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Karo 
kiek*

Reikalauja $75,000 
už antausį

,000,000 žmonių liko 
be pastogės Chi

nijos potvyny

Apie 22,000 strelkierių pa
klausa td atsišaukimo ir šįryt 
sugryžo j darbų. Ruošiasi na
mo gryšti ir milicija, kuri bi/vo 
gubernatoriaus prisiųsta palai
kyti “tvarkų" laike generalinio 
streiko.

COUNCIL BLUFFS, la., lie
pos 24.—Du vietos jaunuoliai 
liko užmušti ir trys jų draugai 
sunkiai sužeisti, jų automobi
liui susidūrus su troku.

Lėktuvas yra visiškai paruostas. Visi pataisymai ir 
instrumentų sureguliavimai, kurie reikėjo padaryti, yra 
atlikti. Visi bandymai su lėktuvu — greitumas, gazoli
no suvartojimas įvairiose aukštumose, pasikėlimai su 
visokiais įkrovimo svoriais ir t t. — yra pabaigti. La
kūnas juos atliko taip sėkmingai, jogei pas jį nėra nė 
mažiausios abejonės, kad “Lituanicos 11° mechanizmas 
veikia tobulai ir jisai pats mokės valdyti jų be jokio sun
kumo.

RYMAS, liepos 24. — 
ministerija paskelbė, kad 
vienas fašistas, narys jaunimo 
organizacijos, pataps pilnu ka
reivius, sulaukęs 18 metų am
žiaus.

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Nors visas pasaulis, apart Ita
lijos, žino, kad lira susmuko 
ir neturi savo auksines vertės, 
bet, išrodo, kad Italija dar ban
dys jų paspirti ir palaikyti kiek 
didesnėj augštumoj, negu da
bar ji yra verta.

Tame dalyke Italijai gelbės 
Francijos bankieriai, kurie tuo 
prisidės prie finansavimo Ita
lijos kšro rytų Afrikoj.

Dabar blogiausia finansiniai 
Ęuropo stovi Vokietija ir Ita
lija, kur diktatoriai* turi ne- 
rybotas galias. Nuo diktatorių 
nerybotų užmačių nukenčia vi
si tų šalių gyventojai.

Rumunija nupigino savo 
pinigus

Visiems bežiūrint į smunkan
čią Italijos lirą, nė nepastebė
ta liko, kad Rumunija nupig] 
no savo pinigus bent 30 nuoš., 
irgi nieko apie tai savo gy
ventojams nepranešusi.

SHANGHAI, liepos 24. - 
Oficialiai paskelbta, kad (Ui 
potvynių Shantungo provinci
joj 0,000,000 žmonių liko bo 
pastogės, Nuostoliai siekia $12,- 
000,000.

šimtai žmonių kusdlo miršta 
nuo ligų epidemijų. ...

PAPILLON, Neb., 1. 24. — 
Trys apielinkės miesteliai spe
cialiuose rinkimuose nutarė
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PITTSBURGH, Pa., 1. 24.— 
Mrs. Lavinia Tucker iš New 
Yorko užvedė bylą federalinia- 
me teisme, reikalaudama $75,- 
000 atlyginimo už Pitt M. Nut- 
ty, sūnūs Gulf Refining Co. 
prezidento. Didelio atlyginimo 
reikalauja už tai, kad jis Reno, 
Nev„ hotely sausio 29 d., prie 
žmonių esą be jokios priežas
ties davęs jai stiprų antausį, 
kurio ir dabar ji negali už
miršti.

Genenillnis streikas liko nt 
Aliuktas prašant patiems ena 
mėlio darbininkams, 
parėmimui streikas ir 
paskelbtas

MILWAUKEE, W1h„ liepos 
24.—Arthur Doane Winslow, 
27 m., kuris prapuolė po auto
mobilio nelaimės, kurioj žuvo 
jo sesuo Heleri, Šiandie nusi
žudė iššokdamas per 0-to augš- 
lo Milvvaukeo hotelio langų.

Jis prapuolė tuoj po nelai
mės, kai jum su sesero gryš- 
tant šeštadienio naktĮ | savo 
namus Spring Lake, Mich. iš 
šokių Grand Haven, susidaužė 
jo automobilius. Jo sesuo li
ko vietoj užmušta. Jos lavonas 
liko išmestas ant kelio. Jis la
vonų nuvilko nuo kelio j grio
vį, paliko sudaužytų automo
bilių ir pats dingo.

Išprudžių buvo manyta, kad 
jis liko sunkiai sužeistas ir 
galbūt klaidžioja kopose, ar gal 
iš nusiminimo dėl sesers žuvi
mo, Ir pats prisigirdė Spring 
ežerų, kų^ rasta jo apykaklė: 
Delei to ežere buvo graiboma 
ieškant jo lavono.

Tečiaus šerifui pasisekė, pa 
tirti, kad jis Shelby miestely 
gavo medikalę pagalbų ir kad 
vėliau iš Ludingtono laivu iš
plaukė j Milwaukee. Buvo spė
jama, kad jis važiuoja į tėvų 
vasarnamj Watersmeet, Siau
riniame Michigane.

Sužinojęs tai Šerifas išėmė 
warrantą jo areštavimui už 
kriminalinį apsileidimų ir ne
atsargų važiavimų. Be to jo 
automobily rasta ir degtinės.

Tečiaus, atvykęs j Milwaukce 
jis apsigyveno hotely ir suži
nojęs apie ruošimąsi jį areštuo
ti, pats nusižudė iššokdamas 
per langą.

Jo tėvas, buvęs Chicagos 
fabrikantas, yra federalinis be
darbių šelpimo 
rius Mason Kauntėj, Michiga

Ixnt. Feliksas Vaitkus yra pasirengęs prie pirmos 
progos kilti j orą Floycl Bennett lauke, New Yorko, ir 
skristi per okeaną link Kauno. Jisai tik laukia tinka
mo oro. Jokių, kitų kliūčių nebėra.

Visuomenė gali būti rami ir tikra, kad skridimas 
įvyks tuojaus. Nereikia tikėti melagingais gandais, ku
riuos fabrikuoja ir skleidžia karštamose ir “Draugo” 
bei “Vilnies” špaltose visokio nenaudėliai. Tie piktų lie
žuvių nešiotojai bando tyčia sudemoralizuoti publiką, 
nes jie yra visam kam priešingi, iš ko jie negali pasipeL

Kiekvienas Italijos 
jaunuolis pavirto 

kareiviu

SHANGHAI, liepos 24. - 
llankow Raudonojo Kryžiumi 
draugija paskelbė, kad vien 
tik linuko w apiolinkėso ji iš
griebė lavonus 30,000 
kurie Žuvo Han ir 
upių potvyniuose.

Kitose apiolinkOse 
skaičius yra dar didesnis.

Kanados bedarbiai pradėjo maršų | Kanados sostinę OtUv 
wą, idant padavus parlamentui savo nusisku'ndimus ir reikalą 
vinims. Nuo ilgo ėjimo ant jų kojų susivėlė putelės.

BUENOS AIRES, liepos 24. 
—Einant senate aštriems de
batams, iš publikos galerijos 
pasigirdo šeši šūviai, nuo kurių 
senatorius Bordabehere krito 
vietoj negyvas, o agrikultūros 
ministeris Duhau ir vienas pro- 
vicijos atstovas liko sužeisti.

Suimtas šovikas, buvęs Lo- 
paz miestelio policijos valdinin
kas Valdez. Bandoma sužinoti 
ką jis taikė nušauti.

galbūt tarpais 
ir lietus; maža permaina tem
peratūroje. -r

Saulė 
8:17.

Rašant šiuos žodžius, galutinos išskridimo datos 
dar mes nežinome. Ji paaiškės, gal būt, šiandie, rytoj. 
Bet dar kartą primename visuomenei, kad išskridimo 
laikas priklauso tik nuo oro stovio.

Yra neprotaujančių arba piktos valios žmonių, ku
rie skleidžia nuomonę publikoje, kad oras tai tik prie
kabe skridimui atidėlioti. Bet tai yra absoliutiškas me
las. Nei lakūnui, nei jo rėmėjams nėra jokio išrokavi- 
mo be reikalo atidėti skridimą bent vienai dienai. Nie-
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kių bandymų daugiau nebereikia. Ar bent vienas žmo
gus, pilnai pasirengęs didelei kelionei ir nebeturėdamas 
daugiau ką veikti, tyčia atsisėdęs sėdėtų ir lauktų neži
nia ko?

šitokiais įtarimais Vaitkui gali švaistytis tiktai tie, 
kurie nori paskleisti publikoje opiniją, 
josi arba kad jisai skristi niekuomet tikrai nesirengė, o 
tiktai apgaudinėjo publiką.

Tokių gaivalų, deja, yra. Jie diena iš dienos savo 
pritvinkusią tulžį Jįieja klerikalų ir konjunistų spaudo
je. Patys bUctefat sėšltai ir apgavikai; jie savo niekingu
mu stengiasi supurvinti musų drąsųjį jaunuolį Vaitkų.

Nėra reikalo čia mums įrodinėti, kad Feliksas Vait
kus nė iš tolo nėra panašus j tuos murzinus gaivalus. 
Visuomenės pasitikėjimo jisai nesuvils. O už tai, kad ji
sai turėjo pakankamai kantrybes ir rūpestingumo su
tvarkyti ir patikrinti mažiausią dalykėlį lėktuve prieš 
išskrendant; už tai, kad jisai dėjo visas pastangas,, kad 
šis didis jo žygis pasiektų, 
dar didesnis kreditas.

Nušokt nuo stogo ir nusisukti sprandą gali bile kas 
Bet pasaulyje tokie tušti “drąsos” rodymai neturi reik
šmės.

Taigi turėkime truputį kantrybės 
mo savim!

Nužiūrima, kad ir pačios 
riaušės prasidėjo ne tiek de
lei religinio^ fanatizmo, kiek 
dėl grynai ekonominių dalykų 
—katalikų protestonų varžyti
nių už darbus. Vien Belfaste 
yra 268,000 šelpiamų bedarbių, 
kurie su neapyakanta žiuri į 
kiekvieną atėjūną kataliką, ku
ris užima jo darbą. Be to Uls- 
terio airiai yra fanatiškai pri
sirišę prie Anglijos karaliaus, 
kuomet katalikai airiai kara
liui yra priešingi. Tas irgi 
prisideda prie didinimo neapy
kantos tarp katalikų ir protes- 

pardavinėti svaigalus stikleliais, tonų airių.

Leit. Vaitkus jaučiasi gerai. Jo nuotaika smagi, ir 
fiziškai jisai yra visai sveikas ir nepavargęs, Jisai sve
ria 152*2 svarų ir Sakosi dauginus niekuomet nesvėręs, 
kaip tiek.

Kada jisai aną dieną darė paskutinius svorio ban
dymus, tai buvo susirinkę visi Floyd Bennett airporto 
viršininkai, buvo atvykę 5 policijos “ambulansai”, įvai
rus spaudos atstovai ir šiaip visokios publikos. Pirmas 
pasilėlimas su pilnu svoriu į orą, mat, yra laikomas vie
nu kritingiausiųjų momentų trans-atlantiniam skridi
me.

Kai “Lituanica II”, vos per pusę tako įsibėgėjusi, ir 
be jokių svyrinėjimų pakilo į orą, tai žiūrėtojų minia 
padarė Vaitkui entuziastiškas ovacijas. Airporto virši
ninkai pareiškė, kad tai “geriausias pasikėlimas, koks 
buvo kada nors atliktas šiame lauke”.

Gavęs pranešimą apie tą paskutinį bandymą, Lietu-
Aero Klubas kablegrama iš Kauno pasveikino mu

sų lakūną ir išreiškė linkėjimą, kad jam pavyktų tolio 
ir greičio rekordai, kuriuos jisai stengsis pasiekti Į 
Kauną jau vakar duota žinia iš New Yorko, kad Felik
sas Vaitkus išskris prieš pabaigą šios savaitės.

TERRE HAUTE, Ind 
24.—Galveknrlal ir busal vul- 
gfito Terra Hau'Le gatvėmis. Gy
venimas miesto gryftta į nor
males včžck, ftjryt užsibaigus 
generaliniam streikui ir orga
nizuotiems darbininkams su- 
gryžus J darbų.

Generalinis streikas, kuris 
tęsėsi dvi dienas, buvo puskelb* 
tas užuojautai ir parėmimui 
jau nuo gegužės mėn. strei
kuojančių Columbian Enameling 
and Stamping Co. darbininkų. 
Ir liko jis atšauktas prašant 
tos dirbtuvės streikieriams.

Atsišaukimą baigti generalinį 
streikų išleido Taylor, buvęs 
Indiana Darbo Federacijos pre
zidentas, kuris pareiškė, jog 
darbininkai pasitiki, kad fede- 
raliniul taikintojai pilnai 
gebės sutaikinti streiką 
meilb dirbtuvėj.

BELFAST, Ulstery, liepos 
24.—Nors religinės riaušės tarp 
protestonų ir katalikų kiek ap
sistojo, bet padėtis tebėra la
bai įtempta ir miestą patruliuo
ja kariuomenė. Pavojingose 
vietose pastatyti šarvuoti au
tomobiliai. Niekusiose gatvėse 
stovi barikados.

Riaušėse ikišiol žuvo 7 pro- 
testonai ir 2 katalikai, 95 žmo ■ 
nes liko sužeisti. Nuostolių na
mams liko padaryta už $225,000. 
Apie 70 namų padegta ir 300 
šeimynų liko be pastoges.

Skaudžiai liko paliestas ir 
ekonominis gyvenimas, nes ka
talikai šalinami iš dirbtuvių, 
protestonams atsisakant kartu 
su jais dirbti. Niekurios dirb
tuvės turėjo užsidaryti. Tas 
atsilieps j kitas šalis ir Belfast 
gali prarasti daugelį užsakymų 
iš katalikiškų šalių.

BERLYNAS, liepos 24. — 
Naciai norėdami nugalėti visus 
savo priešininkus, ypač katali
kus ir žydus, dabar atsigryžo 
ir prieš bet kokį nepriklausomų 
veikimą ar nepriklausomas or
ganizacijas,

Pirmąja jų auka krito kata
likų karo veteranų organizaci
ja, kuri lapo uždaryta visoje 
Vokietijoje. Jau pirmiau bu
vo pradėta uždarinėti atskiras 
plienšahnių kuopas. Tas darbas 
tęsiamas ir toliau.

Daugiausia domės kreipiama 
į reakcingus “laisvuosius kor
pusus", susidedančius iš buvu
sią kareivių; kurie po karp 
betgi negryžo prie normalio 
gyvenimo, o ir toliau užsiėmė 
karinėmis avantiūromis. Jie 
kovojo komunistus, buvo Pa
baltijo kraštuose (bermontinin
kai), gelbėjo lenkui Korfanty 
siausti Silezijoj. Jie buvo vi
sur kur tik buvo reikalinga 
ginkluota pagelba. Būdami re
akcionieriai, jie giliai neapken
tė respublikos ir prieš ją ko
vojo. Tečiaus respi/blika buvo 
juos suvaldžiusi ir jie pavirto 
paparastomis veteranų organi
zacijomis.

Jie susidėjo su naciais, bet 
ir naciai jiems yra perdaug ra- 
dikališki, tad pradėjo ir prieš 
nacius patylomis veikti. Todėl 
naciai ir pradėjo uždarinėti to
kias veteranų organizacijas, o 
bermontininkams neleido laiky
ti suvažiavimą.

Prūsijos plienašalmiai irgi 
buvo numatyti uždarymui, be: 
juos išgelbėjo darbo ministe
ris, kuris atsisauškė asmeniškų 
į Hitlerį.

Trijų mėnesių uždarymas 
anti-semitų laikraščio Der 
Stuermer liko atšauktas, jo lei
dėjui Streicher atsikreipus į 
patį Hitlerį.
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VVASHINGTON, liepos 24.— 
Texas Ligth and Power Co. ir 
kelių kitų Texas visuomenės 
aptarnavimo kompanijų virši
ninkas Cerpenter liudijo sena
to “lobby" komitetui, kad prieš 
kongresui svarstant holding 
kompanijų bilių, tikslu paveik
ti kongresmanus ir prikalbinti 
juos balsuoti prieš tą bilių, tos 
ir kitų kompanijų viršininkai 
susirinko Wasliingtone, ruošė 
nuolatinius pokilius kongres- 
m anam s ir net vežėsi juos žu
vauti.

Išlaidas už tuos pokilius ap
mokėjo pačios kompanijos ir 
jos bufvo priskaitytos prie ope- 
ravimo išlaidų .

Galutiniai ir patikrinti bandymai,. atlikti įvairiomis 
dienomis per paskutines dvi-tris savaites, rodo tokias 
skaitlines. Pilnai prikrautas lėktuvas, su visomis pilno
mis tankomis, su bagažu ir lakunu sveria 7,800 svarų, 
L y. beveik keturias tonas.

Su tuo svoriu lėktuvui pakilti j orą tereikėjo įsibė
gėti tiktai 1,800 pėdų, kuomet cementinio tako ilgis iš 
šiaurės j pietus yra 3,500 pėdų (su 6,500 svarų įkrovimu 
įsibėgėjimas buvo dar trumpesnis — 1,200 pėdų).

Gasolino suvartojimas, motorui išvystant 260 ark
lio jėgų, yra 18galionų per valandą, t. y. pusantro ga
liono mažiau, negu buvo tikėtasi, šitokios motoro pa
jėgos užteks vidutiniško greičio (eruising speed) skri
dimui. Bet “Litųanįcą II” gali išvystyti vis& arti žemės 
iki 600 su viršum arklio jėgų arti žemės, ir 520 arklio 
jėgų dešimties arba dvylikos tūkstančių pėdų aukštu
moje. Taigi motoras turės dvigubai daugiau pajėgos, 
negu reikia lybiam skridimui.

Motoro pajėgos atsargą lakūnas pavartos pradžio
je, pakilęs iš airporto ir kopdamas su visu keturių to
nų svoriu į aukštį, Paskui jisai galės tą pajėgos atsar
gą vartoti skrisdamas, kiekvieną kartą, kada jisai no
rės lėkti sparčiau — ar tai skubindamasis greičiau pra
simušti per miglų ir audrų plotus, kurie pasitaikytų jam 
ant kelio, arba norėdamas antroje kelionės dalyje padi
dinti lėktuvo greitumą, idant butų padarytas geresnis 
laiko rekordas.
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KA ŽMONĖS MANO
Bedarbių Dėmesiui

AKIU SPECIALISTAI
A. F. Chrhtianaon

<S€L\£

bosi

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Phone Boulevard 4139

Vos liko gyvi, bet pini 
gų ir drabužių neteko

buv 
bu v

12 jau 
aukštųjų

darbo 
prad- 
uždir-

Jubiliejinis koncer 
tas Mažeikiuose

cinus, 
dažna 
k lot o jas 
prisiuntė linkėjimų telegramų 
Iš auklėtiniu dar kalbėjo J 
Kregžde, <K 
r i akoj i s 
kak tuvių „n;

Ofiso Tel. Boulevard 5018 
Rez. Tel Victory 2348 

Dr. Bertash
756 VVest 35th St

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

Nėd&iomiz pagal atitarti

Darbininkai nusivylę 
vasaros darbais

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nodilioj pagal sutarti

A. Moiitvid, M. D.
West Town Stato Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswlck 0597

L Snarskis, ž. Va- 
NėįĮvykusieji į su- 

prishmtC
Pirmos maudymosi 

kos Alytuje

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
ved., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1401

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

KLAIPRDA 
lyginus su jos dydžiu — fab
rikų ir įmonių miestas. Ne
skaitant tekstilių. medžių ap
dirbimo ir kitų, dar yra gele
žies apdirbimo įmones, kurios 
šiose ekonominėse aplinkybė
se nejaučia didelių sunkumų, 
nes jų vvstymnsis ir augimas 
didėja, 
p rudėj 
liejykla “Vilson”, kurioj! daro 
centralinio apšildymo radijn- 
lorhis, prosus ir virtuves.

pabrėžė pastovios pasaulėžiū
ros svarbumų, antrasis pasi
džiaugė, kad iš šios laidos iki 
šiol nepastebėta ne vieno suk- 

kas dabar gyvenime taip 
Aštuntosios klasės au- 

.Takubčnas

štai jau nuo 1, VII 
veikti nauja špyžiaus

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phnne Boulovard SARS

MAŽEIKIAI. — Birželio 30 
d. naujojoj pradžios mokyklos

mokytojai dirba 5, 
ar vėliau įstoję j 

dar te-

ir TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 VVest 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
Ilki8 po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

l'el. LAFAYETTE 8061.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Kasmet vis po vieną 
įmonę išauga Klai

pėdoje

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofl,M 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarime 

Ofiso Tel.: Boulovard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avėnue

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rez.

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

certas prieš 30 metų Mažei
kiuose surengto pirmo lietu
viško vakaro ir choro.

Minėjimų surengė tam tik
slui iš aktingesnių choristų ir 
prietelių susitveręs komitetas.

Garbės prezidiuman pak
viesta eilė dalyvių, kurie da
lyvavo prieš 30 metų įvyku
siame lietuviškame vakare, o 
kiti ligšiol aktyviai tebedaly
vauja chore. Dabar jie jau 
seni ir, kaip žydinčios vyšnios, 
baltuoja. Ir tikėt nesinori, 
kad tie senukai prieš 30 me
tų, kada jie kupini jaunystės 
jėgų ir entuziazmo buvo, ne
bodami žiaurios rusų pries
paudos pirmieji lietuviškų dai
nų kėlė tautinį susipratimų 
savo tautiečių tarpe.

To didžio darbo didžiausias 
nuopelnas ir garbė tenka su

rengtojo lietuviškojo vakaro 
iniciatoriui arstistui Vaičkui 
(nesenai miręs). Jis, dar te
bebūdamas gimnazijos suole, 
parvykęs vasaros atostogų į 
gimtinę (kilęs iš Tirkšlių v.) 
Mažeikių vargonininkui p. 
Pukcvičiui padedant tų kava- 
rų ir surdngė ir įkui^ choių.

Choro pirmasis ir dabat’finis 
vedėjas tebėra p. PukcVičius.

Nenuostabu tat, kad šis rc- 
tnš jiiblirojiis nepaprastai iš
kilmingai mažeikiečių paminč-

Pasiųsta Sveikinimo telcgra 
ma dabartiniam “Aušros” ber 
niūkų gimnazijos direktorių 
M. Krikščiūnui, kuriam direk 
įtoriuujant Biržuose trečioji lai 
dit baigė gimnazijų.

ligų gydytoja
alsted St

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Calumėt 6898
Rez. TeL Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas

Moteriškų

Ofisas 3102Ša Bu_ _____
Valandos: 2—4, 7—9 i

ddliottds ir iVhnUdbi

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

> 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
iki 8 vai Nedšl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PUza 2400

GAS DENTJSTAS X-RAY
4143 ARCHER A V.. Cor. Franchco 
Tel. offico Luf. 8650; res. Vlrg. 0669

ALYTUS. — VI. 30 d 
maudydamas Nemuno 
eskadrono šaudyklos) prigėrė
II kl. gimnazistė Kasiulytė ir
III sk. mokinė Černauskaitė.

LACHAtVICZ ir SŪNUS
2314 VVest 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. Pi MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Streėt Phones Boulevard 5203-8413

Physičal TherApy 
and Midvrife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo ndmuo 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
irtęiit ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

Tolophono: Boulovard 2800

JOSEPH J. GRISK

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedGlio, Soredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Opiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nerVuotu- 
ino, skaudamų akių karėti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren* 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
dai4. Speęialė atyda atkreipiant 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 A v.
Phone Boulevard 7589

Minėjime 
dolio skaičiaus publikos, 
tos organizacijų atstovų, 
lyvaVo Viekšh'ių ir Tirkšlių 
chorai su chorvedžiais.

Diriguojant jubiliatui Piike- 
vičiui ir Kosccvičiui ir Jokū
bą turk U i chorai Mažeikių vie
nas ir sujungti Mažeikių, 
Viekšnių ir Tirkšlių padaina
vo keletu dainų.

Iš įvairių vielų ir organiza
cijų gauta dUUg pasveikinimų. 
Visi jie širdingi ir iškeliu nuo
stabių dainos galių.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Ramini pagal sutarti

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

atstume
iš plaukian

ti savo 
r mane 
». Bet 
kad jų

Du klaipėdiškiai^ vandens 
sporto mėgėjai Bauža ir Siū
laitis vienu laivu iš Klaipėdos 
į Juodkrantę išplaukė ir drau
ge pasiėmė savo laivelį. Apie 
1 kilometro atstume nuo 
Juodkrantės 
čk> laivo nusileido : 
laivuku į vandenį i 
baigti kelio galų paty 
nežinia kas atsitiko, 
laivas pradėjo per dugnų lei
sti vandenį ir pamažu skęsti; 
dar daugiau pridavė baimės 
įsisiūbavusios Kuršmarių ban
gos. įvyko taip, kad turėjo 
gelbėtis savo mokėjimu plauk
ti. Išvargę apie pusvalandį 
bangose buvo išgelbėti pro ša
lį plaukiančio laivo “Juod
krantė”; į laivų įkelti jau ne
bepastovėjo. Jei butų nenii- 
si rengę sėsdami į savo laivelį, 
butų ncišsigelbėję. Rūbai su 
pinigais apie 2(M) litų nusken-

Gydytoįaa ir Chirurgai 
Vyrtftų, Vaikų it tini 

ehroniikū ligų. 
„„ Jabted flt. 

arti 81ft fitraėt.
rak. N* 
10—U

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

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

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

Tel. Chicago Heights 1131

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Ate.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOSi , 

Nuo 10 iki 12 tat ryto. nUo 2 ild 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedlliomh nuo 10 iki 12 
valandai diena.

PhoneMTDWAY 2880

Daugelis farmerių daro raš
tiškas sutartis samdyti paima
mus darbininkus ir žiemos 
laiku. Jeigu tokios sutartys 
darbininkams atrodo naudin
gos, lai gali visi jų reikalai!) 
ti. Šioj apielinkėj trūksta daug 
diirbininkų ūkio darbams.

— John Kurtinaitis,

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

šio kaij 
LikuScji 
aukštųjų mokyklų 
bestudijuoju ar studijas dėl 
įvairių kliūčių nutraukę. 3 
dirba kaip asistentai ar lekto
riai aukštosiose mokyklose, 
šeimos atžvilgiu 9 jau susi
poravę.

Iš buv. mokytojų kalbėjo 
gimnazijos vicedjįreklprius J. 
Kutra gininazijofc;^&&l'oridus 
ir savo vardu. Pabrėžė, kad 
ši laida buvusi ypatingai darb
šti ir produklinga. Dar kal
bėjo mokytojas V. Didžiulis ir 
buvęs ilgametis klasės auklė
tojas P. Nastopka. Pirmasis

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviAmš žinomas per 8b 
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 SU netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

LIETUVIS 
_^Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Hiddcn in Vclvectn’s ribhly mild 
Chcddur Chdcse iluvor aro ncalth- 
protcfctivc cloinčnts of nuJiiy foods.

It’s vvondcrful for children. Servo 
Krnft Velvecta—in sundvvichefl, in 
cookod dishca ... ojtent

Thiš*deticious cheese food I. 

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELF1

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marųuette Road
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Tel. .Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vai’ 
6900 So.

PANEVP.ŽYS 
darbiai tikėjosi, kad jų gyve
nimas pagerės vasarų, deja 
darbo gavo ne visi. Šia va
sarą viešieji darbai labai ma
ži. Tik tie, kurie gavo 
prie gatvių grindimo ir 
žios mokyklos statybos, 
ha 3—1 lt. per dienų.

Bedarbių skaičius mieste žy
miai sumažėjo: vieni išvažia
vo į kaimus lauko darbų, kiti 
praleidžia laikų augindami 
daržoves ir panas. Rytme
čiais ir vidurdieniais daug pa
liegusių senių ir vaikų ma
tyti bemeškeriojant Nevėžio 
pakrantėse.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisus—127 N. Dearborn St. 
Kninb. 1431-1434—-Tol. Centrui 4411-2 
Numy ofisus—3323 So. Hidstod St. 
VulandoH Vitkumis nuo (J iki 8:30.

Tol. Boulovard 1810
Kotvlrtudiuniuis ir Sckmudionluis— 

pugul sutarties.

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

>1631 South Ashlnnd Avenue, 
lies. 6515 S. Rockwell St. 
Tolephono: Republic 0728.

lies. 1227 S. 50 A ve.. Cicero 
'Tolophono: Cicero 5305.

PARLOR SETAI, $129.00 vertės, galutinam 
išpardavimui po ... ..................................-......... .......

PUSRYČIAMS SETAI, iki $35.00 vertės, 
spocicilini po

MODERNIŠKI MIEG*RŪiMl6*’si^Ai7W5o* vertis,
Sfl tinime 1 i h i po

VALGOMO KAifBARIO SE^^ .......
riešuto medžio baigti, po ............. ....................... .........

9x12 AMERICAN OR1ENTAL KAURAI, 
gražiu pattern’u po ............................................

9x12 VALLOKINIAI PATIESALAI, $5.00 vertčs, 
specialiai po ................................................................ .

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

GESINIAI PEČIAI, $49.00 vertės, visi porceliniai 
$3.50 vertės maži KAtj^AI, labai specialiai ..........

Visų išdirbysčių elektrinių skalbimui tnašihų, prosų 
ir Refrigeratorių, specialiai apkainuotų po .........

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

1638 So. 50 Avę

Cicero 49

THORP, WIS. “Naujie
nų” No. 170-mo pranešama, 
kad Illinois valstija sustabdo 
visus pašalpos darbus, kuriuo
se dirba apie 15 tuksiančių 
darbininkų. Gal tarpe tų ne
laimingų randasi keliolika ir 
lietuvių. Tai jie lengvai gali 
susirasti sau darbus ūkiuose 
šioje apielinkėje. Mokestis pa
gal mokėjimų darbo — nuo 
15 iki 25 dolerių mėnesiui su

Trečioji Biržų 
laidu

Biržų gimnazijos abitu 
rientų IH-čios laidos 

sukaktuvės
DIRŽAI 

gimnazijos abiturientų 
gimnazijų baigė 1925 
vo susitarta po Rities metų 
vėl visiems susirinkti į tų pa
čių gimnazijų. Sukaktuvių 
minėjimas ir įvyko birželio 29 

Sukaktuvių minėjime be 
abiturientų dalyvavo ir 
mokytojai. Buvo pasa- 
keletas kailių. Sirkaklu- 
minėjimo organizatorių 

vardu kalbėjo J. Dagys. IŠ 
23 gimnazijų 1925 in. baigu
sių gyvųjų tarpe tebėra 22. 
Sane Kleinstvinyle prieš porų 
metų tragiškai mirus 
baigę ar bebaigiu^ 
mokyklų. Pagal mokslo sry- 
tis: po 2 teisės, ekonomijos, 
humanitarinių ir technikos 
mokslų ir po vienų gamtos, 
agranomijos, medicinos ir ma
tematikos. Be aukštojo mok-

Ir paskiau atsilankykit i CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir ryši tavoru. Mes turime nustatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl musu Liepos menesio apvalymo 
išpardavimo.

Mes garantuojame, kad jus negalite gauti geresnės Tųšiės tayoru, 
geresniu išmarginimu arba geresnio patarnavimo bile kur kitur 
Chicagoje.

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
$49.00 
M 1.95 
*39,50 
*34,95 
*29.50 

*2.98 
*2.49 

*29.50 
*1.98 

*29.50 
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dienu tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai, Mandagus patar- 
naviniMb. Vienintelė tokia lietuviška įstaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

CEHTBAl DISTBICT
FURNITURE CO.

JOSEPH JOZAITIS. Mgr.

3621-25 SO. HALSTED STREET

lifornia Avenue 
otum Remblie 7866

.............. . ....................... i 11 niHfcedgii - II ■ .........

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai ryte 
nUb 6 Iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

’k-;

Glndyt Lodinu

Laidotuvių ^direktoriai 
JUOZAPAS

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

.................................... . ' ..........’ *" • -•- ~. <•.,.. ,T - <

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Streėt Phone Monroe 3377

... —■■■■■■■■*
Ti’ys itelegfafo operatoriai VVarren, Pa., kuprio liudijo, kad 

telegramos kongresmanams, svarstant holding kompanijų bilių, 
buvo siunčiamos be žinios siuntėjų, vardus paimant tiesiai iŠ 
telefonų knygos. Kilus vardus rinko pasiuntinys Danielson, ku
ris už1 kiekvienų vardų gaudavo po tris conluš. Bnyof gi liudi
jo, kad telegrama jo vardu buvo pasiųsta be jo žinios ir suti
kimo. Visi telegrafo kompanijos rekordui dėl tų telegramų likę 
“netyčiomis” sunaikinti.



NAUJIENOS, ChicaRO, III

GRAŽUOLES-KANDIDATES Į “MISS NAUJIENOS 1935

zvirhlis

DIST1LLED MILDRED BUTKUS

M. MITCHEL
RENTAUSKAS

DARGI S

JULIA YANKAUSKASRŪTA KARTANAS

WENCKUS

Vienutinė Tokia

IDA KA1RISJULIJANA GUREVIČIŪTE

Anglų Kalboj

The Daina
MARY PESKER

Rugpiučio-August 4, 1935

GerbiamiejiKaina $2.00

Vardas ir pavarde

Adresas

MiestasGausite NAUJIENŲ ofise
ruuMoc
NOSLACK 
FILLING

CRESTVVOOD DRY GIN 
A CENTURY PRODUCT 
AT A POPULAR PRICE

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

• ugVOVI0®*

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Truputis daugiau 
apie Caro Mikalo
jaus II ir jo šei

mos likimą

Preferred.by 
millions 

to mayonnaise

Chicagiečiai—Woodboro, Wis.

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

Ir Gražuolių Kontestas 
Birutės Darže

Beje, grįžus Jokūbui Mas- 
kaliunui su šeima Chicagon, 
dabar išvyko atostogauti jo 
brolis Adomas Maskaliunas, 
taipgi pas p. Aleksandrų į Wood- 
boro.—Jonas Jonyla.

viejų pasikalbėjimas prie alaus 
stiklo karštos dienos metu.

Esu, šiemet VVoodboro h 
Rhinelander lietuviai jaučiasi 
smagus. Vasarojus nepapras
tai užderėjo, visas jų gyveni
mas atrodo pilnai patenkintas.

i Pernai metų ten irgi atostogas 
l praleidau, bet 'tada pas juos 
matėsi esamu gyvenimu nepa
sitenkinimas. Visai kas kita 

i dabar, šiemet čia ir atostogau
jančių kur kas didesnis skai
čiuj, negu praeitų metų.

I Atostogas mes visi keturi 
šeimynos nariai praleidome pas 
senus musų draugus pp. Alek
sandrus. Iš pažįstamų tuo 
pačiu laiku svečiavosi adv. Kai 
su žmona, Nekrošius su žmona 
ir keletas kitų. Beje, bučiau 
pamiršęs, čia jau senokai ato
stogauja p. Girijonis, “Naujie
nų” dženitorius. Jis apsigyve
nęs pas pp. Bi.Mginus. Jis čia 
jaučiasi neprigulmingas žmo 
gus. Turi nusipirkęs laivukų 
ir kasdien išvažiavęs į Sųuash 
ežerų, žuvauja. Jis karščio irgi 
nebijo, nes jam ponas Dievas 
davė didelius usus, jie jį pil
nai apsaugoja nuo karštų sau
les spindulių. Jis sako, kad 
savo dabartinio gyvenimo ne
mainytų nei su “Naujienų” vy 
riaukiu redaktoriumi.

Pp. Budginai liepė man ati
duoti labas dienas “Naujienų” 
žmonėms, kaip tai drg. Poškai 
ir kitiems. Taipgi iš jų parve
žiau glėbį labų dienų Dr. Šim
kui ir Dr. Naikeliui.

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

Būnant VVoodboro prisiėjo 
dažnai lankytis Rhinelandery. 
čia lietuviai biznieriai gyvena 
gan« gerai, čia šarka užlaiko 
viešbutį ir hardware krautuvę, 
pp. česnai irgi turi viešbutį h 
tavernų. Nuvykęs į VVoodboro 
bei Rhinelanderį jauties kaip 
Lietuvoje. Visur lietuviai, drau 
giški, smagus, čia laikas pra
leisti atostogoms visai geras 
Patartina kitiems chicagie- 
čiams atostogų laikų čia pra
leisti.

iš Oslo ant rytojaus New Ver
kų šis laivas pasieks liepos 29 
dienų. Laivas Frederik VIII 
veža j Ameriką 1,90 pasažiorių.

Tas pats laivas apleis Now 
Yorkų ir grįš atgal j Europą 
rugpiučio 8 d.

Pora dienų atgal teko nu
girsti, kad pp. Maskaliunai grį
žo iš atostogų. įdomumo trau
kiamas užėjau patirti, kas nau’- 
jo, kas gero yra VVoodboro ir 
Rhinelanderio lietuvių gyveni
me. Tiesų pasakius, pusę mi
nėtų dviejų kolonijų lietuvių, 
būtent VVoodboro ir Rhinelan
der, asmeniškai paž.įstu. Veik 
visi jie buvę chicagiečiai ir ne
maža dalis jų asmeniški mano 
draugai. Apie savo senus pa
žįstamus, senus draugus yra 
malonu išgirsti.

Užėjus į p. Maskaliuno ta
vernų tirtoj metėsi į akį paties 
atostogininko indijoniška iš
vaizda. Atsiprašau, p. Maska
liunas nėra indėnų kilmės žmo
gus, aš čia tik noriu pasakyt’, 
kad jis saulės nudegtas ir jo 
veido oda panaši j indėno. Ne
tik kad veido oda pasikeitus, 
bet ir plaukai savo varsų pa
keitę.

Tariau, turbut atostogas lei
džiant karšta VVoodboro sau
lė netik iškepino jūsų skūrą, 
bet ir vargingus plaukus žila 
varsa pama ine. P-nas Masko- 
liunas atšovė girdi, suk biesas 
skūra ir plaukus, bet mes 
VVoodboro turėjome “good 
time“. Nuo čia prasidėjo mud-

Tobula pradžia ... garbinga užbaiga 
yra istorija CENTURY Dry Gin 
pradedama su puikiausiais gamtoje grū
dais ir baigiama su distiliavimo procesu, 
kuriame yra vartojamas žinojimas ir mo
kslas kiekviename žingsnyje. CENTURY 
yra reikalaujama tų, kurie mėgsta gerų 
skonį ir grynumų. CENTURY yra vardas, 
kurį jus norėsite visada atsiminti, kada 
manysi t išsigerti gin. Tas maišytas gėri
mas padarys malonumo jūsų svečiams ir 
smagumų jums patiems.

Golden Gmins Distilled in.
CENTURY

GIN

i sušaudyt uju lavo- 
vežami, tai vienas 

patyręs, jogei jo 
tas ten pradėjęs 
Jisai supratęs koks 

iu savo vežimu atsi- 
ir progai pa
kęs su viena 
Tas vežikas 

Angliju ir su ja ap- 
1.aklinas tuo tarpu 

buvęs Rusijoj ir mokinęs ru
su lakūnus skraidyti.

Kiek šiame jo pasakojime 
yra teisybės, negaliu pasakyti. 
Bet kaip1 man pasakota, taip 
ir aš atpasakoju. Ir kaip 
man rodosi, net iki šios die
nos yra sunku pasakyti, ar iš
liko kas iš Mikalojaus II šei
mynos gyvas, ar neišliko.

X. Šamas,

Kuomet skaičiau “Naujie
nose“ aprašymų apie Caro Mi
kalojaus 11 ir jo šeimynos pa
skutines dienas, tai man at
rodė, kad visa šeimyna, net 
su tarnais, buvo nužudyta. Ta
čiau lakūnas amerikietis man 
pasakojo, kad viena caro duk
tė išliko gyva ir gyvena An
glijoj-

WORMS
Threaten Ali Chlldren

Daugelis motinų mano, jogel Jų vai* 
kai Jau yra apsaugoti nuo Apskritųjų 
Kirminų. Vienok apie 40 iš kiekvieno 
100 vaikų, kai kuriose grupėse turi 
kirminų, taip sako U. S. Government 
ekspertai. kurie išegiaminavo viri 
2,000 vaikų.

Kaimų ir miestų vaikai rali užsi
krėsti ta liga, ne tik nuo vaisių ir dar
žovių. bet nuo musių, vandens, gyvu
lių ir žaidimų vietų, kuriuose randasi 
tų perų. Apsisaugojimas beveik negali
mas.

Daugelis ženklų rodo į Rundinus 
Kirminus: Sumenkėjimas, praradimas 
apetito, išblyškimas. nuolatinis nosies 
krapštinėjimas, neramus sapnai, grie
žimas dantų miegant arba vėmimas. 
PABANDYKIT JAYNE’8 VERMIFUGE

Milionai motinų yra dėkingos šioms 
gyduolėms; gydytojai užraSo jas į re
ceptus per 105 metus. 45 milionai bu
telių išvartota. Jayne’s Vermifuge ir 
tonika galite gauti bile kokioje aptie- 
koje.

Didžiausias butelis už tuos pinigus. 
Aptiekoriai rekomenduoja jas.

Jayne'sVermifuge
PARDAVIMUI PAS

PLATT DRUG CO.
1801 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Canal 0330

nai buvo 
vežikas 
rogėse 
krutėti, 
dalykas, s 
likęs nuo kitų 
si taikius 
caro d 
pasiekę

• A different, delidous 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in * 
dctt way. Try it!

Dėmesiui keliaujan
čių į Europą

Skandina vu-Amorikos linijos 
laivas Frederik VIII išplaukė iš 
Copengageno liepos 19 dienų, o

Nedalioj,
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS:

PIRMA DOVANA - $50.00. ANTRA DOVANA - $25.00
TREČIA DOVANA - $10.00.

£ BERNICE GUREVIČIŪTE

Naujienų Didysis

ALVVAYS UNIFORM 
.. DEPEN DABLE

GOLDEN 
G ĮMINS

MiLLiONS OF POUNDS HAVE BEEN 
ŪSE D B Y O U R G O V E R N M L N T

I
B5' *
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GENERALIS STREIKAS TERRE HAUTE’OJE

Indianos mieste Terre Haute buvo sustreikavę 48 
unijų darbininkai, pareikšdami savo solidarumų su 600 
streikuojančių Columbian Enameling and Stamping 
kompanijos darbininkų, kurių kova prieš darbdavius 
tęsiasi jau apie keturis mėnesius. Ši unijų demonstra
cija buvo taip sėkminga, kad per dvejetą dienų visa pra
monė, biznis ir transportas Terre Haute’oje buvo su
stabdyti. Tai buvo labai ryškus įrodymas to, kokią ga
lią turi organizuoti darbininkai, kuomet jie veikia su
tartinai.

Užvakar vakare tas streikas buvo atšauktas, kuo
met įsikišo federalinė valdžia, pasiūlydama arbitrato- 
rius ginčui išspręsti tarpe Columbian kompanijos ir jos 
darbininkų. Jeigu jisai nebūtų buvęs atšauktas, tai ga
lėjo kilti rimtų konfliktų tarpe darbininkų ir šteito vy
riausybės. Nes, visuotinam streikui prasidėjus Terre 
Haute mieste, Indianos gubernatorius atsiuntė į tą 
miestą 2,000 milicininkų ir paskelbė karo stovį visoje 
Vigo kauntėje. Gubernatorius uždraudė visokius susi
rinkimus ir išleido įsakymą, kad niekas netrukdytų 
maisto pristatymą Terre Haute gyventojams.

Visuotinu streiku Terre Haute’os unijos laimėjo 
tiek, kad privertė federalinę valdžią taikyti darbdavius 
su streikuojančiais Columbian kompanijos darbininkais, 
Kitaip ši kova galėjo dar ilgai užsitęsti arba streikinin
kų eiles galėjo suardyti kompanijos pasamdyti streik
laužiai. Į Terre Haute miestą jau buvo prigabenta mu
šeikų, kad jie i^tikrjntgH'Jaisvę dirbti” norintiems už
imti streikininkų vietas. O policija, žinoma, nesirūpino 
apginti streikininkus nuo to importuoto gaivalo. Vals
tijos vyriausybė irgi nesistengė juos apsaugoti.

Todėl į pagelbą streikuojantiems atėjo visos uni
jos. Jos^pasiekė to, kad ginčas tąrpe streikininkų ir Cor 
lumbian kompanijos bus sprendžiamas pagal Wagnerio 
įstatymą, kurį neseniai priėmė kongresas. Tai bus pir
mas atsitikimas, kur šis įstatymas bus pritaikytas 
praktikoje.

....................... . ...... — 11 ...................... .

Apžvalga
SKUNDŽIA HEARSTĄ Už 

ŠMEIŽIMĄ

Italų darbininkų dienraščio 
“La Stampa Libera” leidėjai 
patraukė tieson Hearsto “New 
York Evening Journal”, reika
laudami $300,000 atlyginimo už 
šmeižtą. Skundas kilo iš to, 
kad tas Hearsto laikraštis pe
reitų metų lapkričio mėnesį 
įdėjo “žinią”, jogei tame name, 
kur buvo spausdinamas italų 
dienraštis, buvo sugauta pini
gų dirbėjų gauja. Žinioje me
tama italų laikraščiui įtarimas, 
kad jisai turėjęs ryšių su tąja 
gauja. Be to, italų laikraščiui 
prikaišiojama anarchizmas, kas 
absoliučiai neturi pagrindo.

NEPRIĖMĖ “BENDRO FRON
TO” KVIESLIŲ

Pittsburghe laikė savo kon
venciją Jaunųjų Socialistų Są
junga, dalyvaujant daugiau 
kaip 200 delegatų, atstovaujan
čių apie 10,000 narių.
~ Konvencijai susirinkus, tuo- 
jaus į ją atvyko komunistiški 
agitatoriai su propozicija, kad 
socialistų jaunuomenės organi
zacija stotų j “bendrą frontą” 
su “Jaunų Komunistų Lyga” 
Bet konvencija atsisakė tuos 
kvieslius įsileisti arba jų kalbų 
klausytis. Jie tuomet prašė, kad 
konvencija apsvarstytų jų re

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams -———į-—n|nmim * $8.00
Pusei metų •••••••• 4.00
Trims mCnesiams___________2.00
Dviem prineštame ______ 1.50
Vienam nrinesiul ••••••••••••M .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________ 3c
Savaitei  18c
Menesįui___ _ 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštui

Metams - ----------------------  ...» 87.00
.Pusei metų 3.50
Trims menesiams _______ 1.75 
Dviem mCnesiams 1.25
Vienam nrinesiul _______ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
'(Atpiginta)

Metams __ $8.00
Pusei metų _________________4.00
Trims mėnesiams ___   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

zoliuciją, kuri buvo perduota 
rezoliucijų komisijai.

Šis socialistinės jaunuomenės 
nusistatymas liudija, kad h? 
tarpe jaunųjų socialistų jau 
plinta aiškesnis supratimas, jo
gei tariamasis komunizmas yra 
reakcinis judėjimas, su kuriuo 
socialistams eiti ne pakeliui.

SUPUOLĖ ĖSTI SAVO 
“RENEGATĄ”

Baisiausias komunistams žmo
gus dabar tai — Fred Beal, ku
ris per metų metus su jais dir
bo ir buvo jų garbinamas, kai
po uoliausias “proletariato va
das”, o dabar rašo straipsnius 
Hearsto laikraščiuose, “numa- 
skuodamas” bolševizmą, šian
die Beal komunistams yra ne 
tik “renegatas”, bet melagius, 
veidmainis ir žemiausios rųšies 
niekšas — už tai, kad jisai 
ėmė smerkti sovietų tvarką, 
kurią jisai pirma kėlė į padan
ges ir statė už pavyzdį Ameri
kai.

“Naujienos” jau yra pareiš- 
kusios, kad asmuo, kuris šitaip 
savo pąžvajgas kaitalioja ir ku
ris pats prisipažįsta, kad jisai 
sąmoningai slėpė tiesą nuo 
Amerikos darbininkų, kuomet 
jisai gyrė bolševizmą, — kad 
toks asmuo pasitikėjimo negali 
turėti. Tačiau tai nereiškia, kad 
geresni yra už jį komunistai, 
su kuriais jisai pirma kartu 
darbininkus mulkino (jisai pats 
prie to prisipažįsta!), piešda
mas nebūtus “raškažius” komu
nizmo rojuje, ir kurie jį dabai* 
maišo su dumblais. Antra ver

tus, jeigu Beal ir butų “niek
šas”, tai iš to neišeina, kad vis
kas yra šventa, ką sako dabar
tiniai jo oponentai, stengdamie
si atremti jo priekaištus bolše
vizmui.

Komunistai, pavyzdžiui, su 
dideliu džiaugsmu kartoja tri
jų “žymių inteligentų” atsaky
mą Beal’ui. Tie inteligentai tai 
— Dr. Harry F. Ward, ameri
kiečių sąjungos kovai prieš ka
rą ir fašizmą (komunistuojan
čios organizacijos) pirmininkas; 
Mary van Kleeck (komunistų 
simpatizatorė) ir Roger Bald- 
win, pusiau-bolševikiškas, pu- 
siau-liberališkas “pilietinių lais
vių sąjungos” pirmininkas.

TIKSLAS PATEISINA 
PRIEMONES?

Tie trys bolševikuoj autieji 
inteligentai, be ko kita rašo:

I i

“Beako atsišaukimas jo at
virame laiške j mus yrą vai
kiškas ir veidmainiškas. Juk 
tarp Sovietų Rusijos diktatū
ros ir fašistinės diktatūros 
yra begalinis skirtumas. Ne
reikia spręsti apie valdžias 
sulig to, kokius kontroliavi
mo pavidalus jos naudoja, 
bet sulig ekonominių įikslų 
to surėdymo, kuriems jos 
tarnauja. Fašistinės šalys 
yra ištisai pašvęstos tam, 
kaį išlaikyti tokį ekonominį 
surėdymą, kuriame turtingi 
pasilieka turtingais, o biedni 
beviltiškai biednais. Nes šių 
šalių (fašistinės) valdžios 
neapkenčia jokios organiza
cijos, per kurią darbininkai, 
produktų gamintojai ir var
totojai, galėtų apginti savo 
reikalus.

“Sovietų gi diktatūra, ant
ra vertus, yra suorganizuota 
tarnaut ekpnomihieptis reika
lams tų, kurie gamina ir 
naudoja šalies turtą, ir čia 
nėra pakenčiama jokia klasė, 
kuri galėtų krautis sau tur
tus iš kitų išnaudojimo.

“Štai kur yra pamatinis 
skirtumas tarp dviejų dikta
tūrų, kurios, iš paviršiaus 
žiūrint, yra taip panašias 
viena į kitą, kaip tūlas svar
bus žmogus yra pasakęs apie 
panašumą tarp ‘dviejų eks
presinių traukinių, bėgančių 
gretimomis relėmis, bet j 
priešingas puses’ ”.
Ar gąlima su šitokiu argu

mentavimu sutikti? Su juo bu
tų galima sutikti tiktai tame 
atsitikime, jeigu mes pripažin
tume, kad “tikslas pateisima 
priemones”.

Nieko kito tie trys “žypiųs 
inteligentai” esmėje ir nepasa
ko, kaip tik tai, kad bolševiz
mo pateisinimui reikia pritai
kyti ąukščiaus paduotąją jėzui
tų taisyklę. Fašistiška diktatū
ra, girdi, negera dėl to, kad ji 
tarnauja turtingųjų klasei; o 
bolševikiška diktatūra gera dėl 
to, kad ji tarnauja “gaminto
jams”.

Vadinasi, pp. Wardo ir Bald- 
wino ir p-ios Van Kleeck nuo
mone, galima žmones žudyti, 
galima juos terorizuoti, galima 
jiems atimti visas pilietines ii 
politines teises — jeigu tik ta
tai yra daroma “gamintojų” (t. 
y. dirbančiųjų) labui. Dėl šito 
aukšto tikslo galima žmones ir 
apgaudinėti — taip, kaip juos 
kad apgavo bolševikai, kurie 
darė sukilimą prieš Laikinąją 
Revoliucinę Vyriausybę, žadė
dami suteikti pilną laisvę liau
džiai, panaikinti mirties baus
mę ir sušaukti visuotinu balsa
vimu išrinktą steigiamąjį sei
mą, o paskui, pasigavę valdžios 
vadeles, visus savo prižadus su
trempė ir įsiteigė Rusijoje to-' 
kj pasibąisėtmą despotizmą, 
kokio naujos gadynės civilizuo
tas pasaulis nebuvo matęs.

Mes, deja, šitokiam jėzuitiz
mui pritarti negalime. Tų tri
jų “žymių inteligentų” argu
mentai, musų ųuomone, yra 
bjauriausios reakcijos argumen
tai. J

EKONOMIJA IR POLITIKA

Ward, Baldwin ir Van Kleeck, 
kurie padeda komunistams gin
ti nežmonišką Stalino diktatū
rą, bando įtikinti publiką, kad 
politinė santvarka pati savaime 
nieko nereiškia. Visa svarba 
esanti tik tame, kokiems “eko- 
nominieips tiksiant” tarnauja 
ta santvarka, kurią remia val
džia. Jeigu šitas jų argumentas
butų teisingas, tai kova prieš 
fašizmą netektų bent puses sa
vo prasmės.

Juk, iš tiesų, kuo tuomet 
skirtųsi demokratinė tvarka nuo 
fašizmo?

Amerikoje, Anglijoje, Fran
ci j oje ir visoje eilėje kitų Šalių 
gyvuoja demokratinė tvarka 
politikoje ir kapitalistiška siste
ma ekonomijoje. Amerikos val
džia taip pat, kaip ir Anglijos 
arba Franci jos, žinoma, nori 
kapitalizmą palaikyti. O Itali
jos fašizmas taip pat palaiko 
kapitalizmą, Vokietijos hitlcriz- 
mas taip pat. Pagal aukščiaus 
paminėtųjų inteligentų logiką, 
jokio pamatinių skirtumo tarpe 
demokratinės santvarkos Ame
rikoje, Anglijoje arba Franci- 
joje ir tarpe fašizmo Italijoje 
arba Vokietijoje nėra, nes “eko
nominiai tikslai” 'visur tie pa
tys.

Todėl, jeigu koks nors Mus- 
solini arba Hitleris bandytų pa
sigrobti j savo nagus valdžią

SPUOGAI
*.

Rašo Dr. V. A. Šimkus

Odos spuogai, paprastai, at
siranda brandos metais—tarp 
15 ir 25 metų amžiaus, šiuom 
laiku žmogaus kūnas, taip jau. 
ir oda, auga, bręsta tobulėja. 
Šitokiai į temptai veikmei esant, 
nesunku ir klaidoms įvykti, 
kas šiame atsitikime ir pasireiš
kia spuogų pavidale.

Oda turi neapsakomus skai
čius, kelių rūšių, mažyčių liau
kų; svarbiausios jų — prakai
tą ir aliejų gaminančios. Jos 
esti triubelės pavidale, kai ku
rios su puslaitėmis gilume. 
Odos liaukos atlieka svarbias 
pareigas žmogaus gyvenime. 
Prakaitinės liaukos apvalo žmo
gaus kūną nuo įvairių, nuolat 
besidarančių, nuodų, metaboliz
mo liekanų, perviršiaus įvairių 
druskų, taip jau palaiko ir tem
peratūros lygsvarą. Kitos gi 
liaukos reguliuoją plaukų augi
mą, aliejaus gaminimą, kad oda 
butų minkšta, švelni.

Tikroji spuogų atsiradimo 
priežastis nėra visai aiški. To
kie žymus autoritetai, kaip 
Unna, Hastings, Fleming ir 
kiti įzoliavo bakteriją ACNE 
BACILLUS vadinamą, bet dau
gelyje atsitikimų randama' ir 
STAPHYLOGOCCUS ALBUS.

Spuogai, abelnai, atsiranda 
pas jaunus žmones, nes tuom 
laiku, kaip jau minėta, odos 
liaukų veikmė, brendimas esti 
didžiausias. Tokiai veikmei 
esant užsiklijuoja liaukų angos, 
ypač jei stoka švaros, pasidaro 
juodgalviai, o su laiku įvyksta 
ir įdegimas, pasidaro spuogas, 
net ir mažas skaudulys. Spuo
gai tankiausiai atsiranda pas 
žmones su įvairiais vidurių ne- 
datekliais, kaip tai: vidurių 
opos, nevirškinimo, užkietėji
mo ir panašiai. Maistas bene 
bus svarbiausias dalykas. Turi 
reikšmės ir vidujines sekreci
jos liaukos.

Spuogai, paprastai, pasireiš
kia ant veido —- kaktos, žandų 
ir smakro, bet būna ir ant pe- 
čįy, nugaros, krutinės ir rečiau 
ant kitų kimo dalių. Spuogus 

Amerikoje, Anglijoje arba 
Franci jo j e, tai ar reikėtų prieš 
tai kovoti? Ne. Tegu sau gro
bia — visviena “ekonominiai 
tikslai” nepasikeis: tiek Roose- 
veltas, tiek Hitleris tarnauja 
kapitalizmo sistemai!

Ar tai šitokį nusistatymą no
ri darbo žmonėms Amerikoje 
įkvėpti tie “žymus inteligen
tai”, kurie stoja į talką komu
nistams, teisindami kruvinąjį
Stalino terorą?

Tačiaus, jeigu komunistai 
pritaria tokiam jų “protavi
mui”, tai kodėl jie džiaugėsi, 
kad Paryžiuje neseniai rengė 
bendras demonstracijas prieš 
fašizmą socialistai, buržuazi-
niai radikalai ir komunistai? 
Kodėl jie didžiavosi Franci jos 
komunistų ne tik maršavimu 
bendroje demonstracijoje, bet 
ir jų pasižadėjimu ginti demo
kratines Francijos laisves?

Kodėl, pagalios, musų komu
nistai pasiuntė delegaciją į 
Kauno kongresą, instruktuoda 
mi ją reikalauti tenai “civilių 
laisvių ir teisių” Lietuvos žmo
nėms? Jeigu komunistai kartu 
su Ward’u, Baldwin’u ir Van 
Kleeck sako, kad demokratija 
neturi vertės kapitalizmo siste
moje, tai jų šnekos apie “civi- 
les laisves ir teises” yra hum- 
bugas ir visa jų “kova” prieš 
fašizmą yra muilo burbulas.

Ne prieš fašizmą jie tuomet 
eina, bet tuo pačiu keliu, kaip 
ir fašizmas.

gali pažinti ir ne daktaras, nes 
jau gan aiškus dalykas.

Gydymus gan keblus. Reikią 
gero įsižiurėjimo, kad pritai
kius bųdą gydymo, nes vieni 
turi spuogus giliai, kiti pavir
šiuj; vieni sausą veidą, kiti 
aliejuotą. Svarbu esti nustatyti 
žmogaus gyvenimo būklę. O tas 
kaip sykis ir esti sunkiausias 
dalykas. Kad ir įtikrini, kaip 
reikia gyventi — nevisi gali tą 
išpildyti.

žmogus turi būti švarus, — 
nesigailėti ir netingėti, laikas 
nuo laiko, išsimaudyti. Veidą, 
rankas reikia du sykiu į dieną. 

iŠ ryto ir vakare, gerai nuplau
ti su muilų ir tyru vandeniu. 
Veido čiųpinėjimas rankomis, 
ypač nešvariomis, esti viena iš 
svarbiausių spuogų atsiradimo 
priežasčių. Taigi to reikia veng
ti.

Sielos švarumas, ypač lyties 
klausime, esti labai svarbus da
lykas. Reikia vengti aistrą su
keliančių raštų, paveikslų, pasi
kalbėjimų. Jaunystėje aistra ir

Ignazio Silone

Kelionė
Vertė V. Kauneckas

į Paryžių
Novelė

(Tęsinys)
Sekančiomis dienomis Benių 

suvedė c|ar ir su daugiau žmo
nių. Pati dramatiškiausia aky- 
stata buvo su viena moterimi, 
kuriai prie pat namų buvo pa
grobta iš mokyklos grįžtanti 
mergaitė. Jei tą moterį ne
būtų sulaikę du policininkai, 
ji be abejonės butų Benių pa
smaugusi. Moteris šaukė, lyg 
įgelta:

r—Biąurybe tu, žmogžudy! 
Parleistuyi! Ką padarei ma
no vaikui! Kur padėjai ma
no vaiką?...

Benius nieko negalėjo susi
gaudyti. Jis liovėsi atsakinė
jęs į klausimus ir stengėsi tik 
atsiginti nuo policininkų kum- 
sčiavimų ir komisaro antau
sių.

Tąi, ko jis negalėjo suprasti, 
vėliau, kameroje, jam paaiški
no metalistas:

— Jau keletas mėnesių, kai 
Romoje vyksta nepaprasti nu
sikaltimai, o policijai nepa
vyksta nusikaltėlių sučiupti. 
Policija ir be to turi ką veikti. 
Ji turi užtektinai darbo bese- 
kiodama valstybės priešus. 
Per pastaruosius du mėnesius 
vienoje tik Romoje pavogtos 
trys mergaitės ir nepasisekė 
surasti jokio grobikų pėdsako. 
Taip negali toliau būti. Poli
cijos autoritetui gręsia: pavo
jus. Policija būtinai privalo 
išgelbėti savo gerą vardą. Jos 
geras vardas yra tvarkos pa
grindas. Jei policijos šlovė 
yra pavojuje, tai ir visuomet 
gręsia pavojus. Taipgi polici
jos geras vardas yra pagrin
das visako... Kadangi tikrųjų 
grobikų nėra, jų sugauti nepa
vyksta, tai areštuojama nekal
ti žmones. Juk svarbu yrą ne

taip kųnkuliuote kunkuliuoju, 
Taigi akstinančių dalykų nerei
kia.

Maistas turi būt paprastas, 
šviežias ir maistingas. Reikia 
vengti saldainių, čokolado, kiau
lienos ir taukuotų valgių. 
Mankšta, pasivaikščiojimas ty
rame ore labai naudinga. Blo
gus vidurius, mažakraujystę ir 
daug kitų dalykų be gydytojo 
sunku pataisyti.

pagauti tikruosius plėšikus, 
bet išsaugoti policijos gerą 
vardą. Nors nekaltiems žmo
nėms ir priseina truputį nu
kentėti, bet už tai, mat, valsty
bės tvarka yra garantuota!...

Benius, iš vienos pusės, mė
gino suprasti, o iš kitos — 
stengėsi, kad ir jį suprastų.

— Gal tu ir teisybę sakai, — 
atsakė jis savo kameros drau
gui, — bet aš neatėjau juk į 
Romą tvarkos saugoti.,. Aš į 
Romą atėjau ieškoti darbo!...

Jau Italijos sostinė dienraš
čiai ėmė skelbti, kad, dėka ne
paprastam policijos uolumui, 
pagaliau esą pavykę sučiupti 
tą žagintoją, kuris pastarai
siais mėnesiais buvo pagrobęs 
ir išniekinęs keletą itališkų 
mergaičių. Vienas rytmečio 
laikraštis patalpino Beniaus 
fotografiją, o vienas įžymus 
universiteto profesorius, garbė 
ir puošimo Italijos mokslo, vi
sai lengvai surado Beniuje ir 
tipiškąsias paveldimojo žagin- 
tojaus žymes. Tos paveldi
mos žymės viename savaitraš
tyje buvo labai plačiai išna
grinėtos ir tapat proga atatin
kamomis lotyniškomis citato
mis įrodyta, kad jau Ovidijaus 
Nazo laikais Abruco kalnai — 
Beniaus gimtinė — buvo prie
globstis šlykštiesiems faunams, 
persekiojusiems nimfas ir ve
stales. Galų gale, kaip svar
biausią įrodymą prieš Benių, 
policija paskelbė parodymą 
vienos jaunos damos, kilusios 
iš kuo geriausios šeimos, ku
rią Benius velnioniškų gudru
mu buvęs nusiviliojęs į vieną 
tamsią gatvelę palei Tiberį ir 
ten ant suolo skandalingai iš
niekinęs.

(Bus daugiau)
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GARSINKI® “NAUJIENOSE

Gerkit ir Reikalaukit

susirasit
Beržas.

jums reikia
Lietuviškos

Degtinės

Dar 14 narkotikų par
davėjų nubausti kalėti

Dominick Zack 
P. Žebrauskas

*12.00 
*45.00 
*15.00 

*1.00

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

LIGONINES 
HOSPITALS

Ligoninėj vakar mi 
re Vincas Rimkus

Kabinimas! ant troko 
kaštavo gyvastį

P-les Onos Kiauda 
varduvių parė

FIKčERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARF

5300—5314 So. Halsted SU

Liekam nuliūdę, 
Moteris ir Sūnūs

Sesuo užmušta automo 
bilio nelaimėj; brolis 

pats nusižudė

Kartais pavojinga 
dininku būti

' STOSKIT.PEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ir kadangi Stašaičiui

Planuoja darbų 3,000 
baltakalnieriųCHICAGOS 

ŽINIOS

JUOZO KANTENO 
20 metų 

Mirties Sukaktuvės

Žuvo automobilio 
nelaimėj

Išdaužyta trijų skutyk 
lų langai

Liepos 27 d. įvyks varduvių 
parė rengiama p-lei Onai Kiau
da, 6101 So. State St. P-lė Ona 
yra duktė Juozo Kiaudos, Bis- 
mark tavernos savininko, ge
ro tautiečio, taipjau ir “Nau
jienų” rėmėjo. Penktadieny ir 
šeštadieny “Naujienose” bus

Laiškai Naujienų 
Ofise

Federalių darbų adminis
tracija Illinois valstijoj .studi
juoja projektus, kurių tikslas 
yra suteikti 3,000 bedarbių, 
klasifikuojamų kaip “balta- 
kalnicriai”, darbų, šie asme
nys dabar ima pašalpų IŠ val
džios.

Lietuvių Demokratų 
susirinkimas

Pranešta, kad miestas kėsi
nasi pakelti taksus ant “Real 
estate”. šiam reikalui išrinkta 
komitetas surinkti smulkesnių 
žinių ir surasti L^idų protestui.

Išrinkti 8 darbininkai visų 
demokratiškų kliubų lygos pik
nikui, kurs atsibus 11 d. rug- 
piučio. Nutarta surengti ba
lių su programų prieš adventų.

Kasoje pinigų randasi $136.- 
40. Per paskutinius du susi
rinkimus 26 nauji nariai prisi
rašė. Sekantis susirinkimas at
sibus 16 d. rugpiučio.—J. S. V.

To prašo Lietuvos žmonėsr 
laępatare Lietuvos bariai

Antrų piknikų 
18 d. rugpiučio 

darže. Komisija 
ji turinti daug

Dar keturiolika asmenų, 
kaltintų pedliavojimu narko
tikų. federalio teisėjo Holly 
kameroj prisipažino kaltais 
esant. Jiems visiems paskirta 
bausmės kalėti, kurių termi
nas siekia nuo 3 mėnesių iki 
3 metu.

Jungtinių Valstijų slapto
sios tarnybos agentai kaltina 
Maxie Eisenų, seniau pasku
busio O’Baniono gengės vadų, 
dirbimu falšyvų valdžios štam
pų likeriams (svaiginantiems 
gėrimams). Valdžios liudinin
ku šioj byloj buvo tūlas Adol- 
pbus Fishleight, 28 motų, dir
bęs kaip elevatoriaus operuo- 
tojas trobesy 218 So. Wabash

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų surašė, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Sekami laiškai yra atėję į 
Naujienų ofisų. Prašome at
eiti ir atsiimti:

J. Ciliauskas
Krank Dominick
A. Lalorenicius
Jenhle Lapinskas
P. MllaŠeviče
Stanley Navickas
K. Obersh
Charles Pclril 

f.. ■

Mary Sabuckas 
Marijona Vaikasicnc 
John Witkausas

IGNACAS GALDIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 21 diena, 11:45 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kretingos ap
skričio], Kartenos parapijoj, 
Asteikiu kaime. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Paliko dide
liame nuliudime mylimą broli 
Juozapą ir dvi brolienes Ur
šule ir Teklę ir j u Šeimynas 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Herirtitage avė.

Laidotuvės ivyks penktadie
ni, Liepos 26 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš J. F. Eudeikio koply
čios i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, 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.

Gaisras dirbtuvėj; s 
žeistas sunkiai dar 

bininkas
Trečiadienį kylo eksplozija 

Nubian Paint and Varnish 
kompanijos dirbtuvėj, kuri 
randasi prie Lc Claire Avė. 
ir Moffet st. Eksplozija sukė
lė gaisra. Tačiau atvykus j 
gaisro viela kelioms ugnėge- 
sių komandoms ugnis pavyko 
nuslopinti.

Dėliai eksplozijos rimtai ap
degė vienas darbininkas, Stove 
Zezeck, 1818 North Larabec 
St. Žalos turtui padaryta apie 
$25,(MX).

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai-* 

syrao? Pašaukite mus ir mas pasai 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daroma visokį bltkorystšs 
darbą.

8216 So. Halsted Strnt.
TeL VTCtorr 4965.

Edward Szasvanski, 28 me
tų, 8549 Housfon Avė., tapo 
užmuštas vietoj, kai automo
bilis, kuriuo jis važiavo, kir
to į gelžkelio tilto ramstį prie 
147 gatvės ir Burnham Avė.

Trys vyrai važiuodami au
tomobiliu, kurį valdė mote
riške, išmušė plytomis langus 
barbernių adresu 2153 West 
Division St., 3020 Broadvvay 
ir 2555 No. Halsted St.

Persiskyrė 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 
levų, sūnų Pranų ir brolį 
Zenonų.

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

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U.. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

sSį/ttF no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

fe" 4 nuošimčius.
Reikalau darni 

JHĮJRJKb ______ visada galite
gauti savo su- 

wederal*Savings 
T|andIloan»a$iociation gus. Įstojimo 

of cfiiCAGo^ mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Praėjusį sekmadienį Fish
leight pražuvo. Vakar gi, lie
pos 23 d., jisai atsirado mie
ste Toledo, Ohio valstijoj. 
Fishleight pranešė policijai, 
kad jis buvęs pavogtas (kid- 
napytas). Fishleight tapo kid- 
napytas nežiūrint to, kad po
licija dabojo jį, kaipo vald
žios liudininkų, nuo pavojaus. 
Well, atrodo, kad būti liudi
ninku tam (ikrais atvejais yra 
itin pavojinga.

Williain Mclvin, 12 melų, 
1240 So. 59th Avė., Cicero, 
mėgino užsikabinti ant troko 
ir pasivažinėti, kaip kad daug 
kitų vaikų daro. Vaikui be- 
sikabinant, ant jo užgriuvo 
buvęs troko vežimėlis. Mclvin 
tapo sužeistas ir mirė.

Rene Pomrcning, 2538 No. 
AVcstern Avė., sėdėjo savo au
tomobily kartu su p-le Bertha 
Chamteau, 3319 North West- 
ern Avė., prie Western ir 
School gatvių. Ties judviejų 
automobiliu sustojo kitas au
tomobilis. kuriame buvo pen
ki plėšikai. Jie pasiėmė Pom- 
reningų į savo automobilį ir 
pasivežę keletu blokų toliau 
iškraustė jo kišenes. Banditai 
rado pas Pomreningą $483.00.

MARQUETTE PARK.— Lie
tuvių Demokratų Kliubas 15 
wardjo turėjo mėnesinį susi
rinkimų 19 d. liepos, šis susi
rinkimas pasižymėjo tuo, kad 
moterų jame dalyvavo tiek-pat, 
kiek ir vyrų.

Komisiją išdavė raportų iŠ 
birž. 16 d. pikniko. Nors tų 
dienų labai lijo, bet liko gryno 
pelno $12.77. 
kliubas turės 
M. Beigos 
pranešė, kad 
dovanų išlaimėjimui. Vienas lie
tuvis pienius (nenugirdau var
do) pasižydėjęs duoti piknikui 
sviesto, sūrių ir pieno. Vilija 
anglių Co. duosianti 1 tonų an»

Liepos 18 d. pas Jonų 
saitį, gyvenantį adresu 
Hanilin Avė., įvyko parė, ku
rių surengė jo moteris su pa- 
gclba pp. Daubarų ir kitų gi
minių. Paprastai paros yra 
rengiamos vedybiniam gyve
nimui ar mokslo baigimui pa
minėti. ši gi pare buvo su
rengta, kad laisves atgavimų 
atžymėti.

Mat Jonas Stašaitis pirm 
keleto metų atvyko Amerikon. 
Kai kas nužiūrėjo, jogei bu
tą nereguliarumų su jo įva
žiavimu. O yra žmonių, ku
rie bando pasinaudoti kito ne
laime 
buvo skolingas $500.00 J. Y., 
tai jis įskundė Stašaitį imigra-4 
cijos ofisui, kai šis pareikala
vo sugrąžinti jam tuos $500.

Jonas Stašaitis tačiau sura
do savo širdies damų ir išsi
gelbėjo. Moteriškė mat pareiš
kė, kad jeigu aš esu ameri- 
konka, tai ir tu buk ameriko
nas. Taigi, nors J. Y. turėjo 
vilko dantis, bet jie pasirodė 
esu atšipę ir nepajėgė Stašai
tį įkąsti.

Kadangi byla pasibaigė Sta
šaičiui laimingai, tai p-nia 
Stasaiticnė ta proga surengė 
bankietų, sukvietė draugus ir 
gimines pasidžiaugti kartu.

Buvo pasakyta ir kalbų. P. 
Daubaras tarp kitko kalbėda
mas pastebėjo, kaip Stašaitis 
iš “zuikio” tapo “liutu”. Taip 
vienas po kito prabilo ir kiti 
parės dalyviai, paįvairindami 
savo kalbas ir linkėjimus juo
kais.

Pagalios padainavę “ilgiau
sių metų” visi skirstėsi na
mo, nes jau buvo 3 valanda 
ryto. Nuo savęs veliju Stašai
čiui pasisekimo ir laimės gy
venime

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu1 valysi namus! Pašauk mus dei dykai apskaitliavimų.

‘, 25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

LEONAS ROOFING CO.
3750 VVallacė Street, Tel. Boulevard 0250

NlrMJltno, Mbflrlmų Ir Dodorvlnlto— 
Žemo greit palengvina *kan*mun nuo 
Rulvolnlnn Irllnciją nuo Kcecmo*. *puo- 
FU Ir pnnnMų odo* nenvclkumų. Per 25 
motu* Žemo vartojama* Ir giriama* 
milijonu kaipo švaru* Ir *nugu* vai*- 
ta* prašaliniinul odo* irltacljų. Ulirlr- 
ta* Oood Kouaekeeplng Dorėnu. No. 
4874. flfto. 00c, Ir $1. Vi*l vaidinin
kai u Klaiko.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ® .

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti muši skaitytojams au< 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ae- 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ___________

Vakar Cook kalintos ligoni
nėj po ilgos ligos pasimirė 
William (Vincas) Rimkus, per 
ilgus metus gyvenęs pas Joe 
Rušinskų, 669 W. 14th St.

Velionio giminės ir draugai 
prašomi skubiai atsiliepti.

P. CONRAD Į 
STUDIO 

420 W. 63rd St J
Englcwood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau įrengta.

Parė dėliai atgautos 
laisvės

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lolita A v. Tel. Kedzle 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svvimming pool. *.
Rusiika ir turkllka pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. y,_______*

BARGENAS NO. 2
šis yra vienas goriausių special bargenų kokius mes 
esame pardavę.
9x12 Felt Base, Art Scjuares, QO
congoleuin tiktai ...............................................
Galima vartoti bilo kokiaino kambaryje stuboje. 
šis bargonas išpardavimui šią savaitę, nuo liepos 22 
dienos. i

Central District Furniture Co.
j A. JOS. JOZAITIS, Mgr. 

3621-23-25 S. Halsted St.

Praėjusį sekmadienį anksti 
rytų tapo užmušta Heleri 
Louisc \Vinslow. Jų vožė na
mo jos brolis A. Doane Win- 
slow, kai automobilis apvirto 
ir užmušė mergina vietoj.

A. Doane Winslo\v, t. y. 
brolis, nors tapo lengvai su
krėstas, tačiau nežinia kur 
dingo iš nelaimės vietos. .Tre
čiadienį jis iššoko iš Mihvau- 
kee viešbučio devinto aukšto 
ir užsimušė, ažuot grįžti na
mo ir prisiimti apkaltinimų 
rvŠy su sesers mirtimi.

Buy gloves wlfh what 
it savos

wgr• reikalo mokšU *Oe 
daugiau, kad JfautL košele. Ueteriae Tootb Paėjo, » 
didcile lubaa uarelduoda n» 
86o. Ji valo Ir apeaugo daa- f 
tie. Be to taute •utaupiaU 
18, nl kuriuoe taUte auripirk. 
u niriuaaltea ar ką Mta. Eambert Phamaoal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS P803

įdėti gtažųs kvietimai į šių 
varduvių puotų, kurie užpra
šys visus tautiečius ir drau
gus dalyvauti šeštadienio va
karų parengime. Bus gera mu
zika. Visi linksminsis iki ank
styvo ryto.

— Senas Petras.

Chavkva Alfrod Perrv

Ikišiol daugiausia vien amerikiečiai važiuodavo į Angliju 
vanoti kailį Anglijos golfininkams ir tankiai parsiveždavo iš 
Anglijos čempionatus. Dabar tuo pačiu pinigu ruošiasi atsi
mokėti ir anglai, kurių didelis būrys atvyksta į Ameriką da
lyvauti Amerikos golfo turnamentuoso ir vanoti kailį ameri
kiečiams golfininkams. Tarp atvažiuojančių yra ir Alfred Per- 
ry, Anglijos open čempionas. Charles AVhitcombe1 bus visų jų 
kapitonas.

VANOS KAILI AMERIKIEČIAMS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams-------
Palagas ligoni

nėje
Akušerija na

muose —
Medikais egzami

nacija _______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

STOGAI
ROOFING
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PRAMOSIMAI

CLASSIFIEDADS

susirinkimas

Yuškos

For Rent

F. B»law,

Ačiū!

J. Miller sveiksta

Pocahontas mine run tonas $7.00

lošti
susirinkikliubo

Liudvina 
Malinau-

GARSINKITE! 
NAUJIENOSE

kuri praneš vė- 
ir kur vakarienė

Žuko Išleistuvių 
LinksmasBalius

sekretorius paaiš 
du nariai neužsi

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

rengimu rūpinosi 
draugai ir jo žmo- 
Svečiai buvo vaiši-

Netikėtas sukaktu
vių balius surengtas 
ponams Langiams

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

kalbas pa* 
adv. Žuvis, 
J. Brenza

Pirmyn Chorus 
Plans Dunes 

Outing

Iš Garfield Parko 
Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašalpinio Kliu

bo darbuotės

PARDAVIMUI vienbutis 24 kam 
bariu, renda $50. Biznio distrikte 
Geros Įplaukos. 515 N. Clark St

1H57 W. 47th St., Chicugo, III

biznhivlclėi* auvInlnlutH yru si
ntis chlciiglctls, pirmiau gyvi
nęs 18 giiMs nplellnkėj, Au
lu n um Sinkus, K n Hmm n gi iMn 
jo blznhivlvlė rimdiisl ndrvsii 
701 W<*hI 2IhI Piure. P-nns A. 
Sinkus kviečiu visus IiiiiIIi- 
čhis Ir drungna j hivcrnos nu
darymo plIOlų. BlIS skllllUH už- 
kimdžlnl Ir ninzlkii, kuri link* 
Minimi visus iki imkslyvo ry-

PA IEŠKĄ U ap«l vedimui mergino* 
ar nafilč* moteries apie 40 metu. 
Aš chu vaikinas, pusč* amžiaus; tu
riu paHtovu darbo. Rašykit laiškus 
Box 203, 1739 So. Hahted St.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

į kliubą už pusę 
įstojimo mokes-

šiuomi aš asmeniškai 
jau ir mano tėveliai, 
tarti nuoširdų ačiū dėdėms p.p. 
Pūkiams, kurie suruošė prieš 
kiek laiko mano gimtadienio 
pokilį. Tariame nuoširdų ačiū 
ir visiems to pokilio dalyviams 
ir už jų suteiktą taip brangią 
dovaną—auto radio, kuris mums 
visiems teikia didelio malonu
mo.

Priimkite visi musų širdin
gą ačiir.—Albertas Stupaias.

Liepos 27 d., I. y. šcšludic- 
nį. į vyksiu 21 Nl Piure Tuvvrn

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

PARSIDUODA bučernSs Ir gro- 
HornŠK leo Box šaldytuvas Ir visi 
kiti įrankiai, parduosiu pigini, 

11853 So. Michlgan Avė.

RENDON pigiai galiūnas 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.

VARTOTAS NAMU MATERIO- 
LAS—plytos ir t.t. Goldman Wreck- 
ing, 2501 Roosevelt Rd. Seeley 1518.

Smagiai praleistas 
vakaras J. Yuškos 

bankiete

21st Place tavernos 
ir valgyklos ati

darymas

Įvyks seredoj liepos 
31 d. Liepos svetai
nėje, Archer ir Kean

STORAS ir pusė štoro rendon — 
pusė štoro turi dresių — fixtures, 
juos galima vartoti. Pilnas štoras 
yra gera vieta dėl galiūno arba 
liduor houge. Yra užtektinai vie
tos dėl dvieju biznių, taipgi dėl bi- 
lekokio biznio.

3341 So. Halsted S t.

Po daugelio Širdingų linkėji
mų geros pasekmes keliaunin
kams ekskursijos vadovas 
ALDGP atstovas Jonas Yuška, 
tarė širdingą padėką už atsi
lankymą j jo išleistuvių bankie- 
tą svečiams ir pareiškė, kad jis 
tikras esąs laimėjimif Lietuvių 
Pasaulinio Kongreso olimpija-

Joihih ir Mąrcijoną Langiai, 
gyveną edrcjjp 4ir>7 Archer 
Avė., buvo laibai nustebinti, 
kada Jų 25 metų vedusio gy
venimo sukaktuvių dienoj, lie
pos 21, netikėtai atsidūrė di
deliame baliuje, kurs buvo

Ir tėtušiai ir jų dukrelė tuo 
puikiu balių liko labai paten
kinti. Panelė Marijona Lan- 
giutė yra veikli Birutės cho
ro narė ir yra buvusi Birutės 
choro sekretorė. Ji yra bru
netė

Personai 
Almenu Ieško _____

KAS Žinote kur gyvena Joną* 
Gaili*, taipgi žinoma* kaipo John 
Garri* arba Anthony ar Franci* 
Gurri*. kurio gyveno 1238 Chldaen 
St.. EaMton, Pa. 1908 metai*. Iš Lie
tuvon paeina iš Andrejavo. tabai 
«varbu« reikalo*, praneškite tuojau, 
Joc Jenko, 491 Broadway St., St. 
Paul, Mlnn.

Jau baigiama liesti per Tolinome upę didelė Wh mler užtvanka, kuri randasi 15 mylių ntstuim 
nuo WllHon užtvankos'. Kartu im diddti Norrls užtvanka visos trys kontrolių*. potvynius loji 
upėje Ir kariu galės pagaminti labai daug pigloy ęluktros pietinių valstijų ūkininkams Ir miesto 
liams, ' . ‘ . ' > ■

Svrcdos vakare kiekvienam 
norisi kur išvažiuoti su niivo 
numylėta ypatų, ir čia kaip 
tik bus visų meilužių sueigos 
viela —- seredoj, liepos 31 d, 
Liepos darže, Archer avo. ir 
Kean.

Namu Savininku ir Piliečiu Su
sivienijimą* ant Town of Lake 
(Property Owners and Citizen* 
Ass’n) laikys mėnesini susirinkimą 
ketvirtadieni, Liepos 25 dienu, Pa
rapijos svetainėje, 8 vai. vakare.

Rašt.

VISI NAUJI RAKANDAI
žiūrėkite, žmonės! Kiti gali kopi- 

joti musu skelbimą, bet ne musu 
vertybes. Prieš pirkimą, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas ? Mes turime nuosavą na
mą. Musu kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publiką. Nėra didelio 
siūlymo pardavime. Musu rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
išmokėjimai*.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musu kainas.

Seklyčios setas ........... $19.75
Miegruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 19.75
Kaurai 9x12 .................... 7.95
3 kambariu outfit .......  69.00

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avė.

i šiaure nuo Jackgon Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedalio

mis iki 5 vai. po pietų.

lėtas mėnesių atgal mirė. No
rėta išrinkti maršalkos vietai 
kitą narį, bet neatsirado ne 
vienas, kurs sutiktų maršal
kos pareigas eiti. Taigi dabar 
kliubas laiko susirinkimus be 
maršalkos. Toliau, kliubo ko
respondentu buvo išrinktas 
kun. Zalinkas, bet jis su But- 
maniene ir kitais pateko į šal
tąją. O dabar nėra nė vieno, 
kurs praneštų apie kliubo dar
buotę spaudai. Gi kai buvo 
renkamas prezidentas, tai nė 
vienas neatsisakė kandidatuo
ti šiam urėdui.

Kliubas'nutarė surengti iš
važiavimą rudeniop, būtent 
rugsėjo (Sept.) 8 dieną, Big 
Tree Inn, Willow Springs, III. 
Kurie draugai ir draugės bus 
šiame išvažiavime, tie nutar
ta priimti 
reguliarės 
ties.

Sekantis

Programo vedėju buvo AL 
DGP komendantas B. R. Pet 
kiewicz.

Bankieto 
p. Yuškos < 
na Stella. 
narni veltui

Ponas Yuška laivu Norman- 
die išplauks į Lietuvą liepos 31 
dieną

Kiek laiko atgal “Naujieno
se0 buvo pranešta, kad skau
džiai apdegė Jonas Miller, Evan- 
ston Community Golf Club 
prižiūrėtojas. Dabar tenka 
pranešti, kad p. Miller sveiks
ta ir. neųžligo vėl galės 
golfą.

Draugijų Atydai
VImom d rungi Jom, klhibnl, ra* 

telfhl, kuopos rengia įviihluN Iš- 
vnžliivhmiM. KrriphiNl | Nnu.jlv- 
iuin, kad jų vieši išvažiavimai* 
parengimai butų piiMkolbtl Nuu* 
jlonoiio.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už col|. Todėl priNiųNdami iš va* 
žiavimų prancŠimiiM, pažymfikit, 
klok užimti vietos laikraštyje.

Nuujlciuisc tik draugijų su- 
sirlnkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos nrn- 
lenta prisilaikyti.

uišklnlu, kud Joms nėra puvo 
Jiiuh, 
mii vnldžIoH teismu. Bei Ioin 
guli užtikrinti, knd draugijoms 
nereiks kiidu nors susiduri I nu 
vnldžlos leisimi?

Dviejų narių pomirtinės nu
turiu nemokėti todėl, knd pa
veldėtojui yru nopllmimočlul, 
o kaip tokiems negalimu mo
kėti. Jeigu nori grelčiuu gim
ti pomirtinę tų mirusių no
rių, Jie turi priduoti rūšių iš 
teismo. Jeigu teismus nurodys 
kum kitom mokėti, tni Susi
vienijimus išmokės. Nereikia 
bijot, tų mirusių norių pomir
tinė nežus, tik Susivienijimus 
upsisiuigoja puls, knd kurinis 
nereikėtų untrą kurtą pomir
tinę išmokėti,

šis susirinkimus buvo gul 
pirmus toks ilgus, Jis nusitęsė 
net iki vlenioliktos valandos. 
Dėl vienos klaidos tęstu ilgui 
susirinkimų, bet los klaidos 
visliek negulėjo įmtalsy ti, ypuč 
tokiame blogiui^ liiike.

Iki šiol koiUijiijh negulėju
si surengti išvažhivimą dėl ne- 
gavimo parankiok vielos išva
žiavimui. Rengiiinl IŠvažiavi-

DABAR LAIKAS SUTAUPYTI 
KELIS DOLERIUS

Mos utidnrčm kailiniam (Kur*) tai
symui dirbtuvę. Kviečiu savo šonu* 
koMtumorlu* atsilankyti Ir persitik
rinti apie musu kalnas Ir darbą. Kai
linių (Furs) išvalymus, glazinlma* 
Ir įdėjimas luinlnga tiktai $0.50.

The dlicerM of Pirmyn Cho* 
rus wlNh to convoy to all nwm- 
bėra, thelr familioM and friendM, 
tidingM of an outing to Ik* glvea 
Hunday July 28ilh at tho Indi
ana Stato DunoN. Tranaportci- 
tion wlll b<* vln iiiitomobiloM 
and all thomi attending the 
alTalr aro iidviaod to m<M*t in 
I ront of M r, CharloN SteplietiM* 
bomo, 4142 Archer Avo,, at 7 
A, M. The locatlon of tho plėnie 
M|ii wi1l be in tho vicinity oi 
tho KacoriiiitMiiM-ZalnikiiM cot- 
tngeN In the pietiirosųuo Rover* 
ly ShoroN.

Lietuvišku Tautiškų Kapiniu lotų 
savininkų ir Draugijų at*tovų vi- 
Huotina* pusmetini* susirinkimas 
ivyk* ketvirtadieny. Liepos (July) 
25 d. 1935 m., Lietuvių Auditorijos 
nvotainSje, 3483 So. Halsted St. 
7:80 vai. vakaro ant pirmų lubų 
Atnilankyma* I susirinkimą būtinai 
reikalinga*.

Kviečia Kapinių Trustlsai.

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

ROOFING CO.
3802 S. Campbell Avė 

LAFAVBTTB BOTO

, taip- 
norime

Liepos 14 d. įvyko Garfield 
Parko Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pnšnlpinio Kliubo pus
metinis susirinkimus. Nors ir 
buvo nariui ir narės kviesti 
į susirinkimą atvirutėmis, tiv 
ėittu susirinko iš 175 narių 
tik apie 20.

Vis tiek pirmininkas atida
rė susirinkimą. Raštininkas 
perskaitė praėjusio susirinki
mo protokolą. Protokolas bu
vo priimtas vienbalsiai. Val
dyba nebuvo iššaukta, nes kai 
kurie jos nariai neatsilnnkė į 
susirinkimą.

Kilo klausimas apie ligo
nius. Pasirodė, kad serga du 
nariai. Vienas jų serga jau 
dešimtį savaičių. Bet iš ligo
nių lankytojų ne vienas nepa
sirodė susirinkime.

Kliubas nutarė surengti va
karienę su programų savo 20 
metų sukaktuvėms atžymėti. 
Surengimui vakarienės išrink
ta komisij 
liau, kada

gijų Susivienijimo pusmetinis 
skaitlingas susirinkimas,

Serga 1<1 i viekas Ir Globys. 
Serga ne labui pavojingai. Ma
nome, knd neužilgo juodu pa- 
sveiks.

Komisijos peržiūrėtų knygų 
raportas parodo, kad Susivie
nijimas pakilo finansais per 
šį pusmetį virš šimto dolerių, 
Bet septyni nariai išslbraukė 
ir keturi narini mirė, Kaip 
matosi, Susivienijimas finan
sais kyla, bet narinis eina že
myn. '

Jau kad slumMnmo musų 
geriausią jaunuolį sportininką 
j Lietuvą, tai turime surengti 
jum ir Išleistuves.

Nu, ir turėsime išleistuves, 
Ir lai bus linksmiausios ir 
smaginusios išlesluvės.

Išleist u vės Ims ne mieste, 
bet už miesto: Liepus erdvioj 
įstaigoj ant Archer nve. prl i 
Kean avė., netoli tautiškų kil
pinių. Liepa, kaip žinoma, 
<Mn turi ir puikų daržų, taigi 
Jei bus mėnulis nė žvaigždės 
jaunimus gidės ir gamta pasi
grožėti naktį.

Kitas svarbus dalykas, lai 
knd išleistuvių baliun a>tnitį 
nereiks jokios įžangos mokėti 
ir Išleistuvėse nebus jokių ko- 
lėktų daroma. Visiems tik 
reikia atvykti Ir pasisemti 
linksmybės.

Išleistuvių svečiai turės pui
kinusią floor show ir gulės 
šokti kiek tik jiems patinka.

Ar jau a*l nariu Chlcngo* Lietuvių 
I)i'iiiilrijoii7 Jolgu noHl, tai kodfil? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų Ir mo
terų yra nariais Šito* dldelfie pašal
pos ir kultūros organizacijos —- atei
kit ir Tamstą | skaitlingos šeimy
nos narius.

Chlcngos Lietuvių Draugijoje li
gos wiilpa yra trijų skyrių: $6.(K) 
savnitylo, $10.00 siivnityjo ir $16.00 
Navaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinė* reikalams išmo
kama $250,00 iš Draugijos iždo.

Chlcago* Lietuviu Draugija yra 
logalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
terį* nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Islrušyt Drnugljon galima per mu
sų konknrsantus arba malonėkite 
kreiptis tioNlai i Draugijos ofisu, 
panedėliai* ir ketvorgnis ofisus atda
ru* vi*u dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chlcago* Lietuviu Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Finansų 
kino, kad 
moka duoklių jau' šešius mė
nesius su viršum. Vienas iš 
susirinkusių atsišaukė, kad 
pas jį vienas narys atnešė pi
nigus jo mokesčiams užmokė-

BRIGHTON PARK. — Pra
eitą sekmadienį, liepos 21 d., 
Hollywood svetainėje jvykojo- 
po Yuškos išleistuvių bankte
tas. Atsilankė atsisveikinti su 
p. Yuška apie 200 jo artimiau
sių draugų, biznierių ir šiaip 
skirtingų profesijų asmenų. Da
lyvavo visi sportininkai, kurie 
kartu, vadovaujami p. Yuškos, 
vyksta j Pasaulinio Lietuvių 
Kongreso olimpiadą.

Vakarienes laiku 
sakė adv. J. Borden 
adv. A. Parson, p, 
ir daugelis kitų. Aiškino svar
bą siuntimo amerikiečių spor
tininkų į Kauną ir pareiškė, 
kad bus ųeužmirštinas džiaugs
mas amerikiečiams, jei sporti
ninkai grįš laimėję savo sie
kius.

knkluvūms paminėti.
O tai kalta tame buvo jų 

vienulinė dukrelė Marijona. 
Ji padarė tą “surprise” savo 
tėtušiams, o su ja konspira
cijoj buvo ponia 
Merkeliene ir Katrė 
skiene.

Tas balius įvyko 
svetainėje, pavadintoj Holly- 
wood Inn, ir čia buvo apie 
200 svečių susirinkusių pa
sveikinti Joną ir Marcijoną 
Langius jų sukaktuvių dienoj. 
Čia buvo muzikos, gelių, gėri
mų ir valgių iki sočiai.

Varde susirinkusių Dr. T. 
Dundulis pasakė prakalbą 
sveikindamas solenizantus ir 
linkėdamas jiems ilgiausių 
laimingų metų. Nuo svečių 
ponams Langiams dėl šitos 
progos buvo inteikta dovana 
—elektrikinė drabužiams plau
ti mašina.

Vaišės ir pasilinksminimas 
tęsėsi iki 5 vai. ryto, tik duk
relei Marijonai ir rengėjoms 
už tokio surprise padarymą 
teko bausmės dišes plauti.

Balius . dar tęsėsi ir ant ry
tojaus ponų Langių namuo-

lykų taip paveikė, kad Bryan ant rytojaus po bylos pasimirė. 
Scopes buvo rastas kaltas, bet apeliavo ir augščiausias valsti
jos teismas bausmę panaikino, nors ir pripažino konstituciniais 
įstatymus. Tie “monkių” įstatymai ir dabar tebeveikia, nors ir 
buvo bandyta juos atšaukti. Scopes gi baigęs mokslus Chicagos 
universitete apsigyveno Paducah, Ky., kur 1932 m. buvo socia
listų kandidatu į kongresmanus.

mus įvyks rugp. 11 d. 1 vai. 
po pietų Lmvlvr salėj, 3929 
\V. Madison St.

— Tfimijęs militiįjiį.

Bus puikiausios šokiams mu- 
nikus.

Gabiausios dainininkės visą 
vakarą linksmins susirinku
sius. O taip pat Ir šokikės. 
Bus ir Ihila-hula šokikių.

Belo kiekvienas kas ilk tuo* 
ka kokių ypatingų šposų ar 
dainų ar šoklų yra kviečiamus 
dalyvauti palinksminimo kon- 
tesle, Konlvslo laimėtojui 
gaus gražių dovanų,

Susirinkusiems tu visu link
smybė bus visiškai vellul.

Taigi tokiu budu mos no
rime išlydėti į Lietuvą musų 
tvnnis 
palinkėti jum. kad jis nugalė
tų visus Lietuvos toimiso spor- 
lininkus.

Visi kviečiami atsivežti savo 
paneles nr žmonas ar dukteris, 
nes tuo budu musų visų sma
gumas bus dar labiau iškol-

nlnkiis brangiai už gėrimus 
roikiiliiujii. Nutaria ir komi
sija įgaliota ieškoti kitur vie
tos Išvažiavimui.

- KorcHpoiuhinhiH.

Komisija darbuojasi pagal 
savo išgalę suvienijimui vie
tinių draugijų, bet iki šiol jai 
nesiseka suvienyti .draugijas 

nesiseka gal todėl, kad ne
kurtos draugijos pro pirštus 
žiuri; sako, kad didelio pa
vojaus draugijoms nėra iš val
džios pusės. Komisijos buvo mą arti Roseladdo, buk savi

Furnitūra & Fixture» 
Rakandtl-JialMi

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
rlus. visokio didžio su Coli Baksals 
Ir Slnkom. Taipgi Morų flkčerlus 
dol bvlo kurio biznio įskaitant svar
stykles. reghtsrius Ir les baksus 
Cn*h arba ant iimokčjlmo. Pama
tykite mus pirm nagu pirksit* ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Storo Flxturas, 1900 S. Stata St. 
CAT.umot 5269.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA AGENTŲ
Kainos numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, re ta ii 
lengvai gaunama $10.00. Skutimo* ir 
dantų cream 85c. didumo gros* $5.50. 
čeveryku užraiičial Gross 35c. Tūk
stančiai bargenų. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wells 
St.. Chicago.

BusineKH Service
Biznio Patarnavimas_____

STOGAI
Pilnas patarnavimu* stogų dengima 
Ir taisymo — biznio namam* Ir re- 
zldancljom*.

Asfaltiniai stogai 
Asbasto Šlngollul 
Asfalto ftlngdlal 
Muro Šonai 
Žvyro stogai 
Pordenglmu* stogų 
Pataisymas 
Šonu Niitvlrtlnimas 
Motallnfis Junga* Ir tt, 

Tik eksportai dlrb* ant jūsų stogo. 
Voltui apNkalčIavbna* ir patarimu*. 
Darba* ant llmokosčlo.

Dr. Drangelis ir Dr. 
Lauraitis išvažiavo 

atostogoms
Dr. DrangollH Ir Dr. Laurnl- 

tls šiandie, liepos 25 d., išvy
ko atostogoms | VVoodboro, 
Wis. Atostogose Jie tikisi iš
būti keletą savaičių.

Malone

Darrow and! Bryan at trial.MBHHBHBttKBHMI
• ................ ....... -...................    ■ ......... II. ........................... i... JI I . I ... .........................

Dayton, Tenn., kuris 10 metų atgal paskilbo savo garsiąja 
“monkių byla”, dabar ruošiasi iškilmingai tos bylos sukaktuves 
paminėti ir pakviesti jose dalyvauti visus dar gyvus tos bylos 
dalyvius — Scopes, jo advokatus Darrow, Malone, Hays ir ki
tus. Ta byla kilo dėl uždraudimo valstijos mokyklose skelbti 
evoliuciją. Vyriausiu prokuroru buvo paskilbęs demokratų va-
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