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Chi-

Blogiausios žmonos

Iš bėdos spekuliuoja

9 negrai liko užmušti ir 30 
sužeista trokui, kuriuo jie va
žiavo, susidūrus su kitu troku.

lis gyventojų turi išsiėmę per
ėjimo leidimus.
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Atkaklus čiepijimo 
priešininkas

CARLISE, Pa., b. 24 . -Įsi- 
tikinęs, kad dėl čiepijimo ap- 
aks du jo vaikai, John Marsh 
griežtai pasipriešino čiepijimui 
ir išsėdėjęs kalėjime jau 7 mė
nesius, bet priešintis čiepijimui 
vis dar nepaliauja. Jo vaikai 
vistiek bus čiepijami teišmo Įsa
kymu.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:- 
29.

. • . ■ :

HAVANA, b. 24. — Didžiau
siame Kubos karo laive Cuba 
kilo maištas, kuris betgi liko 
numalšintas be kraujo pralieji
mo.

Klausykitės 
Naujienų

4

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles

Daug žmonių žuvo 
potviny Indijoj

CALCUTA, Indijoj, b. 24. - 
Gautomis žiniomis, potvyniai 
rytinėj Bengalijoj užliejo dau
giau kaip 40 miestelių.

Daug žmonių žuvo.
ši apygarda neseniai labai 

skaudžiai nukentėjo nuo žemės 
drebėjimo ir Šaukiasi skubios 
valdžios pagelbos. Vanduo iš
plovė laukus, sugriovė namus 
ir nunešė gyvulius.

Du jaunuoliai pri-
'• 'V

gere
CHICAGO. — Du Chicagos 

jaunuoliai prigėrė ežere kai 
jiems gryštant iš Michigan Ci
ty staigi vėtra apvertė jų mo- 
torinę valtį. Trečias įsikabi
no j valtj, ją atitiesė ir išsi- 
gelbėjo. Jis įtraukė į valtį ir 
vieno paskendusių jų kūną. Ki
to skenduolio kūnas- tebėra ne
surastas.
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Šiandie Detroite Prasideda SLA. 38tas Seimas
SLA. Seime Dalyvaus 

apie 200 Delegatų
Šiandie ryte, Detroit, Mich., 

prasidės 38-tas Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seimas.

Iš Chicagos vakar busais, 
traukiniais ir automobiliais iš
vyko apie 40 delegatų. Išviso 
delegatų iš Įvairių SLA. kuopų 
yra išrinkta 241. Taipgi sprend
žiamąjį balsą seimuose turi ir 
septyni SLA. Pildomosios Tary
bos nariai. Visio 248 sprend
žiami balsai.

Bet ne visi išrinktieji delega
tai galės atvykti. Taipgi ir at
vykusiųjų gal ne visi bus pri
imti delegatais, nes kartais pa
sitaiko nereguliarumų renkant 
delegatus ir prisiena neteisė
tai išrinktus delegatus atmesti. 
Bet tokių atsitikimų būna ma
žai. Visgi seime, tikimąsi, da
lyvaus virš 200 delegatų.

Jau vakar delegatai iš Įvairių 
Amerikos lietuvių kolonijų pra
dėjo rinktis Detroite. Kiti at
vyks naktį ir šįryt prieš pat 
seimo atidarymą.

Prieš šeiminį posėdį.. papras
tai atidaro* seimo rengimo ko* 
misija. Išklausoma Įvairių svei
kinimų ir kalbų ir tada prezi
dentas S. Gegužis atidarys sei
mą ir ves jį konstitucijoje nu
matyta dienotvarke.

šiame seime, be kitų svar
bių reikalų, bus svarstomas ir 
naujos SLA. konstitucijos pri
ėmimas. Nauja > konstitucija 
buvo svarstyta jau kelių seimų, 
bet vis dar nepasisekė paruoš
ti tokią konstituciją, kuri bu
tų priimtina dviems trečda
liams delegatų, šiemet paruoš
toji konstitucija yra dar ma
žiau nariams priimtina.

Seimo dienotvarkė
Seimas bus vedamas prisilai

kant šios dienotvarkė:
a) SLA. prezidentas atidaro 

seimą.
b) Atstovų vardošaukis
c) Atstovų mandatų priėmi

mas.
e) Kitų komisijų paskirimas.
f) Seimo viršininkų rinkimas.
g) Skaitymas paskutinio sei

mo nutarimų
h) Pildomosios Tarybos prar 

nešimai.
i) Padavimas prašymų, susi- 

nešimų, piniginių apyskaitų ir 
jų perdavimas tam tikromis ko
misijomis.

j) Nuolatinių komisijų pra
nešimai.

k) Svarstymas sumanymų, 
konstitucijos bei įstatymų pa
taisymas.

l) Neužbaigti 'reikalai.
m) Nauji reikalai.
n) Rinkimas SLA. Pildomo- 

sios Tarybos. Rinkimas Kon

trolės ir kitų pastovių komisi
jų.

o) Skaitymas ir patvirtinimas 
seimo nutarimų.

p) Paskirimas vietos seka
mam dvimetiniam seimui.

q) Seimo uždarymai.
Seimas tęsis veik visą šią sa

vaitę. Visu seimo laiku kas 
vakarą seimo rengimo komisi
ja ruošia pramogas delegatams 
ir svečiams.

Tikimąsi, kad laike seimo 
Detroite apsilankys ir Įeit. Fe
liksas Vaitkus su “Lituanica 
II”, kad transatlantinį lėktuvą 
galėtų pamatyti ir seimo dele
gatai, kurių daugelis, ypač iš 
mažesnių miestų, kur nebuvo 
aviacijos dienų, šio lėktuvo ir 
lakūno p. Vaitkaus dar nėra 
matę.

“Naujienos” seime turi visą 
eilę korespondentų, kurie tele
gramomis ir atskirais straips
niais smulkmeniškai praneš 
“Naujienų” skaitytojams apie 
visą SLA seimo eigą.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje yra didžiausia Amerikos 
lietuvių organizacija, turinti 
apie 15,000 narių ir virš $1,- 
500,000 turto.

Organizavimas auto
mobilių darbinin

kų tęsis
DETROIT, Mich., b. 24. — 

Čia yra laikoma pirma nacio- 
nalė automobilių darbininkų 
unijos konvencija.

I ją atvyko ir Am. Darbo 
Federacijos prezidentas Wm. 
Green, kuris savo kalboj pareiš
kė, kad organizavimas auto
mobilių darbininkų yra dar tik 
prasidėjęs ir nepasiliaus iki vi
si darbininkai bus suorganizuos 
ti.

Žaibas sudegino šo
kių salę; 500 žmonių 

išsigelbėjo
CHICAGO.—šeštadienio nak

tį kilusioj Ubai smarkioj audroj 
su perkūnija, žaibas užgavo ir 
sudegino Dietz Stables, šokių 
salę į vakarus nuo Mundelein, 
kurioj tuo laiku buvo apie 500 
žmonių. Publikoj kilo panika, 
kuri betgi greitai aprimo ir 
visi išsigelbėjo. Medinė salė 
tečiaus visai sudegė.

žaibas Chicagoj nepadarė 
nuostolių, tik vėtra išlauže ke
lis medžius, ypač šiaurinėj 
miesto daly.

Du Waukegano gyventojai 
prapuolė Fox ežere. Tai advo* 
katas Hali ir Mrs. Behanna, 
miesto advokato pagelb. žmo* 
na. Jiedu išplaukė buorine vab 
timi plaukioti ežeru kai juos 
užklupo audra ir jie negryžo. 
Jų valtis veikiausia apvirto 
audroje ir jie žuvo.

Pulk.
cagoje; gubernatorius Horner ir federalinis alkoholio administratorius Jos Choaite, Jr. (deši
nėj), tariasi apie tai kaip sunaikinti butlegerius, kurie vis dar tebėra stiprus kompetitoriai svai
galų industrijai. Yra siūloma sumažinti svaigalų taksus, kad tuo nupiginti degtinės kainą ir 
degtinės pigumu konkuruoti butlegerius.
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A. A. Spragile, laikinis pirm. 23 valstijų svaigalų kontroles komisijos suvažiavimo

Dideli mūšiai Chaco 
raistuose; 2,000 ka

reivių krito
N/*** , ' p

- BUENOS AIRES, b. 24. - 
Dabar Chaco raistuose eina to- 
kis smarkus mušis, kokio dar 
nebuvo visame šiame Paraguay- 
Bolivijos kare

Paraguay sukoncentravo vi
sas savo jėgas ir pradėjo pulti 
paskutinę boliviečių tvirtovę, 
Ballivan fortą. Už tą fortą 
smarkus mūšiai tęsiasi jau ku 
r j laiką. Paraguajiečiams buvo 
pasisekę prasilaužti vienoj vie

ptoj ir jie pusės mylios fronte 
perėjo boliviečių liniją. Bet bo- 
liviečiai buvo prisirengę. Jie 
atidarė tokią artilerijos ugnj, 
kad mušis virto tikra skerdyne 
ir į trumpą laiką, pasak Bo
livijos pranešimo, 2,000 para- 
guajiečių krito užmuštais ir 
sužeistais. Tuo tarpu iš boli- 
ziečių pusės tik 61 užmuštas ir 
’.70 sužeisti.

Streikuoja svogūnų 
darbininkai

ADA, O., b. 24. — Didžiau
siuose pasaulyje svogūnų (ci
bulių) laukuose sustreikavo 
700 darbininkų, reikalaudami 
pakelti algas ir sutrumpinti dar* 
bo dieną. Jau atvyko milici
jos viršininkai pasižiūrėti, ar 
nereikėtų pasiųsti miliciją ap
saugoti streiklaužius, jei svo
gūnų augintojai pradėtų juos 
samdytis.

BERKELEY, Cal., b. 24. — 
Dr. Wilson iš Los Angeles šei
myninių safitikilj instituto, pa
reiškė, kad blogiausias žmonas 
sudaro kolegijų ir vienų mer
gaičių mokyklų metrys.

Esą kolegijų moterys yra' 
perdaug ambitiškos, perdaug1 
pilnos idealų, kad vyras galė
tų su jomis sugyventi. Mergai
čių mokykloj išauklėta žmona 
yra dar blogesnė, nes ji ken
čia nuo netikusio auklėjimo ir 
nesveiko gyvenimo pačiu bren
dimo laiku.

“Nedarykite klaidos elgda
mies su žmona kaip su drau
gu”, įspėjo Dr. Wilson. “Elg* 
kitės su ja kaip su moterim”, i

Von Papen gerinasi 
Hitleriui

BERLYNAS, b. 24. — Vice 
kancleris von Papen, kuris prieš 
kiek laiko pasakė kalbą, kurioj 
jis gana aštriai nupeikė nacius 
ir tuo sukėlė tikrą sensaciją 
Vokietijoje, dabar tokią pat 
sensacią sukėlė pasakydamas 
kalbą, kurioj visaip išgyrė Hit
lerį.

ABC neberems Men- 
dietos

HAVANA, Kuboj, b 24. — 
Politiniai stiprios ABC draugi
jos taryba nutarė neberemti 
Mendieta, valdžios, kad ji ne
parodžiusi reikiamo griežtumo, 
kai teroristai puolė ABC para* 
dą birž. 17 d. ir nušovė kelio* 
liką žmonių,

Skrenda taikinti lai
vų darbininkų 

streiką
SAN FRANCISCO, Cal., b. 

24—Gub. Merriam paskelbė, 
kad jis valdžios pajėgomis ati
darys prekybai San Francisco 
uostą, jei nepasiseks sutaikin
ti pakraščių laivų ir dokų dar
bininkų streiką, kuris tęsiasi 
nuo geg. 9 d. ir delei kurio 
dabar uoste stovi 170 neiškrau
tų laivų.

Streiką taikinti iš Washing- 
tono šskrido darbo sekreto
riaus pagelbininkas Edward F, 
McGrady. Manoma, kad jis tu
ri pilnus valdžios Įgaliojimus 
veikti ir jis išvyko po gub. 
Mterriam telegrafu /susižinoji
mo su prezidentu Rooseveltu.

Lietuvis nušovė du 
plėšikus; liko 

suimtas
CHICAGO. P-lė Holmes iš 

Trinity Gospel Missioh, prie 
Adams ir Halsted gt., praneša-, 
kad Desplaines stoties .kalėjime, 
randasi lietuvis Paul Luke, ma- 
nažeris Jefferson Hotel. Jis 
užpereitą naktį nušovęs du plė
šikus ir liko suimtas iki koro
nerio tardymų. Kadangi jis ne
turi kas už jį galėtų užstaty
ti kauciją, tai ir laikomas ka
lėjime. Jis prašo pranešti 
draugams ir pažystamiems, gal 
kas galėtų j j paliuosuoti iki 
teismo.

Memorandumas inteli
gentų bedarbių stovyk

los reikalu
KAUNAS. — Teko sužinoti, 

kad saviv. dep. direktorius 
ministeriui pirmininkui įteikė 
platų memorandumą inteli
gentų bedarbių kolonijos rei
kalu. Memorandume esą išdė
ti motyvai, kuriais remiantis 
norima koloniją įsteigti, pa
tiekiama sąmata ir prašoma 
tam reikalui asignuoti pini
gų-

Dabar ministerių kabinetas 
dar neskyrė tam reikalui pi
nigų. O tik 3 men. kolonijai 
(50 žmonių) reikia 50,000 lt. 
Greičiausia, kad inteligentų 
kolonijos šiemet visai nebus.

Hamburgas sterili
zuos 760 žmonių, 
daugiausia moterų

HAMBURG, Vokietijoj, b. 24. 
—Hamgurgo sterilizacijos teis
mas išsprendė 770 bylų ir įsa
kė sterilizuoti 760 žmęnių, dau
giausia moterų. Dar tebėra- 
neišsprę^os 555 bylos.—

Italija nuteisė 3 už 
“šnipinėjimą”

RYMAS, b. 24. — Umberto 
Bianchi, išradėjas ir buvęs par
lamento narys, liko nuleistas 
17 metų kalėj iman už šnipinė
jimą. Del tos pačios priežas
ties aviacijos kapitonas liko nu
teistas 15 metų kalėj iman ii 
trečias kaltinamųjų, Berardli, 
—16 metų kalėjiman.

Kalnas skęsta
TUGiUČIGALPA, Hondūras, 

b. 24. — Oficialiai paskelbta, 
kad 8,000 pėdų augštumo kal
nas Erapuca,- Copan.zone, grei
tai skęsta.

Valdžia sako, kad 625 ak
rų kornų laukų kalno šlaituose 
jau išnyko. Visa kita žemdir
bystė kalne, yra naikinama.

Pasiųsta oficialė inžinierių 
komisija ištirti šį nepaprastą 
reiškinį.

9 žmonės užmušti
CATAWBA, N. C., b. 24 —

Kratoma Klaipėdos 
krašto policija

KLAIPĖDA. VI. 4. Elta. — 
Birželio 2 d., tardytojui įsa
kius, valstybės saugumo poli
cija padarė Klaipėdoje kratų 
krašto policijos tarnautojų są
jungos buste. Taip pat pada
ryta kratų pas Klaipėdos kra
što kriminalines policijos in
spektorių Lengnerį ir jo sek
retorių. Sukonfiskuota med
žiaga tikrinama, šiandien tę
siamas tolesnis įtariamų kra
što policininkų tardymas.

KLAIPĖDA. VI. 4. Elta. — 
Šiaulių apygardos teismo tar
dytojui įsakius, pas krašto po
licijos vyr. vachmistrus Hugo 
Vanagą ir Villį Markų buvo 
padarytos kratos, po kurių jie 
buvo suimti ir pasodinti į ka
lėjimą. Paaiškėjo, kad jie ver
bavę krašto policininkus į 
priešvalstybinių tikslų siekusią 
neumannininkų partiją.

Klaipėdoj piktadariai 
karpo telefonų ka- 

helius
(M-h. r, ...

KLAIPĖDA. VI. 4. Elta. — 
Birželio 2 d. rytą apie 2 vai. 
dar nežinomi piktadariai 
Klaipėdoje Magazino ir Mann- 
heimo gatvių kampe norėjo 
sunaikinti telefono kabelius. 
Sargybinis, kuris pamatė be- 
draskant nuo kabelio ritinių 
lentas, liepė užpuolikams tuoj 
pasitraukti, bet tuo pačiu me
tu draskiusieji kabelius ir dar 
du toliau stovėję, matyti, ap
saugai skirti asmenys, užpuo
lė sargybinį ir ėmė jį mušti. 
Sargybinis gynėsi pradžioje 
rankomis, o paskui kelis kar
tus iššovė. Bet nei sargybinio 
šauksmo nei jo šūvių policija 
negirdėjo.

ZARASAI.— Zarasuose pas
kutiniu laiku daugelis rusų ir 
net lietuvių pradėjo verstis 
smulkiąją prekyba, vietinių taip 
vadinama spekuliacija. Speku
liuoja veik išimtinai moterys. 
Lietuvoj superka kiaušinius, 
surius, vištas ir k. ir neša į 
Latviją, kur Daugapily pardavę 
kiek uždirba. Todėl didelė da-
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Perdaug Duonos
Rašo Dr. P. G. Luomons, 

denlistas.
ROCKFORD, ILL. — Tiems, 

kurie gyvename miestuose ir 
turime šiokį-lokį užsiėmimą, 
nors ir menką, dėl palaikymo 
savo būvio, kasdieninis gyve
nimas neatrodo labai sunkus 
bei keblus. Mat, miestų gyve
nimas yra aprūpintas viso
kiais patogumais. Čia gatvės 
ir šalygatviai yra išgrįsti, užtat 
dulkių nėra ir smagu vaikš
čioti. Miestuose turime van
dentiekį, ir jei palakiuose žo
lynas pradeda rudyti ir džiūti 
nuo perdidelio saulės degini
mo, mes jį palaistome tyru, 
šaltu vandeniu ir jis vėl gra
žus, žalias, minkštas, kaip tas 
naujas kauras seklyčioje. Dar 
žuose, jei mes juos turime, ir 
darželiuose viskas puikiai ža
liuoja, žydi. Nes ir čia tas 
pats kristalinis vanduo, bė
gąs miesto vandens išvadomis, 
suteikia tiems žolynams tai, 
ko pati gamta šiais metais ne
bepajėgia suteikti. Dėl to jis 
yra žalias, puikus, gražus — 
dėka miesto patogumams. 
Darže žirniai, šabelbonai, ko
pūstai, svogūnai, burokai, mor 
kos, ridikai ir pamidorai (to
mą lės) labai gerai atrodo. 
Bodosi, bus duonos, bus gar
dėsių, bus reikalingų vitami
nų ant stalo padėti. Mūrų ma
žame sodely vyšnios puikiai 
linguojas! vėjalio pučiamos ir 
pilnos jau raudonų vyšnių. 
Seninus, laike alkoholinės 
sausros, būdavo iš vyšnių vy
no pasigaminame, kad kaimy
nui ar svečiui atėjus butų ko 
“užf liudyti”. Bet šį metą dėl 
tikros sausros ir gal permaty- 
mo, kad gali būt “perdaug 
duonos“, iš tų raudonų vyšnių 
gaminsime konservus, — sal
džius, skanius. O jei panorė
tume vynučio, ir jei dar tam 
atliekamą dolerį turėsime, lai 
galėsime nueiti pas •ponus 
Alinauską, Šimaitį — Bacevi
čių, Petronį, Housmaną nr ki
tus vietinius lietuvius biznie
rius ir ten jo gausime.

Tame pačiame musų sodely 
po obele zuja šeima bičių. Su 
jomis šiais metais nelabai ge
rai. Viena, dėl sausros, ne ką 
gauna laukuose. O antra, tai

vanduo

tas, kad šios Šeimos karalaite 
mirė, tur būt, nuo senatvės, o 
kitą, gautą karalaitę, kai ka
da yra sunku įgyvendinti į 
bičių šeimą, kuri yra prara
dus savąją. Medučio, kurio 
pereitais metais buvo apie 
šimtas svarų, šiemet gal visai 
nebus. Gal nebus ir pačių bi
čių. Viskas su laiku miršta.

Miesto namų patogumai, 
kad gal ir nemoderniški visa
me kame, bet geri. Čia pasu
kai kraną
Čia vėl pasukai kitą kraną ir 
paspaudei guzikutį — ugnis 
dega. Čia vėl kitur paspaudei 
kitą guzikutį — muzika groja. 
Čia dar kitą paspaudei — vi
sur šviesa. Visur mokslo ir 
gudrybių tau patarnavimai 
piršto užsimojime. Ir ko dau
giau, rodos, ir bereikia? Pa
baigęs dienos darbą ir parė
jęs namo, pasiėmei laikraštį ir 
semi iš jo visokias žinias iš vi
so pasaulio, sėdėdamas pato
gioj kėdėj. Apie revoliucijas, 
perversmus, visokias kantines 
streikų vietose; uraganus, ku
rie sugriauna visą miestą į 
mažą valandos dalį, užmušda
mi tūkstančius žmonių ir su
naikindami milionų vertes 
žmonių turto. Čia vėl daugybė 
žinių apie šių dienų sausrą, 
kuri naikina ūkininkų pasė
lius ir .jų gyvulius. Sausra, ku
ri vargingo ūkininko gyveni
mą daro dar vargingesnių.

Taip, daug žinių mes girdi
me apie sausrą, bet kiek iš 
musų tikrai matome, kiek ta 
sausra yra blėdinga ūkinin
kams?

šį rytą, turėdamas kiek lai
ko. aš išvažiavau keletą mylių 
į vakarų pusę nuo Rockfordo 
pas vieną ūkininką, su kuriuo 
turėjau reikalą. Šis išvažiavi
mas man davė gerą progą pa
tirti, kiek kalbamoji sausra 
daro žalos ūkininkams.

Nuvažiavus ir įvažiavus į 
ūkininko kiemą, tūlą laiką 
dairiausi aplink ir žiūrinėjau 
į nurudijusią, nudegusią nuo 
saules jo kieme pievelę, kuri 
kadaise, matyt, yra buvus ga
na graži, Tūlą laiką nieko iš 
žmonių kaimavietėje nema
čiau, ir maniau sau, kad, tur 
būt, nieko namie nėra, ir ma-

no žygis bus veltui. Staiga na
mų tarpdury pasirodo moteris 
ir išeina nešdama viedrą ran
koj. Aš prisiartinu prie jos.

“Sveika! Kur,” klausiu jos, 
“yra ponas toks ir toks.”

“Vyrai nuo septynių išėjo 
darbuotis lauke. Spėju, kad 
Tamsta nori Maikį matyti” —• 
ji prideda, žinodama mano 
reikalus su Maikiu.

Kadangi Maikis dirbo gana 
toli lauke, tai man prisėjo va
žiuoti, „o paskui tolokai eiti 
dulkėtu keliu.

Pakely mačiau lauką kvie
čių, kurie paprastai Šiuo laiku 
esti iki krutinės didžio. Bet 
šie, kuriuos mačiau šį rytą, 
buvo kokių šešių ar septynių 
colių aukščio nuo žemės — 
sunykę, reti ir jau varpuoti. 
Tiesiog nebuvo galima tikėti, 
kad Čia buvo kviečiai. Net 
skaudu darėsi bežiūrint į tuos 
kviečius, — viso apie keturios 
dešimt akerių.

Galų gale priėjau ir lauką, 
kur Maikis dirbo, čia taip pa
sitaikė, kad kornų laukas, ku
rį Maikis arinėjo, susiėjo su 
ganykla. Kadangi Maikis buvo 
dar toli, tai čia bestovėdamas 
ir jo belaukdamas galėjau į- 
sižiurėti, kaip ganykla atrodo.

Ganykloj žolė buvo taip 
nurudijusi, nudžiuvus, ir at
rodė taip, kaip atrodo apar
tas 
tik 
vo.
P’

STREIKLAUŽIŲ ORGA
NIZATORIUS LIETUVOS ŽINIOS

Nelaimingi įvykiai

akimis tokią 
padėtį net nuo verks- 
sunku susilaikyti. Čia 
jokių ženklų, 

perdaug duonos.
reiškėsi vaizdas,

P. L. Bergoff iš New Yorko, 
kuris per 30 metų užsiima 
streiklaužių organizavimu ir 
per tą laiką gelbėjo sulaužyti 
daugiau kaip 1,000 streikų. Kai 
gręsė streikas geležies pramo
nėje jis irgi buvo nusamdytas 
organizuoti streiklaužius ir mu
šeikas ir supirkti jiems ginklus 
ir amuniciją.

V. 24.—Pabaisko vals. Biliū
nų km. griaustinis užmušė pil. 
Adolfą Katiną, 45 met. amž.

Ylakių vaisė., Gedvilų km., 
griaunant muro trobesį griū
dama s\na užmušė namo sa
vininką Antaną Bi/mšą ir jo 
berną Mečių Butkų.

Netoli Platelių pakelėj j Al
sėdžius nežinomas piktadarys 
užstojo kelią Bronei Mikaitei 
ir prievarta ją nusivarė į miš
ką, kur iš jo atėmė milinę 
kurtką, 3 surius. pirštines ir 
2 lt. Atėmęs pabėgo.

V. 24. Ties Gudžiūnų gelež. 
stotimi rasta suvažinėtas Be
nediktas Mirončikas, 26 metų 
amž. Manoma, kad Mirončikas, 
norėdamas nusižudyti, tyčia 
palindo po traukiniu.

Pasikeista ratifikacijos 
dokumentais su SSSR

kad 
Tik 
kad

Ju»ų Akys Jums Pasakys:— 
kad OLD GOLD yra padaryti 
iš geriausio Turkiško ir Namie 
Auginto tabako. Praplėškite 
tiktai viena. Pastebėkite auksi
nės spalvos lapelius. Ilgi, šilki
ni lapeliai. Jie liuosi nuo šiur
kštumų, dulkių ir rupių, smul
kių šmotelių.

Jūsų Nosis Jums Pasakys:— 
kad OLD GOLD yra tyras. 
Švelnus kvapsnis puikiausio 
Turkiško ir Namie Auginto ta
bako, atsargiai Sumaišytas ir 
suteikiantis jūsų nosiai geriau
si kvapsni... jokios sugestijos 
artificialio paskaninimo.

“Kas padaro OLD GOLD cigareta 
tokiu populiariu?”

ŠIE TRYS PAJAUTIMAI JUMS 
PASAKYS!

raudono molio laukas, ir 
slėneliuose dar kiek žalia- 
Žolė taip sudžiuvus ir tra- 
pasidariusi, kad ant jos 

atsistojus subyra į dulkes it
butų iš stiklinių spyglučių pa
daryta. Tik piktžolės ganykloj 
dar kiek laikosi. Mat, piktžo
lės moka išskleisti savo lapus 
plačiau aplink save palei že
mę ir tuo budu neduoda že
mei taip greit išdžiūti, palai
kydamos drėgnumą aplink sa
vo šaknis. Matyti, kad juo 
daugiau augmuo yra atsitoli
nęs nuo reikalingumo žmogui, 
tuo daugiau jis yra prikibęs 
prie gyvybės. Juo daugiau au
gmuo yra laukįnis, tuo dau
giau jis gali su nelemtomis 
apystovomis kovoti už savo 
būvį. Kas kita yra su prina- 
mintais augmenimis.

Man bestovint ir besidairant, 
štai ir Maikis beatvažiuojąs. 
Ghl turėčiau sakyti, — dulkių 
kamuolys su trimis arklio gal
vomis. Dėl sausros taip yra iš
džiūvus žemė, kurią arinėja, 
kad jam važiuojant prieš vėją 
tik arklių galvas tebuvo galima 
matyti, o jų užpakaliai, kulti
vatorius, ir Maikis buvo pa
skendę dulkėse. Maiklui prisi
artinus, aš surikau: “O-o-o!“ 
Arkliai staiga sustojo, o Mai
kis beveik ko nenuvirto nuo 
kultivatoriaus iš išgąsčio. Jis 
manęs nei nematė pro dulkes.

“Sveiks“, sakau. “Tai ker
nus kultivatini ?“ sakau jam.

“Ja”, jis sako. “Bet jei greit 
nebus lietaus 
džius, 
dėjo 
“kaip 
lenai.

Čia
prisiartina keletas karvių.

“Ganykla, rodos, 
kaip Sacharos pustynas, 
banda joje besigananti, — 
vės atrodo gana puikios, 
kau jam.

“Ja, puikios. Dėl to puikios, 
kad iki šiam laikui dar vis tu
rėjome kiek Šieno in grudų na
mie šerti. Bet dabar viskas pa-^ 
sibaigė-; ir vietoje trijų kcnuf 
pieno, ką pirma gaudavome iš 
dvylikos karvių per dieną, da-1 
bar jau tik du begaunam. Ūž 
savaitės laiko gal tik vieną te- 
begausim. Už poros savaičių, 
jei nebus lietaus, turėsim gal 
visą bandą parduoti, nes kitaip 
ji, — karvės ir arkliai išstips 
badu.

“Mums dar netaip bloga, bet,, 
ve, musų kaimynas jau nieko, 
nebeturi. Pasėjo jis pavasari-( 
mus javus, bet niekas jo lau-j 
!kuose neiŠdygo. Jo laukai yra. 
beveik visi ant paines daug]
•daugiau išdžiovinti sausros, ne-] 
gu musų. Tąig-i, visą lauką, ku
ris buvo apsėtas pavasariniais

tai viskas iš
žiūrėk“, čia Maikis pra
kasti čeveryku žemę, 
išdžiuvę! žemė, kaip pe- 
Kas čia gali augti?“ 
mudviem besibėdavojant,

išdžiūvus, 
bet 

kar- 
sa-

Jūsų Skonis Jums Pasakys:— 
kad OLD GOLD yra lengvas 
gerklei ir smagesnis. Užriškite 
sau akis ... ir užsirūkykite OLD 
GOLD, taipgi pamėginkite už
sirūkyti kitokios rųšies cigare- 
tūs. Paskui pasakykite koks 
cigaretas jums geriaus patiko 
.. ir tai be abejo visuomet 
bus OLD GOLD.

cigareta! visuomet gerai —OLD GOLD „ ,
padaryti, pilno svarumo ir švieži. Jie pa
daryti iš rinktinio karalaitės — lapelių 
Turkiško ir Namie Auginto tabako. Diena 
iš dienos Old Gold yra vienodai puikus ir 
gryni, lengvi gerklei ir smagaus skonio.

Bus smagu jums, jūsų šeimai ir drau
gams rtikyti natūraliai paskaninto tabako 
Old Gold cigaretes, nes jie suteiks jums 

geresni rukima ir be blogo skonio burnoje. Nusipirkite pa
kelį Šiandien ir persitikrinkite.

javais, išarė it pasodino juoše 
kernus, bet ir tie neišdygo. Jis 
nieko neturės šį metą. Jam pra
žūtis!...” liūdnai žiūrėdamas j 
kaimyno lauktis man Maikis 
pasakojo.

Čia aš atsisveikinau su Mai
klu ir nuėjau link savo auto
mobilio. įsisėdęs važiavau at
gal mažu, beveik neišvažiuoja
mu keliuku, kuris čjo per auk
štoką kalniuką palei Maikio 
kaimyno laukus. Užvažiavęs 
ant kalniuko apsistojau ir žval
giausi po Maikio kaimyno lau
kus, nes iš Čia viskas buvo ge
rai matyti. Visas laukas buvo 
plikas. Tik vietomis matėsi ža
liuojančios piktžolės. Maikio 
kaimyno ganykla buvo plika, 
tuščia — nei karvutės, nei ark
liuko nebuvo matyti. Pažvelgus 
linkui kiemvietės, ten nesima
tė jokio gyvo sutvėrimo. Su
pratau, kad Maikis teisybę sa
kė apie savo kaimyną. Jis, kai
mynas, jau pražuvęs. Bežiū
rint į Maikio kaimyno pustyną, 
ir man liūdna ir skaudu darėsi. 
Matant savomis 
ūkininko 
nio buvo 
nesimatė 
kam bus 
galvoje
kam gali būti badas.

Daug ūkininkų parduoda 
vulius iki paskutinio. Parduo
da daugumoj Chicagos sker
dykloms už mažiausias kainas. 
O produktų kainos priklauso 
nuo to, kiek daug tų produktų 
randasi rinkoje ant pardavimo. 
Juo daugiau jų rinkoje, tuo 
mažesnės jų kainos, vertė. Ūki
ninkas už šimto penkių dešim
čių svarų kiaulioką, po apmo
kėjimo transportacijos ir vis
ko, tegauna viso labo 45 cen- 
tus. Už pusėtinai didelį teliu- 
ką — 75 centus viso labo. Už 
karvę — 3—4 dolerius. Ukinin-, 
kai beveik dykai viską atiduo
da; skerdyklų baronai beveik 
viską dykai gauna. Ūkininkai 
dėl sausros klimsta ckonominėn 
pražutin; skerdyklų savininkai 
dėl tos pat sausros kelia valgo
mųjų produktų kainas ir lobsta. 
Vieniems ekonominė pražūtis, 
kitiems — išganymas, turtas, 
laimė. Tai, tur būt, vis dievo 
valia... Ja, mat, prieš tą dievą, 
kuris yra apsišarvavęs milici
ja, kulkosvaidžiais ir gaujomis 
suktų politikierių, nieko visu 
coliu žemėmis apskretęs ūkinin
kas negali padatotyti.

Ūkininkams šiemet išparduo
ti visus gyvulius, tai dar ne 
viskas. Kitą metą oro apysto- 
vos tiems patiems ūkininkams 
gal bus ne tokios blogos. Kitą 
metą jie gal turės gerą derlių 
laukuose, bet neturės kam jį 
sušerti. Nei karvių, nei arklių, 
nei kiaulių — visai mažai gy
vulių jie teturės. O jų nupirkti 
negales tomis pačiomis mažo
mis kainomis, už kurias šiemet 
jie parduoda. Gi prisiauginti 
gyvulių į vieną metą yra nega
lima. O jei ūkininkas užsiima 
pienininkyste ir neturėdamas 
bandos savo ganykloj, ir kitą 
metą, kad ir turės gerą derlių 
laukuose, neturės iš ko dolerį 
paimti. Aišku kodėl. O kainos: 
už pašarą bus žemos, kaip šie^i 
met jos yra žemos gyvuliams, 
dėl tų pačių apystovų rinkoj.

Išvadas ‘gatta aiškus. Dėl šią 
metų sausros ūkininkams sun
kumai nebus Vien šių šausrčš 
metų sunkumai, bet tie jų sūn- 
kumai dalinai atsįkartos keliais 
ateinančiais metais, kad, šalty* 
šitiiė, oro apystovoš ir butų 
gerokai normalios. '

Lietaus visur labai reikia. Ii? 
jo reikia ne Vieno Ar dviejų 
colių, bet 4—5 eilių mažiausiai, 
į dvi-tris dienas, kad galėtų ge*j 
rai .atmirkyti žemę. Gi ipavir-. 
šutiniai, maži nuįijimai nieko 
dabar beveik neaiškią. Jie ne* 
pasiekia augmenų šaknų. Jei] 
reikalingi ir labai laukiami 
dėsni nuli j imai greit įvyks, ne 
teip dar blogai bus n^riubsę. 
•atsi»tikimuO&e, bet jei jų nebuSj 
į trumpą laiką, tai ūkininkų

gy-

padėtis sausros srityse darosi 
rimtai sunki.

Taigi, faktinai susidūrus ir 
pamačius ūkininkų padėtį saus
ros ribose, aiškiai matosi, kad 
ukininkystei yra dideli sunku
mai dabar ir gal ateity. Visai 
neatrodo, kad Amerikos žmo
nės gali turėti “perdaug duo
nos“.

KAUNAS. — Birželio 4 d. 
10 vai. 30, min. Užsienių Rei
kalų Ministerijoje Ministeris 
Pirmininkas ir Užsienių Rei
kalų Ministerio pareigas einąs, 
p. J. Tūbelis, su Sovietų Ru
sijos atstovu Kaune, p. Kar- 
skiu, pasikeitė ratifikacijos do
kumentais balandžio 4 d. pro
tokolo, kuriuo 10 metų pratę
siama 1926 metų rugsėjo 28 
d. nepuolimo sutartis su abiem 
prie jos prijungtomis noto
mis.

GERKIT PIENĄ
DfiL GEROS 
SVEIKATOS

Gerkite stiklą šviežio, 
pasteurizuoto pieno su 
kiekvienu valgiu. Jis 
lengvai suvirškinamas 
ir palaikys jus geroje 
sveikatoj. Gydytojai pa
taria kiekvienam vyrui 
ir moteriai gerti “pa
kankamai pieno“, nes 
jis turi visus tuos ele
mentus reikalingus pa
laikymui kūno geroje 
sveikatoje. Užsisakyki
te pas savo pieno išve
žiotoje dabar. Jis pa
liks jį kasdien pas jū
sų duris—tai parankus 
ir taupus būdas pirkti. 
MILK FOUNDATION, INC. 
A non-profit orffanization cn* 
dowed to rive mit acicntific 
Tarta on reneral hcaltb.
205 W.Wacker Drive, Chicago

KORESPONDENCIJOS
■J f. . ll II—

Detroit, Midi
Pakliuvo Itrys lietuviai

Prieš kiek laiko (įvi detroitie- 
tės sumanė » padaryti savo rų- 
šies šmugelį: parsigabenti Ka
nadoje gyvenantį lietuvį, kuris 
slapta įsigavo į Jungtines Val
stijas. Tos moterys yra ponios 
T. Bagočius ir J. Sawadski. Jos 
tapo areštuotos, o kartu su jo
mis ir kanadietis Jurgis Darnu
sis.

Moterys automobiliu vežė tą 
vyrą. Viskas gal butų buvę 
tvarkoje, jeigu jas nebūtų pa- 
gundęs velniūkštis smarkiai va
žiuoti. Matomai, jos lėkė, kaip 
akis išdegusios, ir jokių taisyk
lių nesilaikė. Policija visus su
laikė. Teisme paaiškėjo, jog J. 
Damušis yra “zuikis“, kuris 
slapta įsigavo į Ameriką.

Planas buvęs tokis: moterys 
nuvažiavo į Port Huren, Mich., 
kad parsigabenti J. Damušį, 
kuris toje vietoje su valtele 
perplaukė Detroit upę, — va
dinasi, įsigavo iš Kanados į 
Ameriką. Viskas ėjo gerai, kol 
nepradėjo smarkiai važiuoti ir 
nepakliuvo mieste Mt. Clemens, 
Mich., policijai į nagus.

Sakoma, paskubėsi
nes pajuokinsi. Bet’ šis pavyz
dys parodo, jog beskubant ga
lima ir į bėdą papulti.
Kodėl lenkai grąžino Pilsudskį 

j Valdžią?

(Prieš kiek laiko vietos ang
lų laikraštyje pasirodė straips
nis, kuriame sakoma, jog mar-v 
šąlą Pilsudskį lenkai vyriausiai 
grąžino todėl, kad jo pastango
mis tapo atgautas Vilnius. Ki
tais žodžiąis sakant, Pilsudskis.; 
pasirūpimo! iŠ Lietuvos Vilnių 
atimti. 6 kdd lenkai galėtų Vii-, 
nių ir toliau pasilaikyti, tai 
Pilsudskiu ir vėl įtapo grąžintas, 
į valdžią. (

Lietuviai, ką jus manote apie, 
tai? Kodėl Detroito anglų laik-, 
rašČiuose nieko nerašo lietu* 
via j? Kodėl jie nieko nepaaiš* 
kiną, -kaip iš -tiesų atsitiko su 
Vilniaus užgrobimu? Juk yra 
■įmonių, kurie tai galėtų pada
rytį. Tad kodėl jįe tyli?

Detroito žiedas.

zmo-

Refrigeratoriai
Keletas refrigeratorių 

su motor ųnit motoru 
$150.W Vertės, bus par-: 
duota po

$69.00
LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS.
Budrike krautuvėje yra 
pilnas pasirinkimas nau
jų _ WESTINGHOUSĖ, 
NORGE, LEONARD IRI 
GIBSON elektrikinią re- 
frigeratorių.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

NUOLATINIAI BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Nedėliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 po pietų. 

Ketvertais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakare.
................... ............. ■ .......................................... v • .... .... ..........

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
Qts.

18.50
12.50
15.50

Crab Orchard 
Silver Bell Str. 
Robt. Henry Str 
Ky. Bourbon 
London Dry Gin 
(Walkers) 
Polo Club Gin

> • :

Gals. 5ths
14.90

Special 
tiktai

sąvaitę!

3.95
4.95

11.50

Pints
19.10
13.00
15.90

BRIDGEPORTLigUORCO
INCORPORATED

3252 So. Halsted SL
VICTORY 5382—5383.

*

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLAS BATHS

3514-10 W. fcOOSEVELT BOAD
aHi St. Lolita A v. Tel. Ked&ie 8902
Vanos, lietaus Ir druskos vanos.

8wimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 y. w.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Paaiškinimas atsišaukimas

Net

MADOS MADOS

KĄ REIKIA VALGYTI

LIETUVOS ŽINIOS

kiek ir kokiu maistu ge

Oppotite Davls Store, 2d FlooP

USB

(Vardas ir pavardė) Reduces COLDS
(Adresas)

66%(Miestas ir valstija)

PETER PEN

telung 76/0

UNDER- 
STAND.

mitingą, 
žmonėms 
nes nepa- 
mitingas

INOW 
WE 
ARE j 

beginning
‘Y'AVE.

YOU
BEEN 

following
TME

STORY
THE 

PRINOKS

jau tur būt žinoma

N A UJ IENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

vadovėlių aiškiai

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby —

120 West Madison St.
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS1

BANDA&E VVAS TAKEbJ FROM MY EYES mS 
LOOKED. ALA5/ MY JOY 

OF THC CREATURE5 CUT THE CLOUOJ 
AMO THRUST M& IMTO IT. THE OTHER 5EWBI> IT SHUT.

Egzaminaciia Ir Patarimas 
indo*: 9 iki 8 kasdien. Antrad. ir 
tiktai nuo 9 iki 6.—Nedttlomi*

Kl. Jurgelionis, 
Lietuvių Dienos Komiteto 

Pirmininkas.

Valgyk šj, valgyk tą, laikraščiai 
be paliovos rašo ir žmones moki
na...Bet motinos be abejo susirū
pinusios, 
riausia savo šeimas valgydinti.

čia paduodame valdžios parū
pintą bulletinj, kuris parodo kaip 
reikia užlaikyti sveiką ir nebran
gią dietą.

SU KIEKVIENU VALGIU: pie. 
nas dėl kūdikių, duona dėl visų.

KASDIEN: košės, kruopų arba 
pudingą; pienas dėl visų. Bulvės, 
tomatės arba orandžiai dėl kūdi
kių. Žalių daržovių, salotų, špina*

onnaiseand trueold-fashioned boiled 
dresaing newly combined! Smooth 
and velvety, made in the escluaive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP 
SALAD DRESSING

>g kitiem patiktum, 
znai koks mažas

orazuves
Daugeli* pirmųjų ispudžiu 
dažnai erti sugadinama ko
kiu norą mažu ii pažiūros 
daiktu.

Todėl aš kviečiu visas lietu
vių draugijas, kliubus ir kuo
pas, visas lietuvių katalikiškas 
ir kitokias mokyklas, jų vedė
jus, vedėjas ir vaikus, kviečiu 
visą lietuvišką jaunimą, kvie
čiu visus ir kiekvieną, kas tik 
jaučiasi lietuviu dalyvauti Lie? 
tuvių Dienos iškilmėse rugpiu- 
čio 5 dieną.

Ypatingai aš kreipiuos į jus, 
musų draugijų vedėjai ir na
riai, kad jus savo draugijų su
sirinkimuose tuojaus nutartu
mėte oficialiai prisidėti prie 
Lietuvių Dienos iškilmių. Aš 
prašau jūsų atsiųsti savo lietu
višką draugijos vėliavą, kad ji 
butų garbingai nešama iškil
mingoj lietuvių procesijoj lie-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
lc& 
tūkstantius ligonių. Patarimas dykai. OFIS 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. " - -

kiek tėvui atsieitų
unL

LISTERINE 
rel/eves

SORE THROAT

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

ir, matyti, turėjo mokytojų duo
tų temų ar uždavinių pobud|. 
Daugumoje sąsiuvinių piešti 
tie patys daiktai, kaip pav., 
laivas su vėliava kurioje iš
paišyta svastika ir visur tas 
pats laivo pavadinimas: “Mit 
Gn.'ss Heit Hitler”. Sąsiuviniai 
mokytojų peržiūrėti ir darbai 
įvertinti tam tikrais pažymiais. 
Čia pat šalia sakytųjų piešinių 
yra mokytojų tikrinimo para
šai. Mokyklose vartojami vado
vėliai persunkti vokišku patrio
tizmu ir Lietuvos bei kitų tau
tų neapykantos dvasia 
aritmetikos uždaviniuose buvo 
aiškiai varoma tam tikra pro
paganda. Daugumoj uždavinių 
įterpti tokia apskaičiavimai: 
šturmtrupistų rūbų kainos, ir 
t. t., o vienas uždavinys due
tas toks 
3 vaikus aprengti nacių 
forma ir uždavinio pabaigoje 
pažymima, kad tėvas, aprengęs 
savo vaikus naciais, turėsiąs 
galimumo didžiuotis tuo. Kita
me uždavinyje klausiama ap
skaičiuoti Hitlerio amžių ir jo

KLAIPĖDA, VI. 2. Elta. — 
Valstybės saugumo policija ge
gužės 28 ir 29 d. d. patikrino 
visą eilę Klaipėdos krašto kny
gynų, Klaipėdos miesto knygy
ną ir biblioteką ir mokyklų 
knygynus, konfiskavo per 1 
200 knygų, jų tarpe apie 550 
mokyklų vadovėlių, 150 žemė
lapių, daug įvairių paveikslų 
ir apie 60 mokyklų vaikų pai
šybos uždavinių. Visos tos kny
gos daugiausia importuotos iš 
užsienių ir yra nacionalsocialis
tinio turinio. Daugumoje jų 
kurstoma prieš Lietuvos nepri
klausomybę ir Klaipėdos knis
to priklausymą Lietuvos val
stybei. žemėlapiuose, kurie bu
vo naudojami mokyklose, Klai
pėdos kraštas tebežymimas

esąs Vokiečių teritorijoje ii’ 
dar nesenai mokykloms prisių
stuose ' žemėlapiuose Didžioji 
Lietuva pažymėta “Russland” 
Tatai vaizdžiai įrodo, kokia 
dvasia vaikai auklėjami Klai
pėdos mokyklose. Pažymėtina, 
kad mokyklose atliekamuose 
paišybos darbuose, beveik vi
suose be išimties (net pirmo
jo skyriaus mokinių darbuose), 
buvo paišomi daiktai, papuošti 
svastikos ženklais ir juodai- 
baltai-raudona vėliava. Net 
Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininko, dr. šreiberio, sū
naus, kuris mokėsi Luizės gim
nazijoje, sąsiuvinyje rasta iš
paišytų ne tik svastikų ir jįuo- 
dai-baltai-raudonų vėliavų, bet 
ir uniformuotų sturmtrupistų.

Visi tie paišybos darbai at 
likti ne laisvu nuo mokyklos 
darbo laiku, bet per pamokas

HAvi PLANNffllT SO 1

KSŽ.O surki-v ee. crusheo om tme 
vmKiFS BEL.QW- . ------............................ ............ *

NAUJIENOS Pattern Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No........... .

Mieors ............................... per krutinu

veiklos periodus. Vienoje reli 
ginio turinio knygoje parašy 
ta apie Klaipėdos krašto užgro 
bimą (sic!).

Iš rastų 
nušvinta Klaipėdos krašto mo
kinių ir mokytojų priešvalsty
binė veikla. Valstybės saugu
mo policija visą paimtąją me
džiagą stropiai tiria.

Birželio 1 d. Šilutėje valsty
bes saugumo policija sulaikė 3 
asmenis, buv. Sasso partijos 
narius, kurie apolografu per
sispausdinę platino žinomą Vol
demaro straipsnį, savo laika 
įdėtą “Preussische Zeitung”. 
Platintuose lapeliuose ypač pa
brėžtos Voldemaro to straip
snio vietos, kur autorius kri
tikuoja vyriausybės politiką 
Klaipėdos krašte.

nei ne pats kaltas už tos klai
dos padarymą. į tą klaidą jį 
įstūmė labai netaktingas jo 
draugo d-ro Poškos pasielgimas 
organizacijiniame Lietuvių Die
nos komiteto susirinkime. Dėl 
asmeniško “nusistatymo” prieš 
d-rą V. Šimkų daktaras Poška 
panaudojo katalikybę daktarui 
Šimkui “zlastį” padaryti. Mes 
su tuo nieko bendra neturim. 
Nei katalikybė, nei niekas ki
tas nėra kaltas, kad d-ras Poš
ka norėjo keršyti d-rui Šimkui. 
Tik gaila, kad p. šimutis iš 
draugiškumo palaikydamas drą 
Pošką, buvo priverstas toliau 
klaidingu keliu eiti. Dėl to iš 
grynai asmeninių d-ro Poškos 
dalykų ir jo negražaus išsišo
kimo gynimų katalikams yra 
daroma kliūtis prisidėjimui prie 
Pasaulines Parodos Lietuvių 
Dienos Komiteto. Nei ka
talikai čia kalti, nei niekas ki
tas. Asmeninis piktumas turi 
būti kuogreičiausia padėtas j 
šalį, kada dalykas eina apie vi
suomenės reikalą.

Listerine beveik mome taliat 
užmuša turinčiai bendrumo 
■u paprastais žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkit, kada bakterijos j< ’a" 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidimt Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos minėsiu pa
rodu kad tie, kurie plauna 
gerkit su Listerine tiktai H 
tesirgo Šalčiais, turčjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

* padaryt, 
O vienok, 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigtl žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bodu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kure iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales —* tas sun
kus uždarinis pagalios Ūpo ii- 
riitaa.

Didelė tubS Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lovis, U. S. A.

Labai daug rimtų katalikų 
veikėjų asmeniškai ir per laiš
kus pareiškė man pilną pasiti
kėjimą ir geismą dalyvauti Pa
saulinės 'Parodos Lietuvių Die
noj. Jie trokšta ir tikisi, kad 
nesusipratimas su ponu Šimu
čiu butų išrištas. Aš irgi to 
trokštu, ir nenorėjau jokių ne
susipratimų iš pat pradžios. Aš 
troškau ir trokštu, kad visi lie
tuviai dirbtų iš vieno, kaipo 
vienos motinos Lietuvos vaikai. 
Labai gali būti, kad mano troš
kimas išsipildys.

Bet ar šiaip, ar taip pasi
baigs įas dro Poškos pagamin
tas nesusipratimas, mes turi
me darbą, varyti toliau. Jeigu 
mes vis kalbėtume apie tuos 
nelemtus nesusipratimus, tai 
mes niekad lietuvių dienos ne
susilauktume. Todėl mes ir dir
bame. Kiekvieną dieną mums 
talkon stoja daugiau žmonių. 
Kas ten ką nesakytų, Lietuvių 
Diena jvyks. Ir ji bus įvykin
ta ne bile kaip. Ji bus įvykin
ta su tokiu gražumu ir įspū
dingumu, kokio niekas nelau-

2752
2752 

lis iš linines arba šilkinės materi

Dėl šitų priekaištų turiu pa
sakyti, jog kaip p. šimutis, taip 
ir jo sekėjai buvo kviesti ir 
dar šiandien yra kviečiami da
lyvauti Lietuvių Dienos komi
tete, kad Lietuvių Dienos Ko
mitetas trokšta ir jieško dau
giau darbščių žmonių, nežiū
rint kokių pažiūrų jie nebūtų, 
kad tik pasekmingiau atliktu
me didelį darbą, kurs duos gar
bės lietuviams. Lietuvių Dienos 
komiteto nariai netrokšta gar
bės sau, bet visai tautai, o vie
toj j ieškojimo pelno, kurio nei 
negali būti, kiekvienas aukoja 
savo laiką ir pinigus. Tą savo 
širdyje gerai žino bei nujaučia 
ir gerb. p. L. šimutis.

Aš taipgi turiu pareikšti vi
sų žiniai, kad kaip p. L. šimu
tis, taip ir keletas kitų jo vien
minčių dalyvavo Lietuvių Die
nos Komiteto sudaryme, tik jie 
pasitraukė ir vėliaus atsisakė 
klausyti Pasaulio Parodos gas- 
padorių patvarkymų. Iš Pasau
lio Parodos buvo įsakyta, jog 
Lietuvių Dienos Komiteto su
darymui negali būti šaukiama 
jokių “visuomeniškų” mitingų, 
o p. šimutis lyg ant keršto Pa
saulio Parodai ėmė ir sušaukė 
parapijinių draugijų 
Tame mitinge savo 
jis nepasakė teisybės, 
sakė, kad joks toks 
neturi jokios galės rinkti Lietu
vių Dienos Komitetą, ir kad 
rinkimai bus be vertės, kadan
gi jie eina priešais Pasaulio Pa
rodos vedėjų patvarkymus. Po
nas Šimutis norėjo kakta sieną 
pralaužti. Bet tas ne visados 
galima.

Ponas Šimutis padarė klaidą'. 
Bet juk errare humanum ėst, 
kaip sakoma lotiniškai. Jis gal

Gerbiami visų lietuvių drau 
gijų vedėjai ir nariai!

Jums
kad Pasaulinės Parodos admi
nistracija paskyrė rugpiučio 5 
dieną lietuviams ir kad ta die
na bus žinoma kaipo Lietuvių 
Diena Pasaulinėj Parodoj.

Jums taip pat tur būt žino
ma, kia Pasaujnvs Parodos ad
ministracija pasirinko ir pa
tvirtino Lietuvių Dienos komi
tetą, susidedantį iš žymesnių 
lietuvių darbuotojų ir veikėjų 
ir kad man teko garbė būti to 
komiteto pirmininku.

Jus taip pat tur būt girdė
jote, kad dalis lietuvių, kuriais 
vadovauja gerb. “Draugo” re
daktorius L. Šimutis, daro prie
kaištų musų komitetui buk jis 
esąs vienpusiškas, o net ir no- 
rys garbės ir pelno, ir tai to
dėl, kad šitame komitete p. ši
mutis ir jo sekėjai negavę vie-

__ NEURITI8, NEURALGIA, 
NERVIAKUMO, arba INKSTŲ 

Ilga tikrai paeina nuo 
VARICOflE VOČIŲ, SU*

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS, SPRAGAS, FISTULAS, PBURITIS 
(NiežanČio* Pike), PROSTATITIS Ir kito* 
meilinto ligos gydamos muau Švelnu Ir ne* 
skaudžiu VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ne
tekt vilties būti pagydytais. Yra stačlok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties ligos 
greit atsiliepia | i| treatmento.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARIUOSE 
GYSLOS IR VOTYS

~-==^\^Mmenco s 
favorite!

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. orttv ĮJMAtke tl J>yum rato: ‘Al 
vartoju Kruę<2»eu. .ad sumažinti svaram*—- 
ąl netekau 10 tvaru | vien* savaite ir n» 
tinau kaip ji ir rekomenduoti“.

lengvai. SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI -- IiohJU* pusę laukėte* 
lio Krtischen stikle karkto vandens ryta prlel 
pusryčius — tai yra saugus būdas netek U 
negražaus riebumo ir «.ena bonką, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji paa bile aptiekininka Amerikoje. 
— yra daug imitacijų ir Ina turite aaurotl 
•avn •»ei kate.

ZturĄkite. 1M gautumėt Kraschen Balu 
Jeigu M pirma bunka neįtikina jut. kad tai 
yra Magiausias budaa ausikralyU HMuma 
—■ tinirm vv^einam*

kų, morkvų, taipgi vaisių turėtų 
valgyti kiekvienas augęs žmogus 
ir mažas kūdikis.

TRIS ARBA KETURIUS SY
KIUS I SAVAITĘ: tomačių dėl 
visų. Sausų pupų, žirnių, kiauši
nių (ypatingai kūdikiai^, liesos mė
sos, žuvies arba vištienos, taipgi 
sūrio.

Gražioji judžių artistė, kurios 
paveikslą matote viršui šio straip
snelio, geriausia atsakė i klausi
mą: “Ką reikia valgyti.“ 
GERKITE KASDIEN PAKANKA

MAI PIENO

^KJ5TEAD.VJe FLOATED OFF

eurivųst kmSv. some canger uav 
AHBAO._____________ '

i Vokiečių fašistų 
“mokslas” Klaipėdos 

mokyklose

IR MOTERŲ PER _?8_.METUS ^ 
_ _ _________________ __ ______________ „ _ I

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo-
' ' ‘ , 'J-l,' ikausmus,

i nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą" ir paslaptingas

jis jums gali padaryti.- Praktikuoja per daugeli metų ir į^KYdė 
VALANDOS: Kasdie 

5—8 valandai vakare.
.1 »

Kampas Keeler Avė.!., ■ Tel. Crawford 5573

NEW YORK
PHILADELPHIA .....................

28 valanda* smagios kellonča
PITT8BURRG___________________ 19.78
CLRVET.AND____________________ 17.BODETROIT- L
TOLEDO------------------------------ 98.78
YOUNG8TOVVN 98._____ AKRON 7.30

Bile kur i RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Kiekvienai ir visoms lietuvių 
draugijoms

tuvių dienoj pasaulinėje paro
doj. Tokią procesiją, itok| pa
radą, tokią progą skaitlingai ir 
įspūdingai pasirodyti svieto 
akyse mes negreit turėsime — 
gal už šimto metų. Tai bus is
toriškas įvykis, kurį minės ir 
musų vaikų vaikai.

šitas mano prašymas ir kvie
timas yra gyvas musų visuo
menės reikalas. Ir aš esu tik
ras, kad visi, kas tik yra lietu
viai, į mano prašymą širdingai 
atsilieps, ir, priimdami Lietuvių 
Dienos Komiteto kvietimą, da
lyvaus Lietuvių Dienos iškilmė
se rugpiučio 5 d. pasaulinėj pa
rodoj.

Daktaras
Kapitonas 

Patauliniame kare

Night and Morning
WE Promote a Clean, Healthy Condition

įpSgg Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

e jnfAdult. At all Druggists.
I^riltfor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
Daugeli* žmonis mano, kad Jie kenčia nuo 
RHEUMATIZMO. NEURITI8, NEURALGIA, 
ARTHRITIS, ---------
LIGOS, kuomet j 
VARICOSE GY8LU __________ ______ __
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MĖŠLINĖS LI
GŲ. 
The VARICUR padarS tukatančiu* linksmai* 
—KODĖL NE JUST

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELE DYKAI 
Dykai on*o v 

Penktad. _ __ _ ____ _ ____ _ .... „.. „
nuo 9 iki 1 po plet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
<4oo tata* Garriek Theatra Bldg<

siutą
išro

IT SHUT.

Lengvas, vasarinis
jos. Taip kaip jisai pasiutas, 
do, kad jame galima visur pasiro
dyti. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
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 pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III,
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PLANINGA AR BEPLANĖ EKONOMIJA?
F ■ 1 ■ I

šeštadienio laikraščiuose buvo pranešta, kad Fordo 
automobilių kompanijos vienas viršininkas sugrįžo iš 
Europos ir pareiškė, kad daugumoje šalių planinga eko
nomija po valdžios kontrole neturėjusi pasisekimo ir 
dabar visur vyraująs nusistatymas, kad biznis nepri
valąs būti trukdomas.

Aišku, kad tas asmuo giliau nepagalvojo apie tai, 
ką jisai pasakė. Kaip jisai gali peikti planingą ekono
miją, kuomet Fordo biznis yra vienas stambiausiųjų 
pasaulyje planingos ekonomijos pavyzdys? Be plano 
valdyti ir operuoti tokią daugybę įvairių įmonių, kaip 
Fordo biznis, butų visai negalima.

Be plano dar gali šiaip-taip stumtis mažas biznelis, 
kuriame vienas asmuo su savo šeimos nariais ir bosau- 
ja, ir dirba. Bet kiekviena didesnė įmonė turi turėti 
planą; Joje turi būti nustatoma, kiek darbininkų jai 
reikia, kaip paskirstyti darbininkus pagakd^artamen- 
tus, kokios patalpos jai reikalingos, kokios mašinos, 
medžiagos ir t. t. Tai yra pats savaime suprantamas 
dalykas.

Patys stambieji bizniai turi dagi ne vieną įmonę, 
bet po keletą arba kelioliką. Dažnai tos įmonės yra taip 
sutvarkytos, kad jos apima visą eilę pramonės šakų. 
Sakysime, Fordo kompanija turi dirbtuves, kuriose ga
minama automobiliai; ji turi rudos kasyklas, anglies 
kasyklas, geležinkelius, garlaivius ir dar kitokius daly
kus. Toks išsišakojęs biznis negalėtų visai gyvuoti, jei
gu atskirų jo šakų veikimas nebūtų suderintas.

Ką gi reiškia tad ekonomija be plano ir kodėl to
kios ekonomijos nori minėtasai biznierius? Neplaninga 
ekonomija, kurią jisai giria, yra tokia, kurioje plana
vimas yra atliekamas biznio savininkų, o ne valdžios. 
Tas biznierius yra priešingas tam, kad į biznio reikalus 
kištųsi valdžia. Kai kuriose Europos šalyse šitas val
džios kišimąsi į biznį nuėjo daug toliau, negu Ameri
koje. Be valdžios leidimo, pavyzdžiui, fašistiškoje Itali
joje negalima įsteigti nė vieno fabriko. Valdžia tenai 
varu verčia kiekvienos pramonės šakos darbdavius ir 
darbininkus įstoti į tam tikras organizacijas, vadina
mas “korporacijomis”, kurioms diktatorius Mussolini 
nustato darbo valandas, atlyginimą už darbą ir padaro 
taisykles kituose vidujiniuose tų pramonių reikaluose. 
Tuo gi tarpu Jungtinėse Valstijose, kaip žinoma, smar
kiausi ginčai šiandie eina dar tik dėl klausimo, ar dar
bininkai turi teisę kolektyviai, per savo laisvai pasirink
tus atstovus, tartis su darbdaviais.

Hitleriškoje Vokietijoje arba Dollfussiškoje Austri
joje bandoma įvesti panašus valdžios kontroliavimas 
biznio, kaip Italijoje. O bolševikiškoji Rusija yra šituo 
keliu nužengusi dar toliau. Sovietų valdžia ne tik pri
žiūri biznį, bet ir visai laiko jį savo rankose. Ji atėmė 
dirbtuves iš privatinių savininkų ir pati jas veda. Ji, 
be to, pristatė daug naujų dirbtuvių. Daugumą ūkinin
kų ji nuvarė į “sovchozus” (sovietų ukius) ir “kolcho
zus” (kolektyvius ukius), kurie tikrumoje yra niekas 
kita, kaip valdiški dvarai, o ūkininkai, kurie juose dir
ba, yra nelyginant dvarų kumečiai. To ne gana. Išstū
musi iš biznio privatinius savininkus, sovietų valdžia 
perėmė visas kapitalistų pareigas ir stengiasi visame 
kame pamėgdžioti kapitalistus. Ji net yra įsteigusi 

. “trustus”: plieno trustą, rūbų pramonės trustą, duonos 
trustą, žemės ūkio padargų trustą ir kitokius.

Dabar kyla klausimas, ar šitoks ekonomijos (ūkio) 
suvalstybinimas yra sveikas dalykas? Čia gali būti įvai
rių nuomonių. Aukščiaus paminėtasai Fordo kompani
jos viršininkas, matyt, labai nemėgsta pačios minties 
apie valdžios kontrolę biznyje. Tačiau jisai išreiškia 
savo nuomonę klaidinančiu budu, peikdamas ne tik val
džios kišimąsi į biznį, bet ir patį planavimą., Iš tiesų, 
jisai turėjo pasakyti taip: “Mes, kapitalistai, patys da
rysime planus bizniui, o valdžia tegu nekiša į jį savo 
nosies. Valdžia yra panaktinis sargas, bet ne kapitalis
tų Bosas.”

Ekonominį planavimą visai pasmerkti yra absur
das, net ir iš kapitalistiško atžvilgio žiūrint į bizni. Ta
kiau ar gerai, kad valdžia ima lošti kapitalistų rolę,’ 
tai jau kitas klausimas. Bolševizmo ir fašizmo ekono* 
minė praktika ikF šiol gerų vaisių nedavė.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams __ ______ ....______ $8.00
Pusei metų ......................   4.00
Trims mėnesiams _____  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ........._____ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ___      18c
Mėnesiui _______  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams _______ _____—___  $7.00
Pusei metų ...........    8.50
Trims mėnesiams 75
Dviem mėnesiams .....___   1.25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___  $8.00
Pusei metų ------   4.00
Trims mėnesiams ...----------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Teisėjas Allegretti ir 14 metų vaikas George Rogalski, ku
rį jury rado kaltų ir nuteisė 10 metų kalėjiman už nužudymą 
pustrečių metų mergaitės Dorette Zietlow, kurią jis nusivedė, 
į tuščią daržinę, išrėdė nuogą ir paliko ten ją mirti nuo bado 
ir šalčio.

Fašistų dvikova
Naciai išdergė fašistus, šie gi 

. nacius. •

Berlyno dienraščio “per. 
Deutsche’*, taip vad. “vokie
čių darbininkų fronto“ organo 
redaktorius Kari Buš neseniai 
pirmuose laikraščio puslapiuo
se pradėjo spausdinti savo ke
lionės įspūdžius iš Italijos, 
kur jis buvo nuvykęs, kaip 
pats sakosi, studijų tikslais. 
Galima sakyt, kad toji žymaus 
hitlerininko kelionė labai ne
palankiai baigėsi “broliškojai“ 
Italijai. Kari Buš apvažiavęs 
visą Italiją, juodu stambiu 
šriftu savo laikrašyt rašo:

“1922 metais Italijoj įsitvir
tino ^fašistinis režimas.

Tas, kuris tvirtina, kad per 
tą dvyliką — tryliką metų fa
šizmas įaugo į italų tautą, ap
ėmė visus jos shiogsnius — be 
galo klysta.

Fašizmas neįsitvirtino ir ne
įsitvirtins italų visoje tautoje, 
nes jis yra teroras“...

Norėdamas dar geriau sus
tiprinti savo įspūdžius, nacio
nalsocialistas, redaktorius Buš 
pabrėžia, kad “dabar Italijoje 
galima pamatyti labai mažai 
juodmarškinių. Tiktai nedide
lė italų dalis nešiojanti uni
formą ir sveikinasi tarp savęs 
pakeldami ranką.“

Vokiečių “tyrinėtojas“ ši
tam nenormalumui paaiškinti, 
daro tokią išvadą :

“fašizmas nėra tautos rei
kalas, jis stovi aukščiau už 
tautą.

Fašistai pasidarė valdinin
kais. Fašistai — lai dabartinio 
režimo policija.“

Po tokio nuoširdaus pasi
sakymo apie savo draugus, o 
kartu ir apie save, straipsnių 
autorius pereina prie sociali
nių reiškinių analizavimo, 
Apie nedarbą Italijoj K, Buš 
rašo labai trumpai:

“Galima tvirtinti, kad Itali
joje daug daugiau bedarbių, 
negu Vokietijoje, nors statis
tika ir rodo atvirkščias skait
lines.“

Hitlerio žurnalistas gailes
tingojo Samarijiečio ašaro
mis aplaisto sunkią italų mo
ters dalią: “Mačiau moterį, 
kuri buvo visai prieš gimdy
mą. Ji ėjo ir viršum galvos 
nešė sunkų cemento maišą tik 
dėl to, kad jos šeima neiš
mirtų bądu...“

Truputį ilgiau Buš sustoja 
ties kaimiečių ir Italijos ūki
ninkų padėties, įvertinimu: 
“Šią savaitę turėjau progos 
apsilankyti vieno italo bakū
žėje, kuri nė kiek negeresnė 
už Afrikos negrų palapinę; be 
langų, be grindų, su degančiu 
laužu vidury aslos... Kampe 
dusu nuo durnų ligotas vaiku

tis. Netoli nuo laužo, arba ži
dinio, stovėjo stalas — vienin
telis to namo papuošalas, ant 
kurio nakčia buvo pasikloja
ma ir miegama, Turiu pabrėž
ti, kad Italijoje tokių baku
žių ir taip gyvenančių žmonių 
ne šimtai, bet tuksiančiai...”

Ir tuojau keliauninkas Buš 
priduria: “Puikios vilos, par
kai, rumaį — yra didžiausi 
kontrastai šitoms bakūžėms. 
Gyvenimo lygsvaros lygumas

Italijoj- kur kas ryškesnis, 
negu pas mus Vokietijoje. 
Jau per daug puikiai ir im

peratoriškai gyvena valdan
čiųjų luomas, o perdaug skur
džiai — darbininkai ir valslie- v • • 7 •ciai.

Jeigu apie Italiją taip rašy
tų liberalai ar iparksistai nie
kas jiems “netikėtų,“ gi da
bar kortas atidchginėja drau
gas rudmarškinis.

“Lavoro fašistą“, ccntralinis 
italų taip vad. profsąjungų 
laikraštis š. m. balandžio 10 d. 
deda atsakymą nacionalsocia
listui Bušui, “Lavoro fašistą“ 
rašo:

“Jeigu kalbėsim apie kon
trastus, skiriančius darbo kla
sę nuo valdančiųjų klasės, tai 
mes turime prisipažinti, kad 
Vokietija šioje srityje nuėjo 
kur kas toliau, negu litalija.
Iš tikrųjų nacionalisocialis- 

tai likvidavo bet kokius prieš
taravimus tarp darbo ir kapi
talo. Tatai jiems pavyko pa
daryti labai paprastu budu: 
jie surišo darbininkams ran
kas ir kojas ir atidavė juos 
kapitalistams. Tasai, kuris no
ri įsitikinti musų tvirtinimų 
tikrumu, gali pats susipažinti 
su dviem naujais darbo įstaty
mais, kurie jau įsigaliojo ir 
pradėjo veikti fabrikantų bei 
kapitalistų naudai Vokietijo
je. Ypatingai visais atžvilgiais 
•įdomus vienas įstatymas, ku
riame parodyta, kad darbo 
žmogus turi vieną teisę — 
klausyti savo pono.“

Vietoje tiesioginio atsakymo 
apie darbininkų padėtį, ne
darbą ir tt. “Lavoro fašistą*’ 
nusprendė atsakyti kontrsmu- 
giu:

“Rasių klausimu mes savo 
traktuojame šimtą kartų auk
ščiau už vokiečius. Jeigu jie 
mano, kad geru nacionalso
cialistu ir patriotu užtenka 
būti turint gryną arijų kraują 
ir neblogą veislę, tai mes ne
apsiriksime pasakę, ka<J 
nacionalsocializmo vadų sme
genis turėįų ištirti geri psichių 

atrai,,**
Toliau “Lavoro fašistą” tvir

tina, kad italų fašizlnas re
miasi senąja romiečių kultū
ra ir jo negalima persodinti 
j hunų (suprask Vokiečių) 
tautą.

Į Berlyno žumli&tp pasaky
mą, kad fašizmas neįsitvirtino

Italijoje, “Lavoro fašistą“ pa
sitenkina šitokia fraze:

“šitam žmogeliui svarbu 
tik karo milinės, kelnės ir ran 
kų kilnojimas. Jeigu Italijoje 
jis nematė, rankų kilnojant ir 
šaukiant heil, tuojau skubina 
tvirtinti, kad fašistų režimas 
neįsitvirtino.

Tiesa,
kai dėl nacionalsocializmo, lai 
šito judėjimo visa ideologija 
kol kas ir remiasi tik unifor
momis ir garsiu bliūvavimu,

Reikia pabrėžti, kad vokie
čių laikraštis neiškentė dar 
kartą neatsakęs italų “Lavoro
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(Tęsinys)
—Aš tave nebandysiu įtikin

ti, — tęsė jis: — kad Lydija 
nebuvo susidėjus su Ząrudinu, 
nes to aš nežinau... nemanau... 
—skubiai pridėjo jis, pastebė
jęs skausmingą išraišką Na- 
vikovo veide, lyg koks tam
sus debesėlis butų perlėkęs 
per jį-

Navikovas pasižiurėjo į jį 
su liūdna vilčių.

—Jų draugavimas prasidėjo 
taip nesenai, — paaiškino Sa
ninas: — kad nieko rimto ne
galėjo atsitikti. Ypatingai jei
gu imti domėn Lydijos būdą... 
Tu, juk, žinai Lydi ją.

Prieš Navikovo akis pasiro
dė Lydija, tokia, kokią jis ži
nojo ir mylėjo: gyva, grakšti 
mergelė, su didelėmis, nei tai 
švelniomis, nei tai gesinan
čiomis akimis, nekaltybės iš
vaizdoje, lyg ledinėje aureolė
je. Jis uždengė akis ir patikė
jo Saninui.

—Oz jeigu tarp jų ir buvo 
koks nors rudeninis flirtas, 
tai dabar visa dai, kaip ma
tyt, jau baigta. Bet kas tau 
galvoje dėl menko mergaitės 
įsimylėjimo, kuri buvo dar 
laisva, ieškanti savo laimės, 
kuomet tu pats, dargi ne kar
tą atsimintum desėtkus tokių 
pamylėjimų ir dargi daug 
blogesnių.

Navikovas pasigręžė į jį ir 
Sanino įtikinimas pripildė jo 
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SUNKUS TAIKOS KELIAS

fašisa“ dėmesiui. Tasai pats 
Buš padarė tokią išvadą:

“Mes perdaug klupčiojome 
ir garbinome Italiją... Vokie
čiams neapsimokėtų daryti 
jokių iliuzijų. Italija eis vi- 
suomei Vokietijos priešų eilė- 
se, jeigu jai iš to bus tik išro- 
kavimas, kaip geriau mus ap
gauti ir prispausti.“

Buš pačiame gale tvirtina, 
kad pagaliau šito amato išmo
ko ir Vokietija.

Taigi šitaip kalbasi tarpusa
vy “draugai“ fašistai. Rodos, 
tolimesni komentarai nereika
lingi. “L. U.“

sielą, jo akys nušvito ir pasi
darė aiškios. Jo sieloje sukru
tėjo lyg gluosnio šakelė, bet 
taip silpnai, kiekvieną minutę 
galėjo išnykti, kad net jis pats 
bijojo neatsargiais žodžiais ar 
minčia užmušti ją.

—Žinai, jeigu aš... — Navi
kovas neužbaigė dėl to, kad 
pats negalėjo suvokti to, ką 
norėjo pasakyti, bet pajuto, 
kaip į gerklę lenda saldžios 
ašaros, susiraminimas savo su
sikrimtimu ir jausmais.

—Kas, jeigu? — pakeltu 
balsu ir žibančiomis akimis 
žiūrėdamas triumfališkai pa
sakė Saninas: — aš jau galiu 
tik vieną pasakyti, kad tarp 
Lydijos ir Zarudino nieko nė
ra ir nebuvo!

Navikovas susimaišęs pažiu
rėjo į jį,

—Aš maniau... — su baime 
pasakė jis, jausdamas, kad 
neliki.

—Kvailystę tu manei, — 
nuoširdžių susijaudinimu pa
aiškino Saninas: — ar gi tu 
nesupranti Lydijos: tiek daug 
kartų ji priešinosi jam, kokia 
gi čia meilė galėjo būti!

Navikovas sugriebė jį už 
rankos, entuziastiškai žiūrėda
mas jam į burną.

Ir staiga apėmė Saniną baL 
sus piktumas. Nuogas gyvas 
pavydas, plokščias, godus, 
kaip gyvatė, žiurėjo iš gerų 
žmoniškų akių, persisėmusių 
nuoširdžiu budėsiu ir kančia.

\—O-o! — piktai sumurme- 
jo\Saninas ir atsikėlė.

—Na, tai aš tau pasakysiu 
štai ką: Lydija ne tik kad 
buvo įsimylėjusi į Zarudiną, 
bet ji buvo su juo susirišus ir 
dabar, dargi paliko molina 
nuo jo!

Kambaryje pasidarė- mirti 
na tyluma. Navykovas keistai 
šypsodamasis žiurėjo į Sani
ną ir trynė rankas. Jo lupos 
trukčiojo virpėjo, tiktai koks 
silpnas atsidusimas išlėkė ir 
numirė. Saninas stovėjo j ries 
jį ir žiurėjo į akis. Naviko
vo lupos susikraipė, gerklėje 
sustojo žiaurus ir baisus kok
tumas.

—Na, kogi tu tyli? — pa
klausė Saninas.

Navikovas greitai pakėlė sa
vo akis į jį ir greitai jas nu
leido, taip gi tylėdamas ir su
simaišęs šypsodamas.

—Lydija pergyveno baisią 
dramą, — tyliai kalbėjo Sa
ninas, lyg pats su savim butų 
kalbėjęsis: — jeigu ant ne
laimės nebūčiau aš ten pasi
maišęs, tai jau nebūtų buvę 
jos gyvos. Ir kai vakar ji buvo 
maloni, puiki, mergaitė, šian
die jau gulėtų nuoga, netvar- 
ki, suėsta vėžių kur nors pa
kraščio dumble... Ne tame da
lykas, kad ji butų numirus... 
kiekvienas žmogus miršta, bet 
kartu su ja butų numiręs ne
įmanomas džiaugsmas, kurį ji 
butų suteikus gyvenimui tarp 
kitų žmonių... Lydija... su
prantama, ji ne viena... bet 
jeigu butų žuvusi visa mote
riška jaunystė, pasauly butų 
atsitikę taip, kaip kapuose. Ir 
aš esu tikras, kuomet sužiniai 
užnuodija gražią mergaitę, aš 
turiu norą ką nors užmušti!... 
Klausyk, man vis tiek pat, ar 
tu vesi Lydiją, ar eisi po vel
nių, bet aš noriu pasakyti Štai 
ką. tu idiotas! — jeigu tavo 
galvoj rastųsi nors viena švari 
mintis, argi tu taip vargtum 
ir kitus darytum taip nelai
mingais, tik dėl to, kad mote
riške sveika ir jauna, pasi
rinkdama sau vyrą, apsiriko... 
Aš sakau tau, bet ne tu vienas 
toks... jūsų, idiotų, padariu
sių gyvenimą nepakenčiamu 
kalėjimu, be saulės ir džiaugs
mo, yra milionai!... O gi tu 
pats: kiek kartų lankei pros
titutes ir voliojais! girtas ir 
purvinas, kaip šuo!...

(Bus daugiau)
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miestely. Ryšuly, pasirodė, bu
vo trys automatiniai šautuvai, 
kuriais galima iššauti 500 
šūvių per minutę. Čia pat če- 
modave buvo kulkų ir maga
zinų šautuvams prilioduoti.

Išdalins 1,500,000 svarų 
mėsos

Brangi pažintis

NAUJIENOS, Chicago, m.

Surphis Rclief Cor- 
paskyrė Illinois

Fcderal 
poration 
Emergency Relief komisijai 
1,110,000 svarų rūkytos kiau
lienos ir 390,312 svarų pre- 
zervuotos (canncd) jautienos. 
Ši mėsa bus išdalinta reika
lingoms pagelbos šeimynoms 
Illinois valstijoj liepos mėne
sį. Taip praneša VVilfred S. 
Reynolds, Illinois Emergency 
Relief komisijos sekretorius.

Šią mėsą federalė valdžia 
supirko sulig programų taiko
mu pagelbėti tiems farme- 
riams, kuriuos užgavo saus
ra.

Be to, mėsa bus išdalinta 
kaip priedas prie tos pagel
bos, kuri yra teikiama bedar
bių šeimoms reguliariai.

Mrs. Lorraine King, 35 me
tų našlė, atvyko Ghicagon iš 
Georgia valstijos. Su savim ji 
atsivežė $5,500 bonais, $200 
laikrodėlį ir $211.00 pinigų. 
Prie busų stoties susipažino 
su jaunu vyru. Pastarasis su- 
pažino ją dar su dviem sa
vo draugais. Susidarė parti
ja iš keturių ir nusitarė pasi
važinėti.

Kai nauji p-nios King drau
gai pasisavino jos bonus, laik
rodėlį ir pinigus, tai išmetė 
ją iš automobilio. Vėliau vie
nas tų “draugų” tapo areš
tuotas. Kitų dviejų neranda
ma. Nesurandama nė ponios 
turtas.

Traukia teisman pasau
linės parodos trustisus

Aukcionas pašte
Išpardavimas aukcionu įvai

rių daiktų užsilikusių Chica
gos pašte bus daromas birže
lio 26, 27 ir 28 dd.

Aukcionas eis naujajame 
pašto trobesy, prie Canal ir 
Van Buren gatvių, nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. popiet.

Daug įvairių daiktų bus 
parduota. Ir, tenka manyti, 
norintieji galės pirktis juos 
bargenų kainomis. Apžiūrėti 
tuos daiktus galima jau šian
die, birželio 25 d.

Margarct Dedi iškėlė bylą 
apskrities teisme pasaulinės 
parodos trustistams. Ji per
griuvo parodoj nelygioj vie
toj ir susižeidė. Moteris ieško 
atlyginimo $35,000.

Karas ir dabar dar 
atsiliepia

Nušovė dailydą
Du nežinomi vyrai atsilan

kė į namus Adolpho Sandcrs, 
53 metų karpcnterio, adresu 
3115 Palmer St. Nepažįstami 
vyrai rado Sanderą ant gon- 
ko kiemo pusėj. Pasėkoj šio 
atsilankymo Sanders tapo nu
šautas, o piktadariai pabėgo.

Tam tikros Amerikos legio
no vienetos konferencija lai
kyta šeštadienį, birželio 23 d., 
Morrison viešbuty. Tarp kit
ko iškelta aikštėn rustus ženk
las, būtent tas, kad skaičius 
pakrikusiu protu didžiojo ka
ro veteranų ytin smarkiai di
dėja.

Drabužių plovykloj 
do mirti
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Perkūnas spyrė šokių 
salę

šeštadienio vakare Chicagą 
ir jos apielinkę aplankė per
kūnas su lietum.

Šokių salėj žinomoj Dictz 
Stables, kuri randasi netoli 
nuo Mundelein, linksminosi 
apie 500 asmenų, žaibas kir
to į salę ir padegė ją. Salė 
sudegė, o 500 svečių gerokai 
išmirko atsidūrę lietuj.

Užtiko gengsterių 
arsenalą

Laddie Burian, 19 m., ama- 
torius boksininkas, išbėgo 
niankštinimuisi. Bebėgdamas 
jis užbėgo ant ryšulio tuščia
me loto prie 22 gatvės ir Clii- 
cagos upės, North Riverside
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Lietuves Akušerės

ag®

»:-fcX.-ass>

Graboriaiin.

&SŽSŽ!:

Pocahontas mine run tonas

TEL. REPUBLIC 8402

3440 — Praktiška sporto suknelė kuri tinka namie ir ant 
dėvėti. Siūdinti reikia iš paprastos skalbiamos materijos 
mieros 16, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

DR. G.SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

M

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

3212P-nia Clara Geanettc
West 47 Street, sudėjo plovi
mui baltinius į elektrikinę 
plovyklą, beismante.

Beismanto grindys buvo šla
pios. Moteris nežinojo taipgi, 
kad įvyko vadinamas short- 
circuit.

Ji panėrė savo rankas į van
denį plovykloj. Pasirodė žai
bas ir moteris susmuko elek
tros pritrenkta. Visos pastan
gos atgaivinti ją pasirodė 
bergždžios.

Musės užpuolė chica- 
giečius

Milionai musių šiomis die
nomis nuklojo langus ir šaly- 
gatvius apielinkės žinomos 
kaip Nortli Shore. Bet tos veis
lės musės gyvena labai trum
pą gyvenimą — dieną ar po
rą dienų. Taigi Chicagos jos 
“neužkariaus”..

t

ONA LEONASMOTIEJUS JANUŠONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 22 dieną, 2:30 valan
dą ryto 1934 m., sulaukęs pu
sę amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Panevėžio apsk. ir parap. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nuliudime brolį Pran
ciškų Pittsburgh, Pa., sesers 
sūnus James ir Michael Ya- 
nuškus ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Viktę Abromavičienę, 
"broli Karoli ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi koplyčioj 
2123 West 22nd St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
Birželio 26 dieną, 8:00 vai. 
iš namų Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Janušo
nio giminės, draugai ir pažį
stami esat naoŠirdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis. Sesers Sunai ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Petkus. Telefonas 
Cicero21O9. 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 dieną, 4 valandą ry
to 1934 m., sulaukusi pusės 
amžiaus, gimusi Kauno rėdy- 
boj. Šiaulių apsk., Ergulaičių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nuliu
dime vyrą Povilą, vieną sūnų 
Povilą, martę Eienorą, seserį 
Julijoną Levickienę ir švogerį 
Franciškų bei brolį Kazimierą 
Danelą, o Lietuvoj seserį Emi
liją ir švogerį Klemensą Ge- 
damicką. Kunaą. pašarvotas, 
randasi 1620 N. Leavitt St.

Laidotuvės įvyks birželio 26 
dieną, 1:30 vai. po pietų iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Leonas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnus, Marti, Se
suo, Brolis, švogeHs ir 
Giminės.

Ijaidbtuvėse patarnauja gra
borius Juozapas Eadieikis it 
tėvas, tel. Republic 8840.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
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 pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.,. Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No.................

Mieros ........ ............. . ...... per krutinę

(Vardas it pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

at

nuteikia 
barzdaskutyklos „m, komfortą 
■ skutimos \ 

namie '

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Eng!ewood 5883-5840

Amerikos Lietuvių Daktarą
—Į\r.a.uKijoą—Nariai.

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8395

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

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

Crane Coal Co, 
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis: 
pasaulio dalis.LOVklKIS

Kvietkininkas
Gilia DU Vestuvių, Banktetama ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3816 So. Halsted St., Chicago. III. 
Phone Boulevard 7314

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometricaily Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. JaruszĮ
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

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

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofįso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 6 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEL1S
756 W. 35th St 

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

KIEKVIENOS P IT P T IT R A YRArūšies lt U r JL L1 H zi pavojinga
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimui
Taipgi ELĄSTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

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

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai, už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gerą vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanins gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

Telefonas Yards 1138 e

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Jei
Jei
Jei
Jei

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. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENffISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių sų firma tuo 
pačiu vardu)

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja į daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau-

J. F. RADZIUS
Incorporated z 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 6107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110
- Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Visi Telefonai

Yards 1741-1742 j
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St
Tol. Monroe 8377

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namu telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

AMASAISKIS
GRABORIUS 

3307 Litu3iiic<i Av©# m ni nunui 
Tel. Boulevard 4139 Uit DlJINŲULld

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 Sonth Ashland Avenue 

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

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

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

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
gojF’i^apieimkėje Res* 6600 Sonth Arterian Avenue.

Didelė Phone Prospect 6659
knnlvčia dvkai Ofi8° Tel- Canal 0257

4092 Archer av. DR. P. Z. ŽALATORIS 
------------ -------------- | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Koplyčia dykai. Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
— >—•------- | vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

8848 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401Lachavich ir Simus

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai !
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 J

1439 S. 49 Ct, Cicero, BLl
Tel. Cicero 5927 L.......—................ ------ --------

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

. Valandos: —* 1—8 Ir 7— -8 
ĮS jredomis ir nedėl. pagal sutarti.

Tfel. Cicero2109 DR. STRIKOL’IS
Antanas Petkus Gydytojas ir Chirurgas

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICEBO. IMii

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
•Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj nasrai sutarimą 
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Ofiso TeL Calumet €893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwe!l St 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5849 feo. Bermitage Avė. 
Tel Prospect 1610



Pirmadienis, birž. 25, 1934
CLEVELAND, ORIO

MORTGACE RAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

PRANEŠIMAI

(Bus daugiau)

CL ASSIFIED ADSvien
Senas Petras

mano

mis

Vladislovas Eisin (Eisinas)

visiems duoda geresnį ūpą
viskam duoda geresnį skonį

pra- 
kiek

gyvo 
mete

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

dieną 
metai

Pra-

Vera Gailius baigė 
aukštesnę mokyklą

*arsiduoda už $1,- 
kambariai, medi* 

>• ,
bungalow Marųuette 
pusę kainos, įmokant

PARSIDUODA ke cream parlor, 
saldainių ir cigarų krautuvė, biznis 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
pigiai. 2640 W. 69 St.

’ ii** A

Naujienas galima gauti nusi 
pirkti kasdien pas

Silver’s Florai Shoppe 
6400 SupeYior avė.

Jūsų Chesterfield turi saules Šviesos— 
pilnas jos—saules šviesu Chesterfield ta
bakai gauna mūsų pietuose, geriausias 
tabako kraštas pasaulyje.

Net šviesi auksine spalva šitų tabakų ' ' H
tau praneša, jog jie lengvesni ir turi ge- 
resnį skonį-jie pilni to gryno natūra- 
liško gerumo, kurį saule juose įdeda.

Sumaišyk juos su tinkamoms rųšims 
turkiško ir

O V KyJU* AlVJL/lAl fUDulk/,

PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

PARDAVIMUI Tavam naujai ii 
taisytas labai pigiai.

2013 Canalpųrt Ava.

A. Suvienytų Valstijų atsto 
vų skaičius, kurį renka kiek 
viena valstija, 
skaičiaus 
valstijoj, 
renka 
maž 200,000 žmonių. Kongrese 
yra 435 atstovai; kiekvienas 
renkamas dviems metams ofisą 
valdyti. Illinois renka dvidešimt 
septynius Suvienytų Valstijų 
atstovus.

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Business Chances
____ « _ Pąrdavimni Bizniai________

PARDAVIMUI aludė, kampinis 
biznis, seniai išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai. Priežas* 
ti patirsite vietoje. 7200 S. Green SL

PARDAVIMUI restaurantas, butų 
gera vieta dėl Tavern. Biznis išdirb
tas per 8 metus, priežastis liga. 
Kreipkities 4180 Archer Avė.

BARO FIKČERIAI. ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Fikčeriai dėl visokios rū
šies biznių. Žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

(Tęsinys)
POLITINĖS PARTIJOS

Klausimai ir atsakymai 
Suvienytų Valstijų valdžia

Klausimas: Kas leidžia Suvie
nytų Valstijų įstatymus?

Atsakymas: Suvienytų Vals
tijų įstatymus leidžia kongre
sas.

Kl. Kiek butų yra kongrese?
A. Yra du butai kongrese, 

vienas vadinamas senatu, o ki
tas atstovų butu.

Kl. Kaip yra Suvienytų Val
stijų senatoriai renkami?

A. Suvienytų Valstijų sena
torius renka kiekvienos valsti
jos balsuotojai.

Kl. Kiek Suvienytų Valstijų 
senatorių yra senate?

A. Senate yra devynios de
šimtys šeši senatoriai. Kiekvie
nos valstijos balsuotojai renka 
du Suvienytų Valstijų senato
rius.

Kl. Kaip yra Suvienytų Val
stijų kongreso atstovai renka*

Pranešame, kad ateity pra- 
nešimų apie išvažiavimus vėl 
tui nedėsime, nes daug draugi* 
jų parengusios išvažiavimus da 
ro visokį biznį, kaip ir pikui* 
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

$6, $10 ir $16 savai* 
Pomirtinė $250.

įsirašyti CHICAGOS 
malo-

' Personai
Asmenų Ieško ______

PAIEŠKAU darbo. Gal kam rei
kalingas geras žmogus, ne pijokas, 
apie namus arba prie'biznio. Supran
tu darba. Atsišaukite laišku John 
Smith, 662 W. Madison St. Room

PARDAVIMUI aludė arba priim 
siu partneri, visi įrengimai. Pigiai. 

1142 So. Canal St.

Vladislovas Eisin 
baigė kursą Lo- 

yola univer
sitete

Real Estate For Sale 
___ Namąi-Žemė Pardavimuj _
Brighton Park 

500, 2 aukščio 5 
nis, geram stovyje

6 kambarii 
parsiduoda u: 
$500.

Medinis namas, štoras, du flatai 
be skolos, mainys ant mūrinio, pri
ims skolą.

CHAS. ZEKAS
8647 Archer Avė., Virginia 0757

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambariu rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai — $10—$15— 
$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
NedėUoj iki 5.

birželio 25 
lygiai trys 
brangus vyras.

priklauso nuo 
žmonių toj ar kitoj 
Kiekviena valstija 

vieną atstovą iš daug

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankce Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzęl’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. YaMs 4996 
Chicago, III.

o vėliau pradės šią (profesi
ją savame ofise praktikuoti.

Jaunam gydytojui pagerbti 
pp. Eisinų ir daktaro drau
gai surengė bankietą birželio 
16 d. Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgcportc. Į bankietą atsi
lankė daug svečių ir visi lin
kėjo jaunam daktarui geriau
sių paseku profesijoj.

Russell ir B. Vaitkus kal
bėjo ir išreiškė geriausių lin
kėjimų jaunam profesiona-

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NAMŲ SAVININKU A1YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalfo ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Balsuotojai gali padaryti ge
rą valdžią dirbdami ir balsuo
dami už getus žmone-s. Ameri
konai pirm musų dirbo ir bal
savo, kad padaryti šią šalį lais
va. Amerikonai šiandie turėtų 
dirbti ir balsuoti, kad palaikyti 
šią šalį laisvą ir padaryti ją ge
resne vieta gyventi. Yra visuo
met pavojaus, kad kai kurie 
žmonės kėsinsis atimti laisvę 
ir liuosybę ir pavartoti valdžią 
vien savo naudai. Balsuotojai 
privalo saugotis tokių žmonių, 
dirbti ir balsuoti prieš juos.

Afi Suvienytų Valstijų kong
reso atstovus renka kiekvienos 
valstijos balsuotojai, vieną iš 
kiekvieno kongresinio apskri
ties.

Kl. Kiek Suvienytų Valstijų 
atstovų kiekviena valstija ren
ka?

YOUREftS
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free *‘Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

MuiM<X,D«pLB.S.,9B.OUoSuChiMt«

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus.

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063

Mes pristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specialės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 97< ir virš, 
šytos Malevos
GRAŽI SIENOMS Ąį ir augš- 
popiera ................... čiaus
Varnišas, kuris išdžiųsta i 4 va
landas ................. $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv.
tiktai už ... - $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįni šepetį sieninės popieros va
lymui.

Prieš tris metus persiskyrė 
su mumis drąsus ir energin
gas kovotojas, draugas Pra
nas Skamarakas. Slapyvarde, 
kuria jis pasirašydavo savo 
straipsnelius laikraščiuose, bu
vo “Laisvės Mylėtojas’’.

Jis buvo dar nesenas žmo
gus h* pilnas energijos ir pa
siryžimo daug ką nuveikti 
darbininkų pasiliuosąvimui iš 
kapitalistinės vergijos. Bet be
širdė mirtis belaiko išplėšė 
iš musų * tarpo mylimą ir 
drąsų draugą. Tokių žmonių, 
kaip draugas P. Skamarakas,

Šaltis krūtinėj fr gerklSj rali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos J A minutes su Mušte- 
role, pagelbsti praSalIntl iri- 
taclją! Vartok SYKI Į VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turis pagelbsti. Milijonai 
vartoja per J8B metus. Reko> 
nienduojamos gydytoja Ir alau- 
»lų.

Nuliudusi liekuos
Ona Skamarakienė^Kundro 

tienė.

šiandie, 
sukanka 
kai mano 
nas Skamarakas, persiskyrė 
su šiuo pasauliu ir ilsisi am
žinai Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse.

Nors jau trys metai prabė
go, bet mano širdy tebėra tie 
patys skausmai ir atmintys, 
kokias palikai mane apleis
damas. Ir tur būt niekuomet 
neišdils kol gyva busiu, 
suomet tave minėsiu, 
brangus vyre.

Ir tavo kapą puošiu 
gėlėmis kiekvieną

nūs (3141 West Mamuctte 
rd.), baigė kursą Loyolos uni
versitete ir gavo gydytojo di
plomą.

Dabartiniu laiku jaunas 
daktaras turi dirbti vienus 
metus Šv. Kryžiaus ligoninėj,

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 

J Dėmių ir kitų odos 
erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s, 66c, $1.00.

Balsuotojai turi politines par
tijas, kad jų pagelba išrinkti 
gerus žmones ir išleisti gerus 
įstatymus. Kiekviena partija 
stato vieną kandidatą kiekvie
nam ofisui (valdvietei). Balsuo
tojai gali patirti apie kandida
tus ir apie partijas skaitydami 
laikraščius, klausydamiesi ra- 
dio ir lankj'dami politinius su
sirinkimus.

Kiekviena politinė partija tu
ri vardą. Kai kurių politinių 
partijų vardai šioj šaly yra: 
republikonai, demokratai ir so
cialistai. Kiekvienas asmuo tu
rėtų surasti, už kokius įstaty
mus ta ar kita partija stoja ir 
balsuoti su partija, kuri stoja 
už geriausius įstatymus.

Balsuotojui .nėra būtino rei
kalo priklausyti partijai. Bal
suotojai gali balsuoti už bet 
kurį kandidatą esantį balote. 
Daug balsuotojų yra neprigul- 
mingų, kurie nepriklauso jokiai 
politinei partijai. Balsuotojas

Yra malonu, kad Maniuette 
Parko lietuvių kolonija susi
laukė dar vieną gydytoją.

Visiems bankieto dalyviams 
pp. Eisinai taria širdingą 
ačiū.

Pilietystės 
Dailiarašystčs 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III

P-lė Vera Gailius, 4243 So. 
Rocjnvell St., baigė keturių 
metų Sterling J. Morton aukš
tesnės mokyklos kursą. P-lė 
Vera yra gabi mergina ir ge
rai mokinasi. Taigi ji nepa
sitenkina vien aukštesnes mo
kyklos baigimu ir po atosto
gų žada stoti į kolegiją, kad 
baigti aukštosios mokyklos 
kursą.

jūs turite Chesterfield. Jie 
patenkina.

Trijų metų sukak 
tuvės

šiandie savo tarpe mos turi
me nedaug.

Nors jis buvo paprastas 
suhkaus darbo žmogus, bet 
savo sumanumu ir energija 
daugelį iš musų viršijo kaip 
gabus straipsnelių rašytojas iš 
darbininkų gyvenimo. Buvo 
taipgi uolus Naujienų ir Ke
leivio skaitytojas ir geras lie
tuvių socialistų Sąjungos na
rys, per eilę metų pasišven
tusiai dirbęs taip šios orga
nizacijos, taip bendrai darbi
ninkų naudai.

Ilsėkis, drauge Pranai, te
tai! bus lengva šios ša- 
žemelė.

A. K. Sargas.

SKAUDŽIOS, PAVARGUSIOS, 
LEPIOS KOJOS

Athlete Foot, Dedervinė, Niežuoti 
kojapirščiai, — Gaukite ūmią pa- 
gelbą. Tiktai 50c. už treatmentą. 
Reikalaukite tuojaus,—šiandien.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, III.

Laikas apsirūpinti
Laikai apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa 
tėję.

Norint 
LIETUVIŲ DRAUGIJOM 
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
i Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
yakąro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks {rašyti Jus Draugijon.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLEKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAUJIENOS, Chicago TU.
m b ii iihiii 

priklausąs tam tikrai politinei 
partijai gali itaipgi balsuoti už 
bet kurios kitos partijos kan
didatus.

Furniture & Fixtures 
_____ Rakandai-Įtaisai 
STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. .rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenue.

neglect 
Colds

Stop 
Įtching 
1 Skin

žemo
D R S K I N i Q R i TA T I O N S




