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Vokietijos Katalikai Pa 
naikins Savo Partijas

Katalikų centro partija ir kitos klerikalų 
partijos bus panaikintos ir prisidės 

prie nazių kaipo “svečiai”
šališki, 
buvo veda- 
su Lenkijos

tatymų, kurie esą
Del to klausimo 

mos ilgos derybos 
valdžia, buvo taipjau kreiptasi
ir į tautų sąjungos tarybą, 
bet vis be pasekmių. Naziai 
dabar teismo pagelba nori su
laikyti Lenkiją nuo vykinimo 
žemės reformos, kad Lenkija 
negalėtų pastatyti prieš Vokie
tiją įvykusio fakto.

Kanados geležinkelie
čiai atsisako priimti 

algų nukapojimą.
nebūtų jokios kitos politi- 
partijos, išėmus vien na- 
Tos partijos, kurios nesu- 
nusilenkti naziams, tapo

BERLYNAS, liepos 5. — 60 
metų senumo Katalikų Centris
tų partija, kuri buvo tiek stip
ri, kad seniau atlaikė kancle
rio Bismarck ir kaizerio puoli
mus, dabar bus panaikinta. Ir 
ją panaikins patys jos vadai.

Bavarijos katalikų Liaudies 
partija ir Vokietijos Liaudies 
partija jau tapo savanoriai lik
viduotos.

Tuo budu katalikai nebetu
rės nė vienos politinės parti
jos. Tai yra katalikų visiškas 
nusilenkimas Hitlerio naziams, 
kurie pageidauja, kad Vokieti
joje 
nės 
zius. 
tiko
uždarytos (socialdemokratų ir 
net nacionalisitų, kurie dalyvau
ja nazių valdžioje ir k.). Ka
talikai gi sutiko patys savo 
partijas likviduoti. Už tą na
ziai sutiko leisti katalikų cen
tristams stoti į nazių partiją, 
bet ne paprastais nariais, o tik 
beteisiais “svečiais”. Centristų 
vadas, buvęs kancleris Bruen- 
ing dabar tariasi su Hitleriu 
apie tai, kuriems centristams 
bus leista pasilikti reichstago 
nariais.

Vokietijos Liaudies partija 
susikūrė iš Gustav Stresemann 
nacionalių liberalų. Vienu lai
ku (1919 m.) ji buvo viena iš 
pačių stipriausių politinių 
tijų Vokietijoje ir turėjo 
chstage 62 atstovus. Bet 
bar ta partija buvo visai
menkusi ir beturėjo reichstage 
tik du atstovus.

Bavarijos liaudininkai turėjo 
reichstage 19 atstovų. Birželio 
26 d. naziai puolė jos raštinę 
ir areštavo jos vadus. Partijos 
prezidentas, papos prelatas Jo
nas Leicht, jau pasitraukė iš 
reichstago, kuriame jis išbuvo 
20 metų.

Naziai susikirto ir su protes- 
tonais, kurie nenusilenkė na
ziams ir savo bažnyčios galva 
išrinko nepageidaujamą na
ziams asmenį. Pereitą sekma
dienį tapo areštuota daugelis 
protestonų kunigų, kurie atsi
sakė iškelti nazių vėliavą ir 
laikyti džiaugsmingas padėkos 
pamaldas. Tečiaus įsimaišius 
prezidentui Hinderburgui, areš
tuotieji kunigai tapo paliuosuo- 
ti.

Naziai skundžia teismui 
Lenkiją

Vokietijos valdžia kreipėsi j 
Haagos arbitracijos teismą, 
prašydama išduoti laikinį už
draudimą Lenkijai, kad ji ne
galėtų vykinti prieš vokiečius 
dvarininkus žemės reformos įs-

MONTREAL, liepos 5. — 
Kanados geležinkelių darbinin
kų unija pranešė samdytojams, 
kad ji griežtai atsisako priim
ti naują 10 nuoš. algų nukapo- 
jimą, nes ji ir taip užtektinai 
algų nukapojimų yra priėmu
si. Unija sutinka dar vienus 
metus dirbti už dabartinį nu- 
kapojimą, bet naujas algų ka
pojimas yra nepateisinamas.

Japonai areštavo 30 ru
sų neva už šnipinėjimų

par- 
rei- 
da-
su-

TOKIO, liepos 5. — Oficialė 
žinių agentūra Rango praneša, 
kad Japonijos policija suėmė 
4,000 tonų rusų laivą ir 100 
tonų rusų žvejų valtį prie ne
gyvenamos Makkanro salos, Ku- 
riles grupėj. Daugiau kaip 30 
rusų areštuota. Juos įtariama 
šnipinėjus Kuriles salų apielin- 
kėj.

Abelnai japonai dabar serga 
šnipinėjimo manija ir policija 
veik kiekvieną svetimšalį nu
žiūri kaipo šnipą.

Rusija tikisi pripažini
mo dar šį menesį

RYGA, liepos 5. — Rusijos 
užsienio reikalų komisariatas 
tikisi, kad Amerika pripažins 
sovietų Rusiją dar šį mėnesį. 
Litvinovas jau veda derybas 
su Amerikos atstovais Londono 
konferencijoje dėl atnaujinimo 
diplomatinių ryšių. Rusiją tą 
įvykį (didžiausios kapitalisti
nės valstybės pripažinimą) ren
giasi iškilmingai paminėti.

NEW YORK, liepos 5.— 142 
Amerikos kolegijų prezidentai 
ir 77 žymus mokslininkai pa
siuntė Vokietijos universite
tams pareiškimą, kuriame Vo
kietija kviečiama kiek draugiš
kiau elgtis su tautinėmis ma
žumomis ir paliauti persekiojus 
žydus.

NEW YORK, liepos 5. — 
Barka S. G. Milder, kuri su 5 
žmonėmis buvo velkama New 
Jersey pakraščiais, prapuolė 
laike audros ir niekur nesuran
dama.

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 
8:29.
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ŽADA PLASNOTI APLINK PASAULĮ

Atrementuotas aeroplanas “Winnie Mae”, su kuriuo lakūnas Wiley Post rengiasi skristi aplink 
pasaulį. Su tuo pačiu aeroplanu, ,Wiley Post ir Harold Gatty jau kantą apskrido pasaulį. Post 
mėgins pagerinti savo ir draugo padarytą 8 dienų rekordą.

Ekonominė konfe
rencija, manoma, ei 
na prie užsidarymo

šalys dagi skolų 
jų pinigai puola 
nori auksu juos

185 žmonės žuvo 
švenčiant liepos 4 d.

Amerika nieko naujo nebegali 
pasiūlyti konferencijai ir ji 
veikiausia dar šiandie 
nutraukta neaprybotam 
kui.

bus 
lai-

LONDONAS, liep. 5. — Pre
zidentas Rooseveltas šiandie 
turėjo pasikalbėjimu telefonu 
su valstybės sekretorium Hull 
ir įsakė dėti pastangas palai
kyti ekonominę konferenciją, 
neleidžiant jai visai pakrikti. 
Tečiaus kadangi Rooseveltas 
nesutinka daryti jokių nusilei
dimų pinigų klausime, o Euro
pa nesutinka nieko kito svar
styti, tai nematoma kitos išei
ties, kaip konferenciją nu
traukti. Rooseveltas mano, kad 
prieš konferenciją stovi daug 
kitų svarbių klausimų, bet jei
gu Europa nenori jų svarstyti, 
tai ji gali daryti kas jai tinka. 
O Jungt. Valstijos gi eis savo 
keliu ir ieškos išeities iš dabar
tinės depresijos be svetimos pa- 
gelbos.

Rytoj susirinks vyriausias 
konferencijos komitetas svars
tyti konferencijos uždarymą 
neaprybotam laikui. Amerikos 
delegatai tam konferencijos už
darymui nebesipriešins, taip 
kad aukso bloko siūlymas kon
ferenciją nutraukti 
praeis.

Šiandie Amerika 
susitarė dėl bendro
kuris palaikytų konferenciją 
gyvą, kad galima butų ją iš- 
naujo sušaukti, jei dalyvaujan
čios valstybės išreikštų pagei
davimą.
Amerika neprisirengus gryšti 

prie aukso
VVASHINGTON, liepos 5. — 

Laikydamos savo nusistatymo, 
kad reikia pirmiausia pakelti 
kainas šalies viduje, Jungt. 
Valstijos nėra prisirengusios 
nuimti aukso embargo, ar gryš
ti prie aukso pagrindo pini
gams. Del tos priežasties Ame
riką nesutinka nė laikinai sta
bilizuoti savo pinigus. Kad tai 
padaryti, reikėtų išgabenti už
sienin daug aukso paremti do
lerį, o to Amerika nesutinka 
daryti. Rooseveltas be to nori, 
kad kiekviena šalis pirmiausia

veikiausia

ir Anglija 
pareiškimo,

BUENOS AIRES, liepos 5.— 
Kadangi valdžia neleido pašar
voti viešoje vietoje buvusį Ar- kuo jKienviena saus pirmiausia 
gentinos prezidentą Hipolito stabilizuotų savo pinigus šalies 
Yrigoyen, tai jo duktė atmetė viduje, tai tada patys pinigai 
kabineto pasiūlytas iškilmingas stabilizuosis ir užsienio biržoje.

šiandie pasiuntė 
naujus 

kurių turinį tik

nubalansavęs biudžetų ir nieku- 
rios to bloko 
nemoka, tai 
ir todėl jos 
palaikyti.

Prezidentas
Amerikos delegacijai 
pasiūlymus, 
patys delegatai paskelbs, jei 
matys reikalo. Tuo jis tikisi iš
gelbėti konferenciją, kas yra 
labai abejotina.

Daugiausia aukų pasiėmė auto
mobiliai ir mažiausia fejer
verkai.

Naziai padalins Vo 
kieti jos gyventojus 

į dvi rūšis
BERLYNAS, liep. 5. — Na- 

ziai ruošia naujus pilitybės įs
tatymus, sulig kuriais gyven
tojai bus padalinti į dvi rūšis. 
‘IPirmoji klesa” susidės iš na- 
zių ir jų pagelbininkų, o prie 
“antros klesos” bus priskaity- 
ti visi kiti gyventojai ir jų 
teisės bus žymiai susiaurintos. 
Tie gi socialistai ir taikos šali
ninkai, kurie pabėgo į užsienį 
visai negaus pilietybės teisių.

Nežiūrint vokiečių skundimo
si, kad gyventojų skaičius ma
žėja, paskelbtas cenzas rodo, 
kad per pastaruosius 3 metus 
skaičius Vokietijos gyventojų 
padidėjo arti 3,000,000. Naziai 
ypač šaukia, kad Lenkijos ko
ridorius, kuris atskiria nuo Vo
kietijos Rytų Prūsiją, baigia 
ištuštinti Rytų Prūsiją, nes esą 
visi gyventojai ją apleidžia. 
Tečiaus cenzas parodo, kad ir 
skaičius Rytų Prūsijos gyven
tojų padidėjo 80,000. Viso gy
ventojų Vokietija turi virš 65,- 
000,000.

CHICAGO. — Ikišiol surink
tomis toli dar nepilnomis ži
niomis, švenčiant Amerikos ne
priklausomybės dieną — liepos 
4 d., įvairiose nelaimėse žuvo 
185 žmonės.

Pirmiau tą dieną daugiausia 
žmonių žūdavo nuo fejerverkų 
ir šaudymo. Dabar padėtis pa
sikeitė: dabar daugiausia žmo
nių žųsta nuo automobilių. Nuo 
fejerverkų šiemet, kiek ikišiol 
žinoma, žuvo tik 7 žmonės vi
soje šalyje. Bet užtai automo
biliai pasiėmė 82 aukas, ne
skaitant kelių šimtų sužeistų. 
Prigėrė 58 žmonės ir visose 
kitokiose nelaimėse žuvo 38 žm. 
Ypač daug nelaimių buvo su 
aeroplanais, kuriose žuvo ne
mažai lakūnų.

Tečiaus skaičius sužeistų nuo 
fejerverkų yra labai didelis. 
Vien New Yorke sužeista apie 
1,000 žmonių, daugiausia vai
kų.
. Betgi šiemet mažiau žmonių 
žuvo, negu pernai. Pernai 
pos 4 d. nelaimėse žuvo 
žmonės.

lie-
243

Žuvo šokant para 
siutu
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Lietuva ir Rusija Pasirašė 
Nepuolimo Sutartį

Sutartis tapo pasirašyta Londone Litvino 
vo ir Sidzikausko. Tai jau 10 šalių 

pasirašė panašią sutartį
LONDONAS, liepos 5. — 

Šiandie sovietų Rusijos užsie
nio reikalų komisaras Maksim 
Litvinov ir Lietuvos atstovas 
V. Sidzikauskas pasirašė nepuo
limo sutartį tarp Rusijos ir 
Lietuvos.

Sutartis yra panaši tai, ko
kią šią savaitę pasirašė kitos 
devynios Rusijos kaimyninės 
valstybės.

VARŠAVA, liepos 5. — Ofi- 
cialis valdžios laikraštis Gazeta 
Polska reiškia didelio pasiten
kinimo dėl Rusijos komisaro 
Litvinovo pasisekimo padaryti 
nepuolimo sutartis su visa eile 
kaimyninių valstybių. Lenkai 
sako, kad tai yra rytų Euro
pos atsakymas į Mussolinio ke
turių valstybių paktą, kuris 
buk siekiasi taip pertvarkyti 
Europos sienas, kad iš to butų 
naudos Vokietijai.

500 žmonių žuvo au 
tomobilių nelaimė

se Chicagoje
CHICAGO. — Iki vakar die

nos šiemet automobilių nelai
mėse Chicagoje žuvo jau 500 
žmonių. Tai visgi mažiau negu 
pereitais metais, nes pernai iki 
šios dienos buvo žuvę 562 žmo
nės.

Pakels duonos kaina 
Chicagoje

,♦ I♦ • ■ i

ir čenštoriai rengiasi 
savaitę pakelti duo- 
po 1c ant 1 sv.

kaina galbūt bus pa-

CHICAGO. — Duonkepyklų 
savininkai 
ateinančią 
nos kainą 
paliuko.

Duonos
kelta ir visoje šalyje.

Duonkepyklos mano 
duonos kainą dar 1c vėliau va
sarą.

pakelti

Katalikai nuo savo uni
versiteto atsisakys?

Indianos angliaka
siai protestuoja prieš 

samdytojų sąlygas
TERRE HAUTE, Ind., liep. 

5. — Angliakasių unijos 11 
distriktas pasiuntė Washingto- 
nan protestą prieš kasyklų sa
vininkų nustatytas biznio ve
dimo ir darbo sąlygas.

Tą protestą paremti išvyko 
Washingtonan ir unijos virši
ninkai. Distrikto prezidentas 
Timko prieš išvažiuodamas pa
reiškė:

“Svarbiausias tikslas “Na- 
tional Industrial Recovery Act” 
yra pakelti algas, 
palaikyti 
tumoj ir 
landas, 
sąlygose
lygos, jei bus priimtos, dar la
biau nužemins algas ir nesu
trumpina darbo dienos valan
dų.”

arba bent 
jas dabartinėj augš- 

sutrumpinti darbo va- 
Samdytojų pasiūlytose 
to nėra. Faktinai, są-

Vedybos ir perskiros 
sumažėjo .

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
liepos 4. — šį miestą pereitą 
naktį aplankė uraganas, lietaus 
audra, du žemės nuslinkimai, 
žemės drebėjimas ir didelis 
gaisras. Trys žmonės liko su
žeisti; penki namai sugriauti 
žemės drebėjimo, sudegė gi te
atras ir pustuzinis sankrovų.

V/ASHINGTON, liepos 5. — 
Prez. Rooseveltas šiandie išlei
do įsakymą federalinių darbi
ninkų algų nukapojimą 15 nuoš. 
prailginti iki sausio 1 d.

BURBANK, Cal., liepos 
Keturi Henry Epštein iš 
Angeles, šeimynos nariai
Užmušti, kai jų automobilius 
kryžkelėj susidūrė su pasažie- 
riniu traukiniu.

5.—
Los
liko

MARTINSVILLE, III., liepos 
5. — Penki plėšikai J užpuolė 
vietos banką ir pabėgo pastvė
rę apie $2,000.

CHICAGO. — Užvakar vaka
re baigiant liepos 4 d. iškilmes 
pasaulinėj parodoj, matant 75,- 
000 žmonių, iš aeroplano šoko 
Joseph Wilson, kad nusileisti 
parašiutu. Bet dėl nežinomos 
priežasities parašiutas neatsida
rė įr Wilson, kaip akmuo, nu
krito ežeran iš 1,800 pėdų augš- 
tumos. '

KAUNAS.—Iš katalikų sferų 
teko sužinoti, kad katalikai 
nuo katalikų universiteto stei
gimo atsisakysią dėl sunkiai į- 
veikiamų kliūčių. Tačiau iš 
katalikų universitetui steigti 
surinktų pinigų esą gaunama 
per metus iki 40,000 lt. procen
tų. Tais procentais jau nau
dojasi per 10 studentų ateitinin
kų gaucĮami stipendijas moks
lus eiti užsieny ir rengtis pro
fesūrai ar doktoratams. To pa
ties fondo lėšomis išvyko už
sienin “Ryto” redakcijos narys 
p-lė Labanauskaitė.

Kiaušinius veš ir j Aus
triją.

Pademarklinyje 
mos 3 pradžios 

kyklos

stato
mo-

ministeALYTUS.—Švietimo 
rija šią vasarą baigs statyti 3 
dvikomplektines pradžios mo
kyklas. Mokyklos iš lauko pu
sės atrodys gana gražiai, bet vi
daus suplanavimas prastas. Ma
noma, kad švietimo ministerija 
daugiau tokio tipo mokyklų ne
statys.

LOS ANGELES, Cal., liepos
— Willard Brand Clothes 

Co. pakėlė algas savo 200 dar
bininkų 22 nuoš

5.

Lietuva yra gavusi kontin
gentą — 120 to gegužės — 
spalių mėn. laikotarpy—kiau
šinių įvežti Austrijon. Tai nau 
ja kiaušinių rinka ir darys 
įtakos į kiaušinių kainas Lie
tuvos vidaus rinkoje.

WASHINGTON, liepos 5. — 
Vedybos pernai, dėl depresijos, 
sumažėjo 7.5 nuoš., palyginant 
su 1931 m. Bet dar labiau su
mažėjo perskiros. Jos sumažėjo 
12.7 nuoš.

Pernai buvo 981,759 vedybos 
ir 183,664 perskiros. Arba ant 
kas 6 vedybų buvo 1 perski-

Mažiausia perskirų buvo 
o daugiausia — W.

ros. 
Ne vado j, 
Va.

Bet ir 
perskirų 
mažesnis

užpernai vedybų ir 
skaičius buvo daug 

už 1930 m.

Alaus statinė užmušė 
moterį

ŠIAULIAI. — Kriukų vai. 
šeivakojų kaime pas Teodorą 
Geležinienę netikėtai sprogusi 
naminio alaus statine sužeidė 
ją ir taip sunkiai, jog, atga
benta į Šiaulių miesto ligoninę, 
T. Geležinienė gegužės 29 d. 
nuo žaizdų mirė.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursą.

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
• Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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WISCONSINO LIETUVIU SOCIALISTU IR 
SIMPATIZATORIU DOME1

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
60 kp., Grand Rapids, Mich., 
pirmoji atliko tikrai gerą ir 
naudingą darbą, atsišaukdama 
į LSS. narius ir sykiu į LSS. 
Pild. Komitetą ragindama su
šaukti LSS. suvažiavimą. Kaip 
nariai ir pritarėjai, taip ir LSS. 
Pild. K-tas pritarė tam pasiū
lymui ir nutarė šaukti LSS. 
narių ir simpatizatorių suva
žiavimą liepos 15 d., Chicagoje. 
Vieta ir laikas suvažiavimo 
jau buvo pranešti “Naujieno
se” ir “Keleivyje”, tik dabar 
lieka padaryti, kad tas suva
žiavimas butų skaitlingas ir 
naudingas visos Amerikos lie
tuvių pažangią j am judėjimui. 
Suvažiavimas įvyksta Chicago
je, Amerikos centre, į kur yra 
paranku atvykti iš visų Ame
rikos dalių, taipjau ir iš arti
mesnių Kanados lietuvių kolo
nijų. Konferencijoje bus pro
gos dalyvauti ne tik LSS. na
riams, bet ir visiems laisvų pa
žiūrų lietuviams, kurie simpa
tizuoja socialistiniam ir abel- 
nai pažangiam lietuvių judėji
mui.

Liet. Socialistų Sąjunga ski
limo laiku, 1919 metais, turėjo 
apie 7,000 narių ir buvo tvir
ta lietuvių organizacija, kuri 
kartu su LDLD. yra daug kul
tūrinio darbo nuveikusi, kartu 
veikliai dalyvaudama ir politi
koje. Abi organizacijos yra iš
leidusios daug naudingų kny
gų, surengusios nesuskaitomą 
daugybę vakarų ir prakalbų ir 
yra daug prisidėjusios prie pa
kėlimo kultūrinio stovio visos 
lietuvių išeivijos Amerikoje. 
Bet štai užėjo komunistinė epi
demija. Susirgę komunizmo li
ga šaukė, kad jau viskas yra 
prirengta, tiktai reikia atsi
mesti nuo Socialistų partijos 
ir smarkiau šuktelėti, kaip, be
matant įvyks revoliucija visa
me pasaulyje, dabartinės val
džios bus nuverstos ir bus įs
teigtas komunizmas. šiems 
skambiems, bet tuštiems Šu
kiams patikėjo ir didžiuma 
LSS. narių ir atsimetė nuo 
LSS. ir Soc. partijos. Bet kas 
iš to išėjo? Štai praėjo 14 me
tų, bet komunistų Šukiai tik 
Šukiais ir pasiliko. Jie jokio 
naudingo darbo neatliko, tik 

• usiskaldė į dar smulkesnes 
frakcijas vieni kitiems pra
keiksmus rašinėja ir visaip vie
ni kitus šmeižia. Politikoje gi 
jie gTyšta prie balsavimo, kurį 
pirmiau taip niekino; reiškia, 
eina į tą patį kelią, iš kurio 
jie pirmiau buvo pabėgę. Bet 
žalos visam pažangiąjam lie
tuvių judėjimui jie yra pada
rę labai daug. Jie pasėjo demo
ralizaciją, išugdė apatiją, su
griovė daugelį pirmiau buvusių 
veiklių organizacijų ir sustip
rino atgaleiviškąjį elementą. 
Pati LSS., netekusi didžiumos 
narių ir įsivyravus visuomenėj 
apatijai, irgi apmirė ir nebero
dė didesnio veiklumo, tik ret
karčiais vienur kitur surengda
ma prakalbas. LDLD., kuri lei
do naudingas knygas ir dirbo 
platų kulturinį darbą, visai pa
liovė veikusi.

Dabar pažangieji Amerikos 
lietuviai neturi jokios tvirtes
nės politinės ir kultūrinės or
ganizacijos ir todėl visas lie
tuvių judėjimas yra apmiręs. 
Delei to ima įsigalėti atgalei- 
viškasis elementas ir visokie 
diktatūrų garbintojai. Tas tu
rėtų versti visus pažangiuosius 
lietuvius subrusti ir pradėti 
tvirčiau organizuotis, atbūda
vote savo organizacijas ir išplė
sti visą savo veikimą.

Be to ir tarptautinėje politi
koje dabar pergyvename labai 
svarbius laikus. Visur gyveni
mas virte ^verda, kasdie kįla vis

Keliaukite Lietuvon
“Naujienų” Laivakorčių

Patarnavimu

nauji klausimai, kurie reikalau
ja iš kiekvieno mus atsakymo, 
štai jau kelinti metai siaučia 
smarki depresija. Vienur kitur 
dygsta diktatoriai. Darbininko 
ir sykiu smulkaus biznieriaus 
būvis darosi vis sunkesnis. 
Prieš kelis metus, jei kas bu
vo apsukresnis ir įėjęs į biznį 
pasidarė geresnį gyvenimą, tai 
manė, kad jo gyvenimas jau 
yra užtikrintas. Dabar ir jie 
atsidūrė skurdžių eilėse, nes 
depresija sunaikino visas jų 
sutaupąs, o ir smulkusis biz
nierius liko iš biznio išstum
tas, jo biznį paveržus stam- 
biąjani bizniui. Gyvenimas da
bar taip sparčiai keičiasi, kad 
visiems, kaip darbininkams, 
taip ir smulkiems biznieriams 
reikia organizuotis, kad galė
jus eiti kartu su gyvenimu. 
Tik ką užsibaigusioj nepapras
toj kongreso sesijoj tapo pri
imtas taip vadinamas “National 
Industry Recovery Act”, kuris 
duoda darbininkams teisę or
ganizuotis, kad apginti savo 
reikalus. Jeigu jau kongresma- 
nai numatė tą reikalą, tai dar 
svarbiau patiems darbininkams 
tą reikalą suprasti ir kuogrei- 
čiausia pradėti organizuotis 
ekonominiai ir politiniai, kad 
bendromis jėgomis iškovoti sau 
geresnį būvį. Technika vystosi 
nepaprastu spartumu ir jeigu 
darbininkai ir toliau dirbs ilgas 
valandas, ir už dabo atlygini
mą, tai susidarys dar didesnė 
overprodukcija, darbininkai at
sidurs dar didesniame skurde, 
Amerikos kapitalas gi turės 
ieškotis sau naujų rinkų užsie
niuose. O tas galės privesti 
prie dar baisesnio karo, negu 
buvusis pasaulinis karas.

Musų draugai socialistai ir 
visi pažangieji žmonės visose 
šalyse kovoja už liaudies rei
kalus. Dirba jie ir Lietuvoje,- 
kur jie rengia dirvą atsteigi- 
mui laisvos Lietuvos. Mums 
gyvenantiems Amerikoje ir dar 
turintiems žodžio ir spaudos 
laisvę, yra būtinas reikalas 
dirbti, kad sukurti stiprią lais
vą organizaciją, kuri dirbtų ne 
tik ant vietos, bet ir pagelbė
tų Lietuvos draugams. Tokia 
organizacija yra Lietuvių So
cialistų Sąjunga, kuri turi aiš
kų nusistatymą, kilnius siekius 
ir niekad savo nusistatymo ne
mainė ir nesvyravo, bet visuo
met sugebėjo eiti tiesiu keliu 
ir įstengė skubiai duoti teisin
gus atsakymus. į įvairius pai
nius gyvenimo klausimus. Ji 
galėtų vėl platinti išeivijoje 
laisvą apšvietą ir palaikyti lie
tuvybę tarp čia augusių jau
nuolių, bei auklėti tarp jų kla
sinę sąmonę. Tik reikia šią or
ganizaciją padaryti tokią pat 
stiprią ir veiklią, kokia ji bu
vo praeityje.

Šiam LSS. atgaivinimui pa
grindą ir turi duoti busiantis 
LSS. suvažiavimas, kuris įvyks 
liepos 15 d., Chicagoje. Šiame 
suvažiavime galėsime apsvars
tyti ir visus kitus Amerikos 
lietuvius rūpinančius klausimus. 
Tik reikia noro ir pasiryžimo.

Aš nuo savęs kviečiu buvu
sius sąjungiečius ir pritarėjus 
dalyvauti šioje svarbioje kon
ferencijoje. Kviečiu dalyvauti 
iš visų kolonijų, o ypatingai iš 
Wisconsino valstijos — Keno- 
sha, Rfccine, Milwaukee, She- 
boygan ir k. Jeigu kas jums 
yra neaišku, tai galite kreip
tis žemiau nurodytu adresu. 
Gal bus galima susitarti vi
siems kartu vykti tą dieną j 
Chicago, sudarant didelę Wis- 
consino lietuvių delegaciją. 
Kaip LSS. Pild. K-tas paskelbė, 
konferencija įvyks Lietuvių 
Auditorijoje, 2 vai. po piet, 
Šeštadienį, liepos 15 d. Pada
rykime šį suvažiavimą skait
lingą ir gausų naudingais nu
tarimais, kad jis užmegstų nau
jus ryšius tąrp pažangiųjų 
Amerikos lietuvių.

KONGRESMONŲ PASKUTINĖS DIENOS WASHINGTONE

Kongresas išsiskirstė kiek laiko atgal, bet senatoriai Frederick Steiwer (Oregon) ir Bronson 
Cutting (New Mexico) (apačioj) tebejaučia Skaudaus smūgio pasekmes. Jie ėjo prieš Roose- 
veltą veteranų pensijų Diliaus klausime. Booseveltas laimėjo. Viršuj kongresmonas Shulte at-
sisveikina su atstovų buto “spykeriu” Rainey (Illinois).

VVisconsiniečiai atsiliepkite, 
rašydami ar asmeniškai atsi
lankydami pas žemiau pasira
šiusį. —J. Marcinkevičių?, 
4508 — 8th Avė., Kenosha, Wis.

Dar apie Olšausko 
nužudymą

Kulka perėjo per širdį ir iš
laužė šonkaulį. Daug mal
dų už jo vėlę. Olšausko nu
žudymu susidomėjimas už
sieny ir Lietuvoje.

“ *—r— i
KAUNAS, birž. 20. — Eks- 

praloto Konstantino Olšausko 
nužudymu susidomėjo ne tik 
Lietuva, bet ir užsienis: antai,

lokio išplėšimo. Šauta lik vie
ną sykį, bet tas suvis buvo 
klasiškai taiklus ir mirtingas.

Toliau tyrinėjant paaiškėjo, 
kaip buvo prisirengta ekspra
lotą Olšauską nušauti. Už 30 
metrų nuo los vietos, kur eks- 
pralotas Olšauskas buvo nu
šauta?, rasta padaryta palapi
nė. Palapinė tokia, kokią da
ro tetervinų medžiotojai: ap
sikrauna medžių šakelėmis 
kad paukštis nematytų ir kai 
tetervinas prilekia — šauna.

> j
Važiavęs berniukas ratuose 

sėdėjo šalia ekspraloto ir jis 
liko nepaliestas,n tačiau taip 
išsigando, kad, ir. dabar tebė
ra apkvaišęs.

Kaip sužinojo policija. Su-
užsienio radijo stotys ir spau
da plačiai mini Olšausko nu
šovimą ir charakterizuoja jo 
asmenį pavaizduodami aud
ringą Olšausko gyvenimą, jo 
romansus ir vieno jų finalą, 
nuvedusį Olšauską į kalėji
mą.

Lietuvoje, ypač Žemaitijo
je, apie nieką kita dabar ne
kalbama, kaip tik apie Olšau
sko nužudymą.

Vakar žmonės buriaisi va
žiavo iš Palangos, Kretingos ir 
bendrai, tos apylinkės į Bū
tingę, kur gulėjo nužudytas 
ekspralotas Olšauskas. Tik 
smalsuoliai apsiliko: policija, 
tyrinėdama pėdsakus, negali 
leisti minios prie lavono ir 
žmonės, atrūktais veidais į 
Būtingę, turi grįžti iš kur at
ėję.

Pasirodo, kad dievobaimin
gų moterų tarpe Olšauskas, 
kaip aukšto rango dvasiškis, 
turėjo daug garbintojų, kurios 
dėl Birštono tragedijos OI- 
šauską laiko nekaltu, nekaltai 
apkaltintu ir dabar meldžias 
už jo vėlę. Vakar daug maldų 
už Olšauską buvo ne tik Kre
tingos ir kitose Žemaitijos 
bažnyčiose, bet ir Kaune.

Kaip jau rašėme, vakar per 
dieną Olšausko lavonas išgu
lėjo nužudymo vietoje, Būtin
gės miške, to reikalauja įsta
tymai, procesas. Vakar į nu
žudymo vietą atvyko Kretin
gos apskr. gydytojas,' apskri
ties viršininkas, teismo tardy
tojas ir padarė Olšausko la
vono skrodimą. Gydytojas 
konstatavo, kad mirtis įvyko 
urnai, nes kulka iš užpakalio 
perėjo per širdį, užkliudė 
plautį ir .išlauže vieną šon
kaulį. į Kulka pew^rus Olšau
sko kęuŲnęį nušvilpi Itpjy n.

Ekspertaiprįeiha išvadą, 
kad greičiausia šauta iš kari
ško šautuvo, nes jei butų šau
ta iš parabelio arba kito ug- 
niašuvio pąbtiklo, tai nebūtų

skambėjus miške šūviui, Ol
šauskas krito negyvas, o ber
niukas pradėjo ne savo balsu 
klykti. Keliu važiavę žmonės 
pasiskubino į šauksmo vietą. 
Radę negyvą žmogų, kunigo 
rūbuose, pasiskubino pranešti 
policijai. Kadangi nuo Būtin
gės arčiausiai yįra Darbėnų 
valsčius, tai apie įvykį ir buvo 
pranešta Darbėnų valsčiaus 
policijai. Tačiau kol žmonės 
nuvyko į Darbėnus, kol atva-

apygard. teismo svarb. bylų 
teismo tardytojas p. Jonkus.

Iš Kauno su braižytojais ir 
fotografais vakar išvažiavo 
kriminalinės policijos II sk. 
virš. p. Pamataitis.

Katalikai, ceremonijų šali
ninkai', tuojau susidomėjo, 
kaip Konstantinas Olšauskas 
bus laidojamas.

Olšauskas busiąs palaido
tas trečiadienį arba ketvirta
dienį.

Stambus Nebojimas
yra g-eraa terminas ttenia vyrami ir mote
rimi, Huriemi stokoja ryvumo Ir apfikų — 
yra tik pusiau tiek tvirti, klek jie turėtų 
bvH

Nuga-Tone
Mat, kurijos tribunolas iš 

Olšausko praloto žiedą yra 
atėmęs, bet šventinimus iš ku
nigo niekas negali atimti ir 
dėlto Olšauskas ir ilgus kuni
go rubus vilkėjo ir mišias lai
kė. Taigi Telšių vyskupijos 
kurija pasitarus su Kauno 
Metropolija nusprendus leisti 
ekspralotą Olšauską laidoti li
turginiais kunigo rūbais tik be 
praloto žiedo. Kur Olšauskas 
bus palaidotas — dar nenusi- 
stalyta. Kaimynai ir giminės 
norį jį palaidoti Darbėnuose, 
Kretingos dvasiškiai Kretin
goje,

yra Gydytojam Specialisto preakripcija. ku
ri sutelkia reresnę sveikata, daurlaus spė
kų. ir daugiaus jryvuino tūkstančiams vyrų 
ir moterų viri keturiasdelimts arba ketu- 
riasdclimts penkių metų amžiaus. Jūsų 
vaistininkas parduos jums vieno mėnesio 
vartojimui NUCJA-TONE tabletkų už vieną 
dolerj. tikrieji yra pilnai garantuoti —ne
priimkite užvaduotojus — jus galite rauti 
tikrąsias.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

žiavo policija, minimum va
landa laiko praėjo, taigi už
puolikas turėjo laiko nuo Bū
tingės gerokai atitolti. Užpuo
likui nepaprastai patogu tas, 
kad ten aplink krūmai, o to
liau prasideda dideli ir tan
kus miškai. Tačiau kriminali
nė ir viešoji policija, ką gali 
daro: apsuptas miškas; stro
piausiai tyrinėjamos visos 
aplinkybės; sustiprintas sie
nos perėjimas. Be to, musų 
kriminalinė policija įspėjo 
Latvijos kriminalinę policiją.

Latviai taip pat sustiprino 
sargybą prie sienos, sukelta 
Liepoj aus ir kitų šioj pusčj 
Rygos miestų policija.

Tačiau kol kas užpuolikas
nesugautas. Dabar kriminali
nė policija stengias nustatyti, 
kas galėjo Olšauską nušauti. 
Viena tik esą aišku, kad už
puolikas gerai žinojo Olšaus
ko kelionę, darė neatsitikti
nai, o gerai apgalvojęs, prisi
rengęs.

Kretinga dabar tapo sensa
cijos ir tardymo centru. Iš 
Šiaulių be kriminalinės poli
cijos valdininkų išvažiavo į 
Darbėnus ir Būtingę Šiaulių

'—------- . ............. . „

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

■Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ SEKSKURSE OS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS 20-tą DIENĄ
Laivu

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivu “Ile De France”

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu j 

Klaipėdą arba Kauną.
Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand St., Brooklyn. N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO.,
193 Grand 6u Brooklyn. N. Y.

T. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Newark. N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway, 
€0. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Superiot St., 
Cleveland, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
?Qewark; N. J.

JOHN ŠEK^S. 4
Hartford, Conn'

“MAJESTIC”

PAUL -MOLIS. 1730—24 th Su 
Detroit,' Mich. . .

P. BARTKEVIČIUS.
. 678 Nortb Mite Sc. r ' 

Mdhtelio, Mass.
J. J. URBIAS. 187 Oak Street 

Lawrence, Mase.
J. ZEMĖNTAUSKAS, 

130 Congress Avenue, 
Waterhury. Conn.

C. J. WOSHNER. 122 Hornaday 
Road. 60. Pittsburgh, Pa.

A. VARASIUS. 1200 Canon Bu 
A.PVEL£CKISP*’5O1 South A«„ 

Bridgeport, Conn.
•n

-/•- “NAUJIENŲ”
1739 So. Halsted St., Chicago,. Iii

Prireugia.me Jr sutvarkome visus reikalingus kelionei jto* 
Ofisas atdaras kasdien iiuo 8 ryto Iki fe vak.ktimentus. ’

................ v *



Ketvirtadienis, liepos 6, ’33

MEDICINA Prezidentas Rooseveltas pavirto jurininku
*!*!***’Wili*W

atkirto

DAMERIG I N E

Pra

kuk Garsinkites “N-noseStimb
sušnabždėjo

NAUJIENŲ

Liepos 28, 1933sakote?

susini

ĮSIGYKITE pakol dar turime
Bunu

PARAŠYTAS KNYGAS

NAUJIENOS

THE GEEVUM GIRLS

ttoW/boorį

■jįsK’-Oį

Į Vieną Pusę
Į Abi Puses

-JNCTEAD, 
SHE \NENT

$99.00
161.50

nusišypsojo Stim- 
Man gal dėl visos tos

reikės persikrausyti viršuj j pi
gesnį butą?

—Aš kalbu apie aną gyve- 
atsakė rūsčiai daktaras.

būtinai reikia 
kambario bal- 
jani raudona

Dak ta
ku j eliu

Prieš 
vande-

Daktaras ilgai trainiojo, ba
dė ir beldė Stimbrą. Jis mušė 
Stimbrui kumščia į pašones ir 
klausinėjo:

—Skauda?
—Žinoma, skauda.
—O čia?

—Pateksite ten.
—Tamsta, turbut, nori pasa

kyti, kad cigarų rūkymas pa
kenks mano biudžetui ir man

įžiūri pacijentą? 
sakysime

Daktaras pasidarė nuolati 
niu Stimbrų gydytoju.
Kartą jis vėl apžiurėjo Stim

i

į voux«

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

Naujienų’ Laivakorčių 
Patarnavimu

—Darysim, stengsimės — pa
sižadėjo nelaimingas Stimbras

pabalo 
Ką gi tada veikti? 
paprastai geriate? 
valstybinės, lyke-

brą ir atsidusęs, palingavo 
galvą:

—Šį kartą — dalykas rim-

Daktaras ir Stimbrienė išė
jo į miegamąjį ieškoti vyro, 
bet jo ten nebuvo.

Rado jį svečių kambary. Jis 
sėdėjo sofoje ir iš bonkos gė
rė konjaką, o rankoj laikė 
didžiulį cigarą.

—Nežinau. Bet tu labai gel
tonas. Man nepatinka ta tavo 
spalva.

—Gerai—pasižadėjo Stimbras 
—pasistengsiu nebūti geltonas.

Stimbras pakilo ir išėjo j 
tarnybą.

Po dviejų dienų žmona vėl 
susirupinus pasakė:

—Žinai — tu vėl geltonas. 
Dargi iš to geltonumo lyg ir 
žalsvas. O veidai tiesiog rudi.

—Ką tu sakai?! Po velnių... 
Ot istorija...

—Tau, turbut, gerti nesveika. 
Kreipkis į daktarą.

—Visi daktarai sukčiai.

—Aha daktaras — sušuko 
jis mirktelėjęs viena akia — 
Sveikutis! Ar nemahote p. 
daktare, kad raudona spalva 
man kenksminga? Oro trūks
ta. Che, che... Parduodamas 
geras automobilis, vaikučiai! 
skubiai reikia pinigų važiuot 
į klubą ir jei, po velnių, neiš
trauksiu šiandie keletą stik
liukų, tai tempkite mane į tą 
Vagnerio operą. Cha, cha mie
las daktare. Lūžta motai ir 
trūksta visos krūtinių plėvės, 
truks ir Jūsų p. daktare, jei 
ne tuojau malonėsite apleisti 
sunkiai sergančio Stimbro pa
stogę. Taip, taip. Argi jau nie
kada nesimatysime. Na ką gį? 
Aš priprasiu... žemės drebėji
mo nebus. Lauk iš čia šuns 
puse! —H. Burgaitis.

“D. N.”

deda Vagnerio operos. Gauki
te bilietą.

—Kaip tik sušuko linksmai 
žmona. Mano pažįstami turi 
bilietus ir nori perleisti. Eisi
me abu. Vagneris — koks ma
lonumas!

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......... 75c
118 pusi. .

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............. 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ............................   50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip ? (vertimas) ....... .......... 75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ........................  ................. 50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi....... *........ 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ...........  $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

nimą-
Stimbras sukando lupas kai 

kankinys, priėjo prie stalčiaus 
ir pagriebęs dėžę cigarų išme
tė pro langą.

—Vyriškai!— tarė daktaras. 
—Dantj reikia traukti iš karto.

—Ir dantj?
Stimbras... Ir dantj reikės?

—Ne, dantį tuo tarpu nerei

Tai 
tuo 
ne-

I HOPĖTHtS DRE&S 
•\WILL BE DRV 
a k MORNIN&I r~T

kreipkitės į homeo
patą. Jis gal jums tik siuva 
mąją mašiną prirašys, 
šau!

Ir trenkęs duris išėjo 
Galima ir vartotą — 

liai prasitarė žmona.

HA3> SWEET 
DREAMS 
ABOUT HER 
LOVER,V<HO 
lS> H)R,FUR

Specialai VIENAI
SAVAITEI,LIEPOS 3
Sudedami Showers. lengvai {dedami, 
Chromo dengti, su firan-$Q A 
komis ................................ O. IU
NICKEL PLATED 

no ............................

—Gerti Tamstai negalima 
Tai mirtis.

—Ką Jus
Stimbras.—

—Ką Jus

—Apžiūrėkite mane atyd- 
žiau — maldavo Stimbras. Gal 
rasite ką nors lengvesnio, 
negu Vagnerį?. Komišką ope
rą, farsą arba... arba gal cir-

veik savižudybė! Ar norite 
neprarasti savo sveikatos li
kučius? — kreipės jis į išblyš
kusį Stimbrą.

—Noriu!
—Velniop klubą! Velniop 

kortas! Gultis 12 vai 
gulsiant trintis šaltu 
niu.

—Gerai... pasižadėjo 
ras... Triušiuos.

Porcelines rankenos, rezer
vuaro kranai, Specialiai EOft 
kiekvienas .......................

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedaliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

Reikia 
juos raminti. O muziką ar 
mėgstate?

—Operetę, saksafoną.
—Ne, tas netinka. Reikia 

rimtesnių dalykų, meniškes- 
nių Hm... Va ką! Poryt prasi-

— lai ką man, dėl 
meilės, daryti?

—Kada gulate?
—Trečią, ketvirtą

klube.
—Jis, p. daktare kortuoja— 

pasiskundė žmona.
—Ką ponia sakai!? Tai be

Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam? ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitf ii 
New Yorko.

VIDUTINfiS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St.» Chicago

jjou PROBABLV 
THOUGHT MISS 6EEVUM 
WOULT> 3EE HER 
ŠISTER'S NEWLV 
WASHED DRESS, 
TH1NR IT WAS> A 
GHOST, AND 12ET1RE 
IN WLD CONFUSlON,

BŪT—

savaitės daktaras vėl 
Stimbruose.

—Žmona man skambino, 
kad Jus naktį kliedėjote.

—Dievaži, nekliedėjau. Ku
rių galų man kliedėti?,

—Ot pažiūrėsim. Nusirenki
te. Che, che, che vyruti. Jūsų 
plaučiai

Stimbras 
pradėti su 
prekybines 
vo plaučių, 
pino.

—Tu sapnuodamas kosėjai 
Ar žinaisi?

aš miegojau.
kosėjai, girdi, tu ko
ne miegojai.
kodėl aš to nepastebė-

rio, alučio...
—Ir valstybinės negalima. Ir 

lykerio negalima ir alučio.
—Tai ar beverta tada gy

venti ?
žinoma verta. Reikia dau

giau domėtis kvrttura, filosofi-

Prezidentas Rooseveltas, užbai
gęs darbą Washingtone, išvyko 
atostogų. Atvaizde matyt jach
tas “Amberjack II”, kuriame 
Rooseveltas važinėja Naujosios 
Anglijos pakraščiais su savo 
sunais ir įgula. Pabaigęs 
atostogas, Roosevelt vėl dar
buojasi Washingtone.

Daktaras stuktelėjo Stimb
rui į tuštymą ir paklausė:

—Na ką, skauda?
—Ir dar kaip!
—Na matote. Geriau už 

Vagnerį nėra. Keista žmogys
ta... cirkas... Tai tas pats kai 
sergančiam reumatu duoti 
miltelius nuo kosulio. Medici
na, vyrui, tai toks dalykas, 
kad hm... hm!!nė cento neverti.

anaiptol nemanė 
daktaru leistis į 
operacijai* 
bet vis tik

Tuojaufs pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite j Naujienas pasitarti dėl dokumentų. 
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street
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THERE ARE REAL- 

M GHOST6 LIKĘ IT 
==SSAYS INTHISJ

Tai buvo rudenį.
Stimbras popiete atsigulė, 

bet neužmigo: jam vaidenos 
visokios ligos, epidemijos ir 
nelaimės. Jis pakilo ir buvo 
beeinąs pas žmoną, kai neti
kėtai išgirdo pasikalbėjimą:

—Jus turite padaryti, dak
tare.

—Jokiu budu! Jus nežinote 
jau nė ko prašyti. Reikia ži
not saiką.

-—Bet man 
pakeisti svečių 
dus. Sakykit 
spalva kenksminga.

—Nedarysiu to!
—Bet jus turite. Jus dėlto 

daktaras. Sugalvokite.
—Ponia Stimbriene...

jau kipšas žino! Juk su 
automobiliu jis vos mane 
sučiupo. Jeigu jis patirs 
Pirmuosius bandymus dar 
galima maždaug' pateisinti... 
Žinoma, rūkymas, gėrimas, 
kortos žalinga. Bet Vagneris, 
automobilis tai jau nachališ- 
kumas. Jus neturite nei takto 
nei logikos.

—Na gerai, daktare, pasku
tinį kartą. Daugiau neprašy
siu.

—Pasižadate?
—Taip. Garbės žodis!!
—Na paskutinį sykį. Lai

mink .Viešpatie! .....................

— Sakykite, susimildamas, 
nekankinkite, kas yra? —mal
davo Stimbras.

—Motoras!
—Argi esama tokios ligos? 

Tai tur būt psichomotoras?
—Ne, paprastas motoras. 

Jums negalima važiuoti veži
ku — vengti sutrenkimo. Gir
dite? Krutinės plėvė netvar
koj. Reikia motoro!

—Klausykite! — tarė Stim
bras. Tamsta gydytojas? Taip. 
Tamsta
Taip, jis, sakysime, serga. 
Gerai. Jus rašote jam recep
tą. Yra paprotys, kad su re
ceptu einama į vaistinę. Bet 
aš dar niekad negirdėjau, kad 
kas nors su receptu eitų į au
tomobilių garažą.

—Tamsta užmiršti fizinį 
gydymo metodą 
daktaras.

—O kas tai do muzika?
—Mechanoterapi j a.
—Keista 

bras 
krutinės plėvės neužtektų ir 
pigiam dviračiui, o jus užra
šote man visą automobilį.

Daktaras susiraukė:
—AŠ ne homeopatas. Nepa

tinka

(Feljetonas)
Begeriant kavą Stimbrienė 

atydžiai pažvelgė į vyrą ir ne
rimaudama paglostė jį.

—Kodėl tu, mielasai, toks pa
geltęs?

Stimbras nustebo: 
—Pageltęs? Ko man pagels-

sejai, o
—Tai 

jau?
—O tai dėl to, kad tu mie

gojai. Tau, žinoma, kenkia rū
kymas. Aš jau seniai šnairuo
ji/ j tavo storulius cigarus. 
Šiandien pašauksiu daktarą, te- 
apžiuri tave.

—Keista, o vakar departa
mente man kalbėjo, kad aš kaip 
tik pagerėjęs, pasveikęs.

—Oho!? Tai jau jeigu tam 
departamente pasakoja tau to
kius malonius daiktus— imk ir 
persikraustyk ten. žinoma, 
žmogus ieško kur giliai/, o žu
vis... irgi ieško to paties, kaip 
tai sakoma: mušasi kai žuvis 
į ledą. Aš kankinuosi kai žu
vis apie tave, pavargau...

—Šauk daktarą, šauk, šauk!!!
Daktaras vėl apžiurėjo Stim

brą. žinoma pasirodė teisi. Net 
nepažvelgęs j Stimbrą, dakta
ras išskėtė rankas ir sušuko:

—Oi, oi! Jums reikia liautis 
nikius... šiaip gali atsitikti 
graži štuka.

—Ką tai reiškia štuka?
Daktaras parodė pirštu į vir-

—Tai jau kad ne visi. Pasi
taiko ir ne sukčių. Matysi, aš 
pakviesiu savo daktarą, pas ku
rį žiemą gydžiausi. Labai ge
ras. Aš jam parašysiu ir po
piet ateis.

—Argi aš jau toks geltonas?
—Net baisu, žalias, rudas.
—žiurėjau į veidrodį. Rodos 

nieko.
—Taip... nusiminusi pratarė 

žmona. Reiškia žmona meluo
ja, o veidrodis ne? Reiškia 
veidrodis geresnis ? Tai kodėl 
gi tu neįsitaisai, kad veidrodis 
tau rytais kavą virtų, pietus, 
bučiuotų tave ir važinėtų su 
tavim į teatrą...

—Na šauk, šauk daktarą!!
Popiet atvažiavo gydytojas.
—Labas ponia Stimbriene. 

Aš gavau Jūsų raštuką ir tuoj 
apžiūrėsiu Jūsų vyrą.

Žiūrinėjo jį neilgai 
-*ras pakaleno Stimbrą 
pažiurėjo liežuvį ir įsitikinan

Dideliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE” 
a J.- A' • (43153 'Tonų įtalpos 64.000 arklių spėkos)

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važii/ojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:

TREČIA KLESA: TURISTINĖ KLESA:
Į Vieną Pusę ...........................  $130.50
Į Abi Puses ................     220.00

Valdžios Taksos atskirai $5.00

>
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GALILEO PASMERKIMAS

Lygiai 300 metų atgal, kaip šiandie, garsus Italijos 
astronomas ir mokslininkas, Galileo Galilei, apleido 
Romą po to, kai “šventoji” inkvizicija pasmerkė jį už 
“hereziją”.

Jisai buvo pasmerktas už tai, kad savo veikale apie 
“Dvi Pagrindines Pasaulio Sistemas” jisai įrodinėjo, 
jogei “Žemė sukasi, o Saulė stovi vietoje”, šita Galileo 
mintis prieštaravo katalikų bažnyčios “mokslui” apie 
pasaulį, paremtam senovės graikų filosofo Aristotelio 
idėja, jogei žemė tai — pasaulio centras, apie kurį su
kasi saulė ir mėnulis. Ta klaidinga Aristotelio mintis 
buvo brangi bažnyčios valdovams, kadangi, ji sutiko 
su Biblijos padavimais apie “pasaulio sutvėrimą”.

Biblija, arba vadinamas šventas raštas, pasakoja, 
kad žmogus buvo svarbiausias “Dievo tvarinys”, o žmo
gui gyventi Dievas davė žemę. Visus kitus dangaus kū
nus ji piešia, kaipo šviesas arba blizgučius žemės pa
gražinimui ir žmogaus patogumui.

Prieš Aristotelio mokslą, kuris tas naivias Biblijos 
pasakas “patvirtina”, pakėlė balsą gabus astronomas 
Kopernikas (Copernicus), bet katalikų bažnyčia Koper
niko “herezijas” uždraudė. Galileo priėmė Koperniko 
teoriją apie tai, kad žemė sukasi aplink savo “ašį” ir 
aplink saulę ir tuo užtraukė ant savęs papos Urbono 
VIII ir Inkvizicijos (bažnytinio teismo) rūstybę.

Pasirodžius Galileo veikalui 1632 metais, šventoji 
inkvizicija pareikalavo, kad autorius iš Florencijos ke
liautų į Romą. Numanydamas, kas jo laukia Romoje, 
jisai bandė išsisukti ir teisinosi esąs per senas atlikti 
tokią sunkia kelionę. Galileo tuomet buvo netoli 70 me
tų amžiaus. Bet papa liepė jam važiuoti; Galų gale,; va
sario 13 d. 1633 m. mokslininkas atvyko į papos sosti
nę. čia jį ėmė kamantinėti inkvizitoriai. Jisai buvo ap
kaltintas skelbimu idėjų, priešingų šventam raštui, ir 
nepaklusnumu bažnyčios autoritetui.

Paskutinis jo kvotimas įvyko tų pačių metų birže
lio 21 dieną. Inkvizicijos tribunolas, po baime kankini
mo, liepė jam prisipažinti, kad jisai tiki į uždraustą 
Koperniko teoriją. Galileo bandė užsiginti, sakydamas, 
kad po to, kai bažnyčios cenzūra pasmerkė Koperniko 
raštus, jisai jo teoriją atmetė. Tačiau ant rytojaus ji
sai buvo pašauktas į bažnyčią Santa Maria sapra Mi
nerva ir tenai jisai buvo priverstas viešai išsižadėti 
savo paklydimų, o šventasis teismas paskui paskelbė 
jam savo sprendimą. Galileo turėjo perskaityti pareiš
kimą, kuris skambėjo:

“Aš atsižadu paminėtųjų klaidų ir herezijų, 
prakeikiu ir su panieka atmetu jas... ir aš prisie
kiu niekuomet ateityje daugiau nesakyti ir neskelb
ti nieko žodžiu arba raštu, kas galėtų sukelti prieš 
mane panašų įtarimą; bet jeigu aš 
kokį heretiką arba įtariamą heretiką, 
skųsiu jį šitai šventai Įstaigai arba 
ir Teismo Nariui tos vietos, kurioje 
būti.”
Tai buvo tragingas reginys, kaip pražilęs senelis, 

kurį dėl jo nuopelnų mokslui gerbė visa Europa, turė
jo atsiklaupęs viešai užsiginti savo įsitikinimų. Septyni 
kardinolai sėdėjo paauksintose kedėse, klausydami to 
pažeminančio pareiškimo. Vėliaus buvo pasklidus le
genda, kad Galileo, atsistojęs po savo nužeminto užsi- 
gynimo, tarė: “E pur si muove” (O visgi ji sukasi), bet 
tikslus istorijos tyrinėjimai įrodė, kad tai netiesa. 
Mokslininko dvasią inkvizicijos teismas sutriuškino, ir 
jisai nebeturėjo drąsos pasakyti savo kankintojams, ką 
jisai mano.

Inkvizicijos teismas dar laikė Galileo po areštu iki 
24 dienos to paties mėnesio. Tuomet inkvizitoriai pa
smerkė jį, kaipo “stipriai įtariamą herezijoje”, kalėti 
pagal tribunolo nuožiūrą ir uždavė jam per trejus mė
tys vieną kaętą savaitėje atkalbėti septynes “metavo- 
nės psalmes”. Iš inkvizicijos rūmų, po teismo sprendi
mo, mokslininkas buvo perkeltas į Mediči pilį, o liepos 
6 d. jisai gavo leidimą išvažiuoti j Sieną. Galileo po to 
(įar gyveno 9 metus.

Praėjo 300 metų nuo to inkvizicijos teismo, ir kas 
diairite ęivjljzuotąme pasaulyje nežino, kad tiesa buvo 
ne papos ir jo kardinolų pusėje, bet GalUęp? Beje, iųes 
Šiandie iipome, kad ir GalįJeo klydo, nurydamas, jo

sąujf stovi vietoje. Vėlesni mokslo tyrinfjiinai įro

dė, kad juda ne tik saulė, bet ir tolimiausios žvaigždės. 
Dabar, Chicagos pasaulio parodoje spindulys nuo vie
nos tų tolimų žvaigždžių net uždegė šviesas. Tačiau 
Galileo mokymas, paremtas, kaip minėjome, genialaus 
Koperniko teorija, reiškė tuo laiku stambų žinksnį prie- 
kyn žmonijos minties progrese. O katalikų bažnyčios 
valdovai pavartojo savo galią tam progresui užkirsti 
kelią. Veltui!

. Kad ir Galileo neturėjo pakankamai fiziškos drą
sos paaukoti savo gyvybę už savo įsitikinimus, bet jo 
minties jėga pasirodė esanti stipresnė, negu “šventu
mu” pridengta despotų galybė. Pasaulis šiandie gerbia 
ne tą, ką jisai buvo priverstas sakyti po prievarta, bet 
tą, ką sugalvojo nevaržomas jo protas.

Da ir šiandie, deja, didelė dalis žmonijos neturi 
teisės laisvai protauti ir savo mintis reikšti. Šalia baž
nytinių tamsybės apaštalų, atsirado po pasaulio karo 
visokių diktatorių, kurių vieni neva “proletariato” var
du, kiti “tautos” vardu persekioja tuos, kurie priešta
rauja jų “šventiems raštams”. Tačiau nėra abejonės, 
kad ir šitie minties slopintojai anksčiau ar vėliau bus 
istorijos atmesti ir paniekinti.

Apžvalga
NAUJAS “VORWAERTS”

rašo “Trimite”, kaip 
esą Lietuvai turėti ry- 
pasaulio spauda. Jisai 
kad spauda reiškia pa-

korespondentų, bet jie infor
muoja ^Pabaltijo ir Vokieti
jos kai kuriuos laikraščius. 
Anglų, prancūzų, įtalų, ne
kalbant jau apie Ameriką bei 
kitas šalis, spauda savo at
stovų Lietuvoje neturi.” 
Lietuva negali palaikyti ry

šių nė su pasaulio spaudos or
ganizacija — “Tarptautine žur
nalistų Federacija”, kurios cen
tras yra Paryžiuje, kadangi 
Lietuvos spauda biedna ir ne
stengia apmokėti savo delega
tų keliones į tarptautinius 
spaudos kongresus, šiemet be
ne pirmą kartą Lietuvos atsto
vas nuvyko j kongresą.

Bet kodėl spauda Lietuvoje 
yra biedna? Todėl, kad Lietu
voje nėra spaudos laisvės.

Carizmo laikais per 40 me
tų lietuviškų laikraščių visai 
nebuvo galima Lietuvoje spau
sdinti. Paskui, kad ir valdžia 
nuėmė draudimą nuo lietuviškų 
spausdinių, bet ji uždėjo laik
raščiams ir knygoms kietą cen
zūrą.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
spaudą stengėsi visaip pažebo- 
ti klerikalai, kurie per ilgus 
metus valdė kraštą. Paskui at
ėjo gruodžio perversmas ir tau
tininkų diktatūra. Ji visai pri
slėgė spaudą, šiandie Lietuvos 
laikraščiai yra suvaržyti beveik 
labiau, negu kad jie buvo prie 
carOi

Kada visuomenė negali lais
vai kalbėti per spaudą, tada 
spauda pasidaro neįdomi žmo
nėms, ir ji skursta. Ant Lie
tuvos tautininkų puola sunki 
atsakomybė už tokį visuomenės 
dvasios slopinimą.

ravukuosc ir duobutėse ant 
kelminių ir prie kelminių 
dantų. Čia irgi ta pati puvimo 
priežastis - 
maisto, bet Čia, paprastai, 
minkštas maistas, lyg buizos 
formoj. Čia užsilikęs maistas 
tiek daug pavojingas, kaip 
kad tarpdanteje, ypatingai 
einant gulti, nes miegantis 
žmogus beveik kiekvienas tu
ri uždaręs burną ir tuomet 
susidaro geros aąlygos maisto 
puvimui. O supuvęs dalykas 
visur daro bledį, ypatingai 
dantims ir dar daugiau pavo
jaus, negu kur kitur. Taigi, 
nepamirškime po kiekvieno 
valgio dantis valyti, tuomet 
mažiau turėsime su jais var
go.

Trečia vieta, tai yra pagal 
smegenis, ir tas liečia visus 
dantis, kaip priešakinius, 
taip ir užpakalinius, čia dan
tų gedimas prasideda nuo ra
kščių scilių, kas yra beveik 
dar pavojingiau, nes žmo
gus visai nejaučia, arba nepa
tiria, umaus skausmo, tik 
kartais jau čia mažą skaudė
jimą, kuris vėl greitai prieina, 
kol puvimas daeina 
vio, o pasiekus gyvį, 
lama, koks rezultatas 
apsakomas skausmas.
nebežinome nei kur dingti. O 
dažniausiai tai pasitaiko nak-
— . ................... ■ ■ *■■■■■■■...................  , h d ■ ■■ į

nuo užsilikusio 
Čia,

išiina iŠ 
tuo dan- 
pasinau- 

save nu-

lį. O kur tada dingti? Vienas 
išėjimas — pačiam gydytis, o 
neturint vaistų, kuo gi gydy- 
sies? Tuomet dedame šaltą 
arba šiltą vandenį, o nuo to 
negavę pagalbos, dedame'ne
maišytą alkoholį kuriuo iš
plikome burną ir dienos su
laukę nueinam pas gydytoją, 
kuris vieną iš dviejų padaro: 
ištraukia dantį arba 
danties gyvį, po to 
tini maža tegalime 
doti. Reiškia, patys 
skriaudžiame.

Pajutus danties skausmą, o 
negalint pasiekti dantų gydy
toją, reikia pačiam gelbėtis 
sekančiai: paimti stiklą gerai 
šilto vandens ir įdėti arbatinį 
šaukštuką paprastos druskos, 
druskai ištirpus, išsiplauti 
burną, surasti dantyje skylutę 
ir, apsukus ant dantų krapš
tuko vatos, atsargiai išvalyti 
skylutę. Po to paimti gabalėlį 
švarios vatos, pavilgyti į gva
zdikų aliejų (oil of eloves) ir 
įdėti į skylutę taip giliai, kaip 
galima, kitą vatos gabalėlį už
dėti viršui, ant viršaus uždėti 
gabalėlį popietes ir palengva 
sukąsti dantis .Tas numalšina 
skausmą. Bet reikia neužmirš
ti, kad tuo danties visai nepa- 
gydysi, reikės eiti pas gydyto
ją. Tuoni tik laikinai pasiliuo- 
suosi nuo skausmo.

■ (Bus daugiau)
«.!, ■■ 1. •H*...

rickis 
svarbu 
šių su 
nurodo,
šaulio opiniją, nuo kurios žy
miam laipsnyje pareina kiekvie
nos šalies likimas. Bet spauda 
negali teisingai informuoti pa
saulį apie tą šalį, kuri neturi 
su ja ryšių.

Lietuvai šituo atžvilgiu yra 
keblu. Didelių valstybių sosti* 
tiese visi stambieji pasaulio 
laikraščiai ir žinių agentūros 
turi savo Atstovus, o mažomis 
šalimis laikraščiai nesidomi.

“Pas mus”, rašo Purickis, 
“Kaune užsienių spauda sa
vo atstovų beveik neturi. 
Yra keletas užsienių spaudos

iki gy- 
supran- 
— ne- 

Tuomet
Kaip buvo šioje vietoje ra

šyta, kad Vokietijos socialde
mokratai leis iš Čekoslovakijos 
laikraštį, pašvęstą Vokietijos 
darbininkų reikalams ir kovai 
su hitlerizmu, tai dabar tas 
laikraštis jau pradėjo eiti. Jo 
vardas “Neuer Vorwaerts” 
(naujasis pirmyn). Jisai yra 
spausdinamas Karlsbade, kartą 
savaitėje.

Vedamajam straipsnyje po 
antrašte “Sutraukykime pan
čius!” išdėstoma Vokietijos so
cialdemokratų partijos vykdo
mojo komiteto nusistatymas, 
kad turi būt vedama atkakli 
kova prieš Hitlerio tironiją, 
tarp ko kita sako:

“Girdėti šauksmas, šauks
mas parblokštos ir pančiais 
surakintos Vokietijos darbi
ninkų klasės. Nežiūrint į vi
sas pastangas^ Užslopinti, 
jisai bus ir toliaus girdimas. 
Mes busime įrankis, per ku
rį jisai pasieks pasaulį.

“Visokį politinį veikimą 
Vokietijoje užgniaužė nuož
mus teroras. Mes keliame sa
vo balsą prieš tironiją ir 
skelbiame karą laisves vardu.

“ ‘Marksizmas mirė, So
cialdemokratijos dauginus ne
bėra!* pareiškė Hitleris. 
‘Marksizmas gyvas, demokra
tinis socializmas negali mir
ti’, mes atsakome.

“Mes žinome, kaip skau
džiai mes buvome sumušti, 
ir kokia sunki kova laukia 
mus ateityje. Bet kuomet 
mums sako, kad mes turime 
pasiduoti ir paliauti kovoję, 
musų atsakymas yra: ‘Nie
kuomet!’

“Tie, kurie yra nugalėti 
šiandie, bus pergalėtojai ry
to...

“Musų uždavinys sakyti 
tiesą pasauliui ir 
kelią tiesai net ir 
ją”
Laikraštis, toliaus, 

kad jo leidėjai ima 
visą atsakomybę už 
bus ir kad nė viena
ei j a Vokietijoje negali būti at- 
sakominga už tai, kas yra ra
šoma naujamjame “Vor- 
waerts’e”. “Musų santykiai su 
musų draugais Vokietijoje”, sa
ko laikraštis, “yra paremti 
grynai laisvo pritarimo pagrin
du. Partijos disciplina neverčia 
nė vieno klausyti musų įsaky
mus. Kiekvienas, kuris dėsis 
prie musų ir dalyvaus mąsų 
darbe, ims ant savęs didelį ri
diką ir turės pasiaukoti. Bet 
tokios aukos laįsvės ir Socializ
mo labui nebus bergždžios.”

A. A. TULYS.

Draugai Pasiliko Draugais
r i > tomu, ,i

i'

SVEIKATOS’SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

DANTŲ ATSPARUMAS
Kuri danties dalis 

nesiiė?I

yra silp-

Rašo I)r. G. Blyžis, Chicago.

pamanyti

pudamas pagamina tam tik
ras rakštis, kurios ištarpina 
kietąją dantų medžiagą, tai 
yra kalkių druską suminkšti
na enemelį ir tuomet dantis 
vienas arba antras, kartais, ir 
abu, pradeda puti net iki min
kštojo vidurinio sluoksnio.

Kita vieta, kur pradeda 
dantis puti, nedaro skirtumo, 
kaip suaugusiems, taip ir vai
kams, tai yra anatomiškuose venimas buvo jau tik tas šešė

paprastai, prasi- 
arba larp- 

suaugu- 
dar labiau 

praretėję

vilkosi, nu- 
Liudnos ir 
naiva mer-

Mo-

liu-

(Tąsa)
II.

Birželio dienos 
leidusios galvas, 
ilgos. Provincijos
gaitė nusinešė jų džiaugsmą 
ir meilę.

Voros tėvai buvo išėję, 
tina, išeidama, pastebėjo 
rai:

—KoMu pradėjai namie 
dėti.

Bet ji nežinojo, kas gimsta, 
auga ir miršta jos dukters šir
dyje.

Vera nedėjo prie lango, žiū
rėdama į vaikus, žaizdžiančius 
gatvėj.

Nebuvo ji dar sulaukus dvi
dešimt dvejų metų, bet jos gy-

Motinos ir vaikai liepos 4-tą

....i. ilU i

lis, saulei leidžiantis, padri
kęs į rytus. Ji turėjo sustoti, 
atsisukti ir pažiūrėti į jį. Keis
tas ir negalimas patikėti jis 
buvo. Ji gyveno didelės puotos 
pagiriose. Tušti buteliai, išsi
skirstę draugai, palikus jai 
skaudanti galva ir kas ten sun
kaus po krutinę.
Pagasiau pasirodė lange Juo

zas, tas pats didelis ir pato
gus vyras, su lengva eisena. 
Jis atėjo, lyg butų ką prara
dęs, ar ką bloga padaręs. Tru
putį nusiminęs, truputį kaltas 
ir truputį apsimetęs.

—Sugrįžo nusilakstęs šune
lis, — visiškai nelauktai pa
sveikino Vera neseniai buvusį 
savo dievaitį. *•

(Bus daugiau)

>»■

praskinti 
į Vokieti-

pareiškia, 
ant save 

savo dar- 
organizar

.r

PASAUUO SPAUDA IR 
LIETUVA

Uetųvos žumąll»tų Hjunijft 
paMunts Dr. J. Purieji i tarp- 
taųtįnį spalio? kuri?
įvyko Vengrijoj#, tiabar Pu-

■ ;tUi

žinosiu apie 
tai aš ap- 

Inkvizitoriui 
man tektų

Skaitytojas gali 
kad čia yra nelemtas klausi
mas. Bet tai yra labai svar
bus, nes visuomenė, iš priežas
ties nežinojimo, dažnai apsi
gauna, arba suvėlina ją taisy
ti, ir tuomet skaudžiai apmo
ka už tą nežinystę skausmais, 
sveikata, pinigais ir, rezulta
tas to toks, netenka dantų.

Puvimas,
deda tarpe dantų 
dantėje, ypatingai 
denis žmonėms ir 
tiems, kurių yra 
dantys. Puvimo priežastis yra
—užsilikęs maistas tarpe dan- 
tų.

Dabar kila klausimas, ko
dėl tas maistas ten pasilieka, 
arba kodėl jis spraudžiasi 
į dantų tarpą? Maisto įsis-
praudimo priežastis yra ta
me: dantys yra ųuolaidųs į 
viršų ir į apačią, tai yra į šak
nis, o paėmus danties kamie
ną (karūną), mes* surasime, 
kad jis turi savo patį plotį ar
ba storį viename trečdalyje 
nuo viršaus. Tą patį storį ang
lų kalboje vadina “point of 
contact”, o mes tą' “point of 
contact” pavadinsime “liečiu” 
(nuo žodžio liesti), nes kuo
met dantys turi gerą lietį, tai 
į juos maisto neprilenda, bet 
kuomet dagtys praranda lietį 
iš priežasties praradimo vie-? 
no arba daugiau dantų, o kar
tais pąsitaiko, kad dantys bū
na kreivai suaugę, tai ir ne
turi gero liečio, o į senatvę* 
paprastai, dantys pasiduoda 
j vieną arjja į antrą pusę, ir 
tuomet, valgant raumenis ar- 
ba. pan^ų/yĄlgį prilenda mai- 
i*o į tarpą dantų 'ir pasilieka 
tąrp Rečio ir smegenų, iš kur 
net ęupku ir iškrapštyti. Užsi- 
Hkęs Įliąiątą? teiį, ypątfogąį 
pfta tuos, kuri# nevalo dantų, 
įyįą nepąųdoja Šepetuku ir 

pradeda puti ir



'Ketvirtadienis; liepos €, ’38

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Justinas Gaivėnas 
ketvirtą kartą išva- v 4*

žiavo Lietuvon
Roselando lietuvis sako 

giau nebegrįšiąs.
dau-

kę. Susirinko komitetas, pra
dėjo rengtis prie pikniko pra
dėjimo. Saulės vis dar nesi
matė. Pradėjo eiti tamsyn. 
Vėjas ėmė pusti smarkiau. Ar 
ir vėl dievas atsiunčia vėtrą?

P. Šatkauskas komiteto na
rys, davė sumanymą, kad pik
niką atidėti iki sekamo nedėl- 
dienio, būtent liepos 9 d.

Sutarta, nutarta, pikniką 
įvykinti liepos 9 d. su padi
dintu programų, reiškia, kas 
buvo žadėta dėl rosehmdiėčių, 
bus atiduota. U titanas.

ROSELAND — Justinas Gai
vėnas vėl išvažiavo Lietuvon. 
Sako, kad greičiausiai važiuo
ja paskutinį kartą. Ši kelio
nė į gimtinį kraštą bus ketvir
ta iš eilės.

Paskutinį, tai yra trečią sy
kį išvažiuodamas sakė, kad 
nebegrįž, bet čia, Amerikoje, 
buvo palikę jo pinigų ant 
morgičių. Turėjo grįžti, kad 
pinigų reikalą sutvarkius, 
jam pasisekė tai padaryti, 
žinia, bet galima pasakyti 
tiek, kad pinigų negavo.

Rastas negyvas lie 
tuvis P. Metrikis

ne
tik

šeštadienio, liepos 1 d. nak
tį 18-tojc apielinkėje policija 
rado lavoną lietuvio Prano 
Metrikio. Jis gyveno toje pa
čioje apielinkėje.

Dabartiniu laiku kūnas ran
dasi Cook County ligoninėje. 
Policija prašo surasti jo gimi
nes.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į Mike Matuką,

■ MtmfiitoSr diflc»g<s, fli«
Naujas lengvo svorio kumštininkų čempionas

JCssg 

f"*®**.

l IUsaromAGO

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Lietuviai Daktarai

Barney Ross (dešinoj) chicagietis boksininkas, kuris nu
galėjo Tony Canzoneri (kairėj) birž. 23 d. įvykusiose kumš
tynėse ir laimėjo pasaulio lengvo svorio kumštininkų čempio
no diržą.

Girdėjau kad J. Kirkų 
nys aplankė. Tai nieko 
stabaus. Ar laiko nėra 
niams gaudyti, kad ir kasmet 
po vieną?

gar- 
nuo- 
gar-

Atitausau klaidą

Draugi jų susirinkimai
Golden Star kliubo susirin

kimas įvyks penktadienį, lie
pos 7 d. Tai bus pusmetinis 
susirinkimas, kuriame apart 
kitų kliubo reikalų bus spren-

čiais už kuriuos nemoka pro
centų jau antri metai. Geisti
na, kad visi kliubiečiai daly
vautų susirinkime.

Lietuvių Piliečių Politikos 
klubo pusmetinis susirinkimas 
bus laikomas liepos 10 d. Stru
milos svetainėj. Bus daug da
lykų svarstoma iš šių dienų 
politikos veikimo.

Joniškiečių L. K. klubo su
sirinkimo aprašyme, kuris til
po “Naujienose”, birž. 27., pa
sitaikė klaida, nors tai įvyko 
ne iš mano pusės.

Buvo pasakyta, kad tūlo ph- 
rengimo komisijos nariais pa
skirti A. Baltienė, J. Gasparai- 
tis ir B. Bemiškis. Turėjo 
būti V. Kazimieraitis, Valins
kas ir Butautis. Aukščiaus 
minėti trys asmenys yra iš
rinkti pikniko darbininkais. 
Kadangi pikniko komisija tu
rėjo nemalonumų dėl tos klai
dos, tai labai apgailestauju ir 
atsiprašau, kad ji įvyko.

R. 5.

kai kuriose apielinkesc buvo 
juos apsėmęs iki pat langų.

Eilė medžių, kurie augo 
prie lietuvio John Bulaw na
mų, 3907 N. Nordica avė. bu
vo išdaužyti ir išsvaidyti po 
daržus.

Rytą vargu buvo galima

veik visos buvo už-šakomis 
verstos. Prie Irving Park bul
varo bažnyčios Motinos šven
čiausios stovyla buvo nuvers
ta, jai nosis numušta ir viena 
ranka į šipulius sutrinta.

Audra taipgi daug nuosto- 
pridare Chicagos priemies- 
ukininkams, sutrempda- 
jų daržoves į purvusi

— Re p. F. Bulatu.

lių

m a

Širdingas ačiū

čiunas, Strumilos svetainės 
užlaikytojas, rengiasi svetainę 
krikštyti kitokiu vardu. Koks 
vardas ir kada krikštynos 
įvyks nežinau. A. Balčiūnas 
gal paskelbs patsai apie tokį

Audra padarė daug 
nuostolių Chicagos 

gyventojams
Apardė daugeli namų: išlau

žė medžius ir sužeidė kele
tą žmonių.

— Unlanas.

Roselando K. ir D 
Sus. piknikas atide 

tas iki liepos 9 d.
Pereito sekmadienio audra 

sutrukdė jo surengimų.

Roselando Klubų ir Drau
gijų Susivienijimo piknikas, 
kuris buvo rengtas liepos 2 d„ 
dėl lietaus liko atidėtas iki lie
pos 9 d„ toje pat vietoj, Wash- 
ington Heights miške.

Tai tikrai buvo pono dievo 
užsirustijhnas ant Klub. ir 
Draug. Susivienijimo pikniko, 
nes tą naktį, kelioms valan
doms prieš prasidėsiant pik
nikui, Washington Heights 
miškelį užklupo baisi vėtra, 
kuri nulaužė medžių viršūnes, 
o kiek šakelių, kurios teikda
vo daug pavėsio piknikų daly
viams, nei nesuskaitysi.

Anksti rytmetį, dar saules 
nesimatė, nes buvo apsiniau-

Sekmadienį, apie 3 vai. ry- 
ramiai il

sėjosi iš po sunkių darbo die
nų, užėjo nepaprasto smarku
mo vėtra, lydima perkūno, 
tvaninio lietaus ir ledų. Aud
ra perėjo nuo šiaurines mies
to dalies į pietus, kur padarė 
didelius nuostolius vietos gy
ventojams.

Gerokai apardė eilę namų, 
kitų stogus nuvertė, ledai iš
daužė langus ir tvaninis lietus 
užliejo kambarius.

Žmonės persigandę bėgo iš 
kambarių, kad išvengti pavo
jaus. Bet ir gatvėse nebuvo 
saugu, nes ledai krisdami 
teikė ne vienam po didelį 
zą ant pakaušio.

O skiepuose vargu kuris
Įėjo pasislėpti, nes vanduo

to, kai cliicagiečiai

sii- 
gu-

ga-

FAinės-Kuliuros Draugijai 
Kupiškio skyr.

Auka 1) p. Praiic Leš
činskienė Z....L,.... $1.00
2) p. A. L. G..............  $5.00

$6.00

AGNIEŠKA LANKUTIENE 
po tėvais Buknaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 3 dieną, 8 vai. ryto, 1933 
m., sulaukus 80 metų, amžiaus, 
gimus Šiaulių apskr., Papilės pa
rapijoj, Rudaušių kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime .2 

sūnūs Franciškų ir Kazimierą, 
dukterį Anastaziją, žentą Joną 
Karvelį, 2 marčias Uršulę ir Emi
liją sesers dukterį Oną Rakaus-

seris Uršulę ir Veroniką.
Kūnas pašarvotas randasi 6062 

So. Lafayette Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 

liepos 6 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Lankutie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Sanai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

-9ttc

Kraft American and Kraft 
ttmento m new packagea 
and foil-wrappe<l loavee.

Pinigai aplaikyti ir pasiųsti.
Vardan Et.-Kult. Draugijos 

Kupiškio skyriaus — tariu šir
dingų aČių.

D-ras A. L. Graičunas,
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso, trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuoseUegzaminavimas daro* 
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phonc Boulevard 7589

. . Graboriai
. Tel. Victory 4088 

D leninis u Naktinis Patarnavimas 
linai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

D ! .vk.a‘P $75.00

c avlavicia Undertaking 
Company 

Inkorporuota
J-IENRY w. BECKER 

Q99QSaSU0t0JTT 8i J-aisniu) 3238 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tunu automobilius visokiems reika- 
or.Ja‘ns’. Kaina prieinama.
3319 Auburn Avenue

CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja uz $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18t/» St. TeL Cgnal 6174 

CHICAGO, ILL.

Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sutartį.
8

Lietuves Akušeres

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

rreikdiau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St. 
alandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Telefonas Grovebil! 0027 
Valandos 2-4 Ir 7-9 P. M. 

Trečiadieny  j ir Nedėlioj sulig susitarimo

Lietuviai Daktarai Į
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos h 

Nariai. |

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas h

Valandos nuo 9—9
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 1 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 1 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone ’ Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Margiutu Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedeliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo l .iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

JL/1Lw» O* JDIH4AJLO 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

Wesc Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERf ASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th. St 

(Cor. of 35th « Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldieniats pagal sutartį.

td. Lafayette 7031

. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Pbone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milivaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare nždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Sk 

Valandos: nuo 10;—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 val. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO. ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Pbone Midway 2880

Telefonu Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rež. Telėphone Plaza 3200

Ofiąos: Td. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St

tjųai* kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.r. 

Nedeliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso Td. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai

MIESTO OFISAS:
127 N.Dearborn St.,Rooms 143 1 -1434 

Tdefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Td. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame jei- 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL,

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

U Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ic t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Namų Tel. Hyde Park 3395
A1a

Mžemo
'SKIN iRRITATlONSi

Virš Jncįąųs ReHąųrsgto
Priima kasdien ase 9 vyto iki 9 y. yak.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105. W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas Stato 7360; valandos 0-—6

W. gide: 2201 W. 22 St. CCermak Rd)
PaueMUo. Mi^os ir PMmr&m vJk. 6 iki 9

Namai: «459BS.<Raslm3i Strart
Utarninko. Ketverge iw Bubatoa vak. f iki 0 

Telefoną* BapabBd 9999

Stop 
Itching 

/ Skin
Grynas, priimnas Žemo sustabdo nie- 
Mjlm« odos į penkias sekundas — 
ir patfclbinyas prie Eoaemos, ptlčkų.i į 
dedervines, ir i&bčrimų. Žemo be-'c 
veik stebuklingai praialina visokias 
odos iritactjas. kadangi Jo gydymo ' 
ypatyMs retai randamos kitose gy
duolėse. Visos valstinyčios užlaiko 
—36c. 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai 91.26

MARTINAS POESCHUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 5 dieną, 9:30 valandą ryto 
1 933 m., sulaukęs 57 metų am
žiaus, gimęs Klaipėdos krašte 
Lievern kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolj Joną ir pusseserę Oną Sleul- 
der, o Lietuvoj brolj Michael,. 2 
seseris Marijoną ir Katariną ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Hur- 
šen koplyčioj 2346 W. Madison 
St., Chicago.

Laidotuyės įvyks penktadieny 
liepos 7 dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš koplyčios j Lietuvių Liute
ronų bažnyčią, 2225 W. 22nd 
St.. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Concordia ka
pines.

Visi a. a. Martino Poeschus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dtalyvįsyti 
laidotuvėse ir suteikti * jam pasku
tinį patarnavimą jr atsisveiikųimą,

Nuliūdę liekame,

Broliai, Seserys ir Giminia

Dd informacijų šaukite Td. 
Canal 3806.

Td. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių j$ta!ga yra seniausias turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis Hėthvty graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

<

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS 
HERMITAGE A) 

"T . CHK
4605-07 SO.

Viri YARDS I74lt-1742

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St >

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Xw. 
Td. Boulevard 2800 • ’

Rez. 6515 So. Rotkuifll St. . 
Td. Republic 9723

r.i ■ Ji.,-J.. 1.. ■ II T''T— J ...........  ■—■■■J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pabūkite Mjne 
)6 West 63rd St 
Tel. RBPUBLIC 3100 .

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(t i e t u v i a)
6859 So. Westem Are., Cbi<»8®' IU. 

Virš Gregg Vaistiayčios.
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LIETUVIAI PASIŽYMĖJO 4-to LIEPOS IŠ-
' KILMĖSE PASAULINĖJ PARODOJ

Lietuvių reprezentacija nustūmė kitas 
tautas į užpakalį

Dalyvavo Nepriklausomybės Dienos iškimėse Parodoje

Lietuviai nusinešė visus lau
rus šių metų Ketvirto liepos 
iškilmėse, kurios buvo sureng
tos su įvairiausiomis ceremo
nijomis, blizgučiais, ir armotų 
šaudymu. Chicagos Pasauli
nėje Parodoje.

Iškilmėse dalyvavo valdžios 
atstovai, parodos viršininkai 
su Rufus Dawes, prezidentu 
priešakyje, Illinois ir Chicagos 
augšti valdininkai, etc., etc.,— 
žymių asmenų.

Visos tautos turėjo savo re
prezentaciją iškilmėse, bet ti
kėkite, ar ne, lietuviai nustū
mė visas jas į užpakalį. Lai
kraščiai rašydami apie lietu
vius pareiškė, kad “The natio- 
nalities division was repre- 
sented chiefly by Lithua- 
nians. The St. Casimer’s 
academy girl’s band, dressed 
in purple and red capes and 
hats, marched in filis sec- 
tion...”

Bet ypatingai lietuviai ga
lėjo išpusti savo krutinės, iš
girdę kalbą Lieut. Col. Joseph 
Lonergan, 33rd Illinois mili-J

Pasaulinės Parodos 
liet skyrius šaukia 
atstovų susirinkimų
Įvyks liepos 10 d. Westsidės 

parapijos salėje; visų kolo
nijų atstovai ir draugijų de
legatai prašomi būtinai da
lyvauti.

Pasaulinės Parodos lietuvių 
skyriaus finansų komisij,a šau
kia svarbų visų Chicagos lie
tuvių kolonijų atstovų ir drau
gijų delegatų susirinkimą, pir
madienį vakare, liepos 10 d. 
Westsidės parapijos svetainė
je.

Visų organizacijų, kolonijų 
atstovai ir visuomenės dar
buotojai raginami būtinai su
sirinkime dalyvauti, nes tai 
bus paskutinis prieš Lietuvių 
Dieną, kuri įvyks Parodoje, 
liepos 16 d.

Reikia duoti įvairios inst
rukcijos ir nurodymai delega
tams. Visų atsilankymas žy
miai palengvintų Lietuvių 
Dienos svečių, žiūrėtojų su
tvarkymą ir visų kitų reikalų 
atlikimą. Susirinkimo pradžia 
8 vai. vakare.

Pirmoj lietuvaite ad
vokatė Chicagoje

Elena Jerry
Gavo diplomą 1923 metais; 

darbuojasi Immigrant Pro- 
teetive League.

Tūlą laiką atgal “Naujieno
se” buvo rašyto apie pirmą 
dailiosios lyties atstovę, bai
gusią advokatūros mokslus. 
Buvo pažymėta, kad ji esanti 
pirmoji lietuvaitė vakarinėse 
valstijose, baigusi tą šaką.

Darbuojasi Hali House
Tai nevisai atitinka tikreny

bei. Pirmutinė lietuvė advo
katė Chicagoje ir vakarinėse 
valstijose bus Elena Jerry, ku
ri gavo diplomą 1923 metais ir 
nuo to laiko praktikuoja. Da
bartiniu laiku ji darbuojasi 
prie Immigrants Protective 
League, teisių skyriaus, gar
siojoje Jane Addams, jsteig-

Keliaukite Li e t u v o n 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu 

cijos karininko kalbą. Pra
dėdamas kalbėti, jis pareiškė, 
kad šiandien švenčiame 157tas 
Jungtinių Valstijų nepriklau
somybės iškilmes. Jos, tos 
sukaktuvės, esančios jam ypa
tingai malonios, ir štai kodėl.

Per šimtus metų Lietuva, 
jos žmonės, buvo pavergti. 
Per šimtmetį jie kovojo už 
laisvę, per šimtmetį vargo ir 
kentėjo priespaudą.

O šiandien, štai prieš jo 
akis, stovi Lietuvių tautos at
stovai, vienas gražiausių tau
tų reprezentantų būrys viso
se iškilmėse.

Toliau sekė eilė kitų gražių 
komplimentų. Nei vienos tau
tos reprezentacija nesusilau
kė tiek aplodismentų, kiek 
lietuviai.

Iškilmes įvyko Hali of 
Science aikštėje, kur liepos 16 
d. įvyks Lietuvių Dienos iškil
mės. Iškilmėse tikima su
laukti 50,000 publikos. Yra 
parengtas labai platus ir įdo
mus programas, kuriuo lietu
viai galės pasididžiuoti.

toje Hull House, 800 S. Halsted 
Street.

Elena Jerry yra mažai ži
noma tarp lietuvių, nes jos 
lietuviškuose parengimuose 
nematyti. Butų geistina, kad 
Elena pradėtų daugiau dar
buotis tarp lieuvių.

Kairenietis.

Joni skiečių klubas 
rengia išvažiavimą į 

Sand Dunes
Liepos 9 d. visi trauks į Mi

chigan ežero smėlynus, In
diana valstijoje.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubas, kuris yra 
plačiai pasižymėjęs tarpe lie
tuvių visuomenės savo labda
ringais darbais, rengia visą 
eilę pramogų: pikniką, išva
žiavimą į Sand Dunes, vėliau 
teatrą, paskaitas, prakalbas 
ir t. t.

Ateinantį nedėldienį, liepos 
9 d. Joniškiečių klubas išva
žiuoja į Indianos smiltynus, 
kurie randasi ant Michigan 
ežero krantų, Beverly Shores 
miestelyje.

Šis išvažiavimas bus vienas 
iš įdomiausių ir katrie daly
vaus nesigailėsi Joniškiečių 
klubas kviečia visus, kaip na
rius, taip ir pašaliečius, šia
me išvažiavime dalyvauti.

Iš Northsidės apielinkių vi
si prašomi suvažiuoti pas dg. 
R. šniuką, 4208 So. Washte- 
naw avė., iš Southside— pas 
drg. K. Baltą, 6052 St. Law- 
rence avė., tarp 8 ir 9 iš ryto.

Katrie negalėsite suspėti sy
kiu su grupe ir vietos neži
note, tai galite atvažiuoti ir 
pavieniais. Važiuoti reikia 12 
keliu į rytus iki Beverly Sho
res miestuko, {kuris randasi 
apie vieną mylią į pietus nuo 
Michigan City, Indiana. Pri
važiavę didelę iškabą “Be
verly Shores” pasukite po 
kairei, linkui ežero ,ir priva
žiavę vandenį jau ten surasi
te Joniškiečius.

—Komitetas.
Pastaba: Nepadarykite klai

dos, nenuvažiuokite į Sand 
Dunes, kur reikia mokėti 10c 
nuo ypatos, bet važiuokite 
dar apie 3 4 mylias toliau į 
rytus. — Komitetas.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE 

»

Visos Chicagos jau
nuolių organizacijos 
atstovaujamos Ka

ralaitės konkurse
Vyčių”, “Pirmyn”, "Birutės”, 
Lithuanian University Club 
nares siekia Lietuvių Die
nos Karalaitės vainiko.

bus
New

Ne be
kon-

Chicagoje atsirado didelis 
skaičius lietuvaičių siekiančių 
“Lietuvių Dienos Karalaitės” 
vainiko. Ji turi didžiausių re
prezentaciją konkurse ir, pa
kuždėsiu! jums į ausį, turi ge
rą progą pirmą vietą laimėti 
— nes kur, kur, bet Chicagoj, 
užtiksim daugiau gražių ir ti
pingų lietuvaičių negu kurioj 
kitoj lietuvių kolonijų.

Bet tas, toli gražu, nereiš
kia, kad kitos kolonijos turi 
nusiminti. Gal pasitaikyti, 
pav., kad pati gražiausioji ir 
tipingiausioji lietuvaite 
iš Cleveland, AJkron, 
Yorko ar Detroito, 
priežasties “Karalaitės” 
kurse teisėjai dabar suka gal
vas, mėgindami nutarti kurią 
lietuvaitę padaryti laiminga, 
suteikti jai “Karalaitės” titu
lą.

Liepos 12 d. vakare, “Lie
tuvių Dienos Karalaitės” šo
kiuose, kuriuos rengia Paro
dos komitetas Knickerbocker 
viešbutyj, E. Walton Place ir 
No. Michigan Blvd., jie jau 
bus išrinkę ir “Karalaitę” ir 
jos 12-kos mergaičių Svietą, į 
kurią įeis 12-ka mergaičių, 
išrinktų iš tarpo kontestančių.

Tuose šokiuose, kurie įvyks 
nepaprastai gražioje, jaukioje 
ir dirbtinai šaldomoje salėje 
Knickerbocker viešbutyje, tei-

MADOS MADOS MADOS

2919

2919 — Išėjimui suknelė. Pasisiūdinkite ją iš lengvos materijos ir padabinkite 
pritaikintos spalvos stugelėmis. Tokia lengva ir graži suknelė patiks kiekvienai pa
nelei, Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 colių per krutinę.

3358 — Daniškas žiurstelis, kuris yra toks pat kaip ir suknelė; ypač vasaros 
karščiams atėjus. Sukirptos mieros 2, 4, ir 6 metų amžiaus mergaitėms.

2793 — Paprasta bet patogi ir lengvai pasiuvama suknelė, su ilgom arba 
trumpom rankovėm. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789

'So. Halsted SU Chicago, HL

~ RgūJIENOS,- CHeggo, nt Ketvirtadienis, liepos 6, ’33

sėjai paskelbs pavardes tryli
kos lietuvaičių, kurios laimėjo 
konkursą, ir kuri iš jų (13kos) 
buvo išrinkta Karalaite. LL- 
kusios sudarys jos švieta.

Jeigu norite pamatyti kara
laitę, jeigu norite sužinoti kas 
ji, ar Chicagietė, Detroitietė, 
ar iš kur kitur, atsilankykite 
į šokius. Juk ten linksma 
praleisti laiką, gerai pasišokti 
ir pamatyti visą rinkimų re
zultatų paskelbimo ceremoni
ją-

Visos Chicagos lietuvių 
jaunuolių organizacijos yra 
atstovaujamos konkurse. “Pir
myn”, “Birutė”, “Kanklių” 
choras, “Dainos” choras, “Vy
čiai”, Lithuanian University 
Club, ir tt. Bene didžiausią 
atstovybę turi “Vyčių” organi
zacija. Stambus nuošimtis 
ebieagiečių ir kitų miestų lie
tuvaičių pasirodė esančios tos 
organizacijos narės.

Šokiuose gros G. Stephens 
orkestras. Įžanga 75c. asme
niui. Bilietus galite gauti ko
miteto raštinėj, 1739 South 
Halsted St. Iš tolimesnių ko
lonijų lietuviai gali užsisakyti 
bilietus laiškais, adresuodami 
juos, “Lithuanian Section, A 
Century of Progitess”, 1739 So. 
Halsted St. - (K. S. K.)

Blogas biznierius 
meta dėmę ant savo 

kolegą
Nemalonus incidentai “siau
dė” prie. Tautiškų kapinių

Nors apie panašius dalykus 
nesinori kalbėti, bet nesinori 
praleisti jų nepaminėjus. At
sitikimai, panašus į šį, apie 
kurį kalbėsime, meta dėmę

27.03

3358

NAUJIENOS Pattrtn Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago,

Čia įdedu 15 centų ir pralau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros per krutinę

(Vardu ir pavardė)
1. ' . ■ '' * •’ ,■ *>' ‘į’ ■ ■ 

•HM

(Mintai ir Vita,)

ant visą' lietuvių biznierių 
prie Lietuvių Tautiškų kapi
nių, nors didžiumai jų mažai 
ką galima primesti.

Kiek laiko atgal į kalba
mą apielinkę atsikraustė lie
tuvis biznierius. Pasistatė 
“standą” ir pradėjo daryti bi
znį. Su laiku biznis išsivystė 
į naktines orgijas. Vėliau tos 
orgijos išsivystė į muštynes, 
dėl kurių visi dalyvavę atsi
dūrė teisme, tarp jų savinin
kas ir jo žmona — 
kaltininkai.

Labai gaila, kad 
apielinkę įsimaišė 
kurie visiems daro 
mus.

svarbiausi

j Kapinių 
žmones, 

nesmagu- 
—C. Petr.

Lietuvis suimtas už 
langų daužymų

18-JI APIELINKĘ. —Antra
dienį, liepos 5 d. apie 8 vai. 
ryto suaugęs vyras su geleži
niu vamzdžiu išdaužė langą 
krautuvės prie Union ir 18-os 
gatvės, 670 West 18th st. Kal- 
tininkass išmušęs stiklą, mė
gino pabėgti, bet įvykį matę 
liudininkai, jį sulaikė ir ati
davė į policijos rankas.

Pasirodė, kad tą negarbiu-

PRANEŠIMAI
Kviečiame vigus Ramygaliečius atvykti 

į susirinkimą, liepos 7 ,1933, 8-tą vai; 
vak. pos p. A. Zalatorį 2322 South 
Leavitt St., kur bus toliau aptariama 
klubo darbuotė ir visas jo stovis.

Ramygalietis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškai 
kliubas laikys pusmetinį susirinkimą 
penktadienį liepos 7 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų palikti šitam susirinkimui aptarti. 
Jeigu katras esate šiais metais dar nemo
kėjęs duoklių, ant šito susirinkimo ma
lonėsit užsimokėti, jeigu nesumokėsite, 
priversti busime išbraukti iš kliubo.

S. Kunevičia rašt.

REAt estate
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

TeL Lafayette 2235

SPECIALUS
KAINOS...........

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
□RIENTAL RŪGS $4Q <|C 
(karpetai) ......................... I V.UU
PARLOR SETAI $gg 

valgomų ’kamba- $oq 7 e
RIŲ SETAI po .......... fcO-IU

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

L T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

TBMYKIT!
PERMAINAI 
NUO BIRŽELIO 26 
DIENOS, 1083 —

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
15 STOTIES 

W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLES. 
247.8 M E T E R S 

gą darbų atliko lietuvis. Žin
geidi! ką teisėjas pasakys apie 
tai. Teismas turėjo įvykti va
kar.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Chrysler ir

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply- 
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 P. O. B., o PLY- 
MOUTH tiktai $445 F. O, B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

Peter Conrad
Fotografuoju Jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nevežame lt į tolesnias vietas 
Supakavimas. S to rage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, UI.

JUOZAS J. HERTMĄNAVIČ1US 
814 W. 33rd St, 1 lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia “Landlords“ įstaigos

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ten- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper* 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
3 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedaliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENfiKITE SAVO KAMBARIUS!
Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių į 
Lietuvių Dienos Iškilmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks sąvaitei, kitai, kad viską 
gerai apžiūrėti ir su Chicaga susipažinti.

Atvyks ne tik pavieniai, bet ir daugelis šeimynų. Vi
siems jiems bus reikalingos vietos apsigyvenimui.

Kai kurie eis į hotelius, bet didžiuma samdysis pri
vatinius, mebliuotus kambarius.

Jeigu jus turite liuosą kambarį, praneškite svečiams 
apie tai per NAUJIENAS — pasigarsinkite.

Kainos ant skelbimų dabar labai nupigintos. Skelbi
mų priėmėja maloniai supažindins jus su musų žemo
mis ratomis.

Padarykite tai šiandien — neatidėliokite. Patelefo
nuokite.

S cANAL 8500 d
1—  .......... - _______ i__ m

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

CLASSIFIEDADS
...-.... --1...............;i . . ... . -■ ;...

Automobiles
PATYRĘS automobilių me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamų kainą.

Telefonas Lafayette 1329'

Furniture & Fixtures
------

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai“, 
galinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą“, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite ''Naujie
nose“ Box 1569, 1739 So. Halsted St,

—O—

---- O—

NAUJI IR VARTOTI barams fix- 
turiai ir Soda Fountain (20 centų ant 
dolerio). 1434 So. Wabash A venų e.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingas bučeris, neve
dęs, apysenis. Valgis ir kambarys, Tony 
Petrokas, 3401 Aubum Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA flatas 5 kambarių, 

pečium tildomas Brighton Park apielin- 
kėje, kambariai labai Šviesus. Pigi ren- 
da, 3934 So. Rockwell St. Telefonas 
Lafayette 5277.

RENDON krautuvė. Restauranto 
fikčeriai parsiduoda pigiai. Gera vieta 
aludei. 604 West 37th St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs.. Renda pi
gi, prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas“ Box 1570, 1739 South
Halsted St.

BARGENAS. Pardavimui saliunas 
su namu, 8 kambariai užpakaly, gali 
pirkti su visai mažai pinigų, aplinkui 
dirbtuvės. 1213 W. 47 St. Chicago.

—o—

—o—
PARSIDUODA saliunas pilnai įreng

tas. Įsteigtas 5 metus. Priežastis par
davimo turiu kitą biznį. Atsišaukite 
852 W. 69th St. 

II B........ I............

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

BARGENAS, 5 akrų farma. 125 
mylios nuo Chicagos. visa dirbama, prie 
Ladd, III. su triobomis ir gyvuliais. 
Kreipkitės laišku J. K. Box 46. Ladd. 
III.

Real Estate For Sale
Namai-Žomg Pardavimui___

^MWMMWMW*ewWWWMWW*A*MW**R*************

PARDAVIMUI 2-flatis —_ 6 kam
barių, mūrinis, iš priežasties mirties, ne
brangiai. Atsišaukite šią savaitę bile 
laiku. E. A. Leader, 2810 Emerald Avė.

PARDAVIMUI medinis namu « it 
6 kambariai puikiausiam ctoyy, barge* 
nas už $2500. 555 W. 42nd St. TeL 
Yards 5719.

PARSIDUODA labai pigiai namukas 
Marųuette Parke geroj vietoj, 7 kamba
riai, cemento pamatas, garadžtus, kaina 
$3,500. įnešti $1000. Kitus kas mė
nesį mokėti kaip rendą.

MRS. MONIKA. 
7210 So. Western Avė., 

Tel. Hemlock 8055




