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UŽSIGINA SAVO PRISIPAŽINIMŲ

J.«n Mlll.r

Loratla jAckaon

prezidentą, ligonines raštinėje

KVA

savo

Prisipažino vedęs 
prieš prezidentą juo
dinimo kampaniją

Kini užtikrinti miestui muistą 
IoInIii ,|| iš vImuv importuoti

Latvijoje dirba 4900 
Lietuvos darbininkų

10 žmonių žuvo trau 
kiniui susidaužius

į 119 moty 
^pasmerktas

Roy Daniels, 28 m., nusinuo
dijo po akiu savo merginos.

DWIGHT, III., r. 1.— Tur
tuolis 15r. James II. Oughton, 
galva Keeley instituto gydimui 
alkoholikų, liko nušautas ke-

Atgyja prekybos 
laivyno klausimas

ORANGEBURG, S. C 
1.—James

Telavive įsteigta
Lietuvos Palestinos 

eksporto draugija

varginimais ir jie nežinoję ką Jie pasakoję policijai. Visi keturi 
Landi' Dicklnsonų nugirdyti, bet kai jiems nepasisekė tai padaryti, 
tai išsivežė jj j parkų, ten jj nužudo ir apiplėšė. Po lo pabėgo 1 
Chieago ir tapo suimti Muncio, Ind. *

Atstovų butas atme 
te panaikinimą hold 

ing kompanijų

bran 
tvar

Ciucagai ir apylinkei federa- 
lio oro biuras šia. dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, tarpais galbūt 
lietus; biskį vėsiau.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:-

Žudytojas G e r a 1 d 
Thompson pasmerk

tas mirčiai

Švedija ir Abysinija 
pasirašė prekybos 

sutartį

TORONTO, Ont, rugp. 1. — 
Ontario valdžia ruošiasi paša
linti 15,000 bedarbių iš jų prie
glaudų ir juos išvaryti dirbti 
laukuose. į darbus jie esą bu
sią nuvežti nemokamai.

iššaukti karų ir tautų sąjun
gai teks ją pasmerkti, o Itali
ja už tą pasitrauks Iš tautų są
jungos, tai tautų sąjunga ne
daug ką praras, nes Italija Iki- 
šiol niekad išlikrųjų ir noko- 
opernvo su tautų sąjunga, bet 
viską stengėsi išgauti tik įžei
dinėjimais ir grūmojimais.

Morgano vizitas 
Baldwinui sujudino 

darbiečius

KAUNAS.— Tariamasi apie 
išnuomavimą poros laivų, ku
riais norima nustatyti tiesioginį 
frachto susisiekimą tarp Klai
pėdos ir Viduržemio juros uos
tų. Manoma, kad užtektų esa
momis galimybėmis kas dvi sa
vaites siųsti juros keliu* Lietu
vos eksporto frachtą minėta 
kryptimi į Belgiją, Franciją, 
Ipaniją, Italiją, Alžyrą, 
tą, Palestiną ir taip pat 
nai gabenti { Lietuvą.

Grolsor 
Iš visur 
Iki bu h 
hu Lon-

olėn. Danzigas 
tą pagalbą, bet 

Vokietijos na-

Jai nerupi jokis teisingumas, bet vien rupi 
neprileisti Italijos-Abysinijos karą. Daro 

susitarimus be Abysinijos žinios

tolygus
unijos hu

JISINKING, Miinchiiokuo, r. 
1.—Japonų žinių agentūra Itan
go neoficialiai apskaičiuoja, 
kad daugiau kaip 1,000 žmo
nių žuvo dideliuose potvyniuose 
Antung apygšardoj, Manchuo- 
kuo valstybėj. Padėtis gerėja, 
nes vandenys jau pradeda at
slūgti.

Kanada bedarbius 
varo dirbti 
laukuose

Jurbarke viskas daug 
giau kaip Kaime. Kainų 
kytojo* akis į ten turėtų būti 
nukreipta. Darbininkai uždirba 
mažiau ,o mokėti už maistą tu
ri brangiau. . v*

TEMPLE, Tex., r. 1. 10.— 
ar 15 perėjūnų bedarbių žuvo 
susidaužius ir sudegus nušoku- 
siams nuo bėgių tavoriniam 
traukiniui. Apie 20 žmonių li
ko sužeista.

KAUNAS.—-Valstybės taryba 
jau pabaigė suredaguoti naują 
įstatymo projektą pagal kurį 
ateityje numatoma nuteistuo
sius paprastu kalėjimu neka
linti, o uždėti priverstino dar
bo prievolę valstybės naudai. 
Esą įstatymas vadinamas darbo 
prievolės įstatymas, šioji prie
monė nuteistiems paparastuoju 
kalėjimu nemanyta todėl, kad 
paprastasis kalinimas labai 
nuostolingas valstybei ir kaipo 
bausmė naujoviškais suprati
mais neatsiekia tikslo.

rugp.
Heyward, 6 metų 

vaikas, pasimirė nuo įkandimo 
nuodingo voro—black widow.

Danzigas didelėj be 
doj, paskelbtas gra

vr M į W 4

sos stovis

Įves verstinų darbą 
visiems kaliniams

WASIHNGTON, rugp. 1. — 
E. P. Cramer, New Jersey ap
garsinimų kompanijos vedėjas, 
prisipažino senato lobby komi
tetui, kad jis sumanęs ir vedęs 
visuomenės aptarnavimo Hold
ing kompanijų “pašnibždų” 
kampaniją prieš prezidentą 
Rooseveltą, kad buk preziden
tas pamišęs.

Nauji patvarkymai 
Illinois automo

bilistams

TEI^AIVIVAS. Elta.— Bir
želio 27 d. Telavive įvyko Lie
tuvos Palestinos eksporto im
porto draugijos steigiamasis su
sirinkimas. Pirmininkavo drau
gijos a sumanytojas, N. Igovs- 
kis. Konsulas Rachmilevičius 
padarė platesnį pranešimą apie 
draugijos svarbą prekybos ry
šiams tarp Lietuvos ir Pales
tinos . išlpėsti ir nurodė plačius 
galimumus tokiai draugijai 
sėkmingai veikti. Buvo pasi
keista nuomonėmis dėl draugi
jos formos ir Įveikimo būdų. 
Po trijų valandų pasitarimų 
buvo nutarta įsteigti akcinę 
bendrovę su minimaliu 10,000 
Palestinos svarų registruotu 
kapitalu ir bi/vo išrinkta 7 as
menų pradininkų grupė, kuri 
kitam posėdžiui turės pateikti 
smulkesnį bendrovės įsteigimo 
planą ir nustatyti akcijų dydi.

Austrija įsake heim 
wehrui nesikišti 

į politiką

Italija atsisako pri 
sižadėti neskelbti 

karo

SPRINGFIELD," III., r. 1.— 
šiandie įėjo į galią visa eilė 
naujų patvarkymų Illinois au
tomobilistams, svarbiausi kurių 
yra uždraudimas “hitch-liiking” 
—prašyti pavėžinti. Nelaimės 
turi būti raportuotos bėgyje 24 
valandų. Taipjau uždedamos 
naujos didelės bausmės už va
žiavimą girtiems esant Be to 
automobilistų negalės teisti tai
kos teisėjai ar policijos magis
tratai. Tas apsunkina baudi
mą automobilistų mažuose 
miesteliuose, kur iš to pasidarė 
tikras raketas. t.

Tautų Sąjunga Rūpinasi 
Ilk Talkos Išlaikymu

1,000 žmonių žuvo 
dideliuose Manchu- 

kuo potvyniuose

KAUNAS.— Šiomis dienomis 
A. Panemunėj priešlėktuvinės 
apsaugos štabas paskelbė, kad 
dirbtuvėms reikalingi kvalifi
kuoti darbininkai. Netrukus 
j tą pareikalavimą iš visų Lie
tuvos vietų tiek daug prigužė
jo kvalifikuotų darbininkų, kad 
priešlėktuvinės apsaugos štabo 
viršininkas dabar nebežino kaip 
jais ir atsikratyti.

Plėšikai nušovė 
daktarą

tu pasmerkdamas ir visą . val
džios politiką. Manoma, kad ir 
daugiau ministerių pasitrauks 
iš kabineto.

JįttlOOKLYN, N. Y,, rugplučio 1 d., 4:30 vai. po
piet, —. (Telegrama) Dar vIm tebelaukiame. Praneši
mai rodo, kad dar už dienos oras viršum Europon bus 
tinkamas, •

Dabar yra audrų virš Newfoundlando. “Lituani- 
ca”, gal būt, pakils šeštadienį.

WASHINGTON, rugp. 1. — 
Atstovų butas jau tretį kartą 
atmetė pasiūlymą panaikinti 
bereikalingas visuomenės ap
tarnavimo įmonių Holding kom
panijas. .

Pasiūlymas atmestas 209 
balsais prieš 155.

LIETUVOJE PERDAUK 
LIFIKUOTŲ DARBINIKŲ

PEO1UA, 111., rugp. 1. - 
Gęrald Thompson, 27 m., ki 
ris buvo teisiamas už išgfld 
nlmą ,ir 
mergaitės 
mirčiai.

Jury mirties nuosprendį iš
nešė vakar vakąre lik po ketu
rių valandų tarimosi.

Teismabutis, '.kuris būdavo 
kimštinai prisikimšęs žmonių 
laiko bylos nagrinėjimo, buvo 
veik Visai tuščias skaitant jury 
nuosprendį.

Jury nepaklausė gynėjo tvir
tinimo, kad kaltinamasis yra 
per paveldėjimą lytinis pami
šėlis, negalintis savo suvaldyti.

Thompson prisipažino ne tik 
išgėdinęs ir nužudęs Mildred 
Hallmark, bet išgėdinęs ir dau
gelį kitų merginų ir moterų. ;

Komiteto pirmininkas šen. 
Black prisiminė, kad šiemet pa
vasarį buvo pradėta pašnibždų 
kampanija prieš 
kad jis buk sergąs ir pamišęs. 
Apie tą kampaniją buvo suži
nojęs ir pats prezidentas.

Prispirtas prie sienos Cramer 
prisipažino, kad jis ir sumanęs 
tą kampaniją, tikslu sutrukdyti 
priėmimą biliau panaikinimui 
Holding kompanijų. Tečiaus ta 
kampanija neatnešė naudos, 
nes niekas piktiems liežuviams 
neįtikėjo.

ADDIS ABABA, rugp. 1. — 
Ethiopia, kuri mišias! karui 
už savo nepriklausomybę, su
sirado sau draugą tolimoje Avė- 
W andl.e hp0.1?“'
R Įrašyta prekybas sutartis. Ma
noma, kad dabar ginklų Aby- 
sinįja įgalės gauti Švedijoj.

'Kariu atvyko ir naujas Jungi. 
Valstijų prekybos atašė En- 
gert.

Abylnijos ruošimasis karui 
daroMi vi» smarkesni#. Visi 
gyventojai, nuo senių iki, taip 
sakant, pusbernių, yra lavina
mi karo pratimų ir yra ruošia
mi karui, šiaip Abysinijos sos
tinėj yra ramu.

BUCHARESTAS, r. 1. 1— 
Prekybos ministeris Strunga

DANZIGAS, rugp. 1..... Dan-
zlgo sonatas šiandie nutarė 
paskelbi I grąHoh stovĮ laisvu
mo Dnnzlgo miesto Ir visojo jo 
teritorijoje Ir sutelkė nepapras
tus galins sąvo prezidentui Ar
tini r Grolsor .

Pasinaudojant tomis galiomis, 
kad užtik rlptl miestui maisto 
Išteklių, prezidentas 
atidarė Dnnzlgo sienas 
importavimui muisto, 
Išspręsti muito ginčai

Tikimasi, Kad Dar Už Dienos 
Oras Europoje Bus Geras

VIENNA, rugp. 1. — Fašis
tinei heimwehro armijai, kurini 
komanduoja vicę-Rfincleris prin
cas vop Stnrhemborg, liko |sa* 
kyta nesikišti į politiką.

30,000 ginkluotų fašistų li
ko įsakyta pasilaikyti sau po
litines nuomones, nes valdžia 
yra užtektinai stipri vykinti 
savo politiką ir bei ginkluotos 
pagelbos.

Spėjamą, kad tai yra pirmas 
Austrijos valdžios žingsnis prie 
atsteigimo draugiškų ryšių su 
Vokietija, nors Austrijoj jau
čiamas didelis pasipiktinimas 
delei nacių nuožmios kampani
jos prieš katalikus ir žydus.

Tokia Jo žygis yra 
panaikinimui muitų 
Lenkija.

Danzigas Jau senai pergyve
na didelius keblumus ir turi 
didelių finansinių vargų, Uolai 
ko Jis turėjo uždrausti Išgabe
nimą Dnnzlgo pinigų, kam 
griežtai pasipriešino Lenkija, 
Bet padėtis mieste no tik ne
gerėja ,bot miniotos eina blo
gyn.

Dabar paskelbtasis grąsos 
stovis nėra karinio pobūdžio.

(Lenkija buvo pasiūliusi 
Dnnzlgul savo pagalbą, nes jis 
ekonominiai priklauso nuo Len
kijos. Bet už tą pagalbą, Dan- 
zigag butų praktiškai patekęs 
Lenkiu kpn 
sutiko, priimti 
paskui,/ moty-, -----
eini susigriebė ir |sakė papri* 
gUl Lenkijos pasiūlytą pagelią 
atmesti. Tečiaus ir pati Vo
kietija jokios pagelbos Danzi- 
gui negali suteikti, nes pati 
yra ekonominiai ir finansiniai 
susmukusi.

' KAUNAS, 
pasamdyta Latvijon musų 4900 
žemės ūkio darbininkų. Buvo 
išvykę žymiai daugiau, bet dėl 
nepakenčiamų gyvenimo 
gų turėjo grįžti atgal į 
tėvynę.

GENEVA, rugp. 1. —Tautų 
sąjungos tarybai pranešta, kad 
Mussolini atsisako duoti bot 
kok| prižadą neskelbti karo 
Ahysinijal.

Mussolini taipjau* nenori pri
imti tarybos pasiūlymą, kad 
Italija ir Abysinija pasiduotų 
nrbrcracijai, tarpininku ujnnt

iljai ir Francijai. Jis ne
nori,! kad Abysinija dalyvautų 
derybose lygiomis teisėmis.

Mrs. Olga Cirina, 38 m. iš Brooklyn, N, Y., teisme. Ji yra 
kaltinama kartu su savo meilužiu John Parades, 40 m. (kairėj) 
nunuodijusi savo vyrą, kad gauti jo $5,000 apdraudę.

Dotroltletės Jackson, Millor IrJackson su, savo advokatu 
Fitzgorald. Jos buvo prislpažinuslos kartu VVillIam Schwoltzer nu- 
žudžiuslos No\v Yorko advokatą llovvnrd Carter Dlcklnson. l)a-

JURBARKE VISKAS PER 
BRANGU
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LONDONAS, rugp. 1. — Del 
Now Yorko bnnkloriaus J. P. 
Morgano apsilankymo pas pre- 
mierą Baldvvin pastarą jam gal 
teks aiški n intls atstovų bute, 
nes tas Amerikos bankieriaus 
aplankymas (Anglijos premje
ro Ir abiejų ilgas pasilarlmiiM 
sudomino darbiečius ir jie no
ri žinoti apie ką jiedu tarėsi. 
Ypač btiH klausiama, ar su Mor
ganu buvo kalbėtųsi apie Jungt. 
Valstijų darytus amunicijos 
prekybos tyrinėjimus, laiko ku
rių Anglijos ambasadorius 
Lindsay prašė valstybės sek
retoriaus liuli prašyti komitetą 
neskelbti slaptų Anglijos val
džios susirašinėjimų su Mor
gano firma.

Darbščiai tarp kitko klaus, 
kęjjel Anglijos vajdžlg tąip kto 
Vhi rūpinosi užslėpti savo ko
respondenciją.

Čia dedanu vlšOR pastangos 
dėprileisti ’imnašių tyrinėjimų 
Anglijoj, bet darblečiai irgi de
da visas pastangas priversti 
daryti tyrinėjimus ir Anglijos 
ginklų ir amunicijos prekybos,

GENEVA, rugp 
ių sąjunga gyvuja no tiek 
tam, kad vykinti tarptautinį 
teisingumą, kiek n|wugoti pa
saulio taiką”.

Dar niekad tas tanių sąjun
gos nusistatymas nebuvo tain 
aiškus, kaip laiku šio tautų są
jungos tarybos posėdžio.

Jeigu tautų sąjungai butų 
rūpėjęs teisingumas, tai ji bu
tų senai pasmerkusi Italiją ir 
jos Mussolini už puolimą aby- 
siniočių.

Bet kadangi vyriausias tiks
las yra tik išlaikyti taiką, tai 
valstybės nesirūpina smerkti 
Mussolini, kiek stengiasi j j |wr- 
kallnUi,

Viskas čia daroma su dideliu 
sugnbumu. Friincijos promio- 
rns luivnl patarė Ethiopijos de
legacijos patai'ėjul, Frnnfeįjos 
juristui Jexe prikąsti savojo- 
žuvį, nes jis darą 
pačiai Francijai.

Pagalios, ir patys abysinte- 
čiai, bent laikinai, sutikę pasU 
duoti Anglijos vadovybei,-Ang- 
lai, kurio jau turėjo savo pla
ną pariAkšę, mielai užleido La- 
valiui, kuris mėgsta vaidinti 
taikintojo rolę, paruošti savo 
formulę (kuri betgi jau senai 
buvo paruošta ir italų patvir
tinta).

Tuo sumanymu, Itnlijoa-Aby- 
sinijos ginčas jialiekamas iš
spręsti Anglijai, Francijai ir 
Italijai.

Anglai prie to projekto pa- 
siųlė tik savo pataisą,— kad 
tose derybose dalyvautų ir 
Etluopia, bent iki taryba susi
rinks rugsėjo mčn. O iki to lai
ko abi puses turi pasižadėti 
pildyti tautų sąjungos statu
tą ir nestverti ginklo.

Jeigu keturių valstybių de
rybos niivo neduotų, tai tada 
taryba turės teisę perkratyti 
visą klausimą.

Lavai su tuo sutiko. Aby- 
siniečių visai nebuvo ir klaus
ta. Bet Italijos delegatas susi
griebė ir pranešė negalys pri
imti pasiūlymo be pasitarimo 
su savo viršininku Ryme.

Lavai, apsidžiaugęs pasise
kimu, pasisiūlė pats asmeniš
kai pasikalbėti su Mussolini.

Ir nuo to laiko įvyko eilė 
pasikalbėjimų telefonu tarp 
Genevos ir Rymo. Bet ir Mus
solini, matyt, nori laiko apsi- 
svarstymui. Tad ikišiol dar nė
ra gautas galutinas Rymo at
sakymas. Jei Rymas sutiks, 
tryl»os posėdis galės ir baig
tis. Jei Rymas atmes, tai vėl 
viską išnąujo teks svarstyti ir 
tartis paslapčiomis.

Tečiaus jau pradedama jaus
ti, kad jei Italija ir užsispirs
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ADVOKATAI
GAH

AKIU SPECIALISTAI

AKUŠERES

Laidotuvių Direktoriai
siaučia

TeL Ofice Wentworth 6880

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

9252 
prie

tvorai of i
Untort 

olTnimlvo
dogs" 
laiku

Radio pikniką 
laiką praleisi- 
paremsite Lie- 
programų pa-

Lietuvių Radio Va 
landos Piknikas

Ji yra 
• nuo-

Ofiso Tek Boulevard 5918 
Re*. Tek Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St 

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

Nedalomi* pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halstod St, 
Tok Boulavard 1401

Kiti Lietuviai Daktarat

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

Aventadieniste nuo 10 iki II 
l*hnne Rnuleverd H4H*

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dcntiatal

Allcghcny County 
(X Frede vieką* 

Jennncttc

Dr. T, Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiui* 0086 

Ofiso valandos nuo 8-4 ir nuo 
0*8 v. v. Nedalioj pūgai sutarti

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

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

Tek Seeley 7880
Namų telefonas Brunsvrjek 0597

(Lcngnc fov Šovini 
Principaliu kalbėtoju 
Steponas Raushcubmdv 
yra 
komisijai tyrinėjant ginklų Ir 
amunicijos išdirbysčių veiki-

PENNSYLVANIJOS SECURITY LYGOS 
KONVENCIJA

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

I^ygos viršininkas Steponas Raushenbush buvo 
svarbiausias kalbėtojas. Atakavo Naujosios 
Dalybos darbo programa dėl žemu algų mokė

jimo ir graudeno gresiančiu karo pavojum

Lietuviai turėtų pa
remti teisėjos Lois 
Mary McBride kan

didatūrą

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

Dabartine konstitucija
“Tai vra tikra demonstraci

ja su NRA, kuri parodė, kad 
dabartinė šalies konstitucija 
neleidžia nieko daryti ekono
mijos srity darbininkų gero
vei, ir išrodo, kad durys pro
gresui yra uždarytos. Aš bi
jau, kad VVagnerio industrijos 
su darbininkais santykių bi- 
lius susilauks to paties liki
mo, kaip ir NRA., arba Guffy 
bilius anglių kasyklų regulia
vimui.

“Darbininkai yra penimi vi
sokiais Ilipokritiškais paža
dais, nelyginant kaip kad Vo
kietijoj, kur visko buvo žada
ma.

Politinės partijos, pirm da
riusios skambius pažadus ir 
rašiusios radikališkas platfor
mas, turėtų pasirūpinti patai
symu dabartinės šalies konsti
tucijos, kad aukščiausias teis
mas mesti negalėtų į šašlavy- 
ną kongreso priimtus įstaty
mus.

Pennsytvanuos Security Ly
goje yra susispietę liberališki 
universitetų profesoriai, palai
kantys draugiškus ryšius su

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas RenabUe 7866

tljoj, WtdlHbui 
(tavo tikru vedybų 
Cla pabėgę iš mimų nopllmi- 
n iečiai valkui Ir incrgtillėH 
nuvažiuodavo Ir lipni vendu vo, 
Žinomu, tokion vcdyhoM baig
davos (eimnuone, lešktuil nki- 
ryhų, arini pnninieilinuone.

PanidnrbnvuM lelnėjivl Mc
Bride, W, Va. viilnlijon legln- 
luluroj buvo IneSlun Ir prlilin- 
liin u1111nkuman biiiiin • Ir

rukelun 
Teisėju

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

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

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

7 fld 8 vai. HediL nuo 10 iki 12
Rus. Telephone Pieša 2460

mėj Morganų, plieno magna
tų, anglių baronų, didžiumoj 
Inos kontraktus pripažino, Iš
imant vieną, kuria nenutiko 
su nuomone, Imk “yollow 
dogą" kontraktai nuliuką su 
konstitucija, Toks aukščiausio 
teismo nuosprendis buvęs 
litaurus konstitucijos IŠnivki- 
niinas.

Darbininkų unijos 
stato savo žmogų į 

kauntės komisio- 
nierius

A.L.Davidoni8, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

TėL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

tęsėsi 
iki pagalios 

loginiai liroj Ir sena- 
prihnlas Įstatymas 
panašius kontrak-

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cormak Road (W. 22 Ht.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6.

Vakarute: Panodfllio. Sorodon ir 
Pfltn.včios 0 iki 9 

Totefonas Cnnal 1175 
Nnmiil: 0459 H. Rockwell Street 

Telefonas Ropubllc 9600

ILL.
NDOSi

UJO vaL 
I iki 11

Dr. Strikoi’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 Ho. ASHLAND AVĖ.

Ofiso valu Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
vak, Nerišlioj jmgal sutarimu 

Ofiso Tol.: Boulovard 7880 
Namų Tfl, Prospect 1980

Noru 
l'lllllt
II l'llt), ___ ... .......
įlIHHll HlluNAIflIlMhiM II 
Dėlto i 
«Uluk V lotini

Mll.K

ŠVIEŽIAS I’ASTEUUIZEI) 
PIENAM YKA UK1UAUM1AS 

DfiE VIRIMO

DR. J. E. S1EDL1NSKIS
LTOiEffilta

DENT1STA8 X-RAY 
ARCHER A V.. Cor, Frnncteco 

offics Luf. B600: res, Virg, 0609

"Yellovv dogs" kontraktai 
yra žinomi tuo, kad darbda
viai, samdydami darbininkus, 
priverčia darbininkus pasira
šyti pasižadėjimą, kad jie nie
kados nestos Į uniją, saugo
sis unijos organizatorių. Ir Jei 
darbininkas prasižengdavo lai 
sutarčiai, tai darbdavis Išmes
davo j j iŠ darbo kaipo padary
tos sutarties uesilaikantĮ 

Kova dėl panaikinimo
o\v dogs" kontraktų 
icr eilę melų 
valstijos 
e buvo

PITTSBURGH, PA„ liepos 
28 d. šiomis dienomis 
Moosv T emple svetainėj Penu. 
Stcurlly Lcngue įniko konven
ciją, kur yra formaliai atsto
vaujamos CcntralinČR Darbi
ninkų unijų taryboa iš seka
mų vietų: 
Armslrong 
town, BrosviLSvlIlc, 
SiH'ial Security Lygus iš Fuy- 
eltc County, Mnnongaltvla klo
nio, Allegbeny County ir Ly- 

SocIaUam Teisingumui 
Justicc). 

buvo 
kuris 

pasižymėjęs J. V. senato

Dr?nTVea8 
Dentistas 

4645 8o. Anhland Avė, 
arU 47th Htrwt 

Valandos nuo 9 Iki 8 vakarą 
Hnrvdoj pagal sutarti.

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

vlų (urbut yra 'žinomu teisėja 
l.ois Mary McBride. 
gera lietuvių ((raugė ir 
širdį visuomenės darbuotoja. 
Ypatingai yra pasižymėjus gel- 
bčjimu žmonėms šeimyniniuo
se reikaluose, katriems prisci- 
na atsidurti teisme, arba jau
nuolių prasižengėlių gelbėji
me.

Teisėjo McBride yra pasižy
mėjus kovotoja prieš vadina
mas ‘‘hasly marriages’’ — ve
dybų raketos, kur nelabai tol 
nuo Pittsbųrglio, W. Va. vals-

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmą* ir širdies ligos jo 
specialybė

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

1638 So. 56 Avė. 
Phone Cicero 3656

Office 4930 W. 13 St
Cicero 49 . . _ .

Ofiio Tek Calumet 6898 
Res. TeL Diesel 9191

Dr. A. A. Rotfi
Rusas <

Moteriškų.
chroniškų

Ofisą* 8162 So.
arti 81*t Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vak. N 
dšliomi* ir šventadieniai* 19—12

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

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo perstatytas pats Kūne, Pil
niausiai jis padėkavojo pir- 
nesniems kalbėtojams už ati
davimą jam kredito ir orga
nizuotiems darbininkams, kad 
jie juo pasitiki. Pareiškė, kad 
jisai stato žmonių teises virš 
nuosavybės teisių ir kad jis 
esąs Įsitikinęs, jogei reikia 
remti prezidviilą įBoosevellą 
kovoj už žmonių teises. Ir kad 
kova už žmonių teises ir prieš 
reakcionierius dar nesiliaigia, 
bet tik prasideda. .Ii turės ei
ti iki reakcionieriai bus nuga
lėti ir galia taps atimta |š Inu- 
bonų- J

Estradoj sėdėjo, krtipo gar
bės svečiai, konsulmanas .John 
11. Huslon, kuris kandidatuo
ja kaipo Rccorder of Wills, 
konsulmanas Thomas J. Gal- 
lagher ir kiti demokratų par
tijos darbuotojai.

— 5. Ba/canos.

Tel. Boulcvnrd 6914 Dleng Ir Nuktl 
Ofteo Vulando* nuo 2 Iki 4, nuo 7 
Iki 8:80 v. Nfflšl. nuo 10 Iki 12*. m.

, fDr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OI1.M 1. R,»tdemM« 
8335 So. Halsted St 

CBICAGO, ILL.

Lietuvių Radio piknikas 
Įvyksta rugpiučio-August 4 
dieną Amšejaus farmoje, tuo
jau už McKccs Rocks, Moon 
Run Road važiuojant.

Šis piknikas bus tikrai Įdo
mus. .Jono Vainausko Radio 
orkestrą grieš Įvairių šokių 
muziką, bus žynius kalbėto
jai, jų tarpe Pittsburgh’o mie
sto konsuhnan J. M. Huslon, 
Dr. Kcrr miesto kontrolerius, 
ir teisėjas Musmanno.

Musų gaspadinės pagamins 
gardžių valgių, na, o šeimi
ninkai pamylės visus Įvairiais 
gėrimais.

Bus ir jaunuolių muzikan
tų kontestas. Geriausia atsižy
mėję gaus dovanas ir progą 
pasirodyti Radio programų 
pildyme. Visi jauni muzikan
tai, kurie norite konteste da
lyvauti, kreipkitės Į P. DargĮ, 
šios programos vedėją.

Atsilankę Į 
netik linksniai 
te, bet taippat 
tuviškų Radio 
laikymą.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OfiMUN ir Rozidonolja:
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo » Iki 10 ryto, nuo 
iki 8 po piet. nuo 6 iki 8:80 vak.

knadien. N*dSliomi* nuo 11 iki 1 p.p. 
M LAFAYETTE 8061.

l)i\ Kmt City Conlrollcrj Jin 
kalbės Lietuvių Radio 
ke rugplučlo 4 d,

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 l 

CHICAi 
OFISO V ________

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo g fld 4 
vgL po pietų ir nuo 7 fld 8^“ 
vakaro. Nedšliomi* nuo 10 
™taDdWS*Mn)WAY 2880

tai eiti Į militarę tarnystę. Vi
si kmiskriptuojami, o jei ra
sis tokių unijų lyderių, kurie 
nenorės sutikti su šitokiais pa
tvarkymais, tai jiems bus pa
siūlyta važiuoti Į Fort Laeveii- 
xvorth kalėjimą.

Kalbėtojas sakė: “Jus išsi- 
gąstumet, jei aš jums pasaky
čiau, kiek yra Wasliingtone 
augštų valdžios viršininkų, 
kurie netik mano, bot yra Įsi
tikinę, jogei vienu metu lai
kotarpiu yra neišvengiamas 
Europos ir pasaulinis karas, į 
kurį ir Amerika busianti įvel
ta, jei greitu laiku kongresas 
nepriims Clark-Ney neutralu
mo biliaus".

Pirmiausia kalbėtojas 
tė fedcralės valdžios viešųjų 
darbų programą, kurs siūlo 
bedarbiams "prakaito dlrptu- 
vių a lygi n imą" (svveelshop).
Pasak kalbėtojo, keturių bili
jonų dolerių viešųjų darbo 
programas, kur bus mokama 
lik prakaito dirbtuvių algos, 
atsilieps ir ant lų industrijų, 
kur darbininkams yra moka
mos kiek žmoniškesnės algos. 
Tenai irgi bus mušamos algos 
iki to žemumo, koks bedm- 
biams vra mokamas. Tated 
skaudžiai pajaus organisuoti 
darbininkai.

Toliau kalbėtojas pareiškė^ 
kad karės departamentas, at
sitikime karo, yra pasiryžęs 
sunaikinti visas darbininkų 
unijas. Esą. bus pasakyta 
darbininkams eiti dirbti už 
tokį atlyginimą, koks valdžios

Pitlsburgbo ir Allcgh?ny 
kauntės darbininkų unijos, va
dovaujamos Ccnlrnlinės Dar
bininkų Unijų Tarybos, stato 
John J. Kūno kandidatūrą į 
knunlės koinisionierhius urė
dą. John .1. Kami yru presma- 
nų unijos žmogus ir yra jau 
pasižymėjęs Pennsylvnnijos le- 
gislaturoj kaip kovotojas už 
panaikinimą "yeliow 
kontraktų. Dabartiniu 
jis yru Pittsburgho miesto ta
ryboj. Ir čia pasižymi kovoje 
prieš visuomenės tarnybos 
kompanijos ir stoja už darbi
ninkų reikalus.

Liepos 30 d. darbininkų 
Unijų Cvnlralinė Taryba bu
vo surengus didelj mitingą 
VVest View parke, kurs buvo 
užvadintas "Kane. Dny". lin
ine mitinge oficialiai buvo pa
skelbta, kad John J. Kane yra 
kandidatas Į kauntės komi- 
sionieriaus urėdą ant demo
kratų tikieto.

Mitingą atidarė Frank R. 
Cummings, prcsinanų unijos 
prezidentas, ir pirmuoju kal
bėtoju perstatė anglėkasių 
unijos distrikto 5-to preziden-

Patrick T. Fagen, kuris su
kalbo] pranešė, kad Kane 

darbininkų unijų kandi- 
koinisionic- 

urėdą. Pasak Fageno,

Dr. C. K. Kliauga 
Dentfata*

Vnlando* nuo 9*9
2420 WchL Marųuetto Romi
urtl lentom Av«. Homlock 7828

DR P. IAGMIN 
DENTI8TAH 

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

1016 ATTO BOULEVARD 
Pan. Scr. PCtn. Sub. 10-8 vai. vak.

Tel. ChicaRo Hei«h|s 1131

LAIDQTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvai* Išmoksimai*

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Tolonlionos Boulovard12800

JOSEPH J. GRISK
Ir e

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashtend Avunuo, 
IIom. (1515 H. Rockw«ll Ht. 
Totenhono: Rooubllo 9728.

Re*. 1227 S. 50 Ava., Cicero 
Toteohono: Cicero 5895.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

MIoNto ofteite—127 N. Donrborn St
Kainb. 1481-1484 “ ~ ..............
Namu oITmhm ___ _ _
VulandoN vakarute nuo 0 Iki 8:80, 

Tol, Boulovard 1810 
Kotvlrtadionlnte Ir Sokmadienlate

vo 
vra 
datas Į kauntė 
riuus 
darbininkų unijų kandidatas 
neduos jokių pažadų apie nu- 
mužinimą taksų. Neduos nė 
kitokių tuščiu pažadų, kurių 
negalima ištesėti. Ypač apie 
sumažinimą taksų, tai nė kal
bos negali būti 
bedarbė, kada reikia maitin
ti bedarbius, kada yra reika
lingi viešieji darbai.

Tačiau jis galįs užtikrinti, 
kad jei John J. Kane bus iš
rinktas, tai organizuotų dar
bininkų teisės butų apsaugo
tos viešuose darbuose. Kad 
kauntės darbininkams nereik
lų dirbti po 12 valandų, kaip 
kad prie dabartinių komisio- 
nierių praeitais metais darbi
ninkai buvo verčiami dirbti 
po 12 valandų parkuose, aki
vaizdoje bedarbės, kuomet be
darbiai laukia nors po kele
tą valandų gauti progos pa
dirbėti.

Antruoju kalbėtoju buvo 
teisėjas Musmanno, kuris kan
didatuoja į Valstijos aukščiau
sio teisino teisėją ir kuris yra 
remiamas organizuotų darbi
ninkų. Jis pabrėžė, kad dar
bininkai turi dalyvauti poli
tikoj ir ginti savo tieses ko
vodami už šviesesnį rytojų. Be 
to, priminė, kad Kane yra ver
tas pasitikėjimo ir rekordas iš 
jo darbų pats už save kalba.

Palietė organizuotų darbi
ninkų kovą už panaikinimą 
“yellow dogs“ kontraktų, ku
rioje Kane lošė vadovaujamą 
rolę. Paaiškino, kad tie “yel- 
low dogs“ kontraktai buvo 
pasiekę aukščiausį valstijos 
teismą ir teisėjai, būdami įtek-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tsl. Yard* 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivai: Akla 
Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

WcllMhurgo vedybų 
lapo piiiudklnliiH, 
McBride yni daug darbo pa- 
dėjiiH Išgavimui žeidimo vielų 
viilkaniN, tirštai apgyvcnluoHv 
darbininkų dhlrlkluoso.

Todėl teisėja McBride prašo 
lieluvhiH paremti Jom kandlda- 
urą prlinurėNo (nominacijo

se) rugplučlo 17 d. JI yru 
int abiejų tlkictų, demokratų 
r republlkonų.

Tcteėjn McBride nežada nie
kam Jokių Mpeclallų malonių 
(tavom), Jei JI bus išrinkta. 
Bet JI yra paNlryžUH darlmollM 
taip, kaip Ir Iki Šiol, t. y, gel
bėti žmonėms šelmyninhioMc 
relkahioNe.

darbininkų unljomte, ir Lygu 
ypač pagarsėjo nuo profeso
riaus Turnvr puiluoNuvImo iŠ 
Pitlshurgho Univomileto dėl 
veikimo joje.

— S, liak'anas.

GERESNIS SKONIS Dft!
VISŲ VALGIŲ

iiiivniliiohijK <101 Mi'yiio luitu* 
Miliuliu fiVit'*l<» |)I|HU1|||<|NIIU|II 
dilini: Itml JlM yni |IIH|ftlA*lll* 

ll»l<‘« MlllHllhl'lItL 
nitili>r.vM iiiiMohiniija j| tiirnil 

‘ nruMHi.

rODNDA'l'HIN

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IS RUSUOS
Gerai lietuviams finom** p*r 88 

pietus kaipo patyrų* gydytoja* chi
rurgas Ir akušeri*. .

Gydo staigia* ir chroniškas Rga*. 
vyrų, moterų k 
Jauslu* metodu* X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 val« vakar*.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

— <S. Dakanas.
*11 MSB III III z am KI ■ «*

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH) 
People who get and liold Jobe 

keep tlieir breatli agreeabla
Ulth th« l>Mt to ohotmn irom tlioim dnya. ern- 

IįHoyorM htvor tliu ihitmoh who Im iiiomI altrno- 
Ivti. J n btiiilnunN litu mm Iii thu nouImI worli1, 
mlItoMlu (unpltmiianb brputli) lu cuhNidarud thu

ly uvuryliody tiųfTnru from thls 
lllon «( uoinu t lino or otliur— 
ulurly (linu thoy tlil.,k. Forinun* 

....... ...... . imilklim Hltlnpod by tliu tooth 
bru»h 1h tliu (jaunu of inonl unutm. Duimyitig 
U»otli nnd poor dlKoutlon hImo gaunu odom.

Thu (pilnk, |dun«Anl) wny to improvo you« 
bruiith Im to tino LlMturlno, tho ipilolt duoduraut, 
vvury inomlntf and uvurv nlglit.

IjlHtorlnu Imliu formontatlon, a rnnjor <mum> 
of odoi'H, and ovunioiiiou thu odom thuinuolvoH. 
Your brimlh bui'oinvu uwuut and UKruuublo. lt 
-vili not olfund othuru.

lt yoti vnluu ypur job and your frlnndu, ūmo 
{Murino, thu uūfu antliiuptlc, roKUlarly. Lunį- 
bort l’huriuaiMU Company, Ht. LouIm, Mo.

Don't offend others • Check 
halitosis wlth LISTERINE

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street____________ ’t Phone Canal 6174

S. M. SKUDĄS
718 West 18th Street_________ Phone Monroe 3377

T I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

Mrs. Anelia K. Jarusz
> Physical Therapy
Barid Midwife

6630 S. We8tcrn 
Avo„ 2n<l floor 

Homlock '

Patarnauju 
gimdymo namuo 
se ar ligoninis*, 
duodu massage 
electrlc treat- 
ment ir magne* 
tie blanketBirtt 
Moterims ir mer

ginoms patari* 
mal dovano!

l’d. Centrui 4411-2 
11323 Ho. Hutetod Ht.

Boulovard 1810

pagal sutarties,
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įurgh’o Naujienos
IKAI garais, žmonės traukė alutį, 

degtinę ir vaišino vieni anl-

ikų
šnekučiuodamiesi tarp savęs 
Teko palsebėti ir Povilas Dar

I, PA

u, kaip gali

'ėjo laimės be

ims vra žino
si lietuvių į 
parapija ren-

i Adomo Sod
ini ies Lietuviu 
tė — Lietuviu

su Pillsburgho žymes<‘i Jų 
nials 
ginusia jų kalbos sukos apie 
“bendrų” frontų. Bet ar bu
vo sulipintas bendras frontas, 
ar ne, lai to aš vis dar neži
nau. Tačiau diskusijos buvo 
draugiško pobūdžio prie alaus 
stiklo.

nikų su Lietuvių — (Jkrainų ~ ~

KS Z!.£. Gėlių darželiai Lie
tavojenigų ir buvo diskusuojama 

įvairus gyvenimo klausimai. 
Ypač politika ir North Sidės

Tačiau ne
kilo tos dis-galėčiau pasakyti,

baigė gera nuotaika.

Teko nuvažiuoti j Lietuvių
įvažiavau į 1 k. » i . " ' uuu
Mat teko gir-|tuv,M M()k‘s,° Draugystes pik- 
Sidės lietuviu I nikv‘ <>,ia ,ni ’nu visni kiU)ks 
as bu™ bibni <««!>
i netik N'orth I ^j"111 "««• k«i|,- pnrapijos pik- 
lažnyčioj, bet

Mumį poetai, eilių rašytojai 
savo rašiniam neretai randa 
medžiagos tame rūpestingame 
ir toje meilėje, kuria lietuvai
tės prižiūri gėlių daželius. Ir 
ištik rujų, kai važiuoji ar eini 
per kaimų, lai nematai los 
seklyčios ar tokios trobos, ku
ri nebūtų apsodinta įvairiau
siomis gėlėmis. O los gėlių 
spalvos, tas jų kvapas tai ža-

bažnvčiose.
pamatyti. ar

nike. Mat, šis piknikas ne
buvo nė garsintas tiek. Buvo 
pranešta nariams atvirutėmis,

Tačiau šiame piknike mali

\domo Sodnų 
ten jau buvo 
>, bet dangų-

ta tenka ma
ukuose, ypač 
['dieviškuose”, 
s ėjo pilnais

suomenės darbuotojai,, ir pub 
likos nuotaika visai 
draugiška, maloni, ir 
tė girtų.

Vainausko orkestrą 
visokius šokius, jauni 
kad sukas, tai sukas.

kitokia 
nešima

ir seni

Lietuvaitės pažįsta ne tik 
prie namų išaugintas gėles ir 
žino jų vardus; jos laippat ži
no ir laukuose augančių gėlių 
pavadinimus, ir pasakys jums 
nemažai jų vardų grėbdamas 
šienų arba sklaidydamos pra
dalgius. Radusi gi gėlę, kuri 
yra vadinama neužmirštuole, 
prie progos mergina dovanos 
jų vaikinui. Ir lai yra ženk
las: neužmiršk manęsI

ekspertai, daugybę gėlių var
dų iš pavadinimų, žino kokia

Trys svarbiausi vadai Vokietijos katalikų, kuriems naciai 
paskelbė griežtų kovų. Kapt. Sekite yra vadas plienašnlmių, 
kuriuos naciai irgi pradėjo persekioti ir uždarinėti jų kuopas.

lytė bėga pas savo draugę 
V Jadzę ir prašo, kad ši duotų 
jai jurgynų. Vladzr jurgynų 
turi nemažai. Bet čia, joms 
bešnekant, dviračiu atvažiuo
ja net iš kilo kaimo Jedzė

ir ji laippat jurgynų skolintis. 
Taip vienos Iš kilų skolinda- 
mosi pusėtinai klūpėto turi 
kol darželius sutvarko ir gėles 
juose užaugina.

. — /L tiniiikfi/i,

USIt
yra tų ar kilų geliui spalva 
arba spalvos, kų ta spalva 
reiškia, ir Ip.

.los turi nemažai vargo iš
laikyti per žiemų tas gėles, ku
rių Stumbriai arba šaknys 
tenka sodinti vėl; turi nema

žai vargo prižiūrėdamos, kad 
gėlių šaknys nesušaltų. Pasi
laiko betgi, kad pav. .Julytės 
jurgynai sušalo. Atėjo laikas 
darželį sodinti. Kas daryli? 
.Ink be jurgynų ir pinavijų 
gėlynas ne pilnus. 'Taigi .hl- IPritifor Frce Eyc Dook

Night and Mornlng
Promotc a Clcan, Healthy Candition
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rino. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for InJant or Adult. At all Druggista.
MurinoCompnny, Dcpl. II. S.,Cliicngo
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BELAUKIANT F. VAITKAUS IŠSKRENDANT

Jau antra savaitė, kai Įeit. Feliksas Vaitkus, pabai
gęs bandomuosius skraidymus, laukia progos lėkti į 
Kauną. Išskridimo laukia ir publika, Amerikoje ir Lie
tuvoje. Laukti yra nesmagu, reikia daug kantrybės.

Skridimo priešai, žinodami, kad publika nekantrau
ja, tyčia jų erzina visokiais prasimanymais ir pašiepi
mais. Jie niekuomet nenorėjo, kad lakūno žygis pasi
sektų. Jie visų laikų kaip įmanydami jį trukdė, ir jiems 
dabar, žinoma, nesvarbu, kas su Vaitkum įr lėktuvu at
sitiktų, jeigu jisai išskristų, nepaisydamas Oro Biuro 
patarimo.

Kas šitokioje padėtyje • daryti lakūno draugams? 
Nieko kito nebelieka daryti, kaip laukti ir turėti kan
trybės. Vaitkus skris — dėl to negali būti jokios abejo
nės. Jisai yra pasiruošęs gerai, lėktuvas įrengtas pui
kiai. Ėmė daug laiko, iki tai buvo atlikta, bet argi butų 
dabar išmintinga, kad lakūnas tų visų darbų ir savo 
gyvastį bereikalingai statytų į pavojų?

Tie besųžiniški gaivalai, kurie siundo publikų, prieš 
lakūnų, patys nesielgtų kitaip, būdami Vaitkaus padė
tyje, kaip jisai. Nejaugi jisai privalo stengtis patenkin
ti jų piktas užgaidas ir neklausyti patarimo kompeten- 
tiškos valdžios įstaigos?

Turėkim kantrybės ir logikos. Pasitikėkime lakū
nu, kurio gabumus ir atliktų darbų aukštai vertiną visi 
nusinfanų žmones!

Kongresui svarstant mokesčių įstatymų, vėl prasi
dėjo tarpe atstovų judėjimas už bonusus buvusiems ka
reiviams. Bonusų šalininkai nori įnešti pataisų prie mo
kesčių įstatymo apie bonusų mokėjimų. Administracija 
tam priešinga. Ji sako, kad mokant bonusus butų su
griautas visas jos “ekonomijos” programas.

Ar iždo sekretorius Morgenthau stengs kongres- 
manus įtikinti, nežinia. Bet jo uždavinys nelengvas. 
Kada jisai sako, kad ižde nėra atliekamų pinigų mokė 
ti eks-kareiviams bonusus, tai jie atkerta: “O iš kur 
administracija paima bilionus dolerių visokioms pašal
poms, viešiems darbams ir t t?”

Valdžiai visuomet bus sunku prieš šitokius reika
lavimus kovoti, kol kongreso rankose bus galia skirsty
ti pinigus iš valstybės iždo. Balsuotojai verčia atstovus 
ir atstovai nedrįsta atsisakyti, nes jie nori būt išrinkti. 
Jeigu kongresas neturėtų teisės pinigus dalinti, tai nei 
eks-kareiviai, nei kitos grupės tokių reikalavimų ne
statytų.

Anglijoje yra geresnė tvarka. Tenai valstybės iš
laidas nustato administracija (valdžia), o parlamentas 
ja£ patvirtina arba atmeta. Parlamentas gali reikalauti, 
kad išlaidos butų sumažintos, bet negali jų didinti.

KARAS IR KAPITALIZMAS.

Dažnai yra girdėt tokia nuomonė, kad karai neiš
nyks tol, kol gyvuos kapitalizmo tvarka.. Sakoma, kad 
karas tai — kapitalizmo vaisius. Bet tai yra klaidinga 
pažvalga.

Karas yra daug senesnis dalykas, negu kapitaliz
mo tvarka. Buvo karų viduramžiuose, buvo jų seno
sios Romos imperijos laikais ir buvp jų dar seniau. Iš 
tiesų, tai prieš-kapitalistiniais laikais karų buvo daug 
daugiau, nes kapitalizmo gadynėje, ir tie karai tęsdavo
si kartais po kelią dešimtmečius ir net šimtų metų!

Kapitalizmas greičiaus sumažino, negu padaugina 
karus, ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad kapita
lizmo sistema yra bizniškiausia iš visų, kokios gyvavę 
iki šiol. Biznis karo nemėgsta; jisai mėgsta taikų. Nes 
tiktai taikos sąlygos užtikrina netrukdomų prekių cir
kuliaciją ir saugumą investmentams. Karas normalų 
biznį išmuša iš vėžių arba ir visai suparaližiuoja.

Tiesa, karo metu yra progų urnai pralobti visokiems 
spekuliantams. Be to, yra ir tam tikrų “reguliarių” 
biznių, kurie tarnauja karui, būtent,' įvairus amunicijos 
bizniai Bet, ne tie bizniai sudaro ekonominį krašto pa
grindų kapitalizmo tvarkoje.

VĖL VARGAS SU BONUSAIS Ignazio Silone Vertė V. Kauneckas

Kelionė i Paryžių
Novelė

Užsakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams 88.00
Pusei metų ________ 4.00
Trims mėnesiams____ ________ 2.00
Dviem mėnesiams_________1.50
Vienam mėnesiui -__ _______  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________— 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ____......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metams ____     87.00
Pusei metų ____—__________ 3.50
Trims mėnesiams____________ 1.75
Dviem mėnesiams ---------------- 1.25
Vienam mėnesiui - ----------------- 75c

Lietuvon ir kitnr užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ... .......... —............... 88.00
Pusei metų------- --------------- ------- 4.00
Trims mėnesiams eeeMoeoMMeeooo 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Karo šaknys žmonių visuomenėje siekia giliau, ne
gu kapitalizmas. Bet kapitalizmas nestengia panaikin
ti karo, kadangi jisai (kapitalizmas) nuolatos kursto 
varžytines tarpe atskirų kapitalistų ir tarp jų grupių, 
įveldamas j tas kovas ir ištisas tautas.

Apžvalga
TERORAS VOKIETIJOJE

Trans-Atlantic Information 
Service (TIS) gavo žinių iš 
Breslau, Vokietijas, kad Silezi
jos “žmonių teismas” (specialia 
Hitlerio tribunolas) pasmerkė 
aštuoniems metams į sunkiųjų 
darbų kalėjimų darbininkų Otto 
Giesler ir trejiems metams j 
sunkiųjų darbų darbininkų Max 
Knoll už priklausymų kairiajai 
opozicijai “Juodame Fronte”, 
kur; suorganizavo Otto Stras- 
sęr, kuris dabar gyvena Pra
hoje. Strasser yra brolis Gre- 
goro Strasserio, kuris buvo nu
galabytas birželio mėnesio 
skerdynėje 1934 m.

šeši darbininkai Berlyne nu
teisti j sunkiųjų darbų kalėji
mų nuo dviejų iki ketverių me
tų už tai, kad jie bandė reor
ganizuoti uždarytąsias profesi
nes sąjungas.

Hannau mieele buvo nuteis
ti 74 socialdemokratai darbi
ninkai už nelegalį veikimų.

NEW YORKO SOCIALISTAI 
PATVIRTINO SUTARTĮ

Prieš kiek laiko buvo minė
ta, kad bendroje Socialistų Par
tijos ekzekutyvio komiteto ir 
New Yorko valstijos komiteto 
konferencijoje priimta “taikos 
sutartis”, kuria pašalinama 
frakciniai kivirčai tarpe “kai
riųjų” ir “dešiniųjų” socialistų 
organizacijoje. Tų sutartį New 
Yorko valstijos^ komitetas pa
tvirtino vienbalsiai.

Paminėtoje “taikos sutarty-

(Tęsinys)
Gelžkelietis paėmė budnikų 

ir išnešė jį į kitų kambarį. 
Tuomet jis vėl grįžo prie savo 
klausimo:

—Kodėl gi nepasitikai Pa
ryžiuje?... Tu butum verčiau 
ieškojęs ten darbų, o ne mo
teris!...

—Manai, aš taip ir neda
riau !—atsakė Benius, truputį 
užsigavęs, kad prikišo jam 
moteris. — Aš tuoj aus ir pra
dėjau ieškoti darbų. Tuoj aus 
ir gavau, bet tas budnikas, 
kad jis surūgtų, tas budnikas 
man viską pagadino!...

Reikalas su budniku gelž- 
keliečiui pasiliko neaiškus. O 
be to, Benius, pripasakojęs 
apie tiek įvairių kelionių, 
apie patį Paryžių . negalėjo 
veik nieko prisiminti...

Tarnautojas nuvedė Benių 
prie Portą San Lorenzo, pas 
vienų gatvių šlavėjų iš Abruco 
kalnų, šis iki lapkričio pabai
gos laikė jį paslėpęs. Benius 
niekur nesirodė iš namų, kad 
neatkreiptų į save policijos 
ak j. Jis darė namų apyvokų, 
atsilygindamas tuomi šlavėjui 
už maistų ir guolį,

Lapkričio gale Benius buvo 
jau visai atsigavęs ir gelžke
lietis davė jam bilietų va
žiuoti nąmo.

“Ką tai atgal į Fo n t ama
rų?” klausė save Benius. “Pa
galiau, kodėl ne?.., Jeigu vis 
tiek visas pasaulis iš majiso 
košės!...

Ant vieškelio, pusiaukelėje 
tarp apskrities miestelio ir 
Fontamoros, Benius nustebęs 
pamatė ateinant Marijų Gra
cijų. Ji pasišokėdama ėjo jam 
priešais.

j e” tarp kitko nustatoma, kad 
j socialistų organizacijų negali 
būt priimami komunizmo ii 
smurto šalininkai. Tai sulaikys 
lindimų į socialistų partijų to* 
kių elementų, kurie priklausė 
prie komunistų, bet susipyko 
su “ščyrųja” vadovybe ir da
bar plakasi prie socialistų, dai 
vis neatsižadėdami savo “ko
munistiškų” idėjų.

Tai nereiškia, kad buvęs 
komunistas negali dėtis prie 
socialistų. Bet, pirma negu ji
sai dėsis, jisai turi būt įsitiki
nęs, kad socialistų programas 
yra geras, ir turi viešai atsiža
dėti komunizmo. Laikytis ko
munistiškų įsitikinimų ir kar* 
tu būti socialistų partijos nariu 
negalima.

FRANCUOS FAŠISTAI 
KRINKA

M. Bertrand de Maudhuy ir 
keli kiti stambus šulai pasi
traukė iŠ Franci jos fašistų or
ganizacijos, kuriai vadovauja 
pulkininkas De la Rocąue. Ta 
organizacija, vadinasi “Croix 
de Feu” (ugninis kryžius).

Pats tos organizacijos vadas 
nusigando savo drųsių pareiš
kimų ir spaudoje ėmė aiškin
tis, kad jisai esąs ne toks bai
sus, kaip publikai rodosi. Lie
pos mėn. pradžioje jisai buvo 
pareiškęs, kad jisai nepaiso le- 
gališkumo, t. y. kad jisai yra 
pasiryžęs pasigrobti valdžių ne
teisėtomis priemonėmis. Bet 
Vėliaus jisai davė vienam laik
raščiui “interview”,( sakydamas, 
kad jo kalba buvusi ne<teisingai 
suprasta iri .kad jo “Ugninis 
Kryžius” esųs visai nefašistiš- 
kas ir nęprięšingas parlamenti
nei tvarkai.

—Kur tu eini?—paklausė jis 
neįsitikėdamas.

—Į malūnų! — atsakė ji 
juokaudamos. Bet tas kelias 
nėjo į malūnų.

—Ko juokies?... Kvaila ož
ka! Gal malonėsi man pasa
kyt, ko juokies? — paklausė 
Benius. — Ar aš toks juokin
gas, ar kų?:

—Aš juokiuos? Tai prasi
manė! Aš juokiuos?... — at
sakė jam Marija Gracija ir 
pasileido dar labiau juoktis. 
—Ko man juoktis? Tai ką, ar 
tu buvai pragare? — paklausė 
jį Marija Gtačija ir kvatojosi 
toliau.

V'—Buyąu! fį— atsakė Benius, 
bet taip ritėtai, kaip Marija 
Gračija visai nelaukė.

—O velnią ar matei — tęsė 
ji-

—Mačiau! -— atsakė Benius r
tokiu pat tonu.

—O ar bijojai?...
—Nebijojau! — atsakė Be

nius nesvyruodamas,
—Duok, aš pažurėsiu! — 

pareikalavo Marija Gračija.
Mergaitė priėjo prie Be

niaus ir ėmė jam pusti į akis. 
Beniaus blakstienai iš pradžių 
krūpčiojo, o paskui jis turėjo 
užsimerkti.

—Matai, kad bijojai! Pagy
rų puode! Bijojai, bijojai, bi
jojai! — nusprendė mergaitė 
juokdamos.

—Sakyk, kas girdėt Fonta- 
moroje? — užklausė Benius, 
norėdamas nukreipti kalbų į 
kitų šalį.

—Nieko, tik aš išmokau 
stovėti ant rankų—atsakė ji 
skubiai,. atsistojo prieš Benių, 
prisilenkė rankomis prie že
mės ir vikšriai atsistojo ant 
rankų, galv^žemyn,

—Kų—sušuko nustebęs Be

nius. — Žiūrėk, ji užsimovus 
kelnes!...

Marijai Gračijai ant rankų 
bestovint, Benius . pirmų kart 
pamalė, kad ji su kelnėmis. 
Mergiotė paraudo.

—Aš jas pati pasisiuvau, iš 
sunešiotų bobutės marškinių, 
—atsakė ji gėdingai. — Argi 
tu nesupranti, kad be kelnių 
gatvėje negalima stovėti ant 
rankų.

Kelnės moterims Fontamo- 
roje visuomet buvo laikoma 
didele prabanga. Jei norėda
vai pasakyti, kad kuri moteris 
gerai, pasiturinčiai gyvena, 
užteko pasakyti: “ta moteris 
turi kelnes.”

—Alidėkim dabar į šalį ant 
rankų stovėjimų, kelnes ir vis
ką—pasiūlė Benius. — Kas 
girdėti Fontainoroje iš svar
besnių dalykų?

—Nieko, tik Kanaročo duk
teriai ant veido išaugo votys. 
—atsakė Marija Gračija. — 
Jos veidas atrodo dabar, kaip 
kiaulės snukis!

—Kas man darbo dėl jos, 
—pertraukė Benius. — Argi 
svarbesnio nieko nėra?

—Palauk, kas yra iš tikrųjų 
svarbaus?... — pradėjo galvoti 
Marija Gračija, — ne, iš tik
rųjų svarbaus nėra nieko...

—Kų veikia Garibaldi? pasi
teiravo Benius. Garibaldi buvo 
jo tėvo ąsilas. z

—Garibaldi nusprogo. Jį 
užgriuvo akmenys, žinai, tam 
kely, kuris eina į kapines. Se
kančių dienų po tavo išvažia
vimo...

—Kų veikia mano motina?
—Ji kosti!...
—Užtenka! — tapė jai Be

nius. Daugiau jis nenorėjo 
nieko žinoti. Jis jau žinojo 
apie Fontamorą viską.

Kai Bepius su Mariją Gra
čija ėjo pro Balęliseros dirb
tuvę, batsiuvis pasirodė tarp
duryje.

—Ei Beniaii, Beniau! — at
siduso senis ir visai neatrodė 
nustebęs, kad vėl mato jį čia. 
—Beniau, Beniau! Neapleisk 
kelio dėl takelio!...

—Baldisera, seni Siaučiau, 
—atsakė jam Benius, —- tikėk 
manim aš ir pats tai žinau. 
Dabar aš jau esu matęs svie- 
tą!...

Kitoie^gatvės pusėje pasigir
do mergiškas balsas:

—Ar laimingai sugrįžai, Be
niau?...

Tai buvo Kanaročo duktė.
Jos plaukai pasidarė tary

tum dar rudesni, o votys tiek 
sudarkė jai veidą, kad vargu 
galima buvo ją bepažinti. Ji 
visuomet buvo tokia biauri, o 
nuo spuogų ji gražesne nepa
sidarė.

(Galas)
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PASTABOS
Nabašniko Kapsuko knygoje 

“Pirmoji Lietuvos Prolętarinč 
Revoliucija ir Sovietų Valdžia” 
puslapyje 17 rašoma: “Suvalki
jos buožės, ant arklių užsisėdę, 
vaikydavo nuo savo lauko bied- 
nuoinenę, kuri vogtinai eidavo 
varpų rinkt.”

Buvęs lietuviškas komisaras, 
Kapsukas, Suvalkijos biednuo- 
menę, varpų rinkėjus, užtaria. 
Tuogi tarpu Sovietų Rusijoj iš
alkę biedni darbininkai už var
pų rinkimų nuo lauko yra areš
tuojami, ir Kapsukas to visko 
nematė.

» » S
Puslapyje 109 rašoma: '“Ru

sijos darbininkų diktatūra ii 
yra Rusijos darbininkų apsi
sprendimas. Rusijos darbininr 
kai nustato sau tokių tvarkų, 
kokia labiausia atitinka jos rei
kalams.”

Pagal Kapsukų išeina taip, 
kad Rusijos darbininkai patys 
išsirenka valdžių. Kaip pasiro
do, melavimas ir Kapsukui bu
vo jo kasdieninė duona.

» » »
Puslapyje 119 skaitome: 

“Kaslink Lietuvos,, dar gruodžio 
pradžioj buvo pasiūlyta d. Sta-

Kongresmanas D. J. Driscoll 
iš Pennsylvanija, ku‘ris gavęs 
800 telegramų, protestuojančių 
prieš pasiūlymų panaikinti hol- 
ding kompanijos pirmas suse
kė, kad tos telegramos yra 
siunčiamos netikrais vardais. 
Tas privedė prie tyrinėjimų, 
kuriuose pasirodė, kad kompa
nijos siuntinėjo kongresma- 
nams telegramas, pasirašyda
mos iš telefonų knygų paimtas 
žmonių vardais.

niu laiku Lietuvoje sau ramiai 
žemę aria. P. Pajarskas garbi
namas kaipo buvęs karo komi
saras Kupiškio apskrityje. Kaip 
žinoma, P. Pajarskas Kupiškio 
pradinę mokyklų lankė tik vie
nų žiemą ir kol užaugo į vyrų, 
tarnavo Kupiškio klebonui Ja- 
nulcvičiui už klapčiukų laiku 
mišių. Vyrukas be jokių gabu
mų.

. « » s
“Naujienose” Marksisto buvo 

pastebėta, kad Bimba didžiuo
jasi Leningrado judėjimu, nes 
ten esu pakankamai šunų ir 
kačių. Dūliai tų pastabų “Lais
vė” išpiškino editorialų, kur 
sakoma, buk tie žodžiai nesą 
Bimbos originalas, bet esą 
Amerikos darbininkų (komu
nistų) delegacijos vieno nario, 
William Duprey, iš New Bed- 
ford, Mass.

Po teisybei, iš Bimbos vieno 
juoktis negalima, nes jis sura
do kitų panašų sau, tai William 
Duprey. Vietoje vieno, pasiro
do, yra du akli Rusijos garbin
tojai.

» » »
Apie Sovietų Sąjungos ir 

Francijos valdžios karinę sutar
tį Francijos komunistų parti
jos generalinis sekretorius, 
Maurice Thorey, kalba: “Mes 
turime dideli istorinį pavyzdį, 
draugai, kaip nustatė savo at- 
sinešimų linkui Francijos-Pru 
sijos karo 1870-71 metais 
Marksas ir Engelsas. Iki rugsė
jo 4 d„ 1870 Marksas ir Engel
sas paturėjo Prūsijos kurą prieš 
Francijos imperijų. Jie skaitė 
tai esant pažangiu karu, nau
dingu socializmo vystymuisi ir 
reikalingu darbininkų klasės in
teresams” (žiūrėk “Laisvės” 
143 nr^ š. m.).

Juokingi tie musų komunis
tai. Kuomet jie kritikuoja vi
sus imperialistinius karus, tai 
tuojau pasišaukia ; talką Mark
są su Engelsu, buk ir pastarie
ji buvę priešingi visiems ka
rams. O kai Rusija padarė ka
rinę sutartį su Franci j a, tai ir 
vėl komunistai ant greitųjų pa
sišaukė Marksų su Engelsu, 
kaipo karo šalininkus, ir nuro
do iš ko vystosi socializmas. 
Tikri politiniai akrobatai,

Marksistas.

lino tuojau sudaryt revoliucinę 
Lietuvos valdžių?

Reiškia, Stalinas iš Maskvos 
dirigavo, kokia turi būt valdžia 
Lietuvoje.

Toliau skaitome: “Vienok rei
kia pasakyti, kad nežiūrint vi
so to vistiek daugiau buvo pa
sitikima Sovietų Rusijos rau
donosios armijos atėjimu, negu 
savo jėgomis. Turint omenyj 
tų sunkią padėtj, kurioj ran
dasi musų revoliucija, nutaria
ma: 1) tuojaus pasiųsti instruk- 
torius j Internacionalinės armb 
jos 4-jj štabų (į raudonąją ar 
mijų), 2)> j Vakarų diviziją 3) 
j kariuomenės štabų, kuris ope
ruoja Dyinsko fronte” (žiūrėk 
puslapis 126—127).

Tai šitokiu keliu Kapsukas 
su Angariečiu vykdė komuniz
mų Lietuvoje.

» » »
Kapsukas sayo brošiūroje pa

duoda tų žmonių pavardes, ku
rie gabeno ginklus iš Dvinsko, 
Kai kurie tų asmenų dabarti

Vięnutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuvišką dainą anglą 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva. 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti

tpvw rąžytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovaną savo

Gausite NAUJIENŲ ofise.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Skipitis ir jo misija kurie

Rašo Lietuvis

Kilni misija

nuo

CALIFORNIA Valencia Oranges 150 size

SEMINOLE” Bathroom Tissue

Mes priimam visus Pąšąlpos Groserio Orderius.

PIRK NUO

M

PEN

Nustatymas tam kongresui 
programos bej pasitarimo ir ne
davimas jokių koncesijų užsie*

6 pak. 250
2 pak. 90

WEU., 
THIS IS 
ASWEET

MESS|
WINDY'S 
FAMOUS

ūpą 
yra

4311 So. Halsted St.
A, GUZAUSKAS ir W. BRAZAUSKAS, Say

BOMBS
MAVB 

GUMMED 
Up THE 
PETAIL.

sidur.sime dar didesniame nuo
šimtyje ant pardavimo, «cgu 
kad esame šiandie. Čia turiu 
omenyje musų ūkininkų būk
lę, kurioje 60% ūkių reiktų 
parduoti, jei valdžia nedary
tų “pardonų”. %

savp Jcroiųelįo it prppggąndą, 
pataikavimas *j tiems, * kurie 
mums nei skatiko naudos ne
duodą. Tokiu keliu einant ir 
tvarką n t valstybės reikalus, 
musų tautos žmonių reikąlai 
niekad nepagerės, bet mes at*

SNIDER’S” CATSUP gS

Besiruošdami karui su Italija, Abysinijos-Ethiopia kareiviai mokinasi naudoti moderniškus 
ginklus 
senovinių šautuvų

2 Pak. 23c
...........sv. 320
.... - - s v. 330

' Dr. Richmond and relative*
Paprastai vyrai nesugyvena su savo žmonos giminėmis. Bet ne Dr. Thomas Richmond iš Kansas 
City, Kas. Jo žmonos gimines buvo jam tokie geri, kad jis visus juos, skaičiuje 25 žmonių, 
pasisamdęs busą ir kelis automobilius, išsivogė dviejų savaičių atostogoms j Colorado kalnus, 
apmokėdamas visas jų išlaidas.

musų
prietarų
bus laisve kalbėti, įvairiais 
reikalais diskusuoti, laisvai ra
šyti, kada mintimis dalintis

mes
pas-

Lietuva prašo 
nckeistumem
Mes prašy-

mis akis į akį. 
mus, kad mes 
paskolos lakštų 
kime Lietuvą, kad ji elgtųsi 
kultūringos valstybės pavyz
džiu tvarkydama musų brolių 
reikalus. Civilė metrikacija, 
atskyrimas bažnyčios nuo val
stybes, panaikinimas stipendi-

OLP 
SNARL.'$ 
£OLDIgR« 

H AVB 
C2AVME0

THg 
EhTRANCE 
TOCUR

TOMATO SOUP "P“L S 3 ■* 20c

budayoli 
sunkiais 
gaiš, ir 
Kaune, 
ginčyti? 
tus, tada

lai įvyko, niekas nežinojo. Tik 
tada sužinojome, kai jie atsi
stojo prieš teismų tribuno
lus. O kiek jų dar reikėtų 
prieš tribunolus pastatyti... 
Sakysime, kad ir toliau. Lie
tuva Amerikai skolinga apie 
6 milionus dol. Atėjo jai ra
tą mokėti, ji nemoka. Ar ji 
neturėtų iš ko užsimokėti, jei 
užuot aukavusi vienuolynams 
šimtus tuksiančių litų, ažuot 
mokėjusi stipendijomis ir al
gomis kunigams apie du mi
lijonu litų kas metai, tas išlai
das nutrauktų, kad atiduoti 
skolą. Atidavus skolą ji pa
darytų savo vardą pasaulio 
spaudoje dideliu ir vertu pa
sitikėjimo. O iš to ir jai bu
tų nauda ir mus Amerikoje 
visi žinotų, kaip kad žino 
šiandie Suomius. Bet kur 
tau! Reikia laikyti lizdas. 
Ęunigai, kai sugiedos "mise- 
rerc”, lai velnias gali išeiti, 
todėl geriau. tūnoti ir eiti su 
tamsybės'tipaštalais ranka už 
rankos, o tada bus geriau ir 
jiems ir mums ponams. Taip 
atrodo šiandieninė Lietuvos 
būklė.

žodžiu, valstybinės linijos, 
vedant ir tvarkant tautos rei
kalus, jokios nematyti. Tik 
matomą egoizmas, tunojimas,

Atidarymas Halsted Inn Taverno
Jvyks

Šeštadienį, Aug.-Rugp. 3,1935
Bus muzika — š.ękiai — gėrimas ir skanus užkandžiai. Kviečiame 

visūs musu draugus ir pažįstamus atsilankyti.

jų religiniai politinėms orga
nizacijoms, paėmimas mokyk
lų savon globon, atskiriant jas 

bažnyčios — tai yra būti
nas ir verkiantis reikalas mu
sų jaunai tautai, kad jos jau
nuomenė nebūtų užnuodyta 
klerikalizmu, kuris dvelkia 
supuvimu.

Mes gyvename Amerikoje, 
kuri nesilenkia popiežiui, jo 
kunigams, ir kunigai čia ne
turi tų galių, kokias musų 
krašte turi. Ar mes girdime, 
kaip kad pasakoja Tecelis, dū
šių šauksmus nuo kapinynų, 
kad mes jas .gelbėtumem? 
Ne!
musų 
juos

Kas gali būti kilnesnio už 
nuoširdų seimą, kuriame iš vi
sų kampelių susirinkę lietuviai 
galėtų vienas kitą nuoširdžiai 
pasveikinti ir pasidžiaugti sa
vais laimėjimais ar pasiguosti 
pralaimėjimais? Bet, deja, pati 
Skipičio misija liko be pasek
mių. Susidomėjimas lietuvių 
nedidelis. Buvo kalbama, kad 
Skipičiui apsilankius lietuvių 
apgyventose kolonijose, vietų 
veikėjai darys susirinkimus, ra
gins savas draugystes rinkti 
delegatus, rengti prakalbas, pik
nikus, suvažiavimus tikslu su
kelti lėšų, aptarti kai kuriuos 
reikalus liečiančius išeivių gy
venimą ir su įtomis instrukcijo
mis pasiųsti ne keletą (kaip 
dabar kad išvažiavo svečiuos- 
na), bet kelis šimtus, o gal ii 
virš tūkstančio delegatų. Ma
nyta, kad tokiu skaitlium susi
rinkę, delegatai sukeltų 
paties kongreso, nes jis 
kaip tik taikomas užsienio 
tuviams, kad apkalbėjus 
svarbiausius gyvenimo klausi
mus. Ir tas, kas seka lietuviš
ką gyvenimą, yra labai nusivy
lęs, kad taip neįvyko.

Kai lietuvis būna pašauktas 
prie lietuviško vardo pakėlimo, 
tai jis moka ir aukauti, moka 
ir dirbti, moka ir orientuotis. 
Pašaukimas dirbti savo tautos 
vardo pakėlimui Lituanicos II 
įrengimu tai geirausiai įrodo. 
Jeigu gi imti patį kongresą 
ir išaiškinti jo reikšmę, tai ne
reikėjo Skipičiui kalbėti apie 
ekonomiškus dalykus— beko
nus, pieno apdirbimą, ordenų 
dalinimą, bet reikėjo sukelti 
ūpas Amerikos lietuvių tarpe, 
kad juos tuo rengiamu kongre 
su užinteresuoti. Tada jie tam 
reikalui butų ir aukų sudėję, ii 
delegatų butų nuvykęs ne toks 
skaičius, kaip kad šiandie. Jam 
reikėjo pasiteirauti pas vieti
nius veikėjus ir redakcijose, ko 
Amerikos lietuviai pageidautų 
kaipo dalyviai <to kongreso, ką 
jie norėtų nusivežti, ką jie no
rėtų Lietuvai ir jos žmonėms 
parvežti. Ir jeigu butų buvę 
taip einama, tai, reikia manyti, 
kad daugelis profesionalų butų 
atsistoję delegatų eilėse, iš kc 
butų susidariusi Lietuvos lie
tuviams jauki atmosfera, kad 
jie daug išleido biednų, o šian
dien butų sveikinę vieni kitus 
kaip vertus pagyrimo savo bro
lius išeivius lietuvius. O dabar 
kaip atrodys tie visi reikalai? 
Gal Cvirka vėl pradės lipdyti 
kokį romaną. Tik jau ne vaiz
duotės padarą, o tikrą lietuvio 
tipą, kaipo kongreso dalyvį, jis 
turės sau objektu.
Kongreso programas be pasita

rimo su amerikiečiais

milkąs d:....... 4už 25c
“MAXWĘLL IIOUSE” KAVA .... 1 svaro kenąs .... 280

Baigiant reikia pasakyti, 
kad mums apėjo ir apeis mu
sų lietuviškas kraštas ir jame 
gyvenantys musų broliai. Juo 
ir jais mes turime rūpintis. 
Dr. Graičuno išreikštos mintys 
keliuose Amerikos laikraš
čiuose, mano supratimu, yra 
vienos iš gražiausių. Bet nie
kas joms neparodo jokio pri
tarimo ar tai todėl, kad jis 
Graičunas, ar dėl kurios kitos 
priežasties. . šiandien mes 
kaip tik ir susiduriame su jo-

Mcs girdime šauksmus 
brolių varge. Reikia 
daryti turtingesniais, 

r kokiu budu? Kada 
šalis , atsipalaidos nuo 

kada musų šalyje

kuri, išsilgusi, apverkė savo tė
vų žemes nedalią, savus gimi
nes ir brolius dėl jų vargo. Ski
pičio viešas pasakymas nuo 
estrados, kad Lietuva šiandie 
aukų nereikalauja ir jų jis ne
rinksiąs, išeina kaip ir pajuoki
mas. Girdi, šiandie Lietuva ne
reikalinga Amerikos lietuvių 
pagelbos. Kam gi tada prašyti; 
kad jie savo paskolos bonus ne
keistų? Kam rašyti ir įrodinėk 
ti, prisidengus patriotišku jaus
mu, kad reikia tėvynę ginti, ir 
tie pinigai kai# tik bus para
ma Lietuvai nusipirkti apsigy
nimo priemonių? Visa tai atro
do mulkinimu musų visuome
nes, dėl to gal tiktai, kad kas 
ten Kaune išeiviams kongresus 
rengia ir paveda savo “patrio
tams” parašyti referatus, kaip 
turi būti auklėjamas Chicagos 
ar Bostono lietuviškas jauni
mas, kad jis neišlautėtų. Nugi, 
vyrai ir moterys lietuviai! Ar
gi tai nėra musų pajuokimas? 
Ką gali žinoti koks ten Lietu
vos inteligentas apie musų 
apystovas, apie tai, kokiose ap
linkybėse musų vaikai gyvena 
Amerikoje? Ar bus priimtinos 
mums jų instrukcijos? Anaip
tol ne! čia ir reikėjo duoti bent 
25% programos tame kongrese 
užsienio lietuviams, kad jie ga
lėtų ką nors išsireikšti, ir pa
rašyti iš Lietuvos lietuvių tai, 
kas, musų supratimu, mums 
reikalinga.

Paimkime ir šį faktą. Skipi
tis atvažiuoja Amerikon. Ap
sistoja puošniausiuose Ameri
kos viešbučiuose. Vietiniai žmo
nės (turiu omenėje profesiona
lus) laukia jį sutikti stotyje, 
parvežti namo. Bet kur tau! 
Jis atvyksta be žinios ir duodą 
telefonu žinią, kad jau ąš čia,. 
Koks tai visų nusistebėjimas. 
Dėl ko tas daromą ir kieno pi- 
nigais tas daroma? Nugi ir mu
sų amerikiečių, ir Lietuvos lie
tuvių sąskaiton tas eina. Ar 
čia ne rusų poniškumas, kuris 
yra smerktinas? Mes atsimenar 
me ir' šiandie žinome, kiek mes 
turime tokių pasišventėlių lie
tuvių, kurie praleido savo visą 
uždarbį, kad tik lietuviams ką 
gero padarius. O musų ponai 
musų visų darbo vaisiumi lo
šia “grafų” roles su instrukci
jomis ir švaistymais, kad mes 
turime tą ir tą atlikti. Turbut 
jau misijų dienos su pono Ski
pičio atsilnakymu bus paskuti
nės. Dėl to ir jo misija yra 
verta pasigailėjimo, nes tiks
las buvo didelis ir brangus.

Reikia laisves Lietuvos 
žmonėms

vieni su kitais galėsime, lai 
tada mes vieni kitiems galėsi
me duoti daug ir įvairių pa
tarimų, kaip turi vesti ir tvar
kytį gyvenimą privalus žmo
gus ir grupė, kad jis jiems 
butų našesnis.

Šiandie kalbame apie lai, 
kad musų šalis toli nuprogre- 
savusi. Kas yra joje be be
konų ir pienininkyste? Nugi 
dar keletas fabrikų, kurie pa

mušų valdininkų iš- 
iš visuomenės pini- 

valstybės t debesiai 
Gal kas mėgins už- 
Ta f' p a rodyk i t e f ą Įt
inęs atšauksime kas 

čia rašoma. O kaip yra su 
kaimu? Kaip seniau kaimie
tis neturėjo kapeikos barankai 
ndsipirkti, taip ir šiandie jam 
trūksta. Kili, sako, gražiai rė
dosi. Juokas. Pirmiausia 
buvome baudžiauninkais, 
kui kumečiais ir ponų 
nais. Jais įmes šiandie 
negalime buti'J
Kur dingsta Lietuvos turtas
Kiek mes turime •apverktinų 

faktų musų valstybės tarnau
tojų eigoje. Visi tie didieji 
vyrai, ministerįai pirminin
kai, pralobo iš vieno kilo ter
mino valdininkaujant. Kaip

■JELL-O” Ice Cream paiųleriš
KRE-MEL” Descrt’a< ............

Įvykstantis Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongresas Kaune šiais 
metais davė progos Lietuvos 
lietuviams, o drauge ir išei
viams, pažinti bent dalinai, nu
sistatymą dėliai bendradarbia
vimo lietuvio su lietuviu. Ski
pičio atsiuntimas užkviesti 
bendram kongresui lietuvius 
nesukėlė ūpo Amerikos lietuvių 
tarpe. Nesukėlė todėl, kad pats 
Skipitis buvo sąmoningai lega
lizuotas Lietuvos valdžios, jos 
aklas instruktorius, be nusista
tymo, su direktyvomis savų 
viršininkų (kuriems jis pats 
pritaria), prastas minios psi
chologas, vykdęs ne savo nuo
širdų kooperavimą su lietuviais 
išeiviais, tik rodęs šaltą poniš
kumą savoj misijoj. Kad tai 
yra faktai, rodo pačios’gyveni
mo aplinkybės ir tie visi atgar
siai, kurie paliko jam išvažia
vus.

3 pak. 250
_____ .........................2 pak. 90 

0LIBBY’S” Homogcnizcd yaikų maistas .... 3 ken. 270 
0TODDY” čekoladinis maistingas gėrimas sv.ken.210 

pak. 70 
“MJDWEST” Vaisių salad No, l aukštas kenąs 170 
“MIDWEST” Obuolių sauce .............' No. 2 kenąs 100
“ĘOYAL” Baking powdcr ....... . 4 uncijų kenas 140
$1.50 Compote valgis už 25c su 
WHEATIES

Didesni Sulaupymai!
Specialis Maisto Išpardavimas 

“Midwest Stores”
Pėtnyčioj ir Subatoj, August 2 ir 3

Root Beer “Midwest” Q už O C aO Ginger Ale Didelis butelis, Plūs Būt Dep.1^ »V
“SUNBRITE” Cleanser ....ZZZZ? 4 ken. 140

.... 3 roles 190 
“BURNISHINE” Metai Polish ..........  U pt kenas |20
7ĮMlDWEST’> Blėacli kvorta butelis 10c 2c dcp. už butelį 
DYKAI l DISHTOWEL SU 
SILVER DUST

^TDNTTAT New Crop “Green Giant” 17 unc. svaras 
A ___ Dideli - Minkšti . ;

DOMĘSTję Swiss suris .............................. si

r>T? A rilFC ELBERTAl EiACrilLb Green _ stone ....
SALDUS CALIFORNIA SLYVAI 
RINKTINĖS BANĄNOS .......

NEW LETTUCE S......
“SHURFINE” Degtukai ..................
“Ę-ZEE ADE”Gėrijnams Pauderis

MIDWĘST” Del Lunčiaus mėsa ....
CUDAHY’S” Kietos Salami Dešros

A T? R A T A “Tender Leaf”1./l. juodQ unc. 16c ....... 7 unc. pak
CHOCOLATE—Vanilla Sandwicb Copkies 2 
DYKAI! SCHOOL TABLĘT SU 
“CAMPFIRE” MARSHMAįLLOWS

SS®#®*
■ MM. M • •. •
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Penktadienis, rugp. 2, 193ENAUJIENOS. Chicago, 01.

ALABAMOS GRAŽUOLI!Lietuvos Naujienos Mri. SIiavv

R«c«nt

5 darbininkai atleisti iš darbo

Vėtra sugriovė namu

Įstate
sus

Paskendo gimnazistas

IEŠKO LUSITANIJOS TURTŲ

dalykas

Tsb

PAT-RA-COLA

netoli Airijos.

Kaune rengiama di 
dėlė meno paroda

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

uklnin 
TNb.

parodos, 
savo me- 

surengs

Lietuvos šokėjai vy 
ksta į Anglijos ka

raliaus iškilmes

Ką sako adv. Rap 
Skipitis apie Ame

rikos lietuvius

Shavv pietauja su Amerikos
Shavv daugeli melų atgal

Kiek Lietuvoje yra 
kultūrinių ūkių

kitų kasdieni* 
reikalingų 
ūkininkai 

nusigyvenusius 
nes iš tikrųjų bu*Tik pasku- 

man rodos, dėl 
's padėties 
ir Amerikos

Žydui savaisiais pasirūpino, 
o no žydais niekas nesirūpina. 
Kaip gi bus?

Dale 
ūkių lyra 
Lietuvoje 

motais, 
pavyzdingi

Brotliai Herbert (apačioj) ir 
Otis McDaniels, kurie nušovė 
šerifą Dunlap ir James West- 
fall. Užmušėjams pasisekė pa
sprukti ir jie yra gaudomi po 
visą Colorados valstiją.

M■rfi

Besivaržydami mišką 
ūkininkai susimušė ir 

priešinosi policijai

w r v • 1 «- 1’ VUzsidurč L» D. J
S-gos batų dib-

Žiaurus tėvas ir žvėriš 
kas dėdė

Garsus Anglijos rašytojas ir dramaturgas Georgo Bernare! 
Shavv, kuriam šiomis dienomis sukako 79 motai amžiaus. Bet jis 
buvo, taip užimtas darbu, kad savo gimtadienį praleido visai Jo 
nešventus. Shavv yra gimęs Dublino. Airijoj. Pirmų savo dramų 
pastatė 1892 m. Jis kelis sykius lankėsi Amerikoj su paskaitomi. 
Apačioj — Shavv pietauja su Amerikos mūviu aktore Marion 
Davies. šone

Kaip Amerikos lietuviai 
j kongresų?
Visi pripažįsta, kad išei- 
susiartinimas su Lietuva

Ypač 
jauni*

VELIUONA.- Antkainių kai* 
me, birželio 27 d. vėtra su
griovė keletą medinių trobe
sių : Januškos Kazio po vie
nu stogu dengtus gyvenamų 
namų, (vartų ir daržinę; Dab- 
nienės — daržinę; Bakeno — 
klojimų ir Ramono daržinę.

Panelė Willio Mae Brooks iš 
Montgomery atstovai te Alaba- 
mą Amerikos 1.egi jono gražuo
lių kontoste, kurs įvyks ‘SI. 
Louis konvencijoj. Ji yra 19 
metų brunete.

KAUNAS. — Pernai Dubra 
vos girininkijoj netoli' A. Pa 
nemunės buvo miško varžyti 
nes. Besivaržydami susigin 
Čijo, ėmė muštis. Atvyko po 
licija, bet jie griežtai pasi 

i. Už pasi<

AND FURNITURE COMPANY 
2053 West 35th Street. Lafayette 9841

,, KAUNAS.,4Po Įntreligato
riams lentpjūvės ir kitų namų 
gaisro liko apie 20 šeimų (apie 
50 asmenų) be buto. Tai vis 
neturtingi žmonės. Nuo gais
ro ligšiol jie gyvena po atviru 
dangum, lyjami lietaus ir kan
kinami kitų gamtos veiksmų. 
Ypač sunku vaikams. Ir nie
kas jais nesipina nei savival
dybė, nei žmogaus globos drau
gija, nei Vincento ir Povilo 
draugija, nei kas kitas, žmonės 
dejuoja, bet pagelbos nėra.

KAUNAS. - - Lietuvos Dar
bo Jaunimo S-gn šiomis dieno
mis uždarė laikomų Gedimino 
g. 13 n r. savo batų dirbtuvę, 
atleisdama 5 darbininkus iš 
darbo.
Patyrinėjus šios dirbtuvės už
darymo priežastį 
kad čia esama suktos kombina
cijos.

Įsisteigiu 1933 m. vasario 
mėn. 13 d. dirbtuvei, į jų buvo 
priimta viso 5 darbininkai, ku
rie išdirbo ligi Šiam laikui be 
atsiskaitymo knygelių. Įsiki
šus j šį reikalų Kauno darbo in
spektoriui ir Darbininkų atsto
vybei buvo pareikalauta darbi
ninkams išduoti atsiskaitymo 
knygeles.

S-gos vadovybė sakytas- kny
geles sutiko išduoti su sąlyga, 
kad jos butų keičiamos kas 3 
mėn.j ir nieku budu nesutiko į 
knygeles įrašyti tikrų darbi
ninkų įėjimo laikų j dirbtuvę, 
žinoma, su tuo darbininkai ne
sutiko, Tada batų dirbtuvės 
vedėjas pranešė kad dirbtuvė 
s-gos įsakymu likviduojama, o 
darbininkai atleidžiamu Tie 
darbininkai, kurie nenorės gau
ti i atsiskaitymo knygelių, ga
lės pasilikti ir toliau dirbti, gi 
dėl kompensacijos pareikšta, 
kad jų darbininkai tegalės gau
ti teismo keliu.

Dabar batų dirbtuvė iš senos 
patalpos perkelta į kitų patalpų 
lame pačiame name*.

Atleisti s-gos darbininkai 
kreipėsi tuo reikalu j darbi
ninkų atstovybę prašydami pa
dėti jiems teismo keliu išgauti 
kompensacijos.

Sovogistas - užgau 
liejimo žodis

jaučia 
lietuviškai. 'Pieša, 

žymi amerikonizmo 
Bot ji daugiau liečia 
kartų, ten gimiteią ii 
kitataučių mokyklas, 

kad ten gimusios 
nutautėjimas eina 
O mums svarbu, 

lietuvių lietuviš- 
kuo ilgiausiai iš- 

Todėl šia kryptimi
Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyno, daili* 
muziejau* Ir vi«ų didmiesčio li
tai Kg.
švarų* apšildyti kambariai, mau
dyklai* ir «hower. Nuo $1.60 iki 
$4.60 | savaite. Valgi* prie vleto* 
ka* nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav. 

1245 S. Mlchlgan A v. Vlctory468«

ginsi gauti naujausių žemės 
ūkio žinių bei pasimokyti pa
ties ūkininkavimo.

Aii/o motu Lietuvoje yru 9(1 
kultūriniai ūkiai, kurie sudaro 
13.442 h. bendro ploto 
glausiu k ui turingų 
Šiaulių npskr. Jie 
pradėti steigti 1922

Kultūringi Ir 
ūkiai Lietuvoje padeda kalti 
žemės ūkio kultinu ir ūkinin
kus moko naujesnių 
kavinio būdų.

Niekas nesirūpina 
nelaimėn pateku

siais žmonėmis

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS 
Musu Darbas Geriausias

KAUNAS. — Ties Kanto ga
tve dirba valtininkas Banionis, 
kuris valtim kelia žmonos poi 
Ncmi.Mų. Banionis — girtuo
klis Ir mušeika; pasigėręs kil
ia savo žmonų. Bet sūnūs —- 
nebylia — motina užstoja h 
nuleidžia tėvui nei mušti, nei 
perdaug girtuokliaujant siausti.

Tėvui tas nepatiko ir jis, su
sitaręs su savo broliu, prnėju 
šio penktadienio naktį, apie 24 
vai., iš pasalų užpuolė nebylį 
geraširdį sūnų ir nežmoniškai 
žiauriai sumušė: įlaužta galva, 
visas sužalotas. Gydytojų tei
gimu, jei sumuštasis pasveiks, 
jis neteks kokių 9(1% darbin
gumo. štai kų padaro girtuo
kliavimas, nekultūringumas.

KAUNAS
ryje prie Vilijampolės tilto be
simaudydamas paskendo VI 
kl. gimnazistas Brineris, 14 
metų amžiaus.

Karmelitų pliaže tų pačių 
dieną ištrauktas skenduoles 
lavonas.

Mickevičiaus slėnyje rasta 
nusižudęs žmogus, kurio as
menybė tiriama.

Tikimasi, kad be
šokėjai sugebės savo 
menų gražiai atslo- 

Tsb.

Ankščiau Lietuvoje buvo tik 
stambesni dvarai ir dvareliai. 
Tada jie buvo laikomi kultūrin
gais ir pavyzdingais ūkiais. 
Tačiau iš tiesų dvaruose 
anais laikais nei aukštesnės že
mės irkio kultūros nė gražaus 
pavyzdingumo nebūdavo. Prieš 
patį didįjį kairų dvarai taip 
buvo nusigyvenę, kad jų savi
ninkai neturėdavo nė sėklos, 
nė gyvulių 
niam gyvenimui 
daiktų. A 
pajuokdavo 
dvarininkus 
vo iš ko juoktis/; /

Jau atgavite nepriklausomy
bę ir pravedus žemes reformų, 
Lietuvoje buvo imta labiau rū
pintis ir žemės ūkio kultūros 
kėlimu. Greta naujakurių že« 
mių, buvo įsteigti kultūringi 
ar pavyzdingi ūkiai. Juos ve
da žemes ūkio žinovai. Iš tokių 
u’kių apylinkių gyventojai gau 
na reikalingų žemės ūkio žinių, 
patys pamato, kaip ten ūkinin
kaujama, koki javai sėjami, 
koki gyvuliai laikomi ir t. t. 
Dažnai pavyzdingus bei kultu- 
ringus ukius aplanko ūkinin
kų ekskursijos .ir juose sten;

Pirmojo pasaulio lietuvių 
kongreso proga, Kaune ren
giama didelė Lietuvos Meno 
paroda. Ji norima padaryti 
didžiausia meno paroda, ko
kios Lietuvoje dar nebuvo.

Dėl to jau dabar busima pa
roda yra gana didelis susido
mėjimas. Joje dalyvaus be
veik visi Lietuvos dailininkai 
su geriausiais kuriniais.

Atvykusieji j pirmąjį kon
gresų visų kraštų lietuviai tu
rės gražios progos arčiau susi
pažinti su Lietuvos menu ir 
jo laimėjimais. Parodai ir lai
kas parinktas kuo patogiau
sias, nes ji bite nuo rugpiučio 
10 d. ligi rugsėjo 10 d., t. y., 
tęsis visų mėnesį.

Po šios didžiulės 
Lietuvos dailininkai 
no kurinių parodas, 
Maskvoje, Estijoje ir Latvijo
je. Tai bus irgi pirmosios di
džiulės lietuvių meno parodos 
užsieniuose. .... Tsb....

vijos
yra būtinai reikalingas, 
sustiprinti ten gimusio 
mo lietuviškumui reikia kų nors 
daryti. Bet kų? Gal būt, 
kad šį rimčiausių ir opų klausi
mų išaiškins busimasis kon
gresas. Be to, yra dar visa 
eilė gyvų užsienio lietuviams 
klausimų, ki.Tių isprendimas 
be musų išeivijos atstovų da 
lyvavimo yra neįmanomas. Ir 
štai dėl ko užsienio lietuviai 
džiaugsmingai ir vieningai re
mia šaukiamąjį kongresų.

Kiek Amerikos lietuvių 
kongrese dalyvaus ?

— Dabar man sunku ^sa
kyti apie jų skaičių. Man ro
dosi. kad iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių kongreso dalyvaus per 
50 atstovų ir gana gražus bū
rys svečių. Iš dabartinių davi 
nių galima spręsti, kad pirma
sis pasaulinis lietuvių kongre- 

bus gausite ir gyvas. Tai 
rodo ir tas didelis susidomėji
mas kongresu, koks dabar yra 
užsienio tarpe.

— Kiek Amerikos lietuviai 
kongresui yra pasiruošę?

— Pasiruošiamasis darbas 
jau varomas prie galo. Orga
nizacijos uoliai svarsto (? — 
“N.” Red.) busimamo kongre
so iškeltinus klausimus. Kai

Pernai Londone viešėjęs Lie
tuvos baletas susilaukė gana 
daug gražių atsiliepimų iš An
glų visuomenės. Giružių atsi
liepimų jis gavo ir iš karališ
kosios šeimos narių. Dabar, 
sąrašy su Anglijos karaliaus 
Ji.vgio vainikavimo 25 metų 
sukaktuvėmis, Lietuvos šokėjai 
yra pakviesti į karališkus ru 
mus, kuriuose bus įvairių pa
saulio tautų tautiškų šokių pa
rodymas 
tuvos 
tautos 
vauti.

Vakar kariuomenės teismas tą 
bylą įsprendė ir brolius Pun
šus nubaudė vieną 6, antrą 2 
mėn., Starkevičius 4 mėn. ka
lėjimo. Kitus išteisino.

kurios Amerikos lietuvių kolo
nijos bei organizacijos kongre
sui jau yra visiškai pasiruošę. 
(? — “N.” Red.). Į Lietuvą 
jau yra atvažiavusių busimojo 
kongreso atstovų. Kongresu 
dalyvaus vieningai visos Ame
rikos lietuvių grupės, išskiriant 
gal tik komunistus.

— Ar Tamsta patenkintas 
savo kelione?

— Taip. Savo kelione ir jos 
išvadomis aš esu pa tenkintas. 
Iš Amerikos lietuvių tokio gra
žaus priėmimo ir nuoširdumo 
aš net nelaukiau. Jie man at
vėrė savo lietuvišką širdį, su 
visu džiaugsmu bei gėrybėmis. 
Dėl to aš visai nesijaučiau sve
timame krašto, bet man rodėsi, 
kad Lietuvoje, nes visur mano 
lietuviai lydėjo, visur su jais 
susitikau ir visur mačiau tuos 
brangius, tėvynės pasiilgiteius 
veidus.

— Ką Tamsta galėtum pasa
kyti apie Amerikos lietuvius ir 
jų gyvenimą?

— Mano buvimo Amerikoje 
motu gavau įspūdį, kad tenykš
čiai lietuviai galvoja ir 
visiškai 
truputį 
j laka.
jaunąją 
išėjusią 
Man nulos, 
jaunuomenės 
pagreitintai, 
kad užsienio 
kūmas butų 
laikomas 
Draugijai užsienio lietuviams 
remti reikės dar gana daug ii 
atsidėjus dirbti, šiaip jau, jau
nuomenė, girdėdami įvairius tė
vų pasakojimus apie Lietuvą, 
nori ją pamatyti, joje lanky
tis. žodžiu, Šiandieninėje jau
nuomenėje dar yra gana stip
rus lietuviškumo jausmas. Tiek 
dėl dabarties jaunosios kar
tos. Senesnio amžiaus lietu* 
viai, kurie patys matė ar gyve
no Lietuvoje, yra dideli tėvy
nės mylėtojai. Jų stipri lie
tuviška dvasia nebus jokio 
amerikonizmo sunaikinta. Jie 
taip pat ilgisi gimtojo krašto, 
savo tėvų žemės 
tintuoju laiku 
bendros pasauline 
yra pasunkėjusi
lietuvių medžiaginė būkle, kuri 
neretai kliudo jiems lankytis 
Lietuvoje. Bendrai, apie Ame
rikos lietuvius galiu pasakyti, 
kad tai pati svarbiausia, pati 
turtingiusia ir šviesiausia mu
sų išeivijos dalis.

Jų dvasinis gyvenimas yra 
gana gražiai išbujojęs. Atmin
tina, kad Amerikos lietuviai 
turi arti 2000 įvairių organiza
cijų! O kur mokyklos, laik
raščiai, įvairus kursai . ir t. t. 
Čia suminėtieji dalykai iškal 
bingai rodo, kad Amerikos lie
tuviai turi platų dvasinį gyve
nimą, kuris yra stipriausia at
rama jų tautinei sąmonei.

Spaudos atstovai dar pasi
teiravo dėl laukiamo “Litua
nikos II” skridimo. Adv. Ski
pitis pažymėjo, kad Įeit. Vait
kus yra labai rimtas vyras, 
savo didžiajam žygiui stropiai 
psiruošęs. “Lituanika II” į 
Lietuvą tikrai atskris ir tai dar 
artimiausiu laiku

Neseniai dėl kažin ko susi
pyko du* Klaipėdos gyventojai. 
Vienas antrą pavadino sovogi- 
stu (sa vogi s ta i s vadinami
priešvalstybinės Neumano par
tijos nariai, kurių garsiąją by
lą nagrinėjo Lietuvos kariuo
menės teismas). Del Šio pa
vadinimo vienas susipykusių 
įsižeidęs ir byla atsidūrė teis
me. Teismas rado, kad sovo
gistas yra užgauliojimo žodis. 
Vadinasi, sovogistas Klaipėdos 
krašte jau virtęs keiksmo žo-( $4,000,000 ir $15,000,000 aukso 
džiu. Tsb.

Pirmus Moroičius 
ant Real
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Caah *u Neperdl- 
deliu Atrokavlmu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co.j Ine.
120 S. La Šalie St 

Tel. Franklin 0576

BEVERAGE C0.
{steigta 15 metų

511-13-15 West 43rd Street
Išdirbinetojai mineralinio vandens ir lengvų gėrimų 

Iš važioj ame pirmos rųšies alų iš savo bravarnės.
Reikale esant prašome kreiptis pas mus arba pa

šaukite telefonu

BOULEVARD 2846 
Remkite savo draugus.

Davenportai užden- Q£ KRĖSLAI $C Ef)
giami taip pigiai kaip ■ ir brangiau .................... w«wv

PADARYSIM, KAD JŪSŲ RAKANDAI ISRODYS KAIP NAUJI 
parlor setas jau yra nemoderniška* ,tai labai paprastas 

:ia j tuojau perdirbti ir jis ifirodys madingai. Mes 
perdirbsimo, ifirodys kai naujas. Pasirinkimas geriausiu materiolu. 
Aprokavimas DYKAI. Tik pašaukit mus per telefoną. Arba atvažiukit 

Turime visokių rakandų. Parlor setus darome ant orderio ir ap
dengiame. Pertaisom ir permalevojam. Matracus darome ir atnaujinam.

Liepos 10 d. į Kauną sugrį
žo Draugijos užsienio lietu
viams remti pirmininkas adv. 
Rapolas Skipitis. Būdamas vi
sados palankus ir artimas spau
dai žmogus, jis tuojau priėmė 
Lietuvos laikraštininkus, kic- 
rirms papasakojo savo įspū
džius iš kelionės |x> Ameriką Ir 
plačiau atsiliepė apie Ameri
kos lietuvius.

— Amerikoje išbuvau 87 die
nus, — sako adv. Skipitis, — 
apvažiavau * 10,kilometrų, 
aplankiau 40 lietuvių gyvena 
namų miestų bei miestelių, ku
riuose pasakiau 65 prakalbas. 
Tai toks mano keloinės apskai
čiavimas. Apie mano atvyki
mą Amerikos lietuviai jau ži
nojo.

čia matote laivą Orphir, kurs yra vartojamas bandyme 
ištraukti iš jurų gelmės paskendusio laivo Lusitanijos auksą ir 
turtus. Dešinėje to laivo' valdytojas J. A. Bestic, kurs buvo pa^ 
skandintos Lusitanijos oficieriu. Lusitaniją paskandino vokie- 
čių submarina karo laiku. Sakoma, kad Lusitanijoj buvę tarp priešino ir policijai Vž paši- 
*................. --- - - - ■ , ir turto. Lusitania paskandinta priešinimą policijai keli bu

vo patraukti kaltinamaisiais



NAUJIENOS, Chicago, Ui.

PADflKAVONft

Antanas TugaudLs

mėnesių ligos,

Žudosi

nusi

susirasti
ii®

jums reikia

Lietuviškos
Degtinės

šeštadieni.
2:00 vai.

NATHAN 
KANTER

Muku 
ir no*

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

STOGAI 
ROOFING

>12.00
>45.00
>15.00

>1.00

ĮRoie Wftlh<n>Į

leisti 2,- 
nuversįi 
kad pa-

Kazimieras Andre 
jurtas bus laidoja

mas šeštadienį

LIGONINES 
HOSPITALS

Rinks talentus kruta 
niicms paveikslams

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams

l TOLASH
i šiuo pasauliu 
i. 7:30 valanda 
u sulaukės 27 
gimęs Chicago.

mirė ad-
> gyvenęs 

n ve.

FROM COW TO DOORSTEP

SIBAI6HT KINTU) 
bourbon

III.; Sudžios rušt. F, Žu- 
8314 So. Morgan Street, 
111.; Korespondentas S.

(1804 So. l’orry Avonue,

bar ilsis $Jv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutini pa
tarnavimu ir palydėjo ji i tu 
neišvengiamu amžinybės vio-

Sutartu, padarytu, Jos pri
ėmė nuodų. Sugrįšęs namo Jo. 
seph Locuseio rado nbi anų- 
žudos jau .be sųmonėa. Nuga- 
bentos ligoninėn jos betgi ta
po atgaivintos Ir, manoma, pa
sveiks abi,

Praėjusio sekmadienio vaka
rų, apie 10 vai., K. Andre]ti
nas grįžo Į namus Martpmtlo 
Park Dariaus Ir Girėno pamink
lo atidarymo iškilmių. Išlipus 
jam iŠ gatvekario prie 14 gat
vės Ir Cicero avonue ir einant 
skersai gatvę užbėgo ant jo iuv 
tomobilis dideliu smarkumu ir 
45 pėdas nuvilko, sutriuškin
damas šonkaulius ir galvų. An
drėj tinas laivo nuvežtas Į Ilgo* 
nlnę, bet už p tesės valandos pa
simirė. Dabar jo kūnas ran
dasi pašarvotas graboriaus Pet
kaus koplyčioj, 1410 3o. 49 
Cnurt, (jicoi’o.

Holdapas gelžkelio 
stočiai

IdOdotuvės (vyks š| šešta
dienį 8:80 vai. ryto. Iš koply
čios kūnus bus nulydėtas | šv. 
Antano parapijos bažnyčių, o 
iš bažnyčios j »Šv. Ktmiinioro 
kapines.—R. Šiliukas,

Mirė buvęs municipalio 
teismo vyriausias 

teisėjas

Planuoja parkų, Cook 
kauntės ligoninei

Mergina skaudžiai 
apdegė

.1. llložls,

.1. Vilk
Visi darbininkai mnlonėklle 

susirinku į daržų ne vėliau 
kaip 10 vai. ryto.

Notre Danio Auxlliary sek
madienio popietį ir vakarų, 
liepos 28 d„ turėjo susirinki
mų Evnnston viešbuty. Buvo 

pietus ir išpildyta 
programas. P-lė

P-lė Adeline Ambrozai 
tė dainavo

PETRONĖLE PRANCKETIS 
Po tėvais Orbaitikė

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Darbininkai, kurte dirbs Nau
jienų piknike, ruyp, 4 dienų 
liiridčs darže.

Anksti ketvirtadienio rylų 
rugpjūčio 1 dienų, 
vok n tas Harrv Olson 
adresu 837 North C.uylvr 
Jis buvo (18 metų amžiaus. 
Advokatas Olson yra išbuvęs 
25 metus Chicagos municipa
lio teismo vyriausiu teisėju. 
.1930 įlietais, lai užėjo publi
kos pakTtpimas demokratų pu
sėn, teisėjas Olson rinkimus 
pralaimėjo ir jo. kaip teisėjo, 
karjera pasibaigė, širdies liga.

Mirė Swifto koippani 
jos viršila

Penkios dešimtys tnlentno- 
tų mergaičių ir bernaičių re- 
p resvo h tos 18 ir Loomis gal
vių apielinkę Milo teatre. Da
lykas toks, kati Melro-Gold- 
\vyn-Mayer krutamųjų paveik
slų studijos ieško naujų as
menybių ekranui. Taigi šios 
apielinkės 50 valkų ir mer
gaičių dalyvaus asmeniškai 
scenoj Milo teatre adresu 1821 
So, Loomis st. pirmadienį, 
rugpiučio 5 d„ 9 vai. ryto, kad 
parodyti savo gabumus.

Vilionė,
Z. Viliutė, 
šmotelionė, 

- šmoteliui®,
M Išeikit, 

Artime Moplvid, 
Alex Ąinbrozevičia 
Edv. šmotelis, 
V. Galskis, J r.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RU ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Mcdalinskas, pirm., 233 So.

surengti 
musikaiis
Adeline Ambrose, 1407 S. 41 
crt„ Cicero, padainavo kele 
tų liaudies ir klasiškų dai

No clty In tlio world, perhnpM. Ik 
no fortu imlu hm Chicago Iii tlm lilgh 
(IiihIIIv of tlio f ros h paslout’lzod 
nillk \vhlch Ih nvallablo to Chlcugo- 
Intai rosIdonlH, The lilgh NtandnrdM 
aol. hv hotli producors and dlstrlhut- 
oi’M oi* thla nroa aro coiimIiiiiIIv up- 
lif'ld hv tostlng and 1 nnpvctlng dalry 
I'hitpn, ratili', burna, tunk enrs, uton- 
hIIn. pustou rlzatlon niauta, notllos, 
dollvory volilclos, and thu peoplo 
oniployod Iii tho milk Industry.

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

t; i- Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 diena, 7:3,0 valanda 
vakare, 1935 m., sulaukusi 43 
metų amžiaus. Rimus Panevė
žio apskr., Šeduvos parap., Ra- 
cimėnu kaimo. Amerikoj išgy
veno 28 metus. Paliko dide
liame nuliūdime vyra Povilą, 
sunu Povilą, dvi dukteris Pet
ronėle ir Adele, 4 seseres Ona 
Samoškiene. švogeri Juozapa, 
Agota 
Joną, 
Švogeri 
venas, 
Rapolą

Georgo Vnn llorn ir Romo Wnllneo, abu iš llouslon, Tox., 
yru dideli arklių mėgėjui, tad jio šiomis dienomis apsivedė 
Alojuuidrln, Vii., sėdėdami ant arklių, Tečlntis kunigas, kuris 
jiems davė šlltibų, ntsisukč pats sėdėti ant arklio Ir šliubų davė 
stovėdamas ant žemės.

Yra planuojamu įtaisyti prie 
Cook kauntės ligoninės par
kų. kur gulėtų laikų 
700 ligonių. Norima 
keletu senų trobesių, 
darytį parkui vietos.

mnr- 
____ ............ 43rd 

St.. Chicago, III.; Ligonių nuok. 
K. KoturakkmO, 525 ..........

Blvd.: Kusiorlus J. Yuškionas, 2547 
\V. 45th St., Chicago, .111.;
F. Aušra, 8489 So. Artosiun A ve., 
Chicago. 
kauHkas 
Chicago, 
Wernis, 
Chicago,

LIETUVIU ŽAGARIEčlU KLIUDO 
valdyba 1935 nfotamsi P, Arlaus
kai pirm,, (15(1 Balde n A v o., A. Jo
navieti pirm, iiagtdh,, 8852 South 
Cul I forą Iii Ava,, John PuklintkuM 
imt. riišt., 7125 H, WaNhtonaw 
Avo.. M. Moravlėlonfl fln. rušt. 
2h.*l9 W. 4(1 PI., A. RamuluUNkkniS 
fln. pngolh., 1218 Indopondonco 
UI,, Pranciška DvIlaltlM, kiiNlorlun, 
1342 W. 4H Avo,, Cicero, i). Rad
vilas imit'Aalkii, 712 W. 17 1’1., P. 
Ai'limidciiH, J, PukhuduiN Ioimon 
globojai.
SunIi'Iiiklmul yra laikomi kna 

nuo trečia nodėldloiil 1 vai. no plot 
11oiIywood Ina Mvotiilnflj, 2417 WoNt 
43 Štroot.

Fra neės Nichols, 18 
1432 Larabcc st., susį- 
u savo vaikinu. Tat ji 

pas savo draugę, pu

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA I)R- 
STfi RŪTOS NO. I Valdyba 1935 
m.: Pirm, C. Stoncol, 2539 VVoat 
43rd St„ Chicago. III.; Pirm, pa
geli), C. ChaplInuKiiH, 3627 South 

HalNtod St., Chicago, III.;. Nut.
rašt, F. OpulHkiiH, 3218 So. Limo 
St„ Chicago, Iii.; Fln. niftt, W,

Zlabos, 740 E. OOth PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razmlnan, 6101
So. Raclno Avo., Chicago, III.;

. Kualor, > P. MartlnklcnO, 344J 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kiih. 
pagolh. J. YušklenlonO, 2547 W. 
45th St., Chicago, 111.; Dur 
šalka S, ŽukuuHkuH, 2515 V

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
y pa los iki $5,000.00.

AnltlN krūtinėj galt piiMldurytl 
rimtus, bot tankiai palengvėja, 
kuomet uždttalto malonų, sušil
danti Mustorolo. Munterolo nėra 
vien moMtla. Jis veikla prk4 iri- 
tnclli), Ir praftallnn skausmu. 
M11 fonai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotus 
per gydytojus Ir slaugaN. Via! 
vaistininkai užlaiko.

Central Avo.; J. (laradauskas, 
pini. i»ig., 8H12 W. Monrott St.; 
M. ModalImduiN, imt. ralt,, 283 
So. Coiiti’al Avo.; Chao. Katala, 
fln. rafit., 407(1 W. Eml Avo.; M. 
KazlimaN, lžd„ 8508 (lundorsln Avo.. 
Ilorsvyn, III.; V. Manikes, 1). Ilra- 
$hm Ir M. DavIdonlM — iždo glo
bėjai; Dr, A. • Davldonls, diikturas 
kvotė ja m.
Susirinkimai atNlbuna kožna ant

ra nodėldlonl — Lawlor Hali, 3020 
W. Madlaon Hl., I vai. po plotų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišallnlma iš nuisų 
tarpo, reiškiamo giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se Žmonėms ir suteikusioms 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musu dvasiškam tėvui, 
Kun.. Bieauskui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
la; dėkavojame graboriul Ju
lius Prušeckul. kuris savu go
tu ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ji i amži- 
nasti, o mums palengvino per
košti nuliūdimų ip rūpesčius, 
dėkavojame vargonininkams 
Antanui GlemŽui ir Juozui 
AloŠauskui, taipgi kviotku au
kotojams ir Mišių aukotojams 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusioms žmonėms; o tau 
musų mylimas vyro ir tėvo 
sakomo: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdo lieka,
Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Gimines.

Miss 
melų, 
pyko j 
atsilankė 
nių Florpnce Locascio pasį 
guosti. Bet pastaroji kiek pir 
miųu buvo susipykusi 
vo vyru. Taigi abi n 
pagalvojo, pagalvojo 
tarė viską “užbaigti”

R. Galskis, 
P. MavUnkaltte, 
J1. GurlV, 
J. Narbutas, 
A. Uždrnvaltis, 
J. Gumnuskas, 
J. M.ilnsevičin, 
J. Pučkorius, 
Al. Midkevičius, Jr 
V. Maukus, 
J. BaČttiiias, ‘ 
Mr. KiRilinas, 
P. švtd'nis, 
Barn iškis, 
Ona 
P-lė 
Mi’s.

Du ginkluoti banditai pa
darė holdapų Chieago ir North 
\Veslvrn gelžkelio stočiai, Des- 
plaines apielinkėj. Plėšikui 
pasipelnė $1.141.

Mnndvvllle \V. Zenge, kurio 
ieškoma ryšy su nužudymu 
Dr. Bnnerio, sakoma, trečia
dienio naktį ntvažinvęs Į Nnvy 
prieplaukų ir iš čia jau neini- 
grįžęs. Vėliau čia rasta laiš
kas adresuotas Zenge tėvui. 
Laiške sakoma, kad jis, Mųn- 
devllle W. Žengė yra pasiry
žęs šokti į ežerų. Policija da
ro tyrinėjimus.

KAZIMIERAS YURGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 30 diena. 9:30 valandą 
vakare, 1935 m., sulaukės 63 
metu amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr.. Klovainių parap.. Mei
lūnu kaimas. Amerikoj išgy
veno 40 metų. Paliko didelia
me nuliūdima motere Elzbie
ta, po tėvais Rimkunaitė. du 
sunu Stanislova ir Bronislovą, 
marčia Agnieška, du anuku, 
broli ir broliene Stanislovą ir 
Julia Yurgaitis ir daugelį ki
tu giminiu, o Lietuvoj seserį 
Jieva Prikutskiene. Kūnas pa
šarvotas randasi 6953 South 
Washtenaw Avė.
' Laidotuvės ivyks Subatoj. 
rugpiučio 3 diena. 8:00 vai. ry
te iš namu i Gimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Yur- 
gaičio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai, Marčia, 
Anūkai. Brolis, Brolienė, 
Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius §. Mažeika, tetefonąą 
Yards 1138.

Mirė Prospcr A. Twiss 
Swift and G.o. įmonių generų- 
lis superintendentas. Mirė jh 
Illinois Central ligoninėj pc 
keleto

! ui I I !..■ I ■ I "'I -------- f

Paliko rašteli, kad nu 
sižudysins

švogeri Juozapa, 
Krikščiūniene, švogeri 

Palicijoną Krivickiene. 
Juozą, Veronika Dc- 

ir ju šeimynas, broli 
Orbaiti. pusbroli Izido

rių Orbaiti. pussesere Elzbie
ta Draugelis ir jos šeimyna 
ir gimines, o Lietuvoj dvi se
seris, du broliu ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 2439 
W. 69th St., Hemlock 5570.

Laidotuvės ivyks panedėli, 
rugpiučio 5 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų i Gimimo Pane
lės švenčiausios parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
la, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pranc- 
ketis giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Sūnūs, Dukterys, 
Seserys. Švogeriai. Bro
lis, Pusbrolis ir Giminės.

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
U.ABBTO TVABEOn

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti mus* skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti jvairig paprasta ir nepaprastu 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu iš telpanti? Čia skelbtai? ae« 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite taformacij?, jeigu tik 
j? bus galima gauti.

P-lr Elcanor Hines, 28 me
tų, 4157 North Mozart st., va
lė nafta savo dreąę. Darbų ji 
dirbo arti gazinio pečiaus, ku
ris kūrenosi. Užsidegė naftos 
įjarai ir kartu užsiliepsnojo 
visa nafta. Mergina ėmė 
šauktis pagelbos; iŠ kito kam
bario atbėgo jos sesuo ir bro
lis. Juodu vandeniu ir kaldrė- 
mis užgesino merginos drabu
žius. Tačiau ji rimtai apdegė 
ir randasi ligoninėj.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
ISnglowo(>d 58H3-5840 

Dar gražiau, modornil- 
klau įrengta.

BARGENAS NO. 3
Visi| savaitę nuo liepos 29 d.

DRESRER’JS riešuto medžio, puikiai Išmargintai 
frontnH, nu dideliu venotian veidrodžiu, $14 
papruHta kaina $29.50, už pux(j kulno* ■

Central District Furniture Co.
JOS. JOZA1TIS, Mgr. 

3621-23-25 S. Halsted St.

I > ' ' f
ourtlotB Marl«-Aan

Gerkit ir Reikalaukit
• SVEIKATOS KLINIKA

Tonsilai išimami 
vaikams .... .. 

Palagas ligoni
nėje ----------

Akušerija na
muose _____

Medikais egzanyt 
nacija

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Are.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiui—ir Programas Veltui. Penktadieniai* kepta žuvia 
dykai—šešUidieniaiH Chop Suey. Pusė keptos vištos hile dieną tiktai 
už 35 centiiH. AIum, Gėrimai. Bowling ir Biliardui. Mandagus patar- 
navlmu^. Vienintelė tokia lietuviška (staiga Chicagojc.

AUDITORIUM RECRE ATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Mokam dividendų 
kas 6 menesiai. Pra- 

., ---- -----mg eityje išmok e jom 4%
EDERALbAVINGS o kurie moka mėne

sinę — 5%, ' "i

........... ... . l.i . .................... ....

Naujienų pikniko 
darbininkai

Mutual LiduorCo
4707 So. Halsted St 

Tek YARDS D803

STEPONAS
Persiskyrė su 

liepos 30 diena, 
vakare 1935 m 
metu amžiaus, i 
Illinois. Paliko dideliame nu
budime mylima motinėle Mor
ta. po tėvais Bružaitė, ir pa
tėvi Antana Sendrauskis. 5 se
seris: Marijona. Bronislava. 
Ona. Stanislava ir Elena. 2 
broliu. Joną ir Feliksą, ir bro
liene ir iu šeimyna, du švo- 
geriu. J. Radic ir Eduard Dea. 
ir ju šeimynas ir daugeli gi
miniu. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2322 W. 51 st St. Telefo
nas Prospect 2388.

Laidotuvės ivyks 
rugpiučio 3 diena, 
po piet iš namu i Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Stepono Tolash 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimu.

N uliude liekame.
Motinėlė, Seserys. Broliai 
Brolienė, švoceriai ir Gi- 
minės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudmkta Uteforaz 
Yards 1741-

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

symo? Pašaukite bhis ir omo pasa
kysimą kiek kaštuos pataisyti. Mos

DidžiauHiH Išpardavimas 
Gantų Atgal Automobilių Chlcagojo 

ln(> Automobiliu Pasirinkimui 
Dodgo, 1032, Modai), kaip nau-

Jiin, tik *295.00
Bulck Inte, 1030, Modai), tik .... 110.00 
Fard, 1034, Nudan, kaip uau-

Jum, tik ■ s » «»• » »»*• «<••!« 11*4 IHHIIHH • 365.00 
llųpmobllo. 1082. Medau, garan-

tllotiiM, tik I > k < I H I > > > i I H < I t, I i « i I I I l 2H5.00 
Htudchakor, 1031, D«luxc, tik 105.00 
ChrvMlor. 1032, LmIumo Ntsdun.

tik .......................................... 205.00
Enmom. 1030, Mcdan. tik ............ 45.00 
Uliryslnr Couim, tik ................. . 35.00

Ir daug kitų luiliuoblllų nuo *25 
Ir brangoNiilų. KlokvhmaN karas 
garuntuotaM 00 dienų Ir galit piinL 
vužlnėtl <lvl bandymo 7 dlmas. Jonų 
Motin kurą prlImMlm I mainus. Ll- 
IuimIii MUtna užmokOnlt mažais tnfl- 
nosiniais IsinokAJImals, Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicago,|o.
krautuvė yra atdara vakarais 
dtilloinls Iki 0 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp, 
2535 N, Crnwford Ava.

Zlendenlh Ryan, Jr.
Po ilgos bylos No\v Yorko 

teismus pimnikino milioniovinus 
Ciondonin Ryan» Jr., vedybas 
su Austrijos graftono Mario- A n n 
von Wurmi)rnnd-StuiMU’li. Teis
umą nuspn'ndė, knd grnflonv 
yra tik pigi “turto ieškotoja”.

Penktadienis, Vugp. 2, 198l>

CHICAGOS
ŽINIOS

Oakwood
Chicago, 111.; Budžiu

DON’T
NEGLECT
A COLD

, + 41 AV4a‘<1 \ - J

ĮSIŪČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOl'MO 6
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Geriausi Garsiakalbiai CLASS1FIEDADS

RADIO

Pocahontus mino run tonas $7.00
PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADSDraugijų Atydai

Priminimas

Personai 
Akmenų Ieško

TAVERN pardavimui, nebrangiai. 
Visi moderniški fikčeriai. Biznis ge
rai inteigtas. 5404 S. Wentwortb av

ant
302.

IValter Indrašius iš 
važiavo Lietuvon

Chicagiečiai išva 
žiuoja Lietuvon

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARSIDUODA brangi vieta už pi 
gia preke- Restoranas ir Tavom — 
prie šapų. 2408 W. Iflth St.

NORIU pirkti dėl grosernės ice- 
box. Kas turi parduoti pašaukit Tek 
Lafayette 3335.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

rvto. 
lemoje 

SugryžJ- 
jo u ICji-

jienų” iškilmes ir atsivežti savo geriausi ir 
didžiausi garsiakalbį. To garsiakalbio vie
los bus išvadžiotos po visą Birutės daržą. 
Kur tik svečiai bus susirinkę, visur jie ga
lės girdėti pranešimus, kalbas ir viso pro
grama eigą.

BLUE RI1IBON MALT SALES

Lietuvaitė mirė dėl 
uodo įkandimo

patyrusiu motoru

kalno. Kena 
gerai iftdlrb
Gera proga 
Chamberiain

TAVERN rendon. pilnai Įrengtas, 
įstaiga 12 motu senumo. Pigiai. Ran
dasi prie 1142 So. Canal St. Phonc 
Mr. Schlff, Craw£ord 5310 po 1 vai 
po plot.

AIhIIhih NvnrbloH pnskullOH ii 
Hlolies W(’FI......- 970 kllocy
ules,

FARMA pardavimui, 65 akrai že
mės arba mainysiu i narna mieste, 
privati ar su krautuve, su Čeveryku 
taisymo bizniu. C. Kiebart, R 3, 
Hart, Mich.

IEŠKAU apsivedimui našlės arba 
merginos. Aš esu našlys. 55 metu 
amžiaus, gerai pasiturintis. Geidžia
ma. kad tik tos atsišauktu, kurios 
kiek yra pasiturinčios. Box 800. 1730 
So. Halsted St. Chicago.

TAVERN pardavimui arba prllm 
siu partneri. 7250 S, Halsted St.

Auditorijoj. 3133 S. 
7:30 vai. vakare. Visi

distrikte i pietus nuo 
Works. Aurora. III.

Wm. Buishas įėjo į 
aludės biznį

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Visos draugijos, kliubai, ra* 
toliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad Jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

SKUBIAI reikalingas pusininkas i 
saliuna arba paliksiu geriems žmo
nėms su visais laisniais ir kas ran
dasi toj vietoj kol aš grįšiu iš Lie
tuvos. Veikit greit, nes skubiai tu
riu važiuoti. Kas norite gera vieta 
tai nepraleiskit progos, o geriausis 
kampas šitoj vietoj, nėra kito per 
kelius blokus.

10758 So. Edbrooke Avė.

TAVERN pardavimui, gera vieta 
dėl biznio. Priežastį pardavimo pa
tirsi t ant vietos. 2285 W. Cermak Rd.

BIZNIO PRAPERTE pardavimui 
Tavern, išdirbtas, prie 2 gatvokarių 
linijų, 2 augštu namas, 2 karu ga- 
radžas, bcismentas. Nebrangiai.

G01 Root Street

BUS ĮTAISYTI “NAUJIENŲ” DIDŽIULIAME 
PIKNIKE, BIRUTĖS DARŽE, SEKMA

DIENY, RUGPIUČIO 4 DIENĄ

8 KAMBARIU namas ir lotas par
davimui. cash 81200. Netoli 53 
Union Avė. Adresuokit. Box 
1789 So. Halsted St.

REIKIA . ......... ,
skuduru cuttor'lo Ir nklrMtytoju. Cook 
and Rliey, 411 U, Snngumon St.

Visos gražuolės-kandidatės i “Miss 
Naujienos 1935” bus apsirengusios šven
tadienėmis dresčmis (ne maudynės siu
tais). Visos turės prie krutinės prisisegu
sios gražius kaspinus su savo vardu ir pa
varde. Jos paroduos po visą daržą, o la
biausiai platformoj. Publika galės į jas 
gerai įsižiūrėti ir balsuoti už tą, kuri ge
riausiai patinka.

Balsavimo blankos bus išdalintos vi
siems svečiams ir viešnioms įvažiuojan
tiems į daržą. Darže balsavimo blankų nie
kas daugiau negaus.

Balsuoti reikės tiktai už viena kandi-

luoda nauda dėlto 
kad pačios Naujieno 
yra naudingos.

PARDAVIMUI tavern, su lalanti!, 
biznis Išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
priežastis pardavimo liga. Sllver Leaf 
Inn, 5000 So. Ashland Avė.

Senas “Naujienų” draugas 
ir Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys, p-nas Juozus Baldys, 
pasveiko. Sirgirtlavo ilgokų lai
kų, draugai buvo nusiminu ma
nydami, kad kuli) R'ol prisieis 
skirtis su geru draugu. Bot 
dabar p. Baldys jaučiasi visai 
gerui, .lis sukosi padaręs re
zoliucijų greitu laiku vėl ne
sirgti.

P-nus Baldys užlaiko rubslu- 
vyklos biznį adresu 2308 W.

Furniture & Fixiures 
Rakandai-Itaisai

Pasveiko Juozas 
Baktys

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
rius, visokio didžio su Coli Baksaip 
ir Sinkom. Taipgi Štorų fikčeriu» 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269

Crane Coal Co
5332 S. Long A ve.

Tol. Republic 8402

~FurnTHhč‘(i iloomH—Wmintėd 
Įyško Kambario

REIKALINGAS kambarys dėl man
dagaus vyro, nebrangiai, 1H Ir Hnl- 
u'ed galviu nnlellnkėle, Rašykite B<»x 
297, Naujienos, 1739 S. Halsted St,

Help Wanted—Fcinale 
Darbininkių reikia

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas 
lioj, Rugpiučio-August

UKfiS PARDAVIMUI IR MAINY
MUI. 40 arba 80 akru ūkės, gera 
žemė ir budinkai. yra elektros švie
sa. Randasi prie cementinio kelio ir 
arti ežeru. Parsiduoda pigiai arba 
mainysiu i narna be skolos, arba 
priimsiu gera troka i cash.

P. D. ANDREKUS 
Pentvvater. Mich.

Jos. F. Budrik, žinomas Chicagos biz
nierius, kuris turi tris dideles rakandu, ra- 
dio ir t.t. krautuves, 3417 S. Halsted St, 
3313 S. Halsted St. ir 3345-47 S. Halsted

Ty* IEKVIENĄ DIENĄ, vis daugiau ir daugiau rūkytojų sako: “Imk 
naujų minčių!" kai Old Gold eina iš rankų į rankas. Tai tikras *

malonumas. Daugiau negu tai! Tie rūkytojai sako, kad Old Gold turi 
specialį patraukimų. Jie veikia kaip malonus stimuliantas kada dva- 

lengviausis taba-

Visu publika, gražuolės, visi matavi
mai, rinkimas “Miss Naujienos 1935”, vi
sas programas bus nufotografuota į SPAL
VUOTUS KRUTAMUS PAVEIKSLUS. Tai 
bus pirmutinis toks atsitikimas Chicagos 
lietuvių gyvenime. Todėl patariame vi
siems atvažiuoti į Birutės daržą sekmadie
nį, rugpiučio 4 dieną.

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI

PARDAVIMUI. Mes skelbiame tik
tai bargenus. 3 augštu mūrinis na
mas. 3-6 kambariu apt. Yra mau
dynės, elektra, naujos sinkos ir 
grindys, pečiais šildoma. lotas 
27x125, renda $65. kaina $6500.00. 
Lowe Avė., tarpe 31st ir 32nd St 
IGNATlL’S CHAP and COMPANY, 
Exclusive Agents. 81st ir Wallace 
Streets.

Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd 
St., 12-tu viii, dienu,

Nnrini*ės esate kviečiami skait
lingu! atsilankyti, nes bus svarbiu

Fu m. Co. ir visiems aukoto
jams, kurie prisidėjo su davo- 
nomis laimėjimams. Patartina 
yra draugystės nariams reikale 
eiti pas ti/os biznierius, kurie 
ir musų neužmiršta.

Peter P. Lapenis, Drg. kas.

Jauny Lietuviu Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieni, rugpiučio 2 d. 
7:30 valandą vakare, Chicagos Lie
tuviu Auditorijoj. 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes randasi daug svarbių 
reikalu, kurios būtinai turime ap
tarti. Kurie esate pasilikę su mo
kesčiais, malonėkite ant šito su
sirinkimo apsimokėti.

S. Kunevičius, Rašt.

SI, N arki n, nok rotorių m,
4353 So. Tolimui Avy., Chicago, UI

PARDAVIMUI 1 arba 2 akrai 
geros žemės, $350 už akrą, 159 ir 
California Avė. Savininkas ant vie
tos pėtnyčioj, subatoj ir nedėlioj. 
lengvais išmokėjimais atsakantiems 
žmonėms. Mr. McKeown. 6846 Cor- 
nell Avė.

Mes norirpe jums priminti, 
jogei 4 metinis^ piknikas “Mid- 
west Stores”, oygaųizueijos į- 
vyks rtčgpiučio 11 dienų Oaks 
darže, Archer Avenue ir 119 St

Važiuoti reikia tiesiai Ar
cher Avė.. Pakeliais bus pažy
mėta kur važiuoti. Lengvai it 
gerai nuvažiuosite. Prie dar 
žo yra užtektinai vietos tūks
tančiams automobilių pastatyti.

Piknike visokį pasilinksmini
mai tęsis visų (įienų. šokiams 
gros šauni orketra. Bus lenk
tynes, lošimai ir šimtai įvairių 
dovanų. O prie to viso bus 
gardus valgiai ir gėrimai.

įžangos jokios nereikia mo
kėti. Bet reikalinga turėti ti- 
kietų. Tikietus galite dabai 
gauti visuose “Midwest Stores”.

Tas piknikas yra planuoja
mas Midwest Organizacijos su 
tikslu, kad sykį į metus visi 
organizacijos nariai sueitų į 
daiktų, atsivestų savo kostu- 
merius ir visi smagiai praleis
tų laikų.—A.

PARDAVIMUI — Vienas blokas 
10 lotu, galima tuojau statyti stu- 
bas. Dirbtuvių 
Acom Stove 
Adresuokit,

Loruttn Beakus, 5041 South 
Ada St., 3 molų 7 mėnesių mer
gaitė, mirė liepos 26 dienų Cook 
kaiMtes ligoninėje,

Koletų dienų pirmiau jų įkan
do uodas (mosųuito). Mergaitė 
po to įkandimo apsirgo. JI 
buvo nuvežta p. Eudeikio am- 
bulnnsu į Cook kauntės ligoni
nę. Daktaro pareiškimu, mer
gaitė mirusi dėliai uodo įkan
dimo. šitokia mirtis daktarų 
praktikoj yra labai rotas atsi
tikimas.

Loretta Ręsta tapo palai 
dota Lietuvių Tautiškose ka
pinėse liepos 29 d. Laidotuvėse 
patarnavo p. J

ATIMTAS už morgičius, 2 £1. po 
5 kamb. namas, karštu vandeniu 
šildomas, gražioj Marguette Park 
kolonijoj, parsiduoda tiktai už $5000. 
Tel. Yards 0145.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks Penk
tadieny, Rugp.-August 2-ra, 1935 m., 
Chicagos Liet, 
Halsted St. . 
kliubiečiai kviečiami būtinai daly 
vauti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

na Ona 
iš Minnoapolis, 
kėši atvykęs į 
dar prezidento 
kais, bet grįžti 
jas nobežada.

Draugai ir pažįstami palydė
kite juos ir palinkėkite jiems 
laimingos kelionės.

“N-ų” Laivakorčių Skyrius.

A. MAIKELS. 
Montgomery. III

p. VVillinin Aloknovvich, p. 
Laurynas Monkevičius su Žmo- 

Antanas Urbonas, 
M inn. Jisai sa- 
Suv. Valstijas 
McKinley lai- 
j Suv. Valsti-

GAS STATION pardavimui, ran 
(laši prie South Halsted St., Rase 
lando distrikte. Gerai įrengtas blz 
nis. Parduosiu už $1200, IŠmokėji 
mals. Fairfax 2880.

Gerai žinomas North sid.io- 
čiams p. W. Indrnšius liepos 
26 d. laivu “Gripsholm” išva- 
Žiavo Lietuvon paviešėti.
—“N-ų” Laivakorčių Skyrius,

PARSIDUODA Tavern su nauju 
bdsnlu, pigiai. Priežastis — esu pri
verstas užimti naują vieta — Flde- 
llty Llfo Assoelatlon Dlstrlkto ma- 
nndžerluus darbą, Du bizniu nega
ilu laikyti. Geo. ChernaUMkas, 702! 
Stony Island Avė.

Detrolt, Mich. PARDAVIMUI 
DUONOS KEPTUVE, biznis ir . bu
dinkai už prieinama 
visokia duona* Biznis 
tas ner daugeli metu, 
padaryti pinigų. 8816 
Avė., Detrolt, Mich.

Wm. Buishas, visiems gerai 
Žinomas veikėjas ir Keistučio 
kliubo vice-pinn., įėjo į ahidės 
biznį, 6810 So. Ashland Avė

Kadangi Wm. Buishas turi 
daug draugų ir yra gerai paty
ręs toj šakoj, tai tikimasi gerų 
pasekmių.—Steponas.

5 KAMBARIU mūrinis bungalow 
greitam pardavimui, prie 55-tos ir 
California Avė, Pigiai. Savininkas 
4601 So. Rockwell St.

S. L.. A. 109 Kuopa laikys mėne
sini susirinkimą Penktadieni, rugp. 
2 d. 8 vai. vak. naujoje vietoje, 

Progress Furn. Co. ir Rosevelt 22J9 Cermak Rd. (buvusi 22 gatve) ir kampas Oakley Avė. (įėji
mas per šonines duris). Visi nariai 
malonėkįte atsilankyti laiku, nes tu
rime svarbių dalyku dėl aptarimo. 

Kviečia Valdyba.

NEDALIOJ, 
Rugpiučio-AugusI 4 d 

lygini nuo 8:30 vulnndų 
Kulbės S. BeneckiiH 
“Musų Vldšpatles 
man”. Bus išaiškinta 
ino būdas, jo atėjimo laikas, 
jo atėjimo tikslas, ir Biblijos 
Chronologija ir kiti faktai, 
kurie tikrai parodo, kad da
bar mos gyvename Kristaus 
sugryžimo dienoje ir pasku
tinėse dienose šio piktojo pa
saulio.

Neužmirškite pasiklausyti. 
Rengia

Jc h o vos Liudininkai.

Draugija Susivienijimo Bro
lių ir įSesery laikė susirinkimų 
nedėlioj, liepos 14 d. Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainėje.

Buvo sumanyta pakeisti ne 
kuriuos valdininkus, bet priža
dėjus pasitaisyti, pasiliko po 
senovei. Iš praeito pikniko at
skaitų paaiškėjo, kad pelno ge
rokai liks dėka komisijos ga
bumui, kuri stropiai darbavos 
pikniko surengimui 
draugystė privalo ištarti širdin
gų padegu “Naujienoms” už 
pagarsinimų per radio Budrik 
Furn. Co., Peoples Furn. Co.,

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

Chicagos Lietuviu 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 mokesčiu
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

Jsirašyt Draugijon galima per mu
sų 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)

l iclp Wantcd—M n le-Fcm a Ic
___  Dnrbininku Reikia

REIKALINGA rmty rusių virėjo 
arba virėjos I ręstu u ra n tu, Bornlco 
Lunch, 506 W, Purshlng Rd.

S, L. A. 134 Moterų Kuopos su
sirinkimas atsibus penktadieny, rug
piučio 2 d„ 8-tą vai, vakare, Mc 
Kinley Parko svetainėje, prie West- 
ern Blvd. ir 39-tos gatvės. Visos 

Taipgi1 narės malonėkite susirinkti skaitlin- 
I gai, nes turime daug reikalų. 

1 Sekretorė.

VISI NAUJI RAKANDAI
žlurOkltO, žmonės! F“l guli konl- 

|otl musu skelbimą, bot no mum) 
vortyboN, Prhš Dlrklmą, apžiūrėkite 
rakandus, Kam mokėti vldurmlcsčlo 
kalnus? Mas turimo nuosava na
mu. Muku kainos nėra tokios, kad 
prlgnudinė.luH publika, Nėra didelio 
siūlymo pardavimo. Musų rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
Išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musų kalnus.

Seklyčios sotus .......... $19.75
Mlogrulmlo sotus ........ 19.75
Valgomo kambario sotus 19.75 
Kaurui 9x12 ..............  7.95
3 kambarių outflt ........ 69,00

RIGI1TWAY FURNITURE CO.
225 S. Asbland Avė,

I šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdaru Iki 9 vai. vakaro. Nedėllo- 

mis iki 5 vai, po plotų,

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU CF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

BiiRincRs Chances 
Pardavimui Bizniui

GROSERNR Ir BUČERNR parda- 
vlmul, yru elektros rofrlgorntlon 
!2!3 W. 5lst St. Tel. Blvd. I255

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu dengime 
Ir taisymo — 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

Mnndion Iš La Snlle St. sto
ties 9:30 ryte išvažiuoja J Lič
iu vų laivu ‘ Frodorik VIII” šie 
seni Chicagos gyventojai ir pa- 
sižymėję darbuotojai ir biznie
riai:

p. b’rank Gelslnr su žmona 
Palonija ir dukrele Aldona.

Whut cnn l>e uecoinnllMhed when 
a produet of outstundlng merlt Im 
Hupportod bv u sound merchandls- 
Ing pinu and cunslMtept nowspupėr 
udvertlslng L mveuled b,v n sludy 
of (he amazlug growth uf Blue 
Klljbon Malt Syrup durliig tbo pust 
fow yoarN.

Blue Rlbbon Malt enjoys almost 
copipleta dlstrlbutlon throughout 
America, parllculurly umong leudlng 
grocory storoj,

Blue Rlbboii's fine fluvor comea 
from constunt centro! from ruw 
muterlalM to l'lnlahed Products, and 
lt Ims u fine hop fluvor thut all 
greut malt useis, wlll upprecluto,

Real Estate For Sale
_____ Na m-ai -žemė Pąr<ia H m uį_____

DIDŽIAUSIAS bargenas koki esat 
turėję savo gyvenime. 2 flatu na
mas ir kriaučių šapa pardavimui 
Krautuvė tinka bilc kokiam bizniui. 
Priežastis pardavimo — liga. 4641 
Wentworth Avė.

Uį'li/uh/kit Old oi c/
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