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Chicago Tribūne”

kokių
15 pėdų aukš*

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

Chicagoj ir apidinkėj gal 
būt lietus; kiek vėsiau. Lengvi 
pietų vėjai pasikeičią j šaltes
ni u s šiaurių vėjus.

Trys amerikonai kalti 
narni suokalbiu prieš 

Cubos valdžią

aplankys 
dirbtuves 

Ministeris

MAŽOJJI AMERIKA, Antarc- 
tikoj, rugp. 8a. Per rądio pa
siekė žinios, kad pastangos pa
siekti admirolą Byrd ir vėl ne 
pavyko, 
partija sugryžo i svarbiausiąją 
savo bazę,

daboti besimaudančius

! pasi- 
Vėliau-

i žygj

per
Bernas bejuokau-

Išdinamituota pora gel 
žkelių tiltelių

Bankas ląimėjo bylą 
prieš holdaperį

Dar 1,885 naujų džiabų 
* paštininkams i

1 užmuštas, 20 sužeistų 
eksplozijoj

NĘW YORK, N. Y., rųgp.
—Kilo eksplozija 
apartmehte adresu 45 Chirsto- 
per st. Viena moteris užmušta, 
o 20 kitų gyventojų sužeista.

Teismas leido impor 
tuoti pagarsėjusią kny 

gą i New Yorką

LOS ANGELES, Gal., rugp. 8. 
—Vesti kovą su holdąperiąis ro* 
dosi yra valstybes gynėjo už
duotis teismuose.

Bet ve šio miesto Bank of 
America Arcadia skyrhts iškėlė 
bylą tūlam Johnsonuį, kuris už 
holdapą yra nuteistas 30 metų 
kalėti. '

Bankas liudijo, kad, Johnson 
pasišlavęą $1,874 jo pinigų. Teis
mas; ir išnešė sprendimą* šulig 
kuriuo ta suma turi būti Sumo
kėta bankui iš Johnsono turto.

viais
kaip namie 
kambarius.
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

8.—Liepos mėnesio 23 d. š. m. 
užregistruotų bedarbių Angli
joj buvo 2,126,260. ši skaitlinė 
yra didesne 33,674, negu skai
čius bedarbių birželio mėnesio 
25 d. š. m.

šalies darbo ministerijos ap
skaičiavimu, liepos mėnesio 23 
d. turėjusių darbą darbininkų 
amžiuje tarp 16 ir 64 metų 
Anglijoj buvo 10,136,000,00 ar
ba 27,000 mažiau, negu birželio 
mėnesį.

“Tribūne” j s u r a d o 
dar vieną ‘strošnybę’

MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 
8.— Grupė Minneapoliso pilie
čių, kurie sakosi neturį ryšių 
su samdytojais ar darbininkais 
įveltais į trokų šoferių strei
ką, pasiuntė prez. Rooseveltui 
telegramą, kad jisai įsimaišytų 
j streiką.

Girdi, karo padėtis atima iš 
jų konstitucines teises.

Ta telegrama pasiekė prez. 
Rooseveltą Rochestery.

O kas yra tie “bešaliai” pi
liečiai siuntę kalbamą telegra
mą prezidentui, galima lengvai 
suprasti iš to, kad ir jie stato 
tokius pat reikalavimus, kaip 
samdytojai, kurių darbininkai 
streikuoja. ,

Slapait pardavinėjant degti
nę užklupo VII 14 Krisniaus- 
kienės aludėje, Tilžės g. 165. 
Rasta 80 pusbonkių degtinės. 
Tą pačią dieną patikrintas Tra
kų gatvėje ir Zabolevičiaus res
toranas “Paryžius”, ku'r taip 
pat konfiskuota be teisės par
davinėtoji degtine.

Francuzų laivo “Cuba” perdė- 
tiniai antradienį pastebėjo 800 
mylių tolumoj į pietus nuo Azo- 
rėą salų keistą gyvį 
75 pėdų ilgio, 12 
tumo ar storumo, maža galva, 
ilgu kaklų. Laiyo įgula mačiu
si tą gyvį Užkylant vandens pa
viršiun 'keturis kartus per 30 
sekundų. Atrodė, kad gyvis 
žiūrėjęs j laivą “Cuba”.

VIENA, Austrija, rugp. 8.— 
Austrijos vyriausybė uždraudė 
šalies spaudai daryti komenta
rus apie priėmimą von Papeno 
kaip Hitlerio pasiuntinio Aust
rijai. Laikraščiams leista tik 
pranešti, kad diplomatiniai pa
pročiai reikalauja von Papeno 
priėmimo, bet kad valdžia aty- 
džiai dabosianti jo darbuotę.

SPRINGFIELD, III., rugp. 9. 
šiandie čia prasideda Ilinois 
valstijos republikonų partijos 
konvencija.

LE BOURGET, Franci ja, rug 
8.—Trys rusų armijos aeropla
nai, skaitomi ženklu Sovietų Ru
sijos ir Francijos draugingumo 
nusileido čia antradienį, rugp 
7 d. Jų įgulą pasitiko ir pri
ėmė Francijos oro laivyno mi
nisteris Denain.

HAVANA, Cuba. rugp. 8. — 
Praėjusį šeštadienį tapo areš
tuoti trys amerikonai, būtent 
F. 'Wilcox, B. A. Needham ir 
pulkininkas Hoffman. Visi jie 
newyorkiečiai. Yra kaltinami 
suokalbiu prįeš dabartinę Cu
bos valdžią.

PARYŽIUS, Franci j a, rugp. 8. 
—Kalbama, kad daugiausia pa
sakų yra apie žuvis—“fish sto- 
ries”. ši bus bene paskiaulsioji

MEKSIKOS MIESTAS, Mexi 
co, rugp. 8
Prensa’ praneša, kad tapęs su
sektas suokalbis nuversti val
džią ir kad ryšy su tuo areš
tuota 70 suokalbininkų. Areštuo
tųjų tarpe esąs būrys studen
tų, generolo Villareal šalininkų. 
Kaip žinoma, Villareal pasta
ruose rinkimuose statė savo 
kandidatūrą į šalies preziden
tus, bet paliko neišrinktas.

Plento menedžeriai 
kariuomenės vadu

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
8.—Mrs. Mary Miner Bitgood 
iškėlė teisme bylą ir reikalauja 
iš Wiliam Wellmano, filmų di
rektoriaus, $100,000 atlygini
mo.

Ji sako, kad iškirstas šposas 
studijoj pakenkęs jai kūdikį pa* 
gimdyti.

ROMA, Italija, rugp. 8. — 
Rusijos manoplanų eskadrilė, 
vadovaujama prezidento sovie
tų orlaivininkų organizacijos 
Edema, nusileido Ciampino ae
rodrome antradienį 7:45 vai. 
vakaro.

Rusai Jaunai šiuo žygiu ati
davė pagarbą Italijos aviato
riams, kurie pirm penketo me
tų, vadovaujami generolo Bal- 
bos, atlankė sovietų respubliką.

Rusų aviatoriai
Francijos aeroplanų 
ir avi| ei jos aikštes.
Denąin kartu su rusų ambasa 
da iškels jiems pietus.

Skrenda juo per 
James Ayling ir Leonard Reid. 
Ąyling yra 29 m. amžiaus ir 
turi keleto metų patyrimą kaip 
Anglijos karaliaus oro laivyno 
narys. Reid yra 36 m. ir Ka
nadoj gimęs.

Jų kelionės tikslas tai pasiek
ti Bagdadą be sustojimo ir pa
daryti- tolumo rekordą.

šie orlaivininkai ruošėsi da
bartiniam gavo žygiui keletą 
mėnesių. Jie pasiėmė 600 ga
lionų gazolino ir keturioms 
dienoms valgio. Jų aeroplanas 
suvartosiąs apie 9.3 galionų ga
zolino valandoj.

Rusijos aviatoriai 
svečiuose pas 

Mussolinį

’er paskutinį mėn. Panevėžio 
paskerdė

rugp. 8. 
the Ca- 
Quebec’ą 

trečiadienio rytą 10:05 valan-

LENS, Franci j a, rugp 
Lenkų kasėjų “povstane’ 
baigė po 36 valandų, 
sios žinios apie tą jų 
Francijoj sako štai ką:

164 lenkai kasėjai, nusileidę 
kasyklon kartu su 16 francuzų 
kasėjų, paėmė “nelaisvėn” pa
staruosius. Užblokavo išėjimą, 
sutrukdė oro ventiliacijų, nu
traukė elektros vielas ir pa
reiškė, kad jie bevelija žUti 
kasykloj kartu su suimtais fran- 
euzais, jeigu skriauda padaryta 
lenkams nebus atitaisyta. O ta 
skriauda, tai nepamatuotas pa
šalinimas iš darbo dviejų jų 
draugų.

Po 86 valandų lenkai išlipo 
iš kasyklos 
sybė ketina deportuoti juos į 
Lenkiją.

QUEBEC, Canada, 
Aeroplanas “Trail of 
ribou” pralėkė pro

Reikalauja $100,000 
už sposą •

LONDONAS, Anglija ,rugp. 
8.—Ateinantį penktadienį iš čia 
vyksta Australijon Sir Maurice 
Hankey. Jis aplankysiąs Pie
tinę Afriką, Australiją, Nau
jąją Zelandiją ir Kanadą. Jo 
kelionės tikslas esąs paskatinti 
šias šalis įsigyti didesnes 
riuomenės pajėgas Britų 
peri jos apsaugai.

WASHINGTON, D. C., rųgp 
8.—Generalis paštorius antra
dienį , paskelbė, kad nuo 16 d 
šio mėnesio 
pašto skyriuose visoj šaly ;bus 
priimta 1,885 nauji darbinin
kai. Mat pašto biznis pastaruo
ju laiku padidėjęs.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
8,—Vokietijos ekonominė padė
tis yra rimta, žymiai sumažė
jo verslas sU užsieniu. Jau
čiama sunkumai finansuose. 
Matoma reikalas žaliosios me
džiagos paskirstymui tarp pra
monių kaip karo laikais.

O iš to numatoma sumažėji
mas gamybos ir problemos, 
kaip palaikyti fabrikų darbą.

Del sausrų šuliniuose išdžiuvo 
vanduo. Mieste yra tik 1 
“pliumpąs”, todėl susigrūdimas 
diliausias.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
8.— Vokietijoje rudmarškiais, 
Italijoj juodmarškiais, o čia 
Amerikoj sidabromarškiais (sil- 
ver shirts) yra vadinami fa
šistai. **

šių sidabromarškių darbuotę 
dabar tyrinėja Jung. Valst. kon
greso komisija Californijoj.

Tūlas Virgil Hayes komi
sijai liudijo, kad sidabro- 
marškiai palaiko ryšius su vo
kiečiais fašistais šioj šaly;

kad jau pačiam, Hayes’uį. 
buvo siūlomi pinigai pavogtiems 
iš valdžios šautuvams ir amu
nicijai supirkinėti;

kad toj sidabromarškių gru
pėj, kuriai jis priklausęs, na
riai turėjo ginklus—šautuvus, 
pištolietus, greitąsias šaudyk
les didžiumoj su Ji/ngt. Vals- 
tojų valdžios ženklais;

kad tie ginklai buvę nupirkti 
iš laikomos San Diego mieste 
kariuomenės.

Pasak Hayes, kuris buvęs si
dabromarškių grupės mokyto
ju, Amerikos fašistų tikslas 
yra paimti į savo rankas šalies 
valdžią, ir, jei reikalas bus, 
pavartoti spėką tikslui atsiekti.

VIENA, Austrija, rugp. 8.— 
Austrijos ministerių kabinetas 
antradienio vakare paskelbė, 
kad von Papen, Hitlerio pasiun- 
tinis Vienai, esąs priimtinas.

Ministerių kabinetas išleido 
patvarkymą suteikiantį samdy
tojams teisę pavaryti iš darbo 
darbininkus tik už tai, kad jie 
yra naciai. Manoma, kad šis 
įsakymas taikomas ypač plie
no dirbtuvėms Donawitze, ku
riose randasi nemažai nacių pri
tarėjų.

Keturi naciai, jų tarpe viena 
moteris, rasti kalti dėliai spro
gimo bombos Vienos kavinėj. 
Vienam kaltininkų paskirta 12 
metų ,o kitiems po 8 metus 
kalėti.

Prie 
maudyklėse susirenka ne tik 
padorių žmonių, bet ir visokių 
niekdarių, kurie nesilaikydami 
nustatytų maudymosi taisyklių, 
maudosi be kostiumų. Rimti 
žmonės turėjo pasiskųsti poli
cijai, kuri dabar tokius niekda
rius priverčia laikytis taisyklių. 
Liepos 15—17 d.d. kelis tokius 
nepadoriai besimaudančius ati
tinkamai sudraudė.

NEW YORK 
7.—Pasak 
New Yorke adresu 302 East 
35th st. randasi mokykla palai
koma Federal Emergency Re- 
lief Administration fondais. 
Mokykla esanti Viena iš dauge
lio panašių mokyklų visoj šalyj 
įsteigtų bedarbių naudai, ku
rias ypač remianti tūla Hilda 
Smith, p-nios Rooseveltienės 
draugė ir bendradarbė.

Ir ot šioj mokykloj, sako 
“Tribūne”, yra knyga antrašte 
“What every . vvorkęr should 
know about tR NRA”. Knygos 
autorius esąs komunistas Earl 
Brovvder. “Tribūne” nepajėgia 
suprasti, kodėl leidžiama tokią 
knygą mokykloj skaityti.

Chicagos lapo bosai tur būt 
greitai užkurtų laužą iš tokių 
knygų. Antra vertus, ir ko
munistų tolerancija nėra dides
ne už Tribūnos. Kraštutinybės 
susisiekia.

Kanados lakūnai 
skrenda į Bagdadą

KLLAIPfiDA
Ūkininkė Spiglienė iš Leitva- 

rių (Pagėgių apskr.) pasiuntė 
berną Olešefskį ir tarnaitę Ne- 
laimyškytę pataisyti tiltą 
Jėgės upę.
damas pastūmėjo tarnaitę nuo 
tilto. Ji nukritusi pradėjo 
skęsti, bernas išsigandęs šoko 
gelbėti, tačiau pats nemokėda
mas plaukti pradėjo ir pats 
skęsti. Atbėgę pagalbai pra
eiviai jau rado abudu nusken
dusius. Skenduolius ištraukus 
tarnaitę dar pavyko atgaivinti, 
bernas jau buvo miręs.

1739 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

I. —Kaip
čia bus' atvyko iš Camp Grant pulkinin- 

gvardija. • kas Albert Culbertson, kur na- 
cionalė gvardija dabar treni
ruojasi. Pulkininkas tuojau at
silankė į samdytojų ir streiko 
vadų konferenciją.

šerifas James Crosby sušau
kė taikai konferenciją; valsty
bės gynėjas Nathan T. Elliff 
taipgi ėmėsi akcijos, kad su
taikyti samdytojus ir streiki
ninkus.

Apie tolimesnį įvykių vysty
mąsi Pekine trečiadienio pava
karėj 'žirtių Chicagoj njegaur 
ta. Gal ir pavyko ginčas lik
viduoti.

Unijistai kaltina kompaniją, 
kad ji atleidžia iš darbo akty
vesnius unijos narius.

NEW YORK, N. Y., rugp. 8. 
—Rašytojas James Joyce jau 
kuris laikas atgal yra parašęs 
veikalą “Ulysses”. Veikalas, kri
tikų manymu, turi stambios rei
kšmės dailiojoj literatūroj.

Bet atsirado davatkų, kurios 
ėmė atakuoti “Ulysses” kaip ne- 
morališką kurinį ir reikalauti, 
kad valdžia neįleistų jį į Suv. 
Valstijas 
vienytų, Valstijų Apskričio Ape
liacijų teismas išnešė sprendi 
mą ,jogei Joice’o knyga gali bu 
ti įvežama į New Yorko vals

WASHINGTON, D. C., rugp. 
8.—Antradienį, po mėnesio lai
ko atostogų, sugrįžo čia NRA 
administratorius gen. Hugh 
Johnson.

Jo užduotis dar esanti užbai
gti priruošimą 260 kodeksų. 
Po to, kaip* eina gandai, jisai 
rezignuosiąs, nes jis pats re
komendavęs prez. Rooseveltui 
paliuosuoti jį iš tarnybos, o jo 
ofiso darbą pavesti atatinkamos 
komisijos priežiūrai.

PEKIN, III., rugp. I 
vakar atrodė, tai ir 
atsiųsta nacionalė 
Mat paskelbta American Distil- 
lery Company plente streikas. 
O prie to, dieną pirmiau buvo 
sužeisti penki asmenys, kai bū
rys neunijistų darbininkų mė
gino prasimušti per pikietuo- 
tojų eiles j plentą.

šis plentas yra vienas stam
biųjų Peoria apskrity. Samdo 
jis apie 1,100 darbininkų. Pir
madienio vakare plentas užsi
darė, kai sustreikavo Fireman 
& Oilers Unijos nariai, o juos 
pasekė kiti unijistai.

šerifo padėjėjai mėgino į- 
vesti į plentą skebus. Tačiau 
jie išsižadėjo savo plano kada

WALTONVILLE, III., rugp. 
8.—Rugpiučio 7 d. išdinamituo- 
ta šioj apielinkėj pora gelžkelių 
tiltelių. Pasėkoj dinamitavimo 
vienoj vietoj Chicago, Burling
ton & Quincy gelžkelio trauki
nis nušoko nuo bėgių ir vienas 
asmuo tapo sužeistas.

Apielinkės valdininkai mano, 
kad dinamitavmias rišasi su 
kova einančia tarp dviejų ka
syklų darbininkų unijų, bet jo
kių tam įrodymų neturi.

tariasi su streiko vadai pagrūmojo išleisti 
atsišaukimą generaliam strei- “II. Kr. Codz.” praneša, kad 

Rygos korespondentas “Jour
nal dės Debats” rašo, jog ini
ciatyvą maršalo J. Pilsudskio 
susitikimo su Lietuvos Resp. 
Prezidentu A. Smetona pasi
ėmęs maršalas J. Pilsudskis. 
Tatai įvykę paskutinio jo lan
kymosi Pikeliškiuose ir susiti
kimo bei pasikalbėjimo su pulk. 
Pristoru metu .

Susitlrcmo tikslas esąs—su
daryti Lietuvos Lenkijos nor- 
mališkus santykius.

Bendrai paskutiniu laiku šis 
klausimas užsienių spaudoj yra 
labai

37,194 
mo.
Tenka
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Dabar geriausias 
laikas važiuoti 
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Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu- 
Tarpe savųjų jausitės 

Gausite patogius 
Reikalingi doku-
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
CIEVELANDO 

MARMGUMYNAI
Lietus

Liepos pradžioje mus aplan
kė senai laukiamas svečias, — 
lietus su ledais ir perkūnija. 
Tuo pačiu laiku buvo ir pusė
tinas šturmas. Išvartė ir išlau
žė pusėtinai medžių, o kur-ne- 
kur ir langus išdaužė.

Po to musų karštų lietutis 
pradėjo dažniau lankyti. Ir jis 
visuomet yra pageidaujamas 
svečias.

Karštis
Karštis pas mus vis tebe- 

siai.’čia. 90 laipsnių šilumos tai 
paprastas dalykas. Pasitaiko, 
kad dasigauna ir ligi šimto 
laipsnių, o vieną kartą buvo 
pasiekęs 110. Nuo karščių pa
simirė nemažai ir žmonių.

Per kelias dienas oras buvo 
kiek atvėsęs. Tai buvo tikra 
palaima žmonėms; jie turėjo 
progos truputį atsipeikėti.

Mirimai
Nėra tos savaitės, kad ne

įvyktų pas lietuvius mirimų. 
Dažnai giltinė pasmaugia po 
3-4 lietuvius per savaitę. Ir tai 
miršta daugiausiai pusamžiai 
žmonės, ki.Tie, rodosi, galėtų 
dar ilgai gyventi.

Pirma daugiausiai mirdavo 
vyrai, o dabar mirtis prikibo 
ir prie moterų, — kas savaitę 
jų palaidojama po 3 ar ketu
rias.

Piknikas
Liejjos 15 d. įvyko šv. Jur

gio parapijos piknikas* žmo
nių dalyvavo pusėtinai daug. 
Tur būt, parapijai liks gero
kai pelno.

projektas kainuos apie $75,000,000, kurių didelė didžiuma teks patiems ūkininkams- Kad jį pra
vesti, užtruks dešimt metų intensyvaus darbo. Pradžiai darbo jau paskirta $15,000,000. Ta miš
kų juosta bus 1,000 mylių ilgumo.

Vietomis tęn seniau butą didelių miškų, bet pionieriai juos iškirto, nes jie trukdė besiplėti- 
mui žemdirbystės. Iškirtus miškus atsirado sausros ir potvyniai, nes mjškai teikia dvejopą ap
saugą. Jie neleidžia vandeniui nubėgti, bet palaiko žemėje drėgmę, kuri paskui išgaruoja per 
lapus ir neša naują lietų. Pavasari gi, kai sniegas pradeda tirpti, miškai neleidžia snięgui urnai 
ištirpti ir todėl mažina potvynius.

Valdžia ruošiasi kiele permainyti klimatų centrąlinėse prerijų valstijose ir tuo tikslu greitai, bus 
pradėtas sodinti miškas 100 mylių platumo juostoj per visas prerijų valstijas — nuo Kanados 
sienos iki Meksikos įlankos. Bus sodinama viena juosta miško, pgškui mylios platumo juosta 
ūkių, paskui vėl miškas, ūkiai ir taip per visą 100 mylių juostą, ftjjškais bus siekiamąsi nuga
lėti sausras, nuo kurių tos valstijos labai kenčia, nes tai yra buvusios prerijos, nėra jokių miškų, 
kurie galėtų palaikyti ore drėgmę. Miškai taipjau yra geriausia apsauga ir nuų potvynių. Tas

Ir vėl serga
“Dirvos” korespondentas, ma

tomai, apsirgo nuo karščių: jis 
labai karščiuojasi ir vis šmei
žia vietos veikėjus.

Tiesa, clevelandiečiai mažai į 
tuos . pliauškalus bekreipia dė
mesio. Juo tolyn, tuo labiau' 
čia susidaro ūpas platinti “Nau
jienas”. Dabar eina stropus 
prisirengimas.

Spaviednė
“Dirva” nori vaidinti davat

kos rolę ir prirengti Vitaitj ir 
Viniką prie spav’ednės. Tačiau 
tenka labai paabejoti, kad iš 
to kas išeis: vargu jie norės 
klausyti tos apšepusios davat
kos.

Akėju “Dirvą”
“Cievelando Žinios”, kurias 

P. šūkis, pradėję arti ir akė
ti “Dirvą”. Sako, jog turės bū
ti neblogas derlius, jeigu* ne
pritruks lietaus.

Tačiau “Cievelando Ži
nioms” aš patarčiau vienų da
lykų: svarbu ne tįk išarti ir 
išakėti dirvų, bet reikia iš jos 
ir piktžoles pašalinti. Kitaip 
nesulauksite gerų vaisių.

Kalbėjo generolas Balbo

Perėji tų mėnesį iš Italijos 
kalbėjo generolas Balbo. Per 
radio jo kalbų teko ir man 
girdėti. Kalbėjo itališkai, o jo 
kalbų vertė ambasadorius 
YVasbingtonc. Sveikino jis 
Chicagos pasaulio parodų ir 
savo tautiečius.

Muštynės
CCRA yra šelpimo organi

zacija. Ji šelpia bedarbius. 
Prieš kiek laiko šelpiamieji 
bedarbiai šukėje rįppšes. Pa
darinyje du tapo Užmušti ir 
keli sužeisti. Tarp sužeistųjų 
buvo vienas ir policmonas.

Bedarbiai reikalavo, kad 

pašalpa butų duodama pini
gais, o ne maistu. Mat, pini
gus jie butų galėję leisti, kaip 
jiems patinka.

Mano supratimu, prie tų 
riaušių sukėlimo daugiausiai 
prisidėjo Rusijos rojaus gar
bintojai. Jie sukurstė bedar
bius reikalauti įpinigų. Nie
kam juk nėra paslaptis, kad 
yra tokių žmonių, kurie ne
sirūpina maistu ir paskutinį 
centų praleidžia gėrimui.

Tačiau Maskvos agentai tu? 
rojo ir kitų išrokaviinų: jei 
bedarbiams butų mokama pi
nigais, tai tąsyk bolševikai 
butų turėję progos padaryti 
kolektų. Į jų kepurę vis vie
nas kitas centas butų pate
kęs.

Tenka pasakyti, jog riau
šes pasisekė sukurstyti tose 
apylinkėse, kur gyvena tam
siausias elementas,' 1— dau
gumoje juodukai.

Veikimas
Kai pas mus užėjo karš

čiai, tai ir viešas veikimas be
veik visai sustojo. Visi vei
kėjai tik ieško vėsios vietos. 
Esu tikras, kad orui atvėsus 
judėjimas pasidarys daug gy
vesnis. Pradėsime veikti ir 
krutėti, nes darbų turime la
bai daug.

Remkime
Visi žinome, kad Jonas Di- 

raitis stato savo kandidatū
rų į Ohio valstijos legislatu- 
rų demokratų tikietu. Jis yra 
vertas paramos. Tad rugpjū
čio 14 d. visi balsuokime už 
ji-

Kad kiaulė ragus turėtų...
Prieš kiek laikų man į ran

kas pateko “Cievelando Lie
tuvių Žinios”. Pradėjau skai
tyti. Žiūriu, vienoje vieloje 
štai kas parašyta:

Nącionalė' gvardija patruliuojanti Minneapolis miestą ryšy su trokų šoferių streiku. Neseniai 
kareiviai buvo užpuolę streikininkų ofisus. Jie tačiau susilaukė už tą žygį daug kritikos. Da
bar, naktį iš sekmadienio į pirmadienį, tos valstijos gubernatorius išėjo griežtai prieš firmas, 
kurios atsisakė taikytis su šoferiais.

“Karpius neseniai rašinėjo 
vietiniams lietuviams laiškus 
ir grasino su disciplina. Nie
kas iš to neišėjo. Dabar gra
sina ir šaukia išpažinties Vi- 
taitį ir Viniką, ir tai dar per 
editorialų. Sako, sviete tu man, 
kad kiaulė ragus turėtų, tai 
visą dangų išbadytų”...

Skaitau ir galvoju: taip ir 
reikia Kazipkui. Pradedama 
jam laužyti ragai, kuriuos jis 
buvo pusėtinai užsiauginęs. ‘

Tyku
Tyku ir ramu pas mus. Sė

di žmonės kampuose ir pa
vėsiuose, vienas tik Kaziukas 
savo apdūmojimus rašo, o 
skridimo komitetas atskaitas 
daro.

Well, vyručiai, pradėkime 
judėti, — jau laikas!

Ąžuolėlis.

ĮDOMUS ekspe
rimentas

Cievelando yra susikurusi 
Bųekeys Co-Operativc Home- 
steads Association, kuri neuž
ilgo pradės vykinti vieną įdo
miausių eksperimentų Ameri
kos istorijoje.

Vietos laikraščiuose jau ne 
kartą buvo rašoma, jog fede- 
ralė valdžia skiria $2,000,000 
užpirkimui ploto zžcmės Por- 
tage kaunjėje. Ta žemė bu
sianti padalinta' į penkių ir 
septynių akrų farmeles. To
kių farnielių . viso busią pen
ki šimtai. Tokiu budu penki 
šimtai bedarbių su savo šei-? 
momis ras prieglaudą ir 1 ga? 
lės, taip sakant, pradėti naują 
gyvenimą,

Didelis žmonių susi
domėjimas

Kai pradėjo tas kooperaty? 
vas organizuotis, tai clevelan
diečiai labai susidomėjo juo. 
šimtai bedarbų, kurie dabar 
gauna pašalpą, kreipėsi į aso? 
ciacijos vedėjus prašydami in
formacijų, kaip galima į ko
operatyvą įstotiį Dauguma jų 
nusiskundė, jog dabartinis gy
venimas jiems įkartęs ir pasi
daręs nepakenčiamas. . Tas 
f aktas, kad j iępis ,tenka. bas? 
tytis be' darbo, neduoda jiępjs 
ramybės. Jie jaučiasi sveiki 
ir nori dirbti nori''savo >jėgo
mis ųžsidįrbti. sau ir, savo šei
moms pragyvenimą; nori • jau
stis nepriklausomais; nori tu
rėti užtikrinitą rytojų.

įdomu pastebėti, jog tuo 
projektuf susidomėjo ne tik 
darbininkai, bet net ir profe
sionalai i daktarai,' inžinieriai 
ir kiti. Mat, dalukas yra tap, 
kad šiais sunkiais depresijos 

metais nemažas skaičius pro-! 
fesionalų nebegali pasidaryti 
sau pragyvenimą. Tūkstan
čiai inžinierių neteko darbo ir 
atsidūrė bedarbių eilėse. Dau
geliui daktarų irgi sunku ver
stis, o ypač tiems, kurie prak
tikuoja tarp biednuomenės: 
nors ligonių jie ir turi, bet ūži 
savo darbą negauna atlygini-! 
mo.

Tokiems profesionalams taip 
pat įkyrėjo skursti ir jie nori 
pradėti naują gyvenimą.

Nėra užtikritno ry
tojaus

Vienas blogiausių dalykų, 
su kuriuo ' darbo žmogui ten
ka susidurtą ■—tai neužtik
rintas rytojus. Taip vadina
mais gerais laikais, kol dar
bas nesunku buvo gauti, žmo
gus per daug nesirūpino. Jis 
buvo tikras ,kad vienokiu ar 
kitokiu budu gyvenimą sau 
galės pasidaryti. Jeigu jis 
prarasdavo vieną darbą, tai 
susirasdavo sau kitą.

Bet štai prieš kelis metus 
prasidėjo depresija, kokios 

Filmų ekstra aktorė Gloria 
Marsh ir Davė AHen, galva 
Central Castipg Corp., kuri 
samdydavo extra aktores vaidi
nimui judžiųose. Jiedu nesenai 
buvo teisiami už nepadorumą. 
Buvo kaltinama, kad Allen ver
gdavo ieškančias darbo rudžiuo
se mergaites su juo ištvirkau? 
ti, jei norėdavo gauti darbo.' 
Jie teisinosi, kad kaltinimas 
yra suokalbis pašalinti ’ jį iš 
darbo, Jury’ nesusitaikė ir byla 
bus nagrinėjama iŠ naujo.

Amerikos žmonėms dar nie
kuomet neteko pergyventi. 
Milijonai darbininkų neteko 
darbo. Jei kurie jų ir ir‘tu
rėjo sutąupinę kiek pinigų, tai 
tie pinigai greit pasibaigė. 
Priegtam daugelis neteko sa
vo sutaupą, kuomet ėmė siau
sti bankų ųžsidarinėjimo epi
demija.

Pirmą kartą susidarė tokia 
padėtis, kad nėra nei darbo, 
nei pinigų. Pirmą kartą mi
lijonai Amerikos žmonių pa
matė, jog jų rytojus yra labai 
neužtikrintas. Kol dirba, tai 
viskas tvarkoje, bet kaip tik 
nebėra darbo, tai ir prasideda 
visokios nelaimės.

Tas neužtikrintas rytojus da
bar ir verčia galvoti apie so- 
cialės apdraudos įvedimą ir 
kitokius dalykus.

Kaip kooperatyvas 
veiks

Organizuoti fariperių ko
operatyvą sumanė Harry L. 
Hopkins, kuris federalės val
džios yra paskirtas prižiūrėti 
šelpimo darbą. Jis jau nuo 
seniai laikėsi tos nuomonės, 
kad svarbiausias dalykas yra 
pastatyti, taip sakant, bedar
bius ant kojų, Vadinasi, su
teikti jiems progos pasidaryti 
sau pragyvenimą.

Tai tikrai svarbų. Net di
džiausi optimistai netiki, kad 
greit Tins galima nedarbas lik
viduoti. Ir gerokai laikams 
pagerėjus, bedarbių skaičius 
bus gaųa didelis. Jeigu nie
ko su jais nebus daroma, tai 
jų maitinimas visuomenei su
darys gana sunkią naštą,

Kas kita, jeigu bedarbiams 
bus suteiktas sklypas, žemės, 
kur jje galės užsiauginti sau 
maisto.

Penki šimtai šeimų, kurie 
gyvens kooperatyve, turės tą 
progą, Kiekviena šeima gy
vens atskiroje sodyboje, — tu
rės savo namus, savo įrankius, 
savo sklypą žemės.

Kiekviena farmelė kai- 
nuo apie $4,000

i Apskaičiuojama, kad kiek? 
viena f arinėje • kainuos apie 
$4,000. Namai bus moderniš
ki ir su įvairiais paranka
mais. Fąrmos skvipinkas tu
rės* reikalingus farmai įran
kius . ir gyvulius, ? Kadangi 
męs gyvename ’ nioderniškaine 
amžiuje, tai numatoma net 
automobilius arba mažas tro- 
kelis.

Kad farmelių kolonijos gy
venimas nebūtų nuobodus, tai 
bus įrengtas kino teatras, sajė 
šokiams bei susirinkimams ir 
kitokie dalykai. Vaikai vie
toje turės mokyklą ir ąikštės 
žaidimams.

Farmeles reikės pirkti
Kiekvieną šeima, kuri bus 

priimtą į koloniją, turės f ar
inę pirkti. Tąį skambą keis
tai: kaip bedarbis, kuris iš 
pašalpos gyvena, galės sumo
kėti ąpie $4,000?

Dalykas toks, kad tiems be
darbiams bus suteikta proga 
uždirbti pinigų. Prie farųierių 
kolonijos numatoma pastatyti 
žaislų fabriką arba vyno dirb
tuvę. Tai pasirinkta todėl, 
kad Amerikai vyną ir žaislus 
tenka importuoti iš kitų ša
lių.’

Dirbtuvėje kolonistai su sa
vo šeimomis turės tam tikrą 
laiką dirbti. Žinoma, už dar
bą jiems bus mokama* Ta
čiau per metus bus nutrau
kiama $500. Tai bus mokes
nis už farmelę ir namus.

Kitas įdomus dalykas bus 
tas, kad kolonistai turės viską 
patys sunaudoti, ką tik užau
gins savo farmose. Parmos 
produktus parduoti jie netu
rės teisės. Tuo patvarkymu 
norima reguliarius farmerius 
apsaugoti nuo konkurencijos.

Iš kokių žmonių bus 
sudarytu kolonija

Nors dar nėra prirengtos 
formalcs aplikacijos, bet jau 
žinoma tiek, kad į kooperaty
vą arba koloniją galės įstoti 
tik tie bedarbiai, kurie yra 
vedę ir turi vaikų. Visi jie 
turės būti piliečiai. Kolonis
tais galės stoti iš vidurinės ir 
šaurinės Europos paeinantys 
gyventojai ir, žinoma, ameri
konai. Iš jų bus reikalauja
mą, kad jie žinotų šį tą apie 
farmeriavimą.

Tai toks maždaug yra pla
nas. Jeigu tas bandymas pa
siseks, tai tokių kolonijų bus 
steigiama ir daugiau.

— Kiūtins. .

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
CLEVELAND, OHIO 
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Naujienas galima gauti nusi
pirkti kasdien pas

Sįlver’s Florai Sftoppe 
6400 Sųperior avę,
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Dirbančios Moterys
Bukite Sveikos ir

Laikykite Savo Darbų
Ar iųg nustoiąte pinigų ir rizi

kuojate prarasti savo darba dėlto, 
kad turite pasilikti nąmie po keletą 
dienu kas mėnesi ? Nedarykite to 
daugiaus. Priimkite Lydia E. Pink
liam’s Tąbletkas.

Jos- greitai atneš jums palengvi
nimu nuo kramps ir skausmų, kurie 
verčia jus eiti j namus. Jeigu jus. 
jas priimsite reguliariai jos turėtų 
apsaugoti jus nuo tolimesnio sirgu- 
liavjmo.

Šios tabletkos yra dengtos šoko- 
Ijadų—lengvos nuryti, patogios su 
savim nešiotis. Jus galite* gauti 
skrynute pas savo vaistininką už 
50ę. Tegul Jos jums taipgi pagelbsti.

LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS

A literine Sedative

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų Upudžiu 
dažnai sugadinama ko
kiu norą «wx« ii pažiuro* 
daiktu.
TAI yra piuku Jeigu gali taip '

* padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, daznąi koka maža* 
dalikąs galą pęĮcisti jum* rU* 
pirtnin.

Pavyzdžiui, J eigų žmogau* 
dantis yrą netvarus, tai jus no
rams ar ntnoroms turėsit* ta 
kaipo užmetimą tam žmoguj, p 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yrą daromas ir Jupif.

Listarine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju kum. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia neūraskv- 
daipąs dąntu emalis ta* sun- £xTuHavii5s pagalios Ūpo U- 
riitas.

Didelė tųba.JJsttrine 4»atu 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
oujįte per *>vo • ąptfekpriu, 
Lambert J^armaeal Co., Saint
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Binghamton, N. Y k

Tarp Ghicagos
Lietuvių
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Praloto Kniso vieta

SLA 50 k p. išvažiavimas

kitais metais, taip ii I 
SLA 50 kuopa rengia 

Panašus iš-

P-s P. P. Dargis aplei
do ChicagoKaip 

šiemet 
dideli išvažiavimų, 
važiavimas jau yra rengiamas ■ J 
bent kelintas iš eilės, t. y. kiek-’ 
viena vasarų. Taip kad tie iš
važiavimai I 
pasidarė kaip ir metinė šventė, 

juose ima dalyvuma ne Cik 
kuopos nariai, bet ir visi vie
tos lietuviai ir už tai jie, išva
žiavimai. visuomet būna įdo
mus ir visų mėgiami, 
šių metų išvažiavimas yra nu- lankyti Parodų visas būrys 
m: noma, kad bus pasekmingas. 1 pittsburgho gražuolių, kurios 
nes jis yra rengiamas vienoje J jau yra paviliojusios nevienų 
iš populiariškiausių 
Newton Lake, Pa., 
si geros maudynės 
pamarginimai. Be 
dienį, rugpiučio 12 d 
musų išvažiavimas 
prasideda rinkimai 
tracite”. Tas kontestas jau tę
siasi geras laikas ir keli šim
tai gražuolių yra įstoję į jį. 
Kontestas tęsis per tris sekma
dienius, pradedant su musų iš
važiavimu. Jį ruošia Scranton 
dienraštis “Scrantbnian”. Kon- 
teste dalyvauja daug lietuvai
čių, kaip tai iš Forest City, Pa., 
Scranton, VVilkes-Barre, Pa., 
Binghamtono ir visos apylin
kės gražuolės pasiryžusios gaut 
(taip garbingų titulų ir laimėt 
skiriamas dovanas.

Tad visiems Binghamtono ir 
artimesnių Pennsylvanijos mie
stų lietuviams patartina nu
vykti i Newton Lake. SLA 50 
kuopa turės vienų alaus stendų, 

eis

“Pittsburgho Naujienų” sky
riaus redaktorius, drg. P. P. 

iDargis, kuris viešėjo Chica- 
igoje plis adv. K. P. Gugį per 
suvirs savaitę laiko, vakar ya- 

binghaintoniečiams įvažiavo į Pittsburghų. 
Jis dalyvavo Lietuvių Dienoje, 
kurių buvo didžiai nudžiugin
tas ir savo įspūdžius aprašė 
antradienio “Naujienose”.

Jis pranešė, kad rugsėjo
l ad ir, mėnesį Chrcagon atvyks ap-

Dr. S. Naike-
lį, p. Povilų Šaltimierų ir ke

vietų, t. y. j Chicagietį, pav 
kur randa- 
ir visi kiti 
to, sekma- 

, kada 
įvyksta,

Miss An-

kuriame uždirbti pinigai 
kuopos naudai.

« w » 
ALTASS darbuotė 

.Rugpiučio 1 d. p. .Charno 
restorane įvyko ALTASS Bing
hamtono skyriaus susirinkimas, 
kuriame buvo suvesta visi ga
lai į vienų kamienų, t. y. pada
ryta visos darbuotės apyskai
ta. Taipgi buvo pranešta, kad 
SLA 50 kuopa aukavo $5 “Li- 
tuanicai II”.

Viso Binghamtono lietuviai 
sukėlė $468.50 antram trans
atlantiniam skridimui. Stam 
blausi auka buvo p. M. Kaž- 
lausko $25. Trys organizacijom 
po $5 ir p. St. Deveikis $5. Ki
ti pinigai buvo sukelti papras
tais narių mokesčiais, kurių yra 
virš šimtas, aviacijos dienoje ir 
aviacijos baliuje. ALTASS na
rių daugiausia prirašė p. Jonas 
Cinikas — 55 narius, p. M. U r-, 
bas apie 30, p. K. Ahnonas apie 
20. —P. B. Balčikonis.

Vakar Chicago taipgi aplei
do p. J. Armonas iš Cleve- 
lando. Vėliau išvažiavo ir 
p-lė Marija Vaitiekūnaitė, taip
gi iš Clevelando.

A. Shimkus serga
Antanas Shimkus, siuvėjas, 

kuris per daug metų gyveno 
Northsideje, o dabartiniu lai
ku turi įsigijęs alinę adresu, 
1752 West 47th Street, sunkiai 
susirgo reumatizmu. Kojos p. 
Sbimkų labai kankina ir jis 
guli lovoje. Yra po gydytojo

Gydytojas ramina drg. Shim- 
kų, kad greitoje ateityje jis, 
pasveiks ir pilnai atgaus savo 
sveikatų. Senas Petras.

Dar daugiau Lietuvių 
Dienos svečių

Su kiekviena diena tenka 
sužinoti daugiau vardų tų lie
tuvių, kurie atvyko iš tolimes
nių kolonijų dalyvauti Lietu
vių Dienoje, Pasaulio Parodo
je, rugpiučio 5 d. Jau pra
nešėme, kad buvo svečių iš 
Waterbury, Conn., iš Bostono, 
iš New Yorko, 
iš Clevelando, 
braška, iš Dės 
Westville, III.,
Uemlock Creek, Pa., Detroito, 
Mich. ir t. t.

Štai, teko patirti, kad Chi- 
cagoje lankėsi ir p. Urba, gra- 
borius iš NVestville, III
Antanas Ramanauskas su 
nurni iš Wandell, Pa.

is Pittsburgho, 
iš Omaha, Ne- 
Moines, Iowa, 
Uerininie, Pa.,

13 METŲ ŽMOGŽUDIS

NAUJIENOS, Chicago, fii.
..........  , ii I,-.. ■ 8.11dIIlinu.

13 metų lietuvių tėvų vaikas, William-“Billy” Atariukas, 
kuris nušovė savo 11 metų draugų Raymond Wydler, Auburn 
mieste. Jis yra. įkalintas.

krickas, Keistučio kliubo biz
nio komisijos pirmininkas, ati
darė pirmos kliasos alinę. Sy
kiu į alinės, biznį įėjo irgi, ge
rai žinomas northsaidietis A. 
Shimkus. Alinės antrašas 
1752 W. 47th St.

Subatoj, rugpiučio 11-tų 
nų, bus Grand Opening.
gera muzika ir gardus užkan
džiai su geru alučiu. Kadan
gi J. Makrickas ir A. Shim
kus turi daug draugų tikimasi, 
kad bus didelis “kraudas”.

— Steponas.

yra

Bus

Naujos aukos “Litua 
nicos II” skridimui

per 
....  1.25

per
and

.... 2.75

šv. Jurgio parapijos klebo
nas pralotas Krušas per savo 
šv. Jurgio Parapijos Žinias 
apreiškė kovų prieš broliukus 
marijonus ir jų leidžiamų lai
kraštį “Draugų”. Broliukai, 
išnaudodami parapijomis, 
skriaudžia parapijas, kurios 
yra Dievo įsteigtosios bažny
čios dalimis, * sako pralotas 
Krušas, o broliukai nėra jo
kia bažnyčios dalim.

Kad visi žinotų, kokia tvar
ka yra bažnyčioj, pralotas 
Krušas šv. Jurgio Parapijos 
Žiniose, paskelbia sekama 
dvasinės valdžios eilę, iš ku
rios matyt ir praloto Krušo 
vieta: . ;

“Katalikų Bažnyčios Dvasi
nė Valdžia: —

“šv. Tėvas, dabartinis po-

nyčios kanonai tokį dųlykų kalbėjo apie Pasaulio Patodų 
neskaito smertelnu grieku.

— Klierikas.
“Pracinkulis” ir pasaulio 

paroda
Prieš lietuvių dienų šv. 

Jurgio bažnyčioj buvo “Pra-i 
cinkulis”. Kas tas yra tas 
“Pracinkulis”, kų tas keistas 
žodis reiškia, to nežino nei 
viena davatka. Bet Pracinku- 
lis yra Pracinkulis ir- per 
Pracinkulį reikia eiti į bažny
čių, mokėti kolektas, klausyti 
rekolekcijų, už kų tretininkai 
gali gauti “lotikvuotį”.

Taigi per Šv. Jurgio parapi
jos Pracinkulio atlaidus vie
nuolis kunigas laikė rekolek
cijas, o per tas rekolekcijas

ir apie Lietuvių Dienų Pasau
lio Parodoje. Jis rodos aiš
kino, kad eiti pasaulio paro- 
don lietuvių dienoj butų kone 
smertelnas griekas, bet ne
būtų grieko eiti žydų dienoj.

Užtai Visos moterėlės, ku
rios klausosi tų Pracinkulio 

T rekolekcijų, atėjo pasaulio pa- 
1 rodon lietuvių dienoj, bet nė- 
ijo ten žydų dienoj. Ačiū vie- 
I n uolini kunigėliui už pasidar

bavimų. — Bobelė.

GF.RH. Naujienų 
I<m ir skapytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

skaityto* 
prašomi 

eiti į tas

DAILUS LAKE VIEW LODGE
Puiki vieta išvažiuoti sekmadienio pietums, savaitės užbaigos 

partijai ar atostogoms.
Namie gaminami valgiai, moderniškas trobėsis, žuvavimas, 

maudymąsi ir važinėjimas laiveliais privačiame ežere.
Specialė mokestis $15.00 savaitei.
Imkite U. S. 12 kelią iki New Buffalo, Mich.: M. 60 iki Niles, 

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

A. ZURIS, PAW PAW, MICH.
%

Informacijos — Hemlock 8933 po 6 vai. vakare.

Jėzaus ant žemės, valdo viso 
pasaulio katalikus.

‘‘Vyskupas valdo teisėtai 
vyskupijas.

“Musų Chicagos vyskupas 
Jo Eminencija Jurgis Kardi
nolas V. Mundelein.

“Vyskupijos padalintos į pa
rapijas. Parapijai vyskupas 
skiria klebonų. Klebonas 
valdo tos parapijos žmones ir 
už jas atsako prieš vyskupų 
ir Dievų.

“Musų Šv. Jurgio parapijos 
vyskupo skirtas klebonas yra 
Jo Malonybė Pralytas Kunigas 
Mykolas Leonas Krušas. Jo 
pagelbininkais Kun. J. šau- 
linskas ir kun. S. Petrauskas”.

Naujas smertelnas griekas
šv. Jurgio Parapijos Žinios 

perspėja savo parapijomis 
apie naujų smerteiną griekų 
— mirtinų nuodėmę.

Kožnas papildysiųs smertel- 
nų griekų, kas tik neklausy- 
siųs Šv. Jurgio parapijoj Šv. 
Mišių Žolinės šventėje, rug
piučio 15 d., kuri pripuola ki
tų seredų. Kadangi tai yra 
paprasta (jarbp diena, tai dau
gelis žmonių, kurie eina anks
ti į darbų, negalėdami ant 
mišių ateiti, tų dienų pateks 
po bausme mirtinos nuodė
mės. Suma Šv. Jurgio baž
nyčioj tų dienų busianti 9 vai. 
ir per sumų busianti kolekta.

Tečiaus tas naujas smertel
nas griekas ar tik ne pačio 
praloto išrastas, kad padaugi
nus tos dienos kolektas. Baž-

-LITHUANIAN VILLA-
Atsilankykite! Puiki valgykla, skanus, valgiai ir gėrimai!

Svetaine 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 St., Chicago

DOUGLAS BATHS 
8514-18 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

VVISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU1R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
tukštančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

zapas Zdanavičius ir C.
Sidabrų ..................  2.50

Bochesler, Minn., per C.
Juškų............. ................. 2.00

Montreal, Canada, per O.
Ališauskienę ..................... 50

Winnipeg, Man. Canada, 
per V. Novo^rodsky .... 2.75

Edmonfon, Altą, Canada, 
per Mrs. Bozalia Maka
rienę ..................   1.25

East St. Louis, III., per
Mrs. J'oanna Karpus .... 1.25

Omaha, Nebęaska, 
kun. J. Jusevičius

Omaha, Ndbrdska,
Aleksas Macėnas
Jurgis Kapleris ....

Toronto, Ont., Canada, per 
J. Gritėnas ...........   3.00

Lynn, Mass., per Petras Ba- 
kanauskas ...    6.60

DeKalh, III,, per M. Pet
rauskas .....................  5.00

Springfield, III., per V. Čer- 
nauskas ..................... 4.55

New York, N. Y., per M. L.
Vasil ............................  1.25

Jackson, Michigan, per J.
Wenckus  .........   1.50

Kenosha, \Visconsin, per
Mrs. Mary Baradinski 1.25

Superior, Wisconsin, per
Adam Burbus .............. 1.25

Los Fresnos, Texas, per 
Oscar Kulich  ...»  1.00

II”

2138 W.

$17.25

/

$66.90Totai

PETER PEN

dabar guli 
ligoninėje.

šeštadienį 
iždan buvo 
mos aukos 
skridimui:

Senas northsaidietis, o da
bar brightonparkietis J. Ma-

ir p. 
su- ir užvakar Altass 

priduotos seka- 
“Lituanicos

Reduces COLDS

■

P-a Giedraitienė sulau
kė dukrelės

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KENŲ

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
L išretinę be ve i K m ome taliail' 
užmuša turinčias bendtumol 
su paprastais šalčiais bakteri-L 
jasl Tas palengvina jūsų l 
gerklę, kada bakterijos ją sa-j 
skaudina. Ir Listerine yra ’ j 
taipjau labai veiksminga «•- 
p r įleidime šalčio. Atsargus > 
studijavimas 102 žmonių lai-j "J 
ke 2 & žiemos minėsiu pa- 
rodi, kad tie, kone plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir M lengvesnius' 
už tuos, kurie nesiplovi., 
La m bert Pharmacal Co.» St. I 
Louis, Mo. I

Pereitos savaitės pabaigoj 
pp. Giedraičiai sulaukė įpėdi
nės. Garnys p. Genovaitei- 
Sidiškiutei-Giedraitienei atne
šė dukrelę. Ji 
Švento Kryžiaus
P-a Giedraitienė yra Chicagie- 
čiains gerai žinoma dailinin
kė ir chorvedė.

J. Makrickas ir A.Shim- 
kus atidarė Jolly 

Tavern

Chicago, III.,
Coulter Street, per K.
Katkevičienę, SLA. 
kuopa ............... ■.......

Chicago, Ilk, 1707 S. Ruble
St., per Jonas Zyinontas 1.25

Chicago, III., 10521 S. La
Šalie St., per J. Rusas- 
kes ................................  4.50

Mayvvood, III., 111 S. 12th
Avė., per Mrs. Stankus .25

Toronto, Ont., Canada, per
M. F. Yokubynienę .... 1.50

Boston, Mass., per Anna
Kaminski ................   1.25

Boston, Mass., per George
Kropas ......................... 1.25

Brooklyn, N.. Y., per Juo- ,

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

JOKS grosernin- 
kas nepamis 1 i s 
apie tokius lėbe- 
lius. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 
vardą geram pro
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, 

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

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and

Halsted St

“iki!\
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ii ! 
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tJšatoakymo kalnai
Chicagoję — vaitu:

Metama —___ _______
Pucei metų ------------------
Trims mSnesiama ______
Dviem mariame
Vienam mėnesiui ______

Chicago] per išnešioto jus:
Viena kopija 
Savaitei 
Minėsiu! h—

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metam, »7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ••••••••*••••••• 1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur aiaieninooe 
(Atpifinl*)

Metams ~.......... „.—„M,,,..,... 18.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams ——-----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su :ymu.

šių, laikydami juos valstybes 
vergais. Aišku, kad prieš šito
kias fašistų idėjas negali sėk
mingai kovoti tie, kurie patys 
nepripažįsta asmens laisvės it 
demokratinės tvarkos. O ar ko
munistai jas pripažįsta?

Ne. Komunistai yra toki pal 
demokratijos priešai, kaip ir 
fašistai. Iš tiesų, <tai komunis
tai pirmutiniai ėmė demokrati
ją niekinti, kuomet fašistų dar 
nebuvo. Fašistai yra bolševizmo 
mokiniai ir pamėgdžiotojai. Kol 
komunistai neatsisakys nuo sa
vo anti-demokratinio nustotaty- 

apie 
prieš

mo, tol rimtos kalbos 
“bendrą frontą” su jais 
fašizmą negalės būti.

PRIEŠ KOMPANIJŲ UNIJAS
/g I .

Nacionalinė Darbo Santykių Taryba, kuri prižiūri 
NRA vykinimą, kaip vienu balsu pasisakė prieš vadi
namas kompanijų unijas, spręsdama ginčą, kilusį Ta- 
maqua Underwear kompanijos įmonėje, Tamaųua, Pa., 
mieste.

Laikraščių žiniomis toje įmonėje buvo duota pro
ga darbininkams nubalsuoti, kuriai unijai jie pritaria 
— Amerikos Darbo Federacijos, ar kompanijos unijai. 
Dauguma darbininkų, esą, pasisakę už kompanijos uni
ją, o betgi darbo taryba nutarė, kad niekas neturi tei
ses versti darbininkus dėtis prie kompanijos unijos.

Jeigu Nacionalė Darbo Santykių Taryba šitaip, iš 
tiesų, nutarė, tai ji pasirodė drąsesnė, negu kad apie 
ją iki šiol buvo manoma. Pirma ji ne kartą buvo atsi
sakiusi paremti darbininkų pusę net ir tokiuose atsiti
kimuose, kur kompanija neduodavo jiems progos lais
vai balsuoti. Matyt, ją paveikė dideli darbininkų nera
mumai, kurie ėmė reikštis pastaruoju laiku.

A. B. STRIMAITIS JAU TITU
LUOJA SAVE “TAUTI

NINKU”

Sandariečių veikėjas A, B. 
Strimaitis praneša “Vienybė
je”, kad jisai su būreliu savo 
vienminčių susirinkę ir nutarę 
steigti 
Pats 
esąs 
centro

Taigi sandariečiu būti p-as 
Strimaitis jau nebenori. Pir- 
miaus jisai buvo dagi vienas

“tautininkų centrą”, 
p. A. B. Strimaitis jau 
paskirtas laikinuoju to 
pirmininku.

vadinamųjų kairiųjų sandarie- 
čių, kurie būdavo aštriai nu
sistatę prieš tautininkus. Kodėl 
jam pasidarė negera Sandara? 
Atrodo, todėl, kad sandariečiai 
prakišo pereitame SLA. seime, 
nes jisai rašo:

“Mes, dirbdami per visą 
eilę metų, nors tiek turėjo
me prestižo, kad, išauklėję 
(? — “N.” Red.) visuome
nines organizacijas, nepaves- 
tume jų kitiems valdyti ir 
savotiškai tvarkyti, kaip kad 
atsitiko pereitame SLA. sei
me: pralaimėjome pozicijas, 
netekome sprendžiamo bal
so.” ,
Tai reiškia, kai tik pralaimė

jo pozicijas, <tai tuoj aus ir pa
keitė savo idėjas! Tai panašu 
į “tikrą amerikonizmą”. Kada 
Amerikoje republikonų partija 
pralaimi rinkimus, tai milional 
jos pasekėjų puola j glėbį de
mokratams; o kai demokratai 
pralaimi, tai jų masės bėga pas 
republikonus,

šitokiu “idealizmu” apsišar
vavę, musų naujieji “tautinin
kai” vėl skverbsią į “pozicijas” 
Susivienijime, kad galėtų pri
baigti j j “auklėti”. Tik klausi
mas, ar SLA. nariai tokių 
“auklėtojų” benorės.

M. ARC1BASEVAS. Vertė MIRAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsiny,)
Ir, gali būti, jis pajuto neti

kėtai atskridus} moteriškes 
žingeidumo kvėpavimą, nes jį 
kvėpavo smarkiai ir tankiai.

Irklai, užkliuvę už vytelių 
šakų siaurame tarpe, į kurį 
dabar pasisuko valtelė, bejė
giai iškrito iš mergaitės ran
kų ir kažkaip atrodė, lyg butų 
iškritus ir visa jos jėga.

Valtelė tyliai išplaukė į at
virą vandenį ir vos-vos mė
nesiena apšviesta plūduriavo 
tamsiame paslaptingame van
denyje, ant kurio amžinai 
pliuškeno prabėgančio van
dens vilnys.

CIVILINĖ METRIKACIJA LIETUVOJE JAU 
LEGALIZUOTA

Lietuvoje visai netikėtai tapo padaryta stambi re
forma: legalizuota civilinė metrikacija. Ją padare Vy
riausias Tribunolas, spręsdamas vieną kasacijos bylą, 
kurioje ėjo ginčas dėl to, ar sudarytos valsčiaus valdy
boje jungtuvės buvo teisėtos, ar ne. Tribunolas pripa
žino, kad tokios jungtuvės yra teisėtos, nes —

“Iš tikrųjų, Lietuvos Konst. 13/14 § suteikia 
visiems piliečiams tikėjimo ir sąžinės laisvę, o Kon
stitucijos 10/11 § sako, kad niekam negali būti tei
kiama ypatingų privilegijų ir mažinama teisių dėl 
piliečių tikėjimo; tad sulig musų Konstitucijos dva
sia netikintieji negali būti verčiami daryti jungtu
ves, mirties ir gimimo aktus pas dvasininkus.” 
Na, tai Lietuva padarė dar vieną žinksnį pažangos 

keliu, nežiūrint į tai, kad klerikalai tam priešinosi kiek 
galėdami. Jeigu nebūtų įvykęs 1926 m. perversmas, tai 
ta reforma Lietuvoje butų buvusi seniai įvesta. Dvide
šimtame šimtmetyje klerikalizmo viešpatavimą apsau
goti negali niekas.

DARBININKŲ SUSIVIENIJI
MAS KVIEČIA | POLITIKOS 

FRONTĄ

Bolševikiškas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas sumanė 
pradėti akciją “prieš karą ir fa
šizmą” ir tuo tikslu kviečia į 
“bendrą frontą” kitus susivie
nijimus ir Augščiausią Prieg-1 
Ja ūdą (bolševikų kontroliuoja
mą susišelpimo organizaciją). 
“Laisvė” praneša, kad šitų or
ganizacijų viršininkams esąs 
išsiuntinėtas kvietimo laiškas 
su Roko Mizaros parašu, kur 
tarp ko kita sakoma:

“LDS per savo Seimą duo
da sumanymą ir pasiūlymą, 
kad musų Susivienijimas, 
podraug su SLA, LRKSA ir 
APLA, sudarytų prirengia
mąjį komitetą, po du atsto
vus iš kiekvienos šitų orga
nizacijų, kovai prieš karą ir 
fašizmą, šitas bendras pri
rengiamasis komitetas su
šaukia visuotiną nacionalj 
visų lietuviškų organizacijų 
kongresą kovai prieš karą ir 
fašizmą, kada nors rudeniop.

“Męs, todėl, kviečiame 
tamstas greit apsvarstyti šį 
musų pasiūlymą ir išrinkti 
savo du atstovus. Mes mano
me, kad visų keturių pamb 

’ nėtų fratemalių organizaci
jų susirinkę atstovai galės 
išdirbti atatinkamas taisyk**

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

PIRMIAU IR DABAR

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, 
Chicago, III.

mažą kėdutę pastota-

pa- 
yisj

yra
žįųrėkim, prabilo

žiūrėti iš apačios pro 
ranką, ant kurios Jo-

—Aš čia negaliu,., sunku... 
—nuleistu balsu, kaltai ištarė 
Ji, ir jos balsas buvo tylus — 
lyg dainos garsas — nuskam
bėjo tamsiame ir siaurame 
tarpelyje, kur silpnai čiužėjo 
nematomos vilnių srovės,

Saninas atsikėlė jr nuėjo 
prie jos.

—Kur jus einate? — su ne
suprantamu išgąsčiu paklausė 
Ji*

—Leiskite man.
Mergaitė atsikėlė ir norėjo 

pereiti nuo irklų prie vairo. 
Valtelė susvyravo, lyg iššok
dama iš po kojų ir Karsavi- 
niutč netikėtai griebėsi Sani- 
no, stipriai stumtelėdama jj 
savo krutinę. Ir šituo momen
tu, beveik nesuprasdama, dar
gi netikėdama, kad galėjo 
taip atsitikti, mergaitė nesu
gaunamu virtimo prisiartini
mu, pati susilaikė prisiglau
dus prie jo, lyg netyčia virs
dama prisispaudė prie jo.

Akimirksniu visa jo asme
nybė įgijo pasakišką užbūri
mą moteriškei prisiglaudus; 
ir ji suprato jo jausmus, pa
juto visą jo jėgą, gašlumą ir 
apsvaigo nuo to pirmiau, ne
gu suprato ką daro.

Saninas paėmė ją ant rankų 
ir pasisodino ant kelių- Ir 
Karsaviniutė bejėgiai ir susi
maišiusi sėdėjo, kaip mergai
tė. Lyg per sapną ji girdėjo 
kad jis ją ramina ir sako jai 
tu, ir jo balsas buvo pilnas 
švelnumo, nuolaidumo ir dė
kingumo.

—Paskui aš nusiskandin
siu! — liūdnai galvojo ji, 
klausydamos jo žodžių ir lyg 
kažkam svetimam atsakyda
ma, kuris tuojaus gali parei
kalauti iš jos atskaitos: — Ką 
tu padarei ir ką tu darysi da
bar! ’

—Ką gi dabar darysi? — 
nelauktai ir mašinališkai Kar
saviniutė paklausė.

Pamatysim, — Saninas at
sakė.

Ji norėjo nušliaužti nuo jo 
kelių, bet jis prisispaudė ją 
prie savęs ir hiergaitė nuolan
kiai pasiliko. Jai pačiai atro
dė kažkaip keista, kad ji ne
jaučia jam nei piktumo, nei 
pasibjaurėjimo.

mašinališkai Karsaviniutė at
sakė.

Saninas pakėlė ją ant ran
kų ir pasididžiuodamas savo 
jėga, išnešė ją iš valtelės, jau
sdamas prie jos karštą meilę 
ir dėkingą malonumą. Jis 
stipriai prispaudė ją prie sa
vęs ir pastatė ant žemės. Kar- 
saviniutč svyravo ir negalėjo 
stovėti.

—Gražuolė! — su tokiu jau
smu, kad visa jo siela sutilpo 
joje, pagautas švelnumo kan
čios ir gailesčio, pasakė Sani
nas.

Ji šyptelėjo nesąmoningu 
pasididžiavimu.

Saninas paėmė ją už rankų 
ir prisitraukė prie savęs.

—Pabučiuok!
—Dabar vis tiek pat... Ir 

kažkodėl jis toks gailestingas 
ir artimas?... Vis tiek pat, ge
riau negalvoti! — be jokio 
susivokimo dingtelėjo jos gal
voje ir ji ilgai ir švelniai pa
bučiavo jį į lupas.

—Na, sudie... —— šnibžtelėjo 
ji, painiodamosi savo balse ir 
nepastebėdama, ką kalba.

—Mieloji, nepyk ant manęs 
... —su tyliu prašymu pasakė 
Saninas.

Paskui, kuomet ji nuėjo per 
aikštę, svyruodama ir painio
damosi savo suknelės palose, 
Saninas ilgai ir liudsai žiurė
jo į jos pėdsakus; jam buvo 
skaudu nuo tų praėjusių ne
reikalingų kankinimosi, ku
riuos ji pernešė ir aukščiau 
šilo, kaip jis galvojo, negalėjo 
būti.

(Bus daugiau)

les, kuriomis butų galima 
sušaukti didžiulis visos Ame
rikos lietuvių organizacijų, 
draugijų bei kliubų (o drau
gijos ir kliubal ar nėra orga
nizacijos? — “N.” Red.) at
stovų kongresas arba seimas, 
kuriame butų galima suben
drinti darbas ir išdirbti pro
grama kovai prieš karą ir 
fašizmą.”
Neatrodo, kad Mizara rimtai 

pagalvojo, rašydamas tokĮ laiš
ką. Juk tikslas, kuriam jisai 
siūlo šaukti kongresą, yra gry
nai politiškia#, o organizacijos, 
j kurias jisai kreipiasi, yra 
fraternalės. Tų organizacijų 
nariai galėtų pasipriešinti sa
vo viršininkams, jeigu jie nu
tartų dėtis prie tokio politiško 
darbo ir skirtų jam pinigus iš 
savo iždų.

Be to, yra truputį komiška, 
kad komunistai kalba apie ko
vą prieš karą ir fašizmą. Di
džiausius karo pavojus kyla iš 
militarizmo, nes juo daugiau 
valdžios ginkluojasi, juo grei
čiau gaji tarp jų kilti ginkluo
tas susirėmimas. O kur milita- 
rizmas tarpsta labiau, negu ko
munistų valdomoje Rusijoje? 
Tenai net mokyklų vaikai yra 
mokinami karinio muštro.

Kai dėl kovos su fašizmu, 
tai vėl reikia atsiminti, kad 
tikrą ir nuosaikią kovą prieš 
fašizmą galima vesti, tiktą! 
statant prieš jį demokratijos 
idėjas. Fašistai atmeta visuoti
ną balsavimą ir žmonių renka
mą valdžią; jię nepripažįsta 
žmonėms piliečio ir asmens teb

Vėl vakaras. Kaip ir papras
tai, Jonas, po dienos darbo, pa
vakarieniavęs, užsirūki savo 
pajuodusią pypkutę, pradėjo 
pusti durnus kamuoliais ir ką 
rimto mąstyti. Pastebėjus Ony
tė, kad Jonas kuo tai rūpinas, 
pasiėmė
to šalę Jono aųj^įos kėdės ir 
pradėjo 
suriestą 
nas laikė parėmęs savo rustų
veidą. Pajutęs, kad kas tai prie 
;o glaudžias ir žinodamas, kad 
niekas kitąs, kaip tik Onytė, 
nežiūrėdamas atmetė ranką, 
prispaudė Onytę prie savęs ir 
paklausė.

—Ko nori, mano širdele?
Onytė skurdžiu balsu, 

butų keno išbarta, atsakė:
—Nieko ypatingo, Jonai, 

norėčiau žinoti, kuo tu taip 
pinies ?

—Onyte, aš nesirūpinu,
tik mąstau, perkratinėju savo 
pergyventas dienas nuo pat ku-. 
dikystės — pirmiau ir dabar. 
Ir nieko nesurandu, kad kam 
ką tai bučiau naudingo pada
ręs, pagelbėjęs, pasidarbavęs ir

iy$

tik 
ru-

bet

Onyte nusikvatojo. Pasiga
vus Joną už kaklo ir pridėjus 
savo švelnų veidą prie jo ne
skustos barzdos, pastebėjo, jog 
jis yra vieną didelį darbą atli
kęs, tai yra ją paliuosavęs Iš 
dirbtuves.

-—Ar tai tu to dalyko neskai
tai geru darbu?

—Tai beveik kad ir ne, — 
atsakė Jonas — bet ką tu da
bar niekus plepi, štai, kas įėjo 
į mano galvą: aš manau, kad 
man reikia jau gauti vyrišką 
darbą, geriau sakant, pelnin
gesnį darbą. .

—Jonai, kad tų perdaug iŠ 
anksto dejuoji. Dar yra laiko. 
Ar nežinai lietuviškos patarlės, 
kad Dievas davė dantis, duos 
ir duonos.

Staiga, lyg iŠ miego pabudęs, 
Jonas paklausė:

—Beje, Onyte, šiandien bu
vai pas gydytoją. Ką jis tau 
sakė?

—Nieko ypatingo; viskas 
tvarkoje, tik davė dar vieną 
maisto sąrašą.

—-Maįsto sąrašą? Ar kada 
nors jis liausis davęs maisto są
rašus? Kiek aš ątpienu, jau net 
tretį sąrašą gauni. AŠ manau,

kad tu tuos jų patvarkymus 
turėsi pamiršti ir daryti, kaip 
tavo protas diktuoja.

—Eik jau, eik, Jonai, ką čia 
dabar kalbi? i

Onytė atsikėlus paėmė savo 
piniginę ir, išėmė keletą popier
galių ir abu pradėjo daryti 
lyginimą. Pasirodo, kad 
sąrašai yra beveik vienodi.

—Štai,. Jonai, tas sąrašas 
vėliausias, 
Onutė. •

Sąrašas buvo toks;
Dieta moteriai, laukiant 

kūdikio
Pusryčiai; vienas apelsinas 

(orange), miltų košė su pienu, 
biskį cukraus, rėkute džiovin
tos duonos (toast), biskį už
tepant sviesto, puodukas kavos 
arba arbatos,

Pusdieniui (apie dešimtą va- 
landą); Pieno stiklas, sldipū
kas duonos ir kiaušinis.

Pietus: truputis mėsos, žu» 
vieš arba kiaušinio, keptų bul-. 
vių su sviestu, daržovių, špina- 
kų su Smetona, truputis kiau
šinienės darytos su pienu, duo
nos su sviestu.

Vakarienei: šiltos sriubos — 
pasirenkant, žajėsų, salotų su 
Smetona, truputį mišinio, rie
šutų,. obuolių, grušių, apelsinų 
ir truputį saldumo, mažą rie
kutę duonos, truputy sviesto, 
keptas obuolys, puodukas ęęcoa 
piene virto.

—Eik tu su savo -daktaru ir 
valgiu. Aš jau to valgio neno
riu, — sako Jonas'.

—Gerai, Jonai, aš tau jo ir 
nesiūliju: nėra reikalo dejuoti 
apie tai. O gydytoją irgi gali
ma kitą pasiskirti, jei tas tau 
netinka. Bet kiek, aš suprantu, 
gydytojai visi yra tą patį 
mokslą ėję. Visi turi valstybės 
kvotimus, kad gautų leidimą 
praktikuotis. Skirtumas tik ta
me, kad kai kurie yra nesąži
ningi, darbininkus skriaudžia.

•—Gerai, Onute, gal byt tu ir 
daugiau apie tai supranti. Tat 
daryk tjip, kaip tau geriau at
rodo.. '

XXXVIII.
Greit po to, ji suprato ir 

supratę nĮeųcsįeąOs šviesą ant 
juodę vandens, ir tą, kad ji 
pusiau guli valtelėje, irl Sani- 
no veidą, su keistom akim, 
ir tą, kad jis apsikabino ją, 
kaip savo, jr kad jos plikas 
kelis trina irklą.

Tuomet ji tyliai ir nesulai
komai pravirko, ne ištrukda
ma iš Sanino rankų, bet dar 
labiau prisiglaudė prie jo.

Paskui, kuomet jis paleido 
ją ir pradėjo 'irkluoti greta 
sėdėdamas, Karsaviniutė atsi
lošus valtelėje, užmerkė akis 
ir, stengdamosi nieko negal
votu trukčiojo nuo kiekvieno 
bakstelėjimo stipria, dabar 
taip žinoma jo krutinę, kai jis 
vienodai irklavo valtelę.

Valtelė tyliu girgždėjimu 
priplaukė prie kranto. Karsa- 
viniutė atmerkė akis.

Aplinkui matėsi laukai, van
duo ir balta migla. Mėnulis 
švietė išbalęs ir neaiškus, 
kaip per sutemas prieš dienai 
auštant. Buvo visiškai šviesu 
ir aišku. Vėjališ purtė šiurkš
tokas, kaip prieš aušrą.

—Norite palydėti jus? — 
Saninas paklausė.

—Ne, aš pati pareisiu... —

Naujas No. 6-7 
Labai Įdomus 
KULTŪROS

TURINYS:
Karo Sukaktuvės.'
Pasaulinio Gaisro kilmė, t- J, Bal

dauskas.
Karo literatūros tendencijos. — Ju

lius Butėnas.
šventraščio medicina. — Dr. A. 

Pikas.
Francois VilJono karybose pavyz

džiai ir sugretinimai. — A. Ven- 
slova.

Mirtis dumble. — H, Barbusse.
Privatiškos skaitytojo nuomonės apie 

“Frank Kruką”. — A- Venslova. 
Sunkusis vandenilis ir sunkusis van

duo. — A. Pikunas.
Knygų Apžvalgą. — Literatūra.

Kaina 45 centai
Galima gauti NAUJIENOSE.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

' v
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Reikalaukite NAU
JIENAS” ant t»ile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums* patarnauti, Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

New'Orleans mūras T. S. Walmsley įsake ginkluotai miesto policijai priešintis
Hue P. Long pastangoms užgriebti miesto policijos patalpą. Gubernatorius AHen, kuris veikia 
kartu su senatorium, mobilizavo jiocionalę gvardiją New Orleans miestui patroliuoti laike atei
nančių ; kongreso rinkimų.

Viršuj minios žmonių prie New Orleans registracijos ofiso po to, kai kariuomene sulig 
gul>eri>atoriaųs įsakymu užgriebė registracijai rekordus.

Mėrąs ■ĄValmsley ir senatorius * Long yra griežti priešai vienas kitam.

senatoriaus
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Tarp ChicagoS 
Lietuvių

Šen ir Ten Lietuvių 
Dienoje

Ir Lenkai giria Lietuvių Dieną

Vienas iš didžiausių Chicagos 
lenkų dienraščių “Zgoda-Dzien- 
nik Związkowy’ šią savaitę |- 
dčjo platoką aprašymą apie 
Lietuvių Dieną Pasaulinėje Pa
rodoje. Be mums jau žinomų 
paduotų faktų dienraštis ypa
tingai pabrėžia ,kad “program 
byl dobry ir bardzo bogaty”— 
“programas buvo geras 
turtingas”.

vių Dieną Pasaulio Parodoje. Ji 
žavėte žavėjo publiką tokiu puoš
niu apsireiškimu, kokio nei 
vienas iš buvusiųjų ikišiol ne
matė.

“Pageidaujam daugiau tokių 
brangių dienų. Minia džiaugė
si ir įvertino Tamstos didžiuli 
darbą parodant musų tautos 
progresą prieš pasaulio akis. 
Tamsta paklupdei tuos, kurie bu
vo prieš tos Brangios Dienos 
rengėjus. Tariam kuoširdin- 
giausį padėkos žodį visam ko
mitetui ir liekam su pagarba,

“Louis 'Snyder, Chicago.”

ir labai

Hienos
Justino

Užvakar į Lietuvių 
Komiteto iždininko p. 
Mackevičiaus ofisą,‘2324 South 
Leavitt street, atėjo tautietis, 
p. A. P. Lukošius. Pradėjo pa
sakoti kaip nepaprastai jam 
patikusi Lietuvių Diena, kaip 
gėrėjosi programų. “Nors jau 
pervėhi, jau po Lietuvių Die
nos, bet už toki gerą progra
mą aš dabar prisidėsiu su $1.00 
auka.”

I

Naujienų reporteris nutraukė 
visą eilę Lietuvių Dienos iškil
mių ir Parado fotografijų. Dėl 
vietos stokos visų fotografijų 
nebuvo galima patalpinti “Nau
jienose”, bet susintereąuotieji 
gali jas pamatyti “Naujienų” 
ofise, kur jos yra išstatytos. 
Norintieji kviečiami jas pama
tyti. Jų galima bus ir pasi
pirkti vien už pagaminimo kai
ną.

rektoryste susideda iš sekan
čių asmenų—John 3andąr^pir- 
mininkas; Antanas Lukošius, 
1-mas Vice-pirm.; Stanley Nor- 
gaila, 2-ras V-P. Leonardas A. 
Greetjs, Sekretorius; Zigmont 
Kūkalis, Sekr. pagelb. Joseph 
C. Encheris, Kasininkas; ir Jo 
nas žioberis, Juozas Klapataus- 
kas, George Lukas, Paul M. 
Smith, Vincas Paukštis ir Pet
ras Kvietkus.

Išrinkus Sekretorium Leonar
dą G»reet|, pavesta jam Real 
Estate ofisas ir tvarkymas 
spulkos inšurino dalykų, šian
dien, ir kiekvieną dieną sąvai- 
tėje galima rasti naują bend
rovės sekretorių raštinėje. Raš
tinės valandos— Pirmadieniais 
ir Ketvirtadieniais nuo 9 ryto 
iki šešių vakaro. Kitomis die
nomis nuo 9 ryto iki 9 vaka
ro. Spulkos susirinkimo va
karai—trečiadieniais, nub 7 iki 
9 vakaro.—L, A. G.

July 16 of lašt

of LJthuanians
attendance to

the Fair than 
year.z

Thousands 
s\velled the
223,000 — just so’me three 
thousand under the record 
Sunday for this year.

Out of cųriosity thoimnds 
of other visįtors pauscj in the 
Court of States 
mained to listen and marvel 
with the Lithuanian throng. 
They reųiained for the whole 
three hours of the prograip, 
forgetting weary, aching lunbs.

and re-

On close observation you’ll 
note that among these seven 
there are two Helens, two 
Julias, and two Adeles. Ali 
good, typical, 1 Lithuania'n 
narnės.

You will also note that 50% 
of the court — three of the 
six giria, are Pirmyn mem
bers. These are Helen Vespen- 
der, Jalta Sadulis and Adele 
Rakauskas.

Lašt nite the Strollers were 
at the Fair again. This time 
to participate in an all-nations 
program — a feature of this, 
Chicago, Week at the Fair. 
Būt let us tell you about it 
next Wednesday.

Jacqu.es Grandmesnil.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
raugijpsNariai, -/įmr-mn 

Tel. Oflce Wentworth 6880 
J?®1, Uyde Park 8895

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

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

ne-Pittsburgh, Pa., turėjo 
paprastai didelę reprezentaciją 
Lietuvių Dienoje. Be suminėtų 
pp. Dargio, Miliaus, Marčiulai- 
čio, buvo ir sekami pittsbifrg- 
hiečiai, pp. George Vencius, Flo
rinas Radžius ir p. Gilienė.

“August 7, 1934
“Didžiai Gerb. p. Jurgelionis!

“Meldžiu pavėlinti man iš
reikšti padėkos žodį Tamstai už 
Tamstos surengta tokią įspū
dingą ir neužmirštamą Lietu-

Gedimino Spulka pri
imta įFederal Home 
Loan Banko narius

-...... ....... ...............

PIRMYN
SHARPS and FLATS

*

Looking Backward

lyigtaton 
rengusi 
namų

lįarko spulka pasi
duoti mcKgi&us ant

Dcspjte the determined ef- 
forts iof scveral , factions 
against it, Sųnday was a morc 
successful Lithuanian Day at

Ąmong those on the pro
gram were Barbara Darlys of 
the Chicago Grand Opera, 
Helen Pech, Antanas Kamin
skas, and Pirmyn’s own Alice 
Salaveičik-Stephens singing 
folk songs in costume — 
which pleased everyone.

« # »
That much for Part One; 

in Part Two Miss Lithuania 
and her court of six beauti- 
fyl lassies make their appear- 
ance. The audiehce is hushed 
in expectation ąs up the stairs 
to the stage coiųe Miss Lith
uania (Helen Stankus) follow- 
ed hy Adele Rakauskas, Jalta 
Sadidis, Felice Nausėda, Ade
le Kuniginis, mile Helen Ves- 
pender, and Jalta Jankaus
kas.

Amid cheers and ■* appjause 
they are seated on the plat- 
form. The show goes on. An- 
drcjev’s Ballet, Birutė’s Cho
rus, Beliajus’ Ballet, and then 
a group of Pirmyn members, 
They are representing the 
first Lithuanians in America.., 
are even outfitted in dresses 
and suits of the vintage of 
1890. The gals look pretty 
būt the men are a laugh; 
Al Spitlis looks likę an under- 
taker, Frank Jakavičius, a 
man aji|out town, Chuck Ma- 
tekūnas a bartendcr, Frank 
Pūkis a dandy.

» « »
In a short while the pro

gram is oyer. Lithuanian 
Day, 1934, has become part 
of World’s Fair History. Helen 
Stankus and her companions 
are bųsy autographing pro- 
grams, hats, cuffs. Hats off 
to her and her court...

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
S^redomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. Califomia Avenue 
Telefonas Renublic 7868

BRIG1ITON PAR K — Gedi
minas Building and Loan Asso- 
ciation, vietinė Lietuvių Spul
ka, buvo priimta į Federal 
Home Loan Bank narius, Taip, 
kad šioji bendrovė yra prisi
rengusi daryti morgičius ant 
namų. Kam reikalinga pagalba 
atsišaukite į bendrovės raštinę, 
4425 S. Fairfield Avenue, tele
fonas Lafayette 6618.

Bendrovės u Direktorių sąsta- 
tate randasi naujų asmenų. Di-

Now that 50% of the court 
and Miss Naujienos are made 
up of Pirmyn members, Pir
myn will not have a shortage 
of mcn for many years to 
comc.

PADEKAVON®

A. A. Kazimieras Norvaišas, kuris mirė Rugpiučio 1 dieną 
1934 ir palaidotas tapo Rugpiučio 4, o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir negalėdamas atsidėkavot 
rte suteikė jam paskutini patarnavimą ir palydėjo ji 
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišąlinimą iŠ 
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musu dvasiškam 
tėvui, kunigui Kl. Skripkui, kunigui Statkuj ir kunigui Lukošiui, 
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą ir už pritaikin
tą pamokslą; dėkavojame graboriui J. F. Eudeikiui, 
kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji i amžinasti, o mums palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius, dėkavojame gerb. poniai Pieržynskienei už gie
dojimą ir vargonininkui Daukšiui, gėlių aukautojams ir nešėjams, 
šv. Mišių aukautojams, grabnešiams, kaimynams, biznieriams, 
muzikantams, ponui H. Rėksniui, ir pagalios dėkavojme visjeips 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas sūneli 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje ir lauk musų ateinant pas save,

tiems, ku- 
j tą neįš-

musų tar-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengviųs akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Špecialė atyda atkreiptam į 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

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

Cor. of 85th and Halsted 8ta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedtldieniais pagal sutąrtl

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 8488

JUOZAPAS BARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučia 6 dieną, 7:15 va
landą vakare 1934 m., siilaur 
kės 23 metų amžiaus, tfimęs 
Granville, 111. Paliko dideliame 
nuliudime tėvą Antaną iš Na- 
makščių, motiną Opą, po tė
vais Aitutaitė, Šiaulių apsk., 
šaukienų parap., Pelenų kai
mo, 2 broliu Antaną ir Joną, 
3 seseris Antaniną, Oną ir 
Bronislavą, 3 švogerius, 2 dė
des Joną Barauski ir jo mo
tete ir Praną Barauski. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2903 W. 
38th Place.

Laidotuvės ivyks Rugpiučio 
10 dieną, 9:30 iš ryto iš na
mų i šv. Agotos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Juozapo Barau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Seserys, 

j Dėdės ir Giminės.
| Laidotuvėse patarnauja gra- 
Iborius J. F. Rądžius, telefo
nas Canal 6174.

F

ONĄ FEJZA 
Po tėvais Sapitowich

Persiskyrė su šiuo pąsąulių 
Rugpiučio 7 dieną, 2:25 valan
dą po pjet 1934 m., sulaukusi 
37 metu ainžiąus, gimusi Chh 
cago, III. Paliko dideliame nu
liūdime sayo. mylimą vyrą An
taną, 2 sūnūs Thomas ir 
Leonard, 8 hrolhis, Prąpčiškų, 
Juozapą ir Thomas ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si Yįrjril, Jll.

Laidotuves ivyks Penktadie
ny, Rugpiučio 10 dieną, 9 vai. 
ryto i§ < namu i ŠV. Petro ir 
Povilo, Virgil, III., parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėjio- 
riies sielą, o iš ten bus nuly
dėta i šv. ,Kazimiero kapines 
Chioagoje.

Visi Ą. A. Oną Fei;za gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvįečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį . patąrnavimą ir atsi- 
svmkinima.

Nuliūdę Įįekąme, 
Vyras, Sunai, Broliai ir 
Giminės,

Laidętųvėse patarnauja gra
borius J. F. Ęudeikis, telefo
nas Yards 1741.

Graboriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
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 A venų e 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

MEN09 RUPTURA I^ounga
Tikta; mokąliškiausiai 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 dęl diržo su 
pilnų pasitikėjimui
Taipgi ELASTIG STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS. ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. '

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

*■**.'!■ I !>“W

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Tūrių automobilius visokiems reika
lams Kainą prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICĄGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Ras. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4145 Archer av„ kamp. Franciaco av.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei
Jei
Jei - ------- ,
Jei skaitant arba neriant skauda

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja į daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas.

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9180 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedalioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščlau.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

Simon M. Skudas
GRĄĘORIŲS ir BALI3ĄMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W, 18th St. 
Tel. Monroe 8377

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryta 
nuo 6 iki 8 valandai vakarei 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL. netoli Morgan Si.

Valandos nuo 10—12 Pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vąkare, 

TeL Canal 8110 
Rezidęncijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464
»■- . ... 1 u i r« .. . 1 'fi'v 111 i"H' u . .■<—

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 4Nuo 10 _____ ____ _ . _
vąl. po pietų ir nuo 7 iki 1:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

v

Nuliūdę
ŠEIMYNA ŽAKU.

įvyks Pėtnyčioj, Rugpiučio 10 dieną, 8 valandą 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurįoję atsibus gS- 

^elionies sįelą, o iš ten bus nulydėta į Šv.

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
T'."—) Į,T- .Į', .J.'Į.'J.'tli'J1 J! W'!"L —

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel, Boulevard 4139

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. MAfflcĖlAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nodėl. nuo 10 iki
Rez. Teiephone Plaza 2400

Marijona Zičkier 
PO TRVAIS ZUTAUTA IT £

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 6 dieną, 1:45 valandą 
po piet 1934 m., sulaukus 41 metų amžiaus, gimus Tauragės apsk.,
Naumieščio parap., Rimženčių kąime. Amerikoj išgyveną 31 pie
tus. Paliko dideliame nuliudime vyrą Vincentą, keturiuą sūnūs, 
Joną, Kazimierą. Vincenta ir Petrą, seserį Anastaziją Adams, Šyo- 
gerj Adolph, uošvi ir uošvienę Jurgį ir Anastazija Zičkus,, švo- 
gerj Joną Zičkų, švogerką ir Švogeri Oną ir Antaną Kuklerius, 
du pusbrolius, Petrą ir Juozapą Šhimkus, pussesere Aųtosę Viš- 
tartiene ir gimines. Kūnas pašarvotas, raudasi 3432 South Mor
gan Street.

Laidotuvės 
ryte iŠ namu . .. - , , 
dullngos pamaldos už vi 
Kazimiero kąpinep.

Visi A. A. Marijonos Zičkienės giminės, draugai ir pažyra
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimų ir atsisvdkinįiųą.

Nuliųde liekame, 
VYRAS, SUNAI, SĘSUO, ŠVOGRRIAL SVOGRRKĄ» 
UOŠVIAI IR GIMINES.

Laidotuvėse patąrnąuja graborius S. R., Mižaiką, -tęjęfoflaą 
Yards 1183.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU Km
■ . • l

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

■ ____ . ■

4605-07 So. Hermitage Avenue

kJI)l"KU .....

LAIDOTUVES $95;
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojome 41 Už iškilmingąą 
ląidotųveą, plieno grabas, sįųtąs, išbąlsamavimas, kąrąbpną^ pąlmos, 
gėlės, v«rgpnąi. koplyčią,—v|sąs prirengimas ir musų maįonųs 
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $250.

10734 S.Michigan Avė. *2506 W. 63 St.

Tel. Lafayette 8572 
J, Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Ratąrnauja Chica- 
goje ir ąpielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.
" ■ ...... j' -j ■ .................

I J. ZOLP
GRABORIUS u 

1646 West 46th gtj 
Te). Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
T«L Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

SKYRI
1439 S. 49 Ct.,

M Cicero 5927

cago

Cicerą, UI

TeL Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborijis 
KOPLYČIĄ DYKAI 
1410 So. 49 Ct.

..... CICERO. HA —i-

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 4Tth 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. Nedalioj pagal sutarti

Ofiso TeL Calumet 6898
Rez. Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas Moteriškų. Vyriškų, Vaikį ir visg 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Rąlstęd St. 

arti 81st Street
Valandosi 2—4. 7—9 vai. vak. Na- 
dėliomią ir šventadieniais 10—12 

diena.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
H21 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 Ud 4 Ir nuo 7 iki 9 
' vai., Nedėliomis nuo 10 Iki 1?

8343 South Halsted St. 
TęJ, Roųleyąrd X401

........  .......... ....  "HllM'>llll|i"HlW .................... ..

JJJK. plKJLlkvLld 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4«45 So, ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 Iki 4 įr l)uP 5 8

vak. Nedėlioj pagal sutarimą

Advokatai
<^*vr>********t**v^*9***ww^***^H*^*^-^**Hi***w5rr*i*^,**v,x*

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Raa, 6515 So. RockweU St 
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermtk Road (W. 22 St,) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Šarados ir 
Pėtnyčios 6 Ud 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9660
"■*«. . į ■ t 111 ■» l 1 Į '.U1!. 1. 1 '

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Wash|ngton St.

Kambarys 402 Tel. Dearbcra 9047 
Res. 5349 So. Bermitage Avė.

Jacqu.es


NAUJIENOS, Chicago UI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

f to proseni to you a spcctacle 
1 made possible through co- 
' operation 6f our best talertts.

I hope that you will enjoy 
it as \ve’ve enjoyed preparing 
it for you.” •’

Julia Baran 
Helen Butkus

•, ., y1
Akyobųtika

“Mes didžiuojamės 
esą lietuviais, Lietu

vių laukia gar
binga ateitis”,

■ > *

"Lietuviai, jau davę imonijai 
genijų, su laiku sulos dide
lę rolę pasaulyje".

Tokiais žodžiais kalbėjo į 
susirinkusius tuksiančius Lie
tuvių Dienoje p. Kleofas Jur
gelonis. Lietuvių Dienos Ko
miteto pirmininkas ir Iškil
mių programo vedėjas.

Jis vedė visų programų ir 
ji atidarė pasakydamas trum
pų, bet gilių įžanginę kalbų, 
kurių žemiau paduodame iš
tisai. Čia įdomu pastebėti, kad 
p. Jurgelonis birželio mėnesį, 
Parodai atsidarius, buvo jos 
virš} ninku pak\ji estais, kaipo 
instruktorius Pasaulinės Paro
dos kalbėtojų biurui. Tas biu
ras susideda iš 30 su virš pro
fesionalių kalbėtojų, kurie va
žinėju po visų Amerikų pla
tindami Pasaulio Parodos idė
jų ir kviesdami minias jų ap
lankyti.

Lietuvių Dienos programų 
p. Jurgelonis atidarė su seka
mais žodžiais:

“To you, ladies and gentle- 
men, Lithuanians and their 
friends, who have come here 
in impressive numbers to help 
us celebrate tbe Lithuanian 
Day at a Century of Progress, 
tlie Lithuanian Day Com- 
mittee extends ils hearty 
greetings.

“Each nation and nation- 
ality of the world bas con- 
tributcd in its own way to 
bumanity’s progress during 
the lašt century. Lithuaniaris 
have done their share, and to- 
gether with all other nation- 
alities are eager to exemplify 
and exhibil their spirit of pro
gress at thįs International Ex- 
position.

“Among the nations of the 
world of today Lithuania is 
One of the youngest. Yet Lith
uanians as a nationality are 
the oldest. Their language is 
the oldest Indo-European lang
uage in existence. Racially 
they are of the purest North
ern blood and of best antro- 
pological construction. They 
are imbued with best faculties 
humanity was capable of de- 
veloping, and have produced 
numerous men of genius in 
all fields of endeavor. By pre- 
serving their national identity 
they are bound to play a greąl 
role in the annals of the 
future.

“We have gathered here as 
Lithuanians and we are proud 
we are Lithuanians. We are 
proud of our natūrai endow- 
ments, and we are happy to 
be able to exercise them here 
in this free country of the 
United States of America, of 
which we are loyal citizens.

“This is our Lithuanian Day 
at the World’s Fair of 1934. 
In the way of observing and 
celebrating it we are happy

“Lietuviu Dienos” šo- v
kių programe daly

vavę vaikai
Didelį pasigerėjimą Lietuvių 

Dienos publikoje sukėlė šokiai 
mažų ir kiek didesnių * vaiku
čių, kurie parodė keliais atve
jais stebėtinų išsilavinimų. Da
lyvavo trys grupes, Vytauto 
Beliajaus grupė, p. A. Andre
jevo grupė ir Petro Sarpaliaus 
grupė.

žemiau paduodame vardus 
’ų vaikų, kurie išpildė šokius 
po vadovyste p. A. Andrejevo:

“Pavasario Valdas”
Aldona Malelo — Toe Dance 
Aldona Bastis
Florence Shimkus
Valere Slazas
Betty and Fanny Štrodomski 
Lorraine Carney
Mildred Mikulskį 
Helen Vinazindes . 
Geraldine Bertash 
Lillian Keserauskas 
Olga Antonick 
Veda Budrik 
Anna Petkunas 
Aldona Zubavich

Tautiški Šokiai
Silver Strodomski
Betty and Fanny Strodomski 
Florence Shimkus 
Valere Slazas 
Aldona Bastis 
Olga Antonick 
Lillian Keserauskas 
Albina Kasper 
Veda Budrik
Aldona Zubavich 
Helen Vinazindes 
Aldona Malelo 
Anthony Janulis

“Vėliavų šokis”
, f

Helen Dowson
Charline Radvvell
Anna Badwell
Shirley Glad
Christine Krisainas 
Dorothy Zapolski 
Lillian Tamson 
Dorothy Tamson 
Sophie Bockus 
Antonette Fry 
Meryl Eichman 
Helen Atkins 
Lorraine Carney 
Dorothy Bragg 
Adeline Koren 
Jenny Brazaitis 
Josephine SchneL-erger 
Bernice Kease 
Stella Urba 
Lenora Civas 
Julia Baran 
Albina Boskus 
Molly Blynas 
Florence Ozien 
Florence Šidlauskas

“Ragutis”
Mary Barnett 
Agnės Barnett 
Jenny Miscikaitis 
Sally Aleksunas 
Albina Aleksunas 
Ilene Masalski 
Aldona Vaisville 
Stella Petkunas 
Anna Rallis 
Helen Valentine

Florence Ozien — Solo 
Aldona Bastis 
Florence Shimkus 
Valere Slazas 
Betty and Fanny Strodomski 
Geraldine Bertash 
Anna Petkunas 
Lilljųn Keserauskas 
Olgų Antonick 
Alįpna Malelę 
Hęlen Vinazindes 
Albina Kasper 
Veda Budrik 
Aldona Zubavich 
Albina Boskus , I T

13 prisakymų tiems 
kurie sėdi už au
tomobilio vairo

Jų prisilaikymas prisidės prie 
daugelio nelaimių išvengimo; 
kodėl nepildyti?

■———.Iltį   I|>,I.a■   Ii.

Tikrai pasižymėjęs 
Chicagos lietuvis 

jaunuolis J. C.
Varkala

ponia Papsicnė tai jau lik iš 
antros ptisės baro prisilenkus 
irgi nemažai gelbėjo anoms. 

Svečias.

RADIO
PROGRESS PROGRAMAS

Pereita savaitę “Naujieno
se’” tilpo žinia apie nepapras
tai didelį skaičių automobilių 
nelaimių, kurios atima gyvybes 
nuo beveik 30,000 kas metais 
ir invalidais padaro kelius šim
tus ti/kstančių^

Daug nelaimių butų galima 
išvengti, jeigu automobilių val
dytojai prisilaikytų tam tikrų 
taisyklių ir suprastų, kad auto
mobilio valdymui neužtenka 
vien laikytis įsigriebus vairo.
Yra 13 “Prisakymų”, kurių au

tomobilių šoferiai turėtų pri
silaikyti.
štai jie:
1. Nesėdėk sukniužęs, kai 

valdai automobilį., . Sėdėjimas 
ant nugarkaulio numeta visą 
kūno svorį ant strėnų. Nuo to 
greit pavargsta nugara ir ji 
pradeda skaudėti.

Didžiumoje Chicagos lietu
viai pažįsta p. J. P. Varkalų. 
Jis čia darbuojasi, regis, nuo 
1907-8 melų, kada dar jis bu
vo studentas. Tais tai senais 
laikais p. J. P. Varkala buvo 
žymus darbuotojas ypačiai 
darbininkiškame judėjime — 
kalbėtojas, rašytojas, sandar- 
bininkas musų lietuvių kulki
nio gyvenimo.

Dabar čia mes matome j au
nu j į Juozų C. Varkalų, sūnų 
senojo Juozo P. Varkalos. Pa
liksime senų jį Juozų P. Var
kalų nuošaliai, o kalbėsime 
vien apie jaunųjį Juozų C. Var
kalų. Apie jaunųjį Varkalų 
kalbėsime vien todėl, kad pas 
šitų jaunuolį yra manstumo ir 
pasižymėjimo, kokių nastumų 
bėi pasižymėjimų retai užtin
tam pas kitus jaunuolius.

'j j
Konsulo konfidencialis 

sekretorius
yra

i.ieiuvts AKUseres

Mrs. Anelia

K.ętvirtadięnią, rugp. 9, ’34

Vakar mokytojai ga
vo $2,200,090 algomis

Chicagos mokytojai, kurie 
netrukus sulauks $22,500,000 
užsilikusiomis algomis, vakar 
gavo $2,200,000 algos už birže
lio mėnesį. Kartu su čekiais
jie gavo ir bilietus j Pasaulinę 
Parodų, kuriuos dovanojo drau
gai. ■

K. Jarusz
Physical Therapy 
and Miavvite

H i »»9 S. Albanj 
Avenue 
Phone 

Hernlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt.
Moterims ir mer

gų no m» patari
mai dovanai.

REAL ESTATE

............ ........................................ ........ ..

CLASSIFIEDADS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimu — Ice Cream 

Kodu — Pretzel’iu 
SO. WALLACE STREET 

Tel, Yards 4996
Chicago. Iii.

3645

STOGDENGYST6 IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Ar klausėtės Progress Fur- 
niture krautuves radio valan
dos iš stoties WGES praeitų ne
dėlios rytų? Jeigu, visiems taip 
nusiklausė kaip man, tai tikrai 
turėjo patikt. Tas Progress 
Vyrų Duetas, kad užtrauks ko
kių dainelę, o ypatingai, kuri 
parašyta maršo tempo, tai tik 
laikyki save ir radijušų. žino
ma, programo vedėjo, Jono Ro
mano, dainavimas visada įspū
dingas. Taipgi man labai 
tinka advokato K. Gugio 
aiškinimai.—Dzūkelis.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

—O—
Tel. Y arda 840R

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nu vežame ir į tolesnias vietaa 
Supakavimas, Storage, C ratine 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
So. Halsted St. Chicago. III 
Ofisas 8406 S. Halsted St

.858

Laiškai Pašte

pa-
pa-

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

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

3204 So. Halsted St, 
Victory 8477

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina j 
vyriausjji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

8. Gerdelite Sam.
22. Sabalianskas Apalioya
26. Seofuikini Antanni
27 Sipavicz Edvvard

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

TEL. itEPUBLIC 8402

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių, Atdara kasdien nuo 
S vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo Iv ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoįe.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

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

Financial 
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

LINCŪLN S FRIDE
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
100 -----  straight -----  Proof,

KENTUCKY BOURBON WHISKEY 
IT’S EIGHT MONTHS OLD 

MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIŲ GĖRIMŲ 
(Palyginkit musu kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSES OLD TAYLOR (BONDED)
SHIPPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liąuor Co
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83

2. Nelaikyk įsigriebęs vairo 
per daug stipriai, ir bijoda
mas, kad jis nepaspruktų ir 
nebūk įtemptas. Įtempimas iš
šaukia nervingumą, o nervin
gumas atneša pragaištį, jeigu 
reikia skubios akcijos. Išmok 
šoferiuoti atydžiai, bet tuo pa
čiu laiku sėdėk laisvai prie 
vairo. ;

3. Nežiūrėk per toli į prie
šakį. Priprantink akis prie 
naturalės, lengvos pozicijos. 
Galvą laikyk normalėje pozici
joje. Nusidėjimas šitam įsa
kymui labai nuvargins jūsų 
akis.

4. —Neskubėk “per bompsus”
5. Neįtempk kojų, kad pa

siekti brekius ar gasą. Jeigu ne
gali jų lengvai pasiekti, įsitai
syk paduškaitę sėdynėj.

6. Nešoferiuok per ilgai be 
sustojimo. Ilgose kelionėse 
dažnai sustok poilsiui.

7. Nevalgyk perdaug ir ne- 
persunkiu valgių.

8. Negerk vandens iš šuli
nių ir upelių pakelyje. Juk ne
žinai koks tas vanduo, ar jis 
geras ar ne? ( i

9. Jeigu labai sušilęs, nebėk 
tuojau maudytis. Neeik mau
dytis greičiau valandos laiko 
po pavalgymo.

10. Nepradėk nardyti iki ne
sužinosi kaip gilu.

11. Neik maudytis vienas.
12. Nesikaitink per ilgai prieš 

saulės spindulius. Rezultatas 
gali J?ųti labai rimtas, jeigu ne
paklausysite.

13į.. Atsimink, kad dilgėlės 
nėra,Jau tokios ‘neškadlyvos”. 
šalinkis nuo jų. Ir, pagaliau, 
neteik ant kalno, nelenk ant 
užsukimo, laikykis savo gat
vės pusės, nemėgink visus pra
lenkti, nes vistiek atsiras au
tomobilis, kuris ir tave pra
lenks ; svarbiausiai, neskubėk, 
jeigu žindi ,kad padangos (ta- 
jerai) nėra labai sveikos. (Sp.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Jaunasis J. C. Varkala yra 
dvidešimties vienij metų am
žiaus. Baigė RhcHigan City 
Ind. High Schdbl pradžioj 
1930 metų, su pasižymėjimu 
kaipo “Member bf Honprory 
Society of U. S. High School 
Students”. Tais pačiais me
tais išvažiavo į Europą ir ga
vo darbų pas Amerikos kon
sulų Berlyne. Di\ Goss, paste
bėjęs jauno .Varkalos gabu
mus paskyrė jį “Confidential 
Sęcr^thry” prie Amerikos kon
sulo Katine. Jis Kaune gyve
no ir dirbo iki liepos mėne- 
sia, 1931 m. Pasiliuosavęs iš 
tarnybos sykiu su p-nia Var
kala ir seserimi Elena aplan
kė Finlandijų, Norvegijų, Šve- 
dijų ir Angliju ir vėl grįžo 
Chicagon ir čia įstojo į Chi
cagos Universitetų.

Gavo stipendiją į Harvard 
Universitetą

Chicagos Universitetų lankė 
3 metus — fakultetų politinių 
mokslų ir ąpecializavosi sky
riuje diplomatijos. Birželio 
mėnesyje šių mėtų įstojo į 
Harvard Universitetų, Cam- 
bridge, Mass. Jis įėjo stipen
dijos keliu — netiktai moks
las bet ir kelionė iš Chica
gos į Cambridg^ir iš Cam- 
bridge į Chicagp, yra teikia
ma veltui. Harvard Universi
tete lanko skyrių “Eastern 
Relations”, studijuoja tolimų 
rytų diplomatijų ir rusų kul
bę. x Petras Bedalis.

\ i 

----------- -

Pp. Skruobutčnų sū
naus krikštynos 

. ■'—— ' '

ROSELAND. Alfonsas ir 
Uršulė Skrobutėhai 5 d. rugp. 
surengė savo šuneliui krikšty
nas. Kūmais buvo Bronius 
Papšis ir Anięljė Belinienė. 
Jaunam SkrobuUmti suteiktas 
vardas Albertas. Gražus bū
relis giminių ir draugų gra
žiai linksminosi, prie geros 
muzikos A. Stųpapėno ir A. 
Pivoriūno. Linksmai šoko iki ( 
velamį laikui, o gaspadinės jis 
darbavosi nejuokais. Jos bu- bet kai naciai jį buvo suėmę, 
vo ponios Mąslapskienė, Pal-i tai jis pasirodė didžiausiu bai- 

~ o lium.

PRANEŠIMAI'

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 mr popięros rolė. — 5c.

Ilk
JOSEPH AUGAITIS 

1608 S. 50th Avė. Cicero, 
Cicero 645

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

' "* , .......,

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams• *

Pranešame, kaff 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.

Pagražinkit Save 
Permanent vvaves 

Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Stanlev Marks, pra
puolė birželio 28 d. Jeigu kas žino
te jo adresą, prašome pranešti se
kamu adresu

3500 So. Union Avė.
Skiriu $5.00 dovanų arba prašau, 

kad jis pats atsišauktų, yra svar
bus reikalas.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

For Rent
PIGIAI pasirenduoja galiūnas su 

visais moderniškais jtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų.

3322 So. Morgan St.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. 
of - A. susirinkimas jvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 10 d., Amalgamated Cen
tro name, 333 So. Ashland Blvd., 
7:30 vai. vak. Malonėkite dalyvau
ti visi, nebus daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. — Valdyba.

Garsinkitės “N-nose

S

|

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtine — 
$250.60.

įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon galima kiekviename 
pahedėlyje 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.

PAS1RENDOJA barbernė, naujai 
išdekuruota. Biznis, išdirbtas.* Ren- 
da $20.00 su kambariais.

3316 So. Morgan St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI valgykla, biznis 6 
metų senas, pigi renda, šiluma, 
karštas vanduo, Insurance ir sūrų 
apžiūrėjimas namo savininko; ant 
gero krosingo, tarp 3 'gatvių; yra 
šviesa “stop and go”.

7259 Vincennes Avė.

GROSERNfi ir kendžių krautuvė 
pardavimui, gerai įsteigtas biznis. 
Geroj vietoj. Bargenas.

3610 So. Seeley Avė.

Maj. Emil Fey, buvęs Aust
rijos vice-kancleris, bet dabar 
vidaus reikalų ministeris, kuris 
vadovavo Austrijos socialistų 
skerdynėms vasario mėn. Nors 

skaitėsi dideliu drąsuoliu,

Klausykite kasdien WCFL 13:30 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaift Ugrai jus sergate, 
nei kas suklido Jūsų liroje. Jelru jus 
rimtai norite būt ISrydyti, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
steigs tūkstančiams urnomis ir kroni
komis ligomis sergančius l sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fisiMtaa iSegsaminavi- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mes esame prieMngi augfitom ratom, ku
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenS, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU, INKS
TU. KEPENŲ. KRAUJO. SKILVIO, 
NERVŲ. ODOS. VARICOCE GI8LOM. 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria Šių ūmių arba kroniAkų ligų, vyrų 
arba moterų T Tai ateikite t Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

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

Nedčlioj, 10 iki 1 v. po plet.

BARGENAS. Taviem ant parda
vimo. Biznis gerai išdirbtas per 
daugelį metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima vartoti. Kampinis namas. 

3329 Lituanica Avė.

BEAUTY SHOP pardavimui, pil
nai įrengta, pagyvenimui kamba
riai. Įstaigta per 5 metus. Daro ge
rą biznį. Pardavimo priežastis liga. 

Tel. Hernlock 4243

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

KAMPINIS Štoras ir Apartmen- 
tas 50x125, dviejų karų garadžius. 
Paaukausiu pigiai. Savininkas 

Yards 2026

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

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

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

CRAS. ZEKAS, 
3647 Archer Ąye. Virginia 0757

DYKAI
Muro namas, štoras ir 5 flatai 

68rd St., arti Halsted St. Vertas 
$20,000.00. Parduosiu pigiau negu 
žemė verta. Kaina $6250.00. Cash 
reikia $5000.00. Gera vieta dėl biz
nio. A. N. MASULIS, 6641 South 
Western Avej Republic 5550.




