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Dillinger Nušautas
■.......................i i ■

Garsusis plėšikas nušautas Chicagoje ein 
ant iš teatro. Jį išdavė buvusi meilužė, < 

kad gauti atlyginimą
CHICAGO.—Garsusis plėšikas ji sesuo. Jis buvo labai drovus 

John Dillinger, “visuomenės 
priešas No. 1”, 
ką ieškojo visos šalies policija, 
bet negalėjo sugauti, sekmadie
nio vakare liko nušautas einant 
iš Biograph teatro, 2433 Lin
coln Avė., North Ęide, ku*r jis 
buvo nuėjęs pažiūrėti vieno vei
kalo iš kriminalistų gyvenimo.

Policija ir federaliniai agen
tai ir dabar nebūtų jį sugavę, 
ar nušovę, bet jį išdavė viena 
jo meilužių, kad gauti skirtą 
$15,000 atlyginimą už Dillinge
rio nušovimą. Ta mergina su
sitarusi su vaikinu pranešė fe- 
deraliniams agegntams, kad ji 
bite su Dillingeriu tame teatre. 
Tuojaus teatrą apsupo būriai 
federalinių agentų ir keli East 
Chicago policistai. Visiems 
jiems vadovavo federalinės 
žvalgybos viršininkas Purvis. 
Jie turėjo smulkmenišką apra
šymą kaip Dillinger atrodo ir 
kaip jis ir mergina bus pasi
rėdę.

Federaliniai agentai būriais 
buvo sustatyti prie visų duni 
ir prie kiekvieno kampo, kad 
tik Dillinger nej^Sprufctų* Jie 
matė kaip Dillingen.rsu dviem 
merginom įėjo J teatrą ir lad- 
kė jo išeinant.

Kai jis išėjo iš teatro ir pri
ėjo prie elės, jį apspito fede
raliniai agegntai. Jis pajuto, 
pavojų ir bandė išsitraukti re
volverį, 
vių ir 
žemėn, 
vežimui

Liko peršautos ir lengvai su
žeistos ir kitos dvi moterys, 
kurioms laike šaudymos pasi
taikė eiti pro šalį. Visą tai taip 
greitai įvyko, kad beveik nie
kas nespėjo suprasti kas įvy
ko. Jie tik girdėjo šuvius ir 
matė kaip sukrito žmogus, kurį 
greitai policijos vežimas išsi
vežė.

Nė vardų agentų, nė ypač 
vardų mergignos ir vaikino, ku*- 
rie išdavė /Dillingerį, neskel
biama, kad kiti jo šaikos na
riai nekeršytų jiems.

Už pagelbėjimą jį suimti yra 
paskirta $15,000 atlyginimo — 
$10,000 paskyrė federalinė val
džia ir $5,000 penkių apielin- 
kėš valstių gubernatoriai. Jie 
turėtų tekti minėtai merginai 
ir vaikinui, bet žinoma, jie ne
teks, nes didelę dalį pasilaikys 
policija už savo “narsumą”. 
Daugelis abejoja, kad ir minė
ta mergina ir vaikinas pasinau
dotų gautais pinigais, nes juos 
veikiausia nužudys kiti tos šai
kos nariai. Kai gaus pinigite, 
jei bus gyvi, jiedu mano spruk- 

, ti į užsienį, veikiausia į pie
tų Afriką.

Kalėjimas Dillinger} padare 
kriminalistu

Nušautasis John Dillinger 
buvo dar jaunas vyras, tik 32 
m. amžiaus. Bet jau buvo pa
garsėjęs kaipo stambiausias' ir 
pavojingiausias kriminąlišįtas 
visoje Amerikoje.

Jis yra gimęs nedideliame 
ūkyje ties Mooresville, Ind., kur 
ir dabar jo tėvas gyvena- Jo 
motina mirė kai jis dar buvo 
vaikas ir jį užaugino vyresnio-

vaikas, mokinosi gerai ir buvo 
, kurio ilgą lai- gerai išsilavinęs. Paaugęs jis

Bet pasipylė eilė šu- 
jis be sąmonės krito 
Jis pasimirė policijos 

vežant j j ligoninėn.

dirbo banke klerku.
Kartą jis su draugu* įsivėrė 

ir abu padarė mažą plėšimą. 
Apiplėštasis juos pažino ir Dil- 
lingeris liko nuteistas nuo 1Q 
iki 20 metų kalėjiman. Tas jį 
ir padarė kriminalistu.'Jis pats 
prisipažysta, kad jis neturėjo 
jokių kriminalių palinkimų ir 
jei nebūtų patekęs kalėjimam 
butų pasilikęs teisingu žmo
gum. Bet tokia nuožmi baus
mė Už menką nusikaltimą iš
šaukė kerštą. Ele to jis kalė
jime suėjo su žymiausiais kri
minalistais, kurie jį išmokino 
plėšikavimo, čia, jo paties žo
džiais, jis išėjo geriausią kri- 
minalizmo mokyklą.

Išėjęs iš kalėjimo jis nebe- 
gryžo prie savo pirmykščio gy
venimo, bet pasiliko plėšiku.

Greitai suprato, ked be geros 
šaikos nedaug galima pelnyti. 
Todėl jis suruošė drąsų pabė
gimą iŠ Michigan City, Ind., 
kalėjimo,, paliu/bsuodamas žy
miausi irs bankų plėšikus. Su 
jais jis sudarė didelę šaiką ir 
būdamas drąsus, gerai išsila
vinęs ir gudrus, patapo šaikos 
/adų. Jo šaika irgi susidėjo 
iš užkietėjusių kriminalistų, jų 
tarpe ir vieno inžinieriaus. Jie 
pradėjo plėšti bankus vieną pas
kui kitą. . Jie taip įgudo, kad 
paties Dillingerio žodžiais, ban
ką apiplėšti jiems imdavo tik 
pusantros minutės laiko. Kai 
dalis šaiko pakliuvo, tai Dillin
ger suruošė užpuolimą ant* ka
lėjimo ir juos paliuosavo. Lai
ke plėšimo East Chicago banko 
Dillinger nušovė policistą.

Tada prasidėjo Dillingerio 
medžiojimas visoje šalyje. Pa
sisekė jį ir jo tris draugus pa-

Ariz. Pagavo
Trys 

mirčiai
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Garsus plėšikas, “visuomenės priešas No. 1”, John Dillinger, nušautas Chicagoj užvakar 
vakare einant iš teatro. Jį išdavė viena mergina, kad gauti dalį $15,000 atlyginimo už jo iš
davimą. >

gauti Tuscon. 
juos tik per išdavystę, 
draugai liko nuteisti 
Ohio valstijoj, o pats Dillinger 
liko pasodintas Grown Point, 
Ind., kalėjiman ir turėjo būti 
teisiamas už East Chicago poli- 
cisto nušovimą. Bet jis pasi
dirbdinęs medinį rėvolverj iš 
kalėjimo pabėgo šerifo automo
biliu. Jo pabėgimas 
didelę sensaciją.

Ilgai jį visur gaudė, 
gauti nesisekė. Kelis 
buvo užkluptas federalinių agen
tų, bet vis pabėgdavo atsišau
dydamas. Laike tokio pabėgi
mo St. Paul jis buvo sunkiai 
sužeistas, bet pasveiko.

Jis daug sykių buvo pareiš
kęs, kad jis nepasiduos ir gy
vas nebus suimtas. Ir gyvą jį 
suimti vistiek nepasisekė.

Pastaruoju. laiku jis buvo 
pasidaręs lig kokiu legendariu 
žmogum, nes kur tik atsitik
davo banko plėšimas, tai vis 
priskaitydavo Dillingerio Sai
kai. Kriminalistams jis pasi
darė tiesiai dievaitis, kurio nie
kas negali įveikti ir pagauti. 
O laikraščiai jį tiek išpūtė, kad 
jį .padarė dabartinės Amerikos 
herojum.

Keli jo šaikos nariai tebėra 
gyvi, tik gal išsisklaidę ir pa
sidarę nęveiklųs.
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Bombos Austrijoje 
sprogįneją val
džios įstaigose

'"V .

VIENNA, Auštrijdj, 1/ 23. — 
—Nacių bombos sudrebino Ko- 
rinthia sostinę Klagenfurt. Viei- 
jia bomba sprogo policijos sto
ty, kita prie teismo ir trečia— 
miesto valdžios salėje.

Dollfuss vis dar svyruoja 
apie bombininkų baudimą mir
timi. : '■

Bet kai valdžiai pasisegė 
pagauti su bomba tris jaunus 
socialistus, tai ji tuojaus juos 
atidavė karo teismui. Bet su
imtieji su bombomis* naciai nė
ra atiduodami teismui.

Suėmimas socialistų sumaišė 
visą dalyką. ■ Jeigu socialistai 
bus pakarti, tai valdžia susi
lauks griežto pasmerkimo. Bus 
aišku, kad valdžia bijosi nusi
dėti naciams, bet yra begailes- 
tinga socialistams, kurie šiame 
bombų terore, nedalyvauja. Tai 
sunaikins valdžios pastangas 
susitaikinti su socialistais.

Kaip matyt, valdžia bijosi na
cių ir todėl bijosi pradėti juos 
persekioti ir galbūt tuo taiko
ma palikti atdaras duris dery
boms su Vokietija. ,

4 žmonės prigėrė
CHICAGO.—Pereitą sekma

dienį Chicagos apielinkėj besi
maudydama prigėrė keturi žmo
nės.

Minneapolis policija

streiką
Vėl pradėjo teikti apsaugą 

streiklaužių operuojamiems 
trekams. Padėtis įtempta^

bet pa
sakius

14 žmonių žuvo buso 
nelaimėj

OSSINING, N. Y., 1. 23. — 
Vakar įvykusioj . baisioj buso 
nelaimėj, "kurioj biteas nušoko 
nuo tilto virš geležinkelio, nu
krito į lentų sandėlį ir užside
gė, žuvo mažiausia 14 žmonių 
ir 24 liko sužeisti. 8 žmonių 
pasigendama.

(Paskiausiomis žiniomis, žuvu
sių skaičius siekia 17 žmonių, 
dar trims mirus ligoninėj).

MINNEAPOLIS, Minn., 1. 23. 
—-Po dviejų dienų paliaubos, 
policija vėl pradėjo teikti gink
luotą apsaugą streiklaužių ope
ruojamiems trokams, kas leng
vai gali iššaukti naujus kru
vinus susirėmimus.

Mieste yra sutraukta 4,000 
milicininkų. Gubernatorius 01- 
son grūmoja paleisti miliciją ir 
paskelbti karo stovį, jei kiltų 
nauji sumišimai.

Padėtis, ypač marketo apie
linkėj, kur daugiagusia yra 
operuojami trokai, yra labai j- 
tempta. > i Susirinko pikietuoto- 
jai protęstuotir r i prieš policijos 
lydėjimą streiklaužių operuoja
mų trdkų, bet tų trokų judėji
mui streikieriai nekliudė ir to
dėl dar nebuvo susirėmimų.

Policija ir meras įspėjo pi
liečius nesirodytų tose■ apie
linkėse, kur trokai operuoja
mi, kad kartais nepakliūtų į 
policijos ugnį. r

Nežiūrint federalinių taikin
tojų pastangų, vis dar nepriei
nama prie tiesioginių derybų 
taip streikierių ir samdytojų.’

\ ........................... . . x

Kaitra nesiliauja

Po Lenkijos potvy
nio pradėjo siausti 

' lytas

žuvo 
virš 

di- 
pot- 
yra

gėrimui.

VARŠAVA, 1. 23. — Įvairio
se nuo potvynio nukentėjusiose 
apielinkėse pradėjo siausti tyfo 
karštinės, kurios atsirado delei 
nebuvimo švaraus geriamojo 
vandens.

Kiek žinoma potvyny 
mažiausia 240 žmonių ir 
200,000 žmonių atsidūrė 
džiaugiame varge. Visoje 
vynio apielinkėj e vanduo 
užterštas ir netinka
Tad ir pradeda plyšti ligos.

Varšava yra nusigandusi po
tvynio ir ligų. Iš Krokuvos 
Vislos upe eina ketvirta dide
lė banga, kuri gali užlieti visą 
Varšavą. Trys bangos jau pra
ėjo, pridariusios, nemažai nuo
stolių. Dabar ateina ketvirta 
ir didžiausia iš visų. Visi vyrai 
gyventojai pašaukti taisyti už
tvaras, kad vanduo neapsemtų 
miesto.

Visoj, šaly renkamos aukos 
nukentėjusiems nuo potvynio.

Franci jos preziden
tas įspėja kabinetą

AURILLAC, Franci j d j, 1. 23. 
—Prezidentas Le Brun viešoj 
prakalboj Įspėjo kabinetą, kad 
jis nedrystų griauti prėmiero 
Doumergue valdžią ir netruk
dytų jo darbo šalies atgaivint 
me.

t

i,

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

Giedra, tiek pat karšta.
Saulė teka 5 :35, leidžiasi 8:- 

18.

CHICAGiO.—. Didelė y kaitra, 
kuri dabar siaubia visoje ša
lyje, dar nesiliauja. Vakar karš
tis vakarinėj Ghicągos daly pa
siekė net 109 laipsnius, nors 
prie ežero buvo kiek vėsiau.

šiandie irgi nematoma Jokios 
.pągelbos nuo kaitrds, nes bfc 
ąią tiek pat karšta, kaip kad 
buvo vakar. Pageglba galbūt 
bus sulaukta^ik padieny.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
crkŠto direktorija pasiskirstė 
pareigomis šitaip: direktorijos 
pirmininkas Reizgys perėmė 
policiją, finansus ir kitus bend
rus reikalus, direktorijos narys 
Jonušaitis—švietimą, susisieki
mą, prekybą ir pramonę ir narys 
žvilius— žemės ūkio, miškui 
žvejybos ir socialinės 
reikalus.

Direktorija savo 
nutarė direktorijos 
referentu paskirti buv. diręk* 
tori jos pirmininką ir dabartinį 
mokyklos rektorių Simaitį. 
Buv. direktorijos pirmininkas 
ir apskr. komisariškas viršinin
kas Simonaitis paskirtas direk
torijos dispozicijon.

Pašalino apskričių viršininkus
Klaipėdos karšto direktorijos

birželio 29 d. nutarimu, atsta-, 
tyti visi trys Klaipėdos krašto 
apskričių viršininkai. Atstaty
tųjų vietoje paskirti nauji ap
skrities viršininkai: Klaipėdos 
apskrities — buv. Klaipėdos 
krašto direktorijos narys, kraš
to patarėjas Jonas Tolišius, Ši
lutės—Klaipėdos krašto statis
tikos biuro direktorius, krašto 
patarėjas Mickus ir Pagėgių 
buv. tos apskrities viršininkas, 
krašto patarėjas Vongehras. 
Statistikos biuro direktorių 
Mickų paskyrus apskrities vir
šininku, biuro direktorium pa
skirtas krašto patarėjas, buv. 
policijos direktorius Toleikis.

HAVANA, 1. 23. — Kuboj 
pastaruoju laiku pradėjo smar
kiai siausti malarija — gelto
nasis drugys. Jau tūkstančiai 
žmonių serga.

WESTON, Ont., 1. 23. — 3 
vietos jaunuoliai, kurie apiplėšė 
sankrovą, liko užmušti, kąį jie 
bėgdami nuo policijos, adomo- K’ , «»•. . ‘j'-" ~. . K. j . .bi|iu įvą&avo, j, medį,, (Ketvirtas 
sunkiai sužeistas.

NEW YORK, 1. 23. —Antho- 
ny Borowitz, 42 m., tėvas tri
jų vaikų, parėjės girtas namo 
susibarė su savo žmona, ją 
sumušė, paskui nuėjo į našlės 
Catherine Szczepaniak, 37 m., 
motinos trijų vaikų, sankrovą, 
susibarė ir su ja, tada ją nušo
vė ir po to pats nusišovė.

CAMP BORDEN, Ont., Ka
nadoj, 1. 23. —Trys žmonės 
sudegė ir du sunkiai apdegė 
dėl nežinomos priežasties ki
lusiam gaisrui sunaikinus Ka
nados karo aviacijos seržan
to Sherwood namą. Sherwood 
ir žmona sunkiai apdegė, kiti 
gi trys žuvo, kai juos miegan
čius užklupo liepsnos.

Ledai Kanadoj
t *——  .

SASKATOOA, Sask., Kana
doj, 1. 23/— Penktadienio nak
tį ir šeštadienio ryte per Sas- 
katchewan provinciją perėjo la
bai smarki audra ir ledų kruša. 
Ledai iškapojo pasėlius ir iš
mušė paukščius. Nuostoliai 

f

riiuŠė : paukščius.
M<ia apie $3,000,000.

GLACIER PARK, Mont., 1. 
23.—Montanos episkopalų vys
kupas William F. Faber, kuris 

itadienfy prapuolė kalnuo- 
rastas prigėręs Paradisė

Pabaudos
Klaipėdos krašto komendan

to nutarimu, šaltkalvis Otto 
Jabšt nubaustas 200 , litų ar 
vienu mėnesiu kalėjimo už tai, 
kad šių metų balandžio 30 d. 
Šilutės geležinkelio stotyje prie
šinosi ir veiksmu4 įžeidė gele
žinkelio policijos valdininkus. 
Ernstas Maedingas, iš Ikytų 
kaimo, Šilutės apskr., nubaus
tas 200 litų ar vienu mėnesiu 
kalėjųimo už tai, kad vasario 
13 d. Rubinuose viešoje vietoje 
kiršino vieną gyvenotjų- dalį 
prieš kitą, ir Maksą Urbaitį, iš 
V/jrsmininkų kaimo, nubaudė 
200 litų arba trimis savaitėmis 
kalėjimo už šaunamų ginklų 
slėpimą. Richard Bruschą, iš 

katyčių kaimo, Pagėgių apskr., 
nubaustas 200 litų už polici
jos įžeidimą ir vienos gyven
tojų dalies kiršinimą prieš ki- • 
tą.’ • a ■ č?j

Suimtas buvo

Suėmimai
Šiaulių apygardos tardytojo 

nutarimu, suimtas fotografas 
Richard Torkel, iš Skirvytėlės, 
Šilutės apskr.
priešvalstybinės “Sovog” parti 
jos Skirvytėlės 
Jis atkakliai verbavo narius į 
priešvalstybinę “Sovog” parti- , 
ją. Torkelis pasodintas j kalė
jimą.

grupės vadas.

Neatsargumo auka

CHICAGO. — Myer Turboy, 
55 m., vice-prezidentas Palmer 
Sųųare Dairy Co., pasikorė sa
vo namų rūsy. Spėjama, kad 
jis nusižudė dėl finansinių keb
lumų.

BUFFALO, N. Y., 1.
Trys žmonės vakar 
Erie ežere. Vienas jų 
toj pačioj vietoj, kurioj savai
tę atgal prigėrė keturi žmo
nės.

23. — 
prigėrė 
prigėrė

ROKIŠKIS.—Panemunio vai., 
Papiškių kaimo gyventojas Jo
nas Narbutas tvarkė savolent- 
piuvės gaterį. Lokomobilis tuo 
laiku* neveikė, bet diržas buvo 
ąnt darbo šaibos. Užsimiršęs 
Narbutas paliepė paleisti maši
ną. Mašinai pradėjus veikti, 
rėmas su piuklais pasikėlė į vir
šų ir, prispaudęs jo galvą prie 
gaterio rėmo viršutinės dalies, 
sutriuškino ją. Narbutas buvo 
pavyzdingas ūkininkas ir ger
biamas žmogus apylinkėje. Pa
liko žmoną ir šešis mažus vai
kus.

T ==================

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
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9 vaL vakare iš stoties WSBC 
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didesnę spaudoj dalį padengė 
Roosevąlt.' Fųimįtaxe Co. Biz- 
niškai kalbant, Draugijos pik- 

, nikas buvo tikrai sėkmingu, 
dvasinė pikniko, nuotaiką la
bui. draugiška*, vien, ;tįk yda, 
kad, | publikos, .nebpyp daugiau 
tūkstančio. • Reiškia, ne visi 
nariąi dalyvavo w Dereųgi- 
ipę. — tffetrjq& Bedąlįs.

■•‘1 p/irlyvišlfUjnų, įta y ?a lu-
.. fe 'W®i'

hmnloniečiai Sgali ’ susilaukti 
nuosaikaus visuomenės 
fe .?•, 
lUyjC* V' ■■ - į

• Buvo, dąr ^kelį^paklausimai, 
tarp kurių įr' apie Skundų 

’ir Ąppliąęijų/' K'ijięisįįps ,rąj.
fc iLW‘^Pft-Q0.

<4W.- Ka- 
aiisįų kuopos delegatas

1 sessm ^Įl.
*AleM> kuris gyveno 
^įjkes Barre,v^ą>Kir 
ipagydom# asmos (dų4 
.sųlto.lįgą. Tad Pranas suma
nė iš savo brolio ligos ir mir
ties pasipelnyti

Taip sakant, buvo Chįcagoą 
Lietuvių Draugijos piknikas, 
Pikniko diena pasitaikė ne- 
paprastose sąlygose. Tos nę*. 
paprastos sąlygos, tai dienos, 
karštis, kuris kamuoja Chi
cago jau keliolika dienų. ŠL 

, tokiame karštyje žmonės ne- 
mėgsta piknikų, nemėgstu 
skaitlingesnių susirinkimų — 
prie vandenio bei , vandenyje 
nori , karštį gesinti. Sakoma, 
kad praeitą sekmadienį pusę 
Chicagos maudėsi ežere. Per
tai ir šiame Draugijos pikni
ke publikos. buvo nedaug — 
kąs nori tokiamę ore vąžiuotį 
kepįnįis. į pikniką,?

Bet reikia
tikriems Draugijos 
tams, kurie nepaisė, karšto 
oro, prakaituotų sąlygų ir da
lyvavo piknike. O. tokių pat
riotų buvo didelis būrys, prar 
dedant bridgeportiečiais adv, 
K. Gtagiu, Zalatoriais, baigiant 
northsidieČiu dr. Montvidu — 
jie visi tarsi “mučelninkai” 
gesino nuodėmių žaizdas prie 
baro.

Nuotajka pikniko, buvo tik
rai smagi — visi linksmi, nes. 
dienos karštis kiekvieną vertė 
vienos bei kitos dievo dovanos 
ragauti. Reikia prittHŽtoti, 
kad baras, tai vienintėje^įęta 
įkas pikniką pądąęo tikęu.pik
niku. Šitų žodžių rašėjas irgi 
nebuvo šventu ragavime die-. 
vo dovąnų — juk piknikas 
tam ir yra, kad pasilinksmint), 
ragaujant eleksyrą, kurią, 
bendrai linksmina visus.

WelĮ, kaip ten nebūtų, bet 
malonu pažymėti, kąri Dr<ąu-. 
gija piknikui įnešė nemažai 
gyvyrpo Bboseyelt Furnįtųrc 
Co. garsįakalbįs. Kalbėjo, dai
navo visi kas tiktai, nogėjo — 
sklandus balsas buvo girdžia- 
mas visame parke. Pąžįsta- 
mų veidų irgi begalės, kai ku
rie mano nematyti laike ke
liolikos metų, Čia buyo proga 
sueiti, pasikalbėti, draugiškai 
ranką paspausti. Užteko vieno 
apėjimo aplink barą ir pažįs
tamų sueini visą tuziną. Še 
ve, gurkšnoja: p-ia Bagdonie
nė, p-nąi Ortakiai, Krikščiū
nai, Grigaičiai, graborius Bag
donas slu “bųnčiu” 
p-ia Kasiliauskįenė. 
Boosevelt Furniįure 
nįnkai Jovarauskas 
Jis. Reiškią vienu
ąpie bąr.ą suradau visą kapą 
pažįstamų.

Na, o už baro “servicc” bu
vo tikrai geras. Vieni šaukė 
—“Gąlski,' duok alaus’1, kitąs 
“Senas Petrai, duok degtinės”; 
dar kitas “Kemėši, skubėk, 
pilk,” dar kitas, “Miller, sku
bėk musų gerklė sausa.” O tie 
visi nabagai tarsi ant narų 
pakaustyti bėgioja. “Good,” 
biznis eina, gęrąi nprs ir -pub
likos neperdaugiausiai, pama
niau pats sau.

Baigiantis piknikui suėjau 
komiteto pirminįuką p. Kas
paraitį. Klausiu kaip dienus 
biznis. Sako, geras, liksią ne
mažiau keturių šunta. 4pl,ąrių 
pelno. Klausiu kokią budu 
tiek daug pelno padarėte? Sa
ko, kad mums alus.mažaiRai
navo. Girdi, J. Grigaitis gayo 
iš Masterbrcw. Co. kelętą ,bač-. 
k ų a 1 a u s, t a i pgi P, Galskis. in
gi gavo bačką alaus. iš.-Oąh- 
kosh Co., daržą gavome irgi 
su mažu primokėjimu, na, o

Laike šešių mėnesių
(Ištrauka iš auditoriaus 

raporto).

Laita* praeitų šęšių. m®h9ri;U 
ęhięagos Rietuvių D^ąugijęs 
ilsiai supjpįįęjo į Drąugijps 
iždą seh.ąmąį:

Aįėnesinių mokes
nių . . . .......- $6,779*30

įvairių įplaukų .... $1^37&63

........ $8;157-;Q3
— pašalpos ir 
išlaidos laike 
mėnesių buvo 

Visas Draugijos 
turtas yra $32,000. (trisdešim
tis du tūkstančiai).

Musų Draugijos nąt 
riai biznyje

---------- - --------- ■ ,.. 4

, Ę.as iš Draugijos narjų ne- 
pMŽįsta P...Gąlsk.iQ;arba J. Kau 
lino?—pažįstą juos didžiuma 
Draugijos narių. P. Galskis, 
vienas iš pirmųjų šitos Drau
gijos organizatorių, na o Kam 
linas buvęs keliolika metų 
Draugijos iždininkas. Dabąr 
šie du geri ir aktyvus Draugi
jos nariai įėjo į naują biznį, 
butenb alaus biznį. Biznio ad
resas — 1902 So. Western avė.

pasakytą, regis, Simano .Pau- 
kanjto metinįąme apvaikšČiojį- 
me sukėlė lęrmo pradžią. J.iS 
pašiepė kai kuriuos socįąlįs- 
tus, kurie nuolatos kalb.a. ąpįę 
turtų pądąlinimų- St 
p. Qlszewskip kalbą ‘‘Kovoję? 
aštrįaū kritikąyo. ^uo tadą 
prasidėjo gnaibymas soęįąlis- 
tų Olszetaskio leiįžtatetaj; 
“Lietuvoj”. Susyk sąntįktaf 
pabįpgėjo ir tose lietuvių dr^u 
gijose, kurioms vadęvavo. ben
drai socialįstai ir taųtmį^, 
kai.. K^tąlikąi į šitąs pešty
nes žiurėjo pąsyvįąį, n^.uyp? 
suinteresuota j te išbudo, .kąi^ 
minėjau, tautiniu kapinių 
steigimo teta.uritaę-

Iš kai, kurių draugijų, kur; 
riose , taųtįmnltams Dritąrįąp- 
čių nąrių radosi:, didžiumą, so
cialistai pasitraukė ir tą patį 
darę tąųttaiUH-ta’ Hurięsę di
džiuma narių radpęi prita
riančių soęiąiistains^ Kąįp\
tautinmkų, taip ir soęiąiįsįų? 
vadovaujamos, orgąni%ąęijpsk 
rūpinosi kultųriniąįs lietuvių 
reikalais — steigė knygynus, 
laikas nuo laiko surengdavo 
teatrus, prakalbas ir tt. Skir
tumas tarpe šitų dviejų krip- 
. čįų Organtaąęįjų buvo , tįkta’ 
'tas, kad tautininkai į pirmą 
jyjetą .statė taftos roikaią^ 
o socialistai darbininkų klau-, 
simą. Bažnytinės draugijos 
rūpinosi1 .i »>išiptamai■> Lstątymų 
b.ažnyčių,. palaikymu' parapi
jų; žinoma, neapsięįdayo nę- 
sųrengusios teatro, prakalbų, 
bet tas ėjo naudai parapijos 
bei kitam bažnytiniam tiks
lui.

(Bus toliau)

Apsirgo Draugijos na
rys Jystiiias Jurėnas.

Draugijos narys .Jųslinąs 
Juškėpąs, susižeidė darbe — 
nugąbęųįas į Mercy Hospitąl; 
Vęlįjam draugui Juškėnųi 
greito, pasveikimo-

Pasveiko Paulina 
Afechę^a

Musų Draugijas £ęna: ųarė, 
-kuri: gyvęn.a Aurorą, Illt sirgo 
.gana, ilgąi, tupėjo sunkią oęe- 
..raciją. t)ąbar rąžo sąHrctoriui 
.P; Milleriui, kąd pjjjęųąi ,i)ąsyęi- 
kusi ir dėkoja Chicagos. Lię- 
tuvių Draugijai už jai suteik
tą pinįginę paramą, ląįke jus 
sunkios ligos.

BRUOŽAI Iš MUSĘ 
PAŠALPOS DRAU
GUI’ ISTORIJOS

♦ — - ■'

Prasidėjo gana aštri ko
va. Iš laisvesnių draugįjų 
■kątąlikąį pradėjo eiti lauk į 
grynai saviškes; jeigu viepus 
antras ir liko laisvesnėse or
ganizacijoje, tai tiktai to^e, 
ikųr kapinių klausimas nety-U’ 
vo keliamas arba buvo ina? 
žiau aktyvus katalikai. ’

Socįąliątąi. jr tautininkai įjkii 
pradžios 1909 metų sugyvęmi 
<te.aųgiškąi, taip, kad slinku 
bųyp ątkkirte ųrganizacijų dgr 
buotėje socialistą nuo taų|i:: 
,ninko. Ypačiai “Auąros” drąjLiv. 
gija, buvo cementuojanti 
ką musų tuolaikinių inteląk-.: 
tualių spėkų; Bet “Lietuvos” 
leidėjo A. Olszewskip kąlbą

IJHUlBWRW8Tff

KORESPONBENCLIOS» ’ } •

ir nuėjo į 
’yteno#, apdraųęįos kompanijos 
tefįsą,, kaipo Ąįąksąą įr p.ąįm& 
ant savęs ąpdraudos už $1,500 
ir ją užrašo pats sau — Pra
mik vViflJĮkąągenai ęina.

į Aleksą^
mwę. !la4> j.9. brolis Pranai 

' laMSiĘSl^Įa. V^U§. galingus 
■ '.W, jp Alp-

M , yw- ir iš ap-
'deWąi parsMė"' i«. hTSShSBo kaili Bei■Įęn nębu.v.9. ^ 'ižmnaraą ima ta suseka’ kad
tik kflb^k^!

jkp i)^įąi tųęėjpi;ĄęmĄŽaiam. skiriamus ni- 
,ko ir Ytai, wtė, W:.«?: P*

MM 
mėtįpą. $25.00;;W 
pęklAŠMį <taųg. ’ 1 Kądąil&į, 
bųyp, tįk HU0I>,9Ą 
o 3LA. ąęiJtaąą, tąį; tąip; ta 

:pąsiW). / ■
> tąpp(. jmąį. 

iųiti yjęnbąlsiate. ta W 
rms buvo gęęą nųp.taB^.įr tąį 
k,ad šią sęimąs. pątaW 
bųęgfeo sęįmo 
narius matyt. ; tate
dąųgį,ąu§iąį ge.
rovei. Tarp syarbostaų uutąęįį 
mų: dar btevo. nutaTta sų^upši 
išvąžtayiiną) 
p^ąęį^ją^ųį^ųčio,

“Naujosios gadynės” redak- 
i torius L. Pruseika, važiųoda^ 
mąs. te sęimų> kmiuose ,jfe 
dalyvavo, viename t. y. bolše- 

.dękg.a.ta&. q- 
tautiškamę kąįpp; rejįjo^teris, 
kelioms dįęnomk buvo susto- 
jęs Binghamtoiiėi Čia jis ap
lankė visus saVo ‘Asklokinin- 
kus”, pasimatė1’; ir' su dauge
liu kitų pažvAlįiį; žmpnėmip. 
Pruseikos apsistojimo tiksiąs 
buvo, kad > iššikolektuoti už; 
“N. Gadynę”. U Kolektą, . kąin; 
,gįrjttete N9S5 iįfe"
Jęktąvęs petimi >išį sJdoHminkų, 
jbęt? ,te į.š< “^te^tete’’ te dar 
kitokių. Bųt ką gi padarysi; 
kad jau taip, iĮtatelas nusakę*

Sandariečių piknikas.

Ūepps- 4 d. Sąpctat 
rps. ta)ppą. taęąįo v^ku0; 
pikniką; Turėjo kalbėti ir. 
.“Vienybės” .rĄtįabtnriųft tTys.r, 
‘lbwb»;.bet -Um. n.fia,ty^ku?». t?' 
fW«ww>; if> w>>

W W'.W- 
nof —P. ,B, ęplftįęonfa,

iPfeĮWte šmugelį

•JW| ." 1 IJ 1 " " 1 ............. H » I

Binghamton, N. ¥.r
SLA. 50 kp. susirinkimas. 

i Liepos 10 ,di Lietuvių Sve
tainėj c SLA. 50 kuopa turėjo? 
savo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame buvo išduoti ir dele
gatų- raportai iš SLA. 38-tęj 

!seimp.
t Pirmasis -raportavo p. AL 
Varkulis, kuris labai- smullį> 
meniškai apibudino visą sei
mo eigą, t; y. kiekvienos sesi
jos darbus ir svarbesnių dėlę* 
gatų vardus kiekvienoje sesir 
,jpj.ę4 ^odžju, raportas W> 
lakai rūpestingai .priruoštas^ ią 
aiškioje formoje perstatytąs,. 
kuopos susirinkime, už ką de-. 
legatui Varkuliui. priklauso, 
pagirimas. Delegatas Ji M. 
įBučjnskas p. Varkulio ra- 
iporlą .papildė žodžiu, ' paajš-. 
kindamas (naujų skyrių įvedi
mo. reikšmę ir [kitas dąrbiiQ-? 
tės smulkmenas.

Be to, delegatai pabrėžė, 
kad seime dĮdžiuiną turėjo- 
pa^ąpgięji, t, y. socialistai jr 
jiems artimi- žmonės ir todėl 
seimaą. buvo, pavyzdingas įr 
dąpg darbo nuveikęs. Pątaiąė 
SLĄ,; ^onstįtuciją, sugrąžino dta 
mokr^tybęs. prineįpą, suteikda
mi Susivięnijimo. nariamą 
teisę rinkti sąyo organizack 

.viršininkus, badavimo kę* 
liu, ko,, mirtai;. Q ’ ypątingai m,u į .j 
sų kuopos, didelė didžiumą 
n.ąrių būtinai pageidavo. P-ąs 
VarįlUįįs.JMkąi g«OL atsinešė 
ji wiąi išrinkta 
.prezidentą. ,ądv. -Bagočių fe 
ąbęlnąi apie yisą (pažąpgįųj^ 
bloką, iš ko matyti, kadutaU“

Antradienis, Liepos 24, *34
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INCORPORATED

3M7-2I So,.HaĮętęd Street
•TeL Boulevard 8167^4705

KRAUTUVĖ RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
NlįŲ ĘĘFRKJERĄTOR1Ų

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 
3343So.HdstedSt.

■ -. *
,^Į#įl$ą. Krautuvča Ap^FP*

^ed^lio^^aųą ip-įki 2 vai. pą.jSįetą.
Panedšliąįš, Sereaomis ir PetąyČiopjis nąą.9 vąl. ryto .iki- 7 v. 
U tarot n kai s, K® t vergai s nūo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Sąbat01^^j nąp 9f,vaį. ryto, iki 10 val- vakaro.

i

tapę - prirengtas pomirtinis 
karąbarys.
i -. ■ . n

Praeitą Žiemą S. R. apsive
dė ;Suj^S.. S.. Sriubą ėmė teisr. 
matutyje. Kęletą mėnesių gy-. 

’venp ir viskas buvo gerai; 
'Pasjtiaus apie -jaunamartę- 
pradėjo sukti, garnys, tad .su
manė, kad’ reikia šliubą imti 
ir bažnyčioję, Rįąt, pirmesnis 
.<Ji.ub.as,. pngal kai kurių, se
nių išrokavimą, nebuvo tpkįs 
geras, bkaip antrasis- Tiktai 

btanis^ įr daugiau 
;niękąs-

■ <.■

Birželio 29 d. Antano ir 
Barboros Petraičių sūnūs Sta- 
,sys, Ųctcątus, 16 metų jaunuos 
lis,, . bęsįmaudydamas Ąllegr 
hęny .upėje, , prigėrė, Jo kūnas 
tapo palaidota#., ųąįjos kąęUP" 
se.

žadėjo tik W
3P brolio 

iiftfette fj$fežą»lfe. i Pelnas tuo 
PWI‘?> M b.Wi blogai, 

įfe> jis. fefts. fffefeUA, ę,ąjms, tad 
ęfe ui) geležinių grotu 

.-p^Mėti. n¥?
Wt!W išpasakoja.
i-viflS;“gų.4i>yjj.ę” ir Užmot 

gąli ši^ip taip 
MA ii PgHkt?! ramy-. 

iMin,.’ Xą<l.WW> “g«raii pelnė.”

iįejo. tamsoj į savo namus, tai 
visos viešnios/šoko iškamšų 
'fo ąukmaąkė kai laukinės ka
lės, o n.amo šeimininkė 
i išsigando, kad net susirgo.
' — Špitšbukps.

—o—
Tūtas laikas tam ątgal, 

•keletas musų “ąugštos garbės” 
ikumučių susitarė vienai savo 
draugei kūmutei nieko neži
nant joą namuose surengti 

; gimtadienio baliuką. Sumany
ta ir padaryta. Tad, paskirtą

■ LfcęJfoJiM.. ' ton ateąl; 
gęsęSĄM?; .ieškoda-

.atVĄ^nvo iį .Lenkijos 
ifc-w vyr»»- 

ir va*‘ 
iM A pali W .Cia i is

igayO Ę>A^,o, i;R gyvenoj 
ąųsjp4<žino su 

avieną, .senyva, .našliuke lenkę, 
į k.uri iš ąm.ęio buvę ąkjušerka 
’įr turejp peteli, jiustuzinį vai
kų. Prisiviliojo jį ir apsivedę. 
Nors ta moteriškė buvo kur 
kas senesne už jį; bet jam gyr. 
ĮVęnipĮaė geras — 4iWi »erci? 
kią ir visko yra.

Kelis metus vėliaus atva
žiuoja, ir jo. pirmoji moteris įŠ 
.Leuįjjp^ ir .j.ąuri randą sąyą 
širduką apsivedusį, su kita 
moterda. Kyla, audra, giedroje 
dr jami gr.ęsia pavojus. :Bet ši 
■4© < antroj ii mpteris .pirmai, jo 
žmonai; sako; *5Tų .nedąrjįk 
jokio triukšmo, parduok.man 
Jb tau . duosiu $.500, ir tų
nuo .jo. , ataiįmk ataiskyrinią 
ramiu budu.” Pirmoji moteris 
isutiko su antrosios motęrięs
jpaftįulyjįpuh įr, viskas, apnimo 
iyąkąriųi(įrpn.te-. /

I^ąbai>.) p.oraj m^perių 1 tam 
.ątgąj). tas., pirktas širdukas 
apsirgo pta&čių; Pigimų: te 

Jjtąpp;>nųvę^tas: į ligpnhuU- Tad
jp. iW9fcrifc ąusikyiątp -visus.

yąikps te djikterip, 
-Čiasf te ^ęntas )r *tako: “M 
.(teabtarį. ligppiita sųm 
<tau te lite tates.-

— J’te{ 
^ųęųtte^ Pąsvrikp: te. są" 

vaiąių. y.ęĮįąm5,, Ę^ias

! MkbJte pritkIaiw.;Vrte kete- 
t10Si tentai draugijų te prie ap: 
'dpau^jjkpmp^j^ ta jo kai
lis vertas $20,0W* tai tųrkuĮ 
dėl to dą jam gyvam bunaųt

"dieną atėjo viena draugė kū
mutė ir išsivedė ją pasivaikš
čioti, o-kitos kūmutės tuo tar
pu sulindo į. stubą ir pasislėpė 
kampuose kai pelės, ir laukė 
.pareinant šeimininkės. O kai 
.šeimininkė sugrįžo namo ir

N.ew KensiRgton.Pa.
(Visko, pa t^pputį;: :

. _--- - —T -- - i ę1

Musų vietiniai: ibi^imriai 
įdavė policijos ^tešįąinKui Tta4 
i^rmą; kądi ji* meĮtetatų/.ibmię- 
sją. n ė. t vieną- įki^įtur, at vą^ią“ 
,wj: btemąriu. i/dąryiU, j bizn|; 
jęįgU( j jie. neturi; 4^ we<0' i teP 
jdim.9;pdaFyta biznį*
; Mąh musų biznįęrtams! dai; 

i rosi: pikta*: kAd«teįMiųX(trokąis 
ątyąžiuoją.: įvairus, t Ipznięriu- 
ik< ‘te yąžtaMa^i
tMUlo^pąrdUotį ;mo>itaV.Qm^;jr 
tte ?<. ąęųtusupįgtau .negu

(i >im» Ste iVųitę^ 
t;¥te^i
.skyriai pittabm’igite -
jVO? ątefayų ąuyą^te^imų teuten 
tarp įvairių, re&oliycijų, prię^ 
mė YięRiį ^zpliUjgįjfl,; JpHiofe: 
{Skaitome:- -įSekmadieniai įr 
kitos legąliškos, šventos diet.* 
uos yra 'Dievo dienos ir to
mis , dienomis - Nėw Kęnsington 
automobilių pardavimo sky
riuj turėtų. būti uždaryti įr 
dt.”

Jeigu jau. taip, tau liuterorų- 
?in kitų .tikybų tlievų- pardavį- 
mo. skyriai, irgi turėtų įbuįi; 
..uždąEyti. Juk patys kunigai 
irgr šyėųfcuriis dienomis įvvaį- 
rijis. (Dievui, kinkuoja, .kaip

KlnuHykRe kasdien 12:20 v. p. p.

SERGANTI
VYRAI W MOTERIS

IMes n.ęRĮLbiP.tpo kąJp,.HfiraĮ Jus sergate, 
nėl kas suklido jūsų lijHr»Jee Jelį-u jus CdVjJal ,WU,ybUt?15pęlh‘. įlHC
raukite. Vm-icyr gydypio metodas, atT

> * SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ

jyjujus^ llįrdb.^is^as.
EGZAMINACIJA DYKAI,

Mes esame priešingi aukštom ratorn, ku-

rta„ 6|u upilų .ar^a kroniSkų ligų vyrų
4rnln,mU.,^U’

3 .. WKALAUKITE dykąi knygutes

VARICUR
MTirUTE.
64 W. Randolph Sk

4 bhr.
kOfiso valandos: 10^ iki. 8,, v, vak. kas«
’dlėn; AriWd. ir Penkt. 10 iki'6 v. vi

Nedalioj, 10 iki 1 v. po piet.
'"i............................................ I

..(t-

. - -'--g

Į2SSS

SKALBYKLOS

$utaypo Ptajgųs, pačips pęr save išsimoka, namie plau- 
, IpSj. Įtaąpąųos ; tvęrja ilgiaus ir- būna baltesnės,

NAUOS APEX, THOR, MAYTAG, 
SESTfNGHOUSĘ, pft

’49.50 H 99.50
.Pąi^tetapfta;;lengvais išmokėjimais,

DYKAI- šią savaitę prosaą, nmita8* prpsiniųmį lėpta ir 
silver setas-

IMPERFECT IN ORIGINAL

BUDRIKO RĄpįo. PR^RĄ^aTZ"
WCFL 970 K. nedaliomis nuo 1:00 iki 1:80 vai. 
WAiAF 9$}, K; nedaliomis nuę 1:3Q iki 2;00 va|. 
WHFC 14$); K?^ketvergąis nuo 7:30_iki Šj^Plvąį



Antradienis, Liepos 24, ’S4 NAUJIENAS. Chicago, UI.

v

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SLA 260 kp. pasky
rė $5.00 “Lituani- 

cai II”
JAepos 8 d., laikė pusmetinį 
susirinkimą; priėmė Seimo 

delegatų raportus.

MARQUETTE PARK —SLA 
260 kuopa Marųuette Parke, 
neatsilikdama nuo kitų SLA. 
kuopų, paskyrė $5.00 “Litua- 
nicos II” skridimui, susirinki
me, kuris įvyko liepos 8 d.

Pinigus tuojau perdavė p. A. 
Kartūnui, ALTASS preziden
tui, kuris buvo atsilankęs su
sirinkime.

Tai buvo pusmetinis susi
rinkimas. Narių atsilankė 
neperdaugiausiai, bet už tai 
jis buvo tvarkingas ir pavyz
dingas. Apkalbėjus visus bė
gančius organizacijos reika
lus be ginčų ir diskusijų, į- 
vairios komisijos išdavė savo 
raportus, kure buvo priimti 
su delnų plojimu.

Raportavo komisija, suren
gusi draugišką išvažiavimą, 
kuris davė gražaus pelno, ir, 
seimo delegatai. Kadangi kuo
pa norėjo raštiško raporto, tai 
drg. Jesulevičius ir išdavė to
kį pranešimą apie Seimo įvy
kius. Antrasis delegatas p. 
Mačiukas paaiškino žodžiu 
svarbesnius seimo nutarimus.

GEDIMINO ORDENAS MUZIKUI ANTANUI !
S.POCIUI

i

CHICAGO MAIL ORDER BARBENAI
MILŽINIŠKI LIEPOS MĖN. BARGENAI

Karnivalo Pardavimas
Atsilankykit ir pamatykit stebuklus, kuriuos 

jusu doleris padarys
DYKAI

Dailus 3-šmotų setas — cukrinyčia, 
smetoninė ir torielka — su kožnu 
$2.00 ar brangesniu pirkiniu. Tai 
dovana, kuria kiekvienas namas 
džiaugsis!

STARO PERVIRŠIS!! štai jum 
proga sutaupyti. Tikrus Pinigus ant 
Sezono madniausių drabužių. 
Mums išakyta parduoti nežiūrint 
kaštų ar kainų. Būtinai atsilan- 
kykit. Faktinai, atsiveskit visą 
šeimą ir draugus. Bukit anksti!

DRESĖS!!
DRESfiSI!

Skrybėlių
1 Parda-

REGULIARĖS IR STOROS
Tukstankiai d rėšiu kiekvie
nam reikalui. Smagių ir 
šviežių. Norėsit pasipirkti 
keletą šia žema kaina. Mie- 
ra ir rtiada kiekvienai. Dai
lus Suderinimas... Piųues... 
Voiles^. šilkai taipgi.

81.49
J." ' “' -Mi»

•“ Vertės1 iki $5.98

vimas
Pirkit skrybėle už 49c, 
o mokėkit TIK VIE
NA centą už antrą 
skrybėle. Atsiveskit 
seserį, dukterį, kaimy
nę ar drauge. Nėra 
apribavimų dėl didu
mo ar spalvų.

Lietuvos konsulas Chicago j e Antanas Kalvaitis penktadie
ni įteikė kompozitoriui, chorvedžiui ir šv. Jurgio parapijos var
gonininkui Antanui S. Jociui Gedimino ordeną už darbuotę mu
zikos srityje Chicagoje. Paveikslas parodo konsulą įteikiantį 
ordeną p. Pociui. . "

Į kuopą prisirašė vienas 
naujas narys, o kitas persi-, 
kėlė iš vaikų skyriaus į suau
gusiųjų tarpą. Tarp kito ko, 
ligonių lankytojas pranešė, 
kad viena narė buvo sužeista 
nelaimėje. Ji buvo parblokš
ta gatvėje taip smarkiai, kad, 
sunkiai sužeista, turėjo kurį 
laiką išgulėti ligoninėje.

—M. Pallock.

mandos ir persiėmė basebaU 
rugtynėse. •• /

Čia pravartu paminėti, kad 
į abiejų orkestrų koncertus 
publika įleidžiama veltui. 
Koncertai įvyksta kiekvieną 
dieną po pietų ir vakare. Jie, 
paprastai, yra labai geri ir 
verti kur kas daugiau negu 
50 centų įžanga į parodą.

3
.......  ,  ,     -"f"—— . .... .     . —r 

GENTRAL’S DIDŽIAUSIS LIEPOS MĖNESIO PRATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENŲ NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.
Seklyčios
kambario
kambario 
dabar tik ......... ...... .
Užbaigimus išpardavi 

ledaunių .... .
9x12 kaurai, verti $49, 

special .. ...........
9x12 Felt Base Rūgs 
Pusryčiams Setąs .......
Garniai Pečiai* porce- 

liniąį  .............  $29,50
$50 Loųnging krėslai $14,95 
Karpetų Šlavykai ....... $1.79
Floor Liampos, Bridge 

Liampos arba Table 
Liampos po..........$1.98

Koptoms lošti staliukai
po ..........................  590

Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATER KENT — PHILCO 

RADIOS.
Taipgi Norge, Lęonard ir kitų 
elektrikinių Refrigeratorių pi
giausiomis kainomis. Cash ar
ba lengvais išmokėjimais.

J. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 So. Halsted 
Street

Dainininku radio 
kontestas Pas. Pa
rodoje prasidėjo

Kontestas tęsis ilgui; du lietu
viai dainininkai pakviesti 

dalyvauti. ,

Keletas bruožą apie 
Joniškiečius ir jų 

veikimą
Kas tie Joniškiečiai; kaip 
darbuojasi Joniškiečių kliubas

MOTERŲ 
BALTI 

KAUTAI
Apsaugoti nuo 

susitraukimo, 
plaujami, Suėdė 
užbaigos. At
rodo kaip vil
noniai. Vertė 
iki $2.98, spe- 
cialės $1.00

KARNIVALUI 
SPECIALIAI 
2000 DRESIŲ

Ką tik atsiųstos iš Mail 
Order 
dresės nustebins jus —
Gatves 
ties.

Skyriaus. šios'
dresės.... Novel- 

Sportui parėdai.
Vertės iki $1.98 

už 
330 570 88^

Karnivalo Pardavimas 
Baltų ir Šviesių 

ČEVERYKŲ 
Specialia Pasiūlymas

Pirkite viena porą čeverykų pardavimo kai
na, o gausit kvitą vertą dar 50c kitai porai 
per visą ši mėnesi. Pasiūlymas geras čeve- 
rykams už $1.49 ir aukščiau. Atsiveskit mo
tiną, seserį, kaimyne, draugą.
Išbandymas skylių— kojų ramsčiai— Kombi- 

nuotės... Aukšti ar žemi kulniai.

Vertes 
$3.00

Maudymosi
• Siutai
Pasirinkimas iš 
let maudymosi 
vyrams, moterims ir 
vaikams, šie siutai yra 
3 ar 4 kartus vertes
ni, negu jų sensaciniai 
žemos kainos.

69 c

Out- 
siutų

SENSACIJA!!
100 PORŲ HOLLY* 
W00D SANDALIŲ— 
mažos mieros. Kol jų 
yra

25c
200 porų baltos drobės 
čeverykų — įvairių 
mierų. Specialiai 

49c
ir1000 porų baltos 

šviesios odos čevery- 
kų — įvairių mierų. 
vertės iki $3.00 už

*1.00 porai
CHICACO MAIL ORDER

£3 ECONOMY OUTLET^
511 SOUTH PAULINA STREET 

Tarpe Harrison ir Congreas Street. Marahfield ,rL'* ratvekarls iki pat durą 
Valandos nuo 8 iki 6 vai. vak. Ketvirtadienio ir Se&tadlenlo vakarais iki 8:80

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
KONTESTAS ■

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, I 
2324 So. Leavitt St., Chicago, III. ■

Statau savo kandidatūrą į Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
tam tikslui prisiunčiu savo fotografiją ir pareiškiu, jog ■

Mano vardas ir pavarde
Amžius .....v.......................
Užsiėmimas ............... ......
Kur mokinausi .......... —
Adresas ............. *...... .

Trečiadienį, liepos 
Pasaulinėje Parodoje, 
niam balkone Hali of 
rūmų) prasidėjo dainininkai 
radio kontestas, - kuriame da
lyvauja mėgėjai ’ dainininkai^ 
aspiruoją į čddio žvaigždes.

Programai, kuriuose kontes- 
te dalyvaują dainininkai dai
nuoja įvyksta kiekvieną die
ną apie 4-tą po pietų ir tęsia
si porą valandų. Mėgėjams į 
pagalbą ateina profesionaliai 
radio dainininkai iš National 
Broadcasting Company studi
ją-

Mėgėjai dainininkai, norį iš
bandyti savo laimę, gali kon- 
teste dalyvauti. Iš lietuvių 
dainininkų, į kontestą buvo 
pakviesti Pranas Jakavičius 
ir Vytautas Tarutis, 
“Pirmyn” choro nariai.

18 d

Science

abu

20 d., 
oficia- 
valsti- 
Flori- 
Dave

Penktadienį, liepos 
Pasaulinėje Parodoje 
liai atidaryta Floridos 
jos paroda. Dalyvavo 
dos gubernatorius
Scholtz ir kiti dignitarai ^iš 
tos valstijos ir nuo Parodos. 
Floridos paroda yra įdomi. 

» 8 »
Vakar po pietų Grant par

ke muzikai bandė įrodyti, kad 
jie yra ir geri sportininkai.

Parodoje groja du simfoni? 
jos orkestrai: Chicago Sym- 
phony Orchestra — Swifto 
Parodoje ir Detroit Sympho- 
ny Orchestra — Fordo Parke. 
Abiejų'orkestrų rinktinės ko-

Kuomet dar Lietuvos pa
dangę dengė tamsos debesiai, 
kuomet dar)(^pauda ir susi
rinkimų laisvę buvo uždraus
ta, Joniškiečįąi pirmieji pra
dėjo tuos juodus debesis vai
kyti ir apšyietą platinti tame 
Lietuvos kapitelyje. Dažnai 
prisimeną nęrąii tįe laikai, ka
da mes,: skaisgiriečiai, šventa
dieniais traukdavome, kurpes 
per pečius persimetę, į Joniš
kiečių ; susirinkimus, kurie at
sibūdavo miškuose, kad ap
svarsčius, kaip pasekmingiau 
patiems^ livintis ir apšvietą 
platinti tarp savo , tautiečių.
Organizuojasi ir atvykę Ame

rikon.
Daug papuldavo į žandarų 

rankas ir skaudžiai nukentė
davo, o nekuriems prisiėjo net 
ir savo kraštą apleisti. Atvy
kę šion šalinį Joniškiečiai ne
pasitenkino tuom, kad čia ga
lima laisviau veiktu nes jie 
matė, kad ir čia darbininkai 
yra išnaudojami ir, kad prieš 
tą *(išnaudojome ' sėkmingiau 
kovoti, jiems reikia susiburti 
į daiktą.

Apie desėtką metų atgal, 
vieną gražią dieną, Joniškie
čių būrelis siisirinko ir įkū
rė Joniškiečiiį Labdarybės ir 
Kultūros Kliubą. Nors iš var
do ji neatrodo kaip politiška 
organizacija, ir'į kliubą gali 
prigulėti visokių pakraipų 
žmonės, vienok kliubą dau
giausiai sudaro laisvų pąžval
gų žmonės ir jie kiekvieną 
pažangų sumanymą remia. 
Dėka tam bepartyviškumui,

kliubas buvo išaugęs į didelę 
organizaciją, bet užėjus bol
ševizmo epidemijai ir depre
sijai, narių x skaitlius kiek 
sumažėjo. Bet pastaruoju lai
ku, atsiradus veiklesniems na 
riainsę kliubas vėl pradėjo 
sparčiai augti lyg ant mielių.

Remia visuomeninius 
darbus.

Nors kliubo vyriausias tik
slas yra šelpti savo narius, 
nuskriaustus likimo, bet jie 
neatsisako remti i 
visuomeniškus užmanymus 
kaip tai abiems skridimo fon
dams aukavo po dešimtį dole
rių ir daugeliui kitų svarbių 
tikslų. '

Nariai moka duoklių tik po 
$2.00 į metus, o numirus, 
gauna $50.00 ir $15 vertės gė
lių. žinoma, iš tokių mažų 
duoklių kliubas negalėtų nei 
išsilaikyti, bet kadangi kliu
bas netingi pasidarbuoti, tai 
dar ir gražaus kapitalo turi. 
Prie Joniškiečių gali prigulėti 
kiekvienas lietuvis, — neat
sižvelgiant iš kur jis butų ki
lęs. Dabar įstojimas veltui.
Rengia išvažiavimą Butaučio 

/ naiidai.
Liepos 29 d. Joniškiečiai ir 

vėl rengiasi atlikti didelį lab
darybės bei kultūros darbą 
surengdami šaunų išvažiavi
mą naudai savo jau seniai 
sergančio kliubo tėvo bei tvė
rėjo ir buvusio prezidento J. 
Butaučio, kuris yra pasidar
bavęs kliubui daugiau negu 
bęt kuris vienas iš narių, ir 
kuris dabar yra bejėgis ir rei
kalingas paramos.

Visuomenė nuoširdžiai yra 
kviečiama dalyvauti šiame iš
važiavime, su Joniškiečiais 
linksmai laiką praleisti ir 
.tuo pačiu i .laiku tą likimo nu
skriaustą žmogų sušelpti. ,

Šis išvažiavimas yra ren
giamas Wm. Dambrausko 
Darže, Winewood Beer Gar- 
dens, ant Archer Avė. 6 blokai 
už Kean Avė. Tėmykite pa
garsinimą subatos Naujienose.

—Baltas.

West Side rengia pa
radą, “Chicago on 

Parade”
Kviečia visas lietuvių organi

zacijas tgje apielinkeje 
prisidėti.

WEST SIDE
ral Association, 400 West Ma- 
dison street, kuri paėmė, ini- 

_7.   d-_ ciatyvą surengime parado, 
ir svarbius “Chicago on Parade” vakari

nės miesto dalies apielinkės 
atžymejimui, kreipiasi į Lie
tuvių organizacijas West Side 
ribose (Garfield, Lawndale, 
etc.) prisidėti prie projekto. 
Organizacijų susirinkimas, ku 
riame bus išaiškinti planai ir 
išrinktas rengimo komitetas, 
įvyks trečiadienį, liepos 25 d., 
Legler Library, 115 South 
Crawford avė. Pradžia 7:00 
vai. vakaro.

West Cent-

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Daina leitenantui Feliksui Vaitkui

Lietuvos žemelę

Lakunėli, sakalėli, tu aukštai skrajoji, . 
Išlėkdamas, parlėkdamas naujienas nešioji. 
Lėk per plačius laukužėlius, per gilią jūrelę >- 
Ten tu rasi linksmą šalį
Už tų girių, užu jurų, už aukštų kalnelių 
Rasi gričias surūkytas musų vargdienėlių. 
Tuojau, mielas lakunėli, pasveikinjk tėvelius 
Apkabink juos, pamylėk juos, išklausyk vargelius 
O, Lietuva, tu brangioji musų motinėlė, 
Nors gyvėnam mes tolybėj, pas tave širdelė. 
Ir aš lėčiau, kad galėčiau, per dieną, naktelę, 
Kad galėčiau aplankyti gimtinę šalelę. 
Tinai pučia švelnus včjai, saulutė šviesesne • 
Rodos, savojoj šalelėj mirtis būt lengvesnė!

Suaana Čepulienė 

952328

Setai, Miegamojo
Setai, Valgomojo

Setai verti iki $150,
-..............$29.95

$13.95

$19.75 
$3.98 

. $9.95

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 flį . ~ .
Vanos, lietaus ir druskos vanos. ^8 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis ♦

Moterims seredomis iki 7 ▼. ▼. _____

VVISSIG,
Specialistes ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Patauliniame kare 
. .A • ' ■ ’ , ■ • ► « X

GYDO VISAS LIGAS VYRU1R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciallškai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaiždas, reumatizmu, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir įtojiė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

n nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5-—8 valandai vakare.
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. TeL Crawford 5573

NE
- . J . , 'H, '

užsakykite kuro!

jums dabar nieko nekai-
t

nuoja įsivesti Gazo
Šilumą!

..... ■

z Gazo Apšildymo Divizija
THE PEOPLES GAS LIGHT 
AND COKE COMPANY
Public Service Company of Northern Illinois 
Western United Gas and Electric Company
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Editor P. GRIGAITIS

Subscription RatesJ
' $8.00 per year in Canada
■$7.00 per year outside of Chicago 
48.00 per,year in Chicago 
Jc per copy

Entered- as Second Class Matter 
March' 7th 1914 at the Post Office 

« of Chicago, IU. uaderihe act’ of 
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nžslsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

■'Metams___ ..„.J...... -___ _  * $8.00
Pusei, metų 00
Trims mėnesiams ___________2.00
Dviem 'mėnesiams 1.50
Vienam TūttSnefiiUi _________  .75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija — 8ę 
Savaitei .-.»-~~h18c
Mtaesiui _! 75č

v ■ 
Suvienytose Valstijose, ne- {Chicagoj,. t 

-paltus
Metams ... ....................   $7.00.
Pusei metų 8.50 I
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mšnesiams • _______ -1.25
Vienam -mšnesiul ..............  .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuose 
' (Atpiginta)

Metams $8.00
„ Pusei metų 4.001
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto rMoney 

Orderiu kartu su Ušsakymu.

, kiją, kad pataisė - Konstituci
ją, jos čarterį ir paskyrė tin
kamą vietą sekančiam Sei
mui. Apart šių kelių įvykių, 
nieko gero nenutarta.”
Bet kuris seimas, iš keleto 

paskutinių seimų, yra atlikęs 
bent tiek -pozityvaus darbo, 
-kiek šitas?

“PARDAVĖ” , THAT’S 
ALL.

• Brooklyniškis mu$ų tavorš- 
čių organas apie San Francis- 
co' generklinį štrėlką rašo:

' ' ’• ' '■ ' ■' ■ . '

M‘Generalis streikas nelai-
i mėtas, nes jis tapo parduo-

KRIMINALISTO KARJEROS GALAS,

Sekmadienio . - vakare - federalinės valdžios < agentai 
Chicagoje mušovė garsųjį plėšiką DiDmgerį, ^apie Kurį 

’ per metus laiko tiek * daug sensacingų žinių tilpdavo 
• Amerikos-spaudoje. Plėšiko pagarsėjimas buvo jo ne
lemtos mirties priežastis, nes valdžia buvo, priversta įro- 

f (lyti, kad ji: turi, pajėgų sustabdyti tokio piktadario: siau
smą. ’ Už Dillingerio suėmimą buvo paskirtasdidėlis at
lyginimas.

Sakoma, kad plėšiką išdavė mergina, suį kuria jisai 
draugavo. Jį pribaigė, policijos agentų revolverių šovi
niai. Papirkimu ‘ ir.ginklu piktadarys tapo nugalėtas, 
(Valdžia, pavartojo prieš jį tokias pat priemones, kokio
mis’jisai atlikdavo savo “karžygiškus” darbus. Prieš 
klastos ir * jėgos kombinaciją nė Dillingeris'negalėjo at
silaikyti. ’

KAINA KOVOS SU-DEPRESDA.

“..'.Tas .buvo numatoma. Tą 
. nuolatos pabriežė komunisti
nė spauda. ;,Ko ^negalėjo pa
daryti 'valdančiosios - klasės 
•kruvinasis' teroras’ p'rieš'■ San 
Frąncisco darbininkus/ tą pa- 

. ‘(darė . vidujiniai, pardavikai?’
Tai moralistų, arba kaip- lie

tuviai 1 sako, ■ davatkų protavi
mas. '• Bažnytinėms davatkoms 
visur vaizduojasi velnias su) jo 
piktu gundymu; o Maskvos da
vatkos dieną 'ir nkktį sapnuoja 
apie ‘ “pardaVikus”. Kad tik ‘ tos 
piktos dvasios, tariant, parda- 
vikai, butų'kaip nors iš darbi
ninkų judėjimo pašalintos, ‘ tai 
viskas eitų, kaip ant sviesto.

Komunistai turėtų parsi-, 
traukti švęsto vandens iš -Krem-į 
liaus ar -krapinti tuos “parda- 
vikus”..

Jisai pasmerkė Dollfusso vai? 
džią už tai, kad ji nuolatos ša
lina iš tarnybos asmenis,’ kurie 
priklausė socialdemokratų par
tijai (ta partija dabar yra už
daryta). Jisai nurodė, kad kam 
deris laužo savo žodį, kurį, ji
sai davė pilietinio karo metu, 
žadėdamas neliečiamybę net 
tiems, kurie kovojo prieš val
džią su ginklais rankose.

Bet ypatingą f pasipiktinimą 
vice-burmistras' Winter išreiš
kė tuo, v kad valdžia tebelaiko 
kalėjimuose ir 1 koncentracijos 
stovyklose šimtus žmonių, ku- 
rie nėra peržengę jokio- įstaty
mo. Tarp jų ;yra ir senasis-Vie
nos burmistras, Kari Seitz, km 
ris nuo pat Austrijos"resįubli 
kos • įsikūrimo buvo aitsakomin- 
-gose valstybės vietose ir yra 
visų žmonių gerbiamas. Jisai' 
buvo pirmas respublikos prezp1 
dentas. 1 •

Winter rašo: u

“Ar galima rimtai kviesti 
į bendrą darbą žmones, ku- 

■ rių sūnus, ■ tėvai, broliai ir 
draugai, ir vadas,‘ kuris !bu- 
yo gerbiamas per dešimtį me- 

1 tų,' yra laikomi kalėjimuose 
j au 'šeši ■ ‘mėnesiai Vien t tik 
politiniais sumetimais?

“AŠ imu,!i kaipo pavyzdį''bu* 
vusiojo mero Seitz’o reikalą.'

Jo politinė byla niekuomej 
nebus svarstoma. Jisai serga. 
Aš pats įsitikinau, kad tai 
tiesa, aplankęs jį prieš kele
tą savaičių — ne politikos 
tikslais^ bęt vadovaudamasis 
paprastu žmoniškumu.

' . 7 1 / ' • ■

“Jam, pirmam Austrijos 
respublikos prezidėntui, turėi 
tų būt1 leista bent eiti į sa* 
natoriją... Koncentracijos stoį- 
vykiose dar tebėra šimtai 
smulkių socialistų partijos 
viršininkų dr -darbuotojų, 
prieš kuriuos nėra i iškelta 
nieko kita, kaip tiktai, kad 
jie .buvo nariai- teisėtos po
litinės partijos.”
Ponas Winter yra ^krikščio

niškų socialų” ■ partijos i (t. y. 
tos pačios, kuriai priklauso ir 
DdllfuSs) žmogus, : ir pervers* 
mo metu jisai ėjo išvien su 
iklerikališkais sinuntiniiikais.1 
•Bet .jisai jau v kelia balsą 'prieš' 
valdžią, matydamas, kad savo 
teroro politika ji nestengia nu
malšinti kraštą.

Jeigu jisai jau s šitaip kalba 
prieš valdžią, taiugžtlima' 'numa
nyti, ^kokia' nuotaika viešpatau
ja Austrijos 'da^biniflkų ninasė- 
•se, kurioms -’klerikališki liandi- 
tai4 su Mussolinio ’ 'pagalba -už- 
dėjo savo1 jungą! 4

—Bet juk, jis, mano nuomo
ne, nekaltas, — ji pastebėjo: 
—jis negalėjo laukti...

—Taip nepatenkintas 
susiraukė Riazaneovas: —te
guk bus'ir' taip!... fj.uk, dueilis 
jam buvo neišvengiamas da
lykas...

—Stebėtina! išdidžiai Iva
novas paspaudė ipeČiais.

—Ne, kas-gi... 
menkniekis, * — 
šiliepė Jurgis.

-4-Suprantama,\— Karsavi
niutė greit' palaikė1 jo pusę.

, Jurgiui pasirodė, kad ji no
ri palaikyti rSanino pusę, i ir 
jam - pasidarė nesmagu.

—T.egub bus ir. taip... —. ne
žinodamas ' ką . sugalvoti, -kas 
pažemintų .Bailiną,-ištarė jis.

—žvėriškumas,, kaip sau mo 
- ųpridurė, Riazaneovas.

. pradėjo jis ir' jam

u

i... <;duelis — 
■ užsimąstęs at-

Kovoje su depresija-dabartinė Jungtinių Valstijų 
valdžia.' -jaulšleido pusseptinto} biHono (šešis tūkstančius 
penkis šimtus ‘milionų)‘‘dolerių. Dar tiek yra kongreso 
paskirta, bet neišleista.

J Jeigu pinigai bus 'leidžiami s tokiu* pat spartumu, 
kaip' kad' buvo- iki dabar, tai, ekonominis krašto gaivini* 
mas apie pabaigą 1935 m. bus kaštavęs 13 bilionų do
lerių.

i Tai labai didelė krūva’pinigų. : Konservatyviško nu
sistatymo žmonės apgailauja;’^kad tiek daug sutaupyto 
turto išmetama’tokiam paprastam dalykui, i kaip biznio 
ir šalies ūkio pagerinimas. Su' tokia didele suma pini
gų juk butų galima-pasiekti ką nors‘didelio ir herojiš
ko, pavyzdžiui

Apie laimėtus karus rašo istorija; karo pergalėto
jus mokytojai, rašytojai, poetai ir kunigai mokina vai? 
kus ir’ liaudį garbinti ir imti iš. jų pavyzdį.1 O kuo čia 
pasigirsi ateinančioms kartoms,; jeigu po1 to viso pinigų 
eikvojimo pradės geriau eiti-darbai ir žmonės pirks dau
giau, prekių ?

Tačiau šiandie jau toki- laikai, kad valdžia, noroms 
•ar- -nenoroms,- turi Teisti- -bilionus -dolerių, idant *ekonomi
nė žmonių būklė pagerėtų. Jei ji to nedarytų, tai žmo
nės vytų ją lauk.

ROOSE VELTAS — 
“STREIKLAUŽYS.

, M. ARCIBASEVAS. Verte MIKAS'ŠILEIKIS

5ANINAS

laimėti "pusėtino dydžio karą!

SAKO, HITLERININKAI PADEGĘ F REICHSTAGĄ.

Anglijos darbininkų dienraštis “Daily4 Heraid” sa
kosi gavęs iš vieno pabėgusio į užsienį hitlerininko raš
tą, kuriame aprašoma reichstago padegimas. Rašinio 
autorius esą Į paskutinis išlikęs gyvas “smogininkaš” ię 
11 dalyvavusių sąmokšle. Wisi kiti? jau* esą nužudyti. : >

Šis hitlerininkų pabėgėlis, vardu E. Kruse, savo pa
sakojimu patvirtina tai, ką pasaulis seniai numanė, bū
tent, kad Vokietijos parlamentą padegė patys “naciai” 
provokacijos tikslu. Padegimą, anot jo, suorganizavę 
kap. Roehm, Edmund Heines ir Carl Ernst — vyriau
sieji smogiamųjų burių vadai, kuriuos-Hitleris prieš tre
jetą savaičių nugalabijo. Kruse tvirtina, jogei jie buvę 
nugalabinti už tai, kad jie grasinę Hitleriui iškelti aik
štėn tiesą apie reichstago padeginą. < r

Kruse įvardijo i ir kitus-smogininkus, kuriems buvo 
pavesta atlikti tą-provokatorišką darbą. Po to, kai jiė 
savo uždavinį išpildę, jie vienas po kito paslaptingu bu- 
du išnykę. ... ‘

Vokietijos: parlamento -* rūmųi padegimą Hitleris pa
naudojo komunistų ir socialdemokratų apkaltinimui. Pa
siremdamas šita provokacija, ? jisai uždraudė'kairiąsias 
partijas ir uždarė jų spaudą ‘už- keleto dienų; ppeš vi
suotinus rinkimus. To dėka jisai rinkimus “laimėjo” ir 
paskui įsteigė savo kruviną diktatūrą.

Tačiau ne vien tik Amerikos 
Darbo Federacijos 'vadai “par
duoda” 'darbininkus.- Juos ‘‘par
duoda” ' ir prezidentas .’Rooser, 
veltas, ir visoki kiti “pardavi- 
kai”. ?

“Pats” ’ 'Bimba savo 'laikrašr 
.tyje 'šitaip šviečia susipratusius 
proletarus: ;

“Komunistai sako • tikriau- 
. šią ; tiesą, • Jog -kapitalistinė 
valstybė ir jos valdžia yra 
slopinimo, kriušinimo ir iiš- 
naudojimo mašina prieš ‘dar- 

. bininkų klasę. Tą tiesą vaiz
dingai -įrodė streiklaužiai de- 
' mokratai Rooseveltas ir jo 

generolas Johnsonas. Ją pa
tvirtino republikonai guber
natoriai ir* socialistai miestų 

•majorai1 (? — ^N.”-Red.).”

“Socialistus miesto majorus” 
tas bolševikų pryceris pridėjo 
čia, žinoma, tik dėl saiko !$il? 
numo. Nes nei San Frąncisco 
mieste, nei artimose vietose, 
kurios buvo įtrauktos į genen 
ralinio streiko sukurį, jokių so-, 
cialistų majorų nėra.
' Tačiau mes iki šiol nežino
jome, ;kad Rooseveltas “strėik- 
laužiavo” San Francisco’je; kuo
met tenai ėjo visuotinas streir 
kas. Laikraščiai rašė, kad pre
zidentas tuo laiku kur tai ojkėa 
ne, važinėdamas laivu, atosto
gavo. Bet Bimba — sena‘ ir 
gudri bolševikiška varna, tiku 
rios toki laikraščių pranešimai 
apgauti negali. Jisai užuodė, 
kad Jungtinių Valstijų prezi
dentas buvo tarpe streiklaužių 
San Franciseoje! . \

.. ??, t . '..‘V' ”

L ji. ^sĮpyš): ,

—Na,opadėkim sau,)priežas
tis čia ^kvailas dalykas, — Jur
gis pareiškė: — 'Zarudinap 
gyveno'žinomuose rateliuose.^

-Llrf tas, kad jis .gyveno to
kioj-kvailoj i'kompanijoj, .ir 
tasį'kad jai patikti,; liudija .tik
tai tą, -kad ir: jis pats kvailas! 
—Ivanovas ^paspaudė iipečiais.

Jurgis : tylėjo -mašinališkai 
trindamas pirštus. Jam buvo 
kaip ir nemalonu taip kalbėti 
apie' mirusį 'žmogų, nors jis ir 
nežinojo’ kdfįSį <

—iNa,; gerai... Zarudinas — 
tas suprantama, )o Balaveiči- 
kas..J'Ot, memaniau! — aukš
tai .. pakeldama ■ antakius 'ne 
griežtai užkalbino Lėlė. — Ko
dėl gi-jis? ,

—O Dievas jį Žino, — Iva
novas .pasakė: —: jis visuomet 
buvo, koks tai nesubrendęs....

V*:| po rarika Lėle paikiaus
—Į1 smilkinį... -Šūvis

le. '
■ •Šūvis 'prasi-, 

mušė per, dt,1 šičia... ir atsiniji*-’ 
še į lubas...

—Iš < ibrauningo ? —! kaž ko
dėl > Jurgis:/paklausė.

-^Iš‘ įbrauhingo.,. Biauri - sce
na. Smagenimis anikrauju dar- 
.gbsiena- sutaškyta,*io jo veidas 
visas apdegintas,., taiip L. ITai 
baisu,; kaip jis tiiręjo drąsos!,..

Riazaneovas,* dr včLmusijuo- 
kęs, paspaudė pečiais.

-^Stiprus vyras!
—Nieko- sau, 'Stiprus veiki

mas!—kaž kodėl f patenkintas 
linktelėjo galvą Ivanovas.

—-Nsąmone! — /.Jurgis • su-i 
siraukė. ;;

Karsaviniutė žvairom pa^ 
žvelgė į. jį. ,

rite!
r Jurgis {pamanė, kad phts 

Riazaneovas ..netoli nubėgo 
nuo .tvirtojo sutvėrimo, bet 
nutylėjo • ir "dargi "džiaugėsi, 
kad ’Riazanoovas pradėjo gin
čytis su1 Karsaviniutė, abu- gan 
drąsiai apkaltiridami Bailiną.

Karsaviniutė; pastebėjus ant 
Jurgio veido nepasitenkinimo 
Išvaizdą, nutilo, nors jai sie
los gilumoj (patiko ^Sanino j ė- 
ga ir griežtumas,1 ir ktrodė vi
siškai "neteisinga ■ tas, ’ ką sakė 
Riazaneovas apie kultūringu
mą. i Ir taip pat, kaip Jurgis, 
ji suprato, kad Riazaneovas 
ne t apie tai kalba.

O Ivanovas. supykęs „pradė
jo-ginčytis.

—Pagalvok! Aukšto laipsnio 
kuituringumas: i nušauti • žmo
gui nosį arba įvaryti į pilvą 
geležinę ■ kulipką!

—Ar geriau kumščia įi kak- 
-47.V.

". —Mdno > nuomone, tai -j au 
geriau! • Kas :gi ’ kumštis! Nuo 
kumščio, -jokios-. blSdies! Iššoks 
guzas, paskui ir nieko... Nuo 
kumščio žmogui 
melsimės!...

-We .* lame. gi dalykas!
—O >kur? —

nebus > jokios

įtartinai su- 
kneipė^savo plonas lupas Iva
novas. —Mano nuomone, peš
tis visiškai '.nereikėtų.,, kam 
netvarką kdlti! O jeigu jau 
peštis, tai peštis itikrenybej e 
be. ypatingo viens kito sužtdor 
j imo!... Aiškus y dalykas I...

—Jis jam vos* tik akies ne
išmušė!
■Riazancovas.
suž Mojimo ” I ,

—Akių, suprantama.„ Jeigu 
išmuš1 akį, tai Mėliai to žmogui,

mvironija, prikergė
Gerai — “be

bus nuostolis, bet visgi akys 
niekados neatlaikys taip, kaip 
kojos! Tegul .bus ir be 'užmu
šimo.

—Visgi Zarudinas žuvo!
—čia jau jo paties valia!

• Jurgis -dvejodamas glostė 
barzdelę.

—Tikrenybėj aš tiesiog ipa- 
sakysiu
buvo • malonu, kad jis . pasa
kys visiškai nuoširdžiai: — 
dėl manęs visgi šitas klausi
mas neišrištas...-ir aš nežinau, 
kaip pats pasielgčiau buda- 
ųnas 'Sairino vietoje. Peštis 
/dublyje, suprantama, butų 
kvaila,*/bet ir-kumštimis muš
tis nelabai-gražu!

—Ką turi daryti ! tas, kurį 
prie to priveda? — Karsavi- 
niutė; paklausė.

• Jurgis paspaudė pečiais.
—-Ne, jeigu ko.gaila, tai gai- 

la Salaveičiko, — Riazanco- 
vas. patylėjęs pasakė, bet jo 
patenkintas ‘veidas ’neatatiko 
jo .žodžiams.

Ir staiga atsiminė, kad dar
gi niekas nei nepaklausė apie 
Salaveičiką ir dėliai to ^ vi
siems pasidarė 1 nesmagu.

—Žinote, kur jis pasikorė? 
Po ambarais, šuns Jjudoj... Pa
leido šunį nuo retežio ir pasi
korė...

Vienu ' kartu Karsaviniutei 
ir Jurgiui ausyse . pasigirdo 
plonas i,balsas: “Sultanas, tu- 
»bo!”

—Ir, paliko, suprantate,, raš
telį, — tęsė "Riazancovas I to
liau, nesulaikydamas linksmo 
žvilgsnio akyse. — Aš tą rašte
lį nusikopijavau../ juk/žmoniš- 
kas dokumentas, a?

Jis išsiėmė iš; šoninio kkiše- 
niaus užrašų knygutę-

—Dėl -ko man:įgyventi, kuo
met pats nebežinau,'kaip rei
kia gyventi. /Tokie ''žmones, 
kaip aš, negaili sutbikti laimės 
žmonėms, —(perskaitė Ria- 
zancovas ir visiškai -nelauktai 
neramiai' nutilo.

Kambaryj pasidarė' tyla, lyg 
per šituos žmones bbutų perė
jęs kieno tai išblyškęs skau
dus šešėlis. Karsaviniutės akys 
apsiliejo fetambiom ašarom, 
Lėlė paraddo, o Jurgis, skau
džiai šyptelėjęs, nuėjo prie 
lango.

—Tai ir * viskas, — Riazan- 
covas mašinališkai < pridūrė.

—Korgi f‘dar daugiau”? — 
virpančiom lupom sumurmė
jo Karsaviniutė.

(Bus daugiau)
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APIE SLA. SEIMĄ.

kus oras svetainėje, kičri ne
turėjusi ventiliacijos į? — 
“N'.” ’ R^d.), lijgi organizacijos 
viršitiinkų raportai -ir >bloga’ ‘‘fi- 

Mr moraline * padĄtis” 
stoka Tratenta-

Specialis “Am. Lietuvio” re
porteris, rašydamas savo įspū
džius iš SLA. seimo Detroite, 
sako, kad delegatus slegęs troš-

nansine 
Susivienijime, “stoka fraterna- 
iliškos dvasios”. 'Teigiamąsias
seimo -puses5 jfeai1 pažymi - taiįp:

“Vien tik tuomi atstovu 
dauguma patenkinta, kad da
linai suardė Gegužio olįgarr.

Hitlerio diktatūroje prasidė
jo skilimas ir žiauri vidujinė 
kova už pusantrų metų po jos 
įsikūrimo. O klerikališkai-fąįšis- 
tiškas Austrijos diktatorius 
Dollfussas susilaukė atviro pa
sipriešinimo iš savo bendradar
bių pusės jau mažiau kaip už 
pusės metų po respublikos > su
triuškinimo.

Pereitą sekmadienį viename 
Vienos laikraštyje (“Arbėįter 
Sonntag”) iškėlė viešą protes
tą prieš valdžios terorą Vienos 
vicė-burmistras Winter, kuris 
po fašistiško 
trijoje eina

1 gas.
. ...-„.A UV

perversmo Aus 
burmistro purei

‘ šituo ‘laiku kartu ? atvažia
vo - Riazaneovas • »ir atėjo' Kar
saviniutė. Jie susitiko vartuo
se, 'ir-dar ant antro aukšto pa^ 
sigirdo . aukštas,'inedagirstas — 
klausiantis f ‘liiiksmas : Karsavi- 
miutės ' halsas ar žaidžiantis 
juokaujantis Riazaneovo bal
sas, kokiu jis visuomet .kalbė
davo su gražiom jaunom mo
terim,

-^Anatdlija.u -Paulovičiku, 
“iš- ten”, — ^išreikšdama ne
laimės dėmesį, . pasakė Karsa 
viniutė, pirmoji . įeidama į 
kambarį. j

Riazaneovas įėjo, . juokau
damas, kaip visuomet, ir dar 
eidamas užsisukę papirosą. s

—Na, .ir dalyk ai! —f p asakė 
jis,|'pripildydamas 1 visą- kamr 
barį balsu, sveikata ir„ pasiti
kinčiu • Jinksmumu.

—Matyt, kad musų 'mieste 
greit ir jaunimo nebeliks!....

Karsaviniutė tylėdama atsi
sėdo, ir jos gražus veidas bu
vo susimaišęs ’ir susijaudinęs.

—Na, • pup&shkcjkit, —Uvau 
novąsjpasdkė.

—Ką, —j,pakeldamas anta
kius’, kaip- ir. Lėle, ir vis juo
kaudamas, bet jau ne taip lin
ksmai, kalbėjo “Riazaneovas. 
—Tik spėj us vakar Išeiti ‘ 48 
klubo, žiuriu, nbėga kareivis.;. 
Jų didelybė,-sako, nusišovęs.,. 
Aš pasiėmiau vežiką ir ten... 
Nuvažiuoju,, o 4en jau kę ne 
visas,.pulkas... Guli' lovoj, • jo 
kitelis' ’ netvarkoj...

—O:'kur‘ Jis 4oi’ė ?”•*--; žin- 
geidaudama.mBsikabinus jam
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RADIO Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULĄW

na

Lietuvės Akušerės
Ofiso Tel. Boulevard 5914

Išvažiavo Atostogų

tonai ar

PADĖKAVONfi

LAIMIAM PIGIAU NEGU Kili

Advokatai

Konservuos bedarbiu 
užaugintas daržoves.

Depozitai H a 1 s t e d 
Exchange National 
banke-$3,114,561.76;

Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginja 0669

specialistė
ted St

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sta. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

25 METI! PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Prizai ir medaliai 
seniems Chicagos 

gyventojams

Ęxchapgę National 
balansas, parodus banr 
liepos 13, sako, kad 
depozitų turėta $3,r

Ofiso Tek Boulevard 5918 
Rez. Tel Victory 2848

West Town State Bank Bldg.
2400 West Madison Street 

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

Namu telefonas Brunswick 0597

Radio klausytojų .aįydai.
šiandie, 7-tą valandą Vaka

re, stotis WGES, 1360 kilo- 
cycles, perduos nuolatinį ant
radienio radio programą, leid
žiamą pastangomis ir lėšomis 
Peoples Rakandų Išdirbystęs 
Kompanijos krautuvių.

Pręgrame dalyvaus daini
ninkai, daininipkės,. muzikai 
ir kalbėtojai. Ir Čjalis Kepure 
dalyvaus su naujų jupkų rin
kiniu, o prie to viso bus.la
bai gražios muzikos, įdomių 
kalbų bei žingeidžių ir svar
bių pranešimų- Tai bus gra
žus ir įdomus, programas. To
dėl reikia nepamiršti jo pasi
klausyti. — XX.

dėjo banko išduodamų paskolų 
suma. Bankas sako, kad tie 
faktai parodo nuolat augantį 
pasitikėjimą banku,, pąsįreiš^ 
kiantį apylinkės gyventojų tar-

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 
Seredoi pagal sutarti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

A. K. Rutkauskas, MJP.
4442 South Western Avenud
x Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai, ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas- 

4631. South, Ashland Avė. 
TeL Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell St 
Tel. Republic 9728

756 W. 35th Si.
(Cor. ęf 85th and Halsted Sts.) 

Gyvenimo, vieta 8189 S. Lowe Ava.
Tel. Victory 5904 

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

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco

D. Kuraitis yra vienintelis 
tarp lietuvių Buick ir Pon- 
tiac automobilių pardavėjas* 
Iki jis sugrįš biznio reikalus 
pavedė tvarkyti Kaštui Sabo
niui.

Išvažiuojančių 
Ghięagoj 
pokįlis, 
apie ,150 jų artimiausių drau- 
gų. Programo laiku nekjjrię 
dalyviai pąsąkė atsisveikini
mo kalbąs. Muzikėlėj progra
mo dalyje dalyvavo Peoples 
Furniture Go. radio kvartetas, 
daimninkasrsolistas K. Sabo
nis ir daugelis kitų.

Programų! pąsib.aigus, kaip 
12:45 v., draugiškoj publikos 
nutaikėj pp. Kuraičiai ir Mil- 
leriai atsisveikino su drau
gais, sėdo į “Lietuvą op Bust” 
Buick automobilių, spustelėjo 
gęsą ir, išnyko iš musų akių. 
O mes,, dar po stiklą alaus iš
traukę skirstėmės.

SlUSKiTPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

įvyko ^Pirmyn” 
SLA. 139 kuopos 

piknikai
šeštadienį vakare Wm. Dam

brausko ūkyje įvyko “Pirmyn” 
choro naktinis piknikas, į ku
rį sutraukė nemažas skaičius 
choro narių ir rėmėjų^ Tai bu
vo antras panašus parengimas 
šį sezoną ir pasekmingas, kaip 
ir pirmasis.

Roselando SLA. 139 kuopa, 
kuri stropiai rengiasi naujų na
rių vajuj ir pasiryžusi kuopą 
gerokai padidinti, surengė drau
gišką pikniką sekmadienį, Wa- 
shington Heights miškelyje, 
prie 106-tos ir Loomis gatvių. 
Atsilankė nemažas būrys rose- 
landiečių ir • lietuvių iš kitų 
miesto įalių. Tarp kitų, daly
vavo SLA. centro iždininkas 
adv. K. Gugis ir Dr. A. L. Grai- 
čunas. Adv. K. Gugis, kalbėjo 
į susirinkusius. X.

-United
Banko 

ko stovį 
tą dieną 
114,561,76, apie 10 kartų dau 
giąu negu, 2 metu atgal. Depo 
zitąi augo po $100,000 į mene

Banko stovis yra. geras, spė- 
jant iš balanso, nes tj#i ant 
rankų $1,767,974.04 grynais pif 
nigais, $20,000.00 MGall loans”, 
$468,783:96 valdžios bonais ir 
$481,313.82 gerais Šerais,.kurių 
dabartinė vertė yra $25,000.00 
didesnė negu banko knygose 
paduota, vertė.

Be to, pastaruoju laiku pa,dir

Suprantama,* laike atostogų 
daugelis žmonių gerai pasilsi, 
įgauna daugiau sveikatos ir en
ergijos, kad grįžus dar su di
desne energija stojus darban.

Taip mano daryti ir Mr. Kan
te? : pažuvauti, pasilsėti ir įgy
ti daugiau Sveikatos,

— Susiedas.

DR. V. A. ŠIMKUS
» GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vaL, Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.v 

Tel Boulevard 1401

Liepos 20 d., 1-mą vai 
ktį pp. Kuraičiai ir vMillerįai 
apleido Chicago. Su Buick au
tomobiliu važiuoja į Lietuvą. 
Jie mano atlankyti rytų ir va
karų Europos valstybes. .Jie 
važiuosią ir į Sov. Rusiją. 
Ten apsistosią tūlą laiką, susi
pažinti su darbininkijos būk
le Sov. Rusijoj. D. Kuraitis 
pasižadėjo tik “Naujienoms” 
rašyti žinias ir įspūdžius savo 
kelionės. Lietuvoj Kuraitis bu 
siąs tuo laiku, kada bus lau
kiama Leit. F. Vaitkaus atu 
skrendant iš Amerikos. “

į Ameriką; semausiai 
semaųsiam veteranui,

1646 West 46th St
TeL Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th .<3t
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

Įdėliai banke paaugo beveik 
10 kartų per dviejus metus; 
bankas tvirtas grynais pini? 
gaiš

D. Kuraičiai ir Mille 
riai išvažiavo į 

Lietuvą

Illinois Emergency Relief 
Commission, kuri rūpinasi 
Cook apskričio bedarbiais, už
laiko kelįus plotus daržų. 
Bedarbiui šeimynos, viso 6»- 
000, turi po vieną sklypą, 5,- 
000. kvadratinių pėdų dydžio, 
kuri prižiūri ir augina daržo
ves. Dalį tų d,ai$ovių bedar
biai sunaudoja vasarą,, bet da
lis atlieka nesunaudota. Kad 
tos daržovės nenueitų nie
kais, IĘRC įsteigė konserva
vimo (“kenavimo”) stotį prię 
9014 Brookfield avė., Brook- 
field. Ątlikusios; dąržovės bus 
paimtos nuo bedarbių, k<mser 
vuotos ir grąžintos atgal skai
dinėse (kenupse). Pernai to
kiu budu buvo konservuota 
virš 100,000 svarų, daržovių.

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
go je ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Chicagos gyventojams, kurie 
gimė šioj šalyje; seniausiam 
vyrui ir moteriukei, kurie imi
gravo 
porai,

Jbseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS.

Dienomis Mieste 
163 W. Waahingten Sic

cago, III., išvažiavo atostogų j 
Sodus, Mich.

Michigan:valstijoj, netoli nuo 
Michįgan ežero, Mr. Kanter -ke
tina išbūti visą savaitę, tai yra 
nuo liepos 23 iki 30 dienos.

Bięny paliko atsakančius sa
vo įpėdinius: sūnų ir dukterį. 
Jie jau yra patyrę tame bizny
je ir jums suteiks gerą patar
navimą visada.

Nathan Kanter ketina sugau
ti didžiąųsią žuvį laike savo 
atostogų^ Juk beveik kiekvie
nas, laike atostogų bando su
gauti žuvį, ■ jei ne didelę, tai 
kad ir mažą, o paskiau savo 
draugams pasakoti, kiek turėjo 
“funių” gaudant itas žuvis ar

ROZALIJA SH1MKIENĖ 
Po pirmu vyru Žutautienė, o 

xpo tėvais Vismontaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

liepos 22 dieną, 8 valandą va
karo 1934 m., sulaukusi pusės 
amžiaus, gimusi Tauragės ap- 
skr., Nąumiesčio parąp,, Rięm- 
ženčiu kaime. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Pąliko didelia
me nuliudime dvi dukteris Ma
rijoną žukienę ir žentą Vincą, 
ir Ąnastasiją Adams ir žen
tą Adolfą, du ppsunius Petrą 
ir Juozapą Shimkus, ppdukrę 
Antaniną Vistortieng, šešius 
anukus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3432 South 
Morgan Street.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, liepos 26 dieną, 8 vai. ry
to iš nanu i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią kurioje ąįsiT 
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o. iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Rozalijos Shim- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Posunai, Roduk- 
rė ir; Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Atsilankykite! Ruiki valgykla, skanus valgiai ir gėrimai!
Svetinė t Šokiams ir mandagus patarnavimąs VIJSAI VELTUI 

Dariaus m Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų 
“MOVIES” rodomi šeštadieniais ir sękmadieniais.

7U3?HUANIAN viela
11212 So,, :Western A,ve., Chicugo, JJL:
“MOVIES” pądąpyfą sjįa^ikuno Stedijej, 3,315 S, Halsted, St,; Gįiięągp

Dar apie ‘‘pustelninką”
CICERO. — No. 168 “Nau- 

jienose” Senas Petras rašo apie 
lietuvį J. Kapočių, kuris gyve
na: urve, prie Morgan s'treet ir 
37 Place. Taip, jis ten gyvena. 
Nuvažiavau jį aplankyti.

Kalbinau jį eiti ant mano 
ūkio padirbėti, lauke ar prie 
namų. Bet jis atsisakė eiti.

Jeigu J. Kapočius pakeistų 
:nuomonę arba atsirastų kitas 
apysenis žmogus, kuris norėtų 
dirbti ūkyje, kreipkitės sekan
čiu adresu, R. IPosenka, 1417 
South 49th Ct., Cicero, III.

Simon M. Skudas
GRAB.ORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
TeL Monrnę 8377'

JOHN B, BORDEN
. LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Germąk Roąd (W> JSL 
Ofiso. valandos: Kasdien/ nuo 9 iki. 5» 

Vakarais: Panedėlio, Seredog ir 
Pėtnyčios 6 ;iti 9.

Telefonas Canal.1175 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefoną*. Republ|a.96(M)

Visiems gerai žinomas Na
than Kanter, Lietuviškas žydu
kas, prezidentas Mutual Liųuor 
Co., 4707 S.jHalstęd St., Chi-

Phonę Canal 6122
DR. S. BIEZIS
RYTOJAS , IR CHIRURGAS

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausįai 
^ęikale. meldžiame atsišąukti,, o mu- 

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

. Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI.
Tel Clęero 6927

Ci ane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. I1L

Lietuvių Dienos 
ženkleliai

/ I

Įsigykite dabar lietu
vių dienos ženklelius.

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotą vietą lietu
vių dienos programe — 
rugpiučio 5.

Su Lietuvių dienos 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade.,

Ženkleliai parsiduoda 
po 35c.

Draugijos ir kliubai 
gali pirkti savo na
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

Ženklelius galite gau
ti Lietuvių Dienos Ko
miteto ofise, 2324 So. 
Leavitt St, telefonas 
Canal 1678.

DR. YAITUSH, OPT.
UETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-! 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kiekvienais metais Chicago- 
je yra rengiamas “Old Set- 
tlers” piknikas, kuriame se
niausioms Chicagos gyvento
jams. yra duodamos dovanos, 
medaliai ir kiti atžymėjimai.

60-tas iš eilės toks piknikas 
įvyks rugpiučio 6 d., River- 
view Parke. Apart įdomaus 
programo, įvyks specialūs ce
remonijos, laike kurių bus su
teiktos dovanos ir atžymėji- 
mai seniausiam ir seniausiai

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją sv 

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

JUZEFĄ VASILIAUSKIENĖ 
po tėvais Petrauskaitė 

kuri mirė liepos 19 djąną^ 1934 
ir palaidota tapo liepos 21 dk, 
o dabar ilsis šv. Kązirruero 
kapinėse, anginai nutilusi ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai pąskųtipį pa
tarnavimą ir palydėjo ją i tą 
neišvejigiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą ii mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvayusięms laidotu? 
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, Kun. S. Joneliui, kuris 
atlydėjo iš namų i Nekalto Pra
sidėjimo Panelės bažnyčią ir 
Kun. A. Valančiui už pritai
kintą pamokslą bažnyčioje- ir 
ant kapiniu ir už pamaldas už 
jos sielą; dėkavojame grave
riui John F. Ęudeikiui, kuris 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją i 
amžinąsti, o mums palejigyjRO 
perkęsti nuliūdima ir rūpes
čius, dėkavojame gėlių aukau
tojams, grąbnešiams ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylima, moteris ir 
motinėlę sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje ir lauk mus ateinant 
pas save. Nuliūdusi — 
______ Vasiliauskų šeimyna.

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

Tel. Kenwood 6107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:*

Nuo 10.iki 12 dieną, 2 iki S-no pietų
7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone Plaza '2400*

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Rhonę Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

išleistuvėms 
buv.o suaugtas 

kurį

Amerikos Lietuvią Daktarą
----------SasgĮfoi-ttaidv

Tel. Ofice Wentworth 6880
J?®** ®yde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai?
6900 So. ]

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrai seredomii

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

/y Kreivas Akia
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
756 West 35th St.

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

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

Dr. Charles Segsi
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOJ

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

Phone MIDWAY 28S0
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

DK. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6t8 v. v. Nedčlioj pagal sutarti

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau 

gijos Nariai._________

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

• Gerai lietuviams žinomas -per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaįku pagal nau
jausius metodus X-Rąy ir. titotiua 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL. netoli Morgam SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakarai 

Tel. Canal 8110: 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar< Central 7464

Ofiso Tel. Cąlumet 6898;
Rez, TeL Draxel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Moterišką. Vyriškų, Vaiką ir vi»ą 
chronišką Ilgu 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos! 2—4. 7—9. vaL. vak. Na- 
dėliomis ir šventadieniais 10r*12 

dieną.

I i į ...IIII'l!'.M iumw;

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja v daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jeį skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos. nuo 9^30 ryto, įki 8:30 va
karo. Room 8. Nedčlidms uždaryta-.' 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523Juozapas Eudeikis 

ir Tėvas
Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 

Laidotuvėse.Pašaukite.......
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(beturime sąryšių, su firma tuo 

pačiu vardu)

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes.; pąlajdoįąme už $95. Už iškilmingas, 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, kiarabonas, pąlraos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas priren girnas ir musu malonus pa
tarnavimu Ijudnęje vąįaądęję, -r- ūž vigą pftgrabą $250.

J •
EULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michįgąp.Ave, ^2$$ W. 6U St.

■■■»» m ■**■■!■ ■■ ** 1^' >■» 1^ ■> H.wun« »»< ♦ * *- ■*

BOLESLPVAS ŽUKAUSKAS j 
Persiskyrė ąu šiuo, pasauliu 

liępos 23 diepą 4 valandą pę : 
pietų 1934 m.,, sulaukęs pusės » 
amžiaus, 'gimęs Lietuvoje. Ame- . 
rikoję išgyveno 30 męfcų, Pa- ; 
hko dideliame nuliudime m<?'' : 
tęri Jįevą, po pirmu vyru ; 
Dzjnz.oiętienę, podukrą Bose į 
Ręttinger, žentą, anūką ir gh ! 
minės, o ! Lietuvoj seseri Bru- j 
nisląva. Kūnas. pašarvotas, ram 
dasi 3515 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks • ketvirta- a 
dieni, liepos 26 dieną, 8:30 
vąl. ryto,..iš namu i šv. J,ur-. 
gio parapijos bažnyčią, kuria?* 
fe atsibus gedulingas pamal-< 
das už, velionio, sielą, a >. iš ten - 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapjnes.

Visi A. A. Boleslovo Žukuu-1 
sko giminės, draugai ir pazj-g 
stami esat nuoširdižiai kvie
čiami dalyvauti ląįd^uvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukra, žentas 
ir Giminės. "" s

Laidotuyėse .pątąrnanja grut^ 
barius Lachavich. Tęlefępąs 
Canal 251^

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CH
2515 W. 69tl

Ofiso valandos 2 iki 5
Ofiso telefonas Hemlock 6141

.  rji'T"  1 1 ... ■iijui u

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel, Boulevard 4139

DR. MARGERB
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Graboriai
Telefonas Yards 1188 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turty automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Valandos: — 1—8 ir 7—8, 
S'Bredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. Californią Avęnue 
Telefonas Republic 7868

■■t"*'   ■« r < ii       .'ii".!,

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiia, 46.

Qfiąn
■ Namą

Mrs. Anelia K. Jarusz
i Physical Therapy
B and Midwife

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir. tt.

Moterims ir-mer- 
gminoms patari? 
mai dovanai.

Ręęahontas minę rąniĄ f 
dagiau $7.00 už. toną

TEU RĘRUBLIG 8402

So. ASHLAND AVĖ. 
jio. 2 iki 4 ir nuo. G. iki. 8 
ėlioj pagal sutarimą 
bLi Boulevard- 7826 
lai. Prospect 198Q

' ' 'I ■ i'ifei/‘Ii”' ■. iį -i' ■ ' A '.,'4 ..
„.?■ ' |||7'"7', -
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Antradienis, Liepos 24,

PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADSPasaulio Kermošius

World’s Fair
L\\nv

Lietuviška Įstaiga

International Exposition

MADOS MADOS

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

19 galvijų, 2 ark

CLASSIFIEDADS

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Lietu- 
didžiau

your 
next 
that

Šimtmetis Progreso
A Century of Progress

Naujie-
atsilankė clevelandiete

jį nušaus...
Išduokite...

Tame nėra nieko 
kuždėjo jai į ausį iš-

akerių far- 
visais įrankiais ir gyvuliais.

Help W aute d—Female
Darbininkių Reikia_____

L, 1934. sa-
14 gatve ir 49 Ct

Kitų kolonijų lietu* 
viai “Naujienose” ir 

Pas. Parodoje

priverstas nar- 
ą mažą pasiulijimą.

Maža narine mokestis.

ir rendauninkų reikalais. Mes 
Atdara kasdien nuo 

vai. vak. šventadie- 
įžymus

Gražiosios Lietu 
vaites!

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.,

REIKALINGOS patyrusios mer
ginos prie plunksnų papuošalų. 30 
E. Randolph St. Room 512.

2759
2759

•riai ne ........ ,
ir graži suknele

SLA 178 kp. šaukia 
susirinkimą Lietuvių 

Dienos reikalu

jam nenorėta 
Jam siūlyta praleisti 

metus kalėjime, už 
Bet vienu rankos pa-

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

PARDUOSIU ar mainysiu 2 aug- 
štų medini namų iš priežasties se* 
natvės. 8630 S. .Union .Avė., 2-ros 
lubos iš užpakalio.

- Kuriai panelei arba mote- 
patiks ši labai elegentiška 

‘1? Ją lengva pasi
siūdinti ir be abejo ne daug kaštuos. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 
;36k 88 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
jčutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dępt., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Business Ciiances
Perdavimui Bizniai /___

TAVERN pardavimui, nuolatinis 
biznis per visa dieną, geras lysas, 
nebrangi renda. Pigiai už cash. 
69 W. Van Buren St. Basementas.

80 AKRŲ farma, geri budinkai, 
visas stakas, randasi Bravo, Mich. 
Parduosiu arba mainysiu i gera biz- 
niava narna. Atsišaukite 7 vakare 

3847 W. 66 St.

O tuo tarpu mergina raudo
nuose rūbuose pranyko. Ji bu
vo Dillingerio mylimoji. Ji my
lėjo drąsųjį banditų, kurio šim
tai policijos negųsdino, kuris bu
vo vyras, tikras vyras su 
“plaukais ant krutinės”. Jis 
jai imponavo. Ji jam atsidavė...

Bet nepastovi toji moteriškės 
širdis. “Pamylėjau vakar, pa
mylėjau šiandie ir dar kartų 
pamylėčiau, jei bernelį aš regė
čiau mėlynoms akelėms”. Ir 
pamatė ji kitų bernelį su mė
lynoms akelėms...

“Bet-kų gi Johnnie sakys, 
jei jis sužinos? Jo kerštas bus 
baisus. Kas-gi daryti? Pinigų 
neturim, negalime pradėti gy
venimo, negalime išvykti kur 
toli j Afrikų, Pietinę Ameriką, 
kad nuo jo pasislėpti...”

“Išduokit jį, pasakykit poli
cijai.. Jį pagau 
Gausite $15,000..
Išduokite 
blogo...” 
eities ieškančios mintys

Prieš juodaplaukį iš už še
šėlių užslėptų kampų pasirodė 
dar kiti nepažįstami vyrai. O 
gal pažįstami, peš juos pama
tęs juodpįai/kis staigiai stabte
rėjo nustebęs, skubiai metė 
žvilgsnį užpakalin, į šonų. Jo 
lupos neprasižiojo, bet rankos, 
kojos lyg prabudo iš gilaus mie-

Kaip ir pernai, lietuviai iš į- 
vairių Amerikos kolonijų, trau
kia į Chicago, kad pamatyti Pa
saulinę Parčdą. Beveik su 
kiekvienos savaitės pabaiga at
vyksta nauji lankytojai, kurie 
niekuomet nepraleidžia progos 
atlankyti ir “Naujienas”.

Svečiuojasi p. V. Folertas
i <• ’

Pirmadienį į “Naujienas” už
suko ir apžiurėjo spaustuvę ir 
redakciją Vladas Folertas, iš 
Toronto, Canada. 1 Buvo Chica
go j e ir pernai, bet vėl nutarė 
atvykti. Pernai atsilankęs ne
turėjo progos užsukti J “Nau
jienas”, tad šįmet pasiryžo bus
tinai tai padaryti. Jis apsisto
jęs pas dėdę p. Antanų Vaiš
vilų, 4809 West 23rd Place, Ci
cero, III.
Lankėsi clevelandiete p-lė Obe- 

* lieniutė
'šeštadienį po pietų 

nose1
p-lė Obėlieniutė, dukrelė p. Obe- 
Jienio, “St. Clair” kepyklos sa-

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 gydymų 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. Pomirtine $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 
C ANA L 0117; musų atstovas at
vyks Įrašyti Jus Draugijon.

“Biograph” kinomatografas, 
Northsidėje, 2433 Lincoln avė.

Teatras pilnas žmonių, nema
tyti nei vienos tuščios kėdės. 
Ekrane mirksi scenos iš filmo 
‘ Manhattan Melodrama”, ku
riame atvaizduojami darbai ir 
likimas žmogžudžio, kuris ne
žinojo, kuomet mesti savo kru
vinų amatą. Piktadaris ekrane 
ži/dė žmones, kad $u vienu šū
viu uždirbti duonos kąsnį—be 
sunkaus darbo ir be didelio var
go; žudė tuos, kurie bandė pa
kišti jam kojų; žudė, kad ap
ginti savo draugus. Bet jis nu
žudė vieną žmogų perdaug ir, 
jeigu užtektinai įerzinta, griež
ta policijos ranka jį stfčiupo.

Nors jo rankos ir buvo ryš
kiai raudonos nuo kraujo nesu
skaitomų aukų 
keršyti, 
likusius 
krotų.
mojimu piktadarys atsisakė. Jis 
nenori mirti pamažu, po trupu
tį kasdien...

Jei mirti, tai mirti iš karto.
...Berys kalėjimo sargų, gink

luoti, budrus. Viduryje jų 
piktadarys, kuris nežinojo kuo
met mesti kruvinąjį amatų. Pa
mažu niūri procesija traukia 
dar niūresniu koridorių, kurio 
gale mažos, sunkios durys pra
siveria ir įleidžia būrį j vidų. 
Durims prasivėrus akys pastebi 
metalinį kaušų, metalines ran
kų juostas ir iš jų einančias 
vielas. Tos juostos ir kaušas, 
dalys juodos kėdes, į kurių at
sisėdęs, niekas gyvas neatsišto-

VIENA SYK GYVENIME pasi
taikąs didelis bargenas, Storas ir 2 
flatai. Savininkas 
duoti už pirmi,, 
gera vieta dėl šaitano.

4641 Wentworth Avė.

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

; . Z

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. 

Mieors

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . čia tu
rėsite <‘good tinie”.
A. Chernauskas Tavern

^3204 So< Halsted St.
Victory 8477

FARMA PARDAVIMUI; 120 ak 
rų, pusė miško, 
1181, 2 kiaulės, ivv , viovy, ovuuani 
daug budinkų, netoli miesto, prie 
gero kelio, ežeras 
lio; $6,000; $4,000 cash 
$2,000 ant 20 metų po 4 
tus.

Kaip Mirė Baisusis 
Dillinger

viniko. Clevelande ji lanko 
Notre Dame mergaičių kolegi
jų. Atvyko į Chicago kaipo de
legatė į Sodality organizacijų 
konvenciją, sušauktą ryšy su 
kova prieš negegistinus filmus, 
•kurių dabar veda katalikų or
ganizacijos. Prie progos ap
lankė Pasaulinę Parodų, kuri 
jai labai patiko, ir “Naujienas”, 
čia, sako patyrusi daug įdomių 
dalykų apie laikraščio leidimo 
darbų, kurių pirmiau* nežinojo.

Bostoniečiai pp. Moliniai
O iš Bostono Chicagon atvy

ko pp. Jonas ir Adele? Meliniai 
ir apsistojo pas p.p. Balčiūnus, 
4601 South Fairfield avenue. 
Aplankę Pasaulinę Parodą, į- 
domiausias Chicagos vietas. 
Taipgi būtinai norėjo pamaty
ti ir kaip spaustuvėje “iškepa
mos” “Naujienos”, nes nuo pat 
jų įsisteigimo iki šiai dienai 
dienraštį skaito ir jį remia. 
Yra malonus ir draugiški žmo
nės.—Povilas.

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

v Jnc„
1 Chicago lOfisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
' Distributors

4352 So. Mozart St.

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
4858 So. Halsted St. Chicago. HL 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Ranka staigigai siekė j pilkų 
kelnių kišenių. Elektros švieso
je suspindėjo revolveris.

Bet ir revolveris nespėjo prą- 
bilti, nes pirm negu jo pirštai 
palietė gaidelį, sugaudė nepa
žįstamųjų vyrų revolveriai ir su 
dviejomis kulkomis krutinėję, 
juodplaukis krito ne ant šali
gatvio, bet ant ielos akmenų... 
Jis dažnai sakydavo, kad žmog
žudžiai paprastai miršta ielose. 
Jo žodžiai išsipildė...

Tokią mirtį sutiko “baisusis” 
John Dillinger, išgarsintas, le
gendomis ir kruvinų žygių ap
suptas Dillingeris.

Toks buvo piktadario likimas.
Įdomu, kokios mintys perbė

go per galvą vidutinio amžiaus, 
juodplaukio vyro, kuris taip 
smalsiai sekė kiekvienų judesį 
ekrane, kuris rijo aktorių žo
džius, laiks nito laiko nusišyp
sodamas, kuomet bravado ap
gauti policistai drąsiai, garsiai 
kalbėjo ką jie padarys pikta
dariui, jei tik jis paklius į jų 
rankas.

Šypsojosi, nes jam prisiminė 
jo patyrimai.

šypsojosi, matydamas kokias 
klaidas piktadaris ekrane darė, 
kurių jis niekuomet nepadaryt 
tų... Jeigu jis šauna, tai jo 
aukos puola vietoje ,kad jos ne
šnekėtų...

Įdomu, ką galvojo tas tam
siaplaukis vyras, kuomet atsi
vėrė mirties kameros durys ir 
prarijo ekrano galvažudį...

Ar sudrebėjo pagalvojęs, kad 
ir jo toks likimas laukia ar tik 
susijuokė ir numojo ranka, “Ne 
toks aš kvailas, kad leisčiau po
licijai save pagauti...”

Ekranui užtemus, atsistojo 
tas juodplaukis vyriškis ir 
grūmodamas kitų ekrano mė
gėjų, išėjo laukan iš teatro.

Gatvėj šviesi?, teatro elektros 
šviesų reklama šaukia ryškio
mis palvomis, “Manhattan Me
lodrama”, “20% Cooler Inside”, 
šaukia savo vardą “Essanes 
BIOGRAPH”. Gatvės šaligat
vis pilnas žmonių.

Eina juodplaukis, šalę jo mer
gina, raudonais rūbais, pudro 
ir kremo nudailintu veidu. Kai
rioj rankoje neša ridikiulj. Ri- 
dikiulį perima su dešiniąja ran
ka. Kairiąją pamažu ištiesiu 
ir palytėjusi su ja juodplaukio 
vyro rankų, skubiai jų atitrau
kia. Juodplaukis vyras nusi
šypso j ją ir eina toliau...

Jeigu jis butų žinojęs... Jis 
nematė, kad merginai raudo
nuose rubusoe jį palydėjus, iš 
kitos pusės gatvės artyn pra
dėjo slinkti trys vyrai. Jis ne
matė, kad iš automobilio, ku
ris stovėjo sale šaligatvio, išli
po kiti du vyrai. Užpakalyje 
jo pasirodė dar vienas aukštas, 
apysunkis vyriškis, kurio ranka 
buvo kišeniui ir laikė tvirtai ko
kį tai didokų daiktų, kurio kon
tūrai kyšojo ir po rankos.., «

Specialis susirinkimas įvyks 
liepos 29 d., visi prašomi i 

i atsilankyti.

dirbtuves 
DAVIMAS. 
250 naujų 2 6m 
būt parduoti, 
tralų ir frantų, 
karnas atylius. 
$ 50.50 2 6m, 
$ 79.50 2 fim. 
$125.00 2 6m. _________________ ,____
Daugelis kitų barmenų, studio couches, valg. 
kamb., miecr. kamb. ir kitų.

JO YČE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 South " '

Duodame apskaitliavimus dėl storage ir per* 
kraustymo. Atdarus vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

Ne tik lietuvių, o ir kitų tau
tų poetai, kuriems teko pažin
ti lietuvius, yra apdainavę /skai
sčias, geltonplaukes, mėlinakes 
lietuvaites. Lietuvaičių 1 kuklu
mas sulaiko jas nuo dalyvavi
mo gražuolių kontestuose. Iš 
menko dalyvavusiųjų skaitliaus 
kelios yra laimėjusios pirmąją 
vietą. Kaip atsimenate ir pane
lė Chicago keli metai atgal bu
vo lietuvaitė. Jeigu lietuvaitės 
kiek • skaitlingiau dalyvautų 
gražuolių varžytinėse, kitų tau
tų merginoms vargiai butų pro
gos laimėti. . ..

Lietuvių Diena Pasaulinėj 
Parodoj artinasi. Reikia pasi
rūpinti, kad to . įvykio Ka
ralaitė stebintų visus savo, gra
žumu, išmintingumu ir tauty
bės typingumu; kad ir jos svi
tą, sudarytų tokių gražuolių bū
relis, kokių pas kitas tautas be
veik nerasi.

Tokių gražuolių pas Ameri
kos lietuvius nestokuoja. Lai 
tik jos pasidrąsini ir ima da
ly vumą varžytinėse. Be atidė
liojimo siųskite savo fotografi
jų Lietuvių Dienos Komiteto 
sekretoriui Euphrosina Mikužiu- 
tei, 2324 So. Letvitt St., Chi
cago, III. E. M.

THE FURROW in 
friends morning mail 
week will remind them 
you are one of these charm- 
ing people who think of them 
in small things as well as big.

Of course you’ll have c:» 
hurry, būt that only adds to 
thę fun, of it. Send mailing: in- 
structions and 60c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III.

MT. GREENWOOD 
dangi Susivienijimui 
vių Amerikoje, kaipo 
šiai lietuvių organizacijai, itin 
rupi lietuvių gero vardo ir 
garbės palaikymas žmonių 
akyse, SLA prezidentas Bago- 
čius kreipėsi į- ^narius, prašy
damas visų prisidėti prie 
Lietuvių Dienos celebracijos 
.Pasaulinėje Pagodoje, rug- 
piučio 5 d. Jtfh

Tuo reikalu yra šaukiamas 
specialis SLA 178 kuopos su
sirinkimas, kuriame preziden
to atsišaukimas buvo apkal
bėtas. Tas ekstra susirinkimas 
įvyks liepos 29 d., paprastu 
laiku ir priprastoje vietoje. 
Visi nariai kviečiami būtinai 
atsilankyti ir kartu atsinešti

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

7259 Vincennes Avė.

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimu — Ice Cream 

• Kęnų — Pretzel’ių 
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago, III.

gerų sumanymų Lietuvių Die
nos iškilmėm. Taipgi, nariai 
prašomi pranešti vienas kitam 
apie susirinkimų, kad visi ži
notų.

—B. Walantinas, 
kuopds pirmininkas.

Cicero Lietuvių Liuosybes Namo 
Bendroves dalininkų pusmetinis susi
rinkimas jvyks liepos 25 d., 
voj svetainėj, : ..
kaip 7:36 vakare, Cicero, III

Visi dalininkai-ės esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime ir patirti apie 
bendroves finansinį stovį, taipgi pra
šome pateikti naudingų sumanymų 
dėl bendrovės labo.

Kviečia B-vės Direkcija.

Pakvietimas
Gerbiamas Tamsta:—

Nuoširdžiai kviečiame Tamstą ir 
jūsų artimuosius draugus ir drauges 
dalyvutimusų netikėtai surengtoj 
gesružinėj.' Tai yra pirmas toks pa
rengimas Chicagoj, kuris įvyksta Mi- 
liaucko darže, prie 87-tos gatvės, 
vienas blokas į rytus nuo Kean Avė

Bus įvairi programa:
1. Kiekvienas atvykęs gaus savo 

numeri, kuris bus geras dėl keleto 
laimėjimų.

2. Kalbės buvęs Lietuvos Seimo 
narys N. Radys apie visų tautų mo
terų būdą ir skirtumą nuo vyrų.

3. Dainuos keriausi Chicagos lie
tuvių dainininkai ir dainininkės.

Rengia Chicagos biznierių grupė; 
bus įvairių šaltų gėrimų ir užkan
džių.

Su gilia pagarba, 
Rengimo Komisija.

P. S. Piknikas įvyksta Trečia
dieny, Liepos 25 d. Pradžia 5 vai. 
vakare.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

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

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

Naujienų Adniinistracija.

PARDAVIMUI Restauranas ii 
Tavernas arti South Water Market. 
Moteris viena nepajėgia sutvarkyti. 
Priims partnerį arba parduos vis 
ką. Duokite savo pasiūlymą.

953 W. 16 St.

Ji nuėjo su juo į kinomato- 
grafą. Ji pastebėjo visur tyko
jančius policistus, detektyvus. 
Ji dar svyravo, bet meilė šir
dyje berneliui su mėlynomis 
akelėmis, noras sukurti ateitį, 
su jito gyventi, staigiai privertė 
jos dešiniąją rankų paimti iš 
kairiosios ridikiulj, ir kairiąja 
palytėti buvusio mylimojo ran- 

Tai buvo ženklas budin- 
policijai ir detektyvams.

žemė prie mo 
'mokėti, c 

procen-

JOE MlkUčONIS, 
Ingallston, Mich.

Lietuviu Diena 
Rugpiuočio 5

Lietuviškas Žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR 
COMPANY 

4707 So. Halsted St. 
Tel. YARI)^ D803

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, parduosiu už kiek kas duos, ki
tos bučernės arti nėra. Priežastis 
pardavimo senatvė, 4 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigį $25.00. 

3500 So. Union Avė.
Matykite savininką greitai, nes 

čia yra bargenas.
PARSIDUODA alinė, renda pigi, 

geras biznis, laisnis išpirktas, gra
žiai ištaisyta. Į 5 dienas parduo
siu, kas pirmas, tas laimės. Gali
ma savininke matyti po pietų.

7.121 So. Halsted St. .

TURIME
Lietuviškps Degtinės

IRDIDELĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

/PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, pečiais šildomai, 2 karų ga- 
radžius. Kaina $1600 cash.

3954 S. Westem Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jusu stogas reikalauja-patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. C_____ 2____ .
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų I 
neturime si 
8 vai. ryto . 
niais nuo 1U ryto iki piet. Įžymus 
namai originaliu ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO

> Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimhi ’

PARSIDUODA 
ma . _
arba mainysiu ant namo Chicagoje 
Farma randasi Rhinelander, Wis.

716 W. 22th St.

b urniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

------------ — --- -------------------------

URMO SANDELIO ISPAR* 
Priversta* Pratufitinti Vietą, 

arlor setai tuojau* turi 
Gražus pasirinkimas opdan- 
kiekvienam asmeniui patin
gėtai dabar ...........- $20.95
setai dabar — $34.95 
setai dabar $39.50—-$49.50

ir kitą.

Halsted
vakarais.

A CCNTUBY 
or
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