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darbą labai truk

3 vaikai prigėrė

einant to

yra

Graži

Užmušė du vaikusORĄ

leidžiasi jų savininkai už peržen 
patvarkymų dėl kainų.

Auksinė lira yra pirma auka 
Mussolini karo su Ethiopia

arti degančio na 
ir sudegė iki pa

Nelaimė ištiko abiems Win- 
slowams gryštant naktį iš šo
kių. Jų tėvas yra buvęs Chi- 
cagos fabrikantas, dabar fede 
ralinis bedarbių šelpimo admi
nistratorius Mason kauntėj.

WASHINGTON, 1. 23.—Au
tomobilių pardavimas birželio 
mėn. kiek sumažėjo.

Der Stuer- 
įtarinėti ir

Baudžia grandines 
sankrovas už su

kimą svorio

GREAT YARMOUTH, Angį:- 
joj, 1. 22. — Garsiam airių dai
nininkui John McCormick li
pant j pasivažinėjimo laivą, su
lūžo laiptai ir jis nukrito į 
jurą. Jis liko išgriebtas iš van
dens gerokai išgąsdintas prie
tikio.

Sudegė milžiniškas 
degtinės sandėlis 

Peoria, III.

Bandys pateisinti 
žmogžudystę lytine 

beprotybe

Dujų bombomis puola streikuojančius 
darbininkus. Sankrovų savininkai 

pasiruošę laužyti streiką

Buše buvo ir pamišėlio 11 
metų sūnūs, kuris sako, kad 
jiedu važiavo j San Francisco 
pas močiutę. į

CHICAGO.—Teismas nubau
dė 11 Atlantic and Pacific ir 
tris Consumers sankrovas už 
netikusias svarstykles ir suki
mą pirkėjams svorio. Kiekviena 
sankrovų turėjo užsimokėti po 
$25 pabaudos ir teismo kaštus.

COLUMBUS, Ind., 1. 23. — 
Miss Helen Otte, 20 m., kaip 
spėjama, nušovusi savo 3 metų 
mergaitę ir įmetusi ją į šulinį, 
pati pasislėpusi ant šieno ir ir
gi bandė nusišauti.

Sankrovininkai ap
skundė teismui New 

York miestą

Pasak jo, motina vedė būda
ma 14 ’metų ir pirmas sūnūs, 
Gerald, gimė jai esant tik 16 
m. amžiaus. Jo tėvas dabar 
beprotnamy, o ir kiti trys 
mynos nariai yra lytiniai 
pročiai, nors šiaip kituose 
lykuose jie yra normalus žmo
nės. Ir jauniausias sūnūs sėdi 
kalėjime už ištvirkavimą su 8 
metų Vaiku’.

Pats Gerald yra prisipažinęs 
ne tik nužudęs tą merginą, bet 
ir išgėdinęs apie 30 kitų mer
ginų ir moterų.

Teisėjas dar neišnešė nuo
sprendžio dėl bylos atidėjimo ir 
jury rinkimas tęsiamas.

TRUCKEE, Cal., liepos 23. 
—Chicagietis Neil McKue pa
statė pavojun 24 žmonių gy
vastis, kai važiuojant busu jis 
staiga pamišo, pastvėrė buso 
vairą ir bandė su bust.* įvažiuo
ti j labai gilų, taip vadinamą 
“bedugnį” Donner ežerą. Te
čiaus jį pastvėrė kiti pašažie- 
riai ir davė progos šoferiui su
laikyti busą prie pat ežero kran-

NEW YORK, liepos 23. — 
Mažieji sankrovininkai, kurių 
sankrovos liko išplėštos laiko 
kovo mėn. ištikusių Harlem 
riaušių, patraukė teisman New 
Yorko miestą, reikalaudamos 
iš miesto $116,000 atlyginimo.

Indianos Milicija 
Laužo Streiką

ir avia-
Goering 

veteranų

Keliose vietose liko uždary
tos sankrovos, o kitur areštuo
ti ir 
girną

WEISER, Idaho, 1. 23. — 
Trys Leland Smith maži vai
kai, 4-8 metų amžiaus, prigėrė 
Snake upėj, kai braidydami jo
je pateko į gilią vietą.

WISE, Va., 1.
mokytoja Edith Maxwell, 21 
m., ir jos motina liko apkaltin
tos už nužudymą mokytojos 
vyro, plačiai žinomo šios apie- 
linkės gyventojo.

PEORIA, III., liepos 23. — 
Manoma, kad du žmonės žuvo 
gaisre, kuris siautė visą naktį 
dviejuose dideliuose trobesiuo
se milžiniškos Hiram Walker 
degtinės dirbtuvės. Tik ryte 
gaisras liko suvaldytas.

Smarki eksplozija supurtė 
visą miestą arti vidurnakčio ir 
žalsvai-gelsvos liepsnos šovė į 
dangų iš šešių augštų plieninio 
degtines sendinimo sandėlio, 
kuriame buvo sukrauta 6,000,- 
000 galionų degtinės. Trobesis 
sugriuvo nuo didelio karščio.

Pasigendama dviejų darbi
ninkų, kurie gaisrui kilus buvo 
sandėlyje. Trečias darbininkas, 
kuris stovėjo tarpdury kada 
eksplozija ištiko, liko nublokš
tas 20 pėdų j griovį, bet išliko 
nesužeistas.

Gaisrą užtiko pirkimų agen
tas Fisher, kuris pastebėjo, kad 
sandėlio sienos yra išsigaubu
sios. Jis nubėgo į sandėlį ir ra
do sulūžusias lentynas, o ke
liąs degtinės statines suvirtu
sias krūvon palei sieną. Jis 
sušuko darbininkams bėgti iš 
sandėlio. Vos spėjo jie iš
bėgi!, kaip ištiko baisoiji eks-
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Suvažiavo visi ugniagesiai, 
šimtai savanorių atėjo pagelbon. 
Gesinti gaisrą buvo neįmanoma, 
tik buvo rupinamąsi nepri
leisti ugnies prie kitų trobe-

NEW YORK, 1. 22. — Gimi
mai New Yorke per pastaruo
sius penkis metus sumažėjo 20 
nuoš. Spėjama, kad tai įvyko 
dėl depresijos.

64 m. senis iš Corry, Pa., kuris 
bandydamas užmušti savo 86 
m. motinos Mary vyrą Julius 
Sweitzer, 60 m., užmušė Law- 
rence Fields, kuris bandė ki
virčą sustabdyti. Delei Fields 
užmušimo goveda tiek įdūko 
ant King motinos ir jos vyro, 
kad abu bandė išsmaluoti ir api
berti plunksnomis. Tečiaus 
jiems pasisekė iš govedos nagų 
pasprukti.

DANVILLE, .111., 1. 23. — 
Savo namuose rastas peršau
tas Charles Troup, žymus vie
tos advokatas. Ant grindų gu
lėjo nedidelis šautuvas. Advo
katas už valandos laiko’ pasi
mirė. Priežasties saužudystės 
nežinoma.

Sudegė viso 6,000,000 galionų 
degtinės. Nuostoliai siekia 
$2,500,000 Hiram Walker 
degtinės sandėlio gaisre

Naciai darosi vis įžūlesni ir pik
čiau puola savo priešininkus

Garsus elektros išradėjas Nikola Tešla, 79 m., buvęs Edi
sono bendradarbis, paskelbė, kad pagclba jo išrastos mašinėlės, 
kuri perduoda mechanišką' energiją pagelbe virpėjimų, lengva 
sugriauti milžiniškus trobesius ir net iššaukti žemes drebėji
mus. Tečiaus šiaip mašina yra labai naudinga, nes jos pagelba 
galima pagauti pranešimus iš tolimų vietų, ištolo vairuoti lai
vus juroje, surasti žemėje metalus ir net patirti žemės sudėtį. 
Tik karo metu aparatas gali būti pritaikintas naikinimui — iš
tolo sprogdinimui bombų. Išradėjas sako, kad aparatas yra la
bai paprastas,, nors ir atsisakė jį parodyti ir duoti kokius nors 
įrodymus savo tvirtinimų. Pasak jo, išradimas yra stačiai ne- ’ • i* * ,į y*' * ’ ■ . , ■

įtikėtinas,' bet tai galbūt bus jo didžiausias prisidėjimas prie 
inžinerijos mokslo. Jis jau turi virš 700 patentų įvairių išradi
mų, kurių tūli yrą naudojami visoje šalyje.

20 m., buvusi choro dainininkė 
iš Sisterville, W. Va., kuri ban
dė patapti mūviu žvaigžde. Bet 
kelią j žvaigždes rado tokį sun
kų, jog jo neatlaikė ir nusišo
vė filmų fotografo Reynolds 
namuose Los Angeles. Ji ir pir
miau du sykius bandė žudytis.

auga. Berlyne buvo apipultas 
namų savininkas, kuris spaudė 
savo nuomininkus. Bavarijoj į- 
vyko demonstracijos prieš du 
valdininkus, kurie neprisideda 
kiek jie turėtų prisidėti prie 
partijos fondų. Taipjau Bava
rijoj liko nuteistas buvęs ar- 

už nepalankų 
Hitlerį ir na- 

5 mėn. kalėj i- 
atsitiko ir su

BERLYNAS, liepos 23. —Pas
katinti pirmųjų pasisekimų per
sekiojimų ir nesulaukę tinkamo 
pasipriešinimo, naciai darosi 
dar labiau įžūlesni ir dar griež
čiau puola savo priešininkus, 
ypač katalikus, protestonų opo
ziciją ir žydus. Nors jau pa
čioje partijoje pradeda reikš
tis pasipriešinimas tokiai tak
tikai.

Nikola Tešla$

KENDALLVILLE, Ind., 1. 13. 
—šeši žmonės, kurie dirbo prie 
kuliamos mašinos lauke, paslė
pė garažiuje užėjus staigiam 
lietui. žaibas trenkė į gara-

MU'SKEGON, Mich., liepos 
23.—šerifas Rosema galu’tinai 
nustatė, kad A. Doane Wins- 
low, 27 m., kuris prapuolė tuoj 
po to, kaip automobilio nelai
mėj žuvo jo sesuo Helen, 20 
m. ,tebėra gyvas ir nėra pasi
skandinęs Spring ežere, kaip 
buvo manoma pirmiau, šerifas 
sakosi tikisi, suimti Winslową 
šeimynos vasarnamy Waters- 
meet, Michigano pusiausaly.

Tečiaus vistiek statinių dir 
tuvė, buvusi 
ma, užsidegė 
matų.

Ugniagesių 
dė didelis karštis ir stoka van
dens. Taipjau ir susirinkę 
75,000 žmonių— trys ketvirta
daliai miesto gyventojų, kurie 
subėgo žiūrėti didžiojo gaisro.

Tečiaus vistiek pasisekė ne
prileisti ugnies ir išgelbėti še
šis kitus degtinės dirbtuvės 
trobesius.

Dirbtuvė, kuri yra skelbiama 
didžiausia degtinės dirbtuvė pa
saulyje, liko baigta statyti me
tai atgal ir kainavo gal $5,000,- 
000.

Dabartinis gaisras padarė 
nuostolių trobesiams už $500,- 
000. Degtinės gi sudegė už 
$2,000,000, Tad viso nuosto
liai siekia pustrečio miliono 
dolerių.

Priežasties gaisro dar nė ne
buvo bandoma nustatyti.

Gesinant gaisrą 12 žmonių, 
daugiausia ugniagesių, liko su
žeista.

Mussolini avantiūra 
Afrikoj nustūmė 

lira nuo aukso

mijos majoras 
atsiliepimą apie 
cius. Jis gavo 
mo. Tas pats 
vienu buvusiu partijos viršinin

Du kunigai nuteisti kalėjiman
Berlyne liko nuteisti du ka

talikų kunigai už šmugeliavi- 
mą pinigų užsienin. Vienas jų 
gavo 4, o kitaą, 8 * pietųa.kalė
jimo. Be to jie turi užsimo
kėti 75,000 ir 20,000 markių pa
baudos.

SAN DIEGO, Cal., 1. 23. — 
Buvęs Meksikos prezidentas 
Calles, kuris Čia viešėjo apie 
savaitę laiko, nežinia kur išva
žiavo.

Pakvaišėlis bandė 
nušokdyti busą 

į ežerą

PEORIA, III., liepos 23. — 
Teismo paskirtas advokatas 
Thurman bando atidėti nagrinė
jimą bylos Gerald Thompson, 
kaltinamo brutaliai išgėdinus ir 
nužudžius 19 m. Mildred Hall- 
mark, iki pasveiks kaltinamojo 
motina, kuri galės paliudyti sa
vo šeimynos istoriją.

Thurman davė suprasti, kad 
jis bandys pateisinti žmogžu
dystę lytine beprotybe, nes 
kaltinamasis esąs monomania-

Naciai suvaržė viso 
bažnytinio jauni

mo veikimą

Vokietijos ir Prūsijos vidaus 
reikalų ministeris Frick puolė 
katalikus ir protestonų opozi
ciją išleisdamas dekretą drau
džiantį visiems bažnytinio jau
nimo organizacijų nariams dė
vėti kokias nors uniformas, 
ženklus, nešti vėliavas, ar už
siimti sportu’.

Duesseldorff įsakyta po nigs. 
1 d. sustabdyti visas religines 
pamokas motinoms.

Kaiserlauten, Pareiny, liko 
uždaryta salė katalikų jauni
mo, kuri buvo įrengta tuščia
me vagone.

CHICAGO.—Nežinomas au
tomobilistas suvažinėjo ir už
mušė ant Southwest kelio prie 
131 gatvės du vaikus, 11 ir 14 
m.m. amžiaus, matyt, brolius. 
Abu vaiku tebėra neidentifi
kuoti. Automobilistas irgi pa
bėgo.

Doane Winslow esąs 
gyvas

TERRE RAUTE, Ind., liepos Bando atsidaryti ir niekurios 
23.— Valstijos milicija patru-gasolino stotys, bet ir jų ištek
liuoju gatves ir dujų bombomisliai greitai išsisėmė, o gasolino 
puola streikierius. Jau keli pristatytojų nėra, 
susirėmimai ištiko tarp strei- Gyventojai važiuoja į kitus 
kierių ir milicijos, kuriuose bu apielinkės miestelius pirktis 
vo naudojamos nuodingos du-maisto ir gasolino ir tie mies- 
jos. Visokie vieši streikierių lėliai dabar daro gerą biznį, 
susirinkimai yra milicijos už- Du vietos laikraščiai paliovė 
drausti. ėję, jų darbininkams prisidėjus

Rimčiausias susirėmimas iš-prie streiko.
tiko prie Columbia Enameling Streiko komitetas skelbia, 
and Stamping Co. dirbtuvės,kad prie streiko prisidėjo 48
kurios darbininkų streikas irunijos, kurios turi 15,000 na- 
iššaukė generalinį streiką vi-rių ir dar nė vienas organizuotų 
šame mieste. Sunkiai sužeistųstreikierių į darbą negryžo. 
nėra. 25 streikieriai areštuo- Norg vadas ir pa.
“• , .... . . . skelbė, kad milicija neprisidės

Sankrovininkai nutarė pnsi- rie streiko tauž tečiaus 
dėt. prie laužymo slre.ko >rmilieija jau tap0 pristatyta 
atidaryti savo sanaovas, no,ssaUgOtj pieno vežimus, kuriais 
streikieriai prigrūmojo Jiemsbug bandoma pristutyti pieną 
boikotu. . namus ikišiol pienas ir mais-

Apie pusę sankrovų atsidarė,^ buvo pristatomas tik lig0. 
bet kitos dar laukia ir nesisku- . - o 
bina atsidaryti*

Pirmiausia atsidarė mažo- Elektros veikimas irgi yra 
sios maisto sankrovos. Jas tuo-aprybotas, nes tik nedidelė da- 
jaus apgulė pirkėjų buriai.lis darbininkų dirba. Tečiaus 
Atsidarė ir nekurtos smuklės, rytoj buk sugryšią į darbą vi- 
kurios vakar buvo užsidarę, si darbininkai.

PARYŽIUS, liepos 23. —Ita
lijos auksinės liros jau nebėra. 
100 lirų kainuodavo 132 fran
kus, bet šiandie galima buvo 
pirkti už 114 frankų. Lira 
nusirito nuo aukso, kaip nusi
rito nuo aukso visų diktatorių 
valdomų šalių pinigai.

Kartu Mussolini sulaužė ir 
savo iškilmingą prižadą— vi
somis savo jėgomis ginti auk
sinę lirą.

Lira, delei didelio diktato
riaus išlaidumo, šlubavo jau per 
kelis metus. Ji pradėjo šlubuo
ti kada dar pasaulis nebuvo nė 
girdėjęs apie depresiją. Bet 
ikišiol ji laikėsi tik dėka Fran
ci jos pagelbos,

Tečiaus avantiūra Afrikoj 
pareikalavo milžiniškų išlaidų ir 
Mussolini teko pasirinkti Ethio
pia ar pinigus. Jis pasirinko 
Ethiopia ir pinigai susmuko.

Vis daugiau žmonių mano, 
kad Italijos fašistų valdžia yra 
pavojuje. Mussolini susirgo 
karo manija ir tas gali jį patį 
pražudyti. Visą laiką Italijos 
Užsienio politika šlubavo ir da
rėsi vis silpnesnė. Kad palaiky
ti savo prestižą, Mussolini užsi
geidė karp, kuris gali jį visai 
pražudyti. * '

Pirmoji Ethiopia karo auka 
yra ausinė lira. Paskui bus 
ir daugiau panašių aukų. Tą 
gal negreit pajus kitos aukso 
valstybės, bet ir jų pozicija 
vistiek silpnėja.

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

Apsiniaukę; nedidelė permai
na temperatūroje,

Saulė teka 
8:18.

Uždarė katalikų veteranų 
organizaciją

Prūsijos premieras 
cijos ministeris gen 
uždarė katalikų karo 
organizaciją, nes buvimas ke
lių veteranų organizacijų ardąs 
šalies vienybę.

švietimo ministeris Rust pa
skelbė, kad religinės pamaldos 
gimnazijoje nuo šio laiko bus 
neprivalomos.

Delei nepasitenkinimo pačioje 
nacių partijoje bus sušauktas 
vadų susirinkimas išdirbti ben
drą nusistatymą linkui rasinių 
ir religinių klausimų.

Priešininkams ’ ja v? pasisekė 
uždrausti pardavinėti per tris 
mėnesius nepakenčiamą anti
semitišką laikraštį 
mer, kuris pradėjo 
pačius nacių vadus.

Pastebėtina, kad 
kiems svarbiems įvykiams, pa
tys vyriausi nacių vadai yra iš- 
važinėję. Hitleris yra išvažia
vęs jūron, o naujai paskirtas 
religijų ministeris Kerrl, vos 
tik spėjęs užimti vietą, išvažia
vo trijų savaičių atostogoms.

Išvažinėj us vadams, labai 
stropiai pradėjo darbuotis lo
kaliai vadai, norėdami vienas 
už kitą pasirodyti gudresni, su
galvojant visokiausius suvar
žymus. Delei to keliose vieto
se buvo ir sumišimų, kuriuos 
sukėlę ‘‘tamsus elementai”.

Breslau liko sumušti keli žy
dai, o kituose miestuose įvyko 
demonstracijų prieš žydus. 
Leipzige ir Augsburge žydams 
uždrausta naudotis viešomis 
pirtimis.

Nacių siutimas daugiausia ky
la delei augančio gyventojų ne
pasitenkinimo nuolatos blogė
jančiomis sąlygomis šalies vi
duje. Naciai jau nebesumano 
ko stvertis, kad gyventojų do* 
mę nukreipti į įsivaizduota 
priešininką.

Bet nepasitenkinimas vistiek
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ATOSTOGŲ IR ILGOS KELIONĖS UŽBAIGA
Keliant automobiliu ir vanile* 

niu šiandie liko tik svajone 
ir sapnu.

Kelionė buvo jafvUding* k 
bendrai ackmingn. Nors toko 
matyti nematai vargo, betgi 
toko ir malonumo pergyventi 
ir grabinio puatebCU.

Valiuojant lems į Europy, o 
ypatngai j tėvynę, su automo
biliu dabnr turiu patarimų. Ir 
šiuos paturimus norėčlnu “N.” 
sknitytojams sutelkti.

Patarimai automobilistams
Pirmiausia reikia turėti po

rų ekstra Inner lubų, atsakan
ti Jaek'j (keltuvų), pakanka
mai lopų inner (vidurinėms) 
tūboms, gerų pompų ir geras 
overoles. Nes valiuojant au
tomobiliu Lietuvos keliais jau 
tikrai teka, ir gnn dainai, Ai
tuos daiktus vartoti.

Antras patarimas tai Ais: 
Kiekvienam reikalinga turėti 
A. A. A. Cnrnel, kuri yra pri- 
paiinta kokiose 60-se valsty
bių; labai lengva ir per rūbe
lių valiuoti su Cnrnel.

Kitas patarimas: atvykę j 
Lietuvę tunj turite pamatyti 
apskrities viršininkų, kurs in
duos leidimų, ir su tuo leidi
mu galėsite važinėti automo
biliu po Livluvų itin mažais 
kaltais. O jeigu tokio leidi
mo neturėsite, tai susilauksite 
gan daug nesmagumo išvažiuo
dami iš Liet vos, nes prie ru- 
bežinus jau nebe laikas savo 
teisių ieškoti. Neturėdami 
kalbamo leidimo busite pri
versti užmokėti po tris litus 
kiekvienai išgyventai dienai 
už naudoj imasi Lietuvos ke
liais kurių, tiesų pasakius, 
Lietuvoj smagiam pasivažinė- 
jmui (for pleasure) yra labai 
mažai. Važinėjimas automo
biliu po kaimus ir miestelius 
šiomis dienomis Lietuvoj dar 
gan pavojingas ir nesmagus. 
Ba tiltai prasti, važuoji bijo
damas per kiekvienų tiltų. O 
vėl tie arkliai nepaprastai 
baikštus: priscina sustabdyti 
automobilį kuone prieš kiek
vienų traukiamų arklių veži

mų.
šioj kelionėj teko aplankyti 

— Tilžę. Tauragę, Skaudvilę, 
Kražius, Vžvenlę, laikę. Triš
kius, Viekšnius, Mažeikius, 
Tirkšlius. Akmenę, Papilę, 
Kuršėnus Telšius, .Joniškį, Al
sėdžius, Kaunu, Birštonu, Ma- 
riampolę ir daug kitų mažų 
miestelių, kurių vardų jau ne
beatsimenu.

Za r t u na proyresuo ja
i • ;'iĮ !)■ ’ ■'į|;: .• ' i v? '/ ; , •

Dabar papasakosiu nors 
trumpai apie Lietuvos progre
sų per pastaruosius dešimtį 
metų. Nes jau dešimt metų 
sukako, kai esu buvęs Lietuvoj 
pirmiau. Ir dabar pastebėjau 
gan žymių pažangų. Tame 
pačiame Viekšnių mieste ra
dau nęt keturias mokyklas, 
kuomet dešimt metų atgal te
buvo tik viena. Čia yra jau ir 
cementiniai trotuarai (side- 
walks), gatvės apšviestos elek
tra, ir bent kas penktame na
me turime radio. Jau val
giams net žiemos laiku ran
dasi visokių daržovių — žalia
vų (greens) ir žmonės yra gan 
gerai pavalgę. Mėsos matyti 
pilnai pas kiekvienų, o ir ap
sirengę gyventojai gan šva
riai.

Aplankius Kauną

Na, o dabar atsiduriam 
Kaune. Paties Kauno nebe
galima pažinti. Manėm, kad 
į Berlynu įvažiavom. Gatvės 
plačios ir gražios, namai pui
kus, krautuvės puošnios ir pil
nos visko. Tat man atrodo, 
kad Kaune progreso standar
tas (norma) stovi bent 90 nuo
šimčių aukščiau, negu 10 me
tų atgal.

Kaip senam vaistininkui 
man ypač įdomu buvo sužino
ti, kaip Lietuvoj vaistinės pa
silaiko. Tat ir atsidūrėm di
delėj Lietuvos chemijos išdir

by stėj vadinamoj Ger-Mu-Po. 
Ola sutikom pp. Styprlnį Ir 
Malulvviėių, kurie hibnl gra
žiai mus priėmė, išvadžiojo po 
vhų fabrikų r vlskų aprodė. 
Ola taipjau supažindino mus 
su Lietuvos Draug. centro vald. 
pirmininkų p. Makausku, kurs 
puls net porų kartų yra buvęs 
(Uiicngoj. P-mis Makauskas 
užkvietė vakarėliui, kur vien 
mudviem su Pcaches lapo su
rengtas Metropolio viešbuty.

Atėjome j šį vakarėlį many
dami sulikti Ilk musų gerų 
draugų p. Makauskų. Bet ra
dom gan gražų būrelį Lietu
vos farmacistų, kaip tai pp. 
Pranų Stakelų, Petrų Bertulį, 
Juozų Žvirblį, P. Matulevičių 
ir p. Styprlnį. Daugelis kitų, 
kurie buvo kviesti, bet nega
lėjo dalyvauti, prisiuntė atsi
prašymus. Ir ča jie mus taip 
maloniai vaišino, kad bivdna 
Pvachcs net apsirgo iš vaišių, 
net porų dienų negulėjo nė val
gyti, nė j gėrimų žiūrėti.

* šičia, turėdamas progos, 
aukščiau minėtiems farinacis- 
tams reiškiame juo Širdingiau
sios padėkos už suteiktų mums 
taip smagių valandėlę ir pasi
liekam visados j iems dėk i n- 
«<•

Buvome atsilankę pažiūrėti 
Kauno radio stoties, (r čia 
mus priėmė gražiai, viskų iš
rodė. Kaip Amerikoj, taip 
čia įrengimas moderniškas. 
Nepatikome nė karo mu/.ėjaus 
ncapžiurėję. čia vaizdas 
įspūdingas, gražios pamaldos 
vėliavos iškėlimui ir nuleidi
mui.
Kelione per Prusus ir Lenkiją

Dabar jau apžiūrėjome mu
sų sostinę, jau atsisveikinome, 
su Kaunu ir keliaujame plen
tu į Virbalį. Oi čia ir teko 
susidurti su nesmagumu, nes 
psirvikalauja iš musų 93 litų 
už Lietuvos kelius ir išbūtų 
Lietuvoj laikų. Norėjome už
protestuoti, bet kų galima pa
daryti, jeigu jie tokius įstaty
mus turi.

Taigi užsimokame 93 litus 
ir vėl esame Prūsuose. .Tuoj 
ir prielankesnj Dievų randa
me, ha čia keliai geresni, lau
kai gražesni, o ir miesteliai 
švaresni, ir jau nebematome 
žmonių vaikščiojant basomis 
kojomis. Pasiekiame “pols- 
kų gronyčių**, ir vos pervažia
vę rubežių užtinkame 100 kar
tų žiauresnį elgesį, negu Lie
tuvoj. Tuoj iškrato musų ba
gažų, tuoj pareikalauja užsi
mokėti poakius zlotus už ke
lius ir tuoj vėl mums tenka 
ryti dulkės, keliauti purvu. 
Atvažiuojame į Varšuvą, bet 
sustojome tik pietauti, ba tu
rime pasekti Brest Litovskų 
(Brzeczia). Brest Litovsko 
perriakvoję važiuojam toliau, 
į Galiciją. Važiuojame pui
kiausiais kviečių laukais. Bet 
žmoneliai ir gyvuliai atrodo 
labai suvargę, net gaila į juos 
žiūrėti.

Pasiekiame ilordinia, netoli 
Rusijos tubežiaus, iš kur Pca
ches tėvai paeina, šičia Pca
ches pasimato su savo dviem

broliais Ir sesere pirmų karių, 
Mat Jie gimę ir augę ten, Eu
ropoj, o imli Pcaches gimusi 
ir augusi Amerikoj. Ilordinia 
miestely yra apie 3,000 gyven
tojų. Jie suvargę ir nuskur
dę. .lie norėtų mumis pavai
šinti, bet, suko, kodėl mes nc- 
pranešėm Jiems, kad atvažiuo
jame. Nes visame miestely
je negalima gauti mėsoš nė 
vieno svaro. Sako, mes jau 
mėsos nematėm per 4 mėne
sius. <
CekoSlovakija tai ne Lenkija

šiaip-tnip praleidę trejetų 
dienų UotMiniJoJ skubiai va
žiuojame per Krnkovų į Čeko- 
Slovakijų. ir kai Ilk rubežių 
pervažiuojam, tai taip, rodos, 
kitas Viešpats Į mus pažiurė
jo. Kaip iš nakties j dienų 
įvažiavom. Žmonės švarus, 
keliai kaip rojuj, gražumas ne
aprašomas. Geriam alų kaip 
smelonų — Pilsoner, Ilo-Boy. 
Atvažiuojam į Karlovy Vary 
“Carlsbad”. Gražiausi šalti
niai pasauly. .Inu čia gyve
name žmoniškai, Gerame šal
tinių vandeny nusikratome 
“polskas blusas” ir vaikštinė
jame žemės rojumi, Ir čia 
penkios dienos taip ^rcit pra
bėgo. kad atrodė lyg jos butų 
buvusios lik viena, diena.

V M Vokietijoj.
Grįžtamo atgal, Vokietijos 

linkui. įvažiuojame į Turln- 
gijų ir per Turingijų traukia
me j Nurnbergų ir j Munichų, 
“nacizmo gimluvę”, į Slull- 
garlų ir privažuojame Hhein 
Valley - the mosi beutiful 
valley in the vvorld, Čia daug 
istorijos. Miestai ir net kai
mai po tūkstantį metų am
žinus. Katedros, paloviai po 
1,300 metų senumo. O štai 
lleidelberg, puikiausias mies
tas tarp kalnų ant gražios 
upės kranto. Kalnuose pas
tatyti senovės kunigaikščių pa
loviai bent po 1,090 melų se- 
numo. ■’Sm.I

Važiuojame upes Rhcln pa
kraščiais. Matom didžiausius 
vynuogių laukus, geriam bent 
50 metų senumo vynų kaip 
vandenį, žmonės visur priiin- 
ni. Važiuojam ir gailimės, 
kad jau musų turtas nebepa- 
velija mums Šiose puikybėse 
baliavoti.

Grįžtame į Ameriką
Jau keliaujame Hamburgo 

link. Jau Hamburge, ir čia 
atiduodame savo Chcvroictų 
laivo prižiūrėtojams, o palys 
dar pasiliekam Hamburge. 
Ant rytojaus paimam traukinį 
ir vykstame į Cuxliavcn, 120 
kilometrų tolumoj nuo Ham
burgo, kur randame belau
kiantį tų patį laivų, kurs va
kar paėmė musų ęhevroletų 
Hamburge. Nes Hamburge 
nevalia imti pasažierius į lai
vų. Taigi matote,* mums teko 
ir Vokietijos geležinkeliais 
truputį pavažinėti.

Laivas gan didelis. Pake
liui į Ameriką jis sustoja 
Southamptone, Cherburge ir 
Chob, Irijoj. Pagalios Ame
rikos pakraščiais. Pravažiuo
jam Statue of Liberty ir jau 
esame New Yorke. Vėl pasi-

Imamo CheVrololų Ir leldŽIa- 
mbs keliu N. 0 per New Yor- 
ko ir PeimsylvanljoH kaltins, 
Ir vėl esame Cbicagoj.

O dabar sveikinam visus 
draugus ir pažįstamus, Vėl 
bus malonu susitikti ir pasi
kalbėti su Jais. Nors ir trum
pas laikus, bet pasllgom Chl- 
cagos ir draugų,

— Prank ir Peaehes,

Streikas suparaliža- 
vo medžio pramo

nę* vakaruose
Jau du strelkiorlal Žuvo; 

daug sužeistų

Du negyvi, du sužeisti Vinam 
gyvenimui ir daugybė lengviau 
sužeistų — tokios yla bukos 
streiko, kurs liečia 85,000 dar
bininkus ir kurs praktiškai su
stabdė medžio pramonę Wa- 
shlngtono, Oregone ir Kalil’or- 
nijoj.

VVillinm Kaarto tapo užmuš
tas birželio 21 d„ kai policija 
ėmė šaudyti j strelkiorlų ollos 
prie Holmes fabriko Eureka 
mieste, Cal. Harpld Edhind mi
rė savaitę vėliau dėliai žaizdų, 
aplaikytų tuo pačiu laiku, Paul 
Lnmpella visam gyvenimui ap
akęs dėliai kulkos sužeidusias 
Jo galvų. F. Johnsonui įteko nu
plauti kojų, kai jon įstrigo kul
ka. Lengvesnių sužeidimų čia 
neįvardijama.

Kalbamų streikų iššaukė Saw- 
mill and (Timbor Workers 
Union, organizacija priklausan
ti Tarptautinei Dallydžių (kar- 
ponterių) Brolijai, gegužės 0 
d. Svarbiausi streikierių reika
lavimai yra pakėlimas algos 
nuo dabartinės cenly ska
les iki 75 centų balandai, 80 va
landų darbo savaitė ir pripaži
nimas unijos. /

Leo Gallaherpo International 
Lųbot* Defencė -advokatas, ir 
Aniericati Civil Llbcrties Union 
advokatas gina teismuose 50 
----- -- —--- -----------------------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS 

rr inPIVK LLUUtUrvlo 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

darbininkų, jų tarpo 8 dar lob- 
ėsančius ligoninėj, šio darbi
ninkai buvo areštuoti Ir yra 
kaltinami kėlimu riaušių po to, 
kai policija užpuolė stroiklorlų 
piketus Hurokoj birželio 21 d.

Įvairios medžio pramonės 
linijos svarsto klausimų paskel
bimo gonorallo streiko, kad nt-
remti policijos, nacionnlės sar
gybos ir mušeikų atakas ant 
strolkiorių. Vos koletas dirbtu
vių tedirba, Ir tai tik su men
ka savo paprasto darbininkų 
kiekio dalimi.

įvykių.
Parodoj

miiimri!

MAŽIAU JURfiH 

LIETUVON
Cuniidlnn Pacific Jailvnls 

Važiuokit filmot | viso Pa- 
Naulio Lioluvli) Kana rasa, ku
ris įvyks Hiapluolo niflnosy, 
Kauno, Bus dldolšs IŽklInišs, 
Ir daugelis įdomių 
Sustokit Pasaulio 
Brussoly Ir numiityklt Lietu
vos Gaminius! lAiilauklt IA 
Montrual (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chlcauos) pa- 
a’iusfi,tusiais laivaisI Jokių keblumų 
keliaujant per Kanada. Žarnos ra
tas visose kllasoso.

!>M plhTOMiih) liiroi'iniivl Jij kreipk lt Un i 
l.rritUANlAN hAILV Nlhvs 

nuo N. IIiiInUuI NU, <1IiI«i,Ko, iii, 
M'oi.f AiAimovioii,

STKI Mulu su, Ii), ChlviiRo, Imi. nrlm 
K. A. OOOK, K(vi«ihhIiI|> (hMionU AkhiI, 
71 14, JiuiltNoii lllvd,, Ohlciiiro, III, 

Tol. WAIIiihIi 1001,

OtMUufUtMt (Pacific

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

PhyBicnl Thorap) 
and Midwife

,.i 6680 S. Wcstcrn 
Avė., 2nd floor 

•“'•Kėfalock 0252;
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie troat* 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir iner 

ginoms patari 
mal dovanai

>' !■! |I‘".I|IW .......... .. .................. . .....
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dourborn Rt. 
<nmb, 1431-14,34—Tol, Contrd 4411-2 
Mainu ofisus—3323 So, Ha i 
Valandos vakarais nuo 6 

Tai, Boulevard 1811 
(otvlrludlonluls Ir Nokinai I 

pagal Nuturtios,

Phone Boulevard 7042 _
Dr. C. Z. Vezeris

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th fltrMt 
Valandos nuo 0 iki 8 vakarti.

Samdoj pmmm) sutarti,

Ntcd Ht. 
kl Hi.'H).

IcnlidN—

Tolnphono: Bnulovnrd 2800

JOSEPH J. GRISU
ir t

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 Hoiitli ARhlnnd Avenue, 
Ib'N. 6515 S. Rockwoll St, 
Tulcplmno: Ronubllu 07211.

Bcn. 1227 8. 50 Avo., Cicero 
Tolophonot Clcoro 5305,

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
vak, Nodllioj pagal sutarimų 

Ofiso Tol. t Boulovard 7820 
Narna Tol, Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 A RGB KR AVKNUIfi 
Telefonu* Vlrglnlu 0080 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
0-8 v. v. Nodėlloj pagal Nutarti

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Roud (W. 22 8L) 
Ofiso vulundos: Knsdlun nuo 0 Iki 5. 

Vakarais: Panodšllo, Šarados ir 
Pštnyšlos 6 iki 0 

Tolofonas Canal 1175
Namui t 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Rcpuhllc 0600

DR. J. E. SIHDL1NSKIS

GAR DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V.. Cor. Frsndsco 
Tol, offlco La f, 8650; res, Virg. 0069

AKIU SPECIALISTAI
Dr. C. K. Kliauga

DentintoH
Valandos nuo 0-0

2420 We«t Marcjucttc Road
urtl Wostorh Avo. Hcmlock 7828DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1820

Pritaiko Akinius 
Kreivus Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kumpas Halsted St,
Valandos uo 10—4, nuo 6 Iki 8 

Nodėliomls nuo 10 iki 12 vai. diena.
Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandom nuo 10 r. Ik! 2 po pi«tw 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Aventadienlaiii nuo 10 iki 19 
Phnn* Rmikvard

DR. VAITUSH, PT.
LIETUVIS 

Optomctrlcally Akių SpecIallstM 
Palengvins akių įtempimu, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toiiregvste. Priren
gia teisingai hklnlus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speęlall atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12,
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 0 Iki 10 ryto, nuo 
L iki 8 po piet, nuo 6 Iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedfiliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8061.

Tel. Boulevard 5914 Diena Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 Iki 4, nuo 7 
ik| 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12a.no.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v.

1616 ATTO BOULEVARD 
l’an. Ser. P6tn. Sub. 10-8 vai. vak.

Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČIŲ

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunsvrick 0597

■

PATARNAVIMAS .DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Efermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avėnue Phone Lafayette 3572

k s. P. MAŽEIKA "
3319 Lituanica Avėnue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue__________ Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

■ ' • - j • . t f . . <

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street________________Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

Tek Ofice Wentworth 6330 
Rpz. Hyde Park 8396

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8fe 
metus kaipo patyręs 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 SL, netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6765 ar Central 7464Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i o i

Vakndos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 i« 9 Dn CharlCS Sega!
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 °

8343 South Halsted St, ~ j a
Tat Boulovard 1401 | 4729 So. Ashland Avė.

2 lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOSi
Nuo >0 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4 
vai, po pietų ir nuo 7 ild 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 12 
valandai diena.

Phone MTDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tek Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Arenus 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietį 
7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tek Calumet 6898 
Bes. Tek Drasel 9191

Dr* jAl* Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriiku. Vyriškų. Vaiku ir visi 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street. 

Valandos: 2—4, 7—9 vai, 
diliomis ir Šventadieniai:

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir Širdies ligos jo 
specialybe

Valandos 11-12 A.M. 2-4. 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 3656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 w ..... *



NAUJIENOS, Chicngo, III

GRAŽUOLES-KANDIDATES Į “NIISS NAUJIENOS 1935O HO LIETU/IU ŽINIOS
Oras Clevelande

RHNTAUSKAS
n r 11 naši IDA HADUSDAUGIS

HUTĄ KARTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS
PIKNIKASLIEPOS IŠPARDAVIMAS

IR GRAŽUOLIŲ KONTESTASaj>

BIRUTES DARŽEfar-

Varpai skambino

Kitos dideles vertes 98c

Gerbiamieji

Miestas

Mano amžius

GARSUS KITES 
NAUJIENOSE

U i . .TSL.1 ■ M.—

JUDI A YANKAUSKAS

Vardas ir pavarde

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

ATSIMINK 
SAVO 

.PINIGINĘ

ja. Tui vis vargai, o kartu ir 
stebuklai, kad nenori alučio.

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

įvairios žinios fe
Clevelando

de labui sumažėjo 
žėjlmo 
’Mir yra

Styliai tokie kaip 
parodyta ar pana
šus. Nauji frocks ir 
dresės. Per v i r š i s 
stako iš Mail Order 
Division. Kitos yra 
kostumeriu grąžin
tos ir biski gadin
tos. i i

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

Gal suma* 
priežastis Iii, kad da- 

nlnslngos Ir daugybe 
>,monlų turi posllslo laiką. Tu- 
diliu kai kurios dirbtuvės kru
tu povai.

čia
galėtų
šios dvi se

Albinos ir Antano Astrauskų 
vestuvės buvo liepos 13 d. 1935 
m. šliubą davė šv. Jurgio pa
rapijos vikaras kun. Andžulai- 
tis. Bažnyčioj buvo abiejų 
jaunavedžių tėvai ir motinos. 
Ir šiaip daugybė Clevelando 
lietuvių atsilankė pažiūrėti šių 
vedybų apeigų, nes jaunavedžiai

Ir vėl advokatą 
turime

Darbai pas mus perdaug 
gerai neina, bet su jais nėra

Žinutės iš Clove 
land, Ohio

darni po $1.49. Mieros dėl visų. 10 skirtin
gų stylių pasirinkimui. Visokių stylių kul
nys. Bus išparduoti šia žema kaina.

KUPONAS
: — Aš noru būti kandidate j “Miss Naujienos 1935’ 
ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

kili. I.ubni Indų gerui, kud ,1 
Gino žinių skyrių Ir kilų mie
stelių lietuviui rašinėtų.

A kramelių

Daug musų alučio šinkorių 
nusiskundžia. Girdi, kai buvo 
šaltas oras, tai niekas nenorė
jo gerti alučio, o dabar pasi
darė karšta, tad irgi niekas ne 
nori gerti. Matote, visi ir vi- 
sos traukia j laukus, j tyrų

Brangus pragyveni 
mas

šiomis dienomis susilaukėme 
lietuvį advokatų iš Baltimore, 
Md. P-nas N. Rastenis apsi
gyveno Clevelande ir atidarė 
ofisų su savo švogeriir adv. 
Baltrukonui adresu 1102 Pub
lic Square Bldg. Ohio Lietu
vių žinių vedėjai linki adv. 
Rasteniui laimės ir geriausių 
pasisekimų.—Vedėjai.

Ir Šilkinės Įeina

Pas mus Clevelande pragyve 
nlmas yra gan brangus. Nors 
Ma randasi keletas skerdyklų, 
bet, kaip mos tėmijain, Chieagoj 
mėsa ir kitokį valgiui yru daug 
pigesni, negu ims mus. Dolko 
taip yra, tai nežinia. Mnn ro
dos, kad Clevelandas daugiau 
mėsos suvartoja, negu Chlea- 
ga. Ar taip, ar no taip spė
kite visi kas galite. —V. M.

N kai t y kit e
Ar jūsų mergele 

meriauti taip, kaip 
serys valdo ir apdirba savo ūkį 
ir dar kartais eina mainais 
dirbti. Kalbamos seserys yra 
Grasė ir Stella ir turi 141 akrų 
ūkį prie Lexington, Ohio. Jos 
yra nevedusios. Jos aria ir sė
ja ir visų kitų darbų atlieka 
savo ūky ir dar pajuokauja iš 
mieščionių. Esą, jus Stenogra- 
fės ir kitokios miesto tinginės, 
ateikite ir padirbkite kartu su 
mumis, tai žinosite kas yra duo
nos kąsnis.—V. H.

Piknikai
Kuomet orai yra šalti, tai 

žmonės mažai lanko piknikus. 
Jie būna namie arba eina į ta
verną ir ten praleidžia laikų, 
šaltas oras viską sugadina.

NlrMJImo, llbflrinių ir JtadorvlnflD— 
Znnio iri'olt pnlonkvhm Mkauomno nuo 
Hulvolnlun IrltacIJii nuo Mokomoh, rikio- 
tru h* pnniiMų oiIom nnnvolkuuių, l‘<»r »ft 
iiuUum Žtuno vni'tojiunnn Ir irliinmim 
milijonu kulno (»vwu* ir Mųurim vilta* 
ta* pi'iiHiilInlmuI .oiion IrliimlJu. Itanli'* 
Inu (lomi nduMRflonlnir Huronu, No, 
4H7-1, lifto, (100, Ir $L. Vinį vulotliiln- 
k ui (ištaiko.

>1.48
išparduota, 
musų kos- 

tumerių niekada neužmirš šio išpardavimo. Atsi
veskite vaikus ir visą šeimyną! Jei šią progą pra
leisite, reikš, kad jus žudysit pinigus! Bukit čia 
anksti! Lai niekas jus nesulaiko namie!

buvo gerai vlalvms žinomi. nė perdaug blogai. Žinoma
O jau to krupniko tai tur vasaros laiku opvruvlmus dlrb- 

būt prlbėrė kokį puodų 
bažnyčios durų. Vestuvių po 
kilis iškelta jaunojo tėvų na 
nmoso, dalyvaujant abiejų jau

/ .v p čji n i (t n 11 e - />/Ii r M i n i n
N e pamiršk II o, kad lurlle 

tapti šalies piliečiais, Nes 
tiems, kurie dar nėsale pilie
čiai, gręsin pavojus. Kai ku
rie iš Jūsų gallle susilaukti lo, 
kud negausile darbo 
vėsi'. O kai kurio 
Imli išdeporluoli.

Kimias pavojus 
tiems, kurie neturi 
popierų. Tad nelaukite pasku- 
llnės valandos. Clevelandlečlal 
ir viso Ohio lietuviui slengkl- 
lės lupll piliečiais, kuomet 
dar yru ne vėlu.

Vienas gyventojas 
miestely turi savo namo skie
pe anglies kasyklų. Jisai turi 
padaręs iš skiepo įėjimų j ka
syklų. Kai reikia anglies, tai 
jis prisikasa jos, atsiveža su 
točka (vilbarhr) išpila tiesiai j 
furnasų. Taik juk yra paran
kamas, kad nereikia anglies 
pirkti.

W i 11 i am Seaver, asmuo apie 
kurį čia kalbama, sako: “I just 
go and help myself in my base- 
ment mine, and I have coal 
enough to laši me a thousand 
years. I never bougbt a 
of coal in my life.

Na, tai iš tikrųjų tas 
ventojas yra bent anglimi 
rūpintas.—S. M.

prie tuvių esll visuomet kiek silp
nesnis.

Piknikas bus
Vielos .laimimo Draugiškus 

Kllubas rengiu piknikų. Tiki
si lurėli daugybę svečių iš 
Clevelando Ir npiellnkės.

'skaito
Kai kurie vielos lietuviui 

“Naujienas” prenumeruoja Ir 
škulio. Bei bedarbė neleidžiu 
prenumeruotis “Naujienas“ vi' 
sivms, kurie nori Jas skally- 
H. Todėl, kas gaunu “Naujie
nas“, iš lo paimu kiti, o iš

2000 Naujų
V ašarinių Dresių\
—COLOSSAL IŠPARDAVIMAS

Pigiausiomis kainomis Chieagoj

Kasimieras Obolėnas 
mas Clevelando lietuvi 
bixnierh& vyksta j Lietuvą ap
lankyti savo tėviškę ir gimines. 
Clevelandų jis apleis liepos 28 
dienų.

K. Obdėnas yra “Naujienų“ 
skaitytojas ir geras rėmėjas. 
Praėjusiais metais naujieniečių 
piknikui jis davė savo trokus 
veltui, nieko neėmė už juos ir, 
rodos, davė pyragaičių veltui.

Mes velijame K. Obelėnui 
laimingos kelionės ir sugrįžti 
laimingai atgal į Ameriką su 
savo sunumi.—V. V.

Yru labui blogoj padėly mu
sų miesto ligoninė, žinovai su
ko. kad loję ligoninėje buvo 
varomu politiku. Nu, bevari- 
nčdami nešvarių politikų po
litikieriai privarė Ir ligoninę 
prie bankroto Ir kliokiu ne
malonumų.

Kadangi musų miesto admi
nistracija yra repuldlkonų 
rankose', lai. žinomu

Žinutės iš Lexing 
ton, Ohio

Nors mes turėjome lietaus iv 
šalto oro, tačiau šiomis dieno
mis, kad užėjo karštis, tai nė
ra kur dingti. Kaitra tarpais 
pasiekia iki 100 laipsnių, ir taip 
laikos nuo 93 Iki 100 laipsnių.

žmonės, nepratę karščiams, 
vaikščioja kaip žųsh?kai. Kai 
galima buvo tai dauguma ėjo 
savo griešnų kūnų ežere pinuti. 
Bot šiomis dienomis daktarai 
uždraudė ežere maudytis ir žie
mos griekus ten paskandinti.

Matote koks ten galas įne
šė j tų ežerą vaikų, kurs sir
go raupais. Daktarai dabar 
suko, kad maudytis šiame van
denyje yra didžiausias pavojus 
sveikatai, l>a tų raupų imkteri- 
jas vanduo negali išalkinti 
greitai.

Kur yna tam tikros maudy
nės įrengtos, kur vanduo yra 
mainomas, tai ton nėra |mvo- 
jaus. Veik ir man atrodo, kad 
nepatogu maudytis tokiose mau
dynėse, kaip eželi), kur visokį 
žmonės savo purvinus ir kar
tais biaurius griekus plaujn. 
Vyrai ir moterys, saugokitės 
pirmiau, negu tada, kai jau bu* 
na pervėhi.

—Vilnių pranašas.

lems 
bėda, O kini udmln Hlru- 
prlklimsylų demokrn- 
Inl demoki'ulnl butų 
Kaip len neimlų, poll- 

neprlvnlo Imli varinėja
ma ligoninėj, nes ligoninė no 
vieln politikui.

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ ČEVERYKAI

99c
Musų mieste yra “Dirvos“ 

korespondentas, kuris pasirašo 
slapyvardžiu “Kalnas“. Tikrai 
tas žmogus ir atrodo kaip 
kalnas. Jis visokius nebūtus 
dalykus aprašo ir jam labai pa
taikauja “Dirva“, sakytumei, 
tikrai gatavas “Dirvos“ sutver
toj ui pantaplį pabučiuoti.

Darbai

— V. JI/.
Darbai

Darbai šiuo laiku Clevelan

NEDeLIOJ, 
Rugpiučio-August 4,1935

GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS:

Tai reiškia, kad Ohio AL- 
TASS (antro transatlantinio 
skridimo) narė, p-lė Albina 
Kublickiutė išėjo už vyro, An
tano Astrausko, vieno iš šv. 
Jurgio parapijos bėsbolo jauk
to narių.

Jaunoji p-lė Albina Kublic
kiutė ne tik darbavosi ALTASS 
skyriuje, bet daug prisidėjo ir 
daineilėmis programuose, pav. 
kuomet “Naujienųų” redakto
rius P. Grigaitis lankėsi Cleve
lande. Jaunavedis Antanas 
Astrauskas daug darbavosi šv. 
Jurgio parapijoj jaunimo tar
pe. Abu jaunavedžiai yra pa
vyzdingi. Linkėtina jiems lai
mingo gyvenimo ir neužmiršti 
darbuotis ir toliau lietuvių tar-

šlnmiN dienomis .skambėjo 
vedybų varpui l)r-ui Jonui 
Kemėšiul ir p'-lei Onai Samo- 
liulei. Vedybų ceremonijos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioj, 
kur kunigas K. Vllkulaills su
rišo musų Jonų ir Oną mo
terystės ryšiu.

Vestuvių pokllls atsibuvo 
Peler Sebmill Gardens. Poki- 
ly dalyvavo apie porų Šimtų 
svečių.

l)r. Jonus Kemėšis yra dar 
jaunas profesionalas. Ona Sa- 
moliutė yra duktė gerbiamų 
čia lieluvių Samulių. Jauna
vedžiai medaus mėnesiui iš
vyko į rytines valstijas. D r. 
Jonas Kemėšis turi daug gi
minių ir Chieagoj ir Cleve
lande.

Veliju jiems laimingo gy
venimo poroj.

NUSTEBINANTIS BARGENAS 
2000 gražiu nauju skrybėlių, nau
jausios ir vėliausios mados ma- 
teriolo. “Sutaupykit doleri” — 
special ..... ;......     49c
ANKLETS — Spalvotos tops —• 
porai ..............    .• 9c
PLAUNAMI TIES — percales — 
šviesiu spalvų, vienas .......  10c
VYRAMS SLACKS — Sanforized 
bovelniniai flannel — balti, mar- 

Atdara Ketvertais ir Subatoms ti ir rudi — $2.95 vertės — visu 
iki 8:30 vai. vak. mierų .........     97c

Stop

Skin

THE BARGAIN
OUTLET

C h i c ag o M a 11 0 r d e r C o m p a n y 
511 SOUTH PAULINA STREET

žemo
F O R S r. I N I i; H r I / \ T l O N
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NACIŲ” DŪKIMAS Verte V. KauneckasIgnazio Silone

IEVYNE JUS LAUKIASEHOJI
Novelė

130 W. Randolph St., Chicago

VASARINE

SUSMUKO ITALIJOS LIRA

bus

LIETUVON
policijos

nu

KOLEKTORIUS SU MEDALIU

tave Ūlai-

, paskui ketu- 
paskui ir vėl 

Apie darbą ne-

Aplankykite Savo 
Gimtini Kraštą

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

ir kitokiais medaliais, 
kap. Jurgėla neseniai 
medalį nuo Lietuvos 

Smetonos, kaipo didvy-

Netoliese 
bažnyčios

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

eiaubo 
į Benių. 
Jaunoji r

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

pagautos
Senoji

vapaliojo

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Entered as Second CJass Maltai 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Kas 
mėgino

VOKIETIJOS DARBININKAI 
PRADEDA KOVOTI

Subscrlption Ratas:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
88,00 per year in Chicago 
3c per copy.

(Tęsinys)
jį iš jo snaudulio pa- 
tarškininias prasiuvę- 

juokas sumišęs su ste-
Jis rado sienoje ply

žmogų? — 
ras.

Moterys 
spoksojo 
apalpo, 
neaiškiai:

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Nows Pub.» Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

desnems grupėms. Jie laukiu 
su didžiausiu nekantrumu 
ženklo pradėti generalę a ta

is Paryžiaus pranešama, kad italų valiuta jau virs
ta nuo savo auksinio pagrindo. Nors Italijos valdžia 
dar nėra oficialiai atsisakiusi nuo aukso standardo, bet 
lira šiandie jau yra 18 punktų žemiaus savo aukso ver
tės: už 100 lirų Paryžiuje duodama, vietoje 132, tik 114 
frankų. s

Europos finansininkai pripažįsta, kad šitas liros 
smukimas yra tiesioginė pasėka tos karo avantiūros, 
kurią Mussolini pradėjo Afrikoje. Vadinasi, karas Aby- 
sinijoje dar neprasidėjo, o Italijos fašizmas jau bankru
tuoja. Kas su juo atsitiks, jeigu karas įvyks ir prasitęs 
bent kokius metus laiko?

Atrodo, kad fašistų diktatūra ruošia sau kapus 
Afrikoje.

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

FEDERALbAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

Vokietijos valdančioji partija pastaruoju laiku vis 
smarkiau ir smarkiau puola katalikus, protestonus ir 
žydus. Telegramos kasdien praneša apie naujus “nacių” 
smurto žygius: areštus, organizacijų uždraudimus, už
puldinėjimus asmenų ir biznio vietų, valdžios atstovų 
grasinimus ir t L Kodėl rudmarškiniai dabar pradėjo 
taip dūkti?

Amerikos korespondentai šitą hitlerininkų isteriką 
aiškina tuo, kad “nacių” tarpe šiuo laiku ima viršų ra- 
dikaliskoji srovė. Ši srovė hitlerininkų eilėse susideda 
iš neturtingo elemento — bedarbių, nusigyvenusių smul
kių biznierių, suvargusių inteligentų ir kitų. Hitleris 
jiems buvo prižadėjęs visokių gėrybių ir net “socializ-

AVaterburietis John Wm. 
Bendler turėjo įdomų patyri
mą su kap. Petru Jurgėla (buv. 
čikagiečiu). kuris dabar važi
nėja po lietuvių kolonijas ir 
kolektuoja pinigus bei parda
vinėja literatūrą. Iškaulijęs de
šimtinę, tas kolektorius paliko 
minėtam waterburiečiui raščiu
ką su tokiais žodžiais: “You 
are a rat~!”

Pats p. Bendler tą atsitikimą 
aprašo taip:

“Šių metų Liepos 5 d. Wa- 
terbury, Conn. lankėsi stu
dentas ir žurnalistas p. Ot- 
taš Vėjelis, tikslu: rinkda
mas autografijas žymesnių 
žmonių ir vietų S. V. A. Po
nas Vėjelis turi sau už paly
dovą p. kap. Petrą Jurgėlą 
ir jo sūnų. Jie visi 3-s atai-

darbininkai išėjo į 
reikalaudami, kad 

duota proga dirbti 
Atvyko policija ir 
apylinkę. Darbinin- 
pasakyta, kad jie

sarį Milane, ir jiems 
lei dar nėra teismo, 
net, ar jie dar gyvi...

žmogus, kuris taip
b u vo d a rbini n kas-me taTist as.

— Tas viskas man galvos 
atsake jam Benius.
gali elgtis, kaip

Tas darbininkas mano, kad 
hitlerizmo galybes dienos jau 
praeina'. Bet jisai geidžia, kad 
darbininkų pergalės valanda at
eitų pirmiau, negu Vokietija 
bus sugriauta.

Tačiau iš tų prižadų niekas neįvykinta. Vietoje ge
rovės biednuomenei, Vokietija prie “nacių” diktatūros 
susilaukė tik skaudesnio darbininkų išnaudojimo ir ma
sių skurdo. Hitleris pasirodė esąs kapitalistų, dvarinin
kų ir militaristų tarnas. Nusivylusiuose beturčiuose 
ėmė kilti dėl to vis didesnis nepasitenkinimas.

Dabar, matyt, dalykai jau priėjo prie to, kad1 “na
cių” vadai turi kur nors nukreipti tą minių nusivylimą, 
idant jos nesukiltų prieš valdžią. Taigi jie dabar siundo 
savo; rudąsias gaujas prieš žydus ir kelia triukšmą prieš 
bažnytininkus. Taip kitąsyk darydavo Rusijos carizmas, 
sukurstydamas žydų pogromus,. kada visuomenėje pa
sireikšdavo judėjimas prieš valdžią.

Apmulkinti Hitlerio pasekėjai šituo keliu išlieja 
savo energiją ir laikinai užmiršta apie savo kasdieninį 
skurdą. ,Bet savo būklės jie tuo budu nepataisys. Smur
to žygiai tik dar labiau didina ekonominę Vokietijos 
suirutę. Todėl po šitų žvėriškų hitlerizmo orgijų “na
cių” diktatūros padėtis bus keblesnė, negu, kad buvo iki

“Bet laikas dar neatėjo 
ženkti prie aktingo pasiprie
šinimo. Todėl daugelis tų, 
kurie negalėjo suvaldyti sa
vo nekantrumų, pateko j na
gus skandalingam Vokietijos 
teisingumui, ir valdžia džiau
giasi, nutverusi tas aukas, 
kadangi ji tikisi galėsianti 
žiauriomis bausmėmis sulai
kyti nuo pasipriešinimo ki-

Statymui arba taisymui namų ir atmokėjimo mor- 
gičių, lengvais mėnesiniais atmokejimais.

TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS
MOKA 4% Už TAUPOMUS PINIGUS

Pradėki! taupyt Šiandien, padėkit savo pinigus į šią 
Fcderalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Fe- 
dcral Savings and Loan Insurance Corporation, Waslv- 
ington, 1). C.

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

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

lankė ir pas mane tuo pačiu 
tikslu. Jie man paaiškino sa
vo uždavinį, kokiu tikslu jie 
atsilankė pas mane; aš mie
lai sutikau su jų reikalavi
mais ir paaukavau 10 dol. 
Tuojau išrašiau savo vardu 
čekį ir įdaviau p. Vėjeliui. 
P-as kap. Jurgėla man pra
dėjo siūlyt Dariaus-Girėno 
knygą, už kurią reikalavo dar 
iš manęs $1.50 centų. Aš 
jam pastebėjau taip: Aš 
jum paaukavau $10.00 dol., 
o jus dar norite iš manęs 
$1.50 centų? Sakau: Galėtu
mėt ir taip man tą knygą 
padovanoti? Toks mano pasa
kymas, matėsi p. Jurgėlai ne
patiko ir po trumpo pasikal
bėjimo jie išėjo. Už valandė
lės po jų išėjimo aš ant sta
lelio randu padėtą raštelį, 
kuris skamba šiaip:

“July 5, 1935 Bendler: 
You are a rat for not buy- 
ing a book Darius Girėnas. 1 
ha te you forever!!! Mr.?

“Perskaitęs tą raštelį, tuoj

Pasaky
kit man, susimildami, kur aš 
jį galėčiau gauti? — pridūrė

LAIVU
FREDERIK VIII

žadino 
mis ir 
n ėjimu 
šį ir pamėgino sužinoti, kas 
ten šalimais dedasi. Pro ply
šį jis išvydo besiraitančius ant 
čiužinio du nuogu kimu, vie
na už kito, lygiai kaip Fon- 
tamaroje asilai arba oškos. 
Kai kūnai išsiskyrė, Benius 
pamalė, kad čia butą dviejų 
vyrų. Vyrai išsinešdino ir 
kambarys liko tuščias. Benius 
sėdėjo ir nesijudino, prikišęs 
akį prie plyšio, pasibaisėjęs, 
apkvaitęs. Po kurio laiko į 
kambarį įėjo moteris ir ka
reivis. Moterfe1 užsiplėše ap
siaustą ir maršinius iki krū
tų ir parodė apžįelusį, išputu
sį, aiškiai nėščią pilvų. Mo
teris ir kareivis gaišo neilgai. 
Už kokio pusvalandžio atėjo 
vėl ta pati motęris su jurinin
ku, ir scena pasikartojo. Kam
barys vėl liko tuščias. Niekas 
daugiau nebeatėjo. Benius 
sėdėjo nejudėdamas, galvą į 
sieną įrėmęs ir pagaliau jis 
užmigo.

Jau švito, kai Benių pažadi
no policija.

— Kaip vadinies?...
— Benius, — atsakė jis.
— Kų čia veiki?
— ieškau darbo

nesuka, —
— Policija 
jai atrodo geriau, o aš atėjau 
į Romą darbo ieškoti...

Kiti belaisviai netrukus pra
dėjo iš Beniaus tyčiotis. Tie 
kiti belaisviai žiurėjo; į viską 
kažin kaip keistai...

Po savaites arešto, Benius; 
pirmų kartų buvo pakviestas 
tardymui. Vos tik jis atsisto
jo prieš kriminalines policijos 
valdininkų, šis be ilgų cere
monijų ir sako:

— Gintis nėra ko. Verčiau 
tuoj prisipažink. Policijai vis
kas žinoma. Jei prisipažinsi, 
tau pačiam bus geriau, 
pasakysi teisybę, tai tau 
geriau, supranti? Ar esi 
sirengęs sakyti teisybę?...

— žinoma! — atsake 
irius. — Aš jau visą savaitę to 
ir teliaukiu... Visą gyvenimą 
busiu tamstai dėkingas, ponas 
komisare, jei tamsta man pa
dėsi surasti gerą darbą!...

Komisaras neleido jam kal
bėti toliau, bet visa gerkle už
bliovė:

— Čia ne vieta durnių vo
lioti! Nesityčiok iš policijos, 
girdi. Policija žino viską. 
Policija visuomet viską žino. 
Gindamasis tu čia nieko ne
peši. Kol nenutarsi, kad rei
kia viską prisipažinti, tol busi 
areštuotas!

Dienai praėjus, Benių pa
šaukė antrų kartą:

— Šunsnukį tu, nusikaltėli, 
pasakok man tuoj aus, kokiu 
budu nugalabijai auksakalį!— 
pasitiko* jį komisaras. — Pa
sakok, kaip tu užmušei auksa
kalį Merulano gatvėje. Aš ta
ve įspėju, kad policija žino 
viską!.

Viena moteriškė su savo 
dukterinę abi užsidėjusios ge
dulą, buvo atvestos komisaro 
akivanzdoje prieš Benių.

— Ar atsimeni tamsta šį 
paklausė konrisa-

The Manchester Guardian pa
duoda savo korespondento pra^ 
nešimų apie darbininkų “nera
mumus” Vokietijoje. Tenai skai
tome :

Pereitą mėnesį įvyko strei
kai trijose dirbtuvėse Vokieti
joje, nes darbininkai atsisakė 
“savo noru” aukoti į oro ap
saugos fondų, j kurį buvo rei
kalaujama jų aukų: o tuos 
streikus pasekė kiti. Tai yra 
pirmas kartas nuo to laiko, 
kai “naciai” įsteigė savo dikta
tūrų, kad Vokietijos darbinin
kų klasė pasipriešino. Ir šis 
pasipriešinimas buvo sėkmingas.

Hitleris neįgijo darbininkų 
pakinkomo

Darbininkų neramumai didė
ja ir dabar jau galima tikrai 
pasakyti, kad Nacionąlis Socia
lizmas nestenge pakreipti savo 
pusėn Vokietijos darbininkų; 
kurie turi protų ir charakterį, 
o tokių darbininkų yra daug. 
Neramumai aštrėja ypač West- 
phalijoje. Visoje eilėje anglių 
kasyklų darbininkams duoda
ma tiek mažai dirbti, kad jie 
uždirba ne kų daugiau, kaip 
bedarbio pašalpų.

Bismarck-Gelsenkirchen ka
sykloje 
streikų, 
jiems butų 
pilną laikų, 
apsupo visą 
kams buvo 
visi bus išgabenti į koncentra^ 
cijos stovyklų, bet jų reikalavi
mai buvo išpildyti, su tuja tik 
sąlyga, kadi jie niekam nesaky
tų, kas atsitiko.

Neilgai trukus išėjo į strei
kų 1,500 darbininkų Hagenbeck 
kasykloje prie Esseno. Atvyko 
policija ir rudmarškiniai. Strei
kininkams ;r( vėl buvo grasina
ma koncentracijos stovykla, 
bet jie nenusigando ir jų reika
lavimai (kurie buvo tokie pat, 
kaip ir Gelsenkirchen anglia
kasių) buvo išpildyti. Jiems 
buvo liepta niekam nesakyti 
apie tai ir buvo grasinama nu
siųsti į koncentracijos stovyk
lų tuos, kurie bus susekti sklei
džiant žinias.

žiaurus teroras
Suprantamas dalykas, kad 

žinios apie streikus nėra mini
mos Vokietijos spaudoje, bet 
jos vistiek platinasi nepapras
tu greitumu. Tie streikai tai, 
iš tiesų, didelės svarbos įvykiai. 
Nors valdžia nedrįsta bausti 
visus, kurie pasipriešina, bet 
teroras prieš atskirus darbinin
kus ir, galima sakyti, prieš vi
są darbininkų klasę, pasiekė 
negirdėto‘žiaurumo, šimtų šim
tai yra areštuojami ir kankina
mi taip baisiai, kad kai kurie 
net neišlieka gyvi; bet, nežiū
rint to, daug drąsesnė dvasia 
plinta tarpe darbininkų.

Tik-kų atėjo laiškas nuo vie- 
Įno Vokietijos darbininko, kurie

darbininkų nuotaikų. Laiško 
autorius yra socialdemokratas, 
gyvenus Hamburge. Jisai per
ėjo Danijos sienų ir tokiu bil
du galėjo šį laiškų pasiųsti. Ji
sai rašo: . I ,

“Aš niekuomet nebuvau 
nustojęs vilties, kad dalykai 
pagerės ir beveik kasdien aš 
su džiaugsmu pastebiu, kaip 
stiprėja darbininkuose ir vi
durinėje klasėje atsparumas 
prieš tų kraujo ir smurto 
santvarkų, nežiūrint to, (kad 
kiekviena pastanga atgauti 
laisvę yra slopinama nežmo- 
niškiausiomis priemonėmis...

“Tie darbininkai, kurie yra 
gavę politinį išlavinimų, vėl 
susirenka mažesnėms ir di-

kyti čia šešis menesius, metus, 
du metus, ir nieko ji tau ne
privalo aiškintis. Po šešių 
menesių, po metų, ar dviejų, 
ji gali tave, jeigu ji norės, pa
leisti ir nepasakys net, už kų 
buvai areštuotas. Tokie daly
kai atsitinka ne tik.tokiam nc- 
išmoneliui kofanai, kaip tu,— 
taip esti ir su mokytais bei 
pasiturinčiai žmonėmis. Yra 
studentų ir jaunų darbininkų, 
kuriuos suėmė po atentato, 
kuris įvyko 1928 metais pava- 

iki šio- 
Nežinia

— Dabar tai mes tau parų 
pinsim darbą, tarė polici 
ninkai ir nusivedė Benių si 
savim. ,.

— Kiek man mokės?, 
tai per darbas? 
Benius pakely išgauti iš poli 
cininkų. Bet atsakymo ne 
buvo. j

Benių atvedę 
punktų ir įgrūdo į kamerą. 
Už valandos jį kartu su kitais 
suimtaisiais pasodinei į auto
mobilį, nuvežė į policijos pre
zidiumą ir ten kartu su pen
kiais ar šešiais belaisviais 
darė į didelę kamerų. Už 
lių minučių jį pakvietė, 
manė, kad tai dėl darbo ir 
tarė neatsisakyti nė nuo 
ties sunkiausio; Jį nufotogra
favo, išmatavo aukštį ir plotį, 
padarė pirštų antspaudus. Li
kusią dienos dalį jis praleido 
belaukdamas; jis laukė darbo. 
Bet atėjo naktis, o jo niekas 
nešaukė. Taip praėjo ir se
kančioji diena.
^esančios Šv. Igno 
bokšte jis girdėjo mušant ber- 
tainius. Jis ėmė skaičiuoti 
Iš pradžių praėjo dešimts ber- 
tainių, paskui dvidešimts, pas
kui trisdešimts, 
riasdešimts, o 
atėjo naktis, 
buvo nė garso.

Jo kameros draugai buvo 
ramesni ir labiau likimui at
sidavę. - Vienas iš pradžią ii-

Ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietu
vių Pasaulinio Kongreso.

Laivakortės ant šios ekskursijos:
Trečia klesa i vieną pusę kainuos $97-50
J abi puses..................................  $167.00
Laiko liko nedaug, todėl be jokio atidėlio
jimo kreipkitės i Naujienų Laivakorčių 
Skyrių pasitarti apie dokumentus.

NAUJIENOS®
1739 So. Halsted St. Tel. Canal 8500

sikvietė jį į šalį ir pasakė: :
— Tu esi areštuotas. Poli

cija gali su tavim daryti, kas 
jai tinka

7 DIENOS
I LIETUVA

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už
tikrina patogų nuvykimų i 

KLAIPĖDĄ

supratau, kokių padėkavonę piešia protaujančių Vokietijos 
gaunuj už .paaukavimų $10.00 
dol. Tuoj paėmiau telefonų 
ir sustabdžiau banke čekį. 
Jurgėla tuoj prisistatė su 
klausimu: Kas atsitiko, kad 
čekį sulaikiai ?!

“Aš jam paaiškinau daly
kų ir parodžiau tų raštelį. 
P-as Jurgėla gynės, kad tas 
raštelis esąs ne Jo ir suver
tė kaičią ant savo sunaus. 
Tas aiškiai duoda suprasti: 
kokie grudai! Tokie ir dai
gai! Puiki pamoka mums 
Amerikos lietuviams!? Kokių 
padėką gaunam nuo tą did
vyrių, kurie nešioja papuošę 
savo krutinės Gedemino, Vy
tauto 
P-as 
gavo 
prez. 
ris literatūroj. Ale ir vertas! 
Aš kap. J. skiriu nuo savęs 
kitų “medali” ant viršaus 
ano, už tų ‘poetiškų’ kompli
mentų, kurį man palikot!

John Wm. Bendler.”

— Aš nežinau... Aš manau... 
Juk tamsta supranti... Buvo 
toks sumišimas!... Galimas da
lykas...

- (Bus daugiau) . I v

Uisakymo kaina r
Chicagojo —. paštu:

Metams —
Pusei motų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui •••••••••••••••••MM,

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija______________
Savaitei ___ _____ _________

Suvienytose Valetljose, ne Chicagoj,
paštai

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metama 88.00
Pusei metų ___  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$7.00
3.50
1.75
1.25

HAMBURC-AMERICAN LINE
NORTH CERMAN LLOYD



NAUJIENOS, Chicago, m
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BUDRIK
Courier

Rusiška ir Turkiška Pirtis

SHARPS and FLATS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

susirasti

jums reikia
NATHAN 
KANTER

Aukštos rųšies malė- 
va už pusę kainos. Ma- 
levų sampeliai dykai

folks 
is a

Mcn 
Truc

Lietuviškos
Degtines

Jonės, 
single 
forty,

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

ražiau, moderniš 
au {rengta,

*12.00 
*45.00 
*15.00 

*1.00

STOGAI 
ROOFING

“I/ong Pig”
The Woes of Single Blessedness 
Nearing The Century Mark 
Mussolini’s Ethiopian Kili

FIKCERIAI
STORE FIXTURES

Oii August 1.11h The folk 
daiice f esti vai will be held at 
Huinboldt Park. It will be one 
of thc iniportant festivals in

LIGONINES
HOSPITALS

FURNITURE MARI 
3347-29 S. Halsted St.

ataukite mus ir mes pasą- 
dek kaštuos pataisyti. Mes 

1 blškorystta

the leading co- 
Boston; yet in 
slmply because 

tho will or the

Musų mylimas vyre ir 
tėve, gulėk svetimos ša
lelės šaltoj žemelėj. Lauk 
musu ateinančių pas ta-

įtvirta-
liepos 25-tą diena. 8-tą

THE W0RLD AT 
A GLANCE

imprecations 
was then a 
was greedy,

P. S.—Kas atsineš šį gar
sinimą, gaus kelią sam 
polį Paint DYKAI.

To prašo Lietuvos žmonėsr 
fiįp pataria Lietuvos bariai

Liekam nuliūdę, 
Moteris ir Simus

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD < 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

JUOZO KANTENO 
20 metų 

Mirties Sukaktuvės

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? 
kyslynę___ ________
taipgi daroma visokį'

8216 So. Halsted Street.
Tek VICtorv 4965.

Sharps and Flats cannot rc- 
strain at Ibis yvriting to al- 
niost fall in stop with much 
of controversal topies of thc 
day. Forgive us for going po- 
litici-versi for just this time. 
A couple of phrase slinging 
friends called on us the other 
day with suggestions. Wc 
talked and talked and grad- 
ually fell into a discussion of 
thc poet and his cxistence and 
thoughts in the midst of the 
turmoil of contemporary so- 
cicty. One bright lad, after thc 
term “Ncw Deal” liad been 
flung off careksslyį thought

whieh tho LYS ivill take part. 
Thc LYS will take part in two 
nailonai groups, presenting 
dances of Lithuania and En
gimui. We are holding our rc- 
hearsals each Wcdnesday in 
MeKinlcy Park at 8 o’clock

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Gera maleva Paint, 
Varnish, 
Galionas...... v f C

Viso labo
XFZgreat beauty 

hands reached

Standard Oil Com 
piled 

name 
that

• SIUSKIT. P6K 
NAUJIENAS 
PINIGUS UETUV0I

ANTANAS JENCEV1ČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20-ta dienų, 10:05 va
landa vakare 1935 m., sulau
kės pusės metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Raseinių apskr., 
Nemakščių na ra p.. Mosteikių 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime motere Prančiška (po 
tėvais Murauskaitė). 2 sūnūs 
Antane ir Prančiškų. 2 duk- 
teres Kostancija ir Prančiška 
Miller. žentą Prančiškų Miller, 
anūke Barbarą Lee. 2 brolius 
Joną ir broliene ir Izidorių 
ir gimines Anierike. Lietuvoj 
2 brolius Prančiškų ir
2 brolienes, šešete Petronėle ir 
švogeri ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 3211 South 
Union Avė., Victory 3425.

Laidotuvės įvyks 
dieni 
vai. iš ryto iš namų | Švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Jencevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterės, Sunai, 
Broliai, Žentas, Broliene 
Ir Giminės.

The LYS made a very nicc 
showing a t thc Naujienos 
moon-light excurssion, regret- 
ling only that thc trip was not 
long cnough. Many of thc 
members, though proseni 
Ihorc, wcre not seen through- 
oul the wholc cxcurssion. The 
reason wc emi well under- 
sland. A bcaiitiful silver moon, 
evei’-smiling, and the euddled 
couplcs in the dimness of the 
night gazing at mother Lima, 
vvhile thc refreshing cvcning 
brcczo blcw genlly past thc 
cnamored ones.

Monday 
group 
rak Park and Roscland, visit

IGNACAS GALDIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 21 dieną, 11:45 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kretingos ap
skričio], Kartenos parapijoj, 
Asteikių kaime. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Paliko dide
liame nuliudime mylimą brolį 
Juozapą ir dvi brolienes Ur
šulę ir Teklę ir jų Šeimynas 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Hermitage avė.

Laidotuvės (vyks penktadie
ni, Liepos 26 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš J. F. Eudeikio koply
čios j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Galdiko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, Brolienės ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

whose husband- 
unable to bring in the 

wife will often cat him. 
as child-bearer and 

is vvorth more to thc 
her husband is as a

Mine Tovver not later than 
seven thirty. Plcase attend, so 
you will not ’have to regret 
that you have inissed the af- 

•tfair.
Watch this cohimn for 

news about an outing for thc 
coming wcck.

Members are cominencing 
to return from thcir vacations. 
Among thc first ones John 
Girulis, Frank Survilas, Tony 
Rutkauskus (who has been 
eating Bear mcet in thc North 
woods of Wiscon«in), and Al
dona Ambrose. Glad to 
you all agniu.

Scptembclr fourth will 
the eonvention of thc LYS 
and will be held in MeKinlcy 
Park. This eonvention is of 
great importancc to the LYS.

A ncw, exccutive board will 
be nominated, a definite pro- 
gram for thc coming year will 
be adopted, and the nature 
of thc coming activilics will 
be decidod upon. Al present 
I bid you

our first
tlie members of Dvo-

Pcrsiskyrė su šiuo pa
sauliu Liepos 24 d. 1915 
metais, sulaukęs 31 me
tų amžiaus, gimęs ir au
gęs Lietuvoj, Dagių kai
me, Sedos parap., Mažei
kių apskr. Palikęs dide
liame nuliudime moterį 
Ievą, sūnų Praną ir brolį

If Mussolint insists upon bagging 
the Ethiopian kili, he will havo būt 
little troublo in throwing his op- 
ponent. For against 11 Duce’s tanks, 
airplanes, heavy and light artillery, 
and enormous army, Abyssinia can 
bring only about 40,000 mcn, vvith 
little of tho eąuipmont of modern 
warfnre. Hence, Mussolint, military 
experts agree, should be in Addis 
Ababa, Ethiopian Capital, within a 
few months.

Būt throwing a \vrestler is not 
pinning his shoulders to tho mat. 
Nor is overrunning a country sub- 
jugating it, as tho British found 
during the Revolutionary war. They 
took and held all 
lonial cities except 
the end they lošt 
they incked either 
men to conųuer, and also to hold 
the regions they had overrun. When 
the American armies meltod away, 
as in the South, guerilla warfare 
under the leadership of men 
Marion and Sumpter. harried 
British unceasingly, in tho end 
ei n g them back to the citics.

So Mussolini vvill most likely be 
treated, if he decides to conųuer 
Ethiopia. Guerilla bnnds will striko 
fnm and run, then Striko again and 
run again. He will havo no enemy 
to fight, yet his forces will be worn 
away by this invisible foe.

Mussolini’s best bet, if he plans 
to oonąuer and hold Abyssinia, is 
to follow the nibbling plan, much 
as Japan is now doing in China. 
He should take n nibble, chew it 
well, and digest it thoroughly be- 
fore he takes anothei*. Unless he 
does this, he may encounter tho 
fate of the Spanish in Morocco.

Būt will Italy’s demand for glory 
allow Mussolini to pursue this nib
bling policy? Or will that demand, 
built up by months and even years 
of fascist propaganda, insist upon 
a granu conųuest ?

that he \vho evokes the Muse 
should have somcthlng to say 
about the New Deal. Wc dis- 
mlšscd that idfca būt f eit that 
what wc nccded was not a 
NEW DEAL būt a SQUARE 
DEAL. Immediatcly we dc- 
eided to make a mass effort 
of an expression of it i n frce 
verse. (What do you tliink of 
it, A. S., F. H. S.) Thc Lith- 
uanian Versifiers Corporation 
give you tlieir vision of a 
SQUARE DEAL.

one enjoyed 
found it to be cducational, in- 
teresting and cnjoyable. Es- 
telle Bakalis (Gigglcs) thought 
that the guide was handsome 
and ihteresting and to plcase 
him (?) she giggled a fcw 
cxtra gigglcs (He-herhe). 
After the lour was over, some 
went to Grant Park while 
otherš, left for home. Other 
branebes are to come today. 
Mect in the front of the Tri-

FIKčERIAI KRAUTUVĖMS.
Rara! ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Oash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELI) STORE FIXTURE 
EXCHĄNGE

5300—5314 So. Halsted St

cat; and it 
the feeling 
in spinster

So, Mias 
if you are 
way as Time 
beware!

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS . 
UTABBTO TVABKOM

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Ninety-six year old and štili go
ing strong for the century mark 
— that is John D. Rockefeller, Ame- 
rica’s oldest rich man. His head 
štili covered with snow-white hair, 
the builder of the Rockefeller for- 
tune štili looks out at the world 
through small eyes in a sharp, 
shrivelled face.

If eurses could have killed John 
D. in his eariier years, he would 
have gone the long journey be- 
fore he reached half his present 
age. For when he was mthlessly 
destroying competitors right and 
left to build the 
pany, thousands 
upon him. His 
by-word for all 
grasping, and cruel.

Būt time and proper publicity, 
coupled with truly great and ge- 
n ui nei y wise philanthropy have 
wiped away his ancient evil repu- 
tation. They have given him the 
uniųue and envied position of Ame- 
rica’s “grand old rich man.”

PATAISYK STOGĄ IR H YNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų.

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

LEONAS ROOFING C0.
3750 Walhce Street, Tel. Boulevard 0250

Jederal Savinos
ANDZLOAN « AStOClATlON 

OF CHICAGO ^
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

At the world’s edge a Poet walked 
Along a pathway
Builded of ... diacarded words
A Poet walked ... and pondered
On the world of Men and their 

waya with one another
As being very strange
And His heart grew 

desire ....
Suddenly his upturned
Floating slowly down 
A glistening object of 
Instinctively

A messago for all Mnnkind 
And He gazed ...
Held by the splendor df 

blonding
Aa Benuty ... and Truth ..

Love , and Jiifltice

they be everiastingly 
theoned

Truth and Beauty and 
and Juatice 

In evory deal with u 
Mukhig for All Time 
AB Dealings with All 
Benutiful ... and ...

Eating their aged as “long pig”, 
consuining a husband because of 
food scarcity in winter, selling one’s 
own infant for f i ve cents a pound 
— those are some of the ųueer hap- 
penirigs in the world today.

“Long pig”, or the bodies of 
too old to be of any vahie, 
common dish among certain 
mitive tribes of Northern Australia 
because of scarcity of food. When 
a person reaches a certain degree 
of decrepitness, the tribal council 
votes to eat him. Freųuently he 
will climb up a tree to postpone 
his fate. Būt his tribal-brethern šit 
on their haunches beneath, liko 
wolves Avatching for their prey, 
Avaiting for him to lose his hold 
and fall down. Then they devour 
him utterly.

When a long, hard Avinter strikes 
an Eskimo fainily Avhich has failed 
to lay up food 
head is 
“bacon *’ 
Apparently, 
rearer, shc 
tribe than 
hunter.

Five cents a pound is the price 
obtained by a Turkish peasant for 
his infant son, Avhich was left to 
the father’s care Avhen the Avife 
Avent to toAvn to Avork for three 
AA-eeks. The man, tiring of his job 
as nurse, disposed of his baby son 
to a childless couple for five cents 
a pound, a totai of 75c. When the 
frantic mother tried to get her child 
back. she Avas barred by an old 
Turkish hnv Avhich made the sale 
legal.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englcwood 5883-5840

Dar gi ‘ “

And again He ... pondered
This time on the strange wny of

Gods i
With men >
Till sknvly in His mind a menning

grew

BARGENASNO.2
šis yra vienas geriausių special bargenų kokius mes 
esame pardavę.
9x12 Folt Base, Art Sąuares, CIO
congoleum tiktai ...............................................
Galima vartoti bite kokiame, kambaryje stuboje. 
šis bargonas išpardavimui šių savaitę, nuo liepos 22 
dienos.

Central District Furniture Co.
JOS. JOZAITIS, Mgr. 

3621-23-25 S. Halsted St.
Miss Anna Brovvn, and Mr. John 

Jonės, if you have reached forty 
Avithout taking the vows, beAvHYe! 
For you are vvel! on the Avay to 
the wbes Avhich afflict thc unAved 
in middle life.

“Marriage is the best insurance 
policy,” says Dr. Robert Gilliespie, 
noted physician and lecturer in 
mcdical psychology at Guy’s hos- 
pital i n Izmdon. Becoming a pa- 
rent is necessary to really groAV- 
ing up. “Fpav people reach the full 
extent of psychological maturity 
unless they have had the respons- 
ibility of children of their OAvn,” 
continues Dr. Gilliespie.

The suicide rate is higher among 
those for whom Cupid’s dart has 
proven ineffectual, according to 
Durkheim, noted French sociologist. 
This is because the single, lacking 
the binding ties of family, have 
lesa reason to live; and so, in a 
fit of deep dejection, they often re- 
sort to pistol or poison.

Business and sočiai life likeAvise 
penalize the unwed, for society is 
štili organized around the family. 
Married men are usually promoted 
more rapidly than single ones, 
partly because they are more stable 
and so more efficient and reliable. 
Without a marital companion, the 
bachelor or spinister is unproteet- 
ed on flank and rear. For a con- 
sort is a barometer shoAving Avhat 
thc neighbors think and say. Again, 
home life keep a man from roam- 
ing the alleys at night, likę a tom- 

preA’ents a woman from 
of futility Avhich a seat 
roAv inev’itably brings.
BroAvn and M r. 

štili treading the 
clock strikes

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams
Palagas ligoni

nėje ••• • ••••• ••
Akušerija na

muose —
Medikais egzami<

nacija _______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

SIoAvly it drifted .... in a shaft of 
light

Till it rested upon his breast
Likę an eseuteheon —
The four ųuarters of its field re- 

splendent
As in the glory of the noon-tide 

sun.
And upon each ųuarter of the shield 

a word appeared, .
Writ in gleaming sapphlres
Benuty and Truth and Love and 

Justice

A t tho world’s edgo a poet wnlkod 
Along n pnthwny o f disoiirded words 
And drenmo<l With satisfied eyes 
Of Benuty ... and Truth ... and 

Love ... and Justice
A SQUARE DEAL . . .

Gerkit ir Reikalaukit|

Holding His arins nloft
Ho fnced the Universo
And standi n g bathed in the i 

Avhite Light
Of Universnlity
He flung his mes&nge neross 

spltercs
A Clarion cnll to mankind 
That

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

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

S'-JĮ S. and L. Ins. Corp., Washing- 
VųĮML ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni 
, visada galite 

gauti savo šu
tau pytus pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS D803____
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Musų čampionas
Siųskim jį Lietuvon

Juozas J. Žukas
Tuojau prisidėkit prie siunti

mo lėšų fondo

Tarp Amerikos lietuvių var
giai kur nors rasis kitas ge
resnis už J. J. Žukų tennis lo
šėjas. Jis labai lengvai laimė
jo čampiono titulą Naujienų 
tennis turnamente, ir turi bū
ti pasiųstas į Lietuvą persiim
ti ten su geriausiais tennis lo
šėjais.

J. J. Žukas yra 19-kos me
tų amžiaus ir tebelanko Tilden 
technišką vidurinę mokyklą. 
Dėl neturto jis buvo privers
tas pertraukti mokslą, bet da
bar vėl yra įstojęs atgal į mo
kyklą.

J. J. žu’kas lošia tennis jau 
ketvirti metai. Iki pereitų me
tų jis lošė tiktai jaunuolių 
skyriuje, ir pereitais metais 
jau buvo vienas žymiausių 
tennis lošėjų tarp visos Chi- 
cagos jaunuolių. Per du metu 
jis buvo Chicagos vidurinių 
mokyklų tennis čampionu," o 
taipgi laimėjo trofijas įvai
riuose Chicagos parkų turna- 
mentuose, o būtent Sherman 
Park, Ogden Park, Gage Park, 
Harding Sąuare ir tt. Laimė
jo South Parks čampionatą ir 
Katalikų Jaunuomenės organi
zacijos čampionatą.

šiais metais J. J. Žukas jau 
stojo į suaugusių vyrų skyrių, 
ir tuojaus tapo pripažintas 
kaipo vienas gabiausių lošėjų. 
Jis nustebino visą Chicagą, 
kada Illinois valstijos tuma- 
mente sumušė keturius žy
miausius šios valstijos tennis 
lošėjus, o jų tarpe Chicagos 
universiteto tennis kapitoną ir 
savo mokytoją Bill Parhill’ą. 
Dabar Žukas jau yra kviečia
mas stoti į visus žymesnius 
tennis turnamentus. šioj sa
vaitėje lošia Beverly Hills ten
nis klubo tumamente, kur jau 
sumušė La Grange čampioną.

Tai bus labai puiku, kad 
chicagiečiai galės pasiųsti šį 
jaunuolį, kurs parodė tiek ga
bumo tennis lošime, kaipo mu
sų atstovą j Lietuvą.

Pasiuntimo fonde dar nėra 
užtektinai pinigų. Laivinė eks
kursija davė apie $50 pelno ir 
dar ne visi sumokėjo pinigus 
už tikėtus.

Pasveikinimų knygon dar 
toli gražu neužtektinai gauta 
pasveikinimų su aukomis, šią 
pasveikinimų knygą J. J. Žu
kas turės nusivežti j Lietuvą 
ir ten išdalinti 2000 kopijų, 
šitas būdas teliko papildymui 
siuntimo lėšų fondo. AŠ pra
šau todėl kiekvieno gero lie
tuvio ir lietuvaitės prisidėti 
prie sukėlimo šio fondo. Dėki
te savo pasveikinimus Lietu 
vai ir Lietuvos žmonėms j šią 
chicagiečių knygą. Tai savai- 
mi yra gražu, o jūsų aukos 
pridėtos prie pasveikinimų pa
dės pasiųsti musų čampioną į 
Lietuvą.

Laiko beliko tik kelios die
nos. Taigi veikite tuojaus.

KL Jurgelionis.

Visiems buvo smagu 
laivinėje ekskursijojsiras bon21

• Subatos vakare apie 300 lie
tuvių pasivažinėjo laivu S. S. 
City of Grand Hapids po Mi- 
chigano ežerą.

Oras buvo gražus. Mėnulis 
į maloniai švietė ir spindėjo eže
ro ramiam vandeny. Buvo 
smagu, jauku, romantiška.

Trumpam laikui lietuvių 
grupė susirinko baro kamba
ry. čia buvo prezentuota tro- 
fija musų tenniso čampionui 
Juozui Žitkui ir medalis, o 
taipgi tennis racketas čampc- 
nei Onai Gregarauskaitei (Gre- 
gorow). Dovanas prezentavo 
Kl. Jurgelionis. Buvo taipgi 
duotos dovanos Naujienų pa
veikslų kontesto laimėtojams 
panelei Irenai Vaitekuniutei, 
panelei Onai Stankiutei, pane
lei E. Asciliutei ir kitiems, ku 
rie radosi toj valandoj baro 
kambaryje.

Po pirmos valandos naktį 
laivas sugryžo į Navy Pier, 
ir daugumui rodės, kad dai 
pora valandų pabūti ant laivu 
toli ežere butų visai ne pro 
šalį.

Daigelis išreiškė pageidavi
mą, kad dar sykį panaši eks
kursija butų surengta, gal ne 
subatoj, bet šiokioj dienoj, ka
da nebūtų taip daug žmonių.

šios ekskursijos tikslas bu
vo sukelti šiek tiek pinigų į 
fondą pasiuntimui musų tennis 
čampiono J. J. Žuko į Lietu
vą, kad jis ten dalyvautų viso 
pasaulio lietuvių olimpijadoj. 
Iš ekskursijos, kada visi birs 
sumokėję už tikėtus, turėtų 
likti apie $50. Taigi fondui dar 
reikia nemažai pinigų. Pasvei
kinimai Lietuvai į pasveikini
mų knygą turėtų daug gau
siau plaukti.

P-ios Butmanienės 
bėdos ’

P-niai Bellai Butmanienei, 
kuri pagarsėjo ryšy su Kelly 
testamentu, teko atsidurti va
kar, antradienį, Municipalia- 
me teisme. Tačiau ne dėl Kelly 
testamento, o visai kitu rei
kalu ji stojo prieš teisėją 
Jonas.

P-nia Butmanienė skundėsi 
galvos skaudėjimu. O galvos 
skaudėjimas parėjęs iš poros 
stiklų alaus, kuriuos ji išgė
rusi Roxy tavernoj adresu 833 
West Madison st. pirmadienio 
vakare.

Savo keliu Desplaines poli
cijos stoties seržantas Joseph 
Whitelaw aiškino taip: P-nia 
Butmanienė, girdi, atėjusi į 
policijos stotį ir pranešusi, 
kad saliune atimta iš jos 
$350. Taigi policininkai nuėję 
į tą saliuną. Hyman Rock- 
land, saliuno savininkas, pa
pasakojęs policininkams, jo- 
gei p-nia Butmanienė blaškiu
si į visas puses pinigus. Poli
cininkai čia saliune surinkę 
dar $11.67 nikeliais, dešimtu
kais ir kvoteriais, o taipgi pa
ėmę čekį suma $417.00, kurį 
išrašė Superior teismo kler
kas Frank .V. Zintak. P-nia 
Butmanienė paaiškino, kač 
tas čekis tai džiodžmentas, 
kurį ji neseniai yra laimėju
si teisme. Kadangi p-nia But
manienė buvusi dizzy, tai, pa
sak seržanto Whitelaw, jis 
padėjęs ją nakvinėj policijos 
stoty moterų skyriuje.

Antradienio rytmetį teisėjui 
Jonas p-nia Butmanienė aiš
kino, kad pirmadienį ji buvo 
atvykusi į Halsted ir Madison 
apielinkę ruiminghauzę pirk
ti. Bet minėtame aukščiau sa
liune koks ten Jim paėmė iš 
jos $350, kada jis patyrė, kaip 
ji planuoja savo pinigus in
vestuoti.

Teisėjas Jonas pratęsė šios 
bylos nagrinėjimą iki rugpiu- 
čio 31 d., nes iki to laiko gal 
atsiras kalbamas Jim ir su
teiks daugiau paaiškinimų.

Dr-ja “Lietuvos Ūki
ninkas” išrinko at
stovus dalyvauti Vi
so Pasaulio Lietuvių 

Kongrese Kaune
Sekmadienį, liepos 21 dieną, 

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
pusmetiniam susirinkime buvo 
tarta siųsti du draugijos at
stovus dalyvauti viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese Kaune.

Tarp draugijos narių rado
si du žymus nariai ir biznie
riai, Antanas ir Povilas Vil
kai, kurie vyksta Lietuvoj ato
stogas praleisti. Draugija “Lie
tuvos Ūkininkas” įgaliavo juos 
abu vykti į viso Pasaulio Lie
tuvių Kongresą Kaune ir at
stovauti Chicagos draugiją 
“Lietuvos Ūkininkas”.

Juodu apleis Chicagą liepos
30 d. kartu su Amerikos lie
tuvių olimpiados sportininkais 
ir sykiu keliaus “Normandie” 
laivu.

— Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

C. Kriščiūnas vyksta 
į Lietuvą

BRIGHTON PARK.—Liepos
31 dieną su olimpijados sporti
ninkų ir Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno Posto ekskursija, 
kuriai vadovauja Jonas Yuška, 
išvažiuos į Lietuvą Charles 
Kriščiūnas. Ponas Kriščiūnas 
yra stambus Brighton Parke 
biznierius. Jis užlaiko taverna 
adresu 4501 S.. Ashland Avė.

Be to, p. C. Kriščiūnas yra 
ALTASS garbės narys. Jis 
daug prisidėjo prie antrojo 
skridimo prisiruošimo darbo 
taip moraliai taip.,/materialiai. 
Jis yra žinomas Chicagos lie
tuviams kaipo uolūs veikėjas 
lietuvių kultūriniam darbe.

Taipgi jis dalvaus lie
tuvių Pasaulinio Kongreso vi
sose pramogose ir atlankysiąs 
savo gimines Lietuvoje. Lai
mingos kelionės.—F. Bulaw.

G. Burba persikėlė 
į naują vietą

Gerai žinomas buvęs Bridge- 
porte moteriškų drapanų bizny 
nito 1915 iki 1931 m., dabar 
persikėlė į naują vietą—1857 
W. 47th Str. čia priims orde
rius siuvimui moterims drapa
nų, taippat perdirbimui Fur 
Coats ir dirbs abelną kriaučys- 
tės darbą. Pp. Burbai yra ma
lonus žmonės turintys gerą 
patyrimą savo amate. Gerai 
padarys tie, kurie pas G. Bur
bą kreipsis reikalaudami jo pa
tarnavimo, nes čia gaus pilnai 
užtikrintą patarnavimą.

—žvalgas.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjj paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

525 Ruzas Adomas
530 Stirbes Mike

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nauj’ienop 
yra naudingos.

AHIAAAAA st’ kai iis antradienio rytą I i i m O 'atvyko valgyklą atidaryti.VlĮlVnlfl VW Banditai įsivarė Leviną į val
gyklos virtuvę. Čia privertė 
Leviną nusimauti kelnes, ku- 

j.riose buvo $600 pinigais ir 
j $100 čekiais. Pasiėmę kelnes, 
,o su jais ir pinigus pik tad a- 

Planas suderinimui gat- riai pasišalino, palikę Leviną

ŽINIOS
• ■ » 1

vėkarių, elevatorių ir 
busų patarnavimo

Elevatorių, gatvėkarių ir 
Chicago Motor Coach kompa
nijos viršininkai prižadėjo 
merui Kelly ir miesto tary
bos specialiam komitetui pa
tiekti smulkiai apdirbtą pla
ną, kurio tikslas bus teikti 
publikai suderintą gatvėkarių, 
busų ir elevatorių patarnavi
mą. Tą planą patieks tuoj po 
Darbo dienos. Vienas pama
tinių plano dėsnių busiąs pri
pažinimas transferių (persi
kėlimo bilietų) tarp busų, ele
vatorių ir gatvėkarių.

Valdžios sandėlio siena 
sugriuvo

Septynių aukštų sandėlio 
(vėrhauzės) siena, prie Cherry 
ir Bliss gatvių, sugriuvo ir už
blokavo Milwaukee, St. Paul 
ir Pacific gelžkelio bėgius.

35 policininkai pastatyta da
boti sandėlį, kadangi jame 
yra laikomi valdžiai priklau
santys maisto produktai.

Pasiėmė ne tik pinigus, 
bet ir kelnes

Du banditai pasitiko Alber
tą Levine prie jo valgyklos 
durų, 230 West Van Buren

vieną.

16 asmenų paskirta ka
lėti už narkotikų ped- 

liavojimą

Federalės teisėjas William 
II. Holly paskyrė kalėjimo 
bausmes, kurių terminas sie
kia. nuo 6 mėnesių iki 3 me
tų, šešiolikai asmenų. Tie še
šiolika asmenų, jų tarpe trys 
moteriškės, buvo kaltinami 
nelegaliu pardavinėjimu nar
kotikų.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1982, sedan, kaip nau

jas, tik ............    $295.00
Buick late, 1980, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1984, sedan. kaip nau

jas, tik .........   365.00
Hupmobile, 1932. sedan, garan

tuotas. tik ...................... 285.00
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler. 1982, Leluxe sedan,

tik ...................................... .. 295.00
Essex, 1980, sedan, tik ..........  45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brandesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir dalit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karų priimsim i. mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pidiausios Chicadoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai, vakaro.

G. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė.

The Early Buyer 
gels the (SaAttyaLusiA.

Apsimoka pirkti tikietus iš 
anksto ... ir apsimoka pirk
ti Consumers Garantuotas 
Anglis ir Coke dabar; galit 
būti tikri, jogei gausite aukš
čiausios rųšies atsargiai pri
rengto kuro ir oras daleidžia 
geriausi pristatymą.
Jus pamatysit, jogei bus eko
nomiška ir labiausiai užga
nėdinančiu dalyku, jei leisit 
mums pripilti jūsų angliny- 
čią dabar.

PIRKIT MUSŲ ANGLIS PAGYRIMUI!
. . ' ■ ’ , ' > ■ ■■■’ i : . ’ '

!

0nsjįĮĮįgrs (ompany,
fc) I elephone 
w FRANKU H09JCOAL- COKE - ICE 7/building MATERIAL

VOGUE 
Mergaitėms 

DVIRATIS
Balloon tajerai, pasirinkimas spalvų, apsau
gotas nuo įsivėlimo dresių,
garantuotas, specialiai ^.1 B 
po ' - ' 1

BERNIUKAMS FLYER DVIRATIS
Stipriai padirbtas dviratis, tvirti brėkiai, Goodyear bąli- O K

įjOėn tajerai. Pasirinkimas spalvų, po......... .......................... fcVafcv

J. B. BAHL
IR BRANGESNI.

3661 Archer Avenue
įsteigta 22 metai Tel. Lafayette 3197

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie-1 
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau- 
/ienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyjef} 

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

DABAR LAIKAS SUTAUPYTI 
KELIS DOLERIUS

Mes atidarėm kailiniam (Furs) tai
symui dirbtuve. Kviečiu savo senus 
kostumerius atsilankyti ir persitik
rinti apie musu kainas ir darbą. Kai
liniu (Furs) išvalymas, dlazinimas 
ir įdėjimas Jain’nga tiktai $6.50.

įr. BURBA,
1857 W. 47th St., Chicado, III.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c„ $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija.
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

7:30 vai. vakare ant pirmų lobu 
Atsilankymas i susirinkimą būtinai 
reikalingas.

Kviečia Kapinių Trustisai.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir Draugijų atstovų vi
suotinas pusmetinis susirinkimas 
jvyks ketvirtadieny, Liepos (July) 
25 d. 1935 m.. Lietuvių Auditorijos 
svetainėje, 3433 So. Halsted St.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandų krau

tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopi joti musų skelbimą, bet 
ne mUsų. kairias. 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 ....... 19.75
Valgomo kambario setas 24.50
Kaurai 9x12 .................. 7.95
3 kambarių outfit ....... 69.00

vertes virš $100.09.
Niekas už mus pigiau negali par

duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
sų kainas.

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

225 S. Ashland Avė.
i šiaure nuo Jackson Blvd.

Namų Savininkų ir Piliečių Su
sivienijimas ant Town of Lako 
(Property Ovvners and Citizens 
Ass’n) laikys mėnesini susirinkimą 
ketvirtadieni, Liepos 25 dieną, Pa
rapijos svetainėje, 8 vai. vakare.

Rašt.

CLASSIFIEDADS
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Business Service
Biznioi Patynaviinaa______

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko, priimsiu i 
Tavern bizni arba visą parduosiu; 
turiu laisnius ant visų metų. Man 
vienai perdaug darbo prižiūrėti ilgos 
valandos, gera vieta, geras biznis, 
šiam bizniui mažai pinigų tereikia 
EMMA’S CASTLE CAFE. 644 N. 
State St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA AGENTŲ
Kainos numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retail 
lengvai gaunama $10.00. Skutimos ir 
dantų creain 35c. didumo gross $5.50. 
čeverykų užraiščiai Gross 35c. Tūk
stančiai bargenų. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wells 
St., Chicago.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, kad suprastų valgio gamini
mą. Nesenesnė kaip 40 metų. Rui
mas ir valgis. Tel. Willow Springs

REIKIA patyrusios moteries skir
stymui skudurini. 1500 Blue Island av.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI ožka su šviežiu 
pienu—$11.00. Klauskite ant antro 
floro; įėjimas iš užpakalio. 5811 W. 
64th Place.

VARTOTAS NAMŲ MATERIO- 
LAS—plytos ir 1.1. Goldman Wreck- 
ing, 2501 Roosevelt Rd.

Pocahontas mine run tonas $7.00

Crane Coal Co 
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

For Reni
STORAS ir pusė Storo rendon — 

pusė Storo turi- dresių — fixtures, 
juos galima vartoti. Pilnas Storas 
yra gera vieta dėl saliuno arba 
iiųuor house. Yra užtektinai vie
tos dėl dviejų bizniu, taipgi dėl bi- 
lekokio biznio.

3341 So. Halsted St.

RENDON pigiai saliunas su visais 
įtaisymais ir flatas: taipgi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

CLASSIFIEDADS I

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Bakaab 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčeriui 
dėl byle kurio biznio įskaitant 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 5269.

RENDON KRAUTUVE, 2646 W. 
63 St. Tinka siuvėjo šapai. Beauty 
Parlor arba kitokiam bizniui, šau
kite Lietuviška žyduką, Yards 0803.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

6359 S. Ashland Avė.

TAVERN tikrai geras, parduosiu 
pigiai. Atsišaukit greitai.

6747 S. Western Avė.

PARSIDUODA tavern už cash ar
ba ant išmokėjimo. Kaina pigi. Biz
nis geras; 4 kambariai pagyveni
mui. Priežastis pardavimui, savinin
kas turi kitą bizni. Kreipkitės va-

‘ 5407 S. Kedzie Avė.

PEKARNft greitam pardavimui 
Europiško styliaus. Pigiai. Daro ge
rą bizni. Patys mala — patys kepa.

841 W. 38rd St.

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

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 80 akru farma. Že
mė No. 1 dėl kviečiu. Prie cemen
tinio kelio U. S. 81. Yra 6 karves. 
2 arkliai ir visos mašinos. Parduosiu 
su visais šių metu javais. IMi mylios 
nuo didelio turgauno miesto. Par
duosiu iš priežasties ligos. Pigiai, 
tik $4,500.00. Lietuviu apgyventa 
vieta. Steve Wajtalak, 1V4 N. 
Scottvile, Mich. R. 8.




