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Naciai vis labiau
dūksta

R 1 ...i.......... ....

Naciai ruošiasi kovai Naciai uždarė plie-
su konservatoriais, našalmių organizaci- 
žydais ir katalikais ją 2-se valstijose
Berlyno policijos viršininku pa

skirtas žinomas mušeika ir 
pogromščikas grafas Helldorf

BERLYNAS, liejies 19. —Na
ciai ruošiasi griežtai kovai su 
konservatoriais, žydais ir kata
likais.

Berlyno policijos vrršinin 
kas, konservatoriu’s admirolas 
von Leveztow liko pasalintas is 
vietos ir jo vieton liko paskir
tas paskilbęs mušeika ii’ po
gromščikas grafas von Heli- 
dorf, ikišiol buvęs PottsdamO 
policijos viršininku.

Helldorf ruošė žydų pogro
mus jau tada, kada naciai dr? 
nebuvo įsigalėję, o ir Prūsijos 

z seime tankiai vieton argumen
tų mėgdavo prieš opozicijos at
stovus naudoti savo kietą kumš* 
čią, rašalinę, uzboną, ar kokį 
kitą įnagį.

Jam įsakyta apvalyti Berly
ną nuo visų naciams nepalan
kių elementų ir reikia tikėtis, 
kad jis tą įsakymą vykins vi* 
su savo nuožmumu /

Taipjau4 tapo įsteigta nauju 
religiją reikalų" ministerija. 
Ministeriu tapo paskirtas gry
nas nacis, Hans Kerrl, buvęs 
Prūsijos seimo pirmininkas. 
Reikia tikėtis, kad jis jokio 
palankumo nė katalikams, nė 
dagi pačių protestonų opozici
jai nerodys, bet visus lygiai 
persekios.

Spėjama, kad dar šios savai
tės pabaigoj prasidės katalikų 
ir protestonų opozicijos areš
tai ir nuožmus persekiojimas 
žydų.

Vokietija galinti gy
venti vien medžiais

MUENCHEN, Vokietijoj, lie
pos 19.— Pasak Dr. Berguis, 
Nobelio dovanos laimėtojo, jei 
ištiktų karas, Vokietija galinti 
gyventi vien tik medžiais. Ji 
galinti maitintis pilavinomis, 

[ gerti medžio sultj, rėdytis ber
žo žieve ir važinėti medžiu 
kūrenamais automobiliais ir 
lėktuvais.

NEW YORK, 1. 19. — Cecil 
Lean, 45 m., senas muzikalių 
komedijų vaidintojas, sukrito 
ir pasimirė gatvėj prie Ply*- 
mouth teatro. Spėjama, kad 
jis mirė nuo širdies ligos. Tuo 
laiku jis ėjo karth su savo 
žmona, aktore Cleo Mayfield.

LEVVES, Del., 1. 19. — Mano
ma, kad užtikta vieta T)elaware 
įlankoj, kur 1789 m. paskendo 
laivas De Braak su $10,000,000 
brangmenimis. Bus stengiama
si laivą iškelti.

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

Giedra; tiek pat karšta.
Saui^x teka 5:31, leidžiasi 

8.*21.

Karo veteranų organizacija už
daryta jau trijose provinci
jose

BERLYNAS, liepos 19. — 
Nacių diktatūra šiandie puolė 
ir plienšalmius dviejose pro
vincijose— Thuringijoj ir Si- 
lesijoj.

Abiejose provincijose slapto
ji policija uždarė šios karo ve
teranų organizacijos kuopas, o 
organizacijos vadus areštavo 
ir išvežė į koncentracijos sto
vyklą “dėl apsaugos”. Organi
zacijos turtas liko konfiskuo
tas.

Plienašalmiai kaltinami už 
neištikimybę naciams.

(Pirmiau* plienašalmių orga
nizacija tapo uždaryta Badeno 
provincijoj).

Gatvekaris susidau
žė; 1 užmuštas, 

50 sužeista
CHIGAGO.-r Vjienas žmogus 

liko užmuštas ir apie 50 pasa- 
žierių liko sužeista, keli jų 
sunkiai, važiuojančiam į rytus 
75 gatvės gatvekariui nušo
kus nuo bėgių ir atsimušus į 
New York Central geležinkelio 
patiltės paspiras netoli South 
Chicago Avė.

Sužeistieji yra daugiausia 
jaunimas, važiavęs maudytis į 
Michigan ežerą. Užmuštasis 
tebėra neidentifikuotas.

Priežastis nušokimo gatveka- 
rio nuo bėgių dar nenustaty
ta. Pasažieriai ir motormanas 
davė skirtingus liudijimus. Mo
tormanas sako, kad jis važia
vęs vidutiniu greitumu ir jau 
stabdęs gatvekarį prieš patiltę, 
kur bėgiai kiek pasisuka. Urnai 
vienas ratas nušokęs nuo bėgių 
ir nors jis panaudojęs vi
sus stabdžius, gatvekaris 
trenkė į geležinę paspi- 
rą ir jį patį išmetė per lan
gą. Per langus liko išmesta 
ir keli kiti pasažieriai, kurie 
buvo priekinėj platformoj.

Pasažieriai gi sako, kad gat
vekaris važiavęs labai greitai 
ir todėl nušokęs nuo bėgių. 
Kad jis trenkė dideliu smarku
mu rodytų ir tai, kad visas jo 
priekis iki antrų sėdynių liko 
sudaužytas j šipulius.

WALLA, WALLA, Wash., 1. 
19.—Pirmas chinietis liko pa
kartas vietos kalėjime. Juo yra 
Honk Yick, 44 m., kuris laike 
kovų tarp įvairių chiniečių 
kastų, nužudė kitą chinietį.

HOLLYWOOD, Cal., 1. 19.- 
Muvių aktorė Wilma Holly ap
sivedė su filmų direktorium 
Robert Vreeland.

CHESTEB, Pa., liepos 19.— 
Penki plėšikai puolė skyrių De- 
laware County National Bank 
ir pabėgo pastvėrę $48,000.

TOKIO, liepos 19. — Japo
nija uždėjo augštus muitus 
Kanados prekėms.
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North Carolina ėmė siausti vaikų paraližiaus epidemija. Pa
ti valstija negalėdama sustabdyti epidemijos, atsišaukė į fede- 
ralinę valdžią, kuri ir atėjo pagelbon, prisiųsdama tik višai ne
senai Dr. W. H. Park, 71 m. ir jo bendradarbio Dr. Maurice 
Brodie surastą serumą, kuris apsaugo įčiepytus vaikus nuo vai
kų paraližiaus.

30 streikierių sužeis
ta kovoj su streik

laužiais : •N J ■' " *•'
SIOUX FALLS, S.\ D., liepos 

19.—Daugiau kaip 30 streikie
rių liko sužeista, du jų sun
kiai, prie John Morrell sker
dyklų, kur ištiko susirėmimas 
su streiklaužiais, sustreikavus 
tose skerdyklose organizuo
tiems darbininkams.

OBERLIN, O., 1. 19.— Du 
plėšikai užpuolė Oberlin kole
gijos iždininko raštinę ir pabė
go pastvėrę $1,200.

Riaušės Paryžiuje 
prieš premiėro La

vai dekretus«* i” * ■

PARYŽIUS, liepos 49. — 
šiandie Paryžiuje buvo kilę 
riaušių ir demonstracijų pro
testui prieš premiero Lavai 
griežtą ekonomijų * programą, 
kuriuo nukapojama algos vi
siems valdininkams ir kitiems 
valdžios darbininkams.

Policija tečiaus riaušes su
stabdė ir demonstrantus išvai
kė. ’

Mr. and Mr«. Julius Sweitx«r
Daugelis žmonių labiau mėgsta rūpintis svetimais, o ne sa

vais reikalais. Tokie ilganosiai sujudo ir kai Julius Sweitzer, 
60 m., apsivedė su našle Mrs. Sarah King, 86 m., iš Cory, Pa. 
Bet jų pasipiktyrimas tomis vedybomis ypač padidėjo, kai naš
lės sūnūs Guy King, kuriam irgi nepatiko motinos vedybos, 
bandė nušauti Swėitzer, bet per klaidą nušovė tūlą Lawrencc 
Field, 39 m. Tada didelė goveda susirinko prie senos poros na
mų, atsivežė deguto ir. plunksnų ir ruošėsi atlikti smalavirių 
darbą, bet senukams pasisekė pasprukti iš govedos rankų. Jie 
pabėgo j Erie, Pa. ir ten sau laimingai gyvena.
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20,000 chiniečių žuvo 
naujame potvynyje 

Hunan provincijoj 
f

NANKING, liepos 19.—Ofi
cialu žinių agenturjh, praneša 
iš Changdhu, kad Shihmen 
distrikte, Hunan provincijoj, 
pratrukus naujoms užtvan
koms potvyniuose žuvo 20,000 
žmonių. Vanduo užliejo šimtus 
mylių derlingų laukų.

i

Laikė vaikus rūsy
WILMINGTON, Del., 1. 19. 

—Trys maži vaikai liko išgel
bėti iš jų kalėjimo rūsy, o jų 
motina, Mrs. Lulu Kennedy, 26 
m., liko uždaryta kalėjiman už 
nuožmų elgimąsi su vaikais.

Trys vaikai 5, 6 ir 8 metų, 
alkani ir išsigandę, buvo per 
tris dienas laikomi uždaryti rū
sy po laiptais.

Sustabdo visus pa- 
šelpos darbus Illi

nois valstijoj
15,000 dirbusių prie pašalpų 

darbų neteks uždarbio iki pat 
rudens

CHICAGO.—Illinois bedarbių 
šelpimo komisija, pasiūlius jos 
sekretoriui Reynolds, nutarė 
iki rudens visoje valstijoje su
stabdyti visus šelpimo darbus, 
prie kurių bedarbiai ikišiol dir
bo.

Esą bedarbiai dabar galį gau
ti darbą ūkiuose, ar daržuose, 
kur jau buk trūksta darbinin
kų.

Komisijos nutarimas palies 
virš 15,000 bedarbių.

Goodrich nuteistas 
kalėjiman

DETROIT, Mich;, liepos 19. 
—Nagrinėjant bylą ’ Mertpn 
Ward Goodrich, kaltinamo nu
žudžius 11 metų mergaitę Lil- 
lian Gallagher, kaltinamasis 
urnai teisme pęisipažino prie 
kaltės ir liko nuteistas visam 
amžiui kalėjiman.

Prie žmogžudystės jis prisi
pažino pirmiau, kada tapo su
imtas New Yorke, bet teisme 
jis užsigynė.

Jis prisipažino, kad gyven
damas Detroite, jis įsiviliojo 
į savo kambarius minėtą mer
gaitę tikslu* ją išgėdinti, bet 
nusigandęs ir sumišęs jis stai
ga ją nužudė ir paskui paslėpė 
jos lavoną skrynioje. Po to jis 
su žmona pabėgo į Detroitą ir 
tik po kiek laiko atvyko į New 
Yorką, kur ir tapo suimtas, kai 
ėmė užkabinėti gatvėj mažas 
mergaites.

Geležinkeliai irgi tu
ri savo didelę ‘lobby’

WASHINGTON, liepos 19— 
žurnalo Labor redaktorius Ed- $ 1ward Keating paskelbė kalti
nimą, kad ir geležinkeliai 
turi suorganizavę savo didelę 
“lobby”, kuri stengiasi paveik
ti kongresmanuS.

Pasak Keating, • vienas gele
žinkelių viršininkas yra paskir
tas kiekvienam New Yorko 
kongresmanų. Tų viršininkų 
pareiga yra žiūrėti, kad jo 
priežiūroje esantis kongresma- 
nas visą laiką butų jo įtakoje 
ir niekad neiškryptų “iš kelio”.

Tas pats, spėjama, yra ir su 
visų kitų valstijų kongresma- 
nais.

Senato “lobby” komiteto pir
mininkas Black jau turėjo pa
sitarimų su Keatin, taip kad 
galima tikėlis susilaukti tyri
nėjimo ir geležinkelių pastan
gų paveikti kongresmanus ir 
pagelba dirbtinės “visuomenė* 
opinijos” pravesti sau palan
kius įstatymus.

Japonij a nepa
tenkinta dėl ‘klaidos’ 
savo ambasadoriaus
Išplepėjo Italijai tai ko Japo

nijos valdžia dar nenorėjo 
pasakyti

TOKIO, liepos 19. — Prieš 
kelias dienas Japonijos amba
sadorius Italijoje, Sugimura, 
matėsi su Mussolini ir pareiš
kė jam, kad Japonija nėra už- 
interesuota Italijos karu* su 
Abysinija ir laikysis jame neu
traliai. Tą Italija labai plačiai 
išgarsino, nes tokis Japonijos 
atstovo pareiškimas jai buvo 
labai naudingas.

Japonijos užsienio reikalų 
ministerija tuoj aus piktai at
kirto, kad Italija klastuoja pa
reiškimus, nes tokių dalykų Ja
ponijos ambasadorius negalėjęs 
pasakoti.

Tečiaus pasirodo, kad italų 
pranešimas neklydo. Dabar 
Japonijos kabinetas svarsto .ką 
daryti t su tokiu ambasadorių 
ir kaip^fjo klaidą*’ atitaisyti. 
Laikraščiai reikalauja tokį am
basadorių nubausti.

Tas tiesa, kad Japonija he
ra politiniai užinteresitota tuo 
karu ir nemano į jį maišytis. 
Bet Japonija to nenorėjo vie
šai pasakyti, kadangi ji dedas; 
ir juodųjų rasių gynėja ir ne
nori ,kad jos matytų kaip ji 
pavojaus valandoje jas apleido 
ir visai jų išsižadėjo.

Sergantis raupais iš
gąsdino besimau

dančius
KENOSHA, Wis., liepos 19. 

—Prieš kiek laiko Antanas 
Steponaitis, 18 metų, susirgo 
raupais. Jis ir jo tėvai liko 
uždaryti namuose. Jis jau pa
sveiko, bet vis dar tebebuvo po 
kvarantina, iki ligos pavojus 
pilnai išnyks visoje šeimynoje.

Nusibodo jaunam vaikinukui 
tūnoti uždarytam namuose. Tad 
jis vakar vakare slapta išsiga 
vo iš namų ir atėjo į ežerą 
maudytis.

Jam pasirodžius byčiuose 
tarp 8,000 žmonių kilo panika. 
/Visi nusigandę bėgo iš byčių, 
bijodamies apsikrėsti liga. Pa* 
sirodė ir policija, kuri jaunąjį 
Steponaitį suėmė ir išvežė j izo
liacijos ligoninę, kur jis turės 
būti iki baigsis kva- 
rantinos laikas jo namuose. 
Bet ir tada jo bėdos neužsi
baigs, nes jo tėvai bus atiduoti 
teismui u«ž peržengimą valsti
jos sveikatos įstatymų.

Dar 563 nauji įsta
tymai

SPRINGFIELD, liepos 19— 
Į Illinois statutą šiemet liko į* 
rašyti 563 nauji įstatymai, ku
riuos priėmė legislatura perei
tam posėdyje. Gubernatorius 
vetavo gi 47 bilius. įnešta gi 
buvo viso 1,835 biliai.

Ir Norvegijos lakū
nams nepasisekė iš
skristi per Atlantika

NEW YORK, liepos 19. — 
Nesenai susidaužė bandydami 
pasikelti kelionei oru į Rymą 
portugalai broliai Monteverde.

šiandie savo hydroplanu 
“Liev Erikson” bandė išskris
ti iš New Yorko į Bergen, Nor
vegijoj, norvegų lakūnas Thor 
Solberg. Bet vos pasikėlęs nuo 
vandens lėktuvas buvo privers
tas tuoj nusileisti, nes perdaug 
prikrauto lėktuvo negalima bu
vo suvaldyti.

Tai jau antras transatlanti
nis skridimas šiemet negalėjo 
įvykti, neįstengiant pasikelt: 
perdaug apsunkintiems lėktu
vams.

Malšinę sukilėlius 
dabar patys ke

lia maištą
Graikijos monarchistai nori at- 

steigti monarchiją ginklo pa* 
gelba. Du ministeriai rezig
navo

ATHENAI, liepos 19. —Pre- 
mieras Tsaldaris deda pastan
gų neprileisti ginkluoto sukili
mo atsteigimui monarchijos 
ir sugrąžinimui į sostą kara
liaus Jurgio III.

sukilimą ruošia dabar jau

gen. Kondylis, aviacijos virši
ninkas gen. Reppas ir laivyno 
štabo viršininkas adm. Econo- 
mow. Visi jie pasižymėjo 
nuožmiu respublikonų sukili
mo malšinimu ir griežtu reika
lavimu mirties bausmąs suki
limo vadams.

Taipjau rezignavo ir agri
kultūros ministeris monarchis- 
tas Theotokis.

Prezidentas leido premierui 
reorganizuoti kabinetą ir tuo- 
jaus tapo sušauktas seimo si*- 
sirinkimas.

Neužilgo ruošiamąsi pravesti 
visuotiną balsavimą (plebisci
tą) dėl monarchijos atsteigi- 
mo. Bet monarchistai, tikėda
mies pralaimėti plebiscite, ne
nori jo laukti ir suokalbiauja 
tuojaus monarchiją atsteigti.

Graikijos kabinetas 
rezignavo

ATHENAI, liepos 19.—Pre- 
mieras Tsaldaris ir visas jo 
kabinetas rezignavo šiandie 
protestui prieš niektfrių politi
kierių pastangas pašalinti iš 
kabineto tris respublikonus.

Tikimąsi, kad Tsaldaris su
darys naują ministeriją.

Karšta bus ir šiandie
CHICAGO.—Karštis fte tik 

neatslugsta, bet vis dar didėja. 
Vakar karštis oficialiai pasie
kė 95 laipsnius, augštai fede- 
raliniame trobesyje. Bet gat
vėje buvo daug karščiau*.

Tiek pat karšta, jei ne karš
čiau bus taipjau šiandie ir sek
madieny.

PARYŽIUS, 1. 18. — Teis
mas nubaudė Joan Warner, 22 
m., amerikietę aktorę, 50 fran
kų ($3.32) už šokimą nuoga 
kabarete. Kabareto savininkas 
liko nubaustas 200 frankų 
($18.28). Ji tą patį šokį yra 
šokusi Amerikoj, bet ten jos 
jos niekas nelietė.
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Lietuvos Naujienos
Mašinkulės Lietuvoj

Daugelis iš musų atsimena 
kūlimo laikotarpį IJduvoJ. Hu- 

*<tenį, būdavo, vos sietinas pa
kils iš aiu eitos, tai ir mos ko- 
liamCa. Ir snausdami, griūda
mi klojimiem Iv juujuose kas ry
las turėdavom dulkes ryti ir 
kulti. Juk tai buvo "katorina- 
ja rnbota”. Anot Amonių po
sakio, bulbienė nuo lupų dar 
geraii nenutliiuvoi ’ o gimpado 
rilis jau kelia šeimyną kulti.

Dabar k uliniu vergija Lietu
voj panaikinta. Tiesa, spragi
lai neišnykę, ir j mušėjų, kaip 
kitas praeities liekanas juvs 
du r neiikraustO. Prie paludPs 
pakabinti ant skersbulkio jie 
teberiogso. Mat ūkininkui kai 
kada reikia kulių stogams už
dengti. Tat jis vienų, kitų 
jaujų iškaliu spragilais. O ki
tus visus javus kulia mažina.

Praėjusį rudenį teko ir man 
tose talkose būti. Nors darbas

kulti mašina yra jkirus, bot 
gan Ivairi.u. Taip seni, 
jauni, darbus pasidalinu, 
įtempti, tačiau jaučiasi

taip 
dirba 
sma-

dvie- 
kuro

Tik 12 Centu

| DIENA
išmokėsite ir busite 

savininkai šio puikaus 
Naujo,' 1935 metų 

mados

FRIGIDAIRE

Mašinos (dampiai) yra 
jų rūšių. Kurių pečius 
namu aliejumi, lam tenka mo
kėti nuo fii/j iki G litų valandai. 
Kurio gi kūrenama medžiais, 
tiems tenka mokėti po 8 4 li
tus valandai. Mašina per vie
nų dienų iškulia pilno ūkininko 
visų dailių. - l iki triukui —prisiei
na išmokėti apie 60 litų. Dar
bininkai nieko nekaštuoja, ba 
vieni kitiems padeda, talkinin
kauja.

Sako, kad pirmiau ūkininkai 
nesirengdavo taip iškilmingai 
no didžiausioms baliams, kaip 
kad dabar jie rengiasi nmši li
kutinis, Pridaro goriausio 
alaus, prikepa visokių pinigų 
ir kepsnių. Pabaigę darbų bn- 
liavoja. Ir taip per visų mašin- 
kulę yra rengiamos pabaigtu- 
vOs šiandie pas vienų, rytoj 
pas kitų.

Vaišinami visi, šeimininkai 
deda didžiausias pastangas, kad 
visi butų patenkinti, kad neru- 
gotų. Be to, pakviečia pabaig
tuvėms ir savo giminaičius, 
draugus. Svečių suvažiuoja 
net iš kitų kaimų. Dar užpra
šoma kaimo muzikantai.

Tuoj vakarienes jaunimas 
ima šokti visokius ratelius, žai
džia, o senieji apsėdę stalus, 
apkrautus valgiais, šnekučiuoja

nors pavargusioms, 
seniesiems, rodosi,

••v t «•>■.*^..«>li>in m 
nuli a uvavo. Jonio Jnmon

J tini c »’ homoatOAil

Klaipėdos krašto 
valdininkai turi mo
kėti lietuvių ir vo

kiečių kalbas

ADVOKATAI

PROGRESS
FURNITURE 
KRAUTUVĖS

n imu. Ir 
tačiau* ir 
prisimena laikai kada ir jie bu
vo jauni.

Užbaigus kūlimo darbų kai 
kur atliekama tam tikros ap
eigos. šeimininkė pasipuošus 
baltais 'rūbais. Ištraukiamų 
klėties raktai, apkaišoma jie 

Jaliomia i rūtomis ir įteikįama 
Jeimininkei, Po to i&balgtuvią 
dalyviai pasodina šeimininkų 
ant kėdžių, iškėlę juos aukštyn, 
šaukia “ura!” iš dainuoja “il
giausių metų”. O kai veža ma
šinų iš vieno ūkininko kluono 
j kitų, tai merginos apkaišo jų 
gėlėmis ir išleidžia dainuoda
mos.—R. šniukas.

Lietuvos liaudies 
meno paroda

Vilniuje

Galite visai nieko ne
įmokėti ir iš Progresą 
Krautuvės nusipirkti 
šį geriausj refrigera- 
torj taip mažais mo
kesčiais. kurie parei
tų tik $3.50 į mėnesį 

arba
«| gU. CENTŲ 
I L DIENA

Ir šis naujos mados
GENERAL MOTORS 

FRIGIDAIRE 
Bus Tamstų

Ateikite pasiteirauti. 
Nepraleiskite šio pa
siūlymo ir geriausios 
progos įsigyti refrige- 
ratorį.

'/Ctri

Leidžiame gražius radio 
programos kas nedelią, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES. 1360 kiloc. 
... —/

TeL Victory 4226 
Vedėjas J. KALEDINSKAS

šiemet sueina dešimts metų, 
kaip Vilniaus krašte veikia lie
tuvių kultūros ir švietimo drau
gija—šv. Kazimcro draugija. 
Ta draugija įgavo Vilniaus kra
što lietuvių visuomenėje dide
lio pasitikėjimo ir labai išaugo. 
Šv. Kazimero draugija Vilniaus 
krašte dnbar turi per 500 sky
rių, su keliolika tūkstančių na
rių.

Draugija per sekminių šven 
<tcs surengė Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos rūmuose 
lietuvių liaudies meno parodų. 
Parodos atidaryme, be gausaus 
lietuvių būrio, dalyvavo ir gu
dų atstovai bei lenkų spaudos 
žmonės. Prieš parodos atidary 
mą j susirinkusius prabilo 
draugijos pirmininkas kun. Taš- 
kunas, pabrėždamas, jog paro
dų sudarė tos draugijos mote
rų skyrius. Pradžioje buvo no
rėta surengti tik moterų sky
riaus rankų darbų parodą, ta
čiau plaukiant iš visų vietų eks
ponatams, susidarė gausi Vil
niaus ir Suvalkų krašto lietu
vių liaudies meno paroda. Prie 
parodos parengimo prisidėjo lie
tuviai mokytojai ir visa eilė in
teligentų.

Trumpoje atidarymo kalboje 
K. Stasys pažymėjo, jog lietu
viai iš viso yra labai kuklus, 
dėl ko ir kultūriškai ir kalbos 
reikalu jie dažnai nukenčia. Vi
sa tai reikia iškelti, parodyti. 
Lietuvių liaudyje užsilikusi tau* 
tiška sąmonė atvaizduojama ne
tik liaudies dainose ir padavi 
muose, bet daiktuose, su ku-

Prieš (>0 metų Missouri kalnuose siautė didelė Jesso James 
nepaprastai drųsi plėšikų šaika, kuri terorizavo įr plėšė visą 
apivlinkę per daugelį metų ir yra užmušusi 1(1 žmonių. Paga
lios, 1882 m„ bal. 3 d., Jesso James liko nušautas savo namuo
se St. Joseph, Mo., jo palies šaikos nario,, kuris ųž tą gavo ge
rą atlyginimą iš valdžios. ; |

James betgi jokio turto nepaliko. Iš to spėjitįiia, kad vi
sas jo grobis, kuris siekia galbūt $1,000,000, liko paslėptas ir 
tebėra nesurastas. Dabar atsirado tūlas John Hill, buvęs Jesse 
James kaimynas, kuriai ^sakosi žinąs, kur yra paslėptas James 
turtas. Pasak jo, turtas esųs paslėptas Lookout urve, netoli 
Pavvnee, Okla. Turtą James ten paslėpė po to, kai jį buvo už
klupusi valstijos policija ir jis nesitikėjo pasprukti. Bot laikas 
taip imkeitė urvą, kad ir Hill dabar negalys tiksliai nurodyti 
paslėpto tūrio vietos. ? ■

James gimė. 1847 m. Missouri valstijoj. Buvo, sūnūs bap- 
. ’ L .'' i I 'tiatų kunigo. civilio karo jis pasižymėjb savo narsumu 

ir- gąvo daugelį a 
važuclžių Šilką ir s 'i - ’

įįįįėjimy. Bet: po karo jis suorganizavo gal- 
Ifflo paprastu, bet labai drąs^bfėšiKu. Jis 

ii* jo šaika nepaprastai pagarsėjo visoje šalyje jr buvo labai 
stropiai gaudomas. Gal dar ilgai šaika butų veikusi, jei jos' va
dą. už $10,000 atlyginimą, nebūtų nušovęs tos Šaikos narys Bob 
Ford.

riais kas dieną tai liaudžiai 
tenka, ar ankščiau lėkdavo, su
sidurti. Moterų audiniai, mezgi
niai, vyrų įvairus rankų darbai 
dažnai pralenkia išmokslintus 
specialistus ir verti pasididžia
vimo. Tsb.

Šaulių laikraščiui 
“Trimitui” 15 metų

pie aiški ir nepakeičiama. Da
bar “Trimitij” reaguoja žurna- 
listas J. Kalnėnas (jis yra ir 
DULR sekretorius) ir rašytojas 
Vi. Andriukaitis. “Trimito” ad
resas Laisves ai. 20 Nr. Kau
nas. Tsb.

“Trimitą” 1920 m. gegužės 
men. pradėjo leisti šaulių Są
junga. “Trimito” įtaka visame 
krašte vis' augo. Dabar “Trimi
tas” ypač Lietuvos jaunuome
nės yra mėgiamas laikraštis. 
Jo skaitytojų ir bendradarbių 
šeima gana didele. Iš pradžių 
“Trimitas” ėjo knygute, o nuo 
1928 m. eina kaip žurnalas. Bū
damas didžiausios Lietuvos or
ganizacijos—Šaulių sąjungos 
laikraštis, '“Trimitas” pasiekia 
tolimiausius krašto kampelius. 
Jo žodis Lietuvoje yra gana 
svarbus. “Trimito” turinys yra 
įvairus ir gyvas. Tautos vienin
gumo bei valstybes saugumo ii-' 
nija. visados buvo ir tebėra ja-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvata Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

GERB. Naujienų akaityto- 
jos ir ikaitytojal prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, 
Naujienose.

kurios skelbiasi

Vyr, Tribunolas kelių Klaipė
dos krašto teisėjų drausmės 
bylose padarė nutarimą, kad 
Klitipčta krašte abi kallx)s — 
IhNtuivių Ir vokiečių — įstaty
miškai yra lygiateisės ir privR- 
lomoH mokėti visiems krašto 
vialdininkam^, nemokami gi lie
tuvių kalbos, pareigų ėjimas 
laikoma nusižengimu Įstaty
mams. Vienas teisėjas per 14, 
kitas per 10 metų neišmoko lie
tuvių kalbos, tai jie yra nusi
žengę įstatymams. Bet kadangi 
iki to laiko kalbų mokėjimo 
privalumas nebuvo išaiškintas 
ir aukšteHnės autonominės |stni- 
gos abiejų kalbų mokėjimo iš 
valdininkų griežtai nereikalavo, 
tai Tribunolas šiems teisėjams, 
nors baustiniems, pritaikė švel
ninančias aplinkybes ir nutarė 
•nubausti Vyr, Tribunolo papei
kimu. Jei po šio Vyr. Tribuno
lo išaiškinimo pasitaikys valui 
įlinkų, kurio nemokės abiejų 
krašto kalbų, jie bu(l laikomi 
nusikaltusiais įstatymas ir ga
lės būti baudžiami iki pašalini
mo iš tarnybos. Tsb.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
^.inončH, luiflo <lol Honhlvfln nrlm hltoklon 

pi'iolliiHtloH JiiučIuhI nllnnl ir iu'HvoIIhih, nl* 
irtuinu buvo JOm-hh. Hvolkutii Ir piiHlilnro Htlir 
ri’Hiil Ir pu to kulp Jlo vurtojn
NUGA-TONN.

NUGA-TONID yru pnutobAtinut viiIhIiih flo) 
motoru ir vyru, hurlo HUHllmikA H.mtitvAH 
JIm padaro Juoh hvoIIh'hiHoIh, IvIrlOHiilulH ir 
priduoda jlomn imujų HpAUų durimi, .Tolini 
Juh (’Hiito HomiH iirlm HllpmiH, pumčidnklte 
NUdA-TONIO, Po Uolotu durnų Juh pHHlobfl- 
Hito dideli murorlnlmii.

NIKI A-TONI1) pnrduodnmnH vIhoho vidnllny- 
čIoho, No priimkite pumČKdAloJImu. Nlokur 
IdliiH Juihh nopuirolbtiH tiilp kulp NUGA
NO NIC,

Nuo ufcklotOĮImo imkit — UGA-8OL — 
Idoidų vidurių T d nonų o tol u, 5J0o Ir ftOo.

AKUŠERĖS

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto nfisiiH—127 N. Dearborn St. 
Cauib. 1431-1434—Tol. Central 4411-2 
4amų ofisas—8323 So. Halstod St. 
Valandos vakarais nuu 0 iki 8:30.

Tol, Boulevard 1310
Cotvlrtadioniais ir Sokmadioniais— 

nagui sutarties.

Tolophono; Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
ir

Norbert Tumavick
Lie tu viai A d vokatai

4631 South Asbliind Avenue, 
ten, 6515 S. Rockwell St.

Tclcpbono: ItopubHe 9728, 
Res. 1227 S. 50 A ve.. Cicero 
Tolophono: Cicero 5395,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cormak Road (W. 22 St.) 
Ofiao valundoH! Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: PanodOlIo, Scredos ir 
POtnyftioa 6 iki 0 

Telofonaa Canal 1175
Namai: 6450 S. Rockvell dcreet 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
____Tol. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.
8

i x <

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. V ežel is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
ValundoB nuo 9 iki 8 vakaro, 

Berodo! uogai sutarti

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki8 
•rak. Nedllioj pagal sutarimą 

Ofiso Tol.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas VirginU0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
fl-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

DR. J. E. SIEDL1NSKIS
DK.^'.^SI)

OAs c::::?:;:.........................
4143 ARCHER AV.. C^r. Francio
Tol, offico Luf. 8650; res, Vlrg, 0069

DENTISTAS X-RAY

T\ ZN V7' I71»Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marųuettc Road
arti We8torn Avo. Homlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak, 
kasdien. Nekėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

i'ei. LAKA Y ET1E 8Ubl.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Aventadienlals nuo 10 iki 12 
Phnne Rniitavard R4RS

Anelia K/ Janis/
Phyflical Therapy 

and Midwife
6630 S. WcHtern 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnųudu prie 
gimdymo namu© 
Re ar ligoninėse 
duodu maszage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blanbets ir tt 
Moterims ir mer 

ginoms patari 
inai dovanai

DR. VAITUSH 
LIETUVIS 

Optometrlcally Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste Ir toliregyste* Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai* 
dar. Speęialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dilioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuq 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
i 3335 W Halsted SL '

CHICAGO, ILL.

DR P. IAGMIN
DENTISTAS

3147 S. Halsted St.
U turo. ir Kelv. nuo 10 iki 8 v. v. 

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Ser. Pfitn. Sub. 10-8 vai. vak.

Tel. Chicago Heighta 1131

GARS1NKITES 
NAUJIENOSE

LIETIMAI
Gydytojai ir Dentistai

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. M. SKŪDAS
Phone Monroe 3377718 West 18th Street

1646 West 46th
I. J. ZOLP

Street Phones Boulevard 5203-8413
T 17 l?TTrn?,TRRTQ Jo J? • JoLJ JLJJCjAJOlAO

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place 7
___________ •  _______________ ,, _ __________ ”

Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3307 Lituanica, Avenue Phone Boulevard 4139

. ■ I fr Į     - —<    ■ ■  ........................................................................... ..................

1410 Soufli 49th Court
A. PETKUS

Cicero Phone Cicero 2109

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

•' -

»
U

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Y AR d s 1741—1742

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
. TeL Boulevard 1401

9

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. TeL Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomta pagal sutarti

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Repablic 7868

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

Tel Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. .Ofice Wentworth 6880 
R»«. Hyde Park 8JW>

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai vok. 
išskyrus seredomis ir eubatomis

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8t> 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8t 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. __ L___ __ 212 Į2
valandai diena.

Nedėliomta nuo 10 iki U

Phone MJDWAY 2880

- Telefonas Yardz 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenuo 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai, Nedil. nuo 10 ild 12 
' Rez. Telephono Plaza 2400

Dr. A..A.
6898 

9191 tom 
Rusas Gydytojas ta Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
arti 81st StreeL 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vok. Ne- 
diliomis ir iventadiohtate 10—12

arti 81st Street.

diena.

Dr J. Shinglman
Praktikuoja 25 motai 

Reumatizmas ir ftirdios ligos jo 
specialybė

Valandos H-12 A.M. 2-4. 7-8 PJH.
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė. 
Phone Cicero 8656

Office 4930 W. 13 St
Cicero 49 ,



PADAUŽŲ FILOSOFIJA GRAŽUOLES-KANDIDATES Į "MISS NAUJIENOS 1935

HUTĄ k'AHTANAS

NAUJIENŲ DIDYSISMes nesikišame
nuims rašo

IR GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

BIRUTES DARŽE
NEDEGIOJ,

Augusi 1935

LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO Miss NaujienosGerbiamiej 1935'

Miestas
Mano amžius

Pasiskubinkite 
pasinaudoti!

PEOPLES 
RAKANDU 

KRAUTUVĖSE

Vardas ir pavarde

Adresas ...................

Šis pasiūlymas apri 
botam laikui —

Rugpiučio

JOHN YUŠKA

2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

SIUSKIT PER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Atėjo syk j čigonas |ms klebo
nų ir pasisiūlė išmokinsiąs šu
nį kalinti. Kunigas netikėjo, 
vienok čigonus Imiijosi, kad už 
šimtų rublių ir kitų Šimtų spe* 
rišliam maistui šuo bent dali
nai pramoksiąs kalbėti.

Kadangi čigonas buvo gerai 
klebonui pažįstamas ir savo pa
žadų išlaikydavo, tad sutikta šu
nį išleisti pas čigonų kalbos mo
kintis.

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

PIRMA DOVANA - $50.00. ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA - $10.00.

ir bus pristatyta į 
Tamstų Namus

O liekančius pinigus 
išmokėsite po $1.00 j 

savaitę.

4179-83 Archer Avė; 
Corner Richmond Street 

Lafayette 8171

Ir Išsivežė lavonų 
kė paskui J). Graborlaus lavo 
nlnėje atsirado kažkokia ne

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai ir maloniai
Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progą pasigerėti Lietuvaitė 
mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.’

ŠĮ MAYTAG 
sviete geriausią 

Plovyklą 
Galite įmokėti tik

KUPONAS 
: — Aš nočubuti kandidatė į 
ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ

Praslinko mėnuo kitas ir či
gonas praneša, kad šuo jau šiek 
tiek kalba. Klebonas užimtas, 
neturi laiko čigonų atlankyti ir 
Ištirti apie savo šunies studi
jas. todėl pasitiki čigonu ir duo 
da dar šimtinę tolimesniam sa
vo šunies mokslui.

MANUFACTUniNA COMPANYl

KRAUTUVĖSE

Iš gentkantės j gentkartų ei
na šilokis pasakojimas:

‘Turėjo klebonas labai gražų 
ir mandrų šunį: visokių šlakų 
jis išmoko, klebono kalinis tar
tum kiekvienų žod| suprato, nu
eidavo į krautuvę pirkinių par
nešti. išmoko duris atrakinti ir 
užrakinti, papirosą rūkyti ir įsi
galės kitokių dalykų. Visi ste
bėjosi šituo šunimi ir sakydavo, 
kad jis turi žmogaus protų, tik 
visa bėda, kad nemoka žmogiš
kai kalbėti.

GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

Liepos 31 d., 1935
Dėl šios ekskursijos specialų sutartį su laivų kompanija 

padarė B. R. Pietkiewicz, nuvykęs New Yorkan.
Tuojaus kreipkitės į

B. R. PIETKIEWICZ
Olimpiį&dos Komiteto Transportacijos Pirmininkas. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
2608 W. 47th St TeL Lafayette 1083

Už jkyi'Os mėnesių čigonas vėl 
atlanko kunigų ir praneša, kad 
šuo jau aiškini ir pilnai kalba. 
Pasižada jį grąžinti klebonui.

“Gerai”, sako kunigas. ‘‘Aš’ 
sukviesiu visus savo draugus ir 
pažįstamus ir nustebinsiu juos. 
Bet jei tu meluoji, visi daž.inos. 
kad tu apgavikas“.

“Sutinku”, sako Čigonas, “tik 
nepatariu nieko kviesti. Šuo kak 
ba labai daug. Taip sakant, pa
sidarė tikras pliuškis”.

“Ką gi jis kalba?”
“Aš sarmatijuosi ir sakyti...” 
“Nugi?”
“Sako, kad jis gulėdavęs po 

tamstos lova. Sako, viskų gir- 
dėdavęs, ką tamsta sakai gas- 
padinei ir kų ji sakydavo tam 
štai”.

“Negali būti?”
“Tikra tiesa. Kalba apie to

kius griešnus dalykus, kurių aš 
ne tik tamstai, o ir savo pačiai 
nepasakočiau”.

“Ar tavo pati girdėjo?”
“Taip, dvasiškas tėveli. Kur 

ji negirdės, kad Tas gyvulys vi
sa burna pliauškia ir pliauškia 
apie piktus dalykus. Tokis pikt
žodžiavimas! Kokis j pagundą 
vedimas !

“žinai, ką aš tamstai pasiū
lysiu? Užmušk <tą bjaurybę!”

“Kad, kunigėli, aš nepratęs 
gyvulių žudyti. O čia dar tokis 
gražus, tokis mandras šuo ir dar 
taip aiškiai kalba...”

“Užmušk! sakau. Dievas gy
vuliams kalbos nesuteikė, kad 
svieto nepapiktintų. Tu išėjai 
prieš Dievo parėdką. Aš sugrie- 
šijau leisdamas tau mokinti šu
nį kalbėti. Tavo pati turės spa- 
viedotis. nes nevalia gyvulio 
kalbos klausytis... Užmušk! še 
dar šimtą rublių... Užmušk ir 
atvežk man j j negyvą”.

Čigonas paėmė dar vieną šim 
tinę nuo klebono ir už kelių va
landų grįžo su negyvu šunimi.

Taip ir baigėsi gyvenimas 
gražiausio, mandriausio ir kal
bėti išmokusio šunies.

JOHN YUŠKA 
pirmininkas

DIDŽIAUSIU
LINIJOS

“NORMANDIE

dūšia so- bildukų. Jie tokiam amatui titv- 
ka Ir yru labui pigus. Net ii 
kultas knlalikus noslspiaųdytų, 

pažįstama moteris Ir Jiedu Iš- klebonijoj darbų gavęs. Kas poi 
priežastis. kad kiekvienoj kle
bonijoj laikoma, viena arba dau 
ginu morgų arba našlių?”

AtNakynuiH. Mes tau, Aplcbu* 
ko, pasakysimo, kad tu esi dur
nas. Tu savo nosį kiši ( prlva- 
tlškų Žmonių gyvenimų. Tu ne
žinai nė religijos, nė ekonomi
jos, nė psichologijos, nė stotis- 
likos, nė seksologijos, nė kilų 
dalykų, todėl esi durnas Ir vi
sur visokius klausimus statlnė- 
Ji. Mos tau sakomo: Mind your 
o\vn buslnessl Kunigų Ir jų- gn- 
spadinlų yra tokis mažas skait* 
liūs, kad Jie atskiros klasės ne
sudaro, O Padaužos rūpinasi tik 
dideliais dalykais ir didelių kla
sių reikalais. Lai kunigai rūpi
nasi snvo gas|>ndinėmls, o gus- 
pėdinės snvo kunigais. (U Pa
daužos rūpinasi visu svietu Ir 
riša tik vožnus Ir didelius klau
simus, Į nerimtus dalykus mos 
nolurlmo laiko kištis. Lai Juos 
diskusuoja edi'torlalų ir apžval
gų rašytojai.

.lokubas buvo pamaldus k n- 
tulikas. Kns dienų kalbėdavo 
poterius. Kas sekmadienį ei
davo bažnyčion. Bent syki į 
metus atlikdavo velykinę ir 
išpasakodavo kunigui visas 
iki gulo snvo nuodėmes. Kns 
melų mokėdavo donę bažny
čiai tikrinu sakant klebo
nui. Kns sekmadienį klausy
davo pamokslo, Kns pamoks
lus girdėdavo apie prapuolu
sias dūšias, apie pragaro kan
čias, dangaus linksmybes, čy- 
šėių ir kitokius Jam nesupran
tamus dalykus. Kai kuriems 
aiškinimams Jis tikėjo, o apie 
kilus abejojo. Bei galvoti Jis 
nematė reikalo ir negalvojo.

Gyvenime jis buvo padorus 
žmogus. Be reikalo niekuomet 
negrivšijo. .lis mylėjo savo 
šeimynų, santaikoje gyveno su 
kaimynais ir buvo visų ger
biamas.

Pagalinus jis susirgo. Kaip 
pridera geram katalikui, buvo 
aprūpintas šventais sakramen
tais ir mirė.

Jokūbo dūšia išėjo iš kūno 
ir žiuri, kns dėsis. Ji mato 
kaip verkia Jokūbo pati ir al
psta iš gailesčio. Viena duktė 
verkdama ramina motinų, o 
kita klūpodama ant kelio 
prie mirusio tėvo šaukia:

"Dady. o dadyl Plenscl 
Look n t me! 1 love you! 
Plense, dady, pleasel lt is not 
limo for you to die...” Ir dau
ginu žodžių ji nebvištaria, lik 
kukčioja ir gaudo orų. O aša
rų lašai be jokio sustojimo 
vienas po kilo riedi per veidų 
ir krinta ant patalinės.

Kaimynai ir kniminkos ra
mina verkiančias moteris ir 
patys verkia. Kili garsiai mel
džiasi linkėdami dūšiai dan
gaus karalystės, amžino atil
sio ir šviesybes.

Ir dūšiai pagailo verkian
čių; bet ji neturėjo ašarų ir 
verkti negalėjo.

Paskui atvažiavo graborius

darnios! apie lavonų Juodu kai 
bėjo apie Jį negražius putėml- 
Jlipus Ir krėtė nepadorius Juo
kus. O dūšiai darėsi kažkaip 
negerai. Nors pas Jų nebuvo 
gėdos, bei Jokūbo gėdos suvo
ks pas Jų dar tebebuvo, Ir JI 
norėjo perspėti' tuodu vulga- 
rlšknl kulbanėlu, bei negalėjo 

kalbėjimo organai pasiliko 
pas Jokūbų.

Po poros dienų Ir naktų bu
dėjimo, liūdėjimo ir maldų, 
nuvežė Jokūbų bažnyčion, čia 
dar apgiedojo, apkrapljo, pa
mokslų pasakė, goriausių lin
kėjimų dūšiai velijo ir Išvežė 
toli už miesto į kapines. Tik 
čia dūšiai reikėjo skirtis nuo 
kūno.

Kada visi prasišalino nuo 
kapo, o Jokūbų užkasė žemė
mis, dūšia ėmė dairytis aplink 
ir pratintis prie naujo gyveni
mo.

Kapinyne žydėjo gėlės, ža
liavo žole Ir šlamėjo medžiai. 
Ir tie augalai maloniai vyliojo 
dūšių, Jų apglėbė ir įraukė 
į save Jos mažyles daleles. Ir 
dūšia darėsi silpnesnė ir silp
nesnė. Pagalinus pūstelėjo vė
jas ir nusinešė dūšios likučius.

Ir taip, nežiūrim visų linkė
jimų ir maldų, Jokūbo, dūšia 
prapuolė. Praeis amžiai, kel
sis pasaulio išvaizda, bet pra
puolusi dūšia niekados, nieka
dos daugiau neatsiras.

- /‘(Khiuhi

Išpardavimas
Maytag

DRABUŽIAM 
PLOVYKLIŲ

Petras
šitaip:

“Kodėl Padaužos 
kunigų gaspadinių 
Neženoti ir celibatų prilaikan
tys kunigai galėtų pasisamdyti 
nigorį, arba čainamanų, arba ja
poną už Rūkorių minamų dar-
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HITLERIZMAS PRIEŠ KATALIKIZMĄ.

Hitlerio dešinioji ranka, generolas Geąring, kuris 
yra Prūsų ministeris pirmininkas, reicho (visos Vokie
tijos) aviacijos ministeris ir policijos galva, pasakė per 
radio kalbų, grasindamas aštriomis bausmėmis “politiš
kam katalikizmui” Jisai pareiškė, kad valdžia netole
ruos pridengto religine skraiste politinio veikimo, at
kreipto prieš “nacių” idealus. Policija sekios kunigų 
žinksnius ir bažnytinių organizacijų judėjimų; ji areš
tuos kunigus ir trauks atsakomybėn net už pamokslus 
bažnyčiose, jeigu kunigai drįs agituoti prieš valdžių.

šitokių ir panašių susirėmimų tarp valdžios ir baž
nyčios įvyksta visur, kur yra diktatūra. Tai ne dėl to, 
kad diktatoriai butų kokie ten revoliucionieriai, bet dėl 
to, kad diktatorius negali pakęsti organizacijos, kurios 
jisai nekontroliuoja. Daugiausia, tur būt, dėl šitos prie
žasties senovės Romoje imperatoriai persekiodavo krik
ščionis. Ne krikščionių mokslo jie bijojo, bet jie neap
kentė krikščionių kuopų, kurios laikydavo savo susirin
kimus, svarstydavo savo reikalus ir rinkdavosi savo vir
šininkus.

Rusijos bolševikai, įsteigę savo diktatūrų, pradėjo 
triukšmingų kovų prieš bažnyčių ir prieš religijų. O kai 
jie pamatė, kad žmonių masės nenori urnai nuo bažny
čios atsimesti, tai jie sumanė paimti pravoslavų organi
zacijų j savo kontrolę ir ėmė remti “Gyvųjų Bažnyčių”, 
kurios priešakyje atsistojo palankus bolševizmui popai, 
archijeriejai ir 'teologijos mokytojai. Bet ta “Gyvoji 
Bažnyčia Rusijoje neprigijo ir apie jų daugiaus nieko 
negirdėt Dabar bolševikai vėl gryžo prie represijų po
litikos, kurių papildo anti-religinė propaganda per va
dinamų “bezbožnikų” (bedievių) kuopas ir spaudų.

Panašų konfliktų tarpe diktatoriškos valdžios ir 
bažnyčios matėme Turkijoje, paskui Persijoje. Taigi 
nieko nuostabaus nėra ir tame, kad su kunigais vaidi
jasi Hitleris. Pirma jisai smarkiai riejosi su protestonų 
dvasiškija, o dabar vis smarkiau susikerta su papos “Žal
nieriais”. O Vokietijos žmonėms nuo to, žinoma, nei šil
ta, neijsalta.

Demokratijos šalininkai yra ne prieš kunigus arba 
bažnyčias, bet prieš kunigų privilegijas. Jie nedraud
žia žmonėms tikėti, bet jie stoja už sąžinės laisvę. To
dėl demokratinėse šalyse tokių konfliktų, kaip dabar Vo
kietijoje, išvengiama.

Gerai, kad tos tautos sten
giasi užmogsti tarp savęs arti
mesnius santykius. Bot aųkš- 
čiaus paminėtas kongresas tai 
tik pradžia. Jo nutarimai per
daug bendri ir išreiškia dau
giau sentimentų, negu kokį nors 
bendradarbiavimo programų.

Tų mintį, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija suartėtų, ’ seniai 
iškėlė Lietuvos demokratinės 
partijos: socialdemokratai ir 
vai. liaudininkai. Peč metų me
tus jie skelbė Baltijos valsty
bių sąjungos idėją, kuriai pri
tarė Latvijoje ir Estijoje so
cialdemokratai.

Bet Lietuvos tautininkai ilgą 
laiką buvo tai idėjai priešingi. 
Ypatingai aštriai ją smerkė Vol
demaras ir jo vienminčiai,

Latviuose ir Estuose tauti
ninkai ir kiti dešinieji irgi prie
šinosi Baltijos sąjungai. O da
bar pasirodo, kad jau ir tų ša
lių dešiniosios partijos nori ben
dradarbiavimo su Lietuva. Lie
tuvoje irgi tn mintis priėmė 
viršų.

Iš to matome, kad demokra 
tija mato toliau, negu jos prie
šai.

ŽEMAS UftIO DARBININKŲ 
UZDARlHAI LIETUVOJE.

Per paskutinius metus ekono
miniai sunkumai daugiau palie
te ir Lietuvos žemės ūkį. Del 
to žymiai nukrito žemės ūkio 
gaminių kainos ir atpigo gyvo
ji darbo jėga, šiemet Lietuvo
je vidutiniškai bernui už dai^‘ 
bų žemės ūkyje metines algos 
mokama. 230 litų, pusberniui 
150 litų, merginai 180 litų, pus
mergei 120 litų ir piemeniui 85 
litus. Brangiausios algos žemės 
ūkio darbininkams yra Klaipė
dos krašte, Šiaulių ir Biržų ap
skrityse. Ten per metus bernas 
uždirba 300 litų, mergina 250- 
300 litų, piemuo 150-125 litų.

Gi mažiausiai uždirba Seinų, 
Alytaus ir Trakų apskričių lau
kų "darbininkai. Ton darbinin
kai per metus gauna po 50 li
tų mažiau, negu kituose Lietu
vos apskričiuose.

Tiesa, ankščiau žemės ūkio 
darbininkai Lietuvoje gaudavo 
.daug didesnes metines algas, 
negu dabar. 1931 metais jie 
gaudavo dvigubai daugiau kaip 
šiais motais. Nuo 1932 metų at
lyginimas pradėjo mažėti.

i Nors gyvoji darbo jėga ir at
pigo, tačiau žemės ūkio gaminių 
kainos Lietuvoje dar daugiau 
nukrito. Lietuvos ūkininkui 
prieš 8-4 metus buvo lengviau 
mokėti dvigubų atlyginimų, kaip 
dabar, nes tada jis daug leng
viau ir kelis kartus brangiau 
parduodavo savo žemės ūkio ga
minius. Lietuvoje jau taip įpra
sta, kad Žemės ūkio darbinin
kams be migy dar neįmokamai 
duodamas butan, kuras, šviesa, 
maistas ir darbo rūbai. Tuo bil
du, jų atlyginimas nėra jau toks 
mažas lyginant su miesto dar
bininkų uždarbiu.

Padienių laukų darbininkų 
atlyginimas dabar taip pat at
pigo. šiuo metu už darbo dieną, 
duodant maistą, mokama: vy
rui 1.65 et. ir moteriai 1.20 cen
tų. Neduodant maisto1 vyrui mo
kama du litai 40 cent., moteriai 
1.80 et. per dieną. Pernai Lie
tuvoje padienio žemes ūkio dar
bininkų atlyginsimas buvo Šiek 
tiek brangesnis. Tsb.

šitie faktai liudija, kad Lie
tuva pergyvena defliacijos kri- 
zį. Puola žemyn kainos,’ paja
mos ir algos. O puola dėl to, 
kad pinigo verte kyla. Litas pa
sidaro brangus, palyginti su ki
tų šalių valiutomis, kurios yra 
žymiai nupigintos.

Kol litas bust brangus, Lietu
vai teką kovoti su ekonominiais 
sunkumais. ’

Vertė V. Kauneckas

FAKTAI PRIEŠ PLIOVONES.

S. Brooklynictis komunistų, 
organe drūčiai koliojasi dėl to, 
kad “Naujienos” priminė, jogei 
sovietų Rusija eina pramintu 
nacionalizmo ir imperializmo ke
liu. Jisai sako:

pavo nepriklausomas Azerbcid- 
žano ir Armėnijos respublikas.

O tos “vienatinės kovotojos” 
garbintojai Amerikoje, lietuviš
ki komunistai, nesiliovė tyčiotis 
iš nepriklausomos Lietuvos 
(“bulvinės respublikos”) net ir 
tuomet, kai susirinko jos stei
giamasis seimas ir kai Lietuvą 
pripažino de jure pati Mask
va.

BALTUOS TAUTŲ VIENIN
GUMO KONGRESAS.

Ignazio Silone

Kelionė į Paryžių
Novelė

“... taip Grigaitis tarška, 
nepaisant ir to, kad Sovietų 
Sąjunga atvejų atvejais įro
dė. jog jinai yra vienatinė 
kovotoja už silpnų tautų ne
priklausomybę.”

Ta “vienatinė kovotoja” 1919 
metais buvo atsiuntusi į Lietu
vą savo raudonąją - armiją ir 
okupavusi pusę Lietuvos terito
rijos.

Ta “vienatinė kovotoja” bu
vo įsiveržusi į Latviją, bandė 
padaryti ginkluotą perversmą 
Estijoje.

Ta “vienatinė kovotoja” su
trempė nepriklausomą Gruzijos 
respubliką — po to, kai pati so 
vietų valdžia buvo jau pripaži
nusi Gruziją de jure, buvo pa
dariusi su ja iškilmingą drau
gingumo sutartį if apsikeitus! 
su ja diplomatiniais atstovais.

Ta “vienatinė kovotoja“ oku-

Rygoje birželio 29 ir 30 dd. 
I įvyko Baltijos tautų — Lietu- 
Ivos, Latvijos ir Estijos — vie
ningumo kongresas. Jisai pri
ėmė tokią rezoliuciją:

“Lietuvių, latvių ir estų 
kongresas reikalauja, peržvel
gęs su pasitenkinimu trijų 
valstybių nutarimus apie ben
dradarbiavimą, plėsti ir gilin
ti tų tautų kraštuosą broliš
ką bendradarbiavimą politi
nėje, kultūrinėje ir ekonomi
nėje srityse ir tuo patikrinti 
jų išdidesnį ir prakilnesnį gy
venimą, jų nepriklausomybę 
ir laisvę bei taiką šioj Eu
ropos daly.”
Kongrese buvo iškelta mintis, 

jog j Baltijos tautų glaudaus 
bendradarbiavimo darbą birtų 
įtraukta ir Suomija, kuri lig- 
Šiol laikosi nuošaliai,

Tais metais, kuomet įvyko 
čia pasakojami dalykai, majisą 
lukštenti tontamaroje pradėjo 
bent kiek vėliau, negu šiaip. 
Pirmas to darbo ėmėsi Karia- 
ročo. Darbą šį atlieka vakarais. 
Dienos metu yra svarbiau kas 
veikti. Majiso lukštenimas da
lykas menkas. Dažniausiai jis 
pavedama moterims ir vaikams. 
Atlyginimd už tai neduoda, ne
bent atsigerti, jei statines dug
ne užsiliko dar kiek vyno.

Kanaročo suvilko majiso pun
dus j aikštę, prieš šv. Roko' 
bažnyčią. Aplink krūvą susėdo 
į desėtką moterų ir vaikų, ku
rie, kaip visuomet, ne tiek dir
bo, kiek niekiis tauškėjo.

Italijoje, . kairių kaimeliuose 
majiso lukštenimas — toks pat 
darbas, kaip slėniuose — vyn
uogių raškymas. Dirbama tai- 
ka. Kafonil) vienas kitam pa- 
deda ir vienas iš kito šidyjrisi.

Šiemet dėl Beniaus, Jokūbo 
Lozurdo sunaus, buvo daugiau
sia kalbų prie Kanaročo maji
so krūvos. Jis pasigyręs mat, 
kad nevalgysiąs daugiau maji
so košes, kad luš ar truks ke
liausiąs į svetimas šalis laimes 
ieškoti...

Benius jau senai gyvena blo
guoju su savo šeima. Su tėvu 
jis jau geras laikas nekalba ne 
pusės žodžio. Tėvas, tiesa, nie
kuomet to vaikino nemėgo, bet 
neapykanta atvirai ir smarkiai 
įsižiebė tarp jų prieš kokius 
melus laiko. Kartą nuvyko jie
du į Fučino ir iškilo tarp ju
dviejų barnis dėl menkniekio: 
ar kauptuką nešti pas kalvį 
tuojau, ar dar palaukti. Gin
čas jau buvo pasibaigęs, tik 
urnai tėvas pabludusiomis aki
mis puolė prie sunaus, nugrū
do jį prie epušės ir pririšo prie 
jos už rankų ir kojų.

1) Biedni valstiečiai; gritelninkai. 
Vert.

Benių tas netikėtas tėvo ap
maudas taip hugąsdino, kad jis 
be pasipriešinimo davėsi riša
mas. Tėvas huėjo. Iki pat vaka
ro išbuVo Benius pririštas prie 
epušės. Galiausiai kaž kas atė
jo ir jį išvadavo. Nuo tos die
nos tėvas ir sūnūs netaria vie
nas kitam ne žodžio, o susiti
kę net nusigrįžta. Dienai švin
tant tėvas uždeda asilui brizgi
lų ir pranyksta. Jeigu jam rei
kia eiti į vynuogyną, Benius 
eina j Fučino, o jei tėvas pa- 
sineša į Ęučino, sūnūs, be abe
jones, turi darbą Vyririogyne. 
Fontamaroje ^iši; tai žino. Ta
čiau iš Beniaus kalbų apie emi
gracijų tik šaipomasi.

šį vakarą tyj tėvas, ir sūnūs 
buvo prie šv. Roko bažnyčios.

—Važiuosiu’ į Romų, važiuo
siu j Buenos Airės, važiuosiu į 
Paryžių,i važiuosiu į pragarą, 
bet čia nepatiksiu F — be pri- 
liovos kartojo'Benius.

—Į pragarą tai nuvažiuosi 1 
— atsiliepė tėvas. — Bet ke
lionei pinigų riud marięs negau
si!..

Benius buvo susitaupęs tris
dešimts lyrų. Jis išsitraukė jas 
ir pakišo tėvui;

—Išvažiuoti užteks, — tarė 
tėvas, — bet pargrįžti?...

—Pargrįžti ? — ėmė purškau- 
ti Benius. — Ką, ar pargrįžti? 
Aš visai negalvoju pargrįžti...

Benius irgi padėjo lukštenti 
maiši ją. Šalia! jo, ant žernės, sė
dėjo Marija Gračija — mergio
tė, su kuria nepersenai jis pra
dėjo Vaikščioti. Be to, čia buvb 
dar: Tonio čapa, Rėki juta, Ka- 
stanja, Rafaele Skarpone, Ka- 
raročo duktė ir daugiau. Už 
keletos metrų nuo majiso kro
vos, ant neaukšto muro supan
čio aikštę iš slėnio pusės, sėdė
jo Beniaus tėVas ir taresi su 
Mykolu Zompa ir Pontijumi 
Pilotu apie vėjavaikišką savo 
sunaus sumanymą.

Pontijus Pilotas turėjo mat 
Amerikoje švogerj, kuris ten 
skaitė itališkus laikraščius. Jo 
laiškuose karts nuo kanto bū
davo įdomių naujienų apie Ita
liją, kurių Šiaip neišgirsi.

—Prieš tris mėnesius, treje
tas kafoni iš Kalabrijos įsėdo 
Genujoje slapta į laivų, kurs 
plaukė | Ameriką, — pasakojo 
Pontijus Pilotas. — Kad nepa
kliūtų j akis laivo komisarui, jie 
paprašė, kad paslėptų juos ang
lių sandėlyje. Kai laivas atėjo 
į Nau-Jorkų, juos visus rado 
negyvus; visi buvo užtroškę 
nuo anglių dujų...

—Ir aš noriu užtrokšti nuo 
anglių dujų, — porlraukč Be
nius, kuris dirbdamas klausė 
pasakojimo. — Verčiau pastip
ti nuo anglių dujų, nekaip likti 
čia ir žliaugti majiso košę...

—Pernai metais fašistai 
Šveicarijos parubožy suėmė vie
nų berniokų iš Poščinos, iš 
Trauk iii ų šeimos, - - kalbėjo 
Mykolus Zompa. — Jie (kišo 
jį į kalėjimų, ir nuo to laiko 
apie JĮ nė šniokšt...

— Didelis čia daiktus! — 
pertraukė vėl Benius. — Ir aš 
verčiau eisiu Į kalėjimų, bet 
čia tai nebusiu ir majiso košes 
nevalgysiu!

— Septyni kafonui iš Pešča- 
ros slėnio — pasakojo toliau 
Pontijus Pilotus, —• norėjo lla- 
siguuti per 'kairius į Prancū
ziją. Visus septynias užmu
šė sniego griūtis.

— Tiek čia bėdos! Tegu 
ir aš pakliūsiu po sniego griū
tim, bet čia vistiek nepasilik- 
siu, — užbaigė Benius Lozur
do.

Po to imta kalbėti apie ki
tus dalykus.

Benius belukŠtendamas už
ėjo raudonų varpą ir prigal 
seną paprotį gavo teisės pa- 

' bučiuoti mergaitę, kurią jis 
norės. Visi lauke jį pabu
čiuosiant Marija Gračiją, ku
ri jam tiko ir buvo Čia gra
žiausia. / Benius atsikėlė i^ 
priėjo prie Kanaročo dukters; 
ji buvo maža, dvylikos melų 
snarglė, raudonais plaukais ir 
taškuotu veidu. Jis stipriai 
paėmė jos galvą abiem ran
kom, kad neištrūktų, ir tol 
laikė prispaudęs dantis prie 
jos lupų, kol iš jų ėmė eiti 
kraujas. Beniui bekandžio- 
jant Kanaročo dukterį, Reki- 
juta ėmė nesavu balsu klykti:

— Gyvatė! Gyvatė!

Tarp Kanaročo duklers ko
jų, majiso lapuose, iš tikrųjų, 
raitėsi gyvatė.

Sekančių dienų Benius su 
savo trisdešimts lyrų pasilei
do'kelionėn. Užuot atsisvei
kinęs, jis ką besutikdamas 
šaukė:

— Verčiau eisiu į pragarų, 
negu grįšiu pas Jusi...

Generole Buldisera, tas gud
rusis kaimo šiaučhts, savo 
įprritinui, btivo besakąs Beniui 
pamokslų: :

— Beniau, Beniau! Neap
leisk kelio dėl takelio! Ką 
apleidi — žinai, bet kų rasi — 
ne...

— Verčiau cišiu į pragarą...
— atsakė jam Benius.

Taip jis ir nukeliavo, lyg 
vilkus, nesUinikomui šviežie
nos kvapo traukiamas.

I apskrities miestą, kuriame

buvo gcllkelio stotis, Jh trau
kė pėščius. Pakeliui Jis atiti
ko Mariją Gračiją.

— Kų tu čia veifd1? — pa
klausė Benius, iš pykčio pa
raudęs.

— J malimą einu, — atsa
kė mergaitė.

Bet tas kelias visai nebuvo 
į malimą.

Marijai Gračija! nuo ašarų 
po aktinis pasidarė lankai, 
vokai buvo raudoni ir sulinę.

— Kvaila ožka, kodėl lu ver
kei? — dar ruščinu paklausė 
Ją Benius.

— Aš verkiau? Ko rmm 
verkit? —- atsiliepė Marija 
Gračija ir ėmė verkti.

* — Tu ir vėl pradedi? Ko 
tu vėl pradedi žliumbti? Kvai
la lu ožka! Nori, kad aš dar 
labiau supykčiaul -- ėmė jis 
ant jos šaukti.

(Bus daugiau)

ASPAZIJA

PASVEIKINIMAS TAUTŲ TRIJULEI
Lictuvvii, Estijai ir Latvijai

šios dienos davusios mums laimę didžių, 
Kuri patvinusi plačioms aistrų liepsnoms: 
Trys tautos, sujungtos j vieną šeimą, 
švenčia bendrai su ovacijoms ir dainoms. 
Tai Lietuva su Latvija ir Estija 
Stovi apipintos rožių girlianda.

Gelių sėklai lygus, tai — žodis tartas, 
Kuris grožiu sode buiniu šlubuoja, 
Kaip sėklos grūdas, taurus pradėtas darbas: 
Visame lauke aukso varpos banguoja.
Toli matąs, kaip raganius, naujas laikotarpis 
Atidarė mums žemės žaliąsias duris.

Dar pinklių daug Ir tamsios jėgos graso, 
Vėtroj šydas akis su baime dengia, 
Bet rytų žvaigždė naują pastatą saugo 
Ir tamsą nuveja su Šviesa blizgančia.
Kai tvirčiau susiesime sąjungos kampus, 
Tai pajėgsime nuversti tamsos rumus.

Jau pirmas puslapis istorijoj mirga, 
Kaip sparnus įgiję, skraido raidžių barai. 
Kad toliau nebūtų pailsusi ranka, 
Kad dvasia potvynius siųstų minčių jurai, 
Kad. aistra kiekvienam darbe! kunkuliuotų, 

' Kad žagrė artų! Kad kardas nerūdytų!
Iš latvių kalbos išvertė Julita BanhilK

(šį eilėraštį parašė didžiojo latvių poeto Rainio 
z našlė, trijų Pabaltijo tautų susiartinimo kongreso 

proga. Kongresas įvyko birželio 29 d.).

“KARŠTA KAIP PAS VELNIĄ PPAGfARE”
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GARSINKITE “NAUJIENOSE

Dvieju draugystėje aš nekliūvuvasarine

-r?**

i- <-■

fliaprastai, 
paskiausioj

reikri- 
ji iš-

Iš Jaunų Lietuviu 
Amerikoj Tautiško 

Klubo darbuotės

pirmų 
aiitfų

Simano Daukanto 
Draugijos pusmeti 

nis susirinkimas

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

ciceriečiai
vietoj jo-

Rizgen, lakirodininkas, 3255 S. 
Halsted St.; A. Jūrteviče, laik
rodininkas, 3317 S. Halsted St į 
N. Girdvainis, laikrodininkai 
3223 S. Halsted St; K. Valai- 
tis, skanių sūrių išdirbėjas, 91fl 
W. 34th Pi.; J. Kulis, vaistP 
ninkas, 3259 S. Halsted St. Iš
klausę komiteto raportų VišV 
draugai ištarė širdingų ačiū ir 
pasižadėjo remti šiuos biznie
rius reikale pirkinių.

Prie naujų reikalų liko išrink
ta komisija suregimui metinio 
baliaus, kuris atsibus spalio 27 
d. 1935 m. Lietuvių Auditori-

Sekmadienj po pietų, kam 
laikas leis ir kas įdomauja, ga
lėsite pamatyti bėsbolo lošį ai
kštėj prie 12 gatvės ir 48 avė. 
Bus smarkus susirėmimas R. R. 
klubo jaukto su kitataučiais, ir 
dar juodukais. Juodukai yra 
smarkus lošėjai, tačiau mūsiš
kių jie neįveiks.—N. Raščjas.

ir norinčiam, lošėjui 
pamesti nėra vietos, 
kur galima į vandenį 
Vienu žodžiu, dirvo- 
kuopuikiausi lošti.

Tur būt visi jau gavote laiš
kus su tikietais busiflčiam pik
nikui, kurs įvyks 28 d. šio mė
nesio L. Dambrausko farmoj. 
Komisija deda pastangas tų iš
važiavimų padaryti pilnai vykti- 
siu. kas neturite automobi
lių, ateikite prie svetainės, čia 
bus kas riuveš jus. Jau pasi
žadėjo nuvežti pp. A. Vaštok n 
A. BernadiŠius.

DVIEJŲ DRAUGYSTĖJE AŠ NE

KLIŪVU. AŠ ESU JŪSŲ GERIAUSIAS 

DRAUGAS, Aš ESU JŪSŲ LUCKY 

STRIKE.

bukite susirinkime laiku. Išgir
site pranešimus apie draugijos 
stovį, veikimų ir numatomų rit-

AČIŪ UŽ ŠAUNŲ ŠOKĮ, o DA
BAR KĄ ŠAKYŠITB APIE LUCkY 
IR ŽVILGSNĮ t MČNULt? -

Rytoj Jorio Yriškos 
Bankietas

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

Pirkite savo apylinkes 
krautuvėse

Draugystės Lietuvos Karei
vių susirifikimas įvyksta rytoj 
(sekmadieny) 1 vai. po pietų,- 
Liuosybčs svetainėje, 14 St. i” 
4$ crt., Cicero. Draugijos na
riai^ he-Ūpįeiskit šiltos diėh'Os ir

L. L. N. B-vč šaukia savo 
pusgnetinį |susirinkimų trečia
dienio vakare, liepos 24 d., sa
voj svetainėj. Bus išduotos 
atskaitos už šių mėtų pirmų 
pusmetį, šėrininkai bukite vi
si susirinkime, tėmykite savo 
įstaigos apyvartų. Taipgi išgir
site atskaitas iš parengimų.

Varde draugijos tariu ačiū 
laikraščiams, kurie talpino 
draugijos korespondencijas ir 
pranešimus.

LIETUVON
Rugpiučio 3Jd.Jjl935

Rytoj vakarė HollyVvood sve
tainėj, 2417 West 43rd St., 
įvyksta Amerikos Legiono ir 
Dariaus-Girėno Posto atstovo 
Jono Yuškos išleistuvių ban
kietas.

Ponas Yuška išvyks į Lietu- 
vų liepos 31 dienų ir dalyvaus 
Lietuvių Pasauliniam Kongre
se Kaune. —-(Fb.)

Simano Daukanto Draugija 
tūrėjo pusmetinį susirinkimų 
liepos 7 dienų Lietuvių Audito
rijos svetainėj. Pirm. V. Kriš
čiūnas atidarė susirinkimų ir 
paprašė visus draugui neap
leisti susirinkimų iki taps Ap
svarstyti visi draugijos reika
lai. Jis pranešė, jogei yra 
daug svarbių raportų, kurie 
kiekvienam nariui bus įdomu 
išklausyti. Paskiau sekė ra
portai apie sergančius narius. 
Paaiškėjo, kad randasi penki 
ligoniai. Raportai išklausyti 
ir priimti; taipjau pašelpn nu
tarta mokėti kuriems priklau-

Kaip 
nestovi 
kianti strtnanyme, t. y. visuome
niniam judėjime, šiandie va
kare gražus būrys važiuoja lai
vu ir noriai prisideda, kad pa
gelbėti išsiųsti, teniso čempionų 
Lietuvon.

Tai yra labai puiku ir yra 
garbė “Naujienoms” už tų su
manymų. Ar ir dabar dar ra
sis storžeivių, kurie tvirtins, 
buk “Naujienos” skleidžiančios 
obalsį “Lietuvai nei cento” ? 
žinoma, žrhotiės sū Švaria san- 
žine tokių kaltinimų nedaro; 
juos dnro pigios fųšiės neva 
veikėjai. Bet tokių “veikėjų” 
musų tarpo ne stoka.

Geri iiėtiAdrii ir “Naujienų” 
vedėjai panašių priekaištų ne
paiso. Jie dirba naudingų 
darbų lietuvių visuomenei. To
dėl aš j Uos ir gerbiu ir jų su
manymus femiū, ii* tai turėtų 
daryti visi, kurie vūdina save 
lietuviais;

L. G. Sųjungos 
(urnamėfttas įYyko liepos 
d. Glėn-fcagieš Coūntry Club 
laukuose.

Diena buvo labai graži, tad 
ir lošėjų daug priširiūto. Bu
vo sulošta 36-Šioš Skylės. Lai
mėtojais išėjo šie asmenys:

J. C. Millcr iš Ėvaiislbiio, 
III., Class A.—4) irai a dovana.

6. PiVarunas, Clašs B.—Ant
ra dovana.

Komisija patikrinimui turto 
išdavė atskaitų iš 6 mėnesių 
laiko. įplaukų buvo $2,141.25; 
išmokėta $1,502.80. Pasirodo, 
draugijos turtas padidėjo per 
6 mėnesius $638.45. Visas drau
gijos turtas yra $15,203.67. Na
rių draugija turi apie 400. Ko 
mitetas komplimentavo valdy
bų, kad ji labai tvarkiai veda 
draugijos knygas, ir abelnai fi
nansai yra aktyviai prižiūrimi 
ir teisingai vedami.

Piknikas
Komitetas pikniko, įvykusio 

liepos 4 dienų, raportavo, kad 
piknikas neblogiausia pasisekė. 
Nors ir lietus atsilankė, kaipo 
neprašytas svetys, apie 5 vai 
vakaro, bet parengimo pasek
mės bu v geros ir draugijai at
liko pelno.

Toiiatf komitetas raportavo, 
jogei draugijos nariai ir kiti 
biznieriai aukavo geros vertes 
dovanas piknikui, kurios buvo 
pažymėtos įžangos bilietuose. 
Aukavo šie biznieriai; Jos. Bųd- 
riko muzikos ir rakandų krau
tuvė, 8417 S. Halsted St.; Joe.

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiško Klubo pusmetinis su
sirinkimas įvyko liepos 5 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Kadangi 
susirnikimas buvo šaukiamais 
specialiais pranešimais, tai ir 
narių susirinko gan skaitlingas 
būrys.

Pirmininkas Rūta atidarė 
susirinkimų. Perskaitytas pro- 
tokolas vienbalsiai tapo priim
tas. Iš ligonių lankytojų ra
portų pasirodė, kad sirgo 6 na
riai. Kai kurie jų buvę 
tingi pašalpos. Nutarta 
mokėti jiems.

Komisija patikrinimui 
gų už pusę metų išdavė rapor
tų. Iš jos raprto pasirodė, kad 
Klubo turtas geram stovy sie
kia $6,466.60. Tufrtas, kurįma 
noma atgauti, t. y. Auditori
jos auksiniai boiiai ii’ UūiVersrif 
State banko Šerai, sudaro sti
rnų $8,658.99. Visas Klubū 
turtas siekia $15,125.59. Per

nių prizų. A. ValriŠiniaš laimė 
jo antrų prizų.

Iš moterų viešnių, lošėjų iš 
ėjo laimėtojomis:

Mrs. W. CcbUtis 
prizų, Mrs. F. Walcli 
prizų.

Taipgi iŠ svečių lošėjų išėjo 
laimėtojais mažesnių dovanų 
Mr. W. Cebatis ir M. F. Wėleh

Šilas hirnamenla-s pavyko 
kuopuikiausia, nes lošėjai bu
vo pilnai užganėdinti Gleii- 
Eaglos Coliutry Club dirvo
nais. Šiemet sviedimo dirvo
nai yra gerai prižiūrimi, žo
lė graži ir visa lygiai nuplau
ta. Kad 
boti rikę 
Tik kai 
inšaūti. 
nai yra

Tad ateinančio mėnesio tur
nyre vėl visi sviedymo mėgė
jai dalyvaukime iri Corpore.

—Dr. A. J. Gusšen, Sekt,

Golfo turnamentas 
gerai pavyko

DL Kliauga, Class C.—tre
čia. dovana.

Mažesnės vertės dovanas 
laimėjo: A. Mikalunas, J. 
Gregg.

Dalyvavo
čių lošėjų, vyrų ir moterų. iŠ 
vyrų mažiausia kirčių pada-

LAIVU

FREDERIK VIII
Ši ekskursija pasieks Lietuvį laike Lietu

vių Pasaulinio Kongreso.
Laivakortės ant šios ekskursijos:

Trečia klesa į vieną pusę kainuos $97.50 
Į abi puses.................................... $167.00
Laiko liko nedaug, todėl be jokio atidėlio
jimo kreipkitės į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių pasitarti apie dokumentus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Tel. Cėftal 8500

šešius mėnesius mirė du nariai. 
Pilnai džšiirtokėjusių duokles 
narių klubas turi 378.

Raportų išdavė komisija ren
gimui pikhiko, kurs įvyko bir
želio' 16 d. Nors oras buvo 
prastas, visų dienų lijo, tačiati 
piknikAš pasisekė ne pTasČiau- 
sia, ir klubui iš parengimo li
ko dalr $50.50 gryno pelno. Kris 
turite tikėtų 925 iš išvažia- 
<imo^ tai rriafoiiėkite atsišauk
ti į S. Kunevičių, 3220 S. Union 
avė. šis numeris yru laimėjęs 
vyriškų laikrodėlį vertės $20.00.

—R. S. Kunevičia.

Ir paskiau atsilankykit i CENTRAL D1STRICT FURNITURE CO. 
Ir PALYGINKIT kainas ir ryši tnvorų. Mes turime nustatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl musų Liepos mėnesio apvalymo 
išpardavimo.

Mes garantuojame, kad jus negalite gauti geresnes rųšies tavorų, 
geresnių išmurginimų arba geresnio patarnavimo bile kur kitur 
Chicagoje.

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
*49.00
*11.95 
*39.50 
*34.95 
*29.50

*2.98
*2.49 

*29.50
*1.98 

*29.50
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

PARLOR SETAI, $120.00 vertGs, galutinam 
išpttrdavimuf po ......................................................

PUSRYČIAMS SETAI, iki $35.00 vertės, 
specialiai po .............................................................

MODERNIŠKI M1EGRUIMI0 SETAI, $98.00 vertės, 
sampeliai po ............................................................

VALGOMO KAMBARIO SETAI, $85.00 vertės, 
riešuto medžio baigti, po .......................................

9x12 AMERICAN OR1ENTAL KAURAI, 
gražių pattern’ų po ...............................................

9x12 VA1L0K1N1A1 PATIESALAI, $5.00 vertės, 
specialiai po ............... ............................................

82 ŠMOTŲ INDŲ SETAS, Gaugit sau dabar ..........

GESINTAI PEČIAI, $49.00 vertes, visi porcelinlai
Po ...............................x................................

$3.50 vertes maži KAURAI, labai specialiai ...........
Visų iŠdirtysčių elektrinių skalbimui mašinų, prosų 

ir Refrigoratorių, specialiai apkainuotų po ........

LINKSMAS TAVERN ATIDARYMAS 
Subatoj, Liepos-July 20,1935

8 vai. vakare
Bus gera muzika, skanios degtinės ir šalto alučio, taipgi visokių 
importuotų vynų. O užkandžiui bus duodami veltui. šokiai bus 
rengiami kas suontos vakarų. Kviečia visus atsilankyti,

SŪNŪS JONAS VAIŠVILAS ir URšULft VAIŠVILIENE 
po pirmu vyru Lukoševičienė.

4531 So. Paulina Sa.

CENTRAL DISTR1CT
FURNITURE Cū.

JOSEPH JOZAlTfS, Mgr. 

3621-25 SO. HALSTED STREET
. _ ■ ..a —■.................................................................x r . .



PIRMYN
SHARPS and FLATS

Pažink Savo Krašto 
Groži—Atsilankyk

We asked you >to watch the 
pages of this paper for furthur 
developments in our plans of a 
Dune’s outing the 28th of this 
month. Well, at this writing, 
the main difficulty seems to be 
the lack of adeųuate transport- 
ation facilities. Where, o where, 
can we secure a relių ble big 
truck with a responsible jolly 
driver? Wc can go into a se- 
chided session wilh our faith- 
ful genie, during which we can 
ask him to conjure up means. 
būt we fear that these days of 
depression have left him lean 
and ineffective. Our little nia- 
gician is on the relief rolls. 
Sorrovv everywhere. However, 
please kepp on watching this 
paper. Something is liable to 
turn u p.
LOOK!

We found this on our desk 
this morning wi<th n note at- 
tached asking us to include it 
in our next issue. It doesn’t 
sound as if it were written by 
a Pirmyn personality, for we 
pondered and pondered, turning 
over every lad and lass wc 
knew in our mind, and couldn’t 
pieture one who did this grand 
piece of verse. We just couldn’t 
disregard it.

GOLD COAST AFTER
MIDNIGHT

After all the turmoil, 
The din and the hum 
Of theater and tavem 
Stifle, they come.
A vvhite-vested negro 
Solemn as a king, 
Followed by a poodle 
Led by a string.
Ox-eyed lamps are fading, 
Ix>nely grows the Street 
For laughter and jostling 
And passing feet.
Gone the merry maker, 
The wag and his j ėst — 
Some to count their money 
Others to their ręst.
Just this burly negro, 
Solemn as a king, 
Swaggers with his poodle, 
Led by a string.
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Draugijos Užsienių Lietuviams Remti pirmininkas, adv. Rapolas Skipitis (sėdi, viduryje), 
nusifotografavęs kartu su chicagicčių grupe, kurioje dauguma yra lietuviai advokatai Chicagoje 
Paveiksle yra ir Lietuvos konsulas, p. A. Kalvaitis (sėdi, antras iš dešinės).

Gold Coast vvhite as dove throat 
Welcoming the day, 
Sunlight on your steeples 
Golden ahvay!
Gold Coast gra.v as granite, 
Peopled to your towers 
With faces pale and wistful, 
Wistful as flowers.

us to please not re'vcal her 
name. She explained how du- 
ring the night of the eelipse 
she was romancing xvith her 
man on the lake front in Jack- 
son Purk these lines formed in 
her imagination. Beautiful ima

Gold Coast green as poplars 
Nestling ’round. a stream, 
Shadow faces on your crest 
Float on a dream.
Gold Coast blue as nightfall 
Soft and at lull — 
Everywhere are women 
Ali beautiful.
Gold Coast black and solemn 
Folded i n a fog 
Held by this negro 
And his dog.

I have oftcn scen them 
Wandering nigh, 
Seeing the great white vest 
As he flashed by.
Seeing the poodle
Not) likę any dog
Tail the drooping granite 
Iri the white fog.
And the giant towers 
Hidden in the midst 
With the folded 
Seemed to keep

Alt night the lake 
is a sheet of 
silver i n the 
inoonlight.

The leaves of the 
trecs are pieces 
of old gold 
tossed in a 
blue šilk Img 
of butterfly 
wings.

LAMENT
It has boen very encourag- 

ing receiving these bits of 
beauty in words, doscriptions 
and meditaitions. Būt it seems 
strange that not a word of 
praise. or damnation comes in. 
It’s contrary to human nature. 
We have met up with lip-flat- 
tery, būt we shun it likę a 
rattlesnake. Of course, those 
sending contributions are no-t 
likely to criticize,i- Spmethiųg’s 
wrong someplace.

6-2. Bickel was considered by 
the cxperts as probable winner 
of the lournament. Žukas gavo 
nrtticc to those cxperts that 
thore was somebody else to con- 
sider.

Žukas <lraws as his opponent 
in the ųuarterfinals match, Bill 
Parkhill, his conch at Tilden 
Iligh School. This battle vvill be 
vvatched by many with great 
interest, for no t only docs it 
bring pupil and master together 
būt it bears on the finais. The 
winner of this ’volley will un- 
cloubtedly play for the ehamp- 
ionship.

ŠVEDŲ AMERIKOJ UNIJA-
Pasaulio Lietuvių Kongresas 

KAUNE, RUGPIUČ1O li-17 d., 6. 
m. Atstovams in kongresą ir bendrai 
keleiviams >n Uotuvn rekomenduota-- 
ma sekantis išplaukimas iš New 
Yorko:
*) Gripsholm ....... Liepos 26

NEW YORK—KLAIPĖDA
Per Gothonburga. Švedija 

Laivakorčių kainos Trečiąją klase 
Ten —— — — — — — $1)7.o()

167.00
J. A. V. mokesčiai atskirai — 

’1') Vykstu delegatai ir sportininkai, 
in viršininetu kongresu iš Kalmaro 
atplauks in Klaipėdą laivu KASTĖL- 
HOLM.
Platesnes informacijas teikia ir par
duoda laivakortes visi musu autori
zuoti agentai. Taipgi švedu Ameri
kos Linijos visi skyriai

r Svvedish American. Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

... —MM-M. M-M.1 VI. 1 ■ inir""ri iri1"

Ten ir atgal

MALEVOS
ISpatdaiimas

Stop

Skin
QUIck-DRYlNG
LNĄMEL

octM uvt ĮĮL

heavens 
trys t.
vvhite menAnd though the 

Vanished in the 
Left this vast dominion 
To him and his dog.

Žukas Advances In 
State Meet

MODEST MISS
And then the oiher night 

when we were walking down 
Archer Avenue on our way įto 
Mr. Stephens’ place we met a 
maid walking our way. She 
said that this was coincidence 
as she was thinking about us. 
She vvanted a little thing of 
hers to be printed, būt asked

Joe Žukas, who only lašt week 
won the Naujienos Tennis 
Tournament, is sweeping on to 
fresh laurels in the Illinois State 
Tennis championships at the 
Chicago Town and Tennis Club.

Žukas moved into the quart- 
erfinals as a result of his sen- 

brilliant vietory 
Bickel, captain- 
U. of C. tennis 
tune of 8-6, 6-8,

sational and 
over Norman 
elect of the 
team, to the

pasivažinėt

XX-

Niežėjimo, Išbėrimų Ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritacljų nuo Ecz.oinos, spuo
gų Ir panašių odos ^osvolkumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo .švarus ir saugus vais
tas prašallnlinui odos iritacijų. Užkir
tas Good Housekoėpįng Puroau. No. 
4874. 35e, 60c, Ir \$lv Visi vaistinin
kai užlaiko, /’H

žemo
FOR SKIN IRRITATIO.NS

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF! j.

Hidden in Velveeta’s richlv mild 
Cheddar Cheese flavor are health- 
proteetive elementą of many foods.

It’s wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
cooked diahca . .. ofien!

S. S. CITY OF GRAND RAPIDS IŠPLAUKS SU NAUJIENŲ EKSKURSIJA ŠIAN 
DIEN 10:30 VAL. VAKARO IŠ NAVY PIER.

Gera maleva Paint,
Varnish, Q*7f*
Galionas ;   ® ■ I*

’l L’ ii-ii*..'1,' •MU f.*,- .«»! ' . * ■ ■■«»«• •«. «'>•»>v i ■ i

Aukštos- rųšies Paint. 
Pusė kainos sampeliai 

Paint DYKAI.

BUDRIK
FURNITURE MARI
3347-29 S. Halsted St.

P. S.—Kas atsineš šį gar
sinimą, gaus keną sam 
pelį Paint DYKAI.

PIRMAS BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ
POLITIŠKO KLIUBO PIKNIKAS

BIG TREE INN DARŽE, 6 blokai už Kean 
Avė. ant Archer Road 

Įvyksta Liepos 21 d. 1935
Kviečiame Lietuvišką Publiką ir visus politikierius skaitlingai atsi

lankyti, nes bus žingeidžiausias piknikas.
Norin'is važiuoti trokais, susirinkite ne vėliaus kaip pirmą valandą 
ptie bažnyčios 44 ir Fairfield Avė. arba pas K. Gramonto sale, 4535 
So. Rockwell St.
įžanga Laisva. Kvieėia Kliubas ir Komitetas.

BARGENAS NO. 1 
Pardavimui Panedėlyj, Liepos 15 

iki Subatos, Liepos 20
Nemalevotns baltas krėslas, kieto medžio, 7 A P 
garantuotus. Special šių savaitę .................. I vv

Central District Furniture Co.
3621-25 S. Halsted St.

Dabokit šių vietą musų skelbiamų savaitinių 
sutupymo bargenų.

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

IEDERALoAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Statymui arba taisymui namų ir atmokėjinio mor-

gičių, lengvais mėnesiniais a (mokėjimais.
TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS

MOKA 4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS
Pradekit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šią 

Fedcralę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Fe- 
deral Savings and Loan Insurance Corporation, Wasli- 
ington, D. C.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Scrc- 
domis ir subatomis nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

2242 West 23rd Place Phone Canal 8887
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

Šlifuotų akiniy išparda'™a

Prastoji regėjimą, I
silpnas ir kreivas akis galima L*

dažnai atitaisyti su naujai išrastais 
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

Pirkdami Sau Baldus iš 
ROOSVELT FURNITURE CO. 
Jus lengvai galite sutaupyti nuo

SEPTYNIŲ DALIŲ DINING ROOM
SETAS............... .............................. .

TRIJŲ DALIŲ BEDR00M SETAS 
už .....................................................

DVIEJŲ DALIŲ PARL0R SETAS ....

25%iki 50% 
29.00 
39.00 
39.00

GESINIS PEČIUS, vėliausios ?1Q Efl 
m9rlnq UŽ ■ VaVV

SKALBIMO MAŠINOS Z po QQ 
po q ‘95 
po _g5

RUG PADS

5!4 kvadratinių pėdų 
NORGE Refrižeratorius 
Tai yra vienas Iš geriausių refrlgeratorlų, kuris 
Kiti Kefrlgeratoriat ______________________ __

"ROOSEVELT FURNITURE CO. YRA JUSV

už ?! 4.50 
»137.50 

jums tamsus daug metų.
f PO JJO 

BALDU PIRKIMO VIETA"

RŪOSEVELT FURNITURE CO., INC
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO. D



NAUJIENOS, Chlcugd, III,
VISI

RADIOIš darbo lauko

ŠIANDIEN

tokia

GARSINKITES “NAUJIENOSE”^KASTANTO SV1LAINIO

Rl'DOLPHAS RUMCIKAS

susirasti

jurils reikia

Chicagos unijos kal
ba apie darbo partiją

Lietuviškos
DegtinŠs

Ir Nutilti
IhIAii nk 11

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

NATHAN 
KĄNTER

Progro** Kriuituvė yni prl 
*lrongu* pntki'ktl gružų Ir Įdo
mų ratilo progrnnių ryloj, iw

kati dauginu HUMipužinu* Ho 
Mdnndo publikų nu SLA, Vio 
linė* draugijų* ku* motai ei

FIKČERIAI 
STORE FLKTURES

LIGONINES
HOSPITALS

senųjų partijų
ir demokratų • 
šeimininkaujant, darbininkai ne
gali gauti iš jų net menkiausių 
reikalavimų pripažinimo.

Mnlvvotojų ir Dekoruotojų 
UidjoN lokalu* 147-ta* (Chlcu- 
goj) entuzln*tIškili parėmė Dar
bininkų Totalų Amondmvntų (t. 
y. imtaluų prie Jungi, Vnl*tijų 
konntltucljo*), už kui'Į šiuo lai
ku Amerikos Soclaliatų Partija 
varo Intcirnyvę agitacijų, E*mėJ 
kalbumu* amotulmonta* reika
lauja pataikyti šalie* konstitu
cijų taip, kad vyriau*la* tol*- 
ma* negulėtų panaikinti lų kon
greso Išleistų įstatymų, kurie 
liečia darbininkų tolaim prnnio-

SIUSKIT.HER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

PAMINĖJIMAS METINIŲ 
SUKAKTUVIŲ

Vieno amato žmonės atrodo 
labai patenkinti karAČiala. Tai 
aviatoriai. Jie Malto, kad nukft- 
tai, iNidoboNCKUi orą* dabar omu* 
•fino”.

Robert
lloard of 'Prado prezidentą*, ra
portavo policijai, kad vagiliai 
jalbrlovų Į Jo namu* Ir lAalno* 
šę brangimui ų vertė* $8,345 ir 
$125 pinigai*. Boylau *u pačia 
buvo teatro, kai vagiliai trliiNfr 
nI Jų namo.

Vandens departamentų Jau 
ketvirtadieni Ohioagoa gyvento
jai iŠ kai kurių apiolinkių pra
dėjo “bederinti” skundais, kad 
Jie nebegauna vanden*. Vandens 
atoku paatroIškG dūliai įto, kad 
daugeli* namų Navininkų Ir pri
žiurtuoju kilatė dirvonu* nopa* 
liaujamai per ’vImu dienų. Ilo to, 
kai kuriose vioiouo perdaug 
vanden* eikvota iŠ rezervuarų 
valkam* maudyti* gutvėao.

Vanden* departamento virši
lų* kreiptai | policijų prašymu 
*u*tabdyti, kuri policininkai pn- 
atebta, tok Į vanden* elkvojl- plotu* Iš stotie* W.Gi.F.S., 1300 

kllocycle*. Programų išpildymo 
dalyviui* keli žymų* dalnlnlm 
kai Ir dainininko*, muzikui lt 
kalbėtojui, kurio visi putloka 
visokių įdomybių k lok vienam 

’Piudklnuaytl. Todėl nepamirš-

CHICAGOS 
ŽINIOS

drabužių valymo bizny,
Policija mano, kad Altorlo 

nušovę tie pety* asmeny*, ku
rio no taip Jau aonlal pasiuntė 
| anų paanulj Temų Maloy, ju
damųjų paveikslų. operuotoji! 
unijos viršininkų.

SLA, 131) kuopos pikniku* J 
vyk* iilelnnnlĮ 
liepo* (July) 21 
ton llvlght* miškely, prie 107 
Ir So. Miiy galvių. Pikniko I'’. 
SluitkuuH'kaH su huvo girnių- 
kulbių grieš visokia* dilinu* Ir 
Šoklu*. I)r. A. Monlvldn* yra 
pu k v Iv* I u* pukiilbėli uple Su-

mes paas-> 
aižyti. Mm 
blikorysUs

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
dara* kasdien nuo 8 v. ryto 
Iki 8 vai, vak. NedCUomls 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

131) kuopos pikniko bu* Išlnl- 
niėjlmų, kuriom* knopii yra 
pusk Irusi net kelurlu* dova
nus. Reiškiu, bus proga ketu
riems bull lamingai* pikniko 
dalyviais. MMN A. N.

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos badai

Vagiliai aplanke tur 
člatiH naini.

SLA. 139 kuopos 
piknikas

METINES MIRTIES
SUKAKTUVS

iki f) vai. vakaro. 
Laivas išplaukia 
10:30 vai. vak.

žino kam priklausė hu 
rastas srutų skylėj 

lavonas

Persiskyrš su Šiuo pasauliu 
liepos 20 diena. 1034 met. 
Vos sulaukės 3 metu amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdima 
motina Barbora ir tėvą Izido
rių ir brolius Izidorių ir Ed
vardą. du dėdes Rumčikus 
Steponą ir Valentina ir vieną 
broliene, taipogi dėdes ir dė- 
dynas Aleknavičius ir Sudei- 
kus, kurie gyvena Rockdale,

Policijai lankyta suimti 
Georgo Monmų, savo įnik u pa
garsėjusi mimšalnta pristatyto
jų kovose. Tai Moralių gengta 
septyni narini koletų metų at
gal tapo nušauti garaže. Georgu 
Moran pastaruoju laiku yra

Kai kas ir apie orą
Vos keletas dienų atgal dė- 

javom, kad oras prastas ir šak 
tat O dabar jau tenka aimanuo
ti, kad karšta. Kas dar aršiau 
— oro spėji kas C. A. Donnel 
pranašauja, kad ir šiandie bus 
tokie pat karščiai, kokie buvo 
vakar ir užvakar.

Ketvirtadieni srutom* mite- 
kčtl skylėj buvo užtiktus api
puvęs moteriški* lavonas, ji* 
užtikta 08 galvOJ, 100 pėdų | 
rytus nuo Falrfield u ve. Suras
ta, kad tai yra lavonas |>-lta 
Marlan (’.ozzo, 17 motų, gyve
nusios adresu 0120 So. Oakloy 
avė. .11 pražuvo iš namų priloju
sių motų gruodžio mėnesio 1 d.

Ryšy su atradimu Marinuosi 
Cozzo lavono buvo suimtas Ir 
kamnntinėjamas tūlas Mills 
Rodmond, 27 motų, 0447 So, 
Irvlng avonue, kurio moteris Ir 
duktė gyvena Michigane.

KAZIMIERA GRICIUS 
po tėvais l.uktaltė 

Pur*l*kyr0 hu šiuo pu.suuliu 
Ilonos 17 diena, Ciirnoy, Midi,, 
f>:()0 vnlundu vuk. 193o m., nu- 
hmkus <19 metų amžinus, gi
mus Lietuvoje — PlungBs pur., 
Juodinu kainuj, Telšių upakr,

Amerikoj išgyveno 23 motus, 
Paliko dideliame nuliūdimų 

vyra Pranciškų, 3 Hinuil Pran
ciškus, Edvardas ir Alfonsas, 
>1 dukterys Kunimioru, Emilija, 
Lucija ir Valerija, 2 broliai 
Kastantas ir Julijonas Lukšiui 
ir giminės, o Lietuvoj viena 
seserį Zuzana ir broli Ignaca.

Kūnas pašarvotas randasi 
6(IH W. 18 St. Radžiaus koply
čioje.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
liepos 22 dienu, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios i Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės siela ,o iš ton bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieras Gri
cius giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimu.

Nuliūdo liekame,
Vyras, Runai Dukterys,
Broliai. Seserys ir Giminės 

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Radžiu*. Telofo- 
nas Cąnal 6174._____________

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

symot Palaukite nras Ir 
kyšime kiek kaltuos pat 
taipgi darome yisoki 
dirba. -

8216 So. Halsted Straet 
Tet VICtonr 496S.

Chicngos Darbo Federacijos 
17 unijų nariai ir vadai turėjo 
odos darbininkų unijos salėj su
sirinkimų lic|M)s 14 dienų. Su
sirinkimo liksiąs buvo pasitar
ti Darbo Partijos klausimu.

Visi iKisitarimo dalyviai kaip 
vienu balsu pareiškė pritarimų 
suformavimui Darbo Partijos 
- - jei kitur negalima, tai nors 
Chicagoj. ši Darbo Partija, da
lyvių manymu, turėtų pirmon 
galvon remtis unijomis priklau
sančiomis Amerikos Darbo Fe
deracijai.

lapo išrinktas komitetas iš 
15 asmenų parašyti atsišauki
mų j Chicagos darbininkų uni
jas, kviečiant jas konferencijai 
Darbo Partijos klausimu.

Tenka pastebėti, kad ir prie 
šios akcijos organizuotus dar
bininkus stumia kartus gyveni
mo patyrimas. Ba štai pastaro
sioms! net tokie taikus žmonės, 
kaip Chicagos Darbo Federaci
jos prezidentas Fitzpatrick ir 
Illinois Valstijos Darbo Federa
cijos prezidentas, neiškentė ir 
rezignavo iš valstijos komisi
jos. Juodu abu pareiškė, kad

- republikonų 
politikieriams

PATAISYK. STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu

Ilsėkis, ilsėkis musu bran
gusis sūneli ir lauk musų pas 
tave ateinančius.

Pasiliekame nuliude
Tėvai Izidorius ir Barbora 
Rumčikai.

3237 Parnell Avė.

nudriko linelio programa* 5 
vai. po plotų nedėliojo, Iš «to< 
tie* W.A.A,F,, 1)20 kllocyclo* 
Bu* daug naujų dnhiollų, pir
miau negirdėtų, Ir (vairių pra-

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais Išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300-5314 So. Halsted St

AGN® DABULSKIENE
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

liepos 10 diena, 10:00 valanda 
ryte 1985 m., sulaukus 25 me
tu amžiaus, gimus Glen Flora, 
Wisc.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Juozapa, sūnų Ambrose 
Guriel,, motina Rosc Skrupky 
ir tėvą Maitina gyvenanti Glen 
Flora, Wisc„ 3 seseris Marijo
na. Elena ir Verona, 3 bro
lius Dan„ Augusį ir Antanas 
ir teta Katarina Krupauski ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeiko koplyčioj, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
liepos 22 diena, 2:00 vai po 
piet iš koplyčios j Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Agnės Dabulskie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavima 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Sūnūs, Motina, 
Tėvas, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Rudenini Ekskursija!
Renghtiiin NAUJIENŲ Ir onrinllsl tirlps- 
žlntn Lietuviu Lnivukorčlu Agtmlurij Asocia
cijos, Visit ikcliunė vandeniu per UopenitNuen 

I Netiomil Prtrk, Klaipėdoj.
1* N1CW YOHKO,

RugpIučlo-AiigUHt 3, 11 v. r.
S. S. FREDER1K VIII

NuviižIihin I Lietuva laike Pasaulinio 
Lietuviu Konarcso,

P. CONR AD
HTUD1O

420 W. 63rd Si
Engiu wood DNH3-5840 

)ur gružliui, modornlfi 
kinu iroiigtu,

ROSELANDO SLA. 139 KUOPOS 
PIKNIKAS

Sekmadieni LiepoH (July) 21 d., 1935 m. 
WASHINGTON HEIGHTS MIŠKE

prie 107 ir Houth May gatvių,
Tiil bu* viena* Ift *imiglnu*hi parengimų. Dr, A, Montvldaa kalbės 
apie HI.A. orgimlzacijo. F. Hliatkauskiis su savo puikiu garsiakalbiu 
grieš vlnoklue Šoklu* Ir daina*. Uu« laimėjimas 4 dovami, kurias 
kuopa leidžiu unl IšlalmėJImo.

Visus kviečiamu atsilankyti, KOMfETAM,

THE DAILY
BUSINESS D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO tvarkoje

•

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelMtl mus* skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairia paprasta ir nepaprasta 
daiktų, intafsų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Conai 8500, < ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti, ____________

Gerkit ir Reikalaukit

Persiskyrė su šiuo pu.suuliu 
20 dienu liepos mėn, 1934 m., 
sulaukė* 37 motu amžiaus, gi
męs Utėnos upskr., Metėtu 
yni., Bnltudvnrio kulnie,

Paliko dldeliumo milludhno 
moterį Juzefu ir 2 supus Al
fonsu 5 metu ir Danielių 4 
motų, 2 broliu* Kuzitnioru Ir 
Steponu h’ giminės, o Lietu
voj seserį StepunIJu.

Mos Tavo Musu brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet neuž
miršimo . Tu pus mus Jau 
nebesugrįš!, bot mes anksčiau* 
ar vėlinus pus ’l’ave ateisimo, 
Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka,
Moteris, Hunai, Broliui 
ir Giminė*.

Kn* nori vnžhinl nuo hny 
fcvor Išvengi Ilgo* 
pyti leftii*, prnftnu i

M, MARGIS,
8052 Eviiiih Av(‘, 

■ i
Aš važiuoju *u Miivn karu 

giilll prisidėti kn* norit

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS yflMBn 

3514-16 W. BOOKEVKLT KOAD 
arti Ht. Louh Av. Tol, Kėdžių 89(12

Vunoa, liotuuM Ir druskos vanos, 
ifflmmlng nool, » 

Rusliku Ir turkiška pirtis
MjJjrimj jjjjjjjjįt įjįj 7 v- *ronnlų organizacijų, kad prislf 

riišlu* 
Jog v i 
Kaip lik 
yra SLA,

Beje, kalbama, ^tad SLA.

muši Piišmik mii* dol dykul npskaltHuvhnų, 
patyrimo, — Blokorlus ir Htuglu*.

IAS ROOFING C0.
3750 Wallace Street, Tol. Boulevard 0250

Keletą* dienų utgnl buvo prn- 
tieštn, kad š| amendnienlų ln* 
doi'Miivo ir Chlcngo* Darbo Fe- 
derncljo* atstovų itnryhii. Kodėl 
dabnr relžkia*l vi* didesni* prl- 
tftt’lhuis Hoclull*tų piudulymul 
oi'gniiiziiotų šio* šiille* darbinin
kų Inrpe? lle abejonė*, | darbi
ninku* paveiki aukštinusio tei
smo sprcndlmn*, kurs rado 
N.R.A. esant nekonstltuclnlu, 
Organizuoti darbininkai, nors 
matė, kad N.R.A. ne kdžin kų 
duoda šios šalies darbo žmo
nėms, visgi pripažino, Jogol Š| 
tų jis davė.

Aukščiausias teisinas betgi 
panaikino N RA. Tačiau Ir to 
ne gana. Neseniai kongresas 
priėmė Vagnerio billų, kurs lie
čia irgi darbininkų teises. Jau 
dabar Illinois Fabrikantų As<)% 
ciaclja išsiuntinėjo savo na
riams patarimų nepaisyti 4o bl- 
linus ir, reikalui esant, eiti j 
teismus su pilnu luisitikėjimu 
—. su pasitikėjimu, kad teis- 
niuosv samdytojai laimės. Šie 
ir pirmesni patyrimai su teis
mais veikia organizuotus ^r- 
bininkum ieškoti priemonių 
kapoti teismų galių klausimuo
se, kurie liečia darbininkų tei
ses pramonėj, štai kodėl uniji* 
štai rodo vis didesnio |M'itari
mo Socialistų Partijos siūlo
mam amendmeutui.

SVEIKATOS KLINIKA
Toiudlai Išimami

vaikams 
Palagas ligonl- 
' nėję 
Akušerija na

muose

ROSELAN1). — RoNrhindo 
draugijos šiemet mažai pik
nikų rengiu, no* prisibijo, kad 
dėl blogų lidkų guli turėti nuo- 
Mtollų vietoj uždarbio, (lolden 
Slur Klubu* buvo Nurcngv* 
piknikų liepų* 7 d. Pikniku* 
Inbnl gerui puvyko, puldiko* 
nl*ilimkė duug. Snkomii, kad

Važiuokim laivu 
šiandien vakare. 
Laiva* išplaukia 
10:30 vai. vak. 
iš Navy rier. 
Priveža 
Chicago avė. ir 
Grand avė. karai. 
Tikėtai išanksto 
Naujienų ofise. 
Ofisas bus atdara* 
iki 9 vai. vak. VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE

OicIh'sIhi*— Goldai—-Ir ProKrams* Vdhil, PuiiklsdlcidhlM kcplM Žuvis 
dylud- GcŠindluiil*lM (hop Kury, Pusė koptos v Išlos hll<« diena ilkl/al 
už 35 cuiihis, Alus, Gėrimai. Bowllng Ir Biliardai. Mandagi* palar- 
navinias. VluninlOlė tokia lietuviška Išlaidą ( IiIcmkoJc.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
.IIII.KIM JANEI.KINAH .

3133 So. Iluluted Street Tel. Victory 9163

Vakare visi bukite 
ant laivo 
Navy Pier 
Gale Grand avė. 
Jeigu neturit tikėtų 
užvažiuokite 
j Natrjiehų ofisų 
1 •! . 1, J3tw

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St 

Tet YARDS 080J____

SCAMINAVIAN AMEO ŪME
1110 N, LA MALLK HTHEET, (JIIICAGO, ILI„

>12.00 
>45.00 
>15.00 

Medjkalė egzamf- __ >1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.__

STOGAI 
ROOFING

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mužals^Mgjieslniul* IfimokGJlnials nuo 5 Iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. 

r S. and L. Ins. Corp., Washing-
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

ZSMHr no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
doleri dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome

Reikalau darni 
JMMLmK visada galite
ĮRĮIm gauti savo su-
wederalSavings įau p y*™, p.ini- ■IaNPILGAM E AIIOC1ATION & U S. |StOJimO F op chicago^ mokėti nereikia,

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679 

iŪSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

H. K, FltEhERIK VI
Dėl vielų krdpkitta | NAUJIENAS urlut Lloluvlų Lulvukorėlų 

Ag<Uiturų AmocIiicIJom.

—...»

■ ! (»-' <S -.tul :r.
L • i;; < < j r. - i k. s.' .'j1 j j i į i > iii /’ u j».į . *vP i r MgįMdK . <'1 ar tyU'- ■ 

ii ii( t
.s |() Mest Br<i’ S.r, «•« 4^' '

•i-KI.KkbN'ASsVAIOIn 27!id aii« 27JI -

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

**
■- '71" ■

K s 83 1



NAUJIENOS, Chidigo, III, . ŠeJtildienis, Liepus 20, 1935

Dideli laimėjimai mu
sų čampiono J. J. Žuko
Visa anglų spauda nustebinta musų jau 

nuolio puikiu lošimu
Chicngujc dnbur vlnn vimm 

Illinois vtthtljos lennls lur- 
niuncnhis. Lošimui nlsilivkft 
Cblcngo Town und Tennis 
Klube.

šitame lurmuiionle dalyviui- 
ja ir musų^tennis ėnmpionas

remti su dur gnmeimlu tennlso 
lošėju, būtent nu Blll Pnrkhlll, 
kuru yni lennlao mokytoju. .Ils 
ir Žukų buvo mokinęs kaip 
lošti tenuisų.

Bet Ir iuivo mokytojų .1. Žu
kas pavertė į niekų. Žukas 
lošė nu tokia |irecixiju, kad jo 
mokytojas prieš jį nei kaip 
negalėjo atNihvikyti. Žukas iš
lošė du setus Iš trijų sekamu 
skaičium: 6—1, 2 6, 6 2.

Anglų spauda tapo nuste
bintu. Anlgalviui lalkrhštMuoso 
apie šį didelį tvnnis tuma- 
menių kasdien Ilk skambėjo 
"upset, upset”.

J. Žukas dabar liko vienas

Bet knip dalyvauja I
Jis jnu nustebino visus.
Vieną po kitam jis jau su

mušė keturius senus Ir gar
siausius lėtinis lošėjus Illinois 
valstijoj.

Pirmiausia jis nugulėjo gai'- 
sų lennis lošėją \Valler Hat'- 
nish. o po jo Žukas išmetė 
iš turnamcnlo kitą garsų lo
šėją l.eo l.ejeck.

Po šilų pergalių jam teko 
susiremti su ('.hieagos Univor- 
slelo lennis kapitonu, kurs Chester Murphy.

mimui ui Illinois čampionntą. 
Sekamas jo lošimas .bus su

yra garsus visoj Amerikoj, 
Norman Bickel. Visi laukė, 
kad Norman Bickel tai jau 
tikrai bus Illinois ėnmpionu.

Bet štai atėjo musų Žukas, 
ir ekspertas Norman Bickel 
turėjo kristi kaipo Žuko au
ka. .lis išlošė nuo Bckelio du 
setus iš trijų sekamu skai
čium: 8 - G. G—8, 6—2.

Pagalios Žukui teko susi-

Mrs lokime jum ir jį nugu
lėti.

.1. Žukų mes dabar su dides
niu pasididžiavimu siusimo |

Ateikite jį pasveikinti ir jį 
išlydėti ant laivo City of 
Grand Hapida. Būtinai daly
vaukite šiandien musų laivi
nėje ekskursijoje ir pirkilės 
tikėtų iŠ anksto.

Išleistuvių aiskry 
mas

Kaip jus Jaustumėtės, jeigu 
ateitumėte į bnnkietę aiskrymo 
pavalgyti, o tas aiskrymas imtų 
ir ištirptų, pirma negu jus 
gautianėte jo paragauti?

Nežinau, kaip jaustumėtės 
jus, bet aš žinau, kad jaučiasi 
labai ‘rotten” tie žmonės, ku
rie seretlos vakarą buvo susi
rinkę Gimimo Panelės šven
čiausios jiarapijos saloje, Manų- 
uette parke išlydėti į kongre
są L. šimutį.

Oras, kaip tyčia, pasitaikė 
karštas ir butų buvę taip ska
nu šaltkošes palaižyti. Bet 
svečiai negavo ne tik jos pa
laižyti, bet nė pauostyti. Kva- 
raba žino, kas su ja pasidarė. 
Išhyko! Vieni sako, kad su
tirpo, o kiti sako, kad net vi
sai išgaravo.

Tik pamislykite: čieli kubi
lai su aiskrymu dingo, kaip 
kamparas. Seni marųuette- 
parkiečiai parapijonai sako, kad 
tokių eudų jų svetainėje dar 
niekuomet nebuvę.

O šaltkošė buvo gerai sušal
dyta. Matote, okazija svarbi. 
Didelis veikėjas, kuris ką-tik 
nepateko į sportininkų delega
cijos vadus, rengiasi važiuti j 
pasaulio lietuvių kongresą Kau
ne. Tokiose išleistuvėse nega
li juk vaišinti svečius bile ko
kia koše, štofas turėjo būti 
“first class”. Ir buvo.

Svsčių suėjo visa kapa, — 
daugiausia tokių, kurie buvo 
pakviesti padainuot, prakalbų 
pasakyt apie didelius p. Šimu
čio nuopelnus arba paskambint, 
—na, ir, žinoma, pavalgyti už 
dyką. O tų valgių, gėrimų ir 
visokių skanumynų buvo pa
ruošta trims šimtams asabų. 
Tai jau čia buvo, kaip sakoma, 
auksinė proga kiekvienam sve
čiui: kiekvienas galėjo kirsti 
už penkis, kad tos visos Dievo 
dovanos butų “sužyvotos”.

Rengėjai, žinoma, nuliūdo, 
kad iš 300 pašauktų atsirado 
tik 60 parinktų, kurie atėjo 
pasakyti garsiam veikėjui

ir seilę ryja, o engėjai galvo
ja apie ekonomijų ir nori ais- 
krymų “Šipint” atgal. Ūpas 
visų prastas. Solenizantas pa
niuręs sėdi. Kas Čia daryti, 
kad publika pralinksmėtų? To
lyn darosi vis liūdniau. Sve* 
Čiai nerimsta.

\Vell—nieko nepadarysiu rei
kia duoti aiskrymąl Geri para- 
pijonai sumes pp Jįįek defi
citų padengs. Tarpę publikos, 
skystai apsėdusios ilgus stil
ius, pasklysta gandas, kad tuo- 
jaus bus ant stalo aiskrymas. 
Laukia ir seilę ryja.

Tik visi sužiuro j gaspadi- 
nes: kas čia atsitiko? Kur ais
krymas ?

Nėra. Visur išgriozdė—nėra. 
Nei aiskrymo, nei kubilų. Pa
tys kubilai, rodos, išsiristi ne
galėjo. Bet išnyko ir tiek, 
šimutis dabar turės keliauti, 
aiskrymo nelaižęs. Kaip jisai 
tenai 
kys?

Bet 
čių.
penkias porcijas, o negavo nė 
vienos. Ar ne pikta?

spyČių” kongrese pasa-

labiausia gaila tai sve- 
Butų visiems ištekę pu

—Nesportas.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės pastogės

Jvyko pusmetinis susirinkimas

Liepos 14-tą d. įvyko Teisy
bės Mylėtojų Draugystės pus
metinis susirinkimas Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Susirin
kimas nebuvo skaitlingas, bet 
gyvas ir tvarkus.

Apkalbėta įvairus vidujiniai 
reikalai ir išklausyta komisijų 
raportai. Iš pusmetinio knygų 
peržiūrėjimo raporto pasirodė, 
kad išbrauktų buvo mažai, u 
mirę yra tik 3 nariai. Drau
gystės turtas 
šimtais dolerių.
Tapo priimtos dvi draugystės

Teisybės Mylėtojų Dr-tė nuo 
sekančio ’ susirinkimo paaugs 
keliais šimtais narių, nes tapo 
nutarta priimti dvi moterų 
draugystės, būtent Rožanca- 
vos, nuo 18-tos apielinkės, ir 
Rožancavos nuo Bridgeporto. 
Reiškia, Teisybės Mylėtojų Dr- 
tė atsistojo 3-čioj vietoj tarp 
Chicagos lietuviškų pašalpos 
draugysčių.

paaugo keliais

dolerių tokios didelės puotos iš
laidoms padengti. Na, mislija 
jie sau, padarysime ekonomiją. 
Aiskrymas kubiluose, tai jis 
nesuges. Galima bus atgal su
grąžinti, o sveteliai dovanos.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUI^T CORPORATION Išparduot vl»u* unvo naujai 
įgytu* automobiliu* tlo*iog Žmonom*,
Paalnaudoklt Ala nopapruata proga Ir nu*lplrklt *uu automobilių dabar, 
Nlokui; kitur inieMte ju* negalite gauti panašiu* burkv>|U*.

MES VILNAI GARANTUOJAME, KAI) MUHU KAINOM YRA 
ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE.

Kiekviena* karą* turi mu*ų noaurlbuotą 90 dienų garantiją Ir M’plvnla* 
diena* dykai lAbandymuI pa*lvažlnėjhhą, Jurų seną karų prllm*lm» | 
mainu*' už pilną vertą Ir 12 iki 18 mėnealų užmokėti baląniią.

ui colį. Todėl priHlųsdami lftvu-| 
Šlavimų primušimus, pažymėliu, 
klok užimti vietos laįkruAlyJe.

Naujieiuiso tik d mugi jų mu- 
Nlrinkimul yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

*•**■■■» t^*m"a*****’‘**i»—"*"*—

CLASSIFIED ADS
REIKIA LIKERIU PARDAVINft- 

TOJU. Goi’mh komlNii* Ir IhhiumiiI 
moliiiml, PiiNlmiilykll *u M, Molui 
20;iH W(’*t 61*1 Ht.

PARDAVIMUI dnlIkiitoNcm niūri
mu Ir kvudžlu Atoru*, urlnAal* m<»- 

i nykiu Ir biįžnyčlu. PrloŽMNtl imtlr- 
Nitu violoj. 82()ll Hu, Emaruld Avo,

•»()»

HICVROLKT — Vėliausia* 1084 
DeLuse sodan. Turi origina
le dirbtuvės garantiją. TąĮpg 
musų 90 dienu guran.įją, lur 
kneo action. Mu*ų $991!. 
kulnu tik ....................

KIČO — Vėllttimlo* Iliados 1983 
Dohisa nedali. Nwimi*tnį gra
žu* iv okoiiondžkn* kam* 1hI'» 
i Avinio kul IA dirbtu* S99R 
vėli, Muku kuinu tikini

NASH — Mt>* turime 8. 1983
Dnlux»» M'tlun, Ir du 1982 Muili
nu*. Visi gmoį pttdetvl Ir ne- 

\ gulimu utMkirll nūn 
nuulo, Musu kulnu ....

FORD—1988 DoLuso sodan Ir emibo 
su “Ruiuble” sėdyne, 
Musu kalnu tiktai . ’TCT*

CIIKVROLKT—1930 DeLuso *«- 
dsn, tikru! kaip muilu*. Muilui 
vušin6lu*, Mu*ų $QK 
kulnu ilk ...... ....

HtlPMOHILE — Vėliausios mados 
1982 Doluso sodan, Taip kul 
Iš dirbtuvės, (I dratlnlnl ratui, 
gražus karus. Musų >295 
kulnu „„o......................

PLYMOUTll - Vėliausio* mados 
1084 Coupe, garnį padėly], mu
su garantuota* taip SARt) 
naujas, tik .... .  "TvV

LINCOLN 1981' DoLuxn sedan,* 
Mažu* nkonomlAkim kava*. Pui
kiausia* vIhomo data- S9GA 
lluosn, tik .... ..

MM. MM.

AUBURN—Vėllmlsio* madų* 1982 
stulam > Ną|)upru*tid gražu* 
karas Ir *utulk* jum* dmig 

matų akonomijoN, $9ČIR
tik ............. ......... .......

PIERCE AR1UBV — 1982 Doluso 
sedun, Gražiausius karu* mie
sto. Turit pamatyti, 
kad ivortlnus, tik “Wv

Btnhc — 1982 Dolųxo *mhm, kid 
nauja*. Taipgi 1931 $99R 
sodan, tik ........... .......

umdvlnklmul.

STVDKIIAKKR — Sudun 11)31.. kai
nauja*. Blskl vartotus, M 95

Ir daugeli kitu — virš 160 kuru
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMĄ APVEIKTI! , 

Atsiminkit, kiekvienas musų kuras turi 90 dienų rnŽUAkų guranti Jų ir
7 diena* dykai Išbandymo pasivažinėjimą,
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlloj Iki 9 vai. vakaro.
Pirkite nuo G. M. D1SCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingą patarnavimu.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Rond)

Piknikas jnu nebetoli '"
Pikniko komisija, kuri susi

deda iš dviejų veiklių narių, 
būtent J. Yushkewitz ir P. 
Killis, pranešė, kad prie pik
niko jnu baigiama prisirengti. 
Piknikas įvyks rugpiučio 18-lų 
d. J. Spaičįo Daržo, Willow 
Springs. .. ,

Tėmykite garsinimus, 
bus išdalinta $800 vertės 
vanų. Įžangos bilietai l.us tik 
5 centai.

A

nes 
do-

Naujas sekretorius užėmė 
vietą

Visi teisybiečini būtinai pri
valote žinoti, kad Steponas 
Narkis, buvęs jūsų sekretorius 
per 7 metus, rezignavo. Jo.vie
tą užėmė taippat veiklus na
rys Petras Letukas, 3240 So. 
Emerald Avė. Todėl visais reU 
kalais kreipkities viršminėtu 
antrašu.

■— Steponas Narkis, 
Teisybės Mylėtojų Draugystes 

Korespondentas.

padėtų ateiviams rūpintis pi
lietybės reikalais. TuTint stip
rius visuomeniųęs (civic) or
ganizacijas, bus galimybės dau
giau jiems padėti. Stengkimės 
savo tautos Žmonėms padėti 
gauti valdiškas , vietas, ba ir 
mums bus lengviau — nebu
sime nustelįtij. |į. Budėkime ii 
meskime sencįyįSs prietarus, 
pavydą ir Įurštą, bukime vie
ningi, nes tuon^ęt nereikės sve
timų malone gyventi.

Zolpienė.

PRANEŠIMAI

■Draugiją Atydai
‘.Ji / >. .. *

Visos draugijos; kliubai, ra
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi į Naujie
nas, kad jų vieši iŠvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų

Ar Jau esi nariu Chlvagos Lietuviu 
DraiiRijiiH? Jeigu nesli tai kodėl ? 
Du tūkstančiui lietuviu vyru Ir mo
terų yra nariai* Aito* didelė* ihiAuL 
pus Ir kultuvo* orgniilmieljo* — nteb 
klt Ir Tamstą I Nkaltllngo* Žeimy- 
ilo* nariu*.

Ghlvagus Lietuvių Drimąljoje II > 
u'o* puAulim yra trijų skyriui $8.00 
^valtyje, $1(1.00 siivultvlo Ir $10.00 
savaltyle. Mokesti* oUoM $76. ir 
$1.26 .mėnesyjo. Estru mokesčiu 
nėra, pomirtinė* reikalam* Išmo
kamu $260.00 IA Draugijos Iždo,

Chicago* Lietuviu Draugija v ra 
lugulė orgunlzimlju Illinois vnlstlto
lo. Niirlnl* iirllmuml vyrui Ir mo- 
tori* nuo 16 Iki 48 molu amžinu*.

IslrnAvl Drnualjon galimu per mu
su konkursimlu* arba malonėkite 
krolplls Uosiai I Draugijos oI’Imii, 
imnudėlhd* Ir kotvorgni* ofisas ui da
rus visą dieną, o nodėldlonlnls tikini 
nuo 0 ryto Iki I no plot.

CliieugoN Lietuvių Drnimljn. 
1780 So. llalstod St.

("Nuujlanų” name — 2-ros lubos)
!«.- 1MMMI

Amerikos Lietuviu Piliečiu Klhilms 
12 VVardo laikys savo mėnoslnl susi
rinkimu nedėliojo 21 llopos, I vai. 
po plot K. Grnmonto svot., 4535 So. 
Roekwoll Ht, Taigi nario pareiga 
skaitlingai susirinkti.

Paul .L Petrali 1*, raėt.

Lietuve* Dukterų draugija laikys 
svarbu susirinkimą Ilonos 20 d, 7 
vai. vak. Mark Whllu Park svot. 
Visos narės esate kviečiamos atsilan
kyti neskiriu laiku, lAgIrsite svar
biu raportu ir tarimu, o svurblau- 
*lu tai bu* svarstymus įstojimą* I 
Keistučio kllubą. Tad visu nariu 
pareiga atsilankyti Ir rimtai svars
tyti —• kurios noiitslhink.vs' bis tu
rės sutikti su nuturimu.

A. Dudėnienė, nut.

Dr-jes LHiivom Ūkininko 
tinls susirinkimas ulei minti 
dionl, Ilonos 21 d., buvusioj Buruii*- 
ko svot. 2244 W. 28rd 1’1., įvyks 
svarbus dr-jos Lietuvos Ūkininko nu* 
smėlinis susirinkimas, 1 vai. no nlot 
Bus svarstoma svarbus draugijos 
reikalai

lova Lukošiūtė, fln. rašt.

Lietuviu Piliečiu Brolybė* kliube 
Amerikoje nu*motlnis Nusirinkime* 
įvyks sekmadieni liepos 21 dloną, 1 
vai. no plotų J. Garbužo svot., 3749 
So. Halsted St. VIhI nariui malonė
kit dalyvauti, M. BututlN, prot, rnftl.

*

Hekr.

pusmo- 
*okma-

__I-
. įvyks

CLASSIFIEDADS
Automobiles

1927 DODCife sodan gerumo sto
vyje, tik $30; vertu* $60.

6583 S. Falrfiold Avo.

Dariaus-Girėno 
paminklui

Lietuvių Moterų Piliečių 
ga prisidėjo su gražia auka 
prie pastatymo Dariui-Girėnui 
paminklo sukeldama $40.

Buvo aukautas abrusėlis su 
atvaizdu Lituanicos. Jį padarė 
ir aukavo p. Eva Navakaus- 
kienė iš Brighton Park; p. Na- 
vakauskienė taipgi pardavė 
100 tikietų. Emilija Kaminskie
nė iš Cicero pardavė 182 ti- 
kietus, Veronika Orenčienė 
pardavė 44; kitos pardavė ti
kietų po mažesnį skaičių. Vi
so parduota 400 tikietų po 10 
centų. Tai ir sudarė aukščiau 
minėtą $40.00 sumą.; Pirmiau 
Lyga buvo aukavusi $12.50. 
Taigi viso susidaro $52.50 pa
minklo naudai. | ,J

Antram skridimui Lyga au
kavo $12.50. šios L. M. Lygos 
nuopelnu taipgi yra gavimas 
vardo gatvei, būtent Lituanica 
avenue. ■ |rj

Nors Lyga yra dar jauna, vos 
dveji metai kai gyvuoja, bet 
ji dirba gan sėkmingai. Ir jos 
narės, dirbdamos sutartinai, 
gali visuomet šį bei tų,, atsiek
ti ir naudingus darbus parem 
ti. Butų malonu, kad Ameri
koj gimęs jaunimas daugiau

Ly-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandu krau- 

tuvč. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti mvsų skelbimą, bet 
ne musų kainas. Musų krautuvė 
randasi toliau nuo aukštų rendų 
distrikto, vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti vidurmiesčio kainas? 
Mes parduodam lengvais išmokėji
mais. \

Seklyčios setas ........... $19.75
Miegruimio setas ....... 19.76
Valgomo kambario setas 24.60
Kaurai 9x12   7.95
3 kambarių oųtfit ........ 69.00

vertes virš, $100.00.
Niekas už muš pigiau negali par

duoti. Nepirkit Įcol nesužinosit mu
sų kainas.

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
nuo 11 iki 7 vai. vak.
RIGHTWAY FURNITURE CO.

225 S. Ašiiland Avė. '
i šiaure nuo Jackson Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimu*

STOGAI
Pilnas patarnavimu* stogu dengimo 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungčs ir tt. 

ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. 

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE 5900

Tik

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltalsai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksaifi 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles. registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 6269.

PARSIDUODA bučernės ir gro
sernės Ice Box šaldytuvas ir visi 
kiti trankiai, parduosiu pigiai.

11853 So. Michigan Avė.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tel. RepubRc 8402

Pocahontas mine run tonas $7.00

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, ’ knygyno, dalis* 
muziejaus Ir visų didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklas ir *hower. Nuo $1.60 iki, 
$4.60 i savaite, Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S.MicMmAv. Victory4686

REIKIA GERO VYRO dirbti ant 
farnio* visokį darbut kad galėtu Ii 
automobili dralvlnll, Ateikite grel- 
lai, lAvužluoidmu l»lrmadlonyj I nkl 
J. N. 3118 W. IIP Hl.

- u-

PARDAVIMUI mažu grouornė, pe- 
rol upiellnkėj, l’nrduoidti Iš nrložii*- 
(h’M mažo* nvoIIuiLin, 833(1 M. Lowo 
Ave„ Chlcugo, III,

VEIKA LINCIAH knriimitorl* $1.00 
I dienu Ir valgi*. Mrs. Žukauskus, 
2120 N, Ibilstod St,

PiirniH for Šulo
tikini Pardavimui

For Kent
RECE1VERIH nebrangiai narmi- 

dtioja trijų Ir keturių kambarių fin
tus 3337 Walave St,. klauskite I1’, 
Uugalllfikl*, 3330 Wnllnc(i St,, Uhl- 
(j«go.

PASIRENDUOJA 5 kambarių fhi- 
Liin naujai lAdnkoruota*. jeigu rel- 
kiiIlMpn. ImI Ir parėdžius, Romia 
nebrangi. Petras (hiMaltl*, 5834 So. 
Wa*litenaw Ava,

ATORAH Ir pusė Štaro rondon — 
laiefl štoro turi druidu — flstures, 
Inos gulimu vartoti, Pilnu* Štarus 
yru goru vielų dol Miliūno arba 
ll(|tior houHO, Yru užtektinai vin
to* dėl dviejų biznių, taipgi dol bl- 
lolcoklo biznio.

3341 Ha, lhil*lod St.

RENDON pigini Miliumi* nu vImiiIm 
lliilN.vmal* Ir 1'latuMi taipgi yru ru
sišku Ir turkišku pirtį*. Bizni* Iš
dirbtu*, Nnšlfl motorl* neguliu du 
bizniu Išlaikyti,

3322 So. Morgan St.

RENDON fronllnlul 5 kambariai 
ant 2 Ir 3 aukšto. Naujai dekoruoti, 
romia labai pigi.

101H S. llalstod H t.

ANT RENDOS žiora*; yra snllu- 
na* mu flkėorlul* ir visais įtaisymais, 

4515 Wontwortli Ava.

RENDONi Kumpinė krautuvė ku
ri raminai. 3500 S. Union Avonuo. 
Kampinė krautuvė, kuri randasi, 
2858 S, Emerald Avė. Krautuvė, 
kuri randaHl, 341(1 H. Lllunnicii Aviu 
Pigina rondo*, Atsišaukite

' JOHN P. EWALD, 
840 W, 33rd Ht.. Chicago, Illlnol*. 

Yard*: 2790-2701

BRIGHTON PARK — Rondon 3 
ambarial slogo — $10.00 i mėnesi. 
Yra gasuK Ir elektra, 4005 Archer 
A ve., barbor «hop.

RENDON ContuYy Gurago 830 
Wo*t 35th St. "netoli llalNtcd St,' 
Dviejų lotu didumo. Buvu* Jono 
Rudaičio; gorai išdirbta* bizni*, per 
daug motų. Kada moterį* liko 
našlė negali valdyt. Tai nori iftren- 
duotl. Renda patlr*ito ant vieton, 

Telephono Yąrd* 1194

Furnished Rooms
RENDON du švIchuh fornišiuoti 

ruimui dėl vyru, gali valgi pasiga
minti. 827 W. 34 PI., 1 lubo* už
pakaly.

RENDON 2 dideli miegkambarlai, 
vyrams ar moterims, prie mažos šva
rios šeimynos. 5224 S. Peoria St. 
J lubos,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežaati patirsit ant vie
tos. 6759 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavernas, gera vie
ta, išdirbta per 2 metus, 160 sėdy
nių. Prieinama kaina.

6359 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA Tavern ir Lunch- 
room, tarp dideliu dirbtuvių, su vi
sais įrengimais, visai pigiai, nes tu
riu greitai apleisti vieta. 3729 So. 
Morgan St. Savininkė, 3428 South 
Halsted St.

TAVERN tikrai geras, parduosiu 
pigiai. Atsišaukit' greitai.

6747 S. Western Avė.

PARSIDUODA Barber Shop 2804 
W. 45 St. ir Beauty Shop 4100 Ar
cher Avė., abudu biznius parduodu 
pigiai, einam | kita bizni, biznis iš
dirbtas per ilgus laikus labai geros 
vietos. Prie abiejų biznių yra kam
bariai. 2804 W. 45 St.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA $5,000 arba $6,000 
ant pirmo morgičio. Prašau pašauk
ti Prospect 5495.

GERAS TAVERN pardavimui. 
Kreipkitės prie Lietuviško žyduko. 
4707 S. Halsted St. Tel. Yards 0803.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PARDUOSIU arba mainysiu Ta- 
vern bizni su namu labai bizniava 
vieta, priežastis, turiu du bizniu.

2119 So. Halsted St.

REIKIA patyrusiu moterų sorta- 
vimui skudurų. Nuolat darbas. Ge
ra mokestis.

1801 North Leavitt St.

PIRMOS Klesos Meat Market 
Parduosiu pigiai. Su mažu kapita
lu galima pirkti bizni. Telefonas 
Prospect 8367.

PARSIDUODA 80 nkru fiirmii. žc- 
m6 No, I di»l kviečiu, Prln cnmtm 
Holo kelio U. M, 31. Yru <l kiirvn*, 
2 iirkllul Ir viso* niiiMno*. Piirtlihmln 
*u vl*iil* Alt) melu Inviil*. 1 ‘4» myliu* 
nuo didelio ttirmiuno miesto, Pnr 
duosiu IA prložiistlo* Ilgo*, Pigini, 
Ilk $1,600,00. Lietuviu iipgyvonl t 
vlotu, Hteve VVuJtuliik, 1 •4 N, 
HcottvIlUi Mieli, R, 3,

Ex(’hnnge—Mainai
MAINYSIU ant bizniavo namo nr 

gero biznio *«vo irrnžlii rczldcnclln; 
rnndn*l JumIIco Purk milollnkčl. b»- 
volk bn *kolo*, Box 288, 1739 Ko, 
lhtl*lnd Ht.

Reni Emtilte For Sale 
NaimiLžemė Pardavimui 

**AA*A********^W*^**t***WMM*»AA*^VW

BARGENAH — $3000, 4 fintui Ir 
krautuvė, murini* mimu*, guru Ali- 
durnu*, 550 W, 43rd Ht. AInIAmu- 
kilu, 3217 W. Cermuk Rd.

NAšLfl prlvorNtn Išmulnytl 2 
fintų muro mime Houlh HI<IA| iint 
biznio įtrbu plgoMilo mimo, Lubnl 
pigini mirslduodu 5 fintu muro mi> 
imi* Brldgeportu, Miliny*. Telefonu* 
Yiird* 0146,

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų 
mimu* po 4 kambariu*, lubnl pigini 
dol Ilgo* Išvažiuoju Lietuvon. Suvl- 
nlnka* 3(130 So. Union Avo, 2 lubo*.

PARSIDUODA bizniavus namas— 
viskas rnsh — yra geras burgantis 
kus nori pirkti.

J0861 S, Mlchlgnn Avė.

MŪRINIS namu* 2 fintui po 6 
kambariu*. 8 metu senumo. Yru skie
pu*, vlAkiil, ŠvIeNus porčiui, mnrlnlnl 
iižpnknllnliil porčiui, lotus 50x125, 2 
(iiru medini* guriižn*, $2600, $100(1 
mokfltl. 
los nuo 

dinomis,

'I’iilngl turi fiirmu 66 my- 
Chicugo*, nu *Uiku Ir mu- 

Bargenul už cn*h.
4438 Archer A ve.

6 KAMBARIŲ medini* narni R* 
geram *tovije Brighton Purk, reccl- 
veri* parduos už ju*u pa*lulytų kul
nu, pumutyklt.

75 akrui farma Mich., netoli Chi- 
eugo* ant kranto puikios upė* la
bai graži vieta Ir geri budlnkal yra 
gyvulių, mainys ant namo.

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Ave„ 

Virglnia 0757

PA RST DUODA FOREK LOZERI AI
UŽ MORGIČIUS SEKANTIS 

NAMAI::
Clcaring, (Kliringe) — arti 63 

gatvckarlu nauja* murini* narna* 
dvi fleti* po 6 kambariu* Ir bci*- 
mante gyvenimui kambariai, pečiai* 
apšildoma*. Kaina $3850.00.

Southside — Nauja* murini* ke- 
turfleti*. apšildoma*, gera* renda* 
neša. Narna* dabar moka*i. Pi
giai. Mažai canh tereikia įnešti.

Marcjuette Park — Nauja* muri
ni* du fleti* apšildoma* po 5 kam
bariu*. Kaina tiktai $6000.00; taip
gi nauja mūrinė 5 kambarių bunga- 
low, kaina $4000.00; taipgi 5 kam
barių medinė cottage kaina $3000.

Brighton Park — medinė cottage 
5 kambariu kaina $1500, etc. ete, — 
Kazy* Umiki*.

Adresuokite:
CHAS. URNICH, 

56 W. Wa«hington St. 
Room 514, 

Chicago.

ATSAKYMAS I LAIŠKUS kuriuos 
aplaikiau nuo žmonių.

Gaila, kad greičiau gal aš ir ne
galėčiau parduoti jūsų propertės už 
tokia* kaina*, kiek jų* norite. Ir 
jeigu aš neklystu, man rodosi, kad 
jusu kainos yra perbrangio* pagal 
šių laikų. Nes aš pardavinėju tiktai 
parinktu* namu* ir tiktai tokius ku
rie jau yra foreklozuoti už morgi- 
čius, nekuriu ir morgičius numažin
tas ir tas pasidaro pelningas pirki
nis. Patartina jums bubi paban
dyti kita* vietas, gal kas kitas grei
čiau galėtų surasti jum* toki pirki- 
ka negu aš. Vistik dėkoju už laiške
li. Chas. Umich, (Kazys Urnikis).

MARQUETTE PARK — Bunga- 
low pardavimui arba dėl išmainymo 
ant grosernės — Mūrinis — 5 kam
bariai. 6436 S. California Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA AGENTŲ
Kainos numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retai! 
lengvai gaunama $10.00. Skutįmos ir 
dantų cream 36c. didumo gross$5.50. 
čeveryku užraiščiai Gross 36c. Tūk
stančiai bargenų. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wells 
St.. Chicago.

'■■"/■-i"" "

REIKALINGAS kriaušius prie se
no darbo, kad mokėtų prosyt ant 
Hoffman mašinos.

4309 W. 68 St

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė. Per 18 metų biznis išdirbtas. La
bai gera vieta. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu.

12300 Emerald Avė.

PARSIDUODA Taverno pusė da
lis, biznis išdirbtas nuo senu laikų. 
1409 So. 49th Avė., Cicero. III. Prie- 
žasti pardavimo patirsite ant vie
tos. Savininke galita matyti kožna 
diena po 5 vakare.

Felix Tamošaitis

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tessen. Biznis geras, išdirbtas per 

idaug metu. Likau viena moteris, 
Ipersunku, 3407 So. Walace St.

NAMAI PAIMTI UŽ 
MORGIČIUS

TURI BŪTI PARDUOTI 
TRUMPU LAIKU

Pirk tokiu* bargęnus, uždirbsi di
deliu* pinigu* j trumpų laikų.

Dvieju augštu muro namas, 6 me
tu senumo, modemiškas, du pagvve- 
nimai po 5 kambarius, augštas skie
pas. Raina $5800.00. Randasi 
Bridgeporte.

Trijų augštu muro namas, ak
mens frontas, trys' pagyvenimai po 
5 kambariu*. Randasi prie Douglas 
Parko. Kaina tik $2800.00.

Norėdamas pirkti, parduoti ar 
mainyti namų ar farmų, ateik i 
musu ofisų. Mes turime daugeli 
bargenų. dideliu ir mažu namu ir 
farmu. Ofiso valandos kasdien nuo 
ryto iki 6 vakaro. Šeštadieniais nuo 
9 ryto iki 9 vakaro.

KIRAS REAL ESTATE
3352 S. Halsted St..

Chicago, III.




