugpjūčio, 8-tą vai. 
vakaro; Sandaros svetainėje, 814 W. 
83rd - Street.

Visos narės esate prašomos su
sirinkti skaitlingai, nes turime daug 
reikalu aptarti draugijos gerovei. 
' ' . J Sekretore.

i
Dr-stės Palaimintos Lietuvos su

sirinkimas jvyks Rugpiučio 8 dieną, 
8 vai. Vak., Chicagoš Lietuvių Au
ditorijoje. — Valdyba.

siusk t per
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVONRugpiučio 30 d., pašto 

parlamentas Chicagoš paštuo
se pradės pardavinėti naujos 
rųšięs pašto ženklelius, “Air 
Mail, Special Delivery”, ku
rių vertė bus po 16 centų kiek- 
viena (i-i centai už oro paš- STANDARD“ “BREW”

de-

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

1 " ' - 1,1 1 1 '!!. 1

THE "OLD RELIABLE”

lų, o 10 centų už “special de- 
livery” — ekspresinį laiško 
prktatymų adresatui.

Skaniausia Chicagoš Alus 
CHICAGO HE1GHTS BREVVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas 

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346b

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
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.,

CLASSIFIEDADS
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.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

TEL. REPUBLIC 8402

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus/ Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

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

Cicero 645

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuveža me ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU

• PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 

10832 S. Michigan 
Avė., 2 fl.

Tel. Pullinan 3359

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki alude. Man

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

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

A r
P. CONRAD

PHOTOGRAFAS 
Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St.

EnglewooA 5883-5840

1500
Chicagoš Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami j 
narius CHICAGOŠ LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 

savaitėj, pomirtinė —$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti
Draugijon
panedėlyje

Chicagoš Lietuvių 
galima kiekviename 

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.

i

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West DiVision St. 

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

Financial 
Finans>i-Pailcolo»

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Ttaisai

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar vai- 1 
gornojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage. 5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

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

For Rent
ANT RĘNDOS 5 kambarių fla- 

tas ir garadžius, renda pigi. Alek
sas RaŠinskis, 3620 S. Wallace St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Groserne ir Meat 
Market. Gerai einąs cash biznis. 
Visi knoderniški įrengimai. Daug 
stako, gera vieta. Kaina prieinama.

4457 Archer Avenue

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

Klausykite kasdien M’CFL 12:23 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip ilgai jus sergate, 
nei kas sitklldo jūsų ligoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt i&gydytl, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at* 
stelgS* tūkstančiams urnomis Ir kronil* 
komis Ilgomis sergančius į sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus tlziftkas ičegzatnfnavi- 
tnas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame priešingi ąugUom ra to m, ku
rias ima kaikurle gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir blednuomenS. gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ač jus sergate RHEUMATI8MU, INKS
TU. KEPENŲ, KRAUJO, SKILVIO. 
NERVŲ, ODOS. VARICOCE OISLOM. 
PILĖS. PRO3TATIC — arba bile ku
ria 6ių ūmių arba kronlftkų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite t Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph S t 

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

Nedfilioj, 10 iki 1 v. po piet.

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

PARSIDUODA grosernė, smulk
menų, mokyklos reikmenų ir deli- 
catessen krautuvė. geroj apielinkėj; 
pigiai. 2419 W. 69th St.

PARDUOSIU bučerne ir groser- 
nę labai pigiai, lietuvių sugyventa. 

3401 So. Lituanica Avė.

Real Estate For Sale

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

MARQUETTE PARKE 6 kamba
rių bunghlow, garadžius — $4,500.

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

CHAS. ZEKAS,
3647 Archer Avė. Virginia 0757

KAMPINIS ’ Storas ir Apartmen- 
’as 50x125, - -
Paaukausiu

dviejų karų garadžius, 
pigiai. Savininkas 
Yards 8026

....................m, . .......    į ......... . ...........„w

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos




