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No. 167

Jun. Vai. nepakeis Prezidento Vargas 
nusistatymo karo pozicija silpnėja;

skolų klausimais Brazilijoj neramu
Lietuvos Naujienos

Jokios sutartys tarp Europos 
valstybių nepadarys įtakos 

į J. Valstybes.
..

WASHINGTON, D. C., liep. 
15. — Washingtonas atvirai 
pareiškė, kad J. V. nesileis Eu
ropos valstybėms traukti ją 
prie karo skolų revizijos ir jos 
gali tiek draugiškumo sąjun
gų tverti kiek joms patinka.

Prezidentas Hooveris kalbė
damas su senato užsienių rei
kalų komisijos nariu šen. Bo- 
rah pareiškė, kad J. V. tenka 
džiaugtis, kad Europos valsty
bės sugebėjo išrišti jas liečian
tį reparacijų klausimą, bet tas 
nepadaro nei mažiausios įta
kos į J. V. nusistatymą karo 
skolų klausimu.

Norman Thomas pri
ėmė L. I. P. A. są

jungos paramą
Chicago, III., liep. 15. — So

cialistų partijos kandidaiaš į J. 
V. prezidentus Norman Tho
mas priėmė Neprigulmingos Po
litinės Akcijos sąjungos išrei 
kštą jam paramą ateinančiuose 
rinkimuose, bet primine, kad 
jis socialistas ir jis nekeis nu
sistatymo, norėdamas Sąjungai 
įtikti. L. I. P. A. yra libera
liška organizacija.
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Ispanija švenčia pir
mas respublikos 

sukaktuves
Madridas, Ispanija, liep. 15. 

—Ispanijoje labai iškilmingai 
atšvęsta pirmos respublikinės- 
parlamentarinės valdžios su
kaktuvės. Ta proga preziden 
tas Zamora gausiai apdovanojo 
ligonines ir prieglaudas.

■ --------

Bitė automobilio kata
strofos kaltininkė

Terre Haute, Ind., liep. 15.— 
Bitė įgėjė automobiliu važiuo
jančią tūlą Lizzie George iš 
Danville, III. Įgeltoji nusigando 
ir nebegalėjo daugiau sukontro
liuoti automobiio. šis ir išvir
to į ravą. Mirtinai sužeista 
George motina ir lengviau ap
draskytas jos brolis.

Nepaprasta kaitra 
Chicagoje

CHICAGO, III., liep. 15. — 
Per paskutines tris dienas 
Chicagoje temperatūra buvo 
pasiekusi virš 95 laips. virš ze- 
ro. Visos pliažos prikimštos 
žmonių. Kiek žinoriia apie de
šimts žmonių mirė. Labai di
delis skaičius apalpo.

Čhicagai ir aplelinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, mažai permainos tem 
peraturoje; vidutinis vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo 80- 
96 laip.

Saulė teka 5:28; leidžiasi 8:- 
24.

Be sukilimo, kabinete eina sa- 
{vi tarpiniai ginčai.

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 15. — Ištrukusios iš cen
zoriaus rankų žinios praneša, 
kad Brazilijos prezidento Var- 
gos pozicija dar labiau susilp
nėjo, kuomet kilo savitarpiniai 
ginčai ministerių kabinete.

Taipgi pranešta, kad nevi- 
sose valstijose visi kareiviai 
nori išeiti prieš Sao Paulo 
valstiją, kurią sukilėliai kont
roliuoja.

RIO DE .TANEIRO, Brazili
ja, liepos 15. — Vyriausybė 
pranešė, kad su Sao Paulo 
sukilėliais pasekmingai veda
mos derybos. Minas Geraes ir 
Malto Grosso valstijų guberna
toriai tarėsi įstengę juos su
taikinti su Vargas vyriausybe.

Sao Paulo pasienyje šiandie 
įvyko pirmas sukilėlių ir val
džios kariuomenės susikirti
mas. Keturi sukilėliai sužeisti. 
Užmuštų nebuvo.

Tautų Sąjunga kvie
čia ekonomine* 

konferenciją
Geneva, liep. 15. — Sekda

ma Lausannes reparacijų kon
ferencijos nutarimu, Tautų Są
junga išleido atsišaukimą į na
rius dalyvauti pasaulinėje mo
netarinėje ir ekonominėje kon
ferencijoje:* Laikas ir vieta dar 
nenustatyta.

Planavo pasiųsti ka
riuomenę prieš 
“bonų armiją” 

i

WASHINGTON, D. C., liep. 
15. — Per kelias paskutines 
dienas apie 300 veteranų nuo
lat pikietavo senato rumus. 
Jau buvo rengtasi panaudoti 
kariuomenę ir juos iŠ ten pra
šalinti, bet senato pirminin
kas Curtis pasitaręs su Wash- 
ingtono policijos viršininku 
Glassford įsakymą atšaukė.

Japonija pasiryžusi 
pripažinti Mandžu- 

riją
TOKIO, Japonija, liep. 15.— 

Japonijos vyriausybė davė su
prasti Jautų Sąjungos tyrinėji
mo komisijai,, kad ji pripažins 
Mandžuriją ir niekas nepri
vers jos nusistatymą pakeisti.

Kinijos banditai užpuo
lė traukinį. Nužudė 

keleivius
Tokio, Japonija, įiep. 15. — 

Iš Harbino, Mandžurijos prane
ša, kad kiniečiai banditai už
puolė keleivinį traukinį Rytų 
Kinijos geležinkelio ir nužudė 
kelius keleivius.

1 De Valera į Londoną
London, Anglija, liep. 15. — 

Airijos prezidentas De Valera 
išvyko į Londoną kur tarsis su 
MacDonaldu ir mėgins kaip nprs 
užglostyti tarp abiejų šalių ki
lusį ginčą dėl nesumokėtų že
mės mokesčių ir Airijos pa
stangų panaikinti ištikimybės 
priesaiką Anglijai.

I

Paveiksle parodoma, kaip automatišku prietaisu pasažieriai yra
išmetami iš aeroplano. Kadangi pasažierai turi parašiutus, tai 

jie saugiai nusileidžia ant žemės.

Ats. butas priėmė Į-J. V. mėgins palai- 
galiuotųjų pataisytą kyti merdinčią nusi- 

pagalbos projektą ginki, konferenciją
Washington, D. C., liep. 15. 

—Atstovų butas Šiandien pri
ėmė abiejų ruiųų įgalinėtųjų 
komisijos pataisymą $2,122,- 
000,000 pagalbos projektą. Pas- 
kutiniomis žiniomis ir Hoove
ris sutikęs su paragrafu, kuris 
reikalauja Rekonstrukcijos kor
poracijos kiekvieną menesį pa
skelbti išduotas paskolas.

Prūsijoje uždarytas 
fašistų laikraštis

BERLYNAS, liep. 15. — Po
licija uždarė fašistų-hitleri- 
ninkų organą Der Ahgriff už 
atkartotinus aukštų valdinin
kų ir katalikų tikėjimo įžeidi- 
rtius. /

Siamas duoda garan
tijas

VANCOUVER, Kanada, liep. 
15.— Siamo generalis konsu
las Kanadoje gavo pranešimą 
nuo valdžios, kad naujoji kon
stitucinė monarchija pilnai ap
saugos svetimų šalių interesus 
Siame ir sutiks visas obliga
cijas.

Nužudytas bankų plėši
kas

Cameron, Wis., liep. 15. — 
Policija nužudė jauną bankų va
gilį, kuomet su dviejais sėb
rais mėgino ’ įsilaužti į Came
ron miestelio banką. Kiti du 
paspruko. 

................——
l -

Reynolds mirtį primeta 
New Yorko .gengste- 

riams,
WINST0N—Salem, Va., lie- 

pos 15. — Kiek laiko atgal pa
slaptingai mirė tabako magna
to Reynoilds sūnūs Smith. Bu? 
vo manyta, kad nusižudė, bet 
dabar pasakojama, kad jį nu
šovę Nejy Yorko gengstedąu

Geneva, Šveicarija, liep. 15. 
—Nedrįsdama > prisiminti apie 
Hooverio nusiginklavimo pasiū
lymą, Franci j a ir kitos jos tal
kininkės mėgina užbaigti kon
ferencijos sesijas šiam sezonui 
ir gal jas atnaujinti rudenį. 
Ahglija pildydama naują “en- 
tente coriale” Franciją irgi re
mia. Prieš* i (konferencijos už
baigimą stovi J. V. delegacija, 
kuriai . jau pasisekė užbaigimą 
atidėti kelioms dienoms.

Hooveris sumažino sau 
algą 20 nuoš.

Washington, D. C., liep. 15. 
—Prezidentas Hoveris sumaži
no savo metinę $75,000 algą 
$15,000 arba 20%. Tuo pačiu 
laiku numažino ir kabineto na
rių algas nuo $15,000 iki $12, 
750.

Mirė mokslininko Mas
ini našlė I .....—___- /
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New York, liep. 15. — šian
dien mirė garsaus sprogstamų 
jų medžiagų išradėjo, autoriaus 
ir advokato Hudsono Maxim 
našlė. , '

Hooveris įvedė penkių 
darbo dienų savaitę

Washington, D. C., liep. 15. 
—Prezidentas Hooveris įsakė 
visų federajių įstaigų viršinin
kams, j vesti penkių darbo die
nų savaitės sistemą.

■
Airijos prętestonąi išdaužė ka- 
v tedros langus

i 1 _ ___________

Liverpool, Anglija, liep. 15 — 
Būrys Airijos protestonų už^ 
puolė katalikų katedrą ir svai
dydami akmenis išdaužė bran
gius maldyklos langus. Airijoj, 
Belfasto miestė prieš protesto- 
nų demonstraciją buvo panau
doti šarvuoti automobiliai.

Sekmadienyj Rumu
nijoje įvyks rinkimai

Bukareštas, Rumunija, liep. 
15.— Sekmadienis Rumunijai 
bus svarbi diena, nes Rumuni
jos karalius žiuri j tą dieną 
įvykstančius rinkimus, kaip jo 
populiarumo barometą. Tie rin 
kimai suteiks Rumunijai ir nau- 
jį ministerių kabineto premje
rą. 

/

Apkūlė Vokietijos 
miesto majorą

/ rrl1" 1
i Weimar,' Vokietijai, liep. 15. 
—Komunistų suagituota bedar
bių minia įsiveržė į miesto ro
tušę, smarkiai apkūlė majorą 
Mueller ir sugriovė miesto už
laikytą biurą darbų parupini- 
mui. Smarkios politinės riau
šės įvyko Berlyne ir Beurene. 
Sužeistų keliolika.

Kanados premjeras 
priešingas ŠvrLau- 

ryno sutarčiai
Quebec, Kanada, liep. 15. — 

Quebec valstijos premjeras 
Tashcherau pasmerkė naujai su 
darytą sutartį tarp Kanados ir 
J. V. dėl šv. Lauryno upės 
išvystymo ir pavadino ją pra
sikaltimu prieš visą tautą.

Berlynas iškilmingai 
sutinka J. V. lakūnus
Berlynas, liep. 15. — Berly

niečiai* surengė didžiules ova
cijas lakūnams Mattern ir Girif- 
fin, kurie nukrito Skrisdami iš 
Berlyno į Maskvą. Jie buvo pa
siryžę aplėkti aplink pasaulį.

Buvęs Kubos preziden
tas Europoje

Vigo, Ispanija, liep. 15. — 
Mario G.; Menocal, buvęs Ku
bos prezidentas ir kaltinamas 
vadovaująs sukilimui prieš Ma’ 
chado, atvyko Europon. Lanky
sis Francijoje ir. Vokietijoje.

Palindo po gatvekariu 
ir žuvo

, Indianapolis,4 Ind., liep. 15.— 
Bedarbis Frank Mathey, 40, pa 
lindo po sustojusio gatvekario 
ratais ir buvo mirtinai’ šuva 
žinėtas. /

Kinijos armija nugalėjo 
komunistus

Hongkong, Kinija, ilep. 15.— 
Regulari Kantono provincijos 
armija nugalėjo kelias komu
nistų gaujas ties Kiangsi. Kaip 
praneša valdžios komunikatas 
kelios kitos komunistų gaujos 
grąso Kwangtungui.

Pro 30 colių sieną įsi
veržė į saugiąją kasą 

•i ■ ■ —__ _______

Fansdale, Ala., liep. 15. —Iš
plovę skylę 30 colių storumo 
sienoje į Faunsdale banko sau
giąją kasą įsiveržė keli vagi 
liai ir iškraustė visus pinigus. 
Kiek' vagiliai pelnė dar neap- 
skaitliuota.

> ■ ’ ... ” "'“y ■... ■ r

Ne'ten taikė kur reikėjo

Balboa, Canalo Zona, liep. 15. 
—Laike orlaivių manevrb lakū
nai per klaidą apšaudė orlaivį, 
kuriuo skrido Įeit. S. Stephen 
šou. 1 Orlaivis nukentėjo, bet 
Stephenson išliko gyvas. Jo 
orlaivis vilko taikinį.

Priimtas darbo pa
jamų mokesčio 

Įstatymas
Teko sužinoti, kad ministe

rių kabinetas jau priėmė dar
bo pajamų mokesčio įstatymą. 
Kai įstatymo projektas buvo 
parašytas, mes įdėjome lente
lę, pagal kurią turėjo būti ima
mas mokestis. Tačiau ši len
telė keičiama. Jos keitimas pa
vestas specialei komisijai.

Mokestis busiąs nustatytas 
didesnis, negu projekte buvo 
sudaryta lentelė.

šis įstatymas neužilgo bu
siąs paskelbtas.

Ir gi propaganda

Vietos komunistai kas kartas 
išgalvoja vis .naujų būdų savo 
propagandai. Labiausiai jiems 
patinka, kur tik galima iška
binti raudonas skaras-vėliavas. 
Paskutiniu laiku sugalvojo dar 
vieną būdą, būtent—karvelius. 
Jiems pririšama prie kojų rau 
donas skaras ir paleidžiama 
skraidyti.

Pasirodo, kad panašius bu
dus savo propagandai bolševi 
kai vartoja ir Lietuvoje. Ten 
neseniai Ukmergėje buvo pa
leistos kelios varnos su rau
donomis skaromis.

I

Vis, mat, propaganda.

Filipinai turi sumažinti 
išlaidas

Manila, Fil. Salos, liep. 15. 
—Paskutiniu laiku smarkiai su 
mažėjo Filipinų valdžios įplau
kos ir legislatura dabar ieško 
būdų, sumažinti išlaidas. Pas
kutiniais metai^ įplaukų būda
vo apie $35,000,000—40,000,- 
000, bet šįmet tikisi surinkti tik 
$26.000,000.

Rengiasi remontuoti Coney 
Island .

New York, liep. 15 —- Tre
čiadienį New Yoiko pramogų 
centre Coney Island įvyko di
delis gaisras, padaręs apie $2,- 
000,000 nuostolių. Dabar nu
kentėję savininkai rengiasi ug
nies paliestas pasilinksminimų 
vietas atstatyti arba remon
tuoti. Į
1.... ■ __________Į.
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Lietuvių Ekskursijos
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

į Klaipėdą, per Gothenburgą.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen. /
Spalio 8 dieną laivu ‘Taris” 

per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

Šelpiamos privatinės 
nelietuvių gimna

zijos
Kaunas. — Nepr. Lietuvoj, 

nuo pat nepriklausomybės at
gavimo, turi savo gimnazijas 
netik lietuviai, bet ir kitų tau
tų gyventojai, kaip pav., len
kai, rusai, ž}dai. Pasirodo, kad 
Lietuvos vyriausybė tas priva
čias ne lietuvių gimnazijas šel
pia nemažomis sumomis. Pavyz
džiui, šiemet švietimo ministe
rija paskyrė toms gimnazijoms 
231,000 litų. Iš jų žydų gim
nazijos gavo 133,000 litų, rusų 
gimnazija Kaune—20,000 litų, 
vokiečių gimnazija — 36,000 
(Rytprūsiuose vokiečiai ne tik 
nešelpia lietuvių mokyklų, bet 
terorizuoųa vaikus, kad jie ne
lankytų lietuviškų mokyklų) ir 
lenkų gimnazija—Panevėžy — 
42,000 litų. • ' t '

O tuo tarpu Vilniaus krašte 
lietuvių gimnazijos iki šiol ne
gavo iš lenkų švietimo valdžios 
nė vieno skatiko pašalpos.

Lietuvių studentų kor
poracija u Vilnija”

Kaunas.— Vytauto Didžiojo 
Universitete šiomis dienomis į- 
sikurė nauja studentų korpora
cija “Vilnija”, prie kurios pri 
klauso tik Vilniaus krašto kil 
mės lietuviai studentai. Korpo
racijos pirmininku yra Vytau
tas Alseika.

a: korporacijos ‘Vil
nijos” nariai padarė iškilmin
gą priesaiką ne Kaune, bet ne
toli esančiame nuo administra
cinės linijos Kernavės piliakal
nyje. Ta proga buvo pasakyta 
kelios kalbos. Kalbėjo Kerna
vės klebonas kun. N. švogž- 
lys, prof. Z. žemaitis ir “Vil
nijos” pirmininkas V. Alseika, 
šios korporacijos vėliava turi 
tris spalvas: juodą, geltoną ir 
žalią. z

Laukiama menko der
liaus

Vilnius.— Nors šiemet pava
saris javams ir labai geras, ta
čiau derliaus laukiamas men
ko, nes subiednėjus ūkininkams 
ekonomiškai, — daug mažiau 
tręšiama dirbtinomis trąšomis. 
Daugelis ūkininkų neturi už 
ką pirktis ir tuo budu derliaus 
laukiama, daug menkesnio, ne
gu kitais metais.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsbtirgh, Pa.

Svečiai iš Chicagos ir Lietuvių 
Radio Programas

Laike SLA. seimo, Pittsbur
gho lietuviai turėjo daug sve
čių netik iš Chicagos, bet ir iš 
kitų visų, lietuvių kolonijų, ir, 
laike SLA. seimo, Pittsburgho 
lietuviai turėjo- daug visokių 
parengimų ir Lietuvių Rądių 
programų, pritaikintų SLA. 
seimui net iš 2-jų stočių iš K. 
Q. V., lokąlės, ir iš galingo
sios Westinghouse stoties K. 
1). K. A. SLA. seimo svečiai ar
tistai ir artistės dalyvavo Ra
dio programų pildyme.

Pasibaigus SLA. seimui vi
siems svečiams Pittsburghą 
apleidus, mes pittsburghicčiai, 
iš po tų visų sujudimų pradė
jome jaustis lyg ir apleisti. 
Mat jau buvome pradėję pri
prasti prie daugybės visokių 
gerų parengimų ir prie abelno 
to viso SLA. seimo sujudimo.

Liepos 2 d. pittsburghicčiai 
turėjo, laimės ir vėl susilauk
ti mylimų svečių iš Chicagos 
kas ir vėl įnešė daugiau gyvu
mo ir linksmumo meno srityje 
į mijsų gyvenimų. Tais svečiais 
iš Chicagos yra buvę pittsbur
ghicčiai pp. Kastantas ir Leo
kadija Saboniai su visa savo 
šeimyna į Pittsburghą atvyko 
laimingai su mašina, ir apsi-

Stak.o Sumažinimo
DIDIS

Išpardavimas
•'

Negirdėtas 
Kainų 

Žemumas 
Visam

Žmogaus 
Gyvenime

Nauji Parlor Setai Ui Mažiau 
Kaip Puse Kainos.

stojo pas Sabonienės tėvukus 
Šimėnus, 2924 Mervjn Avė., 
Shcrdin, Pa. Pasak p. Sabonio, 
vaduojant .automobiliu iš Chi
cagos į Pittsburghų kelionė vi
sur gerai sekėsi, ir buvo su
stoję Cleveland, Ohio.

K. Sabonių šeimyna yra ži- 
noina kaipo muzikos ir meno 
šeimyna, netik tarp Chicagos 
lietuvių, bet ir tarp Pittsbur- 
gh*o, čia iš tų laikų, kada p. p. 
Šįboniai gyveno Pittsburghe 
apie 10 metų aįgal įr darbavo
si meno srityje. Tais laikais 
p. p. Saboniui netik smarkiai 
darbavosi, bet ir pats lavinęs, 
Kastantas muzikoj ir dainavi
me, o Leokadija lavinosi ir to
bulino savo talentų prie smui
ko. O Sabonių dukrelė Silvija 
dar buvo visai maža mergaite 
ir nieko negalėjo tėvaiųs pa
gelbėti.

Šiandie Sapopių šeimyna, be 
jokios pašalines pa&elbos gali 
duoti gražiausi koncertų. Kas
tantas yra vienas įš žymiausių 
dainininkų tarp Amerikos lie
tuvių, Leokadija viena iš žy
miųjų smuikininkių, o Silvija 
nors dar ir jauna, bet jau yra 
pasižymėjusi pianiste.

Sužinojus, kad pp. Saboniai 
vieši Pittsburghe, Pittsburgho 
Lietuvių Radio Kliubas pasi
naudojo ta nepaprasta proga 
ir pakvietė p. Sabonį ir jo 
dukrelę Silvijų dalyvauti Lie
tuvių Radio programo išpildy
me, liepos 10 d., nuęlatiniam 
Lietuvių Radio pusvalandyje 
iš stoties K. Q. V. P. Sabonis 
mielu noru su tuo sutiko ir 
Pittsburgho lietuviai turėjo 
progos per Radio tarpininkys- 
tę netik atnaujinti senas savo 
pažintis su gerbiamu daininin
ku, bet pasigerėti tikrai gražiu 
programų.

P. Sabonis turi gražų barito
no balsų, kuris per radio labai 
gražiai skamba. P. Sabonis 
akompanuojant jo dukrelei 
Silvijai, ąudainavo net 7 dai
nas, sekamai: 1) Graži musų 
šalis — liaudies daina, 2) 
Kaip berželis svyruonėlis—Va
nagaičių* 3) Kalvis — Petrau
sko, 4) Eiva boba pupų kult,
5) Kaip karalius karau jojo,
6) Arija iš operos Carmen ir,
7) Piršliai.

Visos dainos buvo sudainuo
tos su geriausiu pasisekimu.

Kalniečių orkestras, vado
vaujamas Jono A. Kazlausko 
irgi labai gražiai sugrojo kele
tu kavalkelių. —S. Bakanas.

[Acmc-P. y A. Photo]

Chięago. — Dr. Otto Struvę, 
naujasis Chicagos universiteto 
Yerkcs observatorijos direktp- 
rius. Dr. Struve yra tik 35 me
tų amžiaus. Jis baigė Charkovo 
universitetą. Jo tėvas ir senu
kas buvo pagarsėję Rusijos as
tronomai.

padėtis yra geresnė, negu De
troite. P-nia AVilkicnė aktyviai 
darbuojasi Mihvaukee miesto 
lietuvių kultūros srityje. Jų 
duktė p-lė Auna Wilkas yra 
labai populiari ir energinga 
jauna lietuvaitė; yra pavyz
dinga mokinė mokykloje; jau 
ateinančiais mokslo metais ti
kisi baigti mokyklų ir gavusi 
diplomų gal sieks aukštesnio 
mokslo.

Cleveland, Ohio

Mūšy Maistas
ąą$p, L)r. A. J. Kąrąlius

Pienas
to-Pieną galime pavadinti 

buhi mąistu, nes janje randa
me visko, kas musų kunui rei
kalingą (riej)alų, baltymų, cu
kraus, nųĮmpąlų). Ąfotįims pie
nas italus 
—-ąpįe tai nėrą nė kąlj 
bėti. Ąsilienės piepąs arčiau
sias motinos pįepųį? pakepą sg- 
M ąyįes ir
pĮenąs. VaTtojapt karvės 
turime pridėtį cukraus Įrle'f 
balų.

Kąrįąįs ręųųią|ji^ąiųą a^ią 
šįrdies lįgęnįąĮųs W 
ųktaj pienas, bet W 
kią ąpie peftMU 
jiątąKĮą Pi PF»e 
dųępps įr sūrio. Vįs tįek ŠitPr 
kia dįeta žmogus i|gai gyvenu 
negalėtų. Žalias pienas geriąų 
virškinusi ir geriąp ąsįų|įjiųą7 
jąsi (pereina į kautą). Rngęs 
lįįenąs g^rąį virškinąsi. Vaikų 
žarnps ^ąųg leiigyiąų?, pįeųų 
sučiulpia.

Sekama lentelė parodo kiek 
šilimos suteikia vienas kįlp- 
grapias pieno ir pieno prodąk- a l E

kpln-

712 
S)43 
187 

2473 
3808 
1875

—įpomęį turime vįsiejpę žino- 
n|ą rūgusį pieną. Juo pienas 
ijgįaus' rųkstą,

: lįpy,ėĮką.
Kai į pieųą įdedama parin

ktų bakterijų, tai jisai gan ki- 
jtaįp surūksta. Pay. mielių ir 
“bacillus caucasicus” bakteri
jos pieną paverčia į kefirą — 
tai 
su 
rus 
yąs itin skanus ir naudingas 
g^įiųąs, iąljai neųraste- 
įiįii^ąnĮs ir šįą^) pą/iegėliams. 
Tplipriai ir |L|ygi?ąį įš kumelių

““ savoji Kup'isa 
įima pamary!Mf iš kmijį pfe- 

profome JęięK dau- 
Pie"“s

*. A J j i i ’ •'* c ' ’ , /

žigais jo visas

s cu-

savo rųšies rūgęs pienas 
alkoholiu (mieles ir cuk- 
alkoholio padaro). Kefi-

ti; sviesto galima duoti ir ma
žiems vaikams.

Oleomargarinas arba kiti 
sviestui ( pavaduoti padirbti 
produktai kartais gan geri ir 
maistingi, bet paprastai sun
kiau virškinami ir prastesnio 
skonio. Tiktai, žinoma, piges
ni. Vokiečių “šmalcas” tai tik
tai mišinys įvairių riebalų ir, 
žinoma, neguli susilyginti su 
šviežiu sviestu arba ir su se
nu sviestu. *

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

■•m n ' *

AMERIKOS 
PILIETIS

$70.00 vertės po .........

$90.00 vertės po ..........

$80.00 vertės miegamų 
kambarių setai ...............

$100.00 vertės Radios 
tik po ..... ........................

$3 5.00 vertės 9x12
kaurai ..............................

$98.00 drabužių
Plovyklos .........................

$150.00 Rcfrigcratoriai 
po ..............
$60.00 Gesintai pečiai 
pilnai parceliuoti .........

‘33.00 
‘39.60 
‘29.50
‘27.50 
‘17.50 
‘49.50
85.00 
‘22.50

Iš SLA. 14 k p. mėnesinio susi
rinkimo

$25.00 vertės pilnas Lovos 
įrengimas: Lova Matrasas
ir Springsai ‘12.75

Minėtos kuopos susirinki
mas įvyko liepos 6 d. Priėmus 
kelių komisijų raportus priei
ta prie seimo delegatų rapor
tų, iš kurių pasirodė, kad ne 
visi delegatai grįžo pilnai pa
tenkinti. Užbaigus tų klausi
mų, eita prie finansinės bctyar 
kės komisijos, kuri jau dar
buojasi keletu mėnfesių.

Musų kuopos finansinis ser 
kretorius J. Palteris susižeidė 
nukritęs nuo namo. Buvo be
sirengiąs pradėti pentuoti. Lin
kėtina Jonui greitai pasveikti.

—Jonas Jarus.

Parduodame ant lengvų 
išmokėjimų

PEOPLES 
FURNITURECO. 
2536-40 W. 63rd St.

Cdr. Maplewood Avė. 
4177-83 Archer Avė. 

Cor. Richmond St. 
CHICAGO, ILL.

Amherstbiirg, Ont.
/

Apie viską.

šiomis dienomis p. Wilkas 
su žmona ir dukteria, iš 1219 
N. 27th St., Mihvaukee, )Vįs., 
buvo atsilankę pas p. F, G. 
Yurk, 9974 Strathmdor, QęL 
roit, Mieli. Aplankęs visas į- 
domesne^ vietas Detroite p. 
JVilkas dar buvo atsilaųkęs ir 
Kanadoje gardesnių geringų 
paragauti. Pagal p. Wilko pra
nešimo, yra pagrindo tikėti, 
jogei socialistų valdomajame 
Mihvaukee mieste ekonominė

Liepos 10 mane atlankė sve
čiai detroifiečiai p. F. G. Yurk 
su sūnumi ir dukteria ir p. Ė. 
Rugienius “Keleivio” skaityto
jas su žmona, sunumu ir duk
teria. Besimaudvdami ir už
kandžiaudami ant Erie ežero 
kranto ties Colchester dalino
mės įvairiais gyvenimo įspū
džiais. Pagal detroitiečių atpa
sakojimų labai liūdna darosi, 
jogei Detroite! yra labai daug 
žmonių be d ar įr nęk ur iė iš
tų bedarbių beveik negali pa
siekti pragyvenimo minimu
mo. Tolinus kalbant apie atei
nančius J. V. prezidento rinki
mus sužinojau, jogei pažanges
ni darbininkai smerkia abi 
demokratų ir republikonų par
tijas, jų programas ir jų kan
didatus į J. V. prezidentus, nes 
tos dvi partijos vien turtuo
lius teatstovauja. Aš esu įsiti
kinęs, jogei visi darbininkai 
balsuos tiktai ' už socialistų 
kandidatų .Norman Thomas į 
J. V. prezidentus. Iš tikro, J. 
Valstybėms reikia naujų vadų, 
naujų idėjų ir naujos sistemos, 
kad grąžinti gerbūvį, kad už
tikrinti darbininkui bent pa
tenkinantį pragyvenimų. KbJ 
J. V. priešakyje stovės kapita-. 
listai tol nebus užtikrintas 
darbininko pragyvenimas. 
Nes kapitalistų valdomoje ša
lyje darbininkui tik tada yra 
gerovė, kuomet jau netelpa į 
kapitalistų kišenius visi .jų 
turtai, tai kas jiems jau per
daug, tai nuinęta darbininkui. 
Hooveris ir Rooseveltas tai vi
sai nėra darbo žmones, jie vr 
kapitalistai ir oMovauja tik
tai kapitalistams. Praeitais 
metais šimtai milijonų dolerių 
buvo grųžinta milijonieriams 
“permokėtų” mokesnių, bet 
nei vienas centas nebuvo grą
žintas kokiam nors vargo pri
spaustam darbininkui. Kapita
listams J. V. labai gera, jie ne
žino ir nenori žinoti darbinin
kų vargų. — Vardan darbo 
žmonių gerovės darbininkai 
turi išsirinkti darbo žmonių 
kandidatą N. Thojnas J. V. 
prezidentu, kuris supras visus 
darbininkų vargus ir jiems 
padės. — George J. Yurk.

i-- ■■ ■ • ■ , ” ; r-;, į, ’ į . .

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius: 
/ “Naujoji Banga” (No. 5) 
' “Tribūna” (No. 4) v

Kaina' 5c kiekvieno.

avies pje-

Karvės pįepas ....
Ožkos pienas ....
Avįes pienas .....
Ąsilienės pįenas . 
Sviestas ................ 
Riebus suris ......

Liesas suris ......

čia matome, kad
nas maistingiąusiaą, k^d sprįę 
labai maistingas daiktas. Pie
ne, ypatingai motinos piene, 
randame užtektinai lecitino ir 
šiaip įvairių druskų (kalkių, 
fosforo ir kti)v kurios ypač kū
dikiams be galo reikalingos.

Džięva sergančių karvių 
pienas vaikams kenksmingas. 
Už tai musų miestų sveikatos 
departamentai ir reikalauja, 
kad pienas butų pasteurizuo- 
tas, bet nevirtas, šviežiame 
piene paprastai nėra bakterijų 
— jos atsiranda karves mel
žiant arba pieną transportuo
jant, pilstant.t Piene gali pui
kiai gyventi įvairių ligų bak
terijos. Tyrinėtojai surado; 
kad žaliame piene bakterijos 
geriaus gyvena, negu virtame 
arba pasteurizuotame.

Motinos piene kūdikis gauna 
įvairių auginiui reikalingų fer
mentų ir vitafninų.

Visokį rūgimą . irgi gamiųa 
bakterijos. Į pieną sukrinfa 
pieno rukštiejJ bacilų, kurie 
cukrų į pieno rųjkštį paverčįa

jjaijĮfį|»ą Fpgjiųą žarnose, naiki
na — ŽjfijĮflję jp visas

^PAnjiĮspyp ęepiauš 
pasįeliMii “rūgusio pieųo te- 
ŠFlh” ii® amžių musų 
IfliikM tyro^jiųjų ^vięsiąjc pra- 
fHp ym ?iipryl>6-

ftai R!w? Hiek pastovi, tai 
viršuje susirenka rjeEalai, kų- 

Sri.eiMP (smefona) 
ųkimnkai

JiMyfteyo pięųų yėisipsp vieto- 
vlFJaųs sų- 

?ir»ų)c4ąyp, nugriebda-
vo ir sviestą dirbdavo. Tokiu 
būdų susidariusi grietinę vi- 
sųęųiet budąyp rų)<št(elėjusi. 
pąįjąr s^perątoriais iš šviežio 
pieno ątįAulina grietipę visuo- 
męt sąjįlži^’ Wųrngusįų; iš 
jos da^ar padarytus ąy|estas 
daug skanesnis. Grietinė labai 
niaistįngąs daiktas, mųsų vir
tuvėse gan plačiai vartojamas. 
Nugriebtu pienu vadiname to
kį pieną, iš kurio grietinė iš
imta. šįtoįcįs pienas duodamas 
gyvuliams gerti, jisai vartoja
mas ir duonos kepime (tešlą 
darant). Žinoma, maisto tokia
me piene-mažai.

Sviestą sumušus pasilieka 
itin gęrąs gėrimas ‘pasukos” 
(įuttermilV), kurias galime 
patarti visiems.

Apie sūrį nieko blogo pasa
kyti negabnie, jei bent tiek, 

i kad senas, kiemas, suris papras
tai sunkiai virškinąsi, bet min
kštas visiems naudingas. Tu
rime įvairių įvairiausių sūrių. 
Savąjį lietuvišką sūrį mes gal 
būt geriausia pažįstame, bet 
Amerikos “cream cheese”, ap
lamai imant/ gerai ir švariai 
padarytas, ir sveikas valgis. 
Šveicarų suris kiek sunkiau 
virškinąsi, vokiečių limburge- 
ris savo ypatingu skopiu ne 
visiems tinkamas ir pageidau
jamas.

Sviestas bene bus geriausi 
riebalai, ypatingai tiems, ku- 
'riems mėsa dėl kokių nors 
i priežasčių draudžiama valgy-

Svarbi Motinoms 
Knygelė

Kiekviena motina nori savo kūdikius 
užauginti sveikus ir tvirtus. Liguistas 
kūdikis yra vargas motinai ir visai šei
mynai. Bet kad užauginti sveiką kūdikį, 
motina turi nuodugniai žinoti kaip kū
dikius auklėti ir niaitinti, nes nuo mai
stu, tinkąnio poilsio ir priežiūros pri
klauso kūdikio sveikata, tvirtumas ir au
dimas. Kad supažindinti motinas su 
tinkamo ąuklėjįuio metodais įj 
sumažinti motinų vargą su kūdikiais 
Borden Company yra išleidu
si labai naudingą motipojns knygelę apie 
kūdikių auginimą. Ta knygelė bus pa
siųsta kiekvienai motinai visiškai dykai 
ant pareikalavimo. Tiktai iškirpkite ku
poną iŠ šlapio numeryje telpančio Eagle 
Brand Condensed Milk apgarsinimo it 
pąsiijskite jį The Borden Gp., 350 M«- 
d,į.s,<yn >4*5” ^cw Yo^k N> Y.

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios Šalies 
piliečiais. ‘ Pamokinimai 
apie ' Šios Šalies tvarku, 
apie jos viršininkų rin
kimai ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

* f KAINA TIK 35 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL. 
f * f • ♦

Siųskite money order] Įirba kyasoa 
ženklelius. ’ -

, PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkcmdžiuok

'21 *' * -': ' ir 1 z
9 PASIŠOK
'T VIŠTIENA, STĖNAI, RAV1OLI IR SPAGHETTI

Kartu su Valgiais 
paduodame skanius 

Gėrymus

HAPPY BILL S INN
1516-18 W. GRAND AVĖ.

Frie Ashland Avė.
TeL Haymarket 9859

B. W. KORSAK, Sav.

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MIOHAELS AU HERB TONIC
474 S SO. ASHLANp AVENUE, 1648 W. NORTH AVENVE
12(0B MUAVAVKEE AVENUE, 3342 W. 26th 8T&EET

' Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys
n ir viduriai tinkamai veikia?
III JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ vi«u lirų ir /TjE®

J "i BtiAlrsrimų paeina niro skilvio ir netinkamo vidurių llfi2.»
vfclimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurto | 

Vrt kentėjo nno visokių Kirų, yra dabar pasveikę var- I
. ST/ todami DR. MICHAEL’S ALT, HERB TONIO. Sis

i labai švelnus tonika* yra padarytas' tA 26 skirtingų
K gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų Ir žolių. Neturi

v ’/ 8avy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra rtsto- >
^^7 ) ' mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy- f]fw /f f—J

toj na. Ateikite i musų sankrovų nemokamam pasi- /TOJ
į tarimui. Daktaro egaaminacija yra vialfikal dykai y a^-/ngf

• ! 1 f kacla- vartojate Dr. Mlehael’s Ali Herb Tonlc., Arba
raAykite mums, prfslųadami 60c. o mes prisiusime jums 31.00 bonkų Dr. Michaelį Al! 
Herb Tonlc. ir tada patys Įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S, ALL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dyfeai kada 
perkate 1 bonk-i DR. MICHAEL’S ALt HERB TONIC.

PRANEŠIMAS

Morgičiu Savininkams

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WSIBi
$pęcialistas iš

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^toTERŲ PER 37 METUS
NEWWT UŽSISENRJŲ^OS NĖJ^¥PPMQ$ J.QS YRA 
Specialiskai gydo ligas pilvo, plaučių, tyįtstų ir pūsles, uznuoijijimą krau
jo, odos, liftas, žujftdas. reumatizmą, ‘-.gMvbs gausmus, gausmus nuga
roje, kosėjimą, fteddes skaudėjimą jr.
galėjo jus išgydyt, atęįkjte ir persitikrink'ite7 ka jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja > pet daugelį metų ir išgydė tukstanous ^ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: ^ą?di^ ųąp rį‘Q >
valandai ir riup 5-8 valandai vakce. fctędėjioipis nuo JO ryto iki 1 vai. 
4300 West 3(f Št. kampasJKeeler‘ AVe* Tek Criwford 5573

------------------ . ....... ........ . . -----------------------------
—-----------

.... - • ............................................................ : •> t .

$ 1000.00
ĄCGIDENT INSŲĘAjiCE POLICY 

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
a, jChicagoje $8.00

Iškirpkite |j kuponų

Pilnas vardas i

Adresas
Amžius

4am ųžęašpt.e?
Ar giminė? ........... ........

prisiųskite kartu su pinigais 

pavardė

kai kuriems bankams, daugelis lietuvių,Užsidarius 
pirkusių iš jų lųųrgičius, nežino, kaip iškolektuoti nuo 
šimčius arba sumas.

Tais reikalais kviečių kreiptis pas mus, o tie jūsų rci 
italai įus greitai, teisingai ir pigiai atliktu

John P. Ewald
840 WEST 33rd STREET ■■

Telefonas Yards 2790



Algirdas Margeris
Chioagos važiuos trokasogienos Mesinyč

asme

EKSKURSIJA Į LIETUVAkons
stebėtinai

Y>rand
dlNCENSE’O

ValBt,

BANKAS ĮRODYTO SAUGUMO

bene

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
Cicero^ III4916 West 14th Street

MM MHB

4. Laimėtojai gaus savo kredito 
- kius per paštą.

— ne ponas 
darbe dėvėti.

NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

’CAAJSe NOO’Me 
GOTTEN UVT ‘ TO 

/CLBC ” k

nepaprastai 
patvarus

Jau įsteigtas fondas 
ir komitetas remti 
lietuvių "skridimui 

per Atlantiką

šis Bankas visuomet buvo įr yra prisiren
gęs jums patarnauti. Iš priežasties musų 
stiprių ryšių ir stovio, mes užtikrinam pil
niau?} saugumą jųsų pinigams.

Ų AMERIKOS 
r UNIJA

Kaip žinia, rytoj Waukegane 
bus DAINŲ ŠVENTĖ,— trijų 
chorų piknikas. Kadangi iš Chi- 
cagos rengiasi važiuoti nema
žas būrys žmonių, tai bus pra
vartu paminėti, jog turėsime

Ir gaukit $20.00 KREDITO ČEKĮ, kuris bus priimtas kaipo dalis 
iinokčjimo aut bilei kurio PHILCO - console RADIO ar KING 
KOLD elektrikinio REFRIGERATORIAUS.
Atidžiai perskaitykite taisykles

Adro«a» 
Miestas.

Per beveik tris ketvirtdalius šimtmečio 
Eagle Brand buvo žymiausias vardas 
dėl visko, kas yra geriausio ir tyriau- 
šio iš pieno. Daugelis bobučių Eagle 
Brand kūdikių buvo- kudiykstėj pa
čios juos išmintingai maitinamos.

3. Tiktai vienas narys šeimynoje ga 
Ii dalyvauti {Spėjime. Negali da 
lyvauti ^Naujienų”, “Draugo” i 
Philco Co. darbininkai. i

Mes kviečiame jus atidaryti musų banke 
mažą arba didelę sąskaitą. Įrodę savo stip
rumą, mes tikimės jusų< paramos.

FStOfrA I

troką. Taigi tie, kurie norite 
j tą šaunų pikniką nuvažiuoti, 
o neturite automobilio, galėsi
te nuvažiuoti troku. “Round 
trip” kainuos tik 50 centų.

Trokas išvažiuos 7 vai. ryto 
nuo North Avė. ir Westem. Su
sirinkite toj vietoj laiku. Dar 
turiu priminti, kad tikietas pik
nikui kainuos tik 25 centus.

—Na, dabar, Rokai, tai vi
sai kas kita. Užrašys viršuj 
mažiausia du tonus. —'

Rokas tylėjo. Jam atrodė, 
kad jis čia dešimtį tonų supy
lė, — toks didelis karas!

Regis, ir už anglį juodesnidis 
plaukais mažiukas Sicilijos 
italas, niuniudomasa kokią tai 
dainušką, jau lauke su mulu 
išvežti iš šito urvo karą į ben
drą kelią.

(Bus daugiau)

proporcingai atskaičius padary
tas būtinąsias išlaidas.

5) Fondo globėjai veda šiam 
reikalui aukų knygą ir dalina 
aukotojams skridimo rėmėjų 
bilietus.

6) Likusios skridimo suren
gimui nesuvartotos lėšos įtei
kiamos lakūnams kpt. Dariui ir 
lak. St. Girėnui, kad tuo budu 
bent iš dalies butų padengtos 
lėktuvo pirkimo išlaidos.

Fondo globėjais išrinkti: kon. 
Kalvaitis, adv. Gugis, kun. Vai
čiūnas, L. šimutis ir J. Krot-

Į skridimo organizavimo ko
mitetą, išrinkti: kons. Kalvaitis, 
p. Kalvaitienė, p. Kirienč, adv. 
Vasalis (Va Šalie), kpt. IP. Jm< 
gėla (Jurgelevičius), p. Simo- 
kaitis, p-lė Gaižaitė, stud. Gele- 
žinytė, p. A. Nausėdienė, p. žy- 
montas ir p. Vaidyla.

P. Jurgela, sus-mo sekr.
(“Elta” Lietuvos spaudoje 

praneša apie tą sumanymą vi
sai ką kitą, žiūrėkit Editorialą 
šiame numeryje

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pini*, moterims
seredomis iki 7 ,v. v. į

šeštadienį po atva- 
Antanienės vyras 
Roką angliakasių 
ir nupirko jam mė- 

storo, rupaus audeklo

Jo tiksli pradžia gyvenime priklau
so nuo to maisto, kurį jis gauna pir- 
rnais mėnesiais. Maistas, kuris pada
rytų tvirtus kaulus ir tvirtas kojas, 
turi būti maistingas, sveikas ir tuo 
pačiu laiku lengvai ir nuodugniai su
virškinamas. Jeigu motinos pieno pri
trūksta, jūsų pirmoji mintis turi bū
ti Eagle Brand.

, Ten |
Trečia Klase $84.50

Kpt. Darrns priminė savo pa
siryžimą su lakūnu St. Girėnu 
skristi į Lietuvą. Jie abu yra 
pakankamai prityrę lakūnai ir 
išstudijavę astronominę naviga
ciją. Tas žygis reikalauja ne 
tik drąsos, bet ir kitų paramos. 
Drąsos mums netrūksta, tuo 
labiau kad esam prityrę lakū
nai. Papasakojo apie kitų la
kūnų skridimą per vandenynus. 
Priminė, kad lenkų lak. Haus- 
ner vos 2 metus skraidė, vir
šum Atlantiko nukrypo apie 
4C /< nuo savo lėkimo krypties. 
Tai jau per daug: leistina nu
krypti apie 5%.'Paaiškino, kad 
mano naudotis keturiais navi
gacijoj , budąisr įlėktų ya§,>Aturi 
būti gerai techniškai parengtas' 
tojiųiani^ -s^ųŲmųŲ... Gailino 
mano imtis * 5,000 mailių atstu
mui skristi. Iš New Yorko į 
Kauna tikisi nuskristi per 38 
valandas. Reikalinga tik, Ame-, 
rikos lietuvių visuomenės .finan
sinė parama pirktam lėktuvui

nes. , r
—Nenorėjai pirštinių. Matai 

dabar kokios rankos.
Rokas tylėjo.
Baigė juodu krauti aukštą 

kaupą, kuris atrodė, kaip sto

čiai, puikiai išslritulojus krū
tinė ir kieti, kaip akmuo, mu
skulai, tarytum, arklio jėgą tu
rėjo. O vis dėlto nei pusės ka
ro nepripylęs, apilso. Urvo du
gnas, mat, molisv ne uola, tai 
kai reikia anglis“ semti, šiupė- 
lė labai sunkiai lenda. Apil- 
sęs, Rokas lėčiau anglį šiupė- 
liavo, o dažniau į atsipalaida
vusį didelį akmenį žiurėjo, ar 
kartais plyšys nedidėja. Iki 
pripylę lygmalį karą, visai ge
rokai žmogus nuilso. Nuo jo 
kaktos, veido ir nosies varvėjo 
prakaitas, kurio stambus lašai 

Į dažnai krito ant rankų, ir del
nus pasispiaudyti dabar nebe
reikėjo. Pastatęs šiupėlę prie 
karo ir nusišluostęs prakaitą, 
nuėjo pas Antaną.

—Ar jau pripylei, Rokai?
—Tai jau pripyliau.
Antanas pažiurėjo, nusišyp

sojo ir tarė: “Einame, Rokai; 
aš tau parodysiu, kaip reikia 
karą užlioduoti. Matai, kai iš
kels šitą karą viršun ir pama
tys, kad nėra stambmenų, tik 
smulkmenos, tai daug svorio 
nuo karo numuš. Reikia nors 
gerą kaupą iš liumsų, vadina
si, didelių šmotų sukrauti. Ta

kia karas atrodys geriau ir ne- 
numuš tiek daug nuo bendro 
svorio. Čia angliakasius ir taip 
labai skriaudžia, daug nuo 
kiekvieno karo numušdami ir 
menką svorį teduodami. O juk 
čia moka už darbą nuo ang
lies tonų.”

Ir pradėjo abudu drauge ge
rą kaupą krauti. Didelius, 
sunkius kietosios anglies šmo- 

| tus vertė juodu ant karo ir 
tvarkiai ten juos dėstė. Akme
ninė, blizganti, kaip stiklas, 
anglis rėžė Roko, rodos, jau 
nebe minkštus delnus. Bet ką 
tai reiškė jo delnai prieš Pen- 
nsylvanijos angliakasių su
muštus, storus, kietus ir stip
rius, tarytum bato puspadis, 
delnus? Nieko! Tekėjo krau
jas iš Roko delnų ir vilgė jau 
ir taip šlapią šiupėlės kotą. 
Bet Rokas nudavė nieko ne
jaučiąs bei nematąs, tik ret
karčiais, rodos visai instinkty
viai, tai vieną tai kitą žaizdą 
liežuvių lyžtelėjo arba ir į ru
pias kelnes brūkštelėjo., Paste
bėjo, pagalios, Antanas jo kru
vinas rankas ir - dėmėtus kel-

LIEPOS 30 d., 1932
Laivakortės j Klaipėdą:

Ten ir Atgal 
$141.00

Naudokis musų ankstyvesniais ir 
vėlesniais laivų išplaukimais:

S. S. DROTTNINGHOLM, Liepos 16
M. L. GRIPSHOLM. Liepos 30
M. L. KUNGSHOLM, Rugpiučio 15
S. S. DROTTNINGHOLM, Rugp. 25
M. L. GRIPSHOLM, Rugsėjo 1
M. L. KUNGSHOLM, Rugsėjo 15
Platesnių informacijų kreipkitės pas 

vietinį laivakorčių agentą arba į:

Svvedish American Ljne
181 N. MICHIGAN AVĖ.,

* .PHICAGO, ILL.

THE BORDEN COMPANY Dept. FL-8 
350 Madison Avė., New York, N. Y.

Meldžiu priBiųnti man dykai kopijų nau
jos "Baby’s Welfare.”
Vardaa . .......... ...------------- - - -   

TAISYKLĖS:
1. Paimkite bile kurias skaitlines nup 

1 iki 15, įskaitytinai, ir tuščiuose 
langeliuose jas taip sustatykite, 
kad jas sudėjus į visas puses iš
eitų suma 27.

2. Jokios skaitlinės negalima vartoti 
daugiau kaip vieną kartą..

Gerais metais Rokas .Ameri
kon atvažiavo. Darbą gauti 
buvo lengva. O jam juo leng
viau, kad ir Antanienės vyrui 
darbininko dabar reikėjo. Jis, 
mat, jau akredituotas anglia
kasys, tai pats daugiausia tik 
prišaudo anglies, o jo darbi
ninkas (“leberys”) supila 
(“sulioduoja”) į karus.

Pirmąjį 
ži avimo, 
nusivedė 
krautuvėn 
lyno 
valkus, storos, kietos odos sun 
kius batus, blėšinę pietums į- 
sidėti, kepurę ir lempą. Norė
jo nupirkti ir prištines, bet 
Rokas neleido. Jis net įsižeidė. 
Juk darbininkas 
Gėda pirštines 
Juo labiau, kad po žeme šilta; 
juk, Roko išmanymu, netoli 
nuo pragaro.

Pirmadienio rytą, apsitaisęs 
naujo krašto naujais drabu
žiais, išėjo Rokas su Antanie
nės vyru darban. Ėjo Rokas, 
tarytum žemėn lįsdamas, taip 
smarkiai traukė jį žemėn sun
kus mainieriški batai. Iki daė- 
jo šaftą, net apilso žmogus. 
Čia suėjo apie dvidešimt vyrų 
ant lifto. Rokas, kažin ką be
galvodamas, tik pasijuto, lyg 
tarp karštuvų volų atsiradęs,— 
taip staigiai pervėrė visą jo 
kūną nepaprasti šiurpuliai. 
Liftas sulėtėjo ir pagalios vi
sai sustojo. Rct Roko plaukai 
ant galvos vis dar tebestovėjo. 
Visi ėjo toliau po žeme. Rei
kėjo pereiti dvejas duris. Ro
kas stebėjosi, iš kur toks stip
rus vėjas duris trenkia. Ne
jaugi galimas daiktas, kad ir 
Čia< šliuptarnių užsakyti vel
niai veikia — pučia? Bet, ga-i 
hi gale, kodėl ne? Juk kunigų 
ir davatkų mokslą Rokas išė
jęs kuo sąžiningiausiai, ir ži
no, jog pragaras yra giliai že
mėj. Ir jeigu butų neužkliuvęs 
sunkus Roko batas už pasipy- 
nusio kelyje akmens ir nesu
krėtęs viso jo kūno, . tai, vei
kiausiai, ir daugiau prietariš- 
kų minčių bei vaizdų butų jo 
galvoje atsigaminę ir pradėję 
veikti.

—Saugokis, Rokai. Kompa
nija labai šykšti, apsileidusi ir 
nesamdo žmogaus kelią nuva
lyti. — Jspėjo jį Antanas.

Pasuko juodu dešinėn ir įėjo 
į kokių septynių pėdų aukštu
mo urvą, čia ėjo siauras gele
žinkelis anglims išvežti. Už 
pabėgių dažnai kliuvo sunkus 
Roko batai. Priėję didelę skry
nią, sustojo. Antanas išsiėmė 
iš kišenės raktą ir atrakino 
skrynią. Roko galvoj ir vėl už-| 
sidegė prietarų mintys 
tik šitoj skrynioj\kokie užkeik
ti pinigai yra slepiami? Anta
nas išėmė iš skrynios dvi di
deles šiupėlės, sunkų kūjį, ilgą 
girnakalį, grąžtą ir du geleži
nius buomus. Sudėjo blešines 
su .pietumis ir skrynią vėl už
rakino. Dabar nuėjo juodu į 
akląjį urvo galą. Rokas apsi
dairė. Viršuj kabojo didelis, 
plokščias akmuo, o apačioj 
buvo krūva anglių. Čia pat 
ant bėgių stovėjo didele skry
nia su keturiais ratais — ka
ras. Antanas ukišo geležinį 
buomą už dalinai' atskilusios 
uolos, smarkiai patrankė — 
nepuola.

— Atrodo, kad dar stipriai 
tebesilaiko. Tik už keletos die
nų, gal būt, tenukris. Nušauti! 
dabar nesinorėtų. Rus didele 
krūva akmenų. Suversti juos į 
šalį ims dvi ar tris valandas. 
O mokėti už tai nieko ųemo- 
ka. Dykas darbas. Geriau tu, 
Rokai, pilk “karau anglį, o aš 
eisiu gręžti skyles ir užtaisyti | 
šūvio.

Rokas buvo 
stiprus ir patvarus vyras, 
Stambus jo kaulai, platus pe-

tuojaus prisiųskit atsakymą.
AR JUS GALITE TĄ PADARYTI?

LIET. LAIVAKORČIŲ A. S. AM 

Rengia

Halsted Exchange National Bank
1929 SOUTH HALSTED ST. \ 

' CHICAGO. ILL. ' 'Ji

Išpildykite kuponą ir. atneškite ar prisiųskite atsakymą į

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE,, 
4916 W. 14th St., Cicero, III. ;
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galutinai pritaikyti tolimam 
skridimui.

Po to prasidėjo ilgos disku
sijos dėl skridimo galimumo; į 
daugybę įvairių klausimų at
sakinėjo kpt. Darius. Po šių 
diskusijų buvo priimta tokia 
rezoliucija:

Kadangi lietuviai lakūnai kap. 
Steponas Darius ir lakūnas Sta
sys Girėnas yra'pasiryžę 1933 
metų vasarą skristi lėktuvu iš 
New Yorko į Kauną per Atlan
tiko vandenyną, ir jau yra savo 
lėšomis įsigiję tam tikslui 
16,000 dolerių vertės lėktuvą;

Kadangi tas jų žygis turės 
istoriškos vertės, plačiai visam 
pasauly pagarsins Amerikos 
lietuvių vardą ir suteiks dide^ 
lės garbės pačiai Lietuvai, iš
keldamas lietuvių tautą į aukš
tos civilizacijos tautų tarpą ir 

Kadangi minėti lakūnai, pirk
dami lėktuvą, sudėjo visus sa
vo pinigus ir nebeturi lėšų tam 
žygiui galutinai įvykdyti, nes 
tas lėktuvas reikia pritaikyti 
specialiam skridimui per Atlaų- 
tiką, o lėktuvo parengimui rei
kės apie 4,000 dolerių,

tad susirinkimas, pritarda
mas tam patriotiškam lietuvių 
žygiui ir įvertindamas lakūnų 
pasiryžimą bei pasiaukojimą 
tam tikslui, nutarė:

1) įvairiais budais remti tą 
kilnų sumanymą,

2) tuo tikslu sudaryti: a) lie
tuvių skridimo per Atlantiką 
organizavimo komitetą tam 
skridimui organizuoti, propa
guoti ir kitokiais budais remti 
ir b) lietuvių skridimui per At
lantiką remti fondą skridimo 
rėmėjų aukoms rinkti ir joms 
sunaudoti minėtam skridimui 
įvykdyti.

Susirinkimas taip pat nusta
tė bendrus dėsnius, šio fondo 
globėjų veikimui:

1) Fondo kasininkas priima 
jam prisiųstas iš įvairių asme
nų ir organizacijų aukas šiam 
reikalui, i

2) Tas aukas kasininkas su
deda fondo globėjų numatytoj 
vietoj (banke) i s '
| j3| į Fpjijdę&lobqjai * šįąini rįefy 

kalųi' surinktus-pinigus, gąli iš
mokėti lietuvių skridimo per 
Atlantiką organizavimo komi
teto nutarimu ir tik įsitikinę, 
kad skridimas bus tikrai įvyk
dytas.

4) Jei dpi nenumatytų prie
žasčių škiiditnas neįvyktų, tai 
pinigai grąžinami aukotojams,

MOTINOS!
Jūsų Kūdikio Pirmi Melai 
Yra Jam Patys Svarbiausi

Liepos mėn. 13 d. Lietuvos 
konsulato raštinėje įvyko įvai
rių lietuvių visuomenės grupių, 
organizacijų bei spaudos atsto
vų susirinkimas, kuriame daly
vavo: 1) konsulas p. Kalvaitis 
su ponia, 2) “Draugo” red. L. 
Šimutis, 3) “Naujienų” atsto
vas Žymontas, . 4) “Sandaros” 
red. Vaidyla, 5) adv. Vasalis, 
6) ' dr. Kliauga, 7) “Liaudies 
Tribūnos” red. B. Simokaitis, 
8) kap. P. Jurgela, 9) liet, pre
kybos rūmų vicep. Kamaika, 
10) p. Kirįenė, 11) p. J. Krot- 
kus, 12) p-lė Gaižaitė, 13) stud. 
Gelažinytė, 14) stud. J. Rusi
nąs, 15) stud. A. Lidy ir abu
du lakūnai kap. Darius 
Girėnas. Kiti kviestieji 
nys neatvyko.

Susirinkimą atidarė i 
Kalvaitis, kuris pasiūlė išrinkti 
sus-mo pirmininką ir sekreto
rių; pirm-ku išrinktas, kons. 
Kalvaitis, sekretorium kpt. IP. 
Jurgėla.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip/ turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Welfarer 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie 
žiūrą ir maitinimą.

' 1'• A " .. '........ "t . • •
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žadėjo Thaelmann’ai ir kiti garsių frazių deklamuoto- 
jai, dabar puola į glėbį kitai demokratijos priešų parif-i 
jai)— fašistams!

Komunistams išeities nėra. Jie arba susilies su , fa
šizmu, arba turės grįžti- į tų bendrų darbininkui judėju- 
mų, kuriam vadovauja socialistai.
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ĮApžyalga
JEI TURĖTŲ RAGUS?..

PuMi meti

t jruuac
Gidttiu

KAS JčIA PER BLOFAS?

“Liet. Žinių” liepos mėn. Idi. laidoje įdėta “Eltos” 
pranešimas apie sumanytą kap. Darijaus ir Girėno, 
skridimą^ ateinančiais metais, per Atlantiką, iš New 
Yorkp į Kauną. Tos žinios gale, randame, šitokius žo
džius:

“Numatomam skridimui per Atlanto vandeny
ną lėktuvas (monoplanas) jau įgytas. Skridimą or
ganizuoja ir finansuoja Amerikos katalikų laikraš
tis ‘Draugas’. ” !
Amerikiečiams tai bus naujiena. P-as Darius krei

pėsi į įvairius Amerikos lietuvių veikėjus ir laikraščius, 
sakydamas, kad jisai savo sumanymui ieškąs paramos 
plačioje visuomenėje, o ne kurioje nors srovėje arba: 
įstaigoje. Tokiais jo pareiškimais pasitikint,, jo atsišau
kimams buvo* duota vietos “Naujienose” ir kituose laik
raščiuose. Taip pat, prieš dvejetą dienų Chicagoje, kon
sulo) p. Kalvaičio raštinėje,, buvo sudarytas rėmėjų ko
mitetas, į kurį įeina įvairaus nusistatymo žmonės.

Bet dabar oficialė Lietuvos telegramų agentūra,f 
“Elta.”,, skelbia, kad p. Darijaus skridimą “organizuoja 
ir finansuoja” “Draugas”. Tai, žinoma, yra “šposas”, 
nes “Draugas” niekuomet neturėjo pinigų tokiam daly
kui “finansuoti”. Jam dėl ekonomijos dagi teko dabar 
atleisti! kai kuriuos savo darbininkus..

Bet jeigu p. Darius norėjo prisidengti, čikaginio 
katalikų dienraščio firmos vardu, tai kam reikėjo klai
dinti visuomenę, skelbiant,, kad* jisai esąs su nieku ne- 
susidėjęs ir prašąs paramos iš visos visuomenės? Ar 
čia “Eltos” kaltė, — nors, rodos, oficialė telegramų 
agentūra neturėtų taip dumti publikai akis, — ar p. Da
riaus, mes nežinome. Bet visuomenė norės paaiškinimo*

Jeigu pirm pradėsiant tą skridimo sumanymą orga
nizuoti jau leidžiama spaudon toki “biofai”,1 tai mes 
prisibijome, kad visas dalykas nevirstų muilo burbulu,

Vienas.»Delegatas “Vienybė
je” . prunkščia prieš tilpusius 
“Naujienose” pranešimus apie 
37-tą seimą ir reikalauja, kad 
SLA. Pildoma Taryba “užkirs
tų kelią socialistams”.

Tas fašistuoj^ntis Delegatas 
(matyt, iš “Vienybės” užpel
kio, nes jo straipsnis įdėtas i 
apžvalgos skyrių) norėtų, kad; 
SLA. viršininkai imtų elgtis su 
nepatenkintais - nariais taip/ 
kaip prieš- 20 su viršum metų? 
elgėsi Damijonaitis, kuris sa
vo akyplėšiškumu išvaikė iš. 
organizacijos daugiau kaip pu-; 
sę narių. Bet jisai užmiršta,, 
kad šiandie ne tie laikai.

Reikia tačiaus atremti to 
smarkaujančio^ fašisto melą. Ji*: 
sai pasakoja, kad Bagočius sėk
mė, sprendžiant. Devenio; pą¥. 
skolos bylą, “buvo vienas iš: 
stipriausių' reikalhutbjų. i&tfeib 
sinti) ir nepamatuotai) žmoniųi 
neapkaltinti.” Tuo gi tarpu* yrąs 
tiesa;, kad: Bagočius nereiklia* 
vo išteisinimo, niekam*, Jbigui 
jam rodėsi, kad'tas^ arbai kitas 
asmuo buvo kaltinamas dau; 
giau, negu reikia (kaip, iš tie 
sų; kai kurių buvo mėginamai 
‘‘nubaltinti” visus,, suverčiant; 
kaltę vienai p-lei Jurgeliutei),. 
tai jisai kalbėjo* prieš, tai; Bet, 
balsuojant “pateisinimo? rezo
liuciją,. jisai balsavo, kad jij 
butų atmesta;.

------- ---------------- -———-—— 
mokslo dalyvius, ir* p. Gegužį 
pirmiausia,, nubaustų, ir dis-4 
kvalifikuotų užėmimui bent ko^ 
ikiųr urėdų: organizacijoje.

Susivienijime * negali, būt da 
romą skirtumų tarpe politinių 
srovių. Tai. yra pamatinis or
ganizacijos įstatym'as. “Inter
nacionalistai!’, SLA. įstatų 
žvilgsniu, yra taip pat teisėta 
srovė, kaip ir nacionalistai ar
ba koki nors kiti “istai”. Ir jei
gu organizacijos nariai,, ir da
gi viršininkai, daro sąmokslus 
tos arba kitos tų srovių žmo
gų neįleisti į Pildomą Tarybą, 
tail jie nusideda^

Kada jie tokią sutartį daro 
po to, kai; tūkstančiai SLA . na
rių: balsavo; ir pasisakė už tai, 
kad tas: žmogus butų išrinktas 
į- Pildi; Tarybą* tai jie nusikals
ta dvigubai! Nes tai yra ne tik; 
sulaužymas organizacijos prin
cipo, kuris draudžia partyviš- 
kumą; bet -ir paniekinimas na-j 

;riųM valicsp pareikštos balsavi- 
muv j

Šitas, reveliacijas “Vien*” re-, 
daktoriu’s paskelbė savo reda-; 
guojamo laikraščio? liepos 14 d., 
laidoje. O starką jisai rašė lie
pos 12 d. apie tautininkų ir 
sandariečių “kokuso” susitari
mus :

KAIP GEGUŽIS SU BAČIŪNŲ I 
PASIBUČIAVO

KOMUNISTAI BĖGA PAS. FAŠISTUS

Musų opoziciniai komunistai dar visai neseniai, 
bandė nuneigti tą faktą, kad Vokietijoje komunistų su* 
agituotos masės yra taip nenusistovėjusios- politiškai, 
jogei jos neretai persimeta net į fašistų pusę., Bet, galų, 
gale, ir jiems teko pripažinti, kad tai tiesa, štai; opozi-. 
cininkų organo šios savaitės numeryje, straipsnyje apie 
“tarptautinį, komunistų judėjimą” nurodoma,, kad pa
staruoju’ laiku komunistų balsų skaičius Vokietijoje1 
krinta, ir bandoma išaiškinti, kodėl. Tenai skaitome:

“...Kam nuoširdžiai rupi komunistinis judėji
mas, tas priverstas statyti, klausimą, kode! šiais 
laikais, kuomet dėl baisios bedarbės, komunistinio- 
judėjimo augimui sąlygos taip palankios, Vokietijos 
partija ne auga, bet puola?”
Ir ve kokį atsakymą į tą klausimą- duoda “Nauj; 

Gad.” rašytojąs: ,
“Du trečdaliu narių Vokietijos Komunistų Par

tijoj yra naujokai, įstoję į partiją bėgiu dviejų-tri
jų metų. Panašiai; kaip Amerikoj; kur seni nariai 
eina* iš partijos,, o jon stoja naujiį nepatyrę,, neuž^ 
sigrudinę elementai; Daugelis tų' jaunų entuziastų,, 
kurie manė, kad socialė revoliucija tuoj įvyks, ku
rie; neturi) gilesnio teorinio ir praktikinio. išsilavi
nimo, dabar bėga pas fašistus.” (Musų pabraukta.

Tas rašytojas jau pradėjo matyti faktus, kurie 
“Naujienose” buvo .minimi seniai, ir turi drąsos juos 
konstatuoti. Jisai padarė jau tiek progreso, sayo> protą* 
vime, jogei straipsnio gale išreiškia pageidavimą, kad 
susidarytų bendras <dąnbtaiRiii£ frontas,, ‘įskaitant- sor 
cialistus ir unijistus”/ ,

Pirmiau® visi komuųisįay neišskiriant ir dpprici- 
ninkų, stodavo'už “bepdrą^frontąįj prieš* socialistais?ir 
unijįstus (fnmbinirikai da ir šiandie laikosi tękio įmisi- 
statynro^ ir suprantąma, ka,d- tah buvo ne? dįarbininkų 
“frontari’,. bet-sektantų, darbininkų juįd^pmo ardytojų!

Bet ta® faktas, kad komunistai “dabar bėgat pas 
fašistus’'’;, rentoj koMąiįfc.šunkeliai®. komunietąĮ i$j šiol 
vedėt mases, parikėjų^a^ j^,pąflwdqMW01iurinei:tą^^

I

Nors “Vienybė” prikaišiojai 
socialistams. “Šmeižtus”,: J)e t jii 
pati patvirtina” * teisingumą tųi 
faktų, kurie buto apie tauti-- 
ninku ir sandariečių sąmokslai 
seime paskelbti “Naujienose”, 
štai pats Brooklyno laikraščid! 
redak torius, aprašydamas^ Pittš- 
burgho seimą, pasakoja:

“;..na; tautininkai... ir pa* 
siryžo žūt but> bet socialia-: 
tams, pirmininkystės neužb 
leistil Na, ir subendrintos;

I > •

tautiškosios jėgos prieš in*’ 
ternacionalistus (!—“N.”

' Nežiūrint fakto, kad p. Ba*; 
čiunas balsavimuose buvo: 
gavęs daugiau, balsų nei p.} 
Gegužis, nusistatyta remtį' 
vieną p. Gegužį,>už kurį de-

i legatai, sutiko balsuoti.
“Tokiai1 padėčiai esant, ro- 

■’ dos, kiekvienam aišku, kadi 
reikėjo išeities.' Nė kiek ne-< 
tenka stebėtis, jei toji išeitis! 
padaryta p; Gegužio naudai,, 
o p. Bačiuno šiais metais ne
naudai. Kas nors turėjo nu-? 
silėisti. POnas Bačiunas sm 
Gegužiu pasibučiavo, nusi
šluostė * ašarą; ir visai vic 
ningai. vieni kitiems padavę: 
rankas — padėjo didelį, gri>į 
žų (? — “N.” Red.) ir kul<

• turingą. (? — “Nr.-Rėd.) pa
matą; šviesiam Amerikos' 
lietuvių, tautininkų, keliui) 
ateičiai.’’

■ šituo savo naiviu pasakojimu 
p. Valaitis išduoda savo srovės 
delegatus^ ir1 Gegužį* su* jo> šalt 
iiinkais, taip,/ ką4 gėrikus* nėj 
negąliįnaii , išduobi. Jisai į p$pa-į 
^įstabk8d#-<bačJuųiniai’’|suĮ‘*ge- 
gužiniaisi’ sudalė partinį? -blbkąį 
kovai* prieš tam tiaros pplitiąėsį 
sroyės* atstovus Susivienijime. 
Jisai pripažįsta, kadeto sąn^ksį 
lo patvirtinimui Gegu^isk net 
pasibučiavo - ’ su ; Bačiūnų.. Jiė 
susitarė'•įmesti į SLĄbpmr 
dentus asmenį- ku$s buv^ gą 
vęs mažiausiai lįdsųj višuątinuo 
se t; y. a^ųį

tąsvsejme. ' -l

kacHrevoliucijos keliu nėra vilties* pas:
.< * .. S . r . (1. ........ ... ,

i tą, ką jie^sJJSusi&^nras visus1*•»» • « v“, ■» f.-':.'•‘įf’

Sveikatos Dalykai
—I M.—ll .1—. '■

Šlapimo reikšmė 
sveikatoj ir ligose

Rašo.Dr. A. Mondvidas

Lietus su žuvimis ir 
varlėmis

1841 metais' Dapijpj lijo žu
vimis. Panašių atsitikimų bu
vo ir kitur: lyjant iš oro krito 
varlės, vėžiai, šarančiai ir ki
tokių) gyvių. Kartais ir Lietu- 

: Daugelio ligų, be šlapimą ty^l voje išlyja varlių iri žuvų, ypač
įrinajimo visai negalima pažinti.. mažyčių/ žuvų, žmonės tokiu 
Kitų spėjimų, šlapimo .egzami-: reiškiniu be gafo stebisi. Vieni 
navimas gali patvirtinti arba, snk0) kAd' do'»esis žuvų ir var- 
užginčyti. šlapimas tūlose iig0- l‘iį Prih:a'uk‘‘l;i008'8- 
se pasako, ar gyvybei yra dide-; ®r^a‘; sa't°,
lis ar mažas, pavojus. Todėl. šla-|^d.' >«>8* ^besys vandens su. 
pimo egzaminavimas turėtų bu-. Avimis. w k.ta.s gyvmis iš ma- 
ti dažniau praktikuojamas. M- Pak*la » orii’ lr’ kal' ima 
goninėse tai? daroma, bet, privali 
tinėj praktikoj stebėtinas apsi
leidimas.

BRAM STOKERJ 
i I < :■ • . i.. ■' ■" ■

Gegužis pasižadėjo remti 
Bačiiiną

“...p. Gegužis dabar prisi- 
; žadėjo daugiau į tas pareigas' 

nekandidatuoti. Jis pilnai pa-/ 
siryžęs remti sekančiais rin
kimais į tas pareigas p.. Ba-« 
čiuną,”
Vadinasi, p. Gegužis ragino- 

Bačiuną. ir jo rėmėjus balsuoti; 
už j j (Gegužį)- Pittsburgho sei- 

(me, sulaužant visuotino baisa- 
vįmo rezultatą, siūlydamas; 
jiems už. tai. remti, sekančiais' 
rinkimais Bičiūno kandidatūrą.,

Taigi padėti Gegužiui neteik 
sėtu keliu įeiti į prezidento, vie
tą tautininkai, apsiėmė už • atly- 
ginimą!:

, Šitokį, biaurų politinį turgų: 
padarę, tautininkai, su '‘geguži
niais” dar tauzija,, kad juos kas. 
;enai “šmeižiąs”. šitokiu, savo: 
sąmokslu; jie pasthto save visų; 
įSLA,, narių, akyse, kaip organi
zacijos, priešai,, kiirie, ne tik vie
nam seime ciniškai sutrempė 
organizacijos principus, bet ir 
susitarė juos tremti ir toliaus.

Jeigu Susivienijime gali būt 
toleruojami šitokį dalykai;, tai; 
su; juo? dkrosu kas. nors< blbga: 
Bet mes manome, kad milžiniš
ka daugumą SLA. narių to nėr 
.pakęs, ir “gegužinių” su “ba- 
čiuniniais1” sąmokslus/ išblaškys 
su keturiais-vėjais k

lyti, nukrinta žemėn, o dar ki
ti tvirtina, kad tai esąs stebu
klas.

Atsitinka čia taip: kur 
nors užėjęs smarkus viesulas 
išneša į orą iš balų ar kitų 
vandenų su vandeniu žuvis, 
varlės ar kitus gyvius. Išneša 
į orą taip, kaip išneša paga
lius,' rąstus, medžius ir kita. 
Aukštai ore vėjas smarkesnis 
ir greitesnis, nes ten jam nie
kas nekliudo (namai, med
žiai). Todėl aukštumoj: vėjas 
kartais žuvis, vėžius- ar kitus 
gyvius* nuneša labai toli, už 
šiintty ir net tūkstančių kilo

metrų; J. N k.

Vcttt A. VaivadaTik j retkarčiais yra reikalin
ga ištirti rytmečio; arba vidu
dienio šlapimą.. Paprastai, šlapi-;I 
mas turi’ būti* surinktas į vieną? 
indą 24 valandų^ l&ikotarpioJ 
Tuomet gąlima žinoti, kiek:-van*- 
dens išmeta inkstai per tą: lai
ką-ir kiek įvairių tirštimų. 

, Normaliai, suaugęs žmoęusd 
iššląpina per 24) valandas tarp L 
40 ir 50 uncijų, tai yra. apieJ 
pusantros' arba dvi* kvorti., Gė-Lįį 
rimas daug; skysčių ir valgymas: Jį 
vandeniuotų.) valgių'* galh padau^į M 
ginti šlapimą. Karštas oras iri 
prakaitavimas sumažina., Paly-J 
ginus | ūgį. arba svorį, vaikaity 
Šlapina daugiau, negu suaugu-ty 

‘šieji. Pas sveikus žmones šlapi-; 
’mo išeina kur kas daugiau die- | 
nos laike, negu nakties, 
giame inkstų įdegime šlapimasty 
sumažėjai arba visai sustojai ' 
ėjęs. Chroniniame inkstų įdegi-!| / 
me irgi įvyksta j sumažėjimas.. 
Sumažėjimas gali įvykti: dėl šii>< 
dies silpnumo ir lėto kraujo te-* 
kėjimo vcnomisi šlapimą pa*: 
dauginai visi'; vaistai,, kurie par l ° 

cirkuliacijąį,i| s^ainbejo. ]yg muzika.
Pilni rpeilės1 ir begalimo jautru»- 
moi. “Jonatanai brangus ir jus,; 
mano: tikri, ištikimi draugai,, 

| aš noriti; kad per visą šį: baisių 
1 įvykių; ir pavojų: laikotarpį jus 
atsimintumėte vienąj dalyką. Aš 

į suprantu; kad! jus- turite kovoti 
,— turite supaįkinti sutvėrimą, 
taip kaip jus sunaikinote nena* 
turalią Lucijįg kad* tikroji' Lu- 

. ... . cija4 galėtų gyventi per amžius;Kuomet lyg .vamms, jame esą- ?&a. neaįykallto8. kerš.
į to darbas. Tas nelemtas sutvė- 

, rimas, kuris davė pradžią vK 
l’soms musų nelaimėms, yra ne
laimingiausia būtybė pašau ly j e. 

■mų;. Visuose1 atsitikimuose,.kuoĮ - ^žia/gsmas^kuom?jo1 

~ Blogoji dalis bus sunaikinta ir 
jo. tikroji asmenybė, siela, ga-‘ 
les laimingai, gyvuoti per am
žius. Jus turite jo. gailėtis, bet 

Uu’ • j n 1 nenuleisti, rankų iki jis nebus,tbjama irdaug, šlamama;spal.L^ 
vos beveik nelieka. Jis gali ta^ _
ti mėlynas, žalias, rausvas ir Ltebsj Karterio veidų, tem- 
kitokis nuo vaistų vartojimo-. gyslas jyg koks
Choiera ir kitos Vidurių ligos |£esuvaldomas. jausmas butų! 

’dS frba-’žklsvai rudVjV nasUįk^ jMW’Pat'4i«li«s-Jn8Wnk- 

kartais nuo kraujo. Juodas///8',,lie 
, . . įpirštais,, sugriebęs jos ranką:tampa nuo niataosarkomoų4 . ua£ud/
tpayojmgų. jiųvikp),, nuo karbo> . Kaipo, aiškiai:

. ųiųs iug jes r,vieno i c o maįjaui.- kad-i Harterio- pinštiji 
mikalo. Raudonumas re.skių sugrifebimag buvo, sIteuduB) bet: 
kraujų šlapime, bet kartaųi' .. susival(IS ncišsidav6, ken. 
ureos toskos ji gali raudonaiLiantk tik praaur6fc , jj dar: 
nuW. Jei jis^šanųuotas, fo liudnesnicmis akimis. ‘KJomet; 
'nolftaleinas, kuris geriamas vi. bai Harkeri k 
dUrių>. paliuosavimui, r 
‘padaryti. ^Pilkas arba palšas šlai-j 
pimas reiškia; kad jame yra' 
pūlių, arba apščiai baltiiho bei 
amonijos druskų. Kuomet jis 
panašus pienui, jame yra daug 
riebalui^ / /

Normaliame' Šlhpume-randasi 
tik šiį>s ‘inėdžlk'įiįsC vąftįfųd, 
i ree, šulfbtai; jbhlčriųai, fosfą- 
tei, anįtięni j a*, iii Uline rūgėto 
(Sali raibis pėdšali^ ir kitdk|ų Į dėli Dievo meilės. Nekalbėk taip, 
medžiagų. Ka< 
nor<naiių medž

skatinai kraujo 
cukrinė liga ir kuomet reikalin
ga iš kūno.'išmesti įvairius tirš-l 
.timusi Susinervavime ir įvai-| 
riose nervų ligose, šlapimas, ga-l 
Iii padaugėtų sumažėti ir net| 
dkikinai! dingti.

Normalia šlapimas yra kaip 
ir vanduo;, tyras, permatomas. ! 01 
Kuomet jis pųtuotįas, jame yrat| 
baltimo. Kuomet j syrupą pana
gus, . jame yra daug cukraus..

(Tąsa) r
Bet .toji' nelaimingoji dėmė,. 

I prakeikimo ženklas raudonuo
jąs^ jos kaktoje Baisaus įvy
kio atsiminimas ją tebeslėgė, o 

į mes į. dėmę kaktoje žiūrėjome; 
sukandę, dantis, smerkdami sa
lve už rankų nuleidimą,, už ne- 

T pribaigtą, kerštą Tam, kuris 
. - I dėmę., paliko. Jos malonumas,, 

i jautrumas,, palygintas su musų 
gta. i iieapykanta, keršto jausmu,, jos* 

' | gilus, visiškas įsitikinimas par 
lygintas su musų, abejojimu ir 
baime - darė labai ryškų kon*- 

įtrastą. Nenorėjome tam tikėti,, 
bet. negalėjome užginčyti fakto,, 
kad su visu jos gerumu^ nekak 
tumu-ir giliui tikėjimu, jir buvo- 
atstumta nuoi Dievo.

Jonatanai”, tarė Mina.. Jos*

mm glities arba, pūlių ir šarmo. 
Paprastas v dramzdinumas reiš
kia; pūlių, arba kraujo, 
bakterijų,., arba riebalų,, arba į 
fosforo bei-, ureos druskų būvi- £

VicnncjA utditibimiiAon I i-

met šlapimas^ neišrodo5 norma-1 
lis, reikia ištirti; kas jame yra..

Normalė šlapimo- spalva, yra J 
gintarinė, tai yra rusvai-gelto* 
na. Kuomet daug skysčių vai* | ii, • « -V

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

Raudonas lietus
Kartą Italijoj1 131B'metais' 

buvo nepaprastas* reiškinys; 
Antrą valandą . dienos staiga 
visiškai sutemo. Taip sutemo 
dėl-to,, kad užėjo raudonas de* 
besys-; žmonės-1 išsigando Visas' 
dangus buvo raudonas.- Mane, 
kad ateina pasaulio galas., DUr 
labiau išsigando, kai ėmė žai- 
ibuoti;. griaustis ir> raudbnui Jie* 
-tum; lyg krauju, lyti. Nurimo- 
žmonės tik tada, kai nustojo1 

’lytir;
LiėtUg* buvo raųdonasį dėl įo, 

kąd* tUo .ąykiu žįdejjp Ąpenįnų 
kąinpo^K Pušy^; ij?4 yedaš išnęšė 
dėb^tiąv raudonų- žiedų dulkių. 
Tąsi*dulkes atąeše iš toli, per 
šimtus; tiilome^nų;N. Tų dulkių 
bfivo pilni liet^^lašąi, ir to- 
dėl lietus buvo raudonas. Kai 
tfe rąudpjioj .duflk vą§"

pasekto. w

Jei f/|
■?ąU /** iplėStous! pirštus ir sušuko:

“Lai Dievas, atiduoda, j į į; ma
no rankas tik trumpai valandė
lei,-. kad-galėčiau. užbaigti jo/ 
materialį gyvenimą, prieš ku-r 

■rty. mes:, visir esame pasikęsinę.. 
Atlikę^ tą? darbo dalį pasiųsčiau; 
jo sielą amžinai degti pragaro) 
ugnyje, jeigu, sugebėčiau ir tai) 
padaryti!?’

Į 4<Niitillį, Jonatanai, nutilki!

tik šibs * inedžitiįpįs: *

brangus, mano vyre, tikrai, ne* 
bučiau sukėlusi tavyje tokių 
minčių, jeigu butų kokia nors 
kita- išeitis;, maldauju; Dievo, 
kad. tie tavo baisus žodžiai ne
įstrigtų širdyje, bet butų už- 
miršti*, kaip yra- užmirštas 
skaudus, apvilto,, mylinčio ir 
skaudžiai užgauto žmogaus de
javimas. Dieve, lai tie balti 
plaukai; liudija kiek jis yra per- 
kentėjęs* jis, kuris per visą gy
venimą niekam nėra> padaręs 
blogo; kurio gyvenimas' visuo
met buvo taip liūdnas, ir skau
dus.’’

Nors sakėmės esą vyrais, vi
si' apsiverkėme; Negalėjome 
ašarųi nuslopintų todėl' verkė* 
mei atvirai. Ji' irgi) verkė supra-' 
Vusiv kad> jos saldus; tikrai' jau
trus moteriškės žodžiai paveikė 
į musų jausmus. Jos vyras puo* 
1Č prieš ją ant kelių ir apėmęs 
ją* savo rankomis palaidojo gal
vą sukneles kvoldose. Van HbU 
singas pamojo į mus ir visi 
pamažu išslinkome iš kambario, 
p'alikdami dvi meilės ir liudėsio 
apimtas širdis vienui vienas su 
jų Dievu.

(Prieš atsigulsiant Van Helfein* 
gas priruošė kambarį, kad vam- 
piras negalėtų pakartoti savo 
vizito ir užtikrino ponią Harke- 
rienę, kad ji gali ilsėtis be bai
mės. Ji, dėjo dideles pastangas 
tam įtikėti, ir aiškiausiai dėl 
savo vyro labo, mėgino atrodyti 
visai, patenkinta profesoriauš 
užtikrinimais. Ji kovojo su bai
me ir kovojo drąsiai, ir tas ko
vos laimėjimas nebuvo be atly
ginimo. Prie lovos Van Helšin- 
gas paliko- varpelį,, kad- reikalui 

ji galėtų, musų prisi
šaukti,. Nelaimingai porai sugu
lus,. Kvintas, Godalmingas ir aš 
susitarėme; budėti-per visą nak
tį; ir pasidalinome, laiku. Nega
lėjome daleisti*- kad vėl kas 
nors ištiktų ir taip daug ken
čiančią Miną., Pirmas budėti 
paliko. Kvintas,, o visi kiti kuo 
greičiausiai trauksime į lovas. 
Godalmingas jau- užmigo, nes 
jist turės pavaduoti Kvintą. Da
bar jau ir manai darbas užbaig
tu todėl ir aft traukiui į pata
linį

(Bus daugiau)^

atėju«

BOSTONIEČIŲATYDAT
Naujienas galima gauti

raudamai ir| Jonatąnaf brangus; baimė ir 
Ą perVir^į pasibaisėjimą® mane pribaigs. 

4iį tki stoka, spręs- Tik sppi)ask> brangusis, per vi
lti priežastį. Gi atradus - cuk- są ilgą, taip Ąbai ilgą dieną 

aw balti- gaįvojau;, kad...’ greičiausiai... 
arba* kraujo,s arba pūlių, kųriąbnąr® dieną... ir aš busiu 

afbp koUįifc kitifc ^d$kgų, k^jteifeąling» tokio pat pasigailėjį- 
rįos šląpime neprivalė' būti, ned mov ir- koltenors žmogus, pana- 
iik lM^Wno^i’; kad ‘ ‘ *
lįgog, f. p dąšitittuši^,sužihbmav

Wįl tave.' iiM taipgi turįs gerą 
dežastį manį keršyti — atsisą-į 
ys'14 man tai suteikti! Mano:

Boston, iMassi
..." --- -- -------------- --------------------- ----------- ------- -- -----------------------

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo, pirmas numeris 

Uruguay paža|' 
vnj leidžiamas ,
Galima gauti. “Naujienose”. 
Kaina.tik 5 centai,.

Reikalaukite “NAU- 
JĮENAS’’ ant-Įrife komi- 
po, kur-parduodami lai- 
kraš&ai. Patdav€jžslat 
krašžiu,. ,bįir gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo .sma
gumu*, betJusų1 pato- 
glimodelei?

-
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CHICAGOS
ŽINIOS

Miesto taryba už alų
Miesto taryba ketvirtadienio 

posėdyje išsitarė už alų. Ji pri
ėmė rezoliuciją, kuri reikalau
ja, kad gubernatorius Emmer- 
son šaukdamas nepaprastų val
stijos legislaturos posėdį be
darbių šelpimo klausimu, die
notvarkė?) įtrauktų ir pro .ibi 
cijos atšauk-.mą Illinois valsti
joje. Tas pasiūlymas daromas 
tam, kad jei kartais kongresas 
legalizuotų alų, valstija atšau
kusi savo prohibicijos įstaty
mus, tuo legalizavimu alaus ga
lėtų tuojaus pasinaudoti. Ki
taip,, jei kongresas ir legalizuo
tų alų, Illinois vistiek tuo ne
galėtų pasinaudoti, nes joje 
veiktų senieji prohibicijos įsta
tymai.

Prieš rezoliucijų balsavo tik
tai vienas aldermanas, Mills iš 
37 wardo.

to (kompresuoto) oro bombų, 
kuri turėjo prie įvairių kasimų 
užvaduoti dinamitą.

Frank Ąrmstrong, atstovas 
Safety Mining Co., manė pirk
ti tą išradimą ir atvyko pas 
Strube demonstacijai. Strube 
sakęs, kąd reikia 10,000 svarų 
spaudimo, kad išsprogdinti bom
bų. Bedemonstruojant. kada in
dikatorius rodė tiktai 6,000 
svarų sapudimo, bomba netikė
tai sprogo, ant vietos užmušda- 
ma jos išradėją Strube. Visi 
langai dirbtuvėje irgi išbirėjo.

Byla pri,eš valstijos au
ditorių

.••A.' ■ *

Reikalauja ištirti ledo 
kainas

Superior teisme tapo užvesta 
byla prieš valstijos auditorių 
Nelson ir užsidariusį Phillip 
State Bank, kurioj reikalauja
ma, kad butų atšauktas Nelsono 
paskirtas tam bankui receiveris 
Albers ir kąd teismas paskirtų 
savo receiverį. Byla remiama 
tuo, kad Nelsono skiriamas re- 
ceiverių užsidariusiems ban
kams yra nekonstitucinis ir 
priešingas įstatymams, ir kad 
depozitoriai turi teisę reikalau
ti paskirimo receiveriu bešališ
ko žmogaus.

to išlaidos yra' sumažintos, mo
kyklų taryba išlaidų nemažinu. 
Esą miesto darbininkai savo al
gas sumažino 78 dienomis, tuo 
tarpu mokyklų tarybos darbi
ninkai jokio algų sumažinimo 
neprisiėmė.

Miesto tarybai nepriėmus mo
kyklų taksų, mokyklų taryba 
negalės bankieriams užstatyti 
1932 m. taksų, kai ji ieškos iš 
bankierių paskolų, arba bent 
taksų užstatymas bus sutruk
dytas.

Tarp Chicagos
i- -

Lietuvių

mai. Man teko susitikti ir pa
sikalbėti su daugeliu pažįsta
mų. Pirmiausiai susitikau su 
jaunuoju F. Viršila, kurio tė
vuką aš gerai pažinau. Jis man 
pristatė Dr. V. S. Norkų, kojų 
ligų specialistą. Abu yra jau 
puoliai, vos 21 metų amžiaus. 
Norkus 
sūnūs, 
karais, 
darbių eilėse.

Turiu pasakyti, kad prie Cen
tro priklauso 23 kliubai. Todėl 
lietuvių buvo suvažiavę iš įvai
riausių Chicagos kolonijų. Visi 
jie gražiai linksminosi ir kalbė
josi apie tai ,kad lietuviams 
reikia daugiau vienybės. Tik 
vienybės prisilaikydami, jie gai
lės daugiau ko atsiekti. —J. B.

yra neturtingų tėvų 
Jis dirbo ir mokėsi va
jo tėvas randasi be-

m

Lietuvių Republiko 
nų Centro Kliubo 

išvažiavimas

Muzika oro bango
mis; < ■ f -y ", f ’ .

H .,» • .-./• » '■

' Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
T«L Ro.MT.lt 

, Q j

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Ghicagoj

1«46 W. 4<tb St.

Telefonai

Boulėvard 5203

Boulėvard 8413

1327 So, 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

—o—

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienoi ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakari

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulėvard 8483

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nno 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulėvard 1401

vairus Gydytojai

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai 4&kare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Miesto taryba priėmė rezoliu
ciją, kuri reikalauja, kad svei
katos departamentas ištirtų le
do kainas.

Rezoliucijoje nurodoma, kad 
nors maistas yra atpigęs nuo 
15 iki 60 nuoš., ledas nėra at
pigęs ir vis dar už jį imama 
60c už 100 svarų, kaip kad bu
vo pačiais brangumo laikais. O 
puo aukštų ledo kainų kaip tik 
kenčia daugiausia biednuomenė, 
nes turtingesnieji yra susidėję 
elektrikinius refrigeratorius ir 
nuo ledininkų nepriklauso.

Mano imti mokesnį už 
augštesnes mokyklas
Mokyklų tarybos komitetai 

svarsto sumanymą imti iš mo
kinių, ku'ie lanko Crant ir Nor
mai kolegijas tam tikrą mo
kesnį už mokinimų. Normai 
(mokytojų) kolegijų pernai lan
kė apie 1,100 mokinių, o 3,300 
lankė Grane kolegijų. Manoma 
imti už mokslą Normai kolegi
joj $200 ir $175 Grane kolegi- . . .o 
JOJ. -

5 žmonės mirė nuo 
karščio

Užėjus dideliems karščiams, 
kada šiluma pasiekė arti 100 
laipsnių, vakar iki piet nuo 
karščio mirė 5 žmonės.

Šiandie busią kiek vėsiau.

Išradėjas žuvo nuo savo 
išradimo

.* .* *' M ♦ * -V •

pre-VVilliam Strube, 55 m., 
zi dentas. Strube Machine 
337 W. 35 St., išrado suspaus

RWOW ’r-nj

VYTUSIS PAUKŠTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pos I 5 dieną 4:15 valandą ryto, 
1 932 m.. sulaukęs apie 37 m. 
amžiaus, gimęs Švenčionių apskr., 
Daugėliškiu parap.. Budninkų 
vienkiemyj. Amerikoje išgyveno 
19 metų. :

Paliko dideliame nubudime pus
brolį Augustą Vaičkų, Lietuvoj 2 
brolius—joną ir Alfonsą. 3 sese
ris—Veroniką. Anelę ir Agotą, 
švogerį Rauginą ir gimines. Laido
tuvėmis rūpinasi Jonas Vasiliaus
kas ir jo šeimyna.

Kūnas pašarvotas randasi 4431 
So. Talman Avė,

Laidotuvės įvyks panedėlyj, lie
pos 18 d.. 8 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi- ’ 
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

t A. A. Vytusio Paukščio 
/gijpinės.j draugai ir pažystami esat ? 
'nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbrolis. Draugai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius I. J. Zolp, tel. Blvd. 5203.
. _______ o

lie-

pas f

■w
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Nežino ką daryti su ne
baigtomis mokyklomis

Chicagoje yra pradėtos sta
tyti šešios naujos mokyklos. 
DabAr nežino ką su jomis da
ryti: ar baigti stalyti, ar pa
likti darbų neužbaigta ir tegul 
laukia geresnių laikų. Mokyklų 
taryba neturi pinigų, jau senai 
mokytojams algos nemokėtos, 
o taryba yra tiek prasiskolinu
si bankieriams, kad šie nebeno
ri jai daugiau skolinti. Iš kitps 
pusės spiriama, kad taryba 
kiek galima mažintų išlaidas 
Bet reikėtų ir pradėtą darbų bai
gti. 'Kas bus daroma su nepa
baigtomis mokyklmis, turės nu
spręsti tam tikras mokyklų ko
mitetas, bendrai su piliečių ko
mitetu.

Jau pasiskyrė kiek tak
sų uždėti

Miesto taryba ketvirtadieny 
priėmė patvarkymą kiek taksų 
1932 m. uždėti ant nuosavybių 
miesto ir kitokiems reikalams.

Sulig to nutarimo, miesto 
reikalams bus uždėta taksų su
mai $44,010,000; sanitariumui 
$2,000,000; knygynui $l,9Q0,- 
000; džiodžmentų fondui $1,- 
100,000; bonų ir nuošimčių fon
dui $21,620,0.62; ugniągesių 
pensijoms $2,300,000; .policijos 
pensijoms $2,871,550; miesto 
darbininkų pensijoms $1,609,- 
323.

Del mokyklų tarybas reikala
vimo uždėti taksų sumai $75,- 
000,000 mokyklų užlaikymo rei
kalams, miesto tąryba atsisakė 
ką nors daryti, reikalaudama 
sumažinti tas išlaidas. Alder- 
manai nurodė, kad nors mies-

Pereitų sekmadienį, liepos 
10 d., nuvykau į Lietuvių B,c- 
publikonų Centro Kliubo išva
žiavimą, kuris buVo laikomas 
Dombrausko farmoj. Ten ra
dau jau pusėtiną būrį lietuvių 
suvažiavusių. Kokiai valandai 
praėjus Rengimo Komisijos na 
rys pristatė kalbėti buvus] 
Jungtinių Valstijų senatorių 
Lorman. Kalbėtojas agitavo už 
Small kandidatūrų į Illinios 
valstijos gubernatorius. Girdi, 
Small, būdamas gubernatorium, 
labai daug naujų kelių prave
dęs. Jis žiūrėjęs, kad tų kelių 
tiesimas kaip galima valstijai 
mažiau kainuotų. Esą buvę su
taupyta ant kelių apie 37 mi- 
lionai dolerių. Jei Small vėl bu 
siąs išrinktas, tai Illinois vas- 
tijoj sumažėsianti bedarbė. ži-t 
noma, viską galimą prižadėti,— 
tai nieko nekainuoja.

Dar kelis žodžius pasakė G. 
Fisher, kuris yra kandidatas į 
inunicipalius teisėjus. Jis labai 
prielankiai apie lietuvius atsi
liepė. Esą letuviai jam labai 
patinka, kadangi jie yra darbš 
tųs ir teisingi piliečiai. Jei 
kam iš lietusių butų rėikalin 
gas jo patarnavimas, tai tegul 
kreipiasi į j j, —jo raštinės, du
rys esu liet.uviąms visuomet bu
siančios atdaros. Fisher gana 
griežtai pasmerkė prohibiciją.

Įspūdis susidarė, kad Fishei 
yra labai mandagus ir sumanus 
politikierius. Trečias kalbėto 
jas buvo Centro Kliubo pirmi
ninkas, p. Vabalas. Jis kvietė 
visus lietuvius stoti į kliubą ir 
ginti savo teises. Esu, jeigu lie 
tuviai butų taip gerai susiorga- 
pĮzayę, kaip kitps tautos, tai 
ir jie politkoj galėtų vaidinti 
gana svarbų yaįdmenj.

Kai prakalbos pasibaigė, tai 
prasidėjo draugiški pasikalbėji

* )

šiltą vasarą kiekvienam yra 
malonu pasilsėti. Klausytis mu
zikos, atsisukus radijušų, o la
biausiai kuomet skamba lietu
vių dainos yra tikras malonu
mas ir poilsis.

Budriko nuolatinis progra
mas iš stoties WCFL. m kilo- 
cycles, kas nedėldienį nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. Rytoj išgirsi
te įvairių reprodukcijų—dainų ir 
muzikos—pergabentų iš Lietu
vos.

Budriko krautuvė nesigaili 
lėšų, kad palinksminus jus mu
zika oro bapgomis iš galingos 
stoties WGFL.

Daugelis klausia: “Kiek kai
nuoja sugroti vienas rekordas 
iš galingos rądįo stoties?” — 
Atsakymas: Rekordas užima 
laiko apie 5 minutes—$25.00; 
unijos įpuzikantas, kuris užde
da rekordą, $18.00 į valandų. 
Taigi matote, kad Budriko krau^ 
tuvė išleidžia daug pinigų, kad 
palinksminus jumis gražiomis 
lietuvių dainelėmis ir muzika 
oro bangomis iš galingos sto 
ties.

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu ąbtomobUius visoki.epti reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL. 

----- O---------

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir nedėliomis pagal sutarti* 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonai Republic 7868

STANISLOVAS TEREVICH

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 14 d.. 10:55 vak .ryto, 19^2 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kretingos apskr. Salantų parap., 
Tūzų kaime. Amerikoj išgyveno 
20 metų.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Barborą po tėvais Veselaitę, 
sūnų Stanislovą, dukterį Bronisla- 
vą, 3 brolius — Simoną, Augus
tiną ir Mikodemą, brolienę Nellie 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi, 3820 
So. Lowe avė. Laidotuvės įvyks 
panedėlyje, liepos 18 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie- 

"lą. o iŠ ten bus nulydėtas šv» Pat- 
rick kapines, Joliet, Ilk

Visi A. Ay Stanislovo Terevich! 
giminės, draugai ir pažystami esat į 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Duktė, Broliai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tek Yards 1741.

■■■■■■■■■■■M

14. K į
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Phone Boulėvard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- 
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulėvard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulėvard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halsted Su) 
Ofiso valandos: nno 2-4,’ nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti

Lietuves Akušerės

1 Peter Conrad 
Fotografuoju jūsų ną- 

nroo&e arba studijoj 
6023 S. Halsted St. 

(Jansen Stud.) 
Rei. 730 W. 62nd St.

t Tel. Englewood 5840

Grabpriai

>

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia.

Reikalėz meldžiame atsišaukim o 
'darbu rbusite užganėdinti.

Tel. 'Įkduseyėli 25*15’ a'rbą 2516

2314 w. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: x

1439 S. Gourt, Cicero, Ui.
' ’ ' Tel. Cicero 5927 -

■i r

G R A BOR (U |S7M6*
EUDĘIKIS iy vėl nustebino publikų su savo nupiginto 
mis kainomis už aukštos rų&es p4^4WW« J
nerokuojame už atvežimų įnirusio žmogaus kūno j musų H 
istaįgų iŠ bile kokios miestų cJLęJies.

Reikalui esa^it, musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigų, k]Br galite gimdyti 
džiausį pasĮrįnkinią grabų ir kiįtų reikmenų ir už tą pa- l 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksit,?, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis liotMyiU graborius, kuris 
teikia ųmbulance pątąrpavimų su ekspertu lietuviu pa- 

< tarnauto jų. DykaiKeturios Moderniuos Koplyčios Del 
0ermeim‘'P^u.Mte,®PPP^l l^ini negu kreipsitės kur 
kitur.

j

M lUDEIKIS
• ' JŪSŲ GįfeoRIUS1

Didysis Ofisas 

4605-07 South Heymitąge Avenue 
' Visi Telefonais YARDS 1741 ir 17;12

Mti

...
> • 'K>«< ‘
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Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketvergais. S e rėdo mis ir 
' nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Phone 
“ Hemlock 9253

Akių Gydytojai

dr:vAiTUfen,Topt
LIETUVIS AKIŲ L SPECIALISTAS 

Palengvini akių {tempimą, kuris eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimu, 
akių aptemimo, nervuotumo, įkandamą 
akių karittj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolfregystę. Prirengi? 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, par4* 
dapčią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutarti. 
Akinių kainos pęr pusę pigiaųs, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulėvard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

l Praktikuoja virš 20 m.
I 4649 S.. Ashland Avė. 

Tel.' Boulėvard 64.87

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budo

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

AtsitikimuoM

Ofisai ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedčliomia nuo 10 iki 12r

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS # 

Utarnįnkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W.Marquette Rd. arti Wėstern Av.

Pbone Hemlock 7828 
Pancdčliaii. Seredomis ir Pčtnyčlo>|s 

1821 So. Halsted Street

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez. 66QQ South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal ’0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

D R. HERZMAN
s— Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
r akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18fb St., netoli Morgan 8ts 

Valandos: nuo 10—12 pietų ią 
nuo 6 iki 7:30 vak vakaro

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAE
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 loboą 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jicną. 
________ Phone Midway 2880_________

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue, 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
______Rez. Telepbone Plaza 3200_____

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS ' 
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 31st Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet,
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

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

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. M. T. STRIKOL‘IS 
GYDYTOJAS IR CBIRVBGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo !t iki 4 ir nuo 6 iki

8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso Tek: Boulėvard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 
‘ Telefonas Central 4411 

‘ ‘ ‘ J
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tek Boulėvard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitc St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

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

A A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. V/ashington St.
Room 905. Tel. Dearbnro 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Ape. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite C 
Tel. Praipecc 1028

Rez. 2359 So. t Ledvitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: ‘2 įki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj p^gal mtartį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 JV. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9,
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

DR. A. E. YUSKA
2422 W. Mąrgųįstte Rd. / 

kampas 67th (r Artesian Avė.
Telefonas Grpyehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoj: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Vest Uth Statei, 

CICERO, ILL. 
X-Ray....Phom Cicero 1260

JOSEPH J. GRI$H
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulėvard 2800 

Rft. 6515 So. RocktoeU 8t.
Tel. Repnblic 9723

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

E. 107tb St. — prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketvergo vak. 
TeL Lafayette 6393

160 N. LaSąUe St. — pagal sutarti

52

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Mąrųuette Road

Valanti f 9*—12, 7—9, AntradieniValandos* 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarai* pagal susitarimą.
■...............       I II ■ ■■ ............■»,—■■Oi. ■ ■, ■ amu.—Iįi>— I HIIIU *

Phone Boulėvard 7042

Pęnžistas 
4645 So. 

arti
Ashland Avė.
.47th Sueit

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. 
Tel. Victory 2213

Arba: 1800 W. 47th St. Laf. 8490 
Pagal sutarimą

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 We$t 69 Street 
Telepfaone Hetnlock 1323

Valandos) 9 ryto iki 9 vakaro I 
./ _ ^odiliomią pagal sutirti .jJ

;l' '1

, '.J .I’ , ..
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šeštadienisx liepos 16, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
American Lithuarian Citizens

Club

Jau buvau rašęs “Naujieno
se”, kad American Lithuanian 
Citizens Club išvažiavimas įvyks 
nedėlioję, liepos 17 d., pp. Sa
kalauskų darže, prie Lietuvių 
Tautiškų kapinių, — ten pat, 
kur ir pernai kalbamas kliubas 
turėjo savo išvažiavimą. Vieta 
visiems gerai žinoma ir labai 
paranki privažiuoti kaip auto
mobiliais, taip ir Archer Avė. 
gatvekariais. Todėl prašau visų 
lietuvių ir lietuvaičių atvykti 
išvažiaviman. Pradžia 11 vai. 
ryto, o kurie norite užimti sta
lus, tai pribukite anksčiau, nes 
vėliau, kai privažiuos daug sve
čių, tai gali jų neištekti.

Kas link kitu dalykų, tai pa
sikalbėsime išvažiavime rytoj, 
liepos 17 d. Iki pasimatymo. , 

Kliubo raštininkas A. J. S.

Pojaunių buvo trys poros.
Pavyzdingas jaunimo apsiėji

mas suteikė gera ūpą visiems, 
ypatingai motinai. Sako, “nė
ra kitataučių, tai visi kalba, 
dainuoja ir šoka lietuviškai”.

Linkėjimų ir kalbų’ buvo 
daug. Labai gražiai kalbėjo 
pirmoji pamergė p. Druktenai- 
tė, o taipgi kontraktoriaus te
ta, D. Gricius bei kiti.

Tetos Jašiūnai surengė “siur 
praiz partę” prieš vestuves, — 
šauniai vaišino visus.

Kadangi linksma buvo, tai ir 
laikas greitai prabėgo,
matyt nepamatėm, kaip išaušo.

—Teko viešėti.

diečiams, kelias No. 20 iki lOth 
Street. 1 Parkas randasi prie 
pat 10-th Street, todėl svečiai 
atvažiavę kitais keliais turi pa 
siekti minėtą gatvę; o “Dainų 
šventės” vieta— Mozine parkas 
nebus sunku atrasti. Ryt, visi 
pasimatysime Waukegane,

—J. M.

Išvažiavo Lietuvon 
apsigyventi

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

I CLASSIFIED ADS
------- -----—■-

nei

Kaip reikia važiuoti 
Į “Dainų Šventę”, ku
ri ivyks Waukegan, 

III.

Marąuette Park
Vestuvės

3 d. pp. Pocių duktė 
su p. Shimkum iš

Park.

Liepos
Apsivedė
Brighton

Tėvai labai patenkinti savo 
žentu, todėl iškėlė nepaprastų 
puota savo gražioje rezidenci 
joj. žemutiniame pagyvenime 
įrengė salę dėl vestuvių.

Apie rytoj įvykstančių “Dai
nų šventę”, girdėti ne vien Chi- 
tagoje, Kenoshoje, bet ir ki
tuose miestuose, kaip tai Rock- 
ford, Milwaukee, Racine ir ki
tose mažesnėse .kolonijose. At 
rodo, kad svečių bus iš visų 
kraštų. Kad važiuojantiems ne- 
priseitų klaidžioti, paduodame 
sekančius kelrodžius: chicagię 
čiams reikia važiuoti 42A keliu, 
taip vadinamu “Waukegan 
Road” iki North Shore kapi
nių. Privažiavus kapines, rei
kia suktis po dešinei. Ten dar
žas visai arti. Važiuojant She- 
ridan road, reikia važiuoti iki 
lOth Street, suktis po kairei ir 
drožti tiesiai į parka. Keno- 
shiečiams, Mi^vaiikiečiams ir 
Raciniečiams reikia imti kelias 
U. S. 41 arba 42 ki lOth Street 
ir pasukti į vakarus. Rockfor-

Išvažiavimas su Dovanomis
-—rengia—-

Jaunų Lietuviu Amerikoj Taut. Kliubas
Liepos-July 17, 1932 m.

J. GRYBO PLATFORMOJ,
Priešais Liet. Tautiškų Kapinių.

šiame kliubo išvažiavime bus priimti nariai į kliubų veltui, ne senesni 
kaip 40 metų. \ >'

PASTABA. Katrie norėsite važiuoti su troku. trokų bus galima gauti 
prie Liet. Auditorijos svet. 1 1 vai. iš ryto. Bus graži muzika ir bus gali- 

, ma smagiai laikų praleisti.

Pradžia 11 vai. iš ryto.•< Įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

Elektrikines Ledaunes
Didis patogumas šeimininkėms, 
nereikia ledo pirkti, perkant maistą ant sykio, daug su
taupysite pinigų. Tai naudingas daiktas visada—žiemą 
ar vasarų, o labiausiai dabar, kada yra labai karšta. 
Pirkdami Elektrikinę Ledaunę dabar, jus gausite už sa
vo senų ledaunę $25.00 iki $50, o likusius ant lengvų mė
nesinių išmokėjimų. Pasirinkimas:

LEONARD, NORGE, SERWELL, MAJESTIC 
SPARTON ir CROSLEY

maistas nesugenda,

West Pullman
Pereitą sekmadienį West Pull

man Park svetainėje j vyko Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je. 55 kuopos pusmetinis susi
rinkimas. Kadangi oras buvo 
šiltas, tai narių atsilankė vidu
tiniškai.“ *

Platus raštiškas raportas bur 
vo pateiktas delegatų iš Susi
vienijimo 37 seimo. (Plačiai bu
vo atpasakota kiekvienos sesi
jos svarstomi dalykai ir per
skaityta delegatai, kurie balsa
vo už pateisinimų Pildomosios 
Tarybos dėl davimo Deveniui- 
Ažu nariui paskolos. Perskaity
ta ir tie delegatai, kurie balsa
vo prieš pateisinimą. Nariai nu
sistebėjo, kad ir patys kaltinin
kai balsavo už pateisinimų. Bu
vo užklausta delegatų, ar jiems 
nebuvo pastebėta, kad kaltinin
kai negali balsuoti už pateisini
mą, būdami kalti suteikime pa
skolos be jokių dokumentų. At
sakė, kad gegužiniams nieko 
negelbėjo tas pastebėjimas. Jie 
darė, kas jiems patiko.

Po raporto išdavimo buvo 
duodami visokie klausimai ir 
delegatai atsakė į juos. Nuosta
bu, kad prezidentas beveik to
kį pat taktiką vartojo, kaip ir 
36 seimas Chicagoje. Jis dar 
buvo neužmiršęs pagrūmoti ir 
su policija. Musų kuopos nariai 
yra pasipiktinę tokiu grūmoji
mu ir tokiais tarimais, kaip tai 
paniekinimą referendumu iš
rinktą Bagočių ir laužymą kon
stitucijos. Sarmata mums, Su
sivienijimo nariams, tokį Mus- 
solinj, kaip Gegužį, laikyti pre
zidentu, kuris per savo apsilei
dimą išdavė tokią didelę pasko
lų be jokių dokumentų. Kas 
gali užtikrinti, kad iki ateinan
čio seimo vėl kas nors pana
šaus neatsitiks. Juk jei delega
tai seime jį nenubaudžia, tai 
nejaučiant atsakomybės galima 
visokių špitoklių pridaryti. Dik
tatorius juk ką nori, tą gali 
daryti, juo labiau, kuomet pa
tys delegatai suteikia jam gai
lią.

-Kadangi daug laiko ėmė iš
klausyti raportą ir, atsakyti į 
visokius klausimus, tai palikta 
ateinančiam susirinkimui išneš
ti protesto rezoliuciją prieš tą 
nevykusį seimą. Nutarta dele
gatams atmokėti po $25, kaip 
buvo pirma nutarta.

Korespondentas.

Naujienų ' Laivakorčių Sky
riaus patarnavimu išvažiavo 
Lietuvon pp. Leonas Gintvainis 
ir Antanas Mikulskis. Jie va 
kai’ vakare išvyko iš Dearborn 
Stoties ir liepos 16 dieną iš
plauks iš New Yorko laivu 
“Statendam”. Abudu jau ChL 
cagon nebegrjž. Jie mano apsi» 
gyventi Lietuvoj. Laimingos 
kelionės jiems velija 
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos? sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos; ir kitų mokslo 
špkų, Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir( jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So. Washtenaw Avė.

—O—

» GYVENIMO PROGA
LA SALLE De Luxe vėliausio mo

delio Sedanas. Reikalas pinigų priverčia 
mane paaukoti šį gražiausi karą. Atsar
giai išvažiuotas tik kelis tūkstančius my
lių ir yra tiek pat geras, kaip dieną išė
jęs iš dirbtuvės. Originalus gražus už
baigimas be jokios dėmės. Šeši kuoge- 
riausi tairai. Paaukosiu jį tiktai už 
$375. Kainavo man nesenai $2,750. At
sišaukite bile laiku nedėlioj, 949 North 
Hoyne Avė. 3rd apartment.

Farms For Sale

PARSIDUODA labai pigiai 180 ak
rų farma su dvejais budinkais. Žemė 
pirmos rūšies, 2% mylios nuo miesto, 
ant gero kelio, lietuvių apgyventa, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Galima pasiskirti: 
80 akerių, 100 akerių arba 140 akerių.

Savininkas U. F. Miller, 
Route 3, Scottville, Mich.

Sustiprina silpnus 
nervus ir muskulus

Jeigu jutuj nervui nr mnaktilal yra Bllpni, 
ar Jijh esate Hilpnos Hveikates, jtj« turite 
imti Nuga-Tone, pastebAtint* gyduolę, kuri 
HUteikia milIonaniH vyrų ir moterų gerą 
sveikata ir stiprumą. Nuga-Tone sustiprina 
silpnus svarbiuosius organus, nugali inkstų 
ar piihIAh pakrikimus, jmfiallna skaudAjlmus 
ar dieglius muskuluose, nervuose ir kauluo
se. Jis suteikia gerą apetitą. nugali pilvo 
pakrikimus ir konstipacija, ir padaro jūsų 
miegą poilsingą ir atgaivinanti.

Mr. A. Zabukas. St. Paul, Minn., kęntAjo 
nuo silpnų nervų ir muskulų ir buvo silp
nos sveikatos per daugeli metų Iki pradAjo 
imti Nuga-Toųe. I mažiau kaip mAnesl 
laiko Jis pasijuto kaip naujaH žmogus ir sa
ko: “Nuga-Tone suteikA man gerą sveikatą 
ir didesni stiprumą po to, kai kiti vaistai 
nedavA pasekmių. Visi mano organai dabar 
yra stiprus fr pajAgųs ir afi rekomenduoju 
Nuga-Tone kiekvienam silpnos sveikatos." 
Nuga-Tone yra pardavinAjamas aptieklninkų. 
Jeigu aptiekinlnkas jo neturi, paprašykite j| 
užsakyti 1A savo urmininko. Reikalaukite 
NUga-Tone. Jokie kiti vaistai nCra tiek geri.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
< Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

BUICK MASTER 6. VĖLIAUSIS 1930 
CUSTOM SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti šį pastebė
tiną karą, kad sukelti pinigų. Kainavo 
man virš $1,900. Beveik jo nevartojau 
ir jis tikrai kaip naujas. Tai yra pui
kiausias karas, kokį pinigas gali pirkti'. 
Priimsiu $350, jeigu pirksite tuojaus. 
Atsišaukite nedėlioj, z$07 W. Division 
St., 3rd flat.

Real Estate For Sale
< . PydąyiMaLtii

PAUL M. SMITH « CO.
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
ruiiesr Nėra skirtumo apielinkės <—* 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardware store, gasolins 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykįte 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmas ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.
f 4425 South Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0455
—O—

EKSKURSIJOS

W X IV X yRA

Pasidaryti Pinigų
Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- f 
žčs Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį ' 
metų. Dieninės ir 
vakarinės klesos. 
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų.“

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

Kas nori turėti patogią ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusj agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PRANEŠIMAI
r

Boseli#;
Jį

Ateinantį sekmadienį, Liepos (July) 
17, Globė, Illinois, prie 159 gatvės, 
įvyks Kliubų ir Draugijų Susivienijimo 
šaunus išvažiavimas. Bus gera muzika 
užkandžių ir visokių gėrimų, prie to 
pabaigoje, kurie turės gerą liukį, galės 
laimėti po dovaną. Miškelis gražus, me
deliais apaugęs, bus gęra proga nariams 
ir pašaliniams žmonėms laiką praleisti 
tyrame ore. Kurie neturite kuo nuvažiuo
ti, galėsite dykai nuvažiuoti troku, tik 
susirinkite prie Strumilos svetainės 158 
E. Street 11 vai. iš ryto, arba prie Iva
nausko, <122 Kensington Avė. 12 vai. iš 
ryto. Kurie savomis mašinomis važiuo
site, važiuokite Indiana Ąvenue arba 
Chicagos keliu iki 159, gatvės ir pasisu
kite po kairės, tuo kelių važiuojant pa
matysite didelę iškabą, dideliom raidėm 
užrašyta, rodančią miškelį į išvažiavimą. 
Kurie paėmėte serijų knygutes, nepa
mirškite sugrąžinti išvažiaviman.

Komisija.

Draugystė Šv.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

Mes perkame ar sko
liname pinigus ant gerų 
pirmų morgičių.
Peoples Loan Service 

1647 W. 47th St.
REIKALINGA pinigų ant pirmo 

morgičiaus $4500, namas dviejį pa
gyvenimų, mujo, ant dviejų lotų. Box 
1454, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Business Service
Biznio -Pat^ 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Tragedija lietuvių 
šeimoj '

Jos.F. Budrikį
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167

Ine

Liepos 13 d., apie 9 vai. va
karo, rasta savų namuose su
smukę^ ir kraujuose paplūdęs 
Tadas Gudaitis, 5858 S. Ąsh- 
alnd Avė. Pasirodė, kad jis 
peršautas,—kulka įlindo į smak
rą, sužeidė liežuvį ir išlindo 
nętofi akies. Sužeistas tuoj 
tapo nugabentas <j Cook Gounty 
ligoninę, Daktarai yra tos huo> 
mohes, kad jo padėtis labai kri- 
tinga.

Kaip atsitiko ta tragedija? 
Apylinkėj pasakojama, / kad Gu
daitis bandęs nusižudyti. Esą 
jis pats paleidęs kulką. Tačiau 
vakar pradėjo eiti kitokie gan
dai. Keli pažįstami buvo nu
važiavę į ligoninę, kur Gudai
tis, atgavęs sąmonę, papasako
jęs jiems tokią istoriją: apie 
9 v^l. vakaro jis priėjęs prie 
telefono. Vos spėjęs jis paimti 
telefono aparatą, kaip kažkas 
į jį šovęs. Piktadario jis ne
galėjęs pamatyti, kadangi tuoj 
apalpęs ir susmukęs ant grin
dų

Tou)n of Lake. — Draugystė šv. 
Kazimiero Karalaičio rengia draugišką 
išvažiavimą-pikniką nedėlioj liepos-Ju- 
ly 17 d., Svelainio darže, 83 ir Kean 
Avė., Justice Park. Įžanga dykai. Malo
nėkite atvažiuoti visi kas tik galite, bus 
labai puiki muzika. Trokas bus 9:30 
vai. ryte prie S. Balčuno, ,4537 So. 
Hermitage Avė. * Draugystė nuoširdžiai 
kviečia visus atvažiuoti. -^-Komitetas.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tą darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted
Tel. Victory 4965

stogų rynas

METAL

St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

CADILLAC VĖLIAUSIS 
SPORT SEDANAS

Yra absoliučiai kaip naujas. Reika
las pinigų verčia mane jį parduoti. Ori- 
ginalis geriausias baigimas. 5 beveik vi
siškai nauji tairai. Priimsiu $250. 2419 
N. Kedzie Avė., Ist flat.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

W. 55 PI., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S. Halsted St.

RENDON 4 kambarių moderniškas 
flatas, naujas namas, pirmame ar ant
rame augšte. 4617 S. Homan Avė.

PASIRENDUOJA gražus 6 kambarių 
moderniškas flatas, vandeniu šildomas, 
elektros refrigeratorius. uždaryti užpaka
liniai ir frontiniai porčiai, gražus ir di
delis gėlių darželis: netoli p£rko, van
denio, tennis ir golfo lauko. Renda $60 
su garažu. Klauskite Dr. M. T. Strikol, 

6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. 

---------- o----------

RENDON 6 kambarių flatas moder
niškas. 1 lubos. Renda pigi $25.00. 
6054 Lafayette Avė., Englewood 3179.

Furnished Rooms
RENDON moderniškas kambarys vy

rui, prie mažos šeimynos. 6236 So. Ar- 
tesian Avė., Prospect 0767.

RENDON 2 šviesus, fornišiuoti rui
mai. Elektra, gazas dykai. Renda ,$10 
mėpesįui. 827 ^4th' JPIacę^ vl*mos
lubos, užpakalyje.

PASIRENDUOJA didelis švarus švie
sus kambarys prie mažos šeimynos. $6 
į mėnesį. 3 lubos frontas. 3356 So. 
Emerald Avė.

PASIRENDUOJA kambarys inteli
gentiškam žmogui, ar vedusiai porai', 
gražioj apielinkėj. 8052 Evans Avė., 
tel. Radcliffc 8372.

RENDON DIDELIS, šviesus kam
barys, dėl vaikino ar poros. Antros lu
bos. 4427 So. Washtenaw Avė,

RENDON kambarys dėl vaikino, 
merginai vedusiai porai, gali virtuvę 
vartoti, nebrangiai. 819 W. 34th PI.

RENDON kambarys dėl vaikino prie 
mažos šeimynos. 2-ros lubos, 749 West 
33rd St.

RENDAI kambariai merginoms ar vai
kinams, labai pigiai. 2 lubos, 3111 S. 
Halsted St.

Personai
__________Asmeny .Įęfiko _

Telepbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairias namus, senas pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant. 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL. 

--------- O---------

GRAŽUS PAEŽERIO COTTAGE. 
tik 46 mylios nuo Cbicagos. Jaukus ir 
patogus. Paranki transportacija. Ketvirt- 
dalis akro geros žemės. Tinka daržinin
kystei. Kaina tiktai $680. Išmokėjimais. 
Box 1452, Naujienos, 1739 So. Hals- 
ted St.

Pardavimui augštos rūšies 2 natų 
namas, Beverly Kilis, 2308 W. 91st St., 
6-6 kambarių, lotas 33 1/3x125, nėra 
assesmentų. 1930 m. taksai užmokėti. 
$1,500 už eųuity. Tikras bargenas. Pri
imsiu bungalow South Sidėj. Savininkas 
M. P. O’Connell. 2nd Apt.

PARDAVIMUI ar mainymui biznio 
prapertė su ar be biznio. Ice cream par- 
lor ir hemstitehing. 4348 So. California 
Avenue.

NAŠLĖ TURI PARDUOTI 2 flatų 
po 6 kambarius mūrinį namą. Antonet- 
te Hajek, 1838 So. Ridgeway Avė.

PARSIDUODA bizniavas. namas. 
Duonkepio namas su dviem pečiais. Pi
giai, iš priežasties senatvės.

4 lotai ant išmainymo, Moody Avė., 
netoli 59. Turi būt Brighton Parke bu
černė arba mažas namas. .

STANLEY MAROZAS,
4320 So. Fairfield Avė.

MAINYTI
2 flatų mūrinis namas, maino ant 

naujo namo, kaina $6900.
5 kamb. naujas mūrinis bungalow prie 

prie vienuolyno, kaina $5300.
3 vištų farmos Chicagoj parsiduoda 

labai pigiai, arba išsimaino
5 labai gražios farmos, 45 mylios nuo 

Chicagos, parsiduoda labai pigiai, mainys 
ant namų.

Turim visokių kitokių pardavimų ir 
mainymų; kas norit greitai parduoti arba 
išmainyti, kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI CO.
3352 S. Halsted St.. tel. Yards 6751 

Vakarais Boulevard 0127.

visokių kitokių pardavimų ir

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su namu. Kas manot pirkti namą su biz
niu arba atskirai, pamatykite ir duokite 
teisingą pasiūlymą —nebus atmestas.. 
6001 S. Carpenter St., Englewood 2116

PARDAVIMUI PIGIAI Akrų lotai, 
tiktai po $350 už lotą, arti Willow 
Springs, prie 91 St. ir Bell Road. Par
duoda savininkas Cbas. J. Lesko, 5000 
So. Ashland Avė., tel. Republic 5925.

Liet. Taut. Drs-tė "Vienybė” laikys 
susirinkimą -'šeštadieny,, liepos 16 d., 
7:30 vai. vak., M. Mėldažio svet. 2244 
W. 23rd PI. Visi draugai malonėkite at
silankyti, nes turime daug svarbių rei
kalų Apsvarstyti. •*— 'Valdyba. J

Dr-stė Lietuvos Dukterų laikys mėne
sinį susirinkimų šeštadieny, 'liepos 16 d; 
paprastoj svetainėj, 7 v, v. Narės malo
nėkite skaitlingai atsilankyti laiku, išgir
site raportą ' komisijos knygų peržiūrėji
mo ir šiaip randasi, daug svarbįų reikalų 
svarstymui. Bus rinkimas darbininkų ( iš
važiavimui liepos 24 d.

—A. Dudonienė, put. rašt.,

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos išva
žiavimas įvyks sekmadieny,' liepos 17 
d., BauŠo darže. Kviečiame visus atsi
lankyti į šį išvažiavimą ant tyro oro 

' praleisti- linksmai laiką. Taipgi bus mu
zika dėl šokių. -—Komitetas.

PARDAVIMUI LUNCH RUIMIS ir 
Minkštų gėrimų krautuvė: Carter, Wis. 
Geras įsteigtas biznis per ilgus metus.

Turiu du biznius. Nebrangiai. Arba 
mainysiu ant bite ko.

3244 West lllth St. 
1-moS lubos.

GREITAM pardavimui kriaučių ša- 
pa arba priimsiu žmogų, kuris galėtų 
prižiūrėti biznį pakol aš suvažinėsiu į 
Lietuvą. Darbo užtektinai 2 ( kriaučiams. 
Galima matyti nedėlioj iki 12 vai. Clie
nt- ' •

4J03 .Archer Avė. 
------------------ H-J.-------------------------------------- -----

BUČERNĖ pardavimui. $500 paims 
ją. 3933% W. 63 St. ’’

GROSERNĖ ir DELICATESSEN 
—Cigarai, Kendės ir Ice Cream, seniai 
išdirbtas biznis. Renda $35 su 5 kam
barių pagyvenimu. 6158 So. Carpenter 
Street.

PARDAVIMUI SOFT DRIEKS par- 
loris gera vieta, prie didelės Crane Co, 
dirbtuvės, pigiai. 4147 So: Kedzie Avė.

IEŠKAU apsivedimui turtingos mo
teries apie 40 metų amžiaus. Esu naš
lys, turiu gražius namus, du vaiku — 
mergaitę 9 ir bernioką 11 metų. Man 
reikia geros šeimininkės. Box 1458, 
Naujienos, 1739 South Halsted Street, 
Chicago, III.

PARDUODU AR MAINAU, medi
nę 4 kamb. cottage, mainysiu į lotą ar 
bučernę. 4003 Brighton PI., Lafayette 
8780.

MURO 5 FLATŲ namas geriausiam 
stovyj, vertas $8000, parduosiu pigiai, 
arba kas gali paskolinti $1000 ant pir
mo morgičiaUs. 1427 W. Congress St.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS■c .

K
daro, nes dabar daugiau negu bite kokiu kitu laiku jos turiteisingai

būti ekonomiškomis, ir todėl jos Ieško

BARGENŲ-
Kur pigiąus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNĖS, RAKANDUS Ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

SKELBIMUOSE suranda, darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą. -

* 1

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.
SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokke

Ir

PARŠIDUODA bučernė su mažu na
mu. Lafayette 8780.

Draugijos "Lietuvos” Ūkininkų meti
nis išvažiavimas įvyks liepos 24 d.* 
Shady Tree Inn, Archer Rdi, priešais 
Oh Henry Park, Willow Springs, kur 
buvo pernai, Rengimo komitetas suside
da iš pp. J. Žilis, J. Krūmas, P. ;Fabijo- 
naitis, P. Rusteikaitė, K. Mikšiitė, B,

, Rusteikaitė V. Duoba ir B. Lenkauskas. 
Bus, ir laimėjimas gerų dovanų. Kas iš 
narių porėtų ką dovanoti, prašome do
vanas atnešti į pusmetinį susirinkimą, 
kbris įvyks_ sę|cm3gienį, liepos ;17 d„_ 1

i ,’2423 W’ 
Iė,čiaihe: yisųs 

lietuvius į musų 'pikniką. Įžanga veltui, 

knygutes, galite gauti susirinkime, j i
-S, Lenkauįkięnė.

r, ^ •

■ ;4’ • i < 'cA' 
J S ' P. J ‘ A •

Nuolatinis lietuvių radio programas iš galingos stoties 
WCFL. kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. p. p.

.kuris įvyks sekmadienį, liepos J7 d„ 1
- J vai., Mėldažio švet. 2242 W. 23rd PI.,*
Gudaitis yra apie 43 metų, arba pas sekr. B. Lankauskų, ,,r

Jis yra vedęs ir laiko minkš- Rd‘ §kdingai ““
tųjų gėrimų

. Furniture & Fixtures
___ Rakaridai-Įtaisai

užeigą. .
—Senas Petras*

NORIU PIRKTI mažą gasinį kavoj 
sPra8intoją (roasterį), pilną. Mokėsiu 

Kas iL narių dar neturite mokesčių casfr. Rašykite paduodami žemiausią kai- 
| ną. Coffee c/o B & R 108 N. Jeffer- 
son St., Chicago, J.'i' y. f i. . j s ..-k

m. ........... ..
k.

r




