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Hitleris Malšina 
Riaušes

Daugely vietų rudmarškiniai suruošė de 
monstracijas. Von Papen rezignavo.

200 ar 300 nacių sušaudyta
GENEROLAI TAIKOSI PASIGROBTI VALDŽIĄ

HAMBUBG, 1. 4.—Iš ištikimų šaltinių patirta, kad dakta
rai jau kelios dienos daboja Hitlerį ir randa pas jį aiškių pami
šimo žymių. Reichswehras (reguliarės armijos) generolai tai
kosi pasinaudoti iš Hitlerio protinio sumenkėjimo, kad pasigrobti 
valdžių j savo rankas. Bet esu jeigu jis vistiek pasirodytų at
kaklus, tai jie kitais budais bandysiu pašalinti ji iš valdžios. 
Jau ir dabar viskų valdo reichsvvehras.

PRANCŪZAMS NACIŲ SKERDYNĖS PAGELBĖJO...
PARYŽIUS, 1. 4. —Patys fašistai prisipažysta, kad nacių 

skerdynės Vokietijoje padarė į francutzus tokių įtakų, jogei per 
ilgų laikų Francijoj nebus galima nė užsiminti apie diktatūrų. 
Diktatūros pradeda išsižadėti ir aršiausi jos šalininkai.
VOKIETIJA VES PREKYBOS 

KARĄ
BERLYNAS, 1. 4. — Nors 

Hitlerio įsakymu nacių partija 
ir liko krauju apvalyta, su’- 
šaudant kelis šimtus nacių va
dų, tečiaus opozicija Hitleriui 
nėra išnykusi.

Keliuose miestuose Hitlerio 
privatinė armija, juodieji hu
sarai, buvo pašaukti malšinti 
rudmarškinius, kurie buvo su
ruošę demonstracijų ir paro
davo gatvėmis Šhukttami^MiA 
sų vadas mus išdhvft^,.,

'C

Tokios rudmarškinių demon- 
stacijos buvo ne tik Berlyno, 
bet ir keliuose desėtkuose ki
tų miestų. Tečiaus demonstran
tus greitai numalšino juodieji 
husarai ir Hitleriui ištikimieji 
rudmarškiniai.

GELEŽIES IR PLIENO PRAMONĖS DARBO TARYBA
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Lietuvos Naujienos
Nubaudė už šnipinėji

mą lenkams
Pralošęs alimentų bylą 

rengė nužudymą

užpuolimas ant jo 
nušovimas jo pa- 

Hubert von Bose, 
specialė Goeringo

Prezidento Roosevelto paskirtosios geležies ir plieno pramonės darbo tarybos nariai (iš kairės 
į dešinę) Dr. James Mullenback iš Chieago, admirolas Henry A. Wiley ir North Carolina augš- 
čiausiojo teismo teisėjas Walter F. Stacey tariasi su darbo sekretore Frances Perkins apie su
taikymą ginčų geležies pramonėje. Streiko likę išvengta, bet tarybai dar bus daug darbo iki ji 
visus ginčus išspręs, ypač kad plieno kompanijos griežčiausia priešinasi organizuotiems darbi
ninkams ir trukdys tarybos veikimą, jei tas vęikimas bus kompanijoms nepalankus. Taryba tu
rės pravesti ir darbininkų atstovų rinkįmus kolektyvėms darbininkų deryboms su samdytojais.

KAUNAS.—Kariuomenės teis
me buvo sprendžiama 3-jų as- 
menųj, kaltinant šnipinėjimu 
lenkams, baudžiama byla. An
tanas Davidavičius nubaustas 
12 metų, kareiviai Pr. Juknevi
čius 10 metų, Stepas Černiaus
kas 6 motais sunk, darbų ka- 
lėimo.

Anglijos geležinke 
liečiai prieš karą 

ir fašizmą

Kiek Hitleris sušaudė savo 
šalininkų tikrų žinių nėra. Ofi
cialiai skelbiama, kad sušaudy
ta, ar patys nusižudė, ar liko 
nušauti “už pasipriešinimą 
areštui” 47 rudmarškinių va
dai. Bet ta skaitlinė nėra tik
ra ir spėjama, kad skaičius su
šaudytų siekia mažiausia 200 
ar 300, neskaitant daugybės 
areštuotų, kurie dar laukia teis
mo ir irgi galbūt mirties.

Hitleris jau įsakė sustabdyti 
žudynes ir areštuotus atiduoti 
reguliariam teismui, bet grū
mojimai skerdynėmis (o gal ir 
slaptos žudynės) tebesitęsia. 
Hitlerio “liaudies teismas” pa
sirodė paprastais skerdikais, nes 
smerkė mirčiai visus į “teismų” 
atvestuosius be jokios atodai
ros ir nuosprendžius išnešdavo 
į 3 minutes.

Vice-kancleris von Papen, 
kurį naciai buvo areštavę, jau 
pasitraukė iš savo vietos. Jo 
rezignacija dar nėra priimta, 
nes Hitleris norys, kad jis pa
siliktų kabinete kaipo ministe
ris be portfelio.

Hitleris buvo nuskridęs pas 
prezidentų Hindenburgų rapor
tuoti apie susidariusių padėtį. 
Kas tame pasitarime įvyko, 
nėra skelbiama. Sugryžęs Hit
leris atlaikė pasitarimų suka
binėtu.

Paskutiniomis žiniomis, von 
Papen pareikalavo, kad butų 
ištirtas 
raštinės ir 
gelbininko 
Jį užmušė 
policija.

Eina gandų, kad kabinete į- 
vyksių svarbių permainų ir iš 
jo išeisią niekurie žymiausi na
ciai, Išeisiąs ir pats propagan
dos ministeris Goebbels, kuris 
busiąs išsiųstas į VarŠayų am
basadoriauti.

Kabinetas užgyrė įvykusias 
skerdynes,, Tuo? esą išvengta ci
vilio karo ir išgelbėtą tūkstan
čių žmonių gyvastys. Bet su
kilimo pavojus vistiek dar nėra 
išnykęs, nes nėra pašalintos ne
pasitenkinimo priežastys.

Kabinetas taipgi nutarė stver
tis atgiežos priemonių gosian
čiame prekybos karu su Anglija 
ir kitomis šalimis. Nutarta į- 
vesti kontrolę importavimui ža
liavos ir grudų.

100 žmonių žuvo va 
kar automobilių 

nelaimėse
HARTFORD, Conn., 1. 4. — 

Travelers’ Insurance Co. ap
skaičiavimu šiandie, Nepriklau
somybės šventėje, nelaimėse su 
automobiliais turėjo žūti ma
žiausia 100 žmonių ir 2,000 bu
sią sužeisti.

Apskaičiavimas padarytas pa
siremiant pernai metų nelai
mėmis liepos 4 d.

šiemet vidutiniškai kasdien 
automobilių nelaimėse žūna 81 
žmogus ir apie 1,900 lieka su
žeisti. šiemet nelaimių skai
čius paidėjo 21 nuoš., palygi
nus su pernykščiais metais.

r

ORRS
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lio oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Galbūt lietus ir biskj šilčiau
Saulė teka 5:20, leidžiasi 8> 

29.

Pasimirė Ilolandijos 
karalienės vyras 
princas Henry

HAAGA, Holandijoj, 1. 4.— 
Vakar nuo širdies ligos stai
giai pasimirė karalienės Wil- 
helminos vyras, princas Henry 
58 m., iš ;Meklenburg-Schwe- 
rein, Vokietijos.

Nesenai pasimirė ir karalie
nės motina Emma.

Wilhelminai likus Holandi- 
jos karaliene, ji apsivedė su 
vokiečių princu, kuris betgi sos
to negavo ir pasiliko paprastu 
princu, neturinčiu jokių val
džios galių Holandijoj. Jie tu
ri tik vienų vaikų— dukterį 
Julianų, kuri užims sostų mi
rus jos motinai.

Bomba Austrijos po 
licijai

VIENNA, 1. 4. — Bomba 
sprogo Salzburg policijos sto
ty. Sprogo bombos ir keliose 
kitose vietose. O Vienons mies
to salėj buvo kilęs gaisras.

Nuo bombų ikišiol mažai 
žmonių žuvo. Iš to sprendžia
ma; kad bombų deliotojam s vi
sai nerupi žudyti žmones, bet 
tik terorizuoti Dollfuso valdžią.

- Preiniero Ma-

Japonijos kabinetas 
rezignavo

TOKIO, 1. 4.
koto Saito kabinetas, ištarna
vęs du metus, rezignavo, dau
geliui jo ininisterių įsivėlus į 
finansinius skandalus.

Atsitarnavęs admirolas Kei- 
suke Okada liko pakviestas su
daryti naujų kabinetų. .

Vienaip nepasisekė, 
tai kitaip nusižudė
CHICAGO.—Wacyl Szewala. 

45 m., 12234 S. Sangamon St., 
West Pullman, nusitarė nusi- 
troškinti gasu. Gasą jis atsu
ko, bet jį besižudant užtiko jo 
žmona ir jį išgelbėjo.

Tada jis nubėgo prie gele
žinkelio ir puolė po Illinois 
Central traukiniu. Traukinys jį 
užmušė.

Užmušėjistės Chica 
goj sumažėjo

CHICAGO.— Policijos virši
ninkas Allmdn paskelbė, kad 
šiemet per pirmus 6 mėnesius 
buvo 162 užmušėjistės, kuomet 
pernai tuo pačiu laiku buvo 
184. Allman nebando nė spėti 
kodėl šiemet užmušėjistės Chi- 
cagoj sumažėjo.

Atėmė NR A ženklą
WASHINGTON, 1. 4. -Don- 

gola Box Co., Dongola, III., į- 
sakyta tuoj aus sugrąžinti val
džiai NRA. Mėlinųjį Arų. Jai 
ženklas liko atimtas už tai, kad 
ji nepildė algų ir darbo valan
dų kodekso.

Francijoj pasimirė 
radio atradėja 

Marie Curie
4. 
li- 
66 
su 
ir

VALENCĘ, Frakcijoj, 1. 
—šįryt sanatorijoj po ilgos 
gos pasimirė Marie Curie, 
m, amžiaus, kuri bendrai 
savo vyru atrado radiumų
yra .du.ayJ*in 4aixnčj usi Nobelio 
dovanų už savo1 anokslinius ty
rinėjimus.

Ji galėjo pagarsėti ir likti 
turtinga, bet ji viską paaukavo 
moksliniams darbams, ypač 
kovai su vėžiu. < Tam tikslui ji 
atidavė savo premijas ir dova
nas ir pragyvenimui tenkinosi 
tiktai iš* Paryžiaus universiteto 
gaunama alga. 1929 m. ji bu
vo atvežta į Ameriką ir lankė
si pas prezidentų Hooverį. Ame
rikiečiai jai suteikė dovanų už 
$150,000, bet- viską ji atidavė 
ligoninėms kovai su vėžiu.

Gimimu ji yra lenkė, Marie 
Sklodowska, duktė Varšavos 
universiteto matematikos ir fi
zikos profesoriaus. Ištekėjusi 
Už franeuzų profesoriaus, ji vi
sų laiką gyveno Francijoj ii 
dirbo kartu su savo vyru iki 
jo mirties virš 20 metų atgal. 
Po to ji tęsė tyrinėjimus vie
na, menkai jrengtoj laboratori
joj.

Riaušės > San Fran- 
Cisco dokų darbi

ninkų streike

-v------ --------- .
L0NGVIEW, Tex., 1. 4.—Du 

ir už-žmonės sudegė nukritus 
sidegus jų lėktuvui.

Viena šalis vis dar 
tebekariauja

LONDONAS, 1. 4.— Geležin
kelių darbininkų unijos kon
vencijoje, jos pirmininkas J. H. 
Henderson savo kalboj pareikš
damas geležinkeliečių nusista
tymų, pareiškė, kad geležinke
liečiai yra griežtai nusistatę 
prieš karų ir prie jokių aplin
kybių karui negelbėsių.

Geležinkeliečiai yra tiek pat 
griežtai nusistatę prieš fašizmą 
ir visomis galiomis kovos pa
stangas įvesti Anglijoje dikta
tūrų.

LUORE. — Jonas Brazas iš 
Ųžvėdarių km., Luokės vals., 
pirma turėjo romanų su Už- 
audaįte, o paskui alimentų by
la. Brazas alimentų bylų pra
lošė. Tada jis pasamdė už 200 
lt. J. Zubravičių iš Pašatrijos 
km. Luokės vals. ir J. Jonu
šų iš Durelių km. to paties 
valsč., kad juodu nužudytų jo 
trijų metų dukterį Zosę Už- 
andaitę, ir meilužes brolį B. 
Užandų. Užandaitę norėjo nu
žudyti, kad nereiktų alimentų 
mokėti, o Užandų už tai, kad 
jis seseriai neleidęs su Brazu 
susitaikyti ir vedęs bylų. Bet 
šis baisus pasirengimas laiku 
buvo užgniaužtas ir Zubravi- 
čius su Jonušą netoli Užandų 
namų buvo areštuoti. Brazas 
taip pat areštuotas.

Ordinčaitės žudikus 
nuteisė mirti

SAN MARINO, 1. 4. — Nors 
pasaulinis karas jau senai yra 
užsibaigęs, bet viena šalis vis 
dar tebekariauja, nors to nie
kas nežino ir nepaiso. Tai ne
didelė Italijos apsupta San Ma
rino Respublika. Karą, jį pa
skelbė Austro-Vengrtjm-^t&t^mrr 
kai pastaroj; internavo San 
Marino pilietį ir atsisakė jį pa- 
liusuoti. Ir ikišiol taika nėra 
padaryta, nes kada buvo pasi
rašyta taikos sutartis, tai visi 
apie San Marino užmiršo ir jos 
nepakvietė pasirašyti taikų.

Bet ir apie esantį “karų” nie
kas nepaiso, nes ii pačios Aust
ro-Vengrijos jau nebėra, o Aust
rijos respublika San Marino 
yra pripažinusi ir leidusi sa
vo piliečiams su ja vesti pre
kybą.

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 4. 
—Vakar tarp policijos ir strei
kuojančių dokų darbininkų įvy
ko daug susirėmimų, kuriuose 
policija ’ panaudojo šautuvus ir 
dujų bombas. 26 žmonės li
ko sužeisti. Susirėmimai kilo 
bandant streiklaužių pagelba 
krauti iš laivų prekes ir jas ga
benti miestan.

Valdžios atstovai bandė strei
kų taikinti, bet sutaikinti ne
pavyko, samdytojams nesutikus 
nusileisti darbininkams.

Tokios pat .streiko laužymo 
pastangos padaryta ir kituose 
Pacifiko uostuose.

GORAL GABLES, Fla., 1. 4. 
—Harry Shay, J5 m., nušovė 
savo motinų už tai, kad ji yer- 
tė jį vasaros laiku mokintis tų 
dalykų, iŠ kurių jis neišlaikė 
kvotimų mokykloj..

4 žmonės žuvo, 11 su
žeista busui sudegus

LANCESTER, Tex., 1. 4. — 
Mažiausia 4 žmonės liko už
mušti ir 11 sužeista, kai An- 
tonio-Dalas busas gavo “flet 
tairą”, įvažiavo į tiltą, apsiver
tė'ir sudegė.

Pakėlė gasolino kai 
ną Chieagoje

CHICAGO.— Gasolino kainų 
karas Chieago j e turbūt jau už
sibaigė, kad vakar veik visos 
gasolino kompanijos pakėlė ga
solino kainų po 2c ant galiono.

BUENOS AIRERS, 1. 4. — 
Šiaurinėj Argentinoj atsirado 
laukinių žvėrių —jaguarų, pu
mų ir kitų laukinių žvėrių, taip
gi nuodingų gyvačių, kurių ten 
pirmiau nebuvo. Juos visus at
vijo j čia besitęsiantis karas 
Chaco raistuose ir smarkus 
šaudymas iš kanuolių.

raistuose ir smarkus

PARYŽIUS, 1. 4. — Dar du 
dideli Franci jos bankai sustab
dė išmokėjimus, nes jie negalį 
iškolektuoti savo skolas.

. CHICAGO.—Pinhų kartų nuo 
1931 m. Chicagos bankų depo
zitai siekia du bilionus dol. Per 
pastaruosius 3 mėn. depozitai 
pašoko $200,000,000.

Vaikų paraližiaus 
epidemija Los An
geles tebesiaučia

_-------— v/:*.,
LOS ANGELES, Cal.,1. i.— 

Pereitų -savaitę mieste susirgo 
vaikų paraližiumi dar 16 žmo 
nių, o paviete—9 žmonės. Bet 
susirgimai dabar darosi švel
nesni, negu buvo pačioj epide
mijos pradžioj.

Birželio mėn. vaikų paraližium 
Los Angeles mieste susirgo 
520 žmonių, o kitose pavieto 
dalyse 322 žmonės.

KAUNAS.—Pereitais metais 
birželio mėn. Panevėžio apskri
tyje buvo nužudyta dvarininkė 
Ordinčaitė. Ją, su tikslu api
plėšti nužudė recidivistai. Ska- 
minas ir Stakevičius, jau apie 
po 10 kartų bausti už plėšimus. 
Kartu buvo teisiamas ir gau
jos dalyvis palangiškis Tve- 
rijoųųs. Kariuomeųės . teismas 
nuteisė Skaminų ir Stankevičių 
•mirties bausme, o Tverijonų 
4 metais sunk, darbų kalėjimo.

Sukonfiskavo “Memeler 
Dampfboot”

New Yorko teismas 
uždraudė pikietuo

ti sankrovas

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš
to komendantas sukonfiskavo 
antradienio “Memeler Dampf
boot” laidą. Laikraštis sukon- 
fiskuotas už tai, kad suklas
tojo “Eltos” žinias. Komen
dantas “Memeler Dampfboot” 
redaktorių Kakį nubaudė 1,000 
litų pinigine pabauda arba vie
nų mėnesį kalėti.

ALBANY, N. Y., 1. 4. —Ape
liacijų teismas 5 balsais prieš 
2 nusprendė, kad unijos netu
ri teisės pikietuoti tas sankro
vas, kurios pardavinėja prekes 
to fabrikanto, kurio darbinin
kai streikuoja.

Teismo nuosprendžiu, nuo to
kio pikietavimo kenčia ne tiek 
pats fabrikantas, kiek sankro
vos ir tuo jis pavirsta nelega- 
lišku' antraeiliu, boikotu.

SMITHSBURG, Md., 1. 4. — 
Del nepaprastos priežasties ki
lęs gaisras sunaikino dviejų 
ūkių šienų ir javus. Vėtra už
nešė vieno ūkininkų šieno kū
gį ant elektros vielų, šienas už
sidegė ir nuo to kilęs gaisras 
sunaikino abiejų ūkininkų ja
vus.

JENKINS, Ky., 1. 4. —Ly
dima dviejų moterų, automo
biliu atvyko prezidento Roose- 
velto žmona paviešėti kalnuose 
ir pažiūrėti šelpimo darbo tarp 
angliakasių. Iš Čia ji vyks į 
Chieago.

* - ■

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 4. 
—19 m. filipinietis pastvėrė du 
kardus ir jais gatvėje sužeidė 
keturius žmones iki policistas jį 
patį peršovė.

NEW YOĖKO, 1. 4. — Sal- 
vatorė Martino ir Paul Rizzo 
ruošiasi skristi be sustojimo iš 
New Yorko j Rymų.

Komendanto pabaudos
KAUNAS. — Kauno komen

dantas “Folksblat” ats. red. p. 
Jonisų nubaudė 500 lt. arba 
1 mėn. kalėjimo, “Das Naje 
Vort” 200 lt. arba 2 sav. ka
lėjimo ir “Litovskij Golos” 50 
lt. arba 4 paras kalėjimo.

Nusišovė jauna moteris
Pairienkos km., Kapčiamies

čio vai. Gegužės mėn. 30 d. 
anksti rytų nusišovė ištekėjusi 
27 metų moteris Stravinskienė. 
Norėjo nušauti ir savo vyra, 
bet šiam pasisekė pasprukti.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėjų.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SL

CHICAGO, ILL.

IW
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Streikas Cleveland 
File Co., dirbtuvėse

Į streiką išėjo 170 darbinin
kų Cleveland File Company 
dirbtuvėse. Streikieriai rengė
si pradėti pikietuoti dirbtu
ves, bet teisėjas Virgil J. Ter- 
rell išleido laikiną dratigimą, 
uždrausdamas tai darbinin
kams.

Bet streikieriai nenusileid
žia. Nežiūrint indžionkšino, jie 
yra pasiryžę kovoti ir sako, 
kad jie gins savo laisvę ir tei
ses, jeigu jiems ir Cleveląndą 
reikės padaryti antru Toledo 
ar Mihvaukee. Paskutinėmis 
žiniomis, ir kiti darbininkai, 
organizuoti darbininkai ateis 
streikieriams į pagalbą.

jų yąiku ntoJiuą, jr palikęs 
raštelį, pats n.ųąišove.

Paliktame raštelyje Rozaitis 
įrašė žodžius, “Akis už akį, 
dantis už dantį”. Dalykaą štąi 
kame. Nužudytoji moteriškė 
nuomavo kambarius Rozaičip 
name, kuris buvo šalę jo val
gomųjų daiktų krautuves. Ji 
nutarė persikelti į kitą vietą 
ir rengėsi išsikraustyti. Jeigu 
ji butų išsikrausčiusi, pareiš
kė Rozaitis rašte, ji butų at
ėmusi jo pragyvenimo šaltinį. 
Taigi, “atkeršijo^*.

ma, kad miesto daryba pasiū
lymą taipgi užtvirtins.

Gavo valdžios pasko
lą; mirė

kvapą, iki žalių žibančių mu
sių, kurios skuba padėti savo 
kiaušinius į mėsos plyšius, kol 
pastaroji dar neišdžiūvo. Jku 
kai kur iš tų kiaušinių spėjo 
išsiristi smulkios baltos kirmė
lytės ir jos greit šliaužia cha
rakteringais banguotais jude
siais. Bet "sertonėjo” nelepus 
ir kuomet teks paimti žuvį ar 
mėsos gabalą, jis peiliu nu
brauks kirmėlytes arba nuplaus 
drumzliname balos vandeny...

Prąf. T. Ivanauskas.

Kivirčiai tarp Yellow 
Cab ir Zone Cab ben
drovių tebesitęsia

Našlė laikė įkalinusi 10 
metų mergaitę

Namuose, adresu 1737 Easb 
ham avenue, policija rado 10 
metų mergaitę, našlaitę, įka
lintą kambaryje, it, be to, pri
rištą prie lovos, taip* kad ji 
vos galėjo pasijudinti. Poli
cija sulaikė našlę, 70 metų 
moteriškę, Ella C. Blake, ku
ri neva rūpinosi mergaite.

elementas Kostas ir jo žmo
na, Columbus, Ohio, gyvento
jai, panešė daug vargų laike 
depresijos. Gręsė pavojus nėr 
tekti ir namo, kurio įsigiji
mui abu sunkiai dirbo per 
daugelį metų. Norėdamas na
mą išgelbėti, Kostas padavė 
aplikaciją federalei valdžiai, 
ieškodamas paskolos. Antra
dienį nuėjo pasiteirauti ar ga
vo paskolą ar ne. Jam buvo 
pasakytą, kad gavo.

žinia taip sujaudino Kostą, 
kad jis vietoje ir mirė.

Ieško pamestinuko 
motinos

LIETUVOS ŽINIOS
Plėšimo tikslas nužudė 

karabelninką
V. 30 Tauragnų, Utenos ap., 

krūmuose rastas nužudytas Lei- 
bą Ginsburgas, Taųragimų mies
telio gyventojas, kuris versda
vosi nešiodamas ir pardavinė
damas smulkias prekes. Užmu
šėjas paėmęs Ginsbųrgo degtu
kus ir kruvinus nunešęs į Tau- 
agnUs parduoti. Taip ir pakliu
vęs. Nužudęs Astrauskas, ku
ris jau suimtas.

Jau per kurį laiką eina 
smarki kova tarp Zone Cab 
bendrovės ir Yellow Cabs, ku
riai pradžia davė taxicabų šo
ferių streikas. Zone Cab ben
drovės šoferiai susirašė į uni
ją, bet Yeįlow Cab bendrovė 
atsisakė tą uniją pripažinti, 
todėl, kad nužiūri, jog Zone 
bendrovė ją tyčiom suorgani
zavo, kad Yellow Cab intere
sams kenkti.

Taigi, kova tarp dviejų ben
drovių ir verda. I ją yrą įsivė
lęs ir miestas, kuris paskuti
niu laiku uždraudė Yellpw ta- 
xikabams operuoti Clevelando 
gatvėse. Bendrovė tuojau hu- 
ėjo į teismą ir teisėjas Terrell 
pasmerkė miesto draudimą ir 
išleido kitą injuhctionąv, k$> 
riame draudžia miestui už
drausti Yellow kabams ope
ruoti. Be to, miestas reikala
vo, kad Yellow Bendrovė pa
dvigubintų $37,000 kauciją^ 
bet bendrovė atsisakė ir tą 
padaryti, ir ieško kito, injunc- 
tiono prieš miestą. Zone ka
bai kauciją sutiko padvigu
binti.

Yellow kabąi dabar gali ope
ruoti. Mayoras Davis išlęisdą- 
mas draudimą prieš Yello\v 
kabus, pareiškė, kad jų 
ravimas sudaro pavojų 
čių gyvybei, mat, abiejij 
drovių šoferiai pasipeša.

4-ių metų sūnūs sudegi
no namus; dabar visi 

gyveną parke

z Sharon, Pa., policija ieško 
tūlos jaunos merginos, kuri, 
manoma, yra motina pames
tinuko, kuris buvo rastas Cle- 
velande, prie namų Mrs. Ber- 
tha Zuckerman, 10807 Ashbury 
avcnue.

Federalinė valdžia kitaip nebegalėdama išgaudyti bankų plėšikus, žmogvagius ir žudikus, 
skyrė $50,000 atlyginimo už kriminalistų sugavimą. Už Dillingerio sugavimą skiriama $10,000, 
už Alvin Karpis (lietuvis?) sugavimą — $5,000 ir už Floyd sugavimą irgi $5,000. Už kitų kri
minalistų sugavimą irgi skiriamos nemažos sumos.

pa-
Atplaukė 5 rusų laivai

ŽUVYS PLĖŠRESNES IR PAVOJINGESNES £“

opc- 
pilie- 
bcų-

Ginčai dėl miesto anglių 
kontrakto

Valley Camp Coal Company 
įteikė miesto advokatui Ezra 
Shapiro skundą prieš Penn- 
sylvania-Ohio Company, ku
riame sakoma, kad $400,000 
kontraktas, kurį miestas pa
sirašė su ta bendrove yra ne
legalia. Skundžianti bendrovė 
sako, kad Pennsylvania-Ohio 
Coal Company angjys nėra 
taip geros rųšies, kaip miestas 
reikalauja. Miestas perka 180,- 
000 tonų anglių, mokėdama po 
$2.00 už toną, apart transpor- 
tacijos.

“Akis už aki, dantis 
už dantį”

Clevelando laikraščiai rast) 
apie šiai kokį įnįfkį S C 
Louia, Missouri.

Lietuvis krautuvininkas Zig
mas B. Rozaitis, 56, ipetų, nu
šovė Mrs. Bertha McColl, dvie-

CLEVELAND, OĮUO
* * y *

Naujienas galima gauti nusl 
pirkti kasdien pas

Silveris Florai Shappe
6400 Supetior avė.

Tyčia, ar netyčia, 4-įų me
tų kutfikis padegė savo tėvų, 
Hagędornų, namus, 1040 East 
68th street. Namas tiek apde
gė, kad šeimyna, susidedanti 
iš tėvų ir keturių jaunų vai
kų turėjo išsikraustyti, ir ne
turėdami kitos pastogės apsi
gyveno parke. Jie atsisako pri
imti policijos ar šelpimo įstai
gų paramos.

Ištraukė kandidatūrą i 
šerifus

Už KROKODILIUS

Trys užmušti Clevelan
do auto nelaimėse ‘

Thomas McCafferty, 
miesto tarybos narys, 
likonas ištraukė savo 
daturą į apskričio šerifus. Ma
noma, kad jis tai padarė bu
vusio saugumo direktoriaus 
Edwin D. Barry naudai. Nu
taręs kandidatuoti į šerifus 
McCafferty rezignavo iš mie
sto tarybos, dabar manoma, 
kad vėl mėgins įsigauti at
gal. ’ j ■ ■ * ri ...... '

buvęs

kandi-

/ Iš mokslines ekspedicijos 
patyrimų Brazilijoje

automobi- 
3 žmonės, 
du vyrai, 

mirtys su-

šiomis dienomis 
lių kolizijose buvo 
viena mergaitė ir 
Viso, šįmet tokios 
tiko 116 žmonių.

Trys žuvusieji šiomie die
nomis yra: Laverne Vokas, 15 
metų mergaitė, 9725 Pratt 
avenue (lietuvaitė?); Walter 

Alice 
39,

Kądzięrski, 25, 7217 
avenue ir Louis Kracman, 
1412 East 34th Street.

Clevelando bankuose 
žymiai paaugo 

depozitai
Pagal valstijos ir federales 

valdžios įstatynms, Ohio ban
kai šiomis dienomis paskelbė 
savo atskaitas. Iš jų pasirodo, 
kad nuo pereitų metų 
se bankuose žymiai paaugo 
depozitai. Cleveland Trust Co-., 
Clevelando didžiausias ban
kas, turi depozitų, $249,474,- 
314, kuomet pernai turėjo 
$236,351,632. Kitas Central 
United National Bank turi de
pozitų $100,337,314, kuomet 
pernai teturėjo, $76,374,598.

Atidarė komunizmo 
mokyklą

AVorkers* Sėhool, Clevclande 
atsidarė mokykla, kurioje bus 
dėstomi komunizmo dėsniai, 
Rusijos revoliucijos istorija ir 
Kąri' Marx*p ekonomija. KHa- 
sos tęsis iki rugsėjo 22 d.

Skirs $1,750,000 gatvių 
taisymui

Miesto tarybos finansinė ko
misija užtvirtino rekomenda
ciją išleisti $1,750,000 bonų, 
kad finansuoti 60 Clėvėlando 
gatvių taisymą ir asfaltavimą. 
Republikonai projektą remia, 
demokratai yra prieš. Mano-

Duonos kaina pakilo 
vienu centu

Stambesnes Clevelando ke
pyklos, 
Co., 
Laub, 
vienu 
girnas, 
laibos 
kelti”.

kaip Spang Baking 
Star Baking Co., ir J. 

pakelė duonos kainą 
centu. Kviečių pabran- 
algos ir didėjančios iš- 
“privertė jas kainą -pa-

Joseph Hąrriman

stambus New Yorko bankie- 
rius, galva uždaryto didelio 
Harriman National Bank, ku
ris liko nuteistas keturiems ir 
pusei metų kalęjiman už su- 
klastavimą banko knygų, kad 
paslėpti labai silpną banko* sto
vį.

Ne tiek jaguarai, krokodilai 
ar piktos gyvates barškuolės 
yra Brazilijos baidyklė, kiek 
nedidelė, į musų karosą pana
ši, žuvis pirauja (pironha). Ji 
yra plati), suplota, iki 30 cm. 
ilgio ginkluota viena eile san
dariai sueinančių trikampio, 
formos dantų, melsva su aukso 
atspalviu: pilvą upusėje. Pirau
jos yra labai išsiplatinusios vi
durinės Brazilijos ramiose upė
se, ežeruose ir net gilesnėse ba
lose, vienu žodžiu —- ten, kur 
nėra aiškios srovės. Mes ras
davome piraujų net visai ma
žose kūdrose, susidariusiose 
praėjusiais motais potvynio 
metu, bet ypatingai daug Piri- 
piri ežere. Paprastai jos laiko
si dugne,' bet tūkstančiais pasi
rodo arti paviršiaus pajutusios 
maistą. Ne retai apsupa jos lai
vus, kad tittkaihū momentu bū
ti savo vietoje. Dūliai savo ėd
rumo ir plėšrumo jos buvo ži
nomos jau seniems Brazilijos 
tyrinėtojams, , kaip antai Ba- 
tes’ui, Hummoldt’ui ir kitiems. 
Kol joms nieko nemetama į 
vandenį, jos pasirodo tai šen, 
tai ten pavieniui, laukdamos 
savo laimikio, bet pakanka iš
mesti į vandenį kokių nors at
matų, kad pamatytų jų tiek, 
kad net vanduo darosi juodas; 
jos kaip pašėlusios puola mė
sos gabalėlius ir dažnai vieną 
kitai ištraukia iš nasrų pusiau 
prarytą maisto gabalą. Taip 
rašo vienas iš minėtų autorių.

Patekus į vandeni keliems 
kraujo lašams, net ten, kur 
vanduo buvo yisai vaiskus ir 
jokių žuvų nematyti, staiga pa- 
sirodo tiršti piraujų būriai, o 
įmetus mėsos gabalėlį piraujų 
gaujos apspinta jį ir imą tarp 
savęs dėl jo peštis.

Neretai pasitkiko, kad dides
nis žvėris, kąįp antai tapiros 
Kopęvon arba šyvo, patekęs į 
piraujų būrį, buvo jų suėstas. 
Profesorius Mirąuda Ribeiro 
sakė man, esą jis , matęs nami
nius raguočius įbridusius į van
denį ir per keliolika minučių 
piraujų suėstus. Tasai dažniau
siai atsitinka sužeistiems gy
vuliams, nes kraujo kvapas 
ypatingai vilioją šias žuvis. 
Brazilfečiąi sakė mąn, ąsą kai 
kurių žmonių prakaito kvapas 
prilaukia piraujas panašia^ 
kaip ir kraujas. • . •

(Piraujų žandų jėgą ir dantų 
aštrumas yra „tiesiog nuosta-

bus. Musų ekspedicijos narys 
p; R. spalių mėn. pradžioje bu
vo įkąstas nedidelės (apie 20 
cm. ilgio) piraujos. žuvis grie
bė jo ranką tarp nykščio ir 
antro piršto ir atkando gabalą 
odos su raumenų dalimis. R. 
sakė, kad jo rankos dalis buvo 
atkusta vienu akimirksniu, o 
aš, apžiūrėjęs žaizdą, gavau įs
pūdžio, kad ji padaryta kaž
kokiu smailiu įrankiu, pavyz
džiui — replėmis Vielai pjauti. 
Per tkt ir h!tšidtltę vandeny gy
vuliai tampa per keletą minu
čių nugalėti.

Dūliai daugybės iš karto pa
darytų žaizdų, gyvtilys neten
ka daug kraujo, apsilpsta ir 
skęsta. Yra žinomi faktai, kad 
gyvulįąį negalėjo perplaukti 
upelio, kurio platumas siekė 
tik 30—40 metrų, arba jei ir 
perplaukdavo, tai pasiekę kitą 
krantą griūdavo ant žemės, nes 
buvo iki kaulo piraujų apgrauž
ti.

Anot vieno Brazilijos auto
riaus, vietiniai gyvuliai pažįs
ta savo pavojingiausius priešus 
ir atėję gerti vandenio daro 
tatai dideliu atsargumu, steng
damiesi nesudrumsti vandens, 
kad jų nepriviliotų. Arkliai ir 
šunys įšokę į vandenį ir suju
dinę j- jį sutraukia į šią vietą 
esamas netoli piraujas, pasi
traukia iš ten, o paskui atsar
giai prieina kitą vietą ir ra
miai atsigeria. Bet nepaisant 
to gudrumo, dažnai jiems nų- 
kandžiojami nosies ir lupų ga
balai. Vieną sykį du kareiviai7, 
norėdami persikelti per upę ir 
nuplaukę greta savo arklių bu
vo piraujų . užpulti ir suėsti.

Tokius užpuolimus brazilie- 
čiai patiria, dažnai, ir pats ma
čiau pas juos rambus, kaipo pi
raujų užpuolimo ir jų padary
tų žaizdų atminimą. Žinomas 
Brazilijos tyrinėtojas Schom- 
burgk rašo, esą vienam jo žmo
nių, bemazgojant upėje sukru
vintus pirštus, piraujos švel
niai nulupo du pirštus, taip kad 
jis dūliai baisaus skausmo per 
visą kelionę negalėjo naudotis 
savo ranka. Kitoje vietoje tas 
pats autorius rašo: “Maudynės 
šaltuose Pįyajos vandenyse tei
kė mums daug smagumo ir pa
laikydavo musų sveikatą nepa-: 
kenčiamų kaitrų metu, bet, de
ja, greit turėjome to. smagumo 
netekti, nes vieną dieną lydin
čiau} mus indijonų berniukui 
piraujos išrovė iš kojos mėsos 
gabalą, kuomet jis norėjo per-

KLAIPfiDA. —4 Klaipėdos 
uostą, tarp kitų laivų, įplaukė . 
ir 5 rusų laivai su miško me
džiaga. Trys laivai atvežė po
piermalkių, kurios vežamos į 
Tilžės celiuliozos fabriką, o du 
laivai atvežė miško medžiagos 
Klaipėdos lentpjūvėms apdirbti.
Iini , — i> ,1^, » . m ■ t

Ar Jus Esate Supančiotas 
Ir bu "suirusiai*" nervais —• jaučiatės silp
nas ir pavnrg-į* — tik pUfliau Žmogus. Jei
gu taip, Alai yra geras tonikas, suteikiantis 
geroAn>s dienas

Be 
kro- 
mu- 
Ant

Nufia-Tone

užpuolė krokodilas. Išgąstis ir 
skausmas taip jį sujaudino, 
kad vos pajėgė jisai dasimušti 
į krantą.”

Piraujos minta daugiausia 
žuvimis, bet užpuola taip pat 
vėžlius, atkanda antims kojas 
arba šiaip mėsos gabalus, 
abejo, puola jos taip pat 
kodilus, bent taip tvirtino 
sų palydovai—medžiotojai,
mano nušautų krokodilų kūno 
ne vieną kartą matydavau už
gijusias senas žaizdas, ypač 
dažnai buvo nugraužta uodegos 
skiauterė; Anot braziliečių, tąi 
piraujų darbas. Yra visai gali
mas dalykas, kad jos gali pra
kąsti stiprų krokodilų šarvą, 
nes jau pusiau užtroškus! pį- 
rauja lengvai perkanda piršto 
storumo kieto medžio gabalą. 
Per tat ir mes, meškeriodami 
piraujas, vartodavome didelį 3 
mm. storio kablelį prikabintą 
prie vielos gabalo, o pastara
sis buvo prie stiprios virvės pri
rištas. Ant kablelio užstriekda- 
vome bent kokios mėsos šmotą, 
kurio ir pakakdavo, kad privi
liotų piraujų būrius. Tačiau jos 
dažnai besipešdamos nutrauk
davo mėsą nuo kablelio. Su pa
gautomis piraujomis reikia elg
tis labai atsargiąi, kad neduoti 
joms progos pavartoti savo bai
sius dantis. Basas žvejy, plauk
damas savo siaura “canoą” (iš 
medžio išdrožtu laiveliu) metą 
i ją pagautas žuvis ir tuomet 
lengvai gali pasitaikyti, kad pi- 
rauja dar paskutinėje savo gy
venimo minutėje atkanda jam 
pirštą.

Piraujos yra valgomos ir jų 
daugiausia turėdavom ant savo 
stalo, ,bet jų mūsa gana sausa 
ir nelabai skani, be to, turi 
daug kaulų.

Kai kada miškuose užtikda
vome puslaukinių juodųjų me
džiotojų, apsigyvenusių iš pal
mių lapų padarytose palapine- 

galėjome matyti ir vi- 
turtą — medžioklės ir 
grobiui, čia laukiniu 

krūva, čia palmės, buri-

'yra uavardunpias TONIKŲ, kuri Gydyto
jais Specialistas išrado, ir kuris dabar par- 
duodamaa. visose vatstynyčiose. NuGA-TONE 
yra kombinacija tam tikrų tonikų alterati- 
vų, kurios stlninliUoja, atgaiviha visus or
ganus. duoda naują gyvenimą ir energiją. 
Jus Valgysite geriaus.—-miegosite Baldžiaus. 
Tūkstančiams vyrų ir moterų tapo pagel
bėta. Trisdešimties dienų treatmentas už 
Vien* poteri,.-— gaukite tikrąjį—garantuo
tas. ' •

se, kur 
ju 

žūklės 
oranžų 
•ty vaisiai, ten ant sukryžiuotų
šakelių džiūsta kapivorų ir ta- 
pirų kailiai. Ant patiestų tarp 
medžių karčių džiūsta ilgi ploni 
mėsos gabalai ir žuvys. Tai daž
niausiai piraujos. Jos yra iš
darytos ir jų šonai išraižyki 
aštriu peiliu skersai kūno. Da-, 
romą tatai tam, kad greičiau 
džiutų. |

Aplink šitų maisto sandelį, 
kniužda vabzdžių debesys. Ten 
pamatysi įvairiausių rusiu, nuoj 
puikių spalvuotų braziliškų 
(drugių, kurie mėgsta dvėsenos

RftDIO
VASAROS METU 
ŽEMOS KAINOS 
Dabar Yra Laikas 
Jūsų Radio Išmai

nyti

Midget Baby Grar(d su Po- 
lice Calls .........  $9.90
7 tūbų 1934 Baby Grand,
$35 vertės, ...... .* už $22*00
Boseli 8 tūbų console

tik už .............. $19.50
... ■■■■>■ * W .

10 tūbų 1934 Crosley
gražiame kabinete
už .............  $39.00

12 tūbų Short ir Long
Wave už ..........  $49.00

9 tūbų Philęp 1934
už ............  $39.00

11 tūbų Philco 1934
už ............ ........  $40.00

8 tūbų 1934 Zenith
už ..................... $39.50

R. C. A. Victor KoitibU
nacija už .......... $49.00

Automobilio. Radios
po ................  $19.50

Įdedame j amt belaukiant.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO. ILL.

RaDIO FfcOGĖAMAt
WCFL 970 K. nedStidmis 1:00-* 

1:30 vai. po pietų.
WAAF 920 K. nedaliomis 1:30— 

2:00 vai. po pietų.
WHFC 1420 K. ketvertais 7:30 

—8:30 vakare.
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Well

THIS

■ii-ii:::

LETS 
FOLUOVV

TIME 
VVILL 
TELL

I OMLY > 
HOPE THE 
CAKJOLE. 

UOLOS 
OUT j

Pildomoji Ta- 
užrašymo rei- 
teisę užrašyti 

Pennsylvanijos 
pripažino, kad

TOMORftOtf 
MAYBE.

LOOKS 
ŪKE 

WE ARE 
GETTIN6

Kiek Lietuva beko 
nų išveže į užsieni 
pernai ir šiemet

me- 
pas

This delicious cheese food is
DIGESTIBLE AS MILU
ITSELF! --

GEE.ITS 
5URE DARK

LETS HAVE 
A LOOK 
AROUNJD

FIR5T. /

|NOW 
WklERE

DOE5 
THIS 
LEAD?

IT t>ORT OP 
GHVE5 ME 
THE CPEEPS

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

ARE YOU 
SURE YDŲ ĄRE 
ALŲ RlGHT f 
MY, YOU GAVĘ 
ME A FRIGHT?

SHALL. VVE 
CLIMB 
BACK UPf

Šiomis dienomis pasaulines 
Dešinėj 
distų papročių 
tuoti dėl davatkų skundo

locįK/ >
TAERES THE 
TUMMEL WE VE 
BEEM UOOKING

FOR/ >

Seimas taipgi nutarė rūpintis steigimu lie 
tuviškų mokyklų vaikams ir augš- 

tosios mokyklos suaugusiems
rezoliucijoj užgyrė 
nusistatymą Vilniaus 
kad Vilnius turi būti

Lietuvai ir kad 
neturės santykių su

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3SS
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. ’
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.________

Susivienijimas stoja už dar 
bo žmonių reikalus

I Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skonį sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikių. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuo tankiau šiai!

Reglatered Patent Attorney 
43-A Seevrlty gavint* A CamncrcUl 

Bank Bolldlnf

(Dlrectly acroM Street from Patent Office! 

VVASHINOTON. D. C.

Prieš kelis metus visoje Lie
tuvoje buvo labai išsiplėtojęs 
bekonų auginimas. Tada re
tas ūkininkas jų neauginda-

|| n Nebesirūpinkite dėl 
Į odos niežėjimo, Plal 

vlaaiH skanų, Išb 6 r i m ų, 
vL—-r/l Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

BRIDGEPORT LIQUOR C0„ Ine
3252 So. Halsted Street 

VICTORY 5382—5383 . ■

ėmė, 100 litų davė ir genero
lui Nagevičiui patarė į inva
lidus įrašyti.

—Įrašė?
—Žinoma. Esu visuose fron 

tuose buvęs, su japonais ka
riavęs. Kojos netekau. Bet 
man ten netiko. Atvažiavau, 
ir žinot, kvailai padariau.

Baigęs savo bėdas pasakoti 
senas daraktorius ėmė filo
sofuoti.

—Gaila, kad Kaune pradėjo 
apie lenkus per daug kalbėti. 
Dargi sako, profesoriai. Len
kus reikia spausti, štai, kad 
ir mano kraštas. Dar pilnas 
lenkuojančius Tiesa, dabar 
jau jaunimas yra kitoks negu 
buvo mano laikais. Jaunimas 
dabar lenkų jau nekenčia. Bet 
vis dar darbo reikia.

Jus paklauskite tokio senio 
ar prieš karų jis geriau gyve
no ar dabar? Jis ilgai pagal
vojęs atsakys;

-T-Prieš karų aš geriau gyve
nau, nes turėjau kojų. Jei ko
jų turėčiau dabar geriau gy
venčiau negu prieš karų. Da
bar gyvenimu Lietuvoje skun
džiasi tik tie, kurie nieko ne
supranta.

Tokių senių su daugybe ca
ro medalių galima daug Lie
tuvoje užtikti. Jie tuos meda
lius, dabar nustojusius viso
kios reikšmės, dar tebegerbia. 
Jie sako, kad vistiek ar caras, 
ar Prezidentas. Geras kareivis 
turis atsižymejimus iki mir
ties dėvėti ir gerbti.

Ko musų tėvynėje Lietuvoje 
nėra, čia visokiausių įvaireny
bių; čia gyvų paveikslų iš anų 
laikų, kai Lietuvą dar tebe
valdė rusų carai yra daug už
silikusių. Tai vis seniai, ku
rie jau dabar nieko veikti ne
begali ir jaunuomenei apie 
anuos laikus visad pasakoja.

Tsb. .

PILĖS
Be peilio, deginimo arba elektrikos
VOTIS. SPRAGAS, FISTULAS. PRURITI8 
(Niežančloa Pilės), PROSTATITI8 ir kitos 
meilinis liros gydamos musę Švelnu Ir ne* 
skaudžiu VARICUR Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra ae- 
teks vilties būti pagydytais* Yra stačiok 
nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties ligos 
greit atsiliepia | S| treatmentą.

BE IŠLIKIMO Iš DARBO 
ARBA Iš NAMŲ 

VARICOSE 
GYSLOS IR VOTYS

Sulig 
seimo nutarimo 

atspausdinti di- 
kad sutaupinus 

> visvien tie visi 
skaityti. Juos

ženklyvos buyo SLA 38-to 
seimo rezoliucijos. Tai buvo so
cialistų ir pažangiųjų delegatų 
prirengtos rezoliucijos, kuriose 
Susivienijimo pažangus darbi
ninkiškas nusistatymas aiškiai 
apsireiškė. Tečiaus šis seimas, 
priimdamas neišvengiamų pa
žangiųjų vadovybę, priėiriė ir 
visas jų rezoliucijas be jokio 
pasipriešinimo, vienbalsiai. Toks 
įvykis liudija, kad visas Susi
vienijimas šiandien yra kaip 
vienas kūnas, perimtas vilties 
ir džiaugsmo eiti pirmyn, ge
riau tvarkytis, sparčiau augti, 
geriau savo reikalus aprūpinti.

Seimo ir Susivienijimo pažan
gus nusistatymas buvo neabe
jotinai išreikštas rezoliucijoj, 
kuri reikalauja darbininkų ne
darbo ir socialės apdraudos. 
Seimo rezoliucija šiame reikale 
skambėjo, kad seimas užgiria 
principus išreikštus kongres- 
mano Lundeeno biliuje HP7598, 
kurs yra žinomas, kaipo Dar
bininkų Nedarbo ir Socialės 
Apdraudos bilius, įneštas kon- 
gresan vasario 2 d. 1934 m. Sa
vo rezoliucijoj seimas ragino 
Susivienijimo kuopas ir naritiš 
remti tų socialinio teisingumo 
idėjų, kad darbininkas netekęs 
uždarbio ne dėl savo kaltės, 
taip pat ligos ir senatvės atsi
tikime, gautų paramų iš val
džios.

parodydamas savo rūpestį 
darbininkų reikalais, seimas ne
galėjo užmiršti darbininkų kan
kinio Tomo Mooney"ir •""priėmė 
rezoliucijų, kurioj nurodo, kad 
Tom Mooney 17 metų atgal bu
vo klastingai nuteistas kalėji
mai), ir reikalauja, kad Tom 
Mooney butų iš kalėjimo pa- 
liuosuotas. Seimo rezoliucija 
nutarta pasiųsti Californijos 
gubernatoriui.

Kultūrinis darbas lietuviuose 
dabar turės tapti svarbiausiu 
Susivienijimo darbu. Apie tai 
ilgoj1 rezoliucijoj seimas pasisa
kė, kad turi būti kreipiama 
daugiau dėmesio negu iki šiol 
i švietimo darbų, ypač į jauni
mo švietimų ir organizavimų. 
Seimas toliaus įsakė Pildomą
ją! Tarybai ir Apšvietos Komi
sijai rūpintis steigimu lietuviš
kų mokyklų vaikams, organiza
vimu paskaitų suaugusiems 
čiagimiams lietuviams ir steig
ti jiems lietuvių augštųjų mo
kyklų, arba jei galima, kad bu
tų įsteigta lietuvių kalbos, li
teratūros ir istorijos katedra 
viename arba keliuose Ameri
kos universitetuose.

Seimas neužmiršo Vilniaus ir

Nuo šių metų kovo mėne
sio Lietuvos bekonų cskportas 
pradėjo dar mažėti, nes anglai 
Lietuvai sumažino įvežimo 
kontingentus. Nors šiais me
tais per pirmuosius 4 mėne
sius bekonų buvo išvežta ma
žiau, negu pernai metais, ta
čiau jų kainos šiemet gautos 
daug geresnės, šiuo metu už 
lietuviško bekono centnerį 
mokama 130 litų. Tiktai Dani
jos, Olandijos ir Švedijos be
konas yra keliais litais bran
gesnis už Lietuvos, o visų kitų 
Europos valstybių — pigesni.

TSb.

WISSIG,
Specialistas ik 

Rusijos

The tantalizing fl< vore of true may - 
onnaise and true old-fashionedboiled 
dressing nevvly combined! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracie Whip.

KRAFT’S MIRACLEWHIP
SALAS DRESSING

GARSUS LIETUVOS 
DARAKTORIAI IR 

NIKALOJAUS 
MEDALIAI

specialėj 
Lietuvos 
klausime 
sugrąžintas 
Lietuva f ....
Lenkija, kol Vilnius nebus su
grąžintas.

Pagalios seimas širdingai pa
linkėjo lakūnui Įeit. Vaitkui ge
riausio pasisekimo, kad jis sėk
mingai užbaigtų Dariaus ir Gi
rėno žygį nuskrisdamas be su
stojimo iš New Yorko į Kau
ną. Seimas paragino kuopas ir 
narius remti transatlantinį 
skridimą, idant Lituanica. Ant
roji butų kuogeriausia įrengta.

šis seimas be abejo butų dar 
daugiau nuveikęs, jeigu nebūtų 
buvęs sutrukdytas bereikalingu 
ilgų raportų skaitymu 
Pittsburgho 
raportai buvo 
dėlėj knygoj, 
laikų seime, c 
raportai buvo 
skaitė ir skaitė ir rodės tiems 
skaitymams galo nebebus. Rei
kalų svarstymui pasiliko labai 
nedaug laiko, todėl reikėjo la
bai skubinti, kad ką nors atli
kus, kas būtinai reikalinga.

Tik ačiū pažangiųjų vadovy
bei šis seimas pataisė SLA čar- 
terį, ko niekad nepavykdavo 
padaryti per daugelį pereitų 
seimų, čarterio dabar priimti 
pataisymai adv. Jurgelionio bu
vo prirengti jau dešimts metų 
atgal. Seimas taip pat galutinai 
išrišo ginčus apie tai, kaip tu
ri būt renkama 
ryba. Apdraudos 
kale praplatino 
apdraudą sulig 
statuto. Taipgi 
pomirtinė gali būti išmokėta ir 
už saužudystę. Pagalios seimas 
įvedė konstitucijon didelę dau
gybę naujų apdraudos skyrių, 
tečiaiis tų skyrių reikalo ir 
naudos seimas beveik visai ne
svarstė. Kaipo priimti ant grei
tų j ų, jie gali turėti savo ne
tikslumų.

(Pažymėtina, kad į pastovias 
Susivienijimo komisijas seimas 
išrinko žmones įvairių krypčių. 
Kontrolės komisija yra viena 
svarbiausių ir jos pirmininku 
tapo išrinktas buvęs SLA pre
zidentas St. Gegužis. Įstatų ir 
Apšvietos KOmisijon įėjo kai
riųjų atstovai J. Miliauskas ir 
Šmulkštys. Kiekvienoj komisi
joj narių sąstatas yra koalici
nis.

Nežiūrint į pažymėtus truku
mus pereitas SLA 38-tas sei
mas buvo vienas rimčiausių, ra
miausių ir tvarkingiausių seimų 
Susivienijimo istorijoj. Tai pa
brėžė su smagumu savo kalboj 
St. Gegužis, uždarydamas sei-

gi auginantieji sukrauda- 
nemažus pinigus. Mat, ta- 
ir Lietuvos valdžia beko- 
auginimą labai rėmė, nes 

jis buvo brangiai parduoda
mas Anglijoje ir kituose kraš
tuose. Tačiau užėjus krizės 
laikams, anglai pradėjo var
žyti bekonų įvežimą, ypač dėl 
to, kad jau ir patys išmoko 
jų užsiauginti. Tada ir Lietu
vos ūkininkams atėjo sunkes
ni laikai, nes bekonų kainos 
pradėjo smarkiai kristi. Del 
to jų buvo pradėtų auginti 
žymiai mažiau. Anais geres
niais laikais Lietuva už beko
nus iš užsienio gaudavo apie 
70 milijonų litų per metus. 
Praėjusiais metais už bekonus 
buvo gauta tik apie 43 mil. 
litų. Tų metų Lietuvos beko
nai buvo perkami tik Belgijo
je ir Anglijoje.

Laikas rertkJą
orte fmteatą. Nertai- 
k nokti rilkladaMtl sa 
M>-angoJims • • • 0 
,nm»nym« Pri»iqs- 
kitę hralrtal ar 
dell drl teatrok 
arba taAykit*

-=^įMmenca s 

favoritei

TAVERNŲ SAVININKAI
Kai jus busite pasirengę pirkti savo staką Likerių, ateikite ir pir- 
miaus mus pamatykite.
Mes kasdien turime special kainas ant visų žinomų rusių, tokių kaip,

Crab Orchard, Shipping-Port, Four Roses, 
Daniel Webster, Tom Hardy, Bonded Whis- 

kies, 3 Star Hennesey
ir daugelio kitų gerai žinomų rūšių. Atsilankę pas mus jus persitik
rinsite, kad jus sutaupysite ne maža sumą pinigų ant savo pirkinių 
ir gausite tinkamą pasirinkimą.

oi KAI 
knvofls

___ _ ______ Rreord of If- 
erMtion*’ fhr»nue. Nieko aetutMa 
of Informacija* k< daryt* 8ost* 
vHAitifHmal laikomi oaetaptyK 
Greita* ataarrs* e«De«tia<aa oa*

Buy gloves with whot 
it savęs

NSra reikalo mončtf SOe ar 
dauriau. kad SUS*
kočėle. Msteriae SS!1* dldeUs tūbas parsiduoda ai

Ji valo ir apšauto dan
tis Be to aalite sutaupiau 
•S. ui kurtuos ralito aurt^k- 
ų plrčttaaltes ar ką kitą, 
uambert Phamacal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

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

OH. YES, 

all
■ > .^PQOR 

SApie,
i thoUght 

'<3. . > WE MAD
LO5T YDŲ

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Įsivaizduokit sau, kad ku
riame nors Lietuvos kaime 
lovoje guli medinė koja, ap
driskęs! piktos išvaizdos 
nis. Gal vienas kitas jo ir 
užkalbintų, ranka numotų, 
pamatęs ant krutinės rusų 
riuomenės medalius, žmogus 
susidomi ir paklausia:

—Ką Čia tamsta į tą bera- 
zumį žiuri? Tamsta, tur būt, 
ir mirdamas tų medalių ne
galėsi palikti?

Jeigu tokį senį pavaišinsite 
papirosais ir su juo pradėsite 
kalbą, jis jums papasakos į- 
vairiausių dalykėlių. Pasirodo, 
kad tas senis vadinasi Zaria- 
mba, anuo laiku buvęs garsus 
“daraktorius.” Jis temokėjo 
tik skaityti ir šiaip taip laiš
ką parašydavo, bet savo rim
ta išvaizda, pažintimis su ku
nigais ir kitais inteligentais, 
sudarydavo didelio mokslin
čiaus įspūdį kaimiečių tarpe. 
Tačiau Zariambą visi tais lai
kais daugiausiai gerbdavo už 
tai, kad jis visas mišias ir mi
šparus mokėdavo lotyniškai 
skaityti. Jis pasakojo:

—Kaune yra daug garsių 
žmonių, kuriuos aš mažas bū
damas mokinau skaityti su 
zacepulka. Iš savo mokinių 
turiu du klebonu, vieną kny
gnešį, kuriam netoli Žąslių 
net paminklas pastatytas. O 
aš — matot, Ubagauju. Tre
čias metas ubagauju ir mano 
visi šunim lodo...

—O kodėl gi taip? Galėtu
mėt į savo buvusius mokinius 
kreiptis.

—Alia... Prašiau. Iš prad
žių dar duodavo, o dabar nu
sibodo. Turi tiek medalių, 
ko, eik pas prezidentą 
gausi.

—O buvai?
— Žinoma, buvau. 1929 

tais vasarą atėjau pėsčias 
prezidentą. Ačiū Dievui,

parodos Milionas Metų Atgal koncesijoj apsivedė nudistai Charles Muller ir Jean May (kairėj) 
pamergės ir pajauni^ Šliubą davė kun. Percy Ward, liberalų bažnyčios vyskupas. Vedybos buvo prisilaikant nu 

visi dalyviai buvo visai nuogi, išėmus kunigą, kuris buvo prisidengęs kailiu. Vėliau jaunavedžiai buvo areš

PATENTS

Stop 
Įtching
S Skin

žemo
D R. SKIN iRRiTATIONS

t

Greit ir be Skausmo Panaikinamos 
IMacells žmonię mano, kad jie kenčia nno 
RHKUMATIZMO. NKUKITIS, NBURALGIA, 
ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, arba INKSTU 
LIGOS, kuomet Ję Ilga tikrai paeina nuo 
VARICOSE GYSLŲ, VARICOSE VOČIŲ, SU
TINUSIŲ BLAUZDŲ arba MEALINE8 LI
GŲ.
The VARICUR padarč tuketanKue Unkemale 
—KODĖL NE JUST

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELŲ DYKAI 
Dykai Egzaminaciia ir Patarimas 

Ofieo Valandos: 9 iki B kasdien. Antrad. ir 
Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—Nedaliomis 
nuo 9 iki 1 po piet. »

. VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
A-toe lubos Garrlek Theatrt DM*.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Vublished -Daily Except Sunday by 
The Ūthuaniajn News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

. Editor P. GRIGAITIS ~

Subscription Ratess
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
ic per copy
Ėptered as gecond (Cfass l&atter 

Mareh 7th 1914 at thė Post Office 
of Chicago, I1L under thc act of 
Mareh 8rd 1879. -
** ....... . N ....... .. . ............ ....

Naujienos eina kasdien, iŠskiristnt 
sekmadienius, leidžia Naujiem* Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
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IMIGRACIJOS BILIAI

tatbrius. Jis veikia už kulisų ir diriguoja visam judėji
mui.

fei t)r. J^cliVo suB^Bl ręW nip
judėjimą. 1932 m. jo pastangomis buvo gauta iš stam
biausio vokiečių ihdūstrialisto Thyssen $850,000 nacių 
propagandai. Tais ir iš kitų pramonininkų surinktais 
pinigais lEIitteriiii paš&kė paimti valdžią j savo rahkaš;

Tačiau Hitleris, sako Steel, nieko neveikia savo ini
ciatyva, ■— jisai tik daro tai, kį jam padiktuoja Dr; 
SchAbht.

Dr. SchAcht atstovaųja stambiausius Vdkiėtijbš 
pramonininkus ir žiuri, kad jų reikalai nebūtų nu
skriausti. Kadangi sukilimu bandė įvykdyti radikališ- 
kesni nacių elementai, tai galima spėti, jog toje kruvi
noje dramoje vifeh| Žymiaušiiį rolių suvaidino Dr. 
Šcnacht, kuris pasirūpino sutvirtinti dešiniaūsių nAėiiį 
pbžičijį.

[sveikatos SKYRIUS
1 ’t t’AMERJj

, .ij Skįrių T
<OS LIETUVI

lArko ir Pri#uyiL ., v , 
Ų DAKTARŲ DRAUGIJA

kalbate, tokiu tonu, lyg kad

Sekama kongreso sesija turės svarstyti .penkis imi
gracijos biliUs, kurib siekiAsi suteikti lengvatų tam tik
ros rųšies imigrantams. Tie biliai jau prieš kiek laiko 
buvo įbesti į kdiigreš^, tačiau prie jų svarstymo nepri
eita. , t . ?

HooveHd adhnhistracijbš laikais buvo griežtai lai
komasi imigracijos patvarkymiį. NėžiūHht to fakto, 
kad kai kdHe tų patvarkymų iš huibahitdrišfco tAska- 
regio buvo tiesiog žiaurus;

, Vyriausybei pasikeitus; darbo, sekretorium tapo pa
skirta Franceš Perkinš, kuH pirmiaUsiai pasirūpino 
tinkamai istibti imigracijos PatVabkyūius. Į t’Alką ji pa
sikvietė keletą sociologų. Tyrinėjimas tesėsi bbybik ibb- 
tus laikė. priruošto raportą pasirodė, jąg dabartiniai 
imigtątrjbs pMvafkymai nėra tinkami. Padarinyje ib. 
buvo jteti biliii. .

. bAbArtihiū laiku yra sulaikyta 465 žhidriėš, kurie 
einĄnt. imigrAieįjos pAtvarkyniais turėtų būti išdepor- 
tuoti. Tačiau Pėrktnš sulaikė jų deportavimą, kol ne
bus įššpręšti biliai. . .

Naujieji biliai siekiasi imigracijos įstatymus pada
ryti žmoniškesniais. Ė praeities yra žinohia nemAžAi 
atsitikirhų, kuomet Šėimos buvo tiesiog sugriautos. Sa
kysime, į ši| salį nelegaliai Atvyko vjTaš. jiš čia išgy
veno kelis metus, apsivedė, susilaukė šeimos. Bet štai 
jis patenka į bedą: tampa areštuojamas Už iiėlžgaių 
įvažiavimą, jis visais atžvilgiais yra pąvyz’diiigAš žmo
gus ir pavyzdingas t’ėyAš. Jokio nusikaltimo jįam n.ega- 
limA. primesti; išėmus tiį, kAd jis įvažiavo nelegališkai.

Imigracijos įstatymai AiškiAi nbšako, kA'd tėkš žmo
gus privalo būti deportuotas. Jokio pašiteįsinimb Čia 
negali būti. Visai nesvarbu, kad deportuojant tokį žmo- 
giį šūgriaūhama šeima, pastatoma ją į vargingą pAdėtį. 
Žmona netehka vyro, vaikAi ■— tėvo; kuris jiems už
dirbdavo pragyVėniHi^.

Įnešti Diliai bAbdyš tokių žmonių deportavimui už
kirsti keliį. Jeigu vyras yra vedęs ir pAvyzdingai gy
vena, tai Nelegalus Atvykimas į šią šalį nesudarys jam 
kliūčių savo bu^iiii| lėgaližiioti. Vadinasi, jis turės tei
sę ne tik šioje Jalyje gyventi; bet ir. tapti , piliečiu.

Št&i kiUš atsitikimas. Iš Vokieti jos laikinai atvyko 
pas šavo giminės jaMa mergina. Įvykus , Rusijoje revo
liucijai, .jos tėvai pabėgo į yokietiją: .RAi niergihos bii- 
vimo laikas Amerikoje išsibaigė, lai Vokietijoje prie 
valožios vairo atsistojo Hitleris ir pradėjo šiaū^ti anti
semitizmas. Kadangi mergina yra žjrdė; tAi Vokibčių 
konsulas neduoda, jai paso ferįžti pks savo tėvUs. Kitur 
niekur ji begali išvažiuoti. EinUnl imigracijos patvar
kymais Amerikoje jai taip pat negalima pasilikti.

Susidaro tikrks paradąkšaš: jį negalį Amerikoje 
Brentį ir negali niekur kitur isvAŽiboti. Tokiu būdu,’ 

p šAkdHia; ji yiį iiėi hillbista, riei pakaria.
Naujieji bilihi numato ir tos rųšiėš imigrantes le

galizuoti.
Numatoma daug ir kitokių lėiigyatų PėlėgAliAi At: 

vykusiemš imigrantams. Pavyzdžiui, jeigu nelegaliai 
atvykęs ateivis bus išgyvenęs šioje šalyje dešimtį mėtį 
tai jo dėbebuš. gailina deportuoti ir jiš. turės tėib| tap
ti piliečiu. Piliečiams bus leista be kliūčių atėikViėšti 
savo senus tėvus, jeigu jie turės 60 metų arba daugiau.

žodžiu, Įnešti biliai siekiasi žymiai pakeisti imigra
cijos įstatymus ir juos padaryti žmoniškesniais.

vimo
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PASTABOS
Anekdotas. — Europoje yra 

labai prasiplatinęs, anekdotas 
ąpįę Hęrmann W. Goeringį, 
kuris dabar surengė Skerdynes 
Vokietijoje. Kaip žinia, .Goering 
labai mėgsta vaidinti N£polėi- 
no rolę ir ihyli dekoracijas: vi- 
sOkibs “pasižymėjiiūo” meda
lius. .

. Anekdotas apie Gberingą 
skamba taip:

Gbering užbaigė saVo žeriiiš- 
ką kelionę ir hlikėliavb į aną 
pasaulį-. Ten jis šūsiHkii Nero- 
riį, šeiiovės R'Ohibš valdovą. 
Atstatęs krutinę ir rddjrUamas 
Višiiš sivo mędaiiuš', GČėrihį 
pradėjus giHiš:

:—Vokietijoj^, U& ^ukišAu į 
kalėjimą 100,600 žm'oniiį.

—-RA, ba, —• atš’ėke Nėro- 
rias, — aš vien tik Romos mieš
ti puyall į kaiejiiną uždaręs 
lob;čoo žmdhiiį:

—Aš Vokietijoje paskerdžiAu 
100,000 žmonių, — vėl prabilo 
Gdėririg.

-—Puf, phf, — atkirto Nerb- 
lia's, — aš Romos mieste nar
džiau 100;00O žhĮdhuį.

Matydamas, . . kad jo kolega 
tais darbais labiau yra pasižy
mėjęs, Goering . pasilerikė ir 
kAžką pašnabždėjo Neroriui į 
aūšį.

—Tai mėilkhiėkiš! —< šiiŠdko 
Nenorias. — kas, čia. tokio,, kad 
tu sudeginai reichstagą. Nėra 
kuo čia didžiriotiš. Aš sudegi
nau Romą!

Ahękdotaš labai charakterin
gas, Tik reikia padaryti viėh^ 
pastabą: jeigu ‘Gdering dar 
kiek ilgiau pašeiriiiiiirikauš Vo
kietijoje, tai jis, ko gero, savo 

‘nuopelnais Nukirs ir NeroiiąJ*

jįdJo pr. S. Piėįįs, įįydytojas 
ir ^Kiriirgas, Chicago, III.

Gyvendami moderninį gyve
nimą, ypač didesniiidse susi- 
kim^imd centruose, didmies
čiuose, iškįla aibe dideliausios

....... .......—---------- --- - reikšmes problemų, kurios td- 
bas kad kai kurie naciai ban- ri-,. n^lpUa^oš reikšmės 
dė nuversti Hitleri’ Gal AL- *"“►«!’», š'veikatiiįgumiii. Jeigu 
Ye.jJ?uver®tl.-------------- • 1 . - H6Š lihkAriiai ir ba-TASS yra atsakomingas ir už f“ r a* “i
tai kad mes turime sausra’ tys «yvenloJai kdoperbdja, tai 

Well kain ten nebutii Ėet paše-tenka viena dalyką griežtai na- H’ gi Pri.^inga» Sr«sia Pa
brėžti: ALTASS nieko bUdVa ^ldellj-°S’

riuos “Dirvos tnbunčikus už- L.elk Ki^vienas miestas bėi 
eina , protas ūz .razūnto ir jietiiti tani ii-iii 'sildr- 

.u. sveįk'attilgtiihb dė-
|>'a'rta6ieiitus,. kurių HeAifitėlis 
tikšląš; — dabAd šavo ŽniAnių 
sveifcAtą.

Retąš kuris gy’Vęhibjas di
desnių Aiie|tų jpa^AlVoja, kiek 
rimtų pr'Obreiūų šušiclaro, kali 
pusėtinai sveiku! galimą butų 
^vVėbti. Pavyzdžiui: įirišlaty- 
riiaš sveiko vOnderiš, ŠVėik'o 
įiieriA; <dišį)ožTcija sufrii’, ėp- 
Saugbjihidš, ntib abkrfečįairiįįjų 
ligų ir ft; Varidtlb traukiaAias 
iš ežėFų f iruįįįų AAŽniausiai 
esti rietiAkariiaš nAiidbti; ries 

I Veri irandaši ,perU gaihiriAričių 
įvaiki aš, liįfąs. * Tbkiš Varidrip 
turi būti pądąromąs saugiri, 
kas sėkmingai atliekama. įde
dant ątatinkamų kęmikąlų ir 
jis esti patik^ipamas net p'o 
kelis sykius į dieną. Pienaš, 
krikį rikininkrii prištAto, daž
nai fėšti heša’uįu’š, 0 Vai ji Vą- 
diiiĄmąš čerlifikuoihs jier- 
btaiigūs. PašteArizaviind įįA- 
čėšAs pilnai ati
tinka reikalriviiriAi. Užtat iriię- 
ŠtuoŠe yisriš. pięriąš tūri Auti 
įiast'ėhnziiojairi’as jpl™, negu 
prisVatohiĮiš vdrtbIbjaHVs, nė- 
beri! tai yra bertitikųotos riį- 
Šieš; Apkrečirimoš ligds pu- 
šltiri*ai sękfoirigąi koritroliuA- 
jariioš kyriratiliria, atskitiriiris 
šergAričiųjų riųo sveiki] ų,

Pavadžiui, i’riiktine Chica- 
rįa. Vandub lrfaAkiAinAs iš flii- 
ciiigah ežeFri ^aii’a trili riuo

pradeda sapnuoti riemie’godaihi;
Filmų įtaka. Per paskūtl- 

nius kelis metus labai padidėjo
■r Per paskūti- 

kriminališkumaš tarp jaunuo
lių. Psichologai; kurie studijdo- 
ja jaunus kriminalistus, yra 
linkę mririyti; jog prie kriinina- 
liškuiko padidėjimo žymiame 
laipsnyje prisideda k'dlbhriueji 
filinrif, ypač tie, kur, vaiždiloją- 
ma kriminalistų gyvėjimas. 
Esu, tie filmai labai Veikia nė- 
subrendusi jaunuolių protų ir 
jie greit pasiduoda ... pagundai 
pamėgdžioti nusikaltėlius.

Kaip ftiėA pralėidžianiė kfVe’- 
hiriiąr. — ŠiėgfHed Bėrgehgrūri, 
vdkfečiiį StŪtištikaš, sūiri’ąnė 
patikti1, k’riip žmoŪ’eš praleidžia 
savo gyVebiriią; Jo Nurinkti da
giniai labai įdoriiiįs. Jeigii žmo- 
gūš; sakysime, išgyvena 70 Ine-] 
tų, tai pėi* savų ų&žių riiiši- 
prausimui, nusiskūtiriiiii ir rip- 
sirerigimui Pėi nįiširėnįimui jis. 
praleidžia tris metus. Jeigu jis 
,y!ra Vedęš?i tai tris mStus pnLj 
leldžiri; beįaųkdąlnąs savo . žirnį [ 
dosJ( jis dąiųįiaftšiai iaiikią, 01 
■ii l Tb.iU.l '.'i • d -'llki-i .»A'ALįžmona apsirengia ir apsigraži- 
na). a

Vienas trečdalis gyvenimo 
pašvenčiama miegui. Tai suda
ro apie 20 mėtų; Bevalgant ir
gi praeiiia keli mėtai.

Tai taip įneš praleidžiami 
šriVo gyvenimą:

Aferįijk; — Nėžiuririt visų 
pastangų panaikinti vergiją, 
pasaulis nuo jos dar nėra liue
sas. Abisinijoje ir Arabijdj'e 
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vergija yra paprastas dalykaš.
{Prieš kiek laiko tuos kraštus 

aplankė franeuzas Kessell. Jis 
siaVb akimiį AiAte; Kalį) buvri 
pagahta jauna hiėrgAite, k Ari 
VČli’au atsidūrė vergijoje.

-

įdūriiįtš jiatvdrkymas. Ka
dangi dabartiniu laiku Portii- 
iįtfijri mažai ękšpbrtudjū vyrio, 
tai vyriausybė patvarkė, kad 
įiiięčiai privalo dadgiąd vyno 
gerti. Restoranuose prie kięk- 
^iėno Valgio tūri būti chioclri- 
maš vyrias. Nešvatbū; ar kos- 
tumens nori vynų gerti, ar ne, 
bet sąskaitą jis turi sumokėti.

Tuo, mat, budu norima 
• <a < N, * — * j - t » f ’ r i ■ ■» % t«t* v v> * v t » 

laikyti vyrio pramonę.
pa-

Laikraščiai daug rašo apie Skerdynes Vokietijoje; 
Nuolat minima Hitlerio ir Goėringo vardai. Girdi, Hit
leris su savo leitenantu Gtferihgil A'iitHllŠkino nacių su
kilimą.

Apie tai, kas Vąfciėtij'ąję įvykd^p'ėr^ p Asketines ke
lias dienAš, nėr A galimybės tikrai pAtirti. Daugelis ma
no, kad Hitleris yra diktatorius ir gAliiigiąušiAs Vokie
tijoje žriibgus. Tačiau visai ką kitą shko Jdlianhes Steel, 
kuris savo laiku Vokietikės Valdžioje Užėmė gAna auks-

Tikrasis Vokietijoj valdovas, sako Steel, yra ne 
Hitleris, bfet Dr. Hjaliiiar Šchacfit, rėibhsbdnko dirėk^ 
rius. Dr. Šchacht, esą, yra nematomas Vokietijos dik-

.•t I ./U,j. / < «. ’• ’■'

Wldė«Vas ir ALTASS. — 
štai jums didžiausią sėrišacija 
ir revėlįacija! ALTASS;! kartu 
su Voldemaru norėjo Lietuvoje 
įvykdyti perversmą!

Tai nėra blidfas. Paskaityki
te.“Dirvą”. Tėri visai rimtai 
kalbama, j6g platitei baisiįs 
kandai, kad ALTASŠ turėjo Hr- 
titiių ryšių sA Vrildeiriarp bftli- 
dymu nuveikti Lietuvos vyriAti- 
sybė- , ,,,

Dievaž, ar kartais ALTASS 
neturėjo ko nors bendra si 
^ervėiįmų Vokietijoje? At rie
bus tik -■ tos organizacijos ' dar-

Pasaulis ei/z a senyn.^ — Prieš II 
dek laiko Dr. Alfred Lotka pa- 
darė labai įdomų ., pranešimą 
apie tai, kad Amerįjkos gyven
tojai eina senyn. Į850 jrn.; sa
ko jis; jaunuoliai .ligi 20 metų ,| 
amžiaus sudarė 52 su viršum v >į | 1

nuošimčių/visų Amerikos, gy
ventojų. 1932 m., jaUnlioliai bė- 
sudhrė tik apie 39 nuošimčius 
visų gyventojų. Jeigu taip da
lykai ir toliau .vystysis, tai nė- 
Ažiiiri jadnUoli’iį . riuošiAitii nd-Į 
kris ligi 26 nhoŠimčiiįį -

Tuo pačiu Taikii labai spar
čiai Auįa seriesriio afflžiaus 
žmonių skaičius. Tai pareina 
nrio lo, kad; vidutiniškai iirianįl 
šiiaridiėii žirioriiį amžiuš ykA il
gesius; negū pi'Aėityjė.

O kAi dėl jauriiritio šiimažeji- 
mo, tai čia nesunku priežastį 
surasti: juo tolyn, įtuo šeimos 
darosi mažiau skaitlingos. Pir
ma šeimos iš astuonių ar devy
nių narių buvo papraštaš daly- 
kaą,; šiAįiAieh įbai 'retenybė.

Taja kryptįhii eina nęf tik 
Amerika, bet ir Europa. Profe- 
ŠbHųį JrilįbrA H j orį sako, j oį I 
Anglijoje bei kituose Euįoįios 
kraštuose santykis tarp jatihi- 
mo ir senyvo Amžiaus žriioriių 
gana sparčiai kinta: senyvo am
žiais žmonių skaičius didėja 
jaukiino Šąskaiibų:

—K. AuįįrAš.
t i'

Skalbimai Naujienose 
duoda ndųdą dėlto, 
Ję$d pačios Naujienos 
yra naudingos

<;
... -i ■s'įAjA j,

, Fori-Dęič aš n&sistębejč, su- 
sikdbftižijo i‘r klz Ką šdniur* 
mėjo ir tiksliai sužvangino 
špbrais*. .

—Ot faLtad! — nekantriai 
pratęsė Saninas. — Ką, jus ne- A.# #
patenkinti?

Jurgįš jAiitė, tad kalba ne 
I dalyką, kad reikia sustoti, 
Bet isigargjuš biktuhiūi ir su- 
sierzimmui ikj, pat nervų, ji 

nemalonus to- 
I — tiesiu ir grąsinanČiu 

Itonu atsake jis.
—T^s mano priprastas to

te, — su keistu iššireiškiihu 
jimb ir norėdamas šiira- 
, pasakė Saniriaš.

Jiš ne visuomet pisiteiikin- 
Itaš, — tęsė Jurgis', nelaisvai 
I paaukštindamas balšų ir dary
damas jį šaukiu. — AS beži
nau, iš kur pas jus atsirado 

llaš šablorias.
—Matomai dėl Žinojimo,

"S

kranto, vienok pasirodo ap
krėsiąs ; įyMįĮoiĄis ; bakterijo
mis, nuo kurių daug susirgda
vo šiltinėmis ir kilmtiomįs Vi
durių ligomis. Kaip greitai . .
pridėjo ątiįįrikĄųių cbęiriikąliįl Pagavo šąymyllški 
į jį dėti, taip veikiai šios ligos] _~Taš tiesa, nei 
pranyko. Dabar šiltinės Chi-]^?! — 
cagoje labai nepaprastas alsi 
tikimas.

Pirm įVedlmo pasteutiza^i 
rilo pieno. Čia labai dAtig, ybačj^^ti 
vaikū; sirgdavo gAlvijį rūšies ptiifcti, 
džiova ir vAsaboš meiu,višo-j 
kiais viduriavimais. Dabar 
to yiso. kaip ir nebėra. Jveduš 
aštrią kyaęąnttną, limpamos 
įigosų lįebeturi progos v plėstis; 
Šia lįnlęmę, ;butų galimą pri- 
rašyti didęliąų^ knygą,.^įe- • . .
noje čia ,suminętų pavyzdžiui kad aš protingesnis uz jus, — 
pakaks, kad priminti, kokią jau ramiau, atsakė Saninas. 
svarbią rolę lošia sveilcatingd- v‘~* ’-’v‘“,si" """ «■>’” 
ipo departamentai musų nau-l

i, £.,a 4^4. IlviiKaip visiems žinoma, gegu7 
Žės 19; šių. mėtų;x ’Chicagoj'e 
Union. Stock Yard’uose įvyko 
rnilžiriiškas gaisras, kuris sii-i , . , v . -n, .
traukė, tūkstančius žiūrėtoji!. . Ne pykite, — rafriiai šu- 
Dleria buvo labai kriršta. žmo- sldbde Saniriaš. “ Aš^ benoriu 
neš ištroško, o. tinkamo gėri- I ūš įžėišti ar škriaūšti, aš tik

tai sav6x riūoŠirdžią iriiriti... 
Tokios hUrimoriės jųš apie 
niane, foh-t)eič’aš apie mtis 
abu ir triip toliau... Tas natū
ralu...

Sanirio balsas biivo taip 
ihaioriūš . ir nuoširdus,, kad 
kąip tai keista Buvo i tęsti,s rė
kti, ir Jurgis padėjo. , Foii- 
Dęič’aš, matomai,’stengėsi pa
laikyti ' jo pusę, tylėdamas 
žvangino šporais ir sunkiai 
kvėpavo...t \

—Bet aš juips. to nesakau... 
—sumurmėjo Jurgis. .
L;rVeltui.., Aš,,.<jt,. girdėjau, 
kaip jus ginčijotės, ir . kiek
vienam Rodyje ir nevykusiai 
ir įsižeidusiai skambėjo tas 
pats... Dalykas tiktai formoje. 
Aš kalbu .tai, ką galvoju, o 
jus ne tūi, ką.mahote... Ir visa 
tai labai neįdomu. Jeigu mes 
butam nuoširdesni, butų daug 
įdoiniaū! , ,

Fori-tSeič’aš staiga purtyda- 
iiVašis iiilsijuoke. . / .

—Tas originališką! — Luk- 
ĮčibAaAias iš eritbži'azŪiy, pa
sakė jiš.

t Jurgis tylėjo. Pįkiūm'aš rit- 
Slųgo ir pąšit are &iip tai .tiri- 
kšmi'aū; bet j airi tuvi) neriia- 
irinū; ka'd jis iušįįt Nusileido ir 
riėftūrėjb savo prirūdyti.

—Tiktai tas Būtų perdaug 
pfrh'štiri! — .sustojas juoktis, 
Hhitai pareiškė fOh-DeiČ’a'š;
1-7-0 jums ___ , ,

:ad butų sumaišyta, ir sude- 
inga? — paklausė Saninas.

I ,4''—ve ■ JxFoįvDęič as paspaude pe
čius ir Ūžšimąstė.

j ' A * ’
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Bulvarriš ... Buvo tuščias ir 
(tuščiose,; plikose gatvėse pa
sidarė dąug Šviesiau. Saukos 
trotaąro Jejitos. aiškiai paba
lo ant juodos, žemės, o viršuj 

a“ atsidavė iki keistumo platusr

*A ♦< . •--* - w<* f

durių ligomis. Kaip greitai

pasakė Saniriaš.
•1 "v « *> • t

tęsė Jurgis’, nelaisvai

. Vįsas truktelėjęs nuo galvos 
iki kojų, kaip ištempta styga, 
Jurgi# momentaliai sustojo.

—Klausykite! — suskambė
jo jo Balsas ir, nors hešiiiiatė 
jo veido, j a titesi, kad jis pa- 
bdlo.

neš ištroško, o. tinkamo gėri-p 
mUi vandens stoka. Tai dąii- ’ 
gelis žmonių, kankinami .troš
kulį gėrė. vąndenį iš. .lovių 
gyvuliams girdyti ir šiaip j ąu 
ya ndęns liūgų. Pasekmėje to 
į porą javaičių k buvo, .ųžregiš- 
truota 30 atsitikiirių šiltinės ir 
t ✓ •• A \ . U J .'l. |

dar nemažas skaičius šusirgu- 
šių Iptokiomis^ . vidurių ligo
mis'. Kiekvienas iš tų visų šii-l 
širfgušiU gėrė iš lovių Arba 
liūgų vahdehį, kuris aiškūs 
dril^kas buvo nėtinkariias; ger
ti ir todėl.čia randania aiškios 
šių susirgimų priežastys.

šis įtykis yra ..praktiška pa
mokinai! ti . pamoką: Niekuo
met negerk r vandens, kuris 
pareiga iš abejotinos (vietos, 
nebent esi tikras, kad tokis 
vanduo yra pilnai saugus, nes 
įabąi lengvai galima ųžsikrėš-

H8fci Geriau, pa: 
kęstji troškulį, t negu kad savo 
sveikatą rizikuoti*, Tą patį ga
lima pasakyti ir apie jjien|. 
Vašąroįojai ir yakacininkąi 
tai turėtu visur ir yišados At
siminti, neš Iribai lėrigvAi ga- 
Įima ligą pąrSiyęzti.namo, vie
loj smagumo turėjus’.

I 4
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M. ^RGIBAiSEV^S^ Vertė MIKAS SlLfttfuŠ
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Aš rietioriu

ti f . • ’4* • • eutinai norėjosi

, ,.r rteip, krikščio? 
~ sulose niaurią rolę ir 
Jaus vardas^, žmonijos il- 
bus^prakeiktu, .

L. Fon-Dęįč’as staiga „ sustoję, 
ir 
kėlė ir 
rankos.

.-t-Na, žinote! /V į.

irias j^tąrė jis.

tingas jausmas: lyg butų Ša- 
nino žodžiuose nebdyo nieko 
ypatingo ir lyg Saninas, ir 
pats Jurgis, galėjo viską kal
bėti, ką tik norėjo ir ką gal
voj d, bet didėlės baimėš šėšė- 
lls.x prieš Nežinomą, Baime li
kimų, kririą Jlir^is šavo sieloj 
užmiršo ir rienpręjo galvoti, 
tingule ant šųštojusios min
ties. , šitą baiitiihgųmą Jūrgiš 
pa j rito ir deT to įšįžėidė;

—M* jus įsi vaizduojate.sau 
tą kįuyirią ’mrisę, kuri butų 
siaubusi ant žAioptioš, jeigu 
ktikŠČiohybė iiėbuįų pAsibrie- 
širiUs j j aį ? — p Aki ri Ase. j iš su 
keistu nerviškai piktū jausmu 
Sabiną.
. —Ę! — Šariirijįs nųitiojo 
Kariką. — Įpo kHkščidnybės _ 

| pHėciAhga pirim visko nuo kan- n

nybe su 
Kristaus vardąsi
Ml .....

tamsoje matęsi,, kaip pąsl-
■ vėl Nusileido jo ilgės

■4 /. ' / j
keistu bal- 

su nųįsįgąndęs ir nesuprasdi- 
mas ji^tarė jis.; ..

O Jurgio sieloj pabudo sūdė-

.. < ( vu » V* .. *-K > - i A j J

kinimų krauju; apsiliejo are- 
;užmušįnėjo j 

sodino. į kalėjimus, 
geltonuose namuose... dieųa iš 
dienoj kraujas liejosi tiek įr 
tjėk, kacl jbkįš yisuonįęnės 
perversmas tikrenybėje, nieko 
daugiau, nepadaro!... Ir blo- 
giail viško laš; k’ad visokio s4- 
VO žįvėiįimo 7iOAiS *“r ‘žG
neš slėkiaši Kaip ir pirmiau, baftčiomis retomis išblv&u- Mii; aii4k'bantl<>mis retomis ,bbIySku
chija, o į savo gyvenimo pA-. 
grindus stato visgi žmoniškA- 
mą ir meilę savo artimo;.. 
Gauname kvailą tragediją, 
klastingumą ir suktybę... nįi 
žuvų, nei mėsos!... Aš pasiriri- 
kčiaū pasaulinę katastrofą 
tūpjaus, vietoj tamsaus, nyks
tančio ir beprasmingo gyveni- 

priekyje!
Jurgis tylėjo.

Ils, kad jo mintys apsistojo 
nė Ant žodžių prasmės, o aiVt 
Sąnino aspiens. Perdaug skail- 
Įii ir dargi visiškai nepakeA- 
ČįapiAs pasirodė jam Sanin’o 
įšitikinimis. 

■ v; t
—Pasakykite, susimildamas, 

—staiga ištarė jis, pats to ne- 
i’ laukdamas ir - •1 
i aštriam Aorui 
na: — kodėl

nos, o paskui 
žmpnes.

paklauso: jis su

a-;..

riįo dar <lu tūkstančius metų

Keista buv’d

i.

siomis žvaigždėmis dangus..
—Čia, — pasakė fon-Deič’as 

ir, atidaręs žemutes dunukes, 
nugriuvo kur tai žemyn.

tB88 'daWli)
0? > * U f ? t n.

Tik ką atėjo naujas 
KbiWš Hiihi'eris 5

, • . • • ■*« ». ' f* ’ .

SturoT^»»\ poiibrial fvytiai ir

i .včnas. ... 
Ka«Wšs — Jarkendaė

tos^, galvažu^ ir nftętp, gyveni-

•jį/* » 
Konst.

pasiduodamas 
perspėti Sūni
jus visuomet

Galybes.,mįsle •»—
Epigramų poema

... ... -> K - .*i. -■ • •

Galima gauti ^aųpeąese. i-
( , 45. centų.

Titanas Rūkas.
K. Radek.

Kaina

iKMp



Englewood 5883*5840

Pritėn

Cicero

kad

m*.

Ofiso Tel. Calumet 6898

JUOZO BRAZAUSKO LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Ambulauce Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

” lieka 
pelno.
paskalai, 
greičiau

YRA 
PAVOJINGA

Penki centai įžanga. Atšilau 
kyti žingeidu ir reikia

netekę brangaus brolio 
liekame nuliūdę, viertaš 
dvi seserys ir du švo- 
Amerikoje ir viena se- 
švogeris Lietuvoje.

GRABORIUS .
West 46th St.

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

TRIJŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

taip ištikro yra, ir jęigu taip 
yra, pasveikinti panelę JEstelle 
ir paraginti ją toliaus tobuflin-

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Apie kopijttootjus galima pa
sakyti tiek, kad kaikurie iš ją 
turi gerą skonį pasirinkime pa
veikslą kopijavimui. IŠ ją la
biausia įvairi yra panele Brone 
Balickaitė. Tarp savo kopiją 
ji turi ir dekorativią, ir im- 
presionistinią, ir post-impresio- 
nistinią, ir kubistinią paveiks- 
lelfą* Be abejo ji dar nežino 
nei kas jai pačiai geriau patin-

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 Su. ASHLAND AVA 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nė! ‘ *..... ..
Ofiso t_„.___
Namų X«l» Prospect 198Q

Liepos 4 dienai buvo numa
tytas loši s—irgi su gana at
kakliu jauktu’. Lošio pasėkos

gera-
keletas šimtą

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos ntio 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nędėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel, Virginia 0669

!ą sustojimo, 
Užlaikome pirmos rūšies skaniiis gėrimus ir užkandžius.

bus praneštos vėliau. Galima ta
čiau* iŠ anksto spėti, kad ro- 
žiečiai laimes.—lŪiubietiS.

bjpagal sutaritha 
s Bčtilevafd 7820

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas '

4631 South Ashland A ve.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RoclnreH St.
Tel. Republio 9728

NERVIŠKOS MOTE 
RIS randa sura 

MINIMA

ti ir jauėiūos sveika ir tvirtą.” —» 
p-ttia C. Hiehards, Š70 Cdriey Island 
Avė., Brooklyn, N. Y*.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

DENKTSTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

J. Liulevičius 
GRABORIUS 1R 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV*

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 

Gyvenimo -dėta 8189 S. Lowe Ava
Tęl. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

LIETUVIU DIENOS 
ŠAUKI JAI

Dabar Jos Giria Lyd ta E 
Pinknain's Vegelabte 

Compound

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituaiiica Avė 
Tel. Boulevard 4139

AUDINIAI IR PIEŠI 
NIAI DAILĖS 
PARODĖLĖJ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos-July 5 d. 1931 metais, 
sulaukęs 37 metų amžiaus. Ta
po palaidotas Chicagos Lietu
vių Tautiškose kapinėse.

Mes
Juozo, 
brolis, 
gėriai 
šuo ir

Kampas 33-čioš ; ir Lime, 
Woodman salėje, prisišliejo mu
są jaunimo dailės parodėlė.

žingeidu pamatyti, kokius 
meno gabumus musą jaunimas 
turi ir gal patirti kas yra jo 
sieloje.

Daiktai ir paveikslai išdėtį 
ir sukabinti su skoniu’* Mažu
tėj salėj jauku j tarytum jau
nos mergaitės kambaryj.

Aiškiai matyti du skyrių:- 
lietuvią tautodailės ir jaunuo- 
lią pastangą.

Simon M. Skudas
RABORIUS if BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

I. J. ZOLP
1646

Tel. Boulevard 52d3 ir 8418
, 1327 So. 49th Ct.

Tėl. Cicere 8724. Koplyčia dykai*

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo 
derniškų studijų si 

Hollywood šviesoms.

COMPANY
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 9803

draudos b-vės duoklią rinkė
jui, laukia žmogelio mirties ii* 
sakos darąs ‘‘malonę”. Daž
niausia jie moka apie metus 
laiko, na, ir miršta žmogus lig 
nustatytu laiku.

Tos rūšies amatninkai, nega
lėdami pasisakyt apdraustojo 
giminėmis esą,, pasako apdraU- 
dos agentui kitokią pavardę; 
net ir keliose apdraudos ben
drovėse jie aukas apdraudžia. 
Kada jie taip daro, tai neleng
va ją “labdaringas” amatas su
sekti. Tą jie slepia nuo drau
gą ir pažįstamą, kuriais nepa
tiki, kad tokiam amatui pritar-

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South W es t era Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

. nuo 9 iki 11 valandai ryto 
;**> nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

A. MONTVH), M. D.
West ToįVn State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597

Jau buvo Naujienose rašyta 
apie Raudonos Rožės kliubo 
beisboles jauktą ir naują jauk
to tvarkytoj ą-menežerį p. Šal
kauskį.

Dabar galiu pasakyti, kad vi
sos abejonės ir visi nenuora
mos turės nutilti. Nes praėju
sios savaitės sekmadienis visus 
Įtikino, jogei lošėjai dirba ne 
juokais. Savo oponentus jie 
taip skaudžiai supliekė, kad 
tie turėjo važiuoti namo, kaip 
sakamo, su “skunke”. •

TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Pasaulio Parodoje? dieną po 
dienos jus galėsite pastebėti 
ypatingus šauklius, trubadurus 
ar šokėjus.

Tai bus Lietuvią Dienos šauk
liai. Įvairiose Pasaulio Parados 
vietose, ypač kur daugiau žmo- 
nią vaikšto, jie dainuos lietu
viškas daineles, šoks lietuviš
kus šokius ir garsins lietuvią 
dieną Pasaulio Parodoj rugpjū
čio 5 d. Ant ją krutinią bus 
juostos u3 parašu: Lithuanian 
Day—Au’gust 5.

Tai naujas žingeidus garsi
nimo būdas.

Lietuvią Dienos šaukliai bus 
prirengti K. Steponavičiaus. 
Kas iš jaunimo nori prisidėti 
prie lietuvią dienos šauklią te
gul kreipiasi pas K. Steponavi- 
čią, 4142 Archer avė., Lafa
yette 7552, arba tegul ateina į 
Pirmyn choro repeticijas penk
tadienio vakare Meldažio sve
tainėje.

Lietuvią Dienos šaukliams 
bus veltui parodyta daug mo
kamą koncesiją.

“Lydia Ė. Pinkham’s Vegetable 
Compound pastebėtinai man pagelb
sti. Aš priimdamau ji nuo nervišku
mo, ir jis sutvirtindavo ir suramin
davo mane. Aš turiu dabar natūralų 
ir sveikų iŠžiūfų ir geresni apetitą.” 
—p-nia Luhi Cronin, 2939 131s^ 
Point Place, Toledo, Ohib.

“Aš esu 47 metų amžiaus. A? 
kentėjau nuo nerviškumo ir bjauraus 
galvps skaudėjirrič. Visą laika a? 
jaučiaus silpha it pavargusi. Lydid 
E. Pinkhąm’s Vegetable Compound 
bė abejo man pagelbsti. Mario nėr*.

Palengvins Aldu įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių k 
trumparegystę ir tolire;__ 
gia teisingai akinius. Visuose Atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam {mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Datigėly atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyčiOš 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. RockweII Street 

Telefonas Republic 9690

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų DrAU-

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

Tel. Kenwbod 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio it ketvirtadienio

Juozapas Eudeikis 
ir Tęvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumd 
Laiddtuvėše........Pašaukita......
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 8102 So. Halsted St 

arti 31st Street 
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai:
6900 So. L________

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

Lachavich ir Suitus 
LIETUVIS GRABORIUS 

patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

TeL Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS*

1439 S. 49 Ct, Cicero, I1L 
TeL Cicero 5927

Tautjodailčs skyriuje daug 
puikią au*dinią< daugiausia ab- 
rUsą. Yra paklodžią, juostu, 
kaklaryšią. Mažutės klumpės. 
Drožiniai. Kažinkokie keisti 
siuviniai./ Mja^gĮuČiaį. Viskas 
gražu, brangintina. Antosė Vai- 
tekunaitė turi didžiausią ir dai
liausią rinkinį ąudinią. Gražią 
dalyką išstatė Kartanaitė, Ra
čiūnaitė, Ripkevičįenė.

Jautiuollą skyriuj e—paveiks
lai. Iš ją išsiškiria savo tobu
lumu musą dailininko M. šilei- 
kio paveikslai* Kas ją nematė 
čia yra proga juos pamatyti ir 
susipažinti su M. šiledkio ori
ginale kūryba. Puikiausias pa
veikslas yra siuvėjo. Malonąs 
yra Sand Dunes peizažai. Lie
tuviai turėtą išpirkti šituos pa
veikslus. .

Tečiaus M. Šileikis yra kaip 
tėvas tarp jaunuolią.

Ką gi patys jaunuoliai turi?
Reikia pasakyti, kad jaunuo

liais tuo tarpu tenka nusivilti.
Jie dar neturi nieko savo pa

rodyti. . Visi ją paveikslai tai 
yra kopijos kitą paveikslą. Ir 
visi jie bando mus apgauti. 
Po kopija kiekvienas jy turi 
padėjęs savo pavardę didelė
mis raidėmis. Tikri vaikai. Šį 
sykį turim jiems atleisti. Bet 
toliaus jie neturėtą taip daryti.

Yra rodos keletas išiimčią. 
Iš ją puikiausia—tai penelės 
Estelle Ptalle piešiniai (Pfalle 
—kaip-gi ta pavardė skamba 
lietuviškoj versijoj?) Jos pie
šiniai rodos negalėtą būti ko
pijos. O jeigu tai nėra kopi
jos, tai panelė Estelle apreiš
kia juose neabejotiną tąlentą if 
jau gana didelę pažangą pieši
me. Labai norėtųsi tikėti, kad

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washiugton St 

Kambarys 402 Tėl. Deaibom 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tėl Prospect IBIO

J. F. RADZIUS
. Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja nž $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO. ILL.

žodis-kitas apie Raudonos 
Rožės Kliubo beisboles jauktą

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

111 Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liftai, 
vyrų, motetų ir vaiku PA<al nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ne vienam pasirodys 
tokie žmonės, kurie artimo mir
ties laukia, gali būti graboriai 
arba giminės, teisėti palikimo 
paveldėjai. Iš tikro, ir tokie 
kartais laukia artimo mirties, 
bet tas ją laukimas sakytum 
nii;ž-daug teisėtas. Yra visai 
t kirtinga riišit žmonią, 1 kurie 
I’.vkia, ■ o! kai kas-'sako'1 daro 
jiems prieinamus žygius net 
pagreitinimui mirties. Nors to
kie žygiai yra priešingi įsta
tams, tačiau nesant aiškią įro
dymą, dažnai gerai išeina, ne
žiūrint žmonią kalbą.

Tai yra lig tam tikras ama
tas; to amato žmonės tyko nu
žiūrėtą auką; senas, paliegęs 
arba girtuoklis, neturįs gimi
nią, tai ją aukos; prisitaikę jie 
pataria apsidraust arba pasi
siūlo jo apdraudą (jei jau turi) 
mokėti, o mirtis? “gražiai ir pa
doriai” palaidoti. Jei tas ne
gelbsti, tai pažada dar gyvam 
pagelbėti gyvent arba duoti 
išsigerti, žmogus sutinka, r«k 
mus kad į “aną pasaulį kelio
nė” aprūpinta. Apdraudusiš 
moka nustatytas mokestis ap-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Yra graži vieta dėl pikftiktį, išvažiavimų ar kitų pa: 
Žaų duodamas veltui. Yra gera Vieta dėl Aūtomobi

WM. DaWaUSKAS
Tel. Willow SfrlnKs 43 

Wulow Springs, III.

UiiiMiiąiM'iti nn twni»iiTii iiTiirnr h>rIi. i

VINEW00D BEER GARDENS

. Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

kad taip ap
miršta, negu 

Mat sakoma, kad

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. V. Nedčlioj 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 vaL 
vakaro. Nędėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

. Phone MIDWAY 2880

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605*07 So. Hermitage Avenue

Žmonės artimo mir 
ties laukia

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktų. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda) 

akys, tuomet jau jrims reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9_į30 ryto iki 8:30 vat 

karo. Room. 8.
PhonC Canal 0523

Ofiso TeL Boulevard 5918

<tbBash
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Kai auka Įniršta, tai sako: 
“Biednas žmogelis neturįs gi
minią, nė pinigą palaidojimui; 
apdraudą kas ten mokėjęs, bet 
ji buvo maža”. Laidoja žmoge
lį juo pigiausia, kaip papras
tai daroma, net j laikraštį ne
paduodama, kad kokie pažįsta
mi arba giminės nesusirastą ir 
nemalonumo nepadarytą.

Už tokį patarnavimą 
dariams 
dolerią

Eina 
drausti 
“Dievo likta1 
ją apdraudė j ai arba ją apdrau
dos mokėtojai patys juos ima 
gydyti. Daugelis yra neturin
čią nė giminią, nė draugą; kas 
ten juos paisys kaip mirė ar 
kodėl — bitik įkišo į žemę; 
mirė “nuo gėrimo”, ir viskas.

Vieną ypatybę tie amatnin
kai turi, tai pasididžiavimą. Ne 
tik moka jie “gyvenimą pasi
daryti”. Tie žmonės savo tarpe 
nesidrovi girtis mandrumu, kad 
nežiūrint kaip, kokiomis prie
monėmis daro .pragyvenimą, bet 
yra verti garbės kaip “apSUk- 
rąs verteivos”.

Regimantas.

ĘUPTURI
Tiktai moksliškiausiai pagamititAš diržas ir pritaikintas prie rupturop, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo, opęraęįjos. Mes esame tre
ti generaerja^ Diržų (Truss) išdirbėjų, ateikite pas mus dėl diržo su 
bilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKlNGS (Guminės bAnčiakdš,). dėl VaričėSė gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kairios naujiėriiš lietiiviaiils kostuiriė- 
riariis. i

CHICAGO ORTOPEDIC CO,
183 Węąt Lake Št., Arti Wėllš Št.

DR.rC? rVfflLTS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz 

__________ Physical Therapy 
B and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Bhonė 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
giindymo namuO 
še at ligoninėse, 
duodu massagė 
eleetirič tn e a t- 
ment ir magne* 
tie blankets ir tt.

Moterims ir mer* 
Rtinoms patari
mai dovanai.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — l-*g ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti* 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7868

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

Ofiso valandos 2 iki 5 it* 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

, i , i, į, ...    

J. Janulis, K. Ušauskas
Naujame Aludės Biznyje

Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus 
į ftiusų liaują užeigą. Randasi Šaltds, skanus alus’ ir kiti gėrimai, 
taip pat ir mandagūs patarnavimas.

821 W. 34th Street
Į J 1 I 11 "L!" Ilįif.   -.............. Į lt* Iii iMltĮ'lttlį, Į > » -. 'ui Į> Į- II « . Į,

LAIDOJAM NE PI
Liūdnoje Valąfidciję musų patathatiirias yfa vertesnis 

Ąiribulartce, 2 Koplyčios, Vargonai, Karai ir mūšą malonus 
> patarnavimas dieną ir, naktį.

J. J. Bagdonas
Jauniausis Lietuvių Direktorius 

2506>63St*

Lietuviai Daktarai

DR. M ARGERIS 
332^ So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tai tokia musą jaunimo dai
lės parodėlė. Kadit mažute, bet 
žingeidi. Penki centai Įžanga. 
Dar tęsis dvejetą dieną. Pasi- 
škU’binkit atsilankyti. Atsilan
kyti reikia.—J*

Grabęriai
Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.
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For Rent

MORTGAGE BANKERS

real cstate bondsus

Tel. Boūlevard 0030

CLASSIFIEDADS

sušelpti: draugą ir kar

(Vardas ir pavarde)

TEL. REPUBLIC 8402

era vieta dėl alaus, pigus 
ei. Evergreen Park 7387,

dens. 
greit

Stock Yards 
Mortgage Co.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Svečiai-Bostonie 
čiai Chicagoje

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Buteliai iš 24 
Tabletkų

DABAR

buvo apsistoję pas pp 
Tūlius.

Pakeitimas Lietuviu 
Dienos Komiteto

PARSIDUODA valgyklą, išdirbtas 
biznis, 
laisnis.

Parių mačiau daug, bet to
kią tai pirmą. Aš parems ne
pritardavau ir pats jas kriti
kuodavau. Tačiau prie šios ne 
tik prisidėjau, bet ir pats pa
dėjau surengti ją. Ir nesigai-

Vakar apie 4 vai. po pietų 
iš Chicagos išvyko p. A. J. 
Namaksy, p-ia K. A. Namak- 
siene ir p-le A. Bratenaite. At
vykę Chicagon pirmadienį iš 
Detroito, kur dalyvavo SLA. 
38-tame Seime, svečiai aplan
ke Pasaulinę Parodą, taipgi 
“N-nų” redakciją. Bostoniečiai

—Tikros BAYER Aspi 
Tabletkos “Pradeda I

Skausmą j keletą mi-

rių. Atdara kasdien nuo 
i 8 vai. vak. šventadie- 

Įžymu?

P-as Namaksy yra real-esta- 
tininkas ir apdraudos agentas 
Seime atstovavo SLA. 359 kuo
pą, Dorchester, Mass.

Praėjusio sekmadienio pro
gramoj teko girdėti L. Tenzi, 
baritoną, kurio dainavimas man 
labai patiko. Labai butų ma
lonu girdėti j j dainuojant daž
niau.

Programo vedėjas padainavo 
solo ir du duetu su p. Tenzi. 
Visa programa išėjo tikrai vy- 
kušiai

Labai įdomią radio progra
mą girdėjau iš stoties WGiES, 
iš kurios kiekvieną sekmadienį 
programas transliuoja Progresą 
Furniture Krautuve. Tų pro
gramų aš laukiu ir atydžiai jų 
klausaus.

TAVERN pardavimui už $100. 
Atsišaukite greitai pas Lietuvišką 
žyduką, jei norite gero bargeno.

LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS 
4707 S. Halsted St. 
Phohe Yards 0803

SIŲSKIT. PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTf 
Ar jusu 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

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernė ir žuvies marketas. Nebrangi 
renda. gera vieta. Atsišaukite Box 
133, 1739 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui. Apivarta 
$500 i sąvaitę. Nebrangiai. Duosiu 
geras sąlygas, jeigu norima. Atsi
šaukite 4342 So. Ashland Avė.

Istorijoj!
KENKSMINGAS ŠIRDŽIAI. Mo
kslininkai ji pripažjsta kaipo 
greičiausi ir saugiausi paleng
vinimą skausmui. (Pasižiūrėkite 
i paveikslą apačioj.)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasaulinės Parodos 
viršininkas remia 

ALTASS

Lietuvių Dienos Komitetas 
Pasaulinėj Parodoj nutarė per
kelti savo raštinę į erdvią ir 
dailiai įrengtą vietą West Si- 
dėj, Justino Mickevičiaus, Lie
tuvių Dienos Komiteto iždinin
ko ofise. Nuo šios > dienos vi
sais reikalais, surištais su Lie
tuvių Diena Pasaulinėj Paro
doj, reikia kreiptis į Komite
to sekretorių: E. Mikužiutė, 
2324 So. Leavitt St., Chicago, 
III., telefonas Canal 1678.

BARO frlKčERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR, T.T. Fikčeriai dėl visokios rų- 
šies bizniu. Žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
Kampas 

ARCHER & STATE ST.

PARDUOSIU arba priimsiu i pu
sininkus aludės ir valgyklos bizny 
Vienai moteriai perdaug darbo. .

3738 So. Halsted St.

GROSERNĖ-BUČERNĖ parsiduoda 
su namu, 5 kambariai. Atsišaukite 
po 6:30. 6601 S. Hermitage Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia _______

REIKIA lietuvio salesmeno, gy
venančio Ciceroje, atstovauti ir par
davinėti Lietuviško Žyduko gerą deg
tinę. Atsišaukite tuojau.

. MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So.; Halsted Street

PARSIDUODA alinė pigiai, biznis 
išdirbtas per daug metų. Priežastis 
pardavimo, apleidžiu miestą.

5059 So. Wells St.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

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

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

Naujienų Administracija.

PARDAVIMUI Tavern arba pri
imsiu partnerką, gražiai įrengtas, 4 
kambariai pragyvenimui, renda 
$28.00. 5225 So. Ashland Avė.

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos banbr

REIKIA ęash. Paaukausiu 6 kam
bariu rakandus, kaurus, parlorio, 
mieg. ir valg.. kamb. setus, radio, 
skalb. mašiną, gazo pečių. Bargenas. 
2263 N. Kędzię Blvd., Belmont 8554.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parior, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE, 5746 South Ashland 
Avenuė.

Pocahontas mine run $*7 tonas

SANDĖLIO IAPAR- 
PratuAtinti Vietą, 

parior Betai tuojaug turi 
. : ** ... 

kiekvienam asmeniui patin
tėtai dabąr —----   $20.05
sėtai dabar — $34,05 
setai dabar $30.50—$40.50 

>arreną, stndio couchea, valr. 
tamb. ir kitų.
. --------- 1. CO.

South Halsted St.
mus dėl storake ir per* 

vakarais. TeL Went-

r Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI moteris prie sortavi- 
mo skudurų. Darbas pastovus. 5201 
Si State St., tel. Kenwood 5109.

- RENDON kampinis Storas su alu
dės barais, jr gražia svetaine, 4 pra
gyvenimui kambariai. Renda pigi.
4358 So. Honore St. J '

Lenkų lakūnai, broliai Benjamin (apačioj) ir Joseph Ada- 
mowicz, kurie galų gale, po daugelio nusileidimų nuskrido iš 
New Yorko į Varšavą. Jie buvo nusileidę Newfoundland saloj 
ir po to kelis sykius Francijoj, Vokietijoj ir Lenkijoj. '

Tab-forztffcsj 
i sti- dĮryja 
v a n- > I
Taip I ■
kaip J H

’ t ’f ji pasieks ’ ■jjį
stiklo dug- 
ną ji bus 1111
ištirpus.

PER 2 SEKUNDAS ANT 
SUSTOJIMO LAIKRODŽIO 
Tikra Bayer Aspirin Tab- 
letka sutirpsta ir pradeda 
veikti.

Kas atsitinka šiose stik
luose—Atsitiks ir jūsų Skil
vyje.
rin 
veikti 
nutų po priėmimui

RENDON X kambarių flatas 
$15.QQ. ... 

1948 washburn Avė.

Ateinantį sekmadienį vėl bu? 
Budriko programai. Vertą vi 
siems pasiklausyti.—Klausęs.

Liko $136.52
Už stambiausią auką tenka 

padėka p. Svagždžiui, tai $20. 
Visiems prisidėjusiemą drau
gams širdingai ačiū.

— Povilas.

Asociacija Lietuvių Namų Savi
ninkų iš Bridgeporto. Iš priežasties 
šventės liepos 4 d., pusmetinis su
sirinkimas atsibus ketvirtadieni, Lie
pos 5 d., 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St. Visi nariai namų savi
ninkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi, daug svarbių reikalų, kurias 
būtinai turime aptarti. Kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, ant šito su
sirinkimo malonėsite apsimokėti.

S. Kunevičia, rašt.

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdeda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No------..................

Mitros •••••••••••••••••••••••• per kratine

PIRKITE BAYER ASPIRIN 
VEIKIA LABAI GREIT 

{meskite 
Bayer 

> pirin 
J;—letką

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. III.
Lietuviška Įstaiga 

YANKEE FOOD PRODUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountain įrengimų — Ice Cream 
Konų — Pretzel’ių

3645 SO. WALLACE STREET 
Tel. Yards 4996

Chicago, III............

Business Service 
Biznio Patarnavimas

. TeL Yards 8408
V1CTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
N u vežam e ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago. HL 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Peoples Bank Bldg. 
47th St. ir Ashland Avė

Chicagoje taipgi lankėsi 
Bostoniečiai Dr. Kubilius ir 
William A. Amsie. Jie taipgi 
dalyvavo SLA. seime.

PARDUOSIU arba mainysiu ne
dideli namą gerame stovyj ant biz
niaus. 3364 So. Halsted št.

VASARINĖS KAINOS, Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca
hontas; Black Gold, lump arba egg 
$6.00; Mine run. $5.75; Screenings, 
$4.75. Grundy Mining Co., Cedar- 
crest 2011.

šeštadienį,. birželio 30 
ną, William Dambrausko 
že, Willow Springs, III., 
ko parė surengta' naudai 
gančio Prano Jurėno.

Kadangi naktig buvo graži, 
tai ir svečių suvažiavo nema
žai. Atvyko ne 'tik chicagie- 
čiai draugai, Bet ir iš St. 
Charles keliatas ‘ atsilankė.

Budriko krautuvės radio pro
gramai pereitą sekmadienį bu
vo net du. Programai buvo 
gražus, turtingi ir patiko vi
siems- 
ir amerikonams. Iš stoties 
WCFL, 970 K., 1:00 vai., kaip 
ir visad, programas buvo ve
damas lietuviškai. Susidėjo jis 
iš operos ir liaudies dainų ir 
linksmų šokių. Bet didžiumoje 
šį programą išpildė Budriko ra
dio artistų duetas labai vyku
siai. 

I ■

Kai tik šis programas baigė
si, tuoj prasidėjo antras Budri
ko rado programas j WAAF, 
920 K., 1:30 vai, šis buvo ve
damas angliškai, bet susidėjo 
iš rinktinos lietuviškos muzi
kos ir operos dainų, šis pro
gramas yra girdimas ir toli nuo 
Chicagos, labai mėgiamas ame
rikonų, ir prielankiai skleidžia 
musų muzikos kultūrą Ameri
koje. Dėkui p. Budrikui už to
kių programų leidimą.

2733. — Praktiška, graži ir lengvai pasiuvama vasarinė suknelė ku
ri karščiams atėjus bus labai reikalinga. Kuri iš moterų arba panelių ne 
norės tokią sau pasisiūdinti? Ji ne daug kainuos — pamėginkite.... Su 
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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-s 
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.

Dėžutės iš 12 Tabletėlių
DABAR 1 t A

Pulkininkas J. V. Houghtal- 
ing, kuris tvarko visų tautybių 
pasirodymą Pasaulinėj Parodoj, 
atsilankė į lakūnui Feliksui 
Vaitkui surengtą sutiktuvių po- 
kilį ir prisidėjo su $5 transat
lantinio sžridimo paramai. Jis 
stebėjosi lietuvių drąsa, kad 
tuoj po tragįngo nuotikio su 
Dariumi ir Girėnu atsirado la
kūnas, kuris jųdviejų žygį tiki
si baigti. Išgirdęs, kad šitą žy
gį remia lietuvių visuomenė, 
pulkininkas Houghtaling pa
klojo penkinę ir pasižadėjo 
daugiau ateityj. —E. M.

Mes perkame pirmus morgi 
čius

PARSIDUODA tavern, biznis ge
rai išdirbtas, yra šokiams kamba
rys, didelis dining room. Turiu du 
bizniu ir negaliu apsidirbti, tad bi
te vieną iš dviejų parduosiu pigiai. 
Atšišaukite 3001 W. lllth St

Kadangi Dambrausko darže 
vieta yra labai jauki, kadan
gi visas daržas yra apšvies
tas, o naktis pasitaikė puiki* 
tai pradėję nuo aštuntos va
landos vakaro sulaukėm ir ki
tos septintos ar aštuntos va
landos, tik jau ryto.

Ir publika tur būt buvo, 
kaip sakoma, rinktinė. Iš vi
sos Chicagos. Tokia draugiš
ka, tokia maloni, nė perdaug 
išsigėrusių, nė šiurkščių kal
bų. Rodėsi, kad visi vienos 
šeimynos nariai. Kas šoka, kas 
būreliais sustoję šnekučiuoja- 
si. Net svečiai ^t.-charliškiai 
stebiasi, kad chiCagieČiai mo
ka taip gražiai linksmintis.

Rytmetį, saulutei aukštokai 
pakilus, važiavoįi)e namo.

Pranas Jurenąs serga jau 
aštuntus metus. Tš niekur jo
kios paramos neturėjo ir iš 
nieko nepageidavo, kadangi 
sveikas budainaą įmųkėjo tau
pyti. Bet jo sveikata nesitai- 
sė, o išteklius baigėsi. Tat bū
relis jo draugų ir sumanė jam 
šiek tiek pagelbėti.

Sumanyta, padaryta. Prad
žioj buvo nutarta parinkti pa
ramos, ir kiek bus surinkta, 
atiduoti ligoniui. Bet kadan
gi mes norime susirinkti į bū
rį, išvažiuoti ; kur į girias, tai 
nusprendėm atlikti du daly
kus 
tu pasilinksminti. Ot ir įvyko 
sumanytas išvažiavimas.

Sumanytojai šio pagirtino 
darbįi ir daug; darbo šiam rei
kalai atidėję buvo pp. Lau- 
čiškiai, Miss Naujienos tėvai, 
pp. Balčiūnai, Marcinkevičiai, 
na ir P. Švelnys.

Kuri nors lietuvaitė 
progos tapti apvainikuota Pa
saulinėj Parodoj kaipo lietu
vių tautos karalaite. Ji turės 
būti graži, išmintinga ir ti
piška lietuvaitė savo išvaizda. 
Už poros-trejato dienų bus pa
skelbtos varžytinių taisykles. 
Komitetas jau yra gavęs pa
vardžių ir fotografijų.

Kandidates rekomenduoja jų 
pažįstami ir draugdi. Tūlos 
pačios rekomenduojąs!. Kurios 
nori dalyvauti varžytinėse, ma
lonės siųsti savo fotografijas 
sekretorei E. Mikužiutei, 2324 
So. Leavitt St., Chicago, III.

E. M.

Kadangi išvažiavime nebu 
vo pranešta kiek surinkta pa 
rainai, tai čia pranešiu:

Įplaukė ....... $195.50
Išlaidos ........ $ 58,78

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys pusmetini susirin
kimą penktadieni, liepos 6 d., 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuyių Audi
torijoj, 3133 So, Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku .pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų, ku
rios būtinai turime aptarti, taipgi 
bus išduotas raportas komisijos pa
tikrinime knygų ir raportas komi
sijos draugiško išvažiavimo. Kokios 
pasekmės turime visiems idomu bus 
žinoti.

R. S. Kunevičia, Sekr.

-DIRBTUVĖS URMO 
DAVIMAS. Priverstae 
250 uąujų 2 fern. i 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan 
galų ir fratnų, T' 
karnas stylius. .
$ 59.50 ‘ *........................
$ 79.50 
$125.00 
Daugelis 
kamb., *L—-------- - „

JOYCE BROS. STORAGE * FURN

Duodame i 
kraustymo 
worth 5181

Lietuvių Dienos Ka 
ralaitė

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų sv 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. ' 
8 vai. ryto . 
niais nuo^ lO ryto iki piet. _ _ 
namai originalio ir vienintelio narni; 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2&51-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

uuuKite likra MIEK Aspirin Dabar Kainos yra 
Pigiausios 

Idant suteikti saugumą ir grei
ta veikimą Genuine Aspirin ir 
kad butų prieinamas kiekvienam, 
kainos tapo nupigintos. Nupigin
tos taip daug, kad nei vienam 
nereikia vartoti kitas prepara
cijas vieloj tikrojo BAYER AS
PIRIN, kurio jus norite gauti. 
15c dabar už dėžutę iš 12 table- 
telių. 25c dabar už buteliukus 
iš 24 tabletkų.

O didelis, šeimom butelis iš 
100 tabletkų vėl tapo nupigin
tas kainoje, šios naujos žemos 
kainos dabar įeina galion viso
se Suvienytose Valstijose.
Taigi — Visuomet reikalau

kit “Bayer” Kuomet 
Reikės Nusipirkti

Ir atsiminkite, kuomet reikalau
site Bayer Aspirin už šią žemą 
kaina yra nereikalinga priimti jų 
vieton jokių kitų preparacijų.

Taigi—niekuomet neklauskite 
vien vardu “aspirin”, bet visuo
met sakykite B-A-Y-E-R Aspirin 
ir žiūrėkite, kad ji gautumėte. 
Atsiminkite taipgi, kad gydyto
jai rekomenduoja ji, nes NĖRA

Dabar! Kainos Nupigintos
ANT

Tikro Bayer Aspirin

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Laikas apsirūpinti
Laikas 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 LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6. $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint Įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
j Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

Real Estate For Sale 
_____Namahžemė Pardavimui

PARDAVIMUI 3 flatų namas ir 
galiūnas, forečlosure pardavimas. La
bai prieinama kaina. Namas 1484 S. 
49 Ct., atsišaukite 5400 W. 25 St., 
Cicero.

i.

Pavyzdinga Party

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA furnišuotas kam 

barys pavieniams arba ženotai po
rai. 2510 W. 47 St., 1-mos lubos. .
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