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Iš SLA. Jubiliejinio Seimo
Atitaisymas

CHICAGO
pasaulyj Lietuvos NeiųjięnosKaip

Du prigėrė Po okupantų jungu
Pereita sek

Edward

savo

birž

am

Vaikinas paskendo
Nužudė misionierių

16 metų

vaikus

Zioncheck užsidaręs 
kongreso rūmuose

Apie 100 metų am 
žiaus jaunavedžiai

Jų pavyzdį pasekė eilė 
. kontroliųo j amų hotęlių

Priešinasi naująjai Stalino kon 
stitucijai, kuri prižada spau 
dos is susirinkimų “laisvę”.

Gegužės 20 d 
senai lauktas

Nors Hitleris ir pasakė, kad 
kova baigta, bet jo padėjėjai 
aiškina visai ką kitą.

Edwąrd Topolski
5309 Sb. .Maršhfi.eld, atletas ir 
baigęs Lindblom aukštąją mo
kyklą,-paskendo, kai jam mau
dantis Sag kanale mėšlungis 
sutraukė koją.

Senieji bolševikai 
prisibijo kontr- 

revoliucijos

Vokietija dar nesan 
ti baigusi kovos 

už “lygybę”

Svarbesni paskutinės 
sesijos tarimai

konkurentu, kuris 
Pečiulis

Nauji streikai Fran 
ei jo je; lokautas 

Rivieroj

CHICAGO 
madienį nelaimėse su automo
biliais Cook kauntėj žuvo viso 
9 žmonės, neskaitant daugybės 
sužeistų .

Moterys protestuoja 
prieš apžėlusias vy

rų krutinės

Prie pašelpų darbų 
samdys 3,000,000 

bedarbių

Baile Selassie kalbė
siąs tautų sąjungos 

susirinkime

Nelaimingas atsiti 
kimas

HYDE PARK 
i. —- Illinois

MARIJAMPOLĖ. — Gegužės 
26 d. Kumelionių km. gyv. Pet 
raitis su žmona ir dukrele va
žiavo į miestą, ir kelyje kažko 
pasibaidė jų arklys. Vežimas 
apvirto griovyje ir užmušė Pet
raitį, sužeidė jo žmoną, duk
relė liko sveika.

9 žmonės žuvo nelai 
mėse su aiitomo* 

biliais

VILNIUS 
tojus 
ir visuomet

N. Y., birž. 
gubernatorius 

Horner atvyko į prezidento va
sarnamį pasitarti su preziden
tu Rooseveltu.,

MASKVA, bitž. 29.:—z Del 
praplėtimo kelto bus nugriau
ta triumfalė arka, kurią caras 
Aleksandras Į pastatė paminė
jimui. Napoleono pasitraukimo 
iŠ Maskvos.

Chicago, III., Antradienis.

Frank šliažas, 
57 m., 5828 S. į MjJblewood Avė., 
rastas pasikoręs 1 savo namų 
vištose. Rdlicfja sako/ kad 
jis nusižudęs dėl šeimyninės 
nesantaikos.

Vilniaus Ry- 
rašo, kad šiemet, kaip 

Ryto” mokyklų 
mokinių tėvai jau sufcirupino 
deklaracijomis. Tačiau nė vie
nas valdžios mokytojas dekla
racijų nesutiko priimti ir iš
duoti pakvitavimus. Be to, mo
kytojų buvo pareikšta, kad šie
met tik tie vaikai bus egza< 
minuojami ir tik iš tų tėvų 
bus priimtos deklaracijos, ku
rių vaikai išlaikys egzaminus; 
neišlaikiusieji egzaminų turės 
lankyt valdžios mokyklas. To
kių egzaminų niekuomet nebu
vo praktikuojama, nes pats in
spektorius mokyklas vizituoja, 
ir todėl tėvai manė, kad tai 
esąs tik pačių mokytojų pra
simanymas. Tačiau* pasiteira
vus, pats inspektorius tai pa
tvirtino.

Vilniaus storastijai įsakius, 
sukonfiskuotas gudų savaitraš
čio “Biel. Krynica” 26 nr.

NĘW YORK, birž. 29. — Pa- 
siturintis inžinierius George 
O’Connpr iš Evanston, kuris 
prieš tris savaites atvyko į 
New. Yorką biznio reikalais, 
rastas nužudytas vieno tene 
mento koridoriuje.

WASHINGTON, birž. 29. — 
Kongresmanas Zioncheck, . ku
ris vakar pabėgo iš privatinio 
beprotnamio ties Baltimore, 
susirado savo raštinėj kongre
so rūmuose. Nors jis polici
jos gaudomas už sumušimą sa
vo šeimininkės, taipjau? už pa 
bėgimą iš beprotnamio, o ir 
teismas turi išnešti nuosprendj 
dėl jo tolimesnio likimo, bet 
kol jis sėdi kongreso rūmuose, 
tol miesto policija negali prie 
jo prieiti. Prie savęs jis gi 
nieko neprisileidžia ir iš 
raštinės niekur neišeina.

NEW YORK, birž.; 29. — 
Grupž moterų, kurioms vado
vauja Grace Donague, grožio 
ekspertas, pradėjo, griežtą 
kampaniją už uždraudimą 
maudytis kostiumuose be marš
kinių tiems vyrams, kurių kru
tinės yra apžėlusios plaukais. 
Tai gadiną moterų gerą sko
nį ir tokie vyrai arba turi sa
vo krutinės uždengti, arba jas 
gražiai nuskusti.

CHICAGO. — John Wilson. 
^en. superintendentas Swift & 
Co. skerdyklų, paskelbė, kad 
arti 18,000 darbininkų, kurie 
dirba nuo valandų, gaus šie
met apmokamas atostogas. Iš 
jų apie 9,500 gaus yienos sa
vaitės atostogas, o apie 8,500 
— dviejų savaičių. • Iš jų visų 
tik 4,192 gaus atostogas Chi- 
cagos dirbtuvėse.

JERUZOLIMAS, birž. 29.
Pereitos savaitės susirėmimuo
se su Anglijos kareiviais viso 
buvo užmušti 54 arabai. 98 
gi arabai liko sužeisti.

Anglija irgi didina savo ka
riuomenę, arabams pradedant 
vis griežtesnę kovą. To kova 
prasidėjo anglų valdžiai atsi
sakius išpildyti arabų reikala
vimą sustabdyti žydų immigra- 
ciją j Palestiną ir uždrausti 
žydams pirktis žemes.

ADDIS ABABA, birž. 29. — 
Ethiopai ties Bedel, vakarinėj 
Ethiopijoj, nužudė vokiečių mi

dų jų

MILWAUKEE, Wis., birž. 
29. —' Iš 500 kontestantų Ray 
Du Vai iš Green Bay laimėjo 
alaus gėrimo kontestą ir liko 
Wisconsino čempionu. Jis pusę 
galiono alaus išgėrė j 19 Se
kundų. Pirmesnis rekordas 
buvo 34~ sekundos.

LONDONAS, birž. 29. -- Ja 
ponija formaliai pranešė Ang
lijai, kad ji nesirašys 1986 m. sionierių,. jo žmoną 
laivynų aprybojimo sutarties.

McALISTER, OKLAHOMA. — Arthur Gooch stovi viduryj ir laukia, kada jam bus užner- 
kilpa.

Gooch liko-pakartas už žmogvagystę.

Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad šį pavasarį Vilniaus kura- 
torija specialiais raštais parei
kalavo iš kai kurių Vytauto Di
džiojo gimnazijos mokytojų 
moralybės liudijimų. Tokio liu
dijimo, kaip jau buvo rašyta, 
negavo tos gimnazijos kapelio
nas kun. K. Čibiras. Vėliau tie 
liudijimai biivo atsakyti tos 
gimnazijos , mokytojams: A. 
Bieliniu!; B. Cicėnui ir V. Da~ 
si,ui, o šiomis dienomis gavo 
neigiamą atsakymą ir G. Šia 
pelytė. Del šio dalyko “Vilniaus 
Rytojus” rašo: “Jei taip šis 
reikalas eis ir toliau, darbas 
gimnazijoje galės ir nutruk-

Nusižudė chicagietis 
lietutis

Prieš srovę” Ute 
uos scenoj

ką rinkimų tvarką. Tačiau 
seimas paliko viską po senovės.

Įnešimai sudaryti rezervo 
lenteles buvo priimti su ta pa
staba, kad lentelių išskaitliavi- 
mas ir įvedimas tegalėję for
moje butų paliktas Įstatų Ko
misijai ir Pildomai Tarybai. 
Jeigu butų reikalo, sudarytos 
lentelės gali būt įvestos galėn 
dar prieš sekamą seimą, bet 
turi būti pateiktos sekamam 
seimui patvirtinti.

Reikia žinoti, kad 126 kuo
pa yra “centrale” pavienių na
rių kuopa, ir jos įnešimai tik
renybėje buvo sekretoriaus Vi- 
hiko įnešimai.

Seimas beveik vienbalsiai 
nutarė palikti galėję tuos penk
tukus, kuriuos pereitas seimas 
ir Pildomoji Taryba uždėjo ant 
pašalpos ligoje narių.

Prezidento Bagočiaus įneši
mu nutarta prailginti Auksinį 
Vajų iki šių metų gruodžio 
15 d.

Taipgi prezidento Bagočiaus 
įnešimu nutarta, kad kiekvie
no Seimo Darbų ir Raportų 
Knyga butų išiuntinėjama iš
rinktiems delegatams ir komi 
sijų nariams bent 15 dienų 
prieš seimą, idant jie turėtų 
progos iš anksto su raportų 
turiniu susipažinti.

OLD FARGE, N. Y., 
29. — Charles Jeannette, 
m., civilio karo veteranas, ruo
šėsi apsivesti. Tečiaus jo jau
noji, Mrs. Ella E. Manning, 55 
m. našlė, prieš pat vestuves 
pasišalino. Bet Jeannette vis- 
tiek iškėlė vestuvių puotą ir 
dar tikisi sunaudoti ir žiedus, 
— reiškia dar sykį apsivesti.
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under the Act of March 8, 1879

Vakar tilpusi telegrama apie 
SLA. seimą buvo klaidingai iš 
versta iš anglų kalbos ir klai 
dingai interpretuota. Įnešimas, 
apie kurį joj kalbama, buvo ne 
prezidento Bagočiaus, bet Sa
vickio (iš Scranton, Pa.), ir jis 
buvo priimtas prezidentui Ba 
gočiui uždarius diskusijas. 
Prezidentas Bagočius niekuo 
neprisidėjo prie jos “pervary- 
mo”, išskyrus padavimą balsa
vimui.- Tiesa betgi, kad tas 
įnešimas .buvo labai palaidai 
suformuluotas, bet tai nebuvo 
prezidento Bagočiaus kaltė.

Vakarykščia telegrama buvo 
mano pasiųsta.

KL. JURGELIONIS.

Paskutinė SLA. seimo sesija, 
įvykusi šeštadienį, buvo paš
vęsta konstitucijos pataisų ir 
įnešimų svarstymams.

Visa eilė konstiucijos patai
sų, kurias sugalvojo 126 kuo
pa, buvo atmesta. Tos patai
sos siūlė ilgesnius terminus 
Pildoma j ai Tarybai ir kitoniŠ-

BERLYNAS, birž. 29. — Pa
sirodo, Hitlerio paskelbimo ko
vo 7 d., kad Vokietijos kova 
už lygybę su kitomis valsty
bėmis yra baigta, dar negali
ma imti už gryną pinigą.

Tą išaiškino jo vyriausi pa
dėjėjai. Propagandos minis- 
teris Goebbels ir, toliua ragina 
gyventojus sukaupti visas sa
vo jėgas kovai už “pilną Vo
kietijos žmonių teisių lygybę”. 
O pulk. Ribbentrop, vyriausias 
Hitlerio pasiuntinys derybose 
su užsieniu, pareiškė laikraš
tininkams, kad lygios Vokieti
jos teisės yra pasiektos tiktai 
pačioje Vokietijos teritorijoje.

Vakar vidaus reikalų minis- 
teris Frick irgi pripažino, kad 
dar ne pilnos Vokietijos teisės 
yra atkovotos.

Iš tų visų Hitlerio padėjėjų 
kalbų yra aišku, kad Vokietijos 
naciai dabar sieli j a prie' kai
myninių valstybių. Ir dar nė
ra aišku, ar Danzige, ar Aust
rijoj, ar kurioj kitoj kaimyni
nėj valstybėj pradės nauja ko
vą už “Vokietijos teises”.

KAIŠIADORYS. — Gegu
žės 19 elieną Kaišiadorių kate
droje susijungė įdomi jaunave
džių pora; kaišiadoriškis, senas 
pensininkas Pranas Šidlauskas, 
86 metų amžiaus, vedė Rožę 
ščerbienę, kuri senesnių žmo
nių pasakojimu turinti daugiau 
kaip 90 metų amžiaus. “Jauno
ji” iki šiol elgetavo, o dabar 
jos vyras, tuojau po vestuvių 
nusivedė ją pas notarą ir jos 
vardu perrašė savo namelį. 
Nors “jaunoji” yra senesnė, 
bet laikosi stipriau, o “jaunąjį” 
bažnyčioje, jo jungtuvių pirš
lys buvo priverstas -paimti ųž 
parankės ir pastatyti ant kojų.

Priėš porą savaičių taip pat 
apsivedė kiek jaunesnio 
žiaus už Šidlauską, kaišiadoriš
kis Pikelis su jau žymiai pa
gyvenusia Andriejąi&kiene. Pi 
kelis geležinkelio rajone turi 
nuosavą namą.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoj buvo 63°. Nors 
Chicagoj ir vėsu, bet visose 
apielinkės valstijose yra karšta.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:29.

WASHINGTON, birž. 29. —- 
Jau paruošti planai, einant ku
riais prie pašelpų darbų būs 
suimta 3,000,000 bedarbių. .

< . ' • ' ' ■

Vidutiniškai’ jie gaus algos 
po $52 į mėnesį, arba po $2 
daugiau, negu gaudavo prad
žioj pašelpų darbų

UTENA. — 
Uteną aplankė 
Valst. teatras, kuris šaulių sa
lėj pastatė “Prieš srovę” (apie 
kun. Stazdelį). Veikalo pama
tyti prisirinko pilnutėlė salė ne 
tik uteniškių, bet ir iš mies 
telių net po 17 klm. pėsčia atė
jusių.

Vaidinimo dieną bilietų ne 
begalima buvo gauti.

Gal dar pirmą kartą šaulių 
salė matė taip nuoširdžias ute
niškių simpatijas veikalui, j j 

idėjai, jo turiniui.
Kiekvieno paveikslo uždangą 

lydėjo nuoširdus uteniškių ap
lodismentai, o uždangai pasku 
tinj kartą sceną atskyrus nuo 
žiūrovų, ilgai aidėjo triukšmin
gi aplodismentai.

Pats veikalo vystymasis sce
noj, gastrolinemis sąlygomis, 
atsilankiusiuose paliko gražų 
įspūdį.

GEMEVA 
išrodo,’ rytoj prasidedantis tau
tų sąjungos visoutinas susirin
kimas nebus tokis ramus, ko
kio buvo tikimąsi.

Į tą susirinkimą ruošiasi at
vykti ir jame kalbėti pats 
Ethiopijos karalius Haile Selas
sie, kuris maldausiąs tęsti 
sankcijos Italijai ir išnaujo 
prašžsiąs finansinės pagelbos 
kovoj su puolikais.

..............................X . - ., v ,L"’ .* .....

Italijai gi paduos memoran
dumą, kuriame ji kaltins Ethio- 
piją už pradėjimą karo rytų 
Afrikoj. į *

Kartu* Haile Selassie prane
šė Anglijos užsienio reikalų 
ministeriui Edenui, kad jis tuoj 
po -tautų susirinkimo mano 
gryšti atgal į Ethiopiją ir pra
dėti naują karą su italais.
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PARYŽIUS/ birž. 29.
Rimtų; Įįisikirtiinų; i^tį^o Tąu- 
louse, kur užšitęsę dideli strei
kai ikišiol buvo ramus. Susi
kirtimuose keli žmones liko 
sužeisti, jų tarpe monarchistų 
laikraščio redaktorius Carol. ■■

20,000 darbininkų sustreika
vo Moselle industriniame klo
nyje, kur streikuoja viso 
180,000 darbininkų. Marseil- 
lęs- mieste 5,000 dokų darbinin
kų grunto j a nauju streiku, ku
ris sutrukdytų uosto veikimą.

Francijos Rivieroj, turčių 
pasilinksminimo ir poilsio vie
toj, 450 hotelių paskelbė lo
kautą savo darbininkams. Ap
skaitoma, kad vien Nicoj 
1,200 turistų liko be prieglau
dos, užsidarius koteliams. Nuo 
Menton iki Cannes veik visi ko
teliai užsidarė.

Tečiaus lokautą labai susilp
nino tai, kąd prie, lokauto atsi
sakė prisidėti Monte Carlo ko
teliai.
Gould 
Nicoj ir Cannes.

Francijos Generalinė Darbo 
Konfederacija paskelbė, kad 
per pastarąsias kelias savaites 
skaičius jos narių pasidvigUbi- 
no ir dabar Konfederacija turi 
3,500,000 narių.

CHICAGO
polski, 16 m., 5309 S. Marsh- 
field Avė., atletas, baigęs Lind
blom High School, prigėrė be- 
sinįaudydamas Sag kanale, 
Worth miestely. Jį sutrauk? 
mėšlungis ir jis paskendo prie 
akių jo jaunesnio brolio ir di 
delio būrio piknikutotojų.

Lillian Joyal, 20 m. iš Ho 
bart, Ind., prigėrė- besimaudy
dama su draugėmis George 
ežere, prie Hobart.

Iš kanalo prie 34 ir Pulaski 
Road gatvių liko išgriebtas la* 
vonas nepažystamos moteries, 
apie 50 m. amžiaus.
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Kova Ethiopijoj tęsiasi.
LONDONAS, birž. 29. — 

Gautomis iš Djibouti žiniomis, 
partizantiškas karas su italais 
tebesitęsia. Italai buvo pri
versti bomborduoti iš oro di
delius ethiopų burius, kurie 
buvo susibūrę ties Harrar.

MASKVA, birž. 29. — Atsa
kydami į bolšvikų valdžios pa
kvietimą apsvarstyti projektui, 
jamą naująją Rusijos konstitu
ciją, kuri busianti priimta lap
kričio mėn., daugelis senųjų bol 
ševikų, kurie priklausė bolše
vikų partijai dar prieš revoliu
ciją, įspėja valdžią elgtis at
sargiai su priėmimu projektuo
jamos konstitucijos. c 

■s ■■
Esą naujoji konstitucija yra 

perdaug liberališka, prižada su
teikti gyventojams žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę. 
O tai esąs pavojingas dalykas, 
nes davus žmonėms laisvę, Ru
sijoje galinti kilti kontr-revo- 
liucija. Padėtis yra ne tiek pa
vojinga miestuose, kiek kai
muose, kurie yra griežtai nusi
statę prieš bolševikus.

Taigi senieji bolševikai, tie 
kovotojai už žmonių laisvę, pa
tys virto konservatoriais, kurie 
bijosi liberališkesnių reformų. 
Betgi dar nėra aišku kokios 
tos “laisvės” reformos bus. Juk 
ir dabar bolševikai giriasi, kad 
jie turį Rusijoje daugiausia 
laisvių, negu kur kitur ir turį 
laisviausią visame 
spaudą.

Tragedija laukuose.
.Gegužės 24 d. apie 23 vaL 

V. Pęciidis, Baranuvkos km., 
lydėdamas Ji Žukauskaitę, ku
rią buvo įsimylėjęs, susiginči
jo su kartu ėjusiu dar vienu 
jaunuoliu 
pasprukęs. Įtūžęs V, 
nušovė J. Žukauskaitę ir pat. 
nusišovė.



Trumpai Apie Viską JUOKAI
S VIS

DOLERIŲ

Laidotuvių Direktoriai

Sekmadieni susitarus.Prospect 1012State 4690

and Aye.

ei. Boulevard 4705; sfduTia bedarbių eilėse

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi

tų gali pągų^nti pigiau, negu 
Amerika? Medžiagos kaina tu
rėtų būti ta pati. Ypač meta-

756, West 35th St. 
Cor. ot 36th aqd Halsted St 
ii o valandos nuo 1-8 nuo,6:30- 

T MMdiKlinmU nuirai «ut*rH

nŠknd Avė.

Rašo J- Ja URUKOIflS. .

Šito importo Amerikai, 
rodos, nereikėtų

Man labai gerai pažįstamas 
vienas daktaras ir vienas ad
vokatas. Abtfdu lietuviai. Aukš- 

‘ • V * Į p L- ' ■ t •

tais laipsniais baigę mokslus. 
Ir kęįi metai ‘ negauna valątv 
jos leidimo praktikuoti. Bęikia 
tept. Bet kuo?

Phone Canal 6122

Dr. V. A. Sunkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Ud • 
Vali, NedŠMu ' ------ * "

3343 SoPanagrin^kim, bent apčiuo 
pom, to mokslininko nuomo

Todėl v su Dr. MęConaughty 
nuomone reik sutikt. Visuome
ne turėtų kontroliuoti savo in- 
vestmentus į studentų moks-

Physicąl Therapy 
and Midwife 

6630 S. We*terB 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namup 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elėctric t r e a t- 
ment ir magne
te blankets ir, tŲ 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ĄMĘŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YĄRdsl74W742

Lošikų tarpe
— Tai ką gi, galų galę, lo

šime šį kartų teismgm, ar kaip 
paprastai?.!.

iomis nuo 10 iH 12 
ted St 

1401

S. G LACHĄVICZ
42-44 Ęaąt. 10$tb Tol- Fullmari 1270 arba Cana] 2515

darbu, apkrauti ir 
.kapojamos.

Tua, tarpu krautuvės lūžta 
medžiagoj!!. Kokiom? Pui
kiom ir jos didžiumoj impor
tuotos iš... Japonijos.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 ’ . , 

’ Sęredoi Pagal sutarti.

visiems, prieinamas, Ne, diplo
mas turį nusakyti žmogaus 
mokslų, bet gabumai.

Bet visų tai mes turėsime 
tik socialistinėj sistemoj. Tad 
visi eikime prie to.

bo. Bę to, [ 
užsienin. Jie liktų 
gerintų ekonominę krąšto pą-

Medžiaga medžiaga, bet dar
bo rankos ir sudaro tų didelį 
b^lygupią- Vokietij.ęj, darbi-. 
pinkas daug pįgjąų apmoka
mas, negu, sakysime Ameri
koje. Apie Japoniją su. pasi
baisėjimu reikia pasakyti, 
kad ten darbininkas beveik už 
dykų dirba, štai kodėl ir A- 
merikos kapitalas norėtų dar
bininkų taip, pakinkyti, kad 
jjs. pigiai ir greitai dirbdamas 
fabrikantui galėtų padaryti 
pigių prekių ir tuomi fabrikan
tas galėtų konkuruoti su už
sieniu. i1 ‘

Taip atrodo per mano spak- 
tyvų žiūrint: velkiams man 
pirktis tų prekę užsięu^j; sa
kysime Japonijoj, jei aš ją ga
liu gauti čia ant vietos.

Bet netaip atrodo speku
liantui vertelgai.

Ameriką daug ko importųpr 
ja, ko vis.ai nereikėtų jai im
portuoti. Ypač platus importas 
eina iš Japonijos.

Sakysime manufaktūra, A- 
merikos audinyčios didžiumoj 
stovi tuščios. Tūkstančiai dar
bininkų išmęsta į gatvę. Kurie 
dirbą—uždirba labai mažai;

už senų Skalbiamų mašinų 
perkant naujų 1936r37 metų 
skalbyklų, įmokant po 501 
į savaitę.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

, fi 4i57 ARCHER avenue 
Telefonas Virginta 0036

Ofiso valandos hūo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Gėlių parduotuvėje
— Juk tiesa, panele, kad gė- 

lemis ga^ma viską pasakyti? 
Duokite šen, gėlę, kuri reikštų: 
“Vakar sirgau angina, todėl 
negalėjau ątęiti, bet rytoj lau
kiu tavęs, brangioji, 8 vai. Vy
tauto parke”.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgęportp ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

i Rezidencija
3407 LoveAH; ‘ Tel. Yards 2510

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Ręz. Tol, Dmel UU

Dr. Ą. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišką. - \ 
chror ~

Ofisas 6850. ’ _
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. N 

liomis Ir šventadieniais 10— 
dienu

a. a mažeika
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

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

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIĄN-SURGEON 

Office 407Q Archer Avė.
Tek Virginia 1116 "

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. P,
Office & reridence 2519 W. 43rd St, 

Tek Lafayette 3051 " *

J. LIULEVIČIUS
4092. Archer Avenue Phone. Lafayętte 3572

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu' Specialistas.
Palengvins akiu, itęmpjma, kurie 

esti; priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystė. Priren
gia^ teisingai .akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ęįęk^a. parodančia mažiausias klai
das. Speciąlg aį;yda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso- 

pijpau

Savo, laiku buvo paleistas 
šūkis: “Buy American”. Obal- 
sįs neblogas. Kiekvienas geras 
pilieti^ palaikys savo kraštų 
ir pirks gaminį pagamintų vi- 
djįje, YPAČ jei jis. savo, koky
be iiębįogęsnis už importuotų.

Tačiau, šitas obąl-sis. visu©’ 
męnčj neprigijo. Ir neprigijo 
dėl to, kad vidurinių slųogs- 
nių, ypač dąrbininltų, pęęką- 
moji galia silpna, pas žmonęs 
nėra pinigų.

Darbini^ąs cęntais skai,- 
čiuodąmąs savų uždarbį be
darbis ąętąrė.dąmąs nei to, ne
gi eis, ir dešlmįiniis klos.?

Valdžia bąndė ir. šį ir tą— 
n.ięks. neišėjo- ^apįtajįstų di
delių ąpętįtą ji. ii.ępa.žeboja, o 
pątrijotiniai šukįąi priimtini 
tik tam, kięno gūžys pijnas.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas

SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515, So. Rockvrell St 
Telenhon»! Renublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

3201 W. Cernmk Rtmd (W. 22. St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5

Vakarais: Panedėlio, Seredos tr 
Ratnyčios 6. iki 9. 

Telefoną^ Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Remiblic 96Q0.

ATTORNEYŠ AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po pie; 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 ik\ 

6:0Q vakare.
188. W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.Ar. perdaug mokytu 

žmonių?
Węslcyą3i,’o ųnįversitętę pr°M 

fesorius, dr. Jąmęf> Lukens 
MęConauglity ma^o, kąd šiąi^ 
ląikąįs jąu^nii^as. perdaug sto
ja į lępįęgijąs ir UjUivers^ętiUS 
ir tu© didiną. įąu, ir tąip per 
didelį, ūdytųjų skaičių.

25. mętąi atgal, jo miomonc, 
kolegijas baigę žnięnės buvę, 
pageięląująmi yIsiię. Tęliau jie 
buvo laikoinį genais pąrdąvė- 
jai& (^aiesineny, bet prieš pą- 
(į Didįjį karą, industrija ė- 
inusi reikalauti tik spęęįąlias 
techniį©^ nęojcyklas baigusių
jų. Dabar ir tie žmonės nebe
reikalingi, nes musų industri
ja, girdi, miegą po depresijos^ 
antklode.

Visuomenė, girdi, neapkai- 
nuoją to,; l^ad ji, ki.ęįįvięnųni 
studentui iąlęidžią pp ^1000 
per nąetus; tuo tarpu daugu
ma jų verti nedaugiau 30 cen
tą. Visupmenė du kąrtų, (įląu- 
giau. ’ išleįdžiąąd ją^ųpjio 
mokslui, neg.ą jis grąžina yi- 
suoipęnęi. . »

Ir. dr. McConougUty šaukią 
visuomenę., konįrojįąoti savų, 
investmentus į ^tudeųtų ųąpįę-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULA&CE PATARNAVIMAS DIĘNA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Mįesto Dalyse.

ažiurėk: “Made in 
artais ‘‘Made in 
Kodėl?- Ar Ameri-

Bet kapitalistinėj sistemoj, 
mes to neatsieksime. Mokytų 
žmonių neperdaug. Lai btfna 
visi mokyti, o tuomet ir gy
venimas bus geresnis. Mokslas 
— tai no vieno, kurio luomo ar 
klases privilegija. Jjs turi b.ut.

Vėliausias ir# gęfiąūsias lytinię 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
puolės ir venerinių, ligų gydymas. 

Virš 25 metų. W pačioj vietoj. 
Ne atidėliokite, , įteikite pasitarti 
dykai, nęra priedermių,

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL. 
Central 4^41

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
ryto iki 5 po' piet.

Sekmųdi.ėhi' 10 v. te. ' iki 12. dieną. 
Pipųadieijį, Trečiadieni ir Šešta
dieni huo 10 y. ryto iki 8 v. p. p.

ROOSEVEtT 
FURNlTUREco

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760
Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nalriį 
Ofįp valandos: nup 2 iki. 4, nua i 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 Iki 12

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St
' , CHICAGO. ILL.

A. PRTKUS 
1410 South 49th Gourt' Cicero Phone Cicero 2109

PHILĄDELPHIA. Pa. — Auditoriją, kurioje demokratai laikė savo konvencijų

Valandoj * ttuo 10-U. nuo' 6 Iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai dieną.

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room, 737

Vai. 9 ryte iki 5 vak vakare.
Ofiso Tel. Ceątralį 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu, Tel.: —~ Hyde Park 3395

UETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Kainos po
$39.50, $49.50
' V $69.50... ' .

DYKĄI mpdęęni^kas Prosąs 
ir dąųg muilp.

^ebiikite daugiau be tffalr 
biuruos mašinos; pirkite 

(fabUit.

Pirmiąuęią aš noriu užak
centuoti savo mintį, kad ne
galima sąhyti: “mokytų jau 
per daug; mokyklas uždąryknn. 
ir neleiskim toliau jaunimo mo
kytis”.

Mano manymu: plačiai ati
darytam mokyklų duris ir tę? 
gul jos būna prieinamos vi
siems. Jei; jau* taip, tegul bū
na visi universitetų'baigę. Le
dų išvežiotojas, skudurų ran- 
kiptojas ar negali turėti uni.- 
versiteto diplomo ?

Bet dabar visas “civilizuota 
sis” pasaulis skundžiasi, inte- 
ligentijps perviršiu. Taip vadi
namų. baltakalnierių bedarbių 
daug. Ir mažutę Lietuva ir ta 
skundžiasi, kad per daug “mo
kytų”. Ir per daug jų dėlto, 
kad kiekvienas “diplomuotas” 
jaunuolis žiuri tik į šilta vie- 
tęlę,, ku‘r nugaros neskaudės, 
kur' ant rankų jjušfiiį^nžbus.' ■

Dėl šiltos vietelės, inteligen
tijos tarpe eina kova, išsivy
stė protekcionizmas, vietos pir
kimas už pinigus ir kitos ne
gerovės.

Ąntnų pusę verčiant, nega- 
lipią visiškai apkaltinti ir in- 
tęljgęntijos, ypač aukštuosius 
mokslus baigusios.

pabaTtiniam politiniam surė
dyme1, pasiekti mokslą cĮąug 
kainuoja. Ir žmogus džiovinęs 
protų ir leidęs pinigus, paskui 
nori “atsigriebti”. Jis nenori 
paprasto darbo. Jis nori lengvo 
ir pelningo. .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nųę 1—& ir 7—8. 

Seredomia ir nędšl. pasą! sutarti 
RėzT 6631 So. California A vesto

Tętety»SM|S Rfpu>Uę 7848

4729 So. Ą
chicaŠ

OFISO —
Nuri 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Ud 12 
valandai diena.
^^Phohę MIDWAY 28g0.

1 ....... ................... i — — ūmi ! ..... —iiimi / .i■■■■■!■■^ena

Telefonas Yardą 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTB ASHLAND AVĖ.

Ofiso, valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pilėte 

7 iki 8 vai. Nedll. nuo 10 iki 12'
Re*

ŠIOS SAVAITES

Eitca Bargenai
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS

$3.95

Amerika iš visų pusių ap^- 
supta jūrėmis. Žuvininkystė 
čia plačiai išvystyta. O vienok 
konsęcvuoĮlą (canpęd), Krębsųį ‘njąįųi^ki 
męąą Amęrilęą plačiai, ipiępr- ‘ 
tuoj a, (įveža iš kitur)*. Papr 
rastai per metus Amerika im
portuoja apie 10,000,000 svarų 
krebsų męsos. Daugiausia im
portuojamą iš Japonijos. A- 
męrįka, atrodo, galėtų pati sa- 
vę aprūpinti šitos rųŠį,es pro
duktais. Jųjų pagaminimas 
namie suteiktą Šimtams ar

MTAIAITIAI
Dr. Hęrzman

IŠ. RUSIJOS
Gerą! lietuviams šinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytęjpą cbĮf 
rųrgas ir akušeris. ‘

Gydo staigias Ir' chroniškas liga* 
vyru', moterų ir vaįku pagal, nailr 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietM lt.
nuO' 6 iki 7:80 vai. vakaro.

TeL Canal 3110
Rezidencijos, telefoną^:

Hyde Park 6755 ar Central 7444

Ą, Montvi^ M. D
West Town Sta<

2400 M*
Vai. 1 iki 8. po mL_.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas ~ Brunswick 6597

OfiM Tek, Boutevąrd 591A
Kez. Tęl. 284$

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ą Chirurgą? 
Ofisas 464$ ŠO. ASHLAND AVfc 
Ofiso, vak: Nuo 2ijd4 ir nuo 6.ik*t

Namu Teki Prbspšct 19HSergantiems patari

Paimkim taip vadinamus 
‘ ‘ lūs: Žaiąįus> įvąirijau- 

sĮiuą žibučiuą ir net virtąvės 
pabukhis. J«ų pilnos krautuvės 
“5^—10” stores. Ir jie pašėlu
siai pigus. Kartais net, stebėtis 
tenka. Dalykėlis gražiai pada
rytas ir štai 5-10 centų. Pa
imk jį ir 
Japan,’'’' 
Germany.
■ka negali tų dalykų, pasidary- 

tūkstančiams dųrbiniųkų dar-ltj? žinoma, kad gaji. Bet ąe- 
Pi^igai neplauktų apsimoką. Rinkos nėra- Nėra 

i. viduję ir viduj. Pirkliams, apeku- 
liantamjs, stambiems importię- 
riąms apsimoka geriau impor
tuoti, negu namie gaminti^. 
Pirkdapii tas, prekes jję m<?ka 
labai; žęmas kainas. Tokias žę? 
mas, kąd, nežiūrint susidąijiu- 
si)U, tęąnspprtę išląjdų, joą ątr 
sęiną pigiau, negą nąmi,e ga
mingos.

I£ylą ktąusunas, kojdęb. sa-

JiRRADŽIUS
668 West, Sfręet ' Phone Cąnaj 6174.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Streąt, Phone Monro® 8877.
„ į , Į ,    ,, į  .....................................- i,',,,!.  

•A . »• ■ «lh> ,1 ■ a H f , .m 4. M ... > »'•*!#’

L T. ?OLP
1646 Węst 46th Street ^honeą Ęęujęvard 5208-8413

Rūgščia u' minėtas profeso 
rius sako, kad kiekvienas stu
dijuojantis visuomenei atsieina 
$1,000 per metus. Bet daugu- ! 
mos studijos visuomenei atneša i 
vos 30 centų.

Kad‘‘ taip yra — abejoti ne- ! 
tenka. Bet pažvelkim iš kokios ; 
visuomenės tarpo studentija ;

1 • . f » ■ I

susideda? Vos kelintam-dešim- i 
tąm darbininko vaikui švyąte- ■ 
lęją laimę universitete studb : 
j.ųotį. Didžiumoj studentijos 
rasųpę- pasiturinčiųjų, turtin- i 
-ą:ųjų, priviięgijų,otų. (politikie,- ' 
rių) ir net magnątų yaikuą. 

’ Gyvenimas parodė, kaip stu- 
idę^^o ekonominė padėtis vei i 
kįą į, jo studijas. Darbo pelę, 
darbininko vaikas, stengiasi 
pTasikąisti augščiau, ir todęl 
iątsįdėjęs dirbą (yra ir čia iš
imčių). Buožes vaikas žino, kąd 
i j Oi, tęvas, paliks jąm jei nę mį- 
‘lijonus, tai bent tuk.stančįųs/ 
‘su kurių pagalba jis ir be stu- 
fdjjų galės gyventi. Ąr nege
riau dažytis automobijium, ką 
parodę peręitų vasarą ir popo, 
Boosevelto sūnus Bostone.

■ Taigi tokių stądenjų tarpę 
ir randasi/ kad jie visuomenei 
verti- tik 30 ęęntų.

Bet jie vistiek diplomus ii 
daktaratus gaus ir bus visuo 
menės viršūnėse. Tuo tarpu, 
darbininko vaikas, nors geriau-] 
šiai mokslus baigęs, būna nu -Į 
stumtas į šalį. Ir šitokį štai

AĮiVUilA't'Al

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kanjb. 1431-1434—Tel, Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 Šo. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30, 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nagai sutarties- ”

mos be akinių. Ęainoą 
kaip piriniau.

4?12 South Ashland Av.
, ąouįevącą 758.9

DR G. SĖRNER

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis

' Ištaiso? r
Ofisas ir AM^lu Dirbtuvė

s #

4605-07 S. Hermitage Avenuę Phonęą Yąrdą 174T-1742
Brighton Park ^47 $• Fąirfięid> Laf. 0727

10734 S. Michigem Avė. Tel. Pullman 5703

J. F. ESUDEIKIS

LAČH^ ir SŪNUS
2314 West 23rd PĮace Phoneą GanaĮ 2515—Cicęjęo 5027)

jįjį į;

. t:/-/.



NAUJIENOS, Chicago, Hl.Antradienis, Birž. 30, 1936
iš mirties nasrų. Linksmai bainiai, etc., etc. Neblogai parašy

nematant

Vieno

NAUJUS ŽEMUS FEBUS
KIEKVIENO DOLERIO

Budrik Furnilure Mart

LIETUVOS-AMERIKOS

TermometrasRimgaudas

Elektrikinės Ledaunės. Kainos sumažintos

Geriausi DYKAI PO 15 CENTUI DIENA!
Ledaunė Pati Per Save Išsimoka

Jos. F. Budrik, 'neNATHAN
KANTER

3417 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Siųskit money orde 
rį arba čeki —

su metine NAUJIE 
NŲ prenumerata.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laikų 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrų 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

Laimute, pasituriančio 
duktė, ginihazistė 

valdininkas —

belaukiant, 
vyrai ir dvi

NAUJIENOS 
.1739 S j. 
4 dsted St« 
Ų’CAGO

Knygos iš Lietuvos

žinoma, 
Reko- 

Veikia

SIUSKIT Ptk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1318 Bankers Bldg., Chicago. Tel, Wabaąh 2211

4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTOBIS

Šauksmo atgarsiai neblogi, kiek jie liečia lietu 
viškąją literatūrą apskritai.

1. Neverkit Pas Kapų. Vieno 
veiksmo vaidinimas, patri j etiš
kais motyvais. Veikia 3 vyrai 
ir 3 moterys. Vaidinimas eina 
apie Liškauskienę, kuri penkio
likę metų kaip liūdi savo vy
ro, kuris žuvo kovodamas už 
nepriklausomybę, ir kas metą, jį 
pamini, skaito jo laiškus jai iš 
karo lauko rašytus. Jos sūnūs 
Algirdas, muzikas, dėl tokio 
liūdesio ir užsidarymo savo mo
tinas irgi jaučiasi, kaip belais
vis paukštukas klėtkoj, ir, savo 
motina paguosdamas, jai daž
nai griežia jos pamylėtą Jano- 

io “Neverkit pas kapą”. Var
gonininkas Lio'gys yra Liškaus- 
kienės paguodininkas ir geras 
draugas. Baliais yra Liškaus- 
kienės ’ir jos lįuvusio vyro ge
ras draugas, našlys, ir patarė
jas. Balinis galutinai Liškaus
kienę perkalbina, kad neapsi
moka amžinai dėl mirusiųjų liū
dėti ir pasisiūlija būti jos gy
venimo draugu.: Ji priima pa
siūlymą. Algirdas pasiliuosuoja

Dviejų
Veikia 4

1. Girtuoklis Baltrus. Dėl 
Baltraus girtuokliavimo jo žmo
na miršta, jis galutinai gailisi 
Veikėjai 3. Trys puslapiai. Pc 
tuo pačiu viršeliu su Samągon- 
kininkai Linksminasi.

1. Rutu šalies Pasaka. 4 
veiksmų vaidinimas. Veikia 17 
asmenų. Tai tikrai dramatiška 
pasaka. Pagal rašytojo pavar
dę maniau, kad tai vertimas iš 
rusų kalbos, arba autorius yra 
pats rusas. Bet kiek sužinojau, 
tai Al. Tarasovas yra lietuviš
kas žydelis. Pasaka apie kara
lių Taurą. Tauras daro iškilmes 
savo dukters 7 metų sukaktu
vėms. Besilinksminant priešai 
puola šalį. Keturi karalaičiai iš
eina ginti šalies, bet nesugrįž
ta. Karalaitė išeina jų ieškoti, 
ir juos suranda kažkur pas ra
ganą. Ragana karalaičių neleid
žia, jei bent ta sąlyga, kad ka
ralaitė nešnekėtų per du me
tus. Ji prižada. Ji klajoja miš
kais, kol ją užtinka pusiau iš- 
alkusią-sušalusią" užjūrio karai- 
tis bemedžiodamas. Jis ją par
siveda, bet ji nekalba, ir žmo
nės pradeda kalbėti, kad ji yra 
ragana ir sudaro pavojų kara
lystei. Ji lieka nuteista nužudy
mui, bet pirm to ji prakalba ir 
išsigelbėja. Čia yra laimė už
burtų žiedų, raganos galia pa-‘

tik kiek padai 
paugdyti”, pamokinti.

Šian ir ten yra parodytas kon
trastas kaimiečių su išdidėju 
šiai s miesto panelėmis ir po
naičiais. Ta pati čigonėlė kai
mo žmonėms kortomis išmeta 
laimę ir nelaimę, ir tuo pačiu 
kartu juos “apsuka”, apvagia. 
Vienas kitas tų vaidinėlių yra 
neblogiausi, ypač komedijos, 
bet niekur juose nesimato di
delių, savotiškų tipų. Nė vieno 
jų negali palyginti su Maksim 
Gorkio “Ant dugno”. Kaip vie
nas gerai žinomas lietuvis po- 
etas-žurnalistas yra pareiškęs, 
kad tie vaidiminėliai yra tai
komi “provincijai”, kaimui; ir 
kad Lietuva dar pati tebėra 
“ant dugno”.

Bet vienas dalykas yra džiu
ginantis: tai tas, kad musų 
jaunieji tėvynainiai rašo, ban
do ir dirba. Ir jie, rašydami 
prie tokių apystovų, kokios 
šiandien yra Lietuvoj, geriau 
gal ir negali. Be laisvo žodžio, 
prie cenzūros, literatūra nega
li klestėti autoriaus sielos pil
nume. Dėl to ir jo dramoje yra 
jaučiamas sielos prislėgimas. 
Įkalinta žmogaus siela negali 
pasiekti literatinių aukštumų.

Či'i paduosiu vardus kaiktf- 
vaidinėlių su jų autoriais.

Jono Skinkio: j
1. Moderniška Kaimo Mote

ris. Parodo išpenėjusį miesto 
ponaiti, kuriam jo paties mo
teris nedrįsta parodyti savo kai
mietės motinos. Bet kai duktė 
motinai plaukus sufrizuruoja, 
lupas nudažo ir ją miesčioniš 
kai parengia, tada žentas uoš-, 
vei O. K. uždeda. Bet tuo pa-

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO. NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

1. Ir Kaime Juokiamės. Sep
tyni linksmi kaimo scenai kū
rinėliai, monologai. Kūrinėliai 
daugiausia yra juokingi, neilgi 
ir ne visai blogi kaip priedai 
kitam lošimui.

čiu4 laikų kaimietės vyras Bal
trus atdainuoja...

Boba iš namų paspruko
Ir nežinia kur užtruko... 

ir radęs savo bobą perdirbta 
miesčioniškai, jis supyksta ant 
savo dukters ir ją patraukia 
į teismą.

Neblogi 3 veiksmų komedi
ja. Darbo dvylikai asmenų per
statant. \

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENŲ METŲ SENUMO.

15.45
9.40
8.15
7.10

27.78
16.88
14.62
12.71

2. Samagonkininkai Linksmi
nasi. Vienos scenos vaizdelis. 
Veikia 10 asmenų. Vaizdelis 
apie du brolius, iš kurių vienas 
geras, susipratęs, o kitas pa
dauža, muštukas. girtuoklis. 
Klimbalyje per Sekmines tė
vams. išvykus į svečius, padau
ža brolis susikviečia į namus sa
vo draugūs ir drauges, geria 
samagonką, linksminasi iki su
simušimo.

A. Girdausko:

už $104.50 Crosley Shelvador su 5 metų ga 
rantija i

Viskas dėl Namų už Žemas Kainas 
3347-49 SO. HALSTED STREET

12.33
7.48
6.47
5.61

Budriko Programai kasdieną WAAF, 7 vai 
vakare WCFL 7 vai. neidėliomis.

Chicagoje ...... $.800 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Rašo DR. P. G. LUOMONS
šauk, o bus atsiliepta. Belsk, 

o busi įleistus.
Taip bent skamba kaikurie 

žmogaus doroviniai pradai kaž
kurioj knygoj. ,

Vienas “Naujienų” bendra
darbis rašydamas “Naujienose” 
ir komentuodamas mano trum
pą raštelį apie Lietuvos litera
tus ir jų naujovinę literatūrą 
pasakė, kad aš savu rašymu 
labai suįdominęs Lietuvos ra
šytojus ir knygų leidėjus. Jei 
tas tikrai taip buvo, tai turė
čiau už tai muštis į krutinę, 
kad mano šauksmas buvo iš
klausytas. Bet už tai neieško
siu sau garbės, bet busiu pa
tenkintas rezultatais, nors jie 
butų ir menki.

Juk ir p. Vanda Byanskienė 
gavo krūvą lietuviškos litera
tūros, kuri buvo minėta “Nau
jienose” ir jos pačios recenzuo
ta. Ar ir tas buvo atsakas ma
no šauksmui, aš nežinau.

Ir aš neseniai, vingiuotais 
pakluonių keliais, gavau pluoš
tą naujovinės lietuviškos lite
ratūros. Mano adresas nežino
mas, bet jį čia paduosiu: 414 
Stewart Bldg., Rockford, III.

Mano gauta literatūra yra vi
sa dramos srities, daugiausia 
maži vaizdeliai, tragi-komedijos, 
komedijos, pjesės, monologai, 
vaikų teatras ir patrijotiški 
vaizdeliai. Dauguma tų kūri
nėlių M. Pustopedskio laidiniai, 
Vilkaviškyje. Vaidinėliai išlei
sti tarpe 1932-1936 metų. Vai
dinėliai užimtų tarpe pusės ir 
valandos laiko, lošimui.

Apskritai šie nauji dramatiš
ki kuriniai, prisipažinsiu, nesu
kelia manyje daug • jausmų h 
per didelio džiaugsmo. . yiena 
tai tas, kad pats tūrių juos 
recenzuoti. Tai yra ne mano 
užsiėmimas. Ir, antra, atlikda
mas šį darbą, jaučiu sluogutį 
savo širdy. Kas tai graužia ma
no sąžinę. Nenoriu nusidėti ra
šytojams tų veikalų, bet tuo 
pačiu atsitikimu negaliu išveng
ti nepasakęs, kad tuose kuri
niuose nesurandu nieko labai 
dramatiško ir stebėtino. Tas 
pats kaimas ir tie patys kai
mo žmonės 
linti

jų veiksmų
lis. Veikia 5 asmenys. Tai ta 
pati čigonėlę, kurią jau minė
jau. čigonėlė vienam jaunikai
čiui šliubinius žiedus paverčia 
į guzikus laimę bedestydamą, o 
kitame atsitikime gauna nuo 
gaspadoriaus lašinių, miltų ir 
paskui jį patį į bačką įprašius 
susigriebus drabužius sau svei
ka iššinešdina.

Rutkų Tehos.
1. Pirmieji žingsniai 

veiksmą komedija išversta Pet
ro Bukelio iš latvių kalbos. Vei
kia 6 asmenys. Komediją eina 
apie jaunavedžius, kurie nori 
meiliai sau Vienį medaus mėne
sį praleisti, nors sekmadieniais 
šokoladus bevalgydami, bet kaip 
lai jųdviejų giminės, krikšta- 
močios, dėdė tą visą malonumą 
gadina nereikalingais atsilanky
mais, nereikalingais plepalais. 
Bet su laiku visų prieinama prie 
susipratimo, kad jeigu jau jau
navedžiai, tai ir turėtų turėti 
sau ramybę. Komedija nusiduo
da į moderniškumą ir nebloga.

Kazio Giraičio:
New York 
Philadelphia 
Baltimore 
Washington 
Pittsburgh 
Youngstown 
Akron

K. Vijūno: ;
1. čigonėlė Nemeluoja. Dvie 

gyvenimo vaizde

Del informacijų kreipties i
B & O Ticket Agent, Passenger Representative, arba. E. J. Gleason, 

A. G. P. A., 1318 Bankers Bldg., Chicago. Tel, Wabaąh 2211

Pasiūlo jums didelę vertybė dėl namų, Par 
lor Setai, Lovos, Pečiai, Stalai už žemas 

kainas.

2. Kalėdų žąsis. Keturių 
veiksmų pjesė. Girdėjote apie 
žąsis, kurias Lietuvos valdinin
kai pagal kategorijas turėjo 
pirkti, kad tuo budu sukeltu, 
daugiau litų kaimui. Su kiek
viena žąsim ėjo kortelė. Valdi 
ninkai pirko žąsis, bet korte
lės buvo pigesnės. Na?.. 15 as
menų veikia. Pašalinio juoko, 
žydai rinkoj, šokiai, etc.

♦ / r

3. Moters Kerštas ir Išsva
jota Sekretorė. Dvi komedijos 
Pirmoji liečia senbernį Stolurį. 
kuris suvedžioja net tris jau
nas mergaites vedybiniais pri
žadais. Anosios susižino apie 

i viską ir jam atkeršija, kad ir 
anasai joms sukneles pirkda-. 
vo. Antroji liečia Ryman tą 
Anskaitį, departamento direk
torių, kuris Šeško sekretorės 
laiškais, ir pagal rankraštį 
sprendžia, kad viena jų . yra 
graži, bet kai ją pamato, — 
tai 55 metų senmergė. Bet ji 

į turi puikią giminaitę Gražiną. 
Yra juoko abiejose, ir abiejo
se veikia 5 asmenys. Ne visai 
blogos komedijos. Abidvi po 
vienu viršeliu.

4. Naujų Metų Sutikimias. 
4 paveikslų komiškas vaizdelis 
įvyksta Naujų Metų išvakarė
se. Jonas Yla, registratorius, 
ir Ignas Skripktfs, menininkas, 
pradeda visą komediją resto
rane gerdami “klapčiuką” (deg
tinę) ir klebonišką. Paskui jie 
aplanko ugniagesyklą, ir kada 
vienas jų ugniagesį vaišina, ki
tas nežinioms padega laužą 
Naujamiesty ir iššaukia ugnia 
gesių garažą trivogon. Paskui 
vėl jie aplanko vaistininką, ir, 
galų-gale, policijos nuovadą. 
Visur pridaro baikų. Dialogai 
trumpi, juokingi ir nemonoto- 
niški. Gera komedija perstaty
mui Naujų Metų 
Veikia 6-9 ypatos, 
mergaitės.

5. Kunigaikštis 
arba Mušis Tiės Akmene. Yra 
4 veiksmų istoriška drama iš 
lietuvių gyvenimo XIII amžiaus 
pradžioje. Nebloga istoriška 
drama. Didvyriškumas, pasiau
kojimas tėvynei - ir, 
pergalė lietuvių pusėj 
menduoju patrijotams, 
dvylika asmenų.

Jz.. šlivinskio:
1. Gavau žmoną, 

veiksmų komedija, 
vyrai ir dvi mergaitės. Pusva
landžiui lošimo. Komedija su
kasi apie Joną, kuris gauna 
sau žmoną, bet ne tą, ant ku
rios jis akį turėjo. Visa kome
diją čia sulošia Jono draugas (versti karalaičius į varnus, žy

Vincas neva tarpininkaudamas 
tarpe Jono ir Irenos, ant ku
rios Jonas ;turi akį. Vincas duo
da Jonui patarimus, kaip su 
Irena apsięįti, kaip kalbėtis; 
Irenai už Joną laiškus rašo ir 
netikėtumo suteikia, \ bet tuo 
pačiu laiku ir , pats sau nema
lonumo /išsivirė, 
ir nežinant Irenai tupėdamas 
po stalu4 gauna “čebatu” į /nu
garą nuo Jono, mokinių. Nieko 
sau komedija. .<>

Vilkaviškio Viktoras:
1. Mikio Teismas. Vieno veik 

smo komedija. Veikia 6 vy
rai ir 2 moterys. Pusvalapdžiui 
lošimo. Nors ši komedija pra
sideda su “Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus” ir kitais 
šventaisiais, bet čia, jei “Kris
tus” ir gimsta, bet visai ne 
šventiško pobūdžio, bet tik kaip 
kad kaimo mergaitėms kai ka
da atsitinka. Motiejaus Mikio 
namuose “služino” Barbora Siu- 
baliutė, pas kurią Mikis į klė- 
tę atsilankydavo. Vienu tarpu 
Barborėlė pradėjo pūstis kaip 
ta ameba ir aiškiai turės pa
sidalinti į dvi: motiną ir “Kri
stų”. Mikis tuo laiku išeina į 
kariuomenę; širdingi laiškai jai 
ir prašymas litų. Barborėlė jam 
siuntinėja. Bet kai Mikis su
grįžta iš kariuomenės, jis i 
Barbutę jau nenori žiūrėti. Bar
butė dabar traukia Mikį į teis
mą, ne taip dėl to„ kad ji tu
rėjo kūdikį (tas laimingai jau 
negyvųjų tarpe), bet dėl to, 
kad ji jam išdavinėjo apie tūk
stantį litų. Pats Mikis atrodo 
puskvailis ar prisimetęs. Kai
kurie liudininkai irgi paiki, ir 
iš to išeina komiką teismo rū
muose. Nebloga.

V. Galinaičio: -
1. Lietuviškos Vestuvės. Dvie

jų veiksmų, 4 paveikslų 'vaiz
das. Veikia keturiolika asme
nų. Tikrai lietuviškos vestuvės 

.1 daug joms senovėje pritai
kintų dainų, kaip ve:

Namo, -namo, 
svočia-bęgė^,,,xf 
rudy j a, pelyja 
staklelės tavo.

Al.- Tarasovas: •

Vaikų teatras.
1. Raudonkepuraitė. Rašyta 

V. P. L. Veikėjai 9. Pasakiška 
ir geresni už kitus. .

Kiti yra šie: Kalėdų Vaikas 
ir šešios Verpėjos, pirmoji nu- 
bodi religinė giesme. Jonukas 
ir Magdule. šešių veiksmų dra
ma. Skurdęs, rustuma^ vaikai 
vieni miške paleisti, ragana, etc. 
Pasakiškas P. L. vertimas iš

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS
kurios daugeliui su
teikė kreditą, kai jie 
neturėjo kuom užsi
mokėti.

Metinė prenumerata Chi
cagoje .....  : $8.

Kitur Amerikoje ......   $5.
Siųskit money orderiu ar
ba čekiu adresuodami:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Š. Blažaičįo:

Ii Mes Laimingi. Keturių 
veiksmų ir vieno paveikslo sce
nos vaizdelis. Veikia 4 vytai, 3 
mergaitės ir angelas. Valandai 
lošimo, 
ūkininko 
Striupaitis
•tokis sau akiplėša, kuris siūlo
si Laimutei. Jis Velykų .atosto
gų laiku, kai Laimutė yra kai
me, čia atsiveda Mozūraitį, gy
dytoją. Laimutė įsimyli Mozu- 
taitį. Bet M'ozuraitis serga džio
va ir vienu tarpu pasisako Lai
mutei apie savo ligą ir išva
žiuoja į Šveicariją gydytis ir 
ten miršta. Laimutė liūdi jo. 
Striupaitis vis dar bando prie 
jos lįsti, bet jai griežtai atsisa
kius, jis supyksta ir ją mirti
nai pašauną. Veikale yra mu
zikos ir dainavimo, šiurkštumų, 
nesusipratimų šeimynoj, ętc.

Br. Bieliausko:

■

/'“'V 4,.

■ t »
i

KAUČIO KELEIVIAI SUTAUPO 44c ANT

3c už mylią Pullman, ir cost of Pullman Accommodation, taipgi, nu< 
mažinta trečdaliu, atmetus virš įkainavimus.

Senas Naujas Jūsų
j iki: f eras feras sutaupos

$32.70 $18.20 $14.50
a 29.46 16.40 13.06

27.78 15.45 12.33
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MAISTAS IR VAISTAI

liečiu bedarbių atimti pašalpas, ir viskas baigta. Kadan-idarko. Iš visų . .AmerikosĮ 
gi prisilaikant teisėjo Borah nuosprendžio ateiviai bedar-r^1^^ <jei neskaityti ‘-Sau- 
biai nęgali pilięčiais U vadinasi, jie.niekuomet ne-
galės ir pašalpos gauti. ■ .70 " ■

Šiąip ar tąip, bet tas .nuosprendis yra gana reikš- panas .Vienybes” ‘ redakto- 
mingas. Jis yra aiškiai kreipiamas prieš ateivius. Ir rėi-' rius su paprastu jam aregan- 
kią paeakytį jpg fteigiąmąs nųsiątątymąą prieš .ą^yiųs' 
iun .tolvn. iuo labiau nradeda nasireikšti. socialistai nesugebėjo orientuo-:juo tolyn, juo labiau pradedą pasireiksti.

SLA Seimo Rezoliucija

Re maisįo žmogus negali gyventi. Dėl -jo jis turį 
dirbti ir prakaituoti. Žmogaus sveikata, žmogaus ben-i 
tiras nusiteikimas ir darbingumas dažnai pareina nuo! 
Įnaisto. į

Štai kodėl pastaruoju laiku į maistą pradedama vis 
labiau ir labiau dėmesio kreipti. Mokslininkai ir gydyto

tiSi' • ■ i
žinoma, žinomai 
^GrientaVimosi atžvilgiu p.- 

Tysliavos / tai niekas nesukirs.
- • -i 1 ** # e ■ »• ■ %.' - # J

Jis taip moka susiorientuoti,; 
kad šiandien gali rašyti iŠ -kai-’ 

I res, o rytoj iš dešinės.
Visai dar neseniai P. Tyslia- ' 

va rašė, ?kad Lietuvoj e seimą 
rinks ne žmonės, bet valdžia.

Tai taip jis tada orientavo- 
si.

Bet štai paskutiniame “Vie
nybės*’ numeryje orientacija vi
sai kitoniška. Redakcijos straip- 

| snyje apie seimą rašoma labai
I- 

|zicija. <Girdi, ji norėjusi rinki-
i

Ineišėja. Ož tąutiškąją vyriau- . ’ ' , -I. - k 'j ' . . V . * .

jai studijuoja maistą ir jo savybes, bando patirti, koks 
maistas yra tinkąmesni3. Ir reikią pasakyti, jog toje sri-J 
|yje jau daug yra nuveikta. Gana apytikriai gydytojai} 
gali nugtątyti dietą sveikam žmogui ir ligoniui.

Takiau tai dąr nėra viąkas. Svarbu, kad maistas bu-- 
tų tyras, nesugedęs, nesugadintas. Prieš trisdešimt pen-f 
jkerius metus -Amerikoje su maistu tiesiog Šlykščiausių 
dalykų buvo daromą. Kad nesugestų, mėsa buvo prezerr 
vuojama su visokiais nuodingais chemikalais. Maža to:" 
buvo supirkinėjami džiova sergantys galvijai ir jų mėsą} 
pardavinėjama žmonėms. Jokios kontrolės, jokios prie
žiūros nebuvo.

Pagaliau šio šimtmečio pradžioje foderalio ehemijos 
biuro vedėju buvo paskirtas Dr. Wiley, kuris pradėjo ko
vą su netikusio maisto pąrdavęjąis. Kova ’b.uvo labai sun
ki, nes ji pajudino tikra širšių lizdą. liko paliestos labai 
stambios ir turtingos maisto produktų kompanijos, ku
rios turėjo gerų bičiulių valdžios viršūnėse.

Ir vis dėlto Dr. Wiley laimėjo kelias dideles bylas. 
Kaltininkai buvo nubausti už pardavinėjimą sugedusio 
maisto. Po to jau nebuvo sunku pravesti ir specialų įsta
tymą, kuris kontroliuotų maisto pardavinėjimą. Tas į- 
statymas nusako, jog ne tik pąrdavinėjamas mąistąs tu- 
m būti tyras, bet taip pat ir vaistai.

Vienok įstatymas gali -bųti geras, bet jeigu jis ne-' 
vykdomas, tai iš jo maža naudos. Taip atsitiko ir su va
dinamuoju “tyro maisto ir vaistų” įstatymu. To įstaty
mo vykdymas visokiais, formališkumais liko tiek suvar
žytas, jog jis beveik neteko savo reikšmės.

Šioje kongreso sesijoje senatorius Gopeland (Ne^y 
Yorko gydytojas) sumanę pravesti naują tyi‘o maisto įr 
yaistų bilių, kuris griežčiau kontroliuotų tų reikmenų 
pardavinėjimą. Bilius numatė baudą tięmš maisto ir vai
stų gamintojams, kurie ant savo produktų lipdo klaidi
nančias etiketes {kablius). Vadinami, jei bWųs butų pra
ėjęs, tai valdžią į nagą butų gaįėjuąi imti ne tik netiku
sio maisto pardavinėtojus, bet ir tuos šarlatanus, kurie 
gamina visokius stebuklingus vaistus. Dažniausiai pa-; 
tentuotus vaistus nuo visokiausių ligų. Amerikos medi- 
kalės draugijos laboratorijos vedėjas, Dr. pram, apskai- 
čiuoja, kad per metus Amerikos žmonės išleidžia apie 
$200,000,000 pirkdami visokius stebuklingus -yaastus. Tai 
tikrai didelė suma pinįgų, kuriuos žmonės bę jokio rei-į 
kalo išleidžia.

Dr. Copeland bilių senatas priėmė. Bet Atstovų bu-} 
te bilius sukliuvo. Negalėdami jųieko biiiui prikišti, kai 
kurie atstovai ėmė smerkti ‘šproto trąstą”, o ypatingai 
Tugwell. Pagaliau didele- dauguma balsų bilius liko at
mestas. į

Tai reiškia, jog viskas pasiliks po senovės. Visokie 
šarlatanai be niekur nieko galės pardavinėti įvairius ste
buklingus vaistus, kurie ne tik jokios vertės neturi, bet; 
dažnai tiesiog nuodija žmones. Maisto priežiūra irgi ne-' 
bus tinkama: daugeliu atsitikimų pirkėjas negalės būtį 
tikras, kad jis gauna gerą ir nęsųgedusį maistą. i

I 
į; 
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ir pastovumo vajjgu ir galima* 
reikąįąų^’ jąupos panelės irį 
poetai paprastai pasižymi nepa
stovumu ir dažnai nelogiškumu/ 
Nuomones jie keičia laibai ^įž-; 
nai. Bet tokią jąu jų ^mįvįlęgi- 
Ja- 1

“Sandara” dėl j
JMkiieįči^ jąįiįiųrymolo patys kovoje visi žuvę. Da- 
Sieloją»i ar <sn»rkia|bar esą tie užkasti turtai **de- 

Smetonos diktatūrą, kuri sten- gą” — žmonės naktimis matą 
giasi visiems įietautiškai aiųsi-j kalnelio virštfnej ugnelę degan- 
ą^ų^ąis bui^ną paryti.
' Skaitai ir galvoji 
dorus .Jpaš^as. ♦ I turtai vis grimsdę giliau, mat.

R®t 4£ąi ;CĮeyolande ‘“^ąndą-Į jie esą, užkeikti. Prieš keleris 
ros” šefas Vaidyla drauge Įmetus vienam kunigui prisisap 
demokratijos pikčiausiu priešu, navę, kad jeigu jis nueisiąs į 
‘‘Dirvos” redaktorium, steigia piliakalnio viršūnę naktį su 
bendrą frontą! | bažnytine procesija, tai užkeik

ei* to dar maža: SLA seime ti turtai patys į viršų iškilsią 
jis ^emonstrątyviškai balsuoja ir ‘juos galima busią pasiimti, 
prieš rezdKuriją, kuria pasmer- Kunigėlis taip ir padaręs. II- 
kiama spaudos ir kitokių lais
vių varžymas Lietuvoje.

tai yra niekas ‘kita kaip 
tik pą)*adojcsas.

Bet juk gąlęjo atsitikti ir 
kitaip: galėjo jįžk tas nepalan
kus Smetonos «traip-
snįs ?J?e Vąidyjos žinios “Sandą- 
roje” pasįrodyti.

Jei .jjąįp, 4ąi tegul p. Vaidylą' 
nepu^iiųBųą: ‘,fįaųįųs vądukąs” 
K^>iųą supras reikalą ir tars j 
sąvp gerą įfodj, kąi ateis xeįte 
Amerikos lietuvius -ąpdoyanoti 
naujas “kavąlteriaas”.

Aųgųras.

Netoli Tverų miestelio, Žemai
tijoj, yra ^aukštokas kalnelis, 
kurį vietos gyventojai vadina 
piliakalniu. Sako, kad toj vie
toj senovėje buvusi lietuvių pi-

. gynėjąi, nesitikėdami nuo prie
šų apsiginti įr išsigelbėti, už
kasę žemėn visus* savo turtus,

• • a • * -• — M

- žmones naktimis matą

čią. Daug kas mėginę tuos tur- 
yisai pa- tus išsikasti, ■bet esą, kasant,• ’ - •

(Lįętu,vQs klausimu)
Kadangi jau devyneri metai, kai Lietuvą yąkjp žmo

nių nęrinkta valdžia, kuri SĮutreiąpė ręspublikos konąti" 
tąciją ir sunaUiino jos demokratinę tvarką, .atimdama 
LieJuvps piliečiams žodžio, spaudos, susirinkimų ir or- 
gąnfcęądjų Jaisvę;

Kadangi ta valdžia žiauriai persekioja sayo politi
nius priešus, grąžina dvarininkams žemes įr miškus, Jai- 
ne buvo iiusavinti, vykinant žemė^ i^nĮ, ir tuo pa-, ;gmerkiawa opo.
ciu laiku slopina kiėkyieųą darbininkų j ukimnkų pąstan- zicija. Gi^di, ji norėjusi rinki- 
gą iškovoti geresnes gyveninio sąlygas, areštuoja juos ir mus sutrukdyti, ©et U to nieko 
atiduoda karo lauko teismui; Ineišėja. .ug tautiškąją -vyrfau-

Kadąngi tą valdžia sumanė apdumti akis žmonėms sybę pasisakę W nuošimčiu su 
ir suklaidinti viešąją opiniją kitose šalyse, paskelbdama neva linkines duodamą teisės žmonėms Lteaeh » feĄ

^ką^idatus, nei svarstyti, y valstybiniais buterbrodais peni-
Tebunie nutarta, kad SLA Jubilėjinis Seimas kelia mį žurnalistai galėtų be jokio 

griežtą protesto Msą prieš darbo žmonių persekiojimą dvejojimo po tuo straipsniu pa- 
Lietuvoje, prieš karo lauko teismus Jr pvtotięs bausmės; Į sirašyti. <
ir toliau, jų tinkamumą spaudoje arba susirinkimuose ir 
neleisdama veikti nė vienai Lietuvos politinei partijai, 
išimant yąldąnčiąją tautininkų partiją, tai —

Tebūnie nutarta, k.ąd šis SLA Seimas reikalauja — 
grąžinti L^titvos iiąudžiąi pDlitinps įr pįlietįųęs teisęs jr 
duoti amnestiją visięių.s poiiitipįąms kaliniams, nnkęntė-j 
jusiems kovoje įę! laisvės įr darbo žmonių būklės pąge- 
rinimo; pagalios—

Tebūnie nutartą, kad šis Seimas nepripažįsta tikrą
ją tautos atstovybe to Lietuvos“Seimo”, kuris buvo iš-I 
Rinktas šio n\ėnesio — birželio 9-1,0 ddy bet ręikalaųją,| haudi^ prietarų ir burių istorijos),
kad be atidėliojimo butų paskelbti nauji Seimo rinkimai Tamsesnioj liaudy dar ir 
taja tvarką, kurią Seimų rinkimams buvo nustatęs Lię- šiandien galima išgirsti nęma- 
tiįvos Seigiamasis Seimas. I1 - :žai pasakų apie užkeiktus že-

.. ; - ■ ji įmėje pinigus, turtus ir lobius,
CI A .[Jaunudlią švietiiho Į kurie esą užkeikti ..ir kuriuos

■■ Fondui .... .... 315l.25‘Salima eš? i«į:8ątir.,tik.. žinant
Pieno Lašui. /(Kaune.) .....   25 [užkeikimo paslaptį. Galima esą
Lopšeliui (Kaune.) .............. 25 ir be Paslapties žinojimo pž-
Moksleivių Fondui ........... >600 keiktus turtus iškasti, jei tik

 žinai .tikrai, k^tej Ftetoj ne
$3,390.70 Užkasti. Bet ..sužinoti yietą, ku- 

rioj turkai užkasti, galį tik 
a Es^ užkeiktiRA ST A 12f|S' W»” t. y. y>š.ąj t»

> vietos, >kųr jie užkąsti, rfiasite^
Jdanli melsva liepsnelė. Fama- 

ffęffito neręikĮa fe Jfebęlg, tiiri tuojau ,Įnęs-i>
Kaip reikia orientuotis. rir i . j , ... kubų .ar apayo. Jei tuzmesi ba-;Va yla ir dmnpkratija. |tus\a^ą klumpes, tąi kaątį,!, 

„ , _ 'b! , r , j kol surasi pinigus, ibętneiks tik i
Yra toks anekdotas: karo too^į^ pėdą gilumon; jei už-j 

imtu liko ąųžeistąs pulkimnkas.;ltai, kąsti ręįkčs Jau. 
Kulka įstrigo į smegenis ir torp^i juosmens, o jei kępure, taįH 
dėl reikėjo daryti skubią ope-L^gg j^^ti duobę žmogaus; 
raciją. Kai pulkininkas jau bu- aukštupio, kol .Įpbip prisikasi. f 
yo paguldytas ant stalo ir clų-d Lobius, pinigus ,-esą ųžkąsda-} 
rurgas ėmė lauk dalį sužalotų Lę įr užkeikdayę, prteš mirda* : 
.smegenų, į operacijos kambarį šykštuoliai, kurie ne-)
įbė^o pasiuptinys ir, sušuko, norėdavę, kad jų .sukrauti tur-l 
kad ępulkininkąs už pa^Wėjji- Uį ^įtektų kitiems. LĮŽlteikda-; 
mg esąs J generolus pakeltas. ;Lę ,Su įikrc>m Gereiponįjom,;

Pulkininkas tuoj nušoko 'nųojpa'Ve>S(^ayn^ .užkeikiamą , turtą;: 
operacijos stalo įr pradėjo Ibėg-1' vtiąio glpbaį, kuris tuWavąst 
;ti. Ghį^urgas jį haą^e ^ųstab-|^^i, kad ' niekas, kas -už-^ 
dyti, ,ir sušuko: f > j keikimo {pasjaptięs .neatspes,!

— Kur begi? štai čia pąsik-iWalėtų jo išsikasti, 
ko tavo smegenys ! | Pasakojamą, pavyzdžiui, kad

— Aš dabar generolas, tadj^ięna šykšti senę, prieš mirda- 
Sųjįogenų man nereikia, — atšo-;j sUP.yJusi į yąrįpį puodelį 
yė į generolus ,pakeliąs pulkai-1 B*VP pįųįgus,..pakasusi juos po 
pinkas. !į pečiumi ir užkeikusi tokiais Žo-

Tas anekdotas taip ir prašo J patais: “Šį. Jobįgales išsikasti 
si paminimas, kai skaitai “Dif4 tik su mano ranka”, mapyda- 
yą”. Kąda to laikraščio redaĮo-ji W, žinoma, kad niekam pęatų 
torius liko pakeltas į ^kavalie-} W i galvą pasinaudoti jos ran
gius”, tai jis, matyti, pradėjo:}ką, kaip kastuvų, ir.lobis Jiks 
jaustis taip, kaip anas pulkinip-!|0PPa^estos. Bet, s^pei, pi- 
įįtas."\ ' - J. į ' / ’ Jnįgus uticęįkiant, už pečiaus 

Rašo j.is iš peties, bet.protelit^Pėjo pasislėpęs jus įtont’as. 
nevartoja. įsteriškąi kplibjari;! matęs įr girdėjęs.

*a-!il Vos tik senė riąnurąsi, žentas 
puvilkęs jos kųng pnę užkeik
tos vietos įr numirusios ranka 

atsikasęs f[iąįgųš- 5
Arba vėl, kitą kartą miręs 

sęįis. Prieš mirdamas taip pat 
i užkasęs savo pinigus jaujoj pn 
slenksčiu ir užkeikęs juos ši-

Pastoviosios į 
ItBi j 

-— -
Įstatų Komisija: adv. J. J.- 

Griš, iš 121 kp.-, J. Miliauskas, 
iš 286 kp.; W. A. Amsie, iš 
176 kp.

Kontroles Komisija: S. Ge
gužis, iš 211 kp.; Tarnas Ma-< 
tąs, iš 11 kp.; S. Cibulskis, iš 
£34 kp. ’

{Finansų Komisija: J. P. Var- 
kala, iš 222 kp.; J. Martin, iš

Viso

raip-

I Taigi, dabar matote, kaip 
reikia orientuotis.

Tačiau iš p. Tysliavos logikos-

Pasakos Apie Už
keiktus Dalykus

gai negaišuodamas, liepęs vi
siems savo parapijonims vaka
re susirinkti prie bažnyčios, 
pasiėmęs visas šventenybes ir 
su minia davatkų nuėjęs nak
tį į piliakalnį. Procesija giedo
jo ir meldėsi visą naktį ir iki 
pat aušros, bėt turtai taip ir 
neiškilo. Davatkėlės, vėliau iš 
aiškino, kad buvusi nepilna 
procesija, užmiršta paimti iš 
bažnyčios replės žvakėms gesin
ti, dėlto turtai ir neiškilę. Bet 
antros procesijos •’ ieškoti turtų 
kunigas jau nevedė. Tačiau dar 
ir šiandien nemaža kas tiki, 
kad Tverų piliakalny tikrai yra 
užkastų turtų. Jeigu4 juos kas 
nors ten tikrai užkasė, tai gal . 
būt ir yra, bet greičiausiai kad 
ne, nes jei butų, tai jau senai 
kas nors butų juos radęs, nes 

Į jaune vienas Žiogus po tą pi- 
liąkabų rausėsi. K.

I ' .. r—! . ——

Tamsesnioj Sęiiis, .manydamas, kad kalba JUOKAI

ĮR"1" "!T" 1 M1 JA . IJUU

ĮDOMUS nuosprendis
''S.!?'"H|;'!'v1’?"/

New Orleans, La., keturi bedarbiai norėjo likti Ame
rikos piliečiais. Jie atliko visus formalumus, ir atrodę 
kad jokių kliūčių #ėra. Bet štai federalis distpikto tei
sėjas G. Borąjį nuosprendį, kąd tie bedar
biai negąb fikti pjįieciąįs. $r įtąi tojėį, kad-jie imą pašalį 
pą! Girdi, pilietis nė tik turi teisėmis ir privilegijomis' 
naudotis, bet ir tam tikras pareigas .atlikti. ’

Jei taip pradės ir kiti teisėjai elgtis, tai netrukus; 
svarbiausias reikalavimas pilietybei gauti bus darbas. Jęij 
ateivis neturi darbo, tai jis negali gauti pilietybės; O ka
dangi kai kWpee Matike jąų rėik^anjama^ kad iš ^ep|r

kP- i
Aplietos Komisija: adv. įU. 

^ųrgelonis, iš 313 kp.; adv. N. 
Rastenis, iš 14 kp.; A. §, Tre-; 
čiokas, iš 245 kp.

Stovio, Skundų ir Apeliacijų; 
Komisija: adv. K* J« Kalinau4-’ 
škas, iš 43 kp.; Jonas Tareilą,. 
iš 11 kp.; S. Ęakanas, iš 
kp. . . .. ’ 1

Labdarybės Komisija: M. ..J.- 
Vinikas, iš 126 kp.; V. J. Ko- 
Ijčienė, (iš 40' kp.; F. EdkinsJ 
iš 60 kp.

Svęikątos Koipisija; Dr. ,Ą. 
Montyidaą, iŠ 226 kp.; Dr. $; 
A.. Sląkis, te 2Q8 kp.; Dr. Žala- 
torius, iš 129 kp.

Jaunuoliu Komisija: K. Ste 
ponavi’čius,iš ,276 kp.; Kęstu 
įjs MicheĮspnas, iš 345 kp.;.įj.’ 
Valaitis, iš 88 kp.

TautiškųCentų Pa-
*
Į

žiu”.. sente ^ųiW,ęsi, ber-j ---------- -
pas iPųsipiri&ęs dvyliką gaidžių,; Technikai
nukapoj'ęs jiems galvas ir su-. Motina: “Dėl Dievo meiles, 
dėjęs anti jųžkęiktos pietos i^ kasVrpasidarė :‘ šif fdfteįiidnu? 
žinoma, išsikasęs pinigus. * NebeiŠduoda jis jokio tono”.

^akų baudy tnęma-1 Pranukas, truputį patylė
tą. O ?dar daugiau tekių, ku-Lgs: <^1 .gal dėl to, kad mu< 
riose užkeikti turtai dar nte-"mu gn Xaryte stygas antenai 
kteno nėra surasti, nes Miekasrįgįa^į: tegmėm” 
iki šiol dar vėžinąs jų užkei-j

paslapties. H Didelis rūpestis
Jš. kuf 4r kaip tos pasakos

atsirado? J Viename moksliniame prane-
Pasahoms apie užkeiktus tur-l^une- kalbėtojas aiškina, kad 

tus pagrindą dąyč Jąiks nuo . pamažu atvėstanti. Per 
■laiko žemėje atrandami pini-y iniHjonus metų saulė visai 
gąį, auksas ir kitokios bran-J^^6^11^ išnyksianti žemė- 
gįos vertybės. atsirado jie|Jfi kokia gyvybė.
Žemėje labai paprastu buduJ “Kada ,tai atsitiks?” klausia 
Ltetoya senovėje yra pergyve- W dfekurijas vienas susirūpi
nusi daug neramių teakų, vi&o-T11^6 klausytojas, 
kių sumteimų. Teriojo ją kry
žiuotai, .gudai, temkai. ¥ėiiai’t 
bu!vo užplūdę švedaa, prancūzai,1 
rusai. Buvę ;sukžlimų< taip va-h 
dinamų lenkmečių. Tokių sumi-i 
Šimų »metu žpioncs .dažnai bud 
davo užpuolami ir apipilėšiamij 
Kad turtas, ypač pinigai ir ki-’ 
ti. brangus daiktai nežūtų, žmo
nės turėdavo juos slėpti. Ge
riausia paslėpimo vieta būda-’ 
vusi žemė. Tąi /dažniausiai ir' 
užkasdavo savo .auksą ar pini
ge i žemę, supyię juos į ko-1 
kį geležinį puodą. Užkasdavo,! 
žinoma, slaptai, uiekam nema-' 
tani, įr apie paslėpimo -vietą 
dažniausiai žinodavo tik pats- 
vienas užkasto turto ^ąvinin- 
įas. Apie pasietą tūptą pasa
kydavo savo valkams tik prieš 
pat mirdamas, o neretai taip

— jPo '75 milijonų metų”.
— /“Dėkui Dievui1.” atsidus

tą klausytojas, “aš buvau nu
girdęs, kad po 7 milijonų me-

MltKiilTS

>;

nepasakęs. paslėptas turtas iš 
gulėdavo ' dešimtis ir šimtus
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t fijosišleidimui. _

nevartoja, isteriškai k
niekina kitus. Matykite, jis tįk| 
patentuotas patriotas, o visi ki-j 
ti, kurie Smetonos diktatūrai 
nepiit^4a, 4šgamps, dęgęąera-r 
tai ir kitokie. 5

Tai visa patentuoto' patrioto’ 
ir “kavalieriaus” išmintis.

ętefeetioaį inenka išmintis! t .
Tačiau j lik nieko geresnio iri ♦. Padęs šioj vietoj? 

pęgąįĮfaia tikėtis netašyto dvylika^ galvų, faįės į.uįsg 
neprusinto chamo, kuris dedami eiąasti”. Jaujoj buvęs pastelė- 
didžiaiisin rmtriotii. o lįetoy^ĮP$s to senio bernas, kurte pa-

gaidžių galvų^V

i

pasakydavo/ savo pinigus 
užkasęs, iš to ir kildavęs pas 
tamsius žmones
kad jis savft jjffijį ffiįįijp
pamažu atsirado ir visokios pa-

jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 - 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės mėn. 
numeris, kurio turinys yra 
kaip seka:

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prerf. V Cepinskas

Tautų męgajomanija —P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

{spūdžiai iŠ Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai
Plienas verda •— A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyvenimas—I. Dekto- 
raitė ir literatūrinė bei vi- 
suomenės veikla.

Zoologijos ievas — R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

fes. E. Tichomirov.
Ryto debesys .t— A. Pavi- 

Ataofe.
Karas istorijos faktų švie

soje
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniaį. 68 puslapiai — 
Kaina 45 ęentąi-

galimagauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Ad* Lustas.

šioms pasakoms šiandien švie
sesni žmones jau! netiki, bet 
yra dar nemažai ir tikinčių, 
įdomu, kad tokių lengvatikh

« H. U

- M. Pakalniškis.
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Antradienis, Įžirž. 30, 1036

čL iac ania fhiea.dxiayra <lemonstruoti erdvSs kūnų, plo l(|b <t(IĮ,v Vlll,V0gVv balansą, publiką!,. kurį įdomau^

parkus
(Tęsinys}

Planetariumas *
Tame pačiame Grant parke, 

kięk ąįok'iau nuo^ Fielde mu- 
zėjaųs ir akvariump į šiąurę, 
ant salęs stūkso keistas trobč- 
sis. Sakytum pilis, tvirtovė. 
Tai planetariumas, Chicagos 
turčio Adlerio lėšomis, pastaty-

Ko. jis čia stūkso* koks jo 
biznis ?

Lietuvoj vaikiščiai būdami, 
pasitaikydavo, tamsiu, bet gie
driu? vakaru išeinam, iš grįčios 
į kiemą ir žiūrim į dangų. 
Žvaigždės — musų laųnės ži
burėliai. Bet atspėk, kadi ge
ras, kurs tų žiburėliu yra ta
vo ! O štai kuone pačiame gal
vos viršūi balzganota šviesių 
juosta — paukščių kelias.

• , 1 ■ ‘ . *

Tai ir visas Supratimas apie 
žvaigždes, apie dangų. Vėliau, 
mokyklos suplę sužinojom, kad 
tos žvaigždės- yra gal tokie pat 
kūnai, kaip, tą žemė, ant kurios 
gyvenam, kurią, ariąm i$ akė
jam ir iš kurios mintam; kad 
kitos žvaigždės, turi baisesnę 
karštį nei pekla; kąd norą ma
žytės, lyg špilkos galvelės, kai 
kurioą tų žvaigždžių raąi yra 
tūkstančius ir miliopus kartų 
didesnės už pačią musų žemę, 
ir nors atrodo nakties metu, 
kad ilgokas kopėčias pasistatęs 
galėtum jas pasiekti, jų tolis, 
nuo. musų žemės tiesiog klai
kus, o ir- ųevįovi. jos vietoj, 
kaip prisegtos, bet keliauja be
ribėj per amžius ir amžius.

Mokyklos suole apie, tai suži
nojom, gal dar patyrėm arba 
įgij.om supratimą, kokiomis 
priemonėmis tas erdvės kūnų 
(Jidiš ii; tolis įpięrtfojamą, Tai, 
kuone viskas. .. ■> - -..j

Adlerio planetariumo biznis

ja, bet neturi galimybės įsigi* 
linti į universo surėdymą, čia 
žinovai duodą paskaitas, ir pa- 
geįbą stebėtinos mašinos, plą- 
neariuipor derneųstrųoją, ąyba 
nušviečia pavyzdžiais 
maU. ■ r>.

Pirmame aukšte kęridoriuor 
se išdėstyti iįįtrųmeųhiįi, kus 
rie buvo vartojami ‘praeity 
erdvei ir jos kūnams matuoti. 
Paveikslai mėnulio, musų pa
čios liepsnuojančios. saules, kęi-

- vienas gie»?

NAUJIENOS, CHcagO, in

Įniko išdųv^ Kvortų Arlaus
kas, kiti, kęnodteto nariai, 
Danta irJ Ppyilftitis, su išdub
tu raportų daug
Išlaidų butą s.Uirwimm Pįknį

Vadovaus pirmam 
koncertui “

ŽINOTINA
...............

NAUJIENOS, 1789 3ępth., Ralsted 
Street^ Telefonai-—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryta iki 8:00. vakaro paprasto
mis (Urnomis;; sekmadieniais 
per vasara Naujienų* Raštinė bus 
uždaryta. Skėlbimtis galite pa
duoti telefonu CANAL '8500 
nuo 4 vai* pq piętį iki. 8 vai. 
vakarę. * jj * '

LIETUVOS KONSULATAS* Konsu
las Antanas kalvaitis, l,Q0 East 
Bellevue ’ Place, (Dešimts šimtų 
šiąuren). Telefonas, SURerior 
5619. Valantis—10 lyto, ilfį. 1 
po įįęU Po. tų pagal ąūąiįądęią.

PAŠPORTŲ- BIURAS. Department of 
State, 433 Węst Vąn, Burę n St. 
(Naujuose pašto rumuoso). Tel. 
VVABash 9207, Vająndos 9:00 r. 
iki 5 po plet.

IMIGRACIJOS BIURAS, <33 Węst 
Van Bąren Št^eelį. Tel. WABash 
9207. ’ \ ”

♦
ORO BĮŲUAS, Senasis Paštas, Jaęk- 

son ir Clark Šts. TeL WABash 
1746.

sti debesiai, o pp tais pąvęik^J 
lają pąrąšąi — 
Antarme. aukšte 
riaušių knygynų tyaąąuty aą- 
tronomijos klausimais. Tro 
bėsio centrą užimą apvali salė, 
kur randasi mašina “planeta
riumas” ir kur publikai duoda
ma pamokos.

Paskaitos dųędama kasdien 
įžanga 25 ceųtąi, asmeniui, bet 
trečiadieniais, šeštadieniais ii 
sęlpųa<įlj|em^s ji vę^ųį Bęišr 
Ida, asmuo, yrą ^ągęidaujainas 
čia, lauŲaųm įr ųrą^omas at
silankyti.

Ir, by-the-way, jeigu norite 
pamatyti gražiąūsį reginį visoj 
ęhicagoj, tai apię. 1Q. vąląndą 
vakaro, arba bile kurią valan
dą vakare^ kai sutemsta, atsi 
įstokite aut Adįerię. pląneįą^iu-. 
Imo* ląiptų ir- pą^velgkite į Mįį-. 
ichigan aveųuę. Tiksimų kad. 
:to vaizdo ilgai neužmiršite.

Meno įslįtųtą^
' Chicagos meno institutas 
ipo įsteigtas 1886 metais, 
•yra ąntęą didžiausią, šios ru 
įšies įstąįfs Ameri.kę^. Ją pra
lenkiu tik Now Yorko dąilės 
.galerija.

Meno institutas irgi randasi 
Grant parke, visai prie Michi- 
gan bulvaro, ties Adąms gat
ve.

1933 metais, pasaulinės pa
rudęs progą, Čhięągos męnę, 
institutą atlankė 2,050,604 žmo
nių. pasirodo, kąd ųežiurint 
kasdieninių įtemptų lenktynių 
deli dplęrię,, hąį įųrię!> žmęn^s, 
vis dar suranda laiko, ir šią 
įstaigą atlankyti.

Meno institutas užląiko di- 
džjąųsia pasauly meno mękyk- 
lą. Jos. studentų skaičius pęr 
metus siekia, tris-ketųrius tuk-, 
stąnčįus. Institutas, bę toK 
turi dramos, t. y- aktoriams 
mokyklą. ję dar, taip sąlytį; 
priedo, meno, instituto žinioj 
raudąsi, gal, būt tiksįiąųą.ią visoj 
šaly įrengtas Goodman teatras.

’ - » **, y*VVV‘ii*i-> -a1-'* ■ k

gryno pelųd. \
Tas pątįS:

kitą piknjkų,( kų^ 
dienį, lięį$* 4 M 
čioj viet<,
Darže. tįąpp. iš^.
rinkti dąįęb^^

I Delega^ ą.
Raportą i^ 
sKongres^ Pųmękrątineį *5^ 
■kai Lietuj 
įvyko biiį^ę; bę. 21 ■ 
■velande. sų
Imu priimi

Išrink^ ųą?
rių, kuifc ^rųpj^ 
vakarą ąų, perstatymu*. 
žiemos ąę^ųk | 
įėjo Jolųi Pų^shąsit 
Niprikai^ . Poyiląitm ii? P. Ar
lauskas.

Buvo ir gera muzika ir visa ki
ta, kas vestuvėms brangiausia. 
Taip tad ir man tegu bus leista 
'norą keliais žodžiais palinkėti 
jubiliantams Matui ir Marijonai 
Pratapąms susilaukti dar ii 

‘auksinių vestuvių.
' J. Kairys.

(.Bus daugiau.).

ta-
Jis

Žagariečm Kliubo 
susirinkimo

Šaunios sidabrinės 
vestuvės

Trečiadienįliepos 1 d; vaka
re, Chicagos Simfonijos Orkes- 
iras duos pirmų šios vasąręą 
kęncęrtą atvirame erę Gįant 
pąrke. KępęęrtM vądpyaųs 
įjįię bęLamaęter. šię koncer
tai eįąą^iąją vasarą bųą (jįūęr 
darni kąą. vakaras liepps.. > rųg- 
ęiųčię n^nęsįUjs ir pirmą rug- 
sėję i^nęsįę, savaitę. Publika 
galęs klausytis jų veltui, Kon- 
jęertus įęngią parHu
Įdiatriktjąs. bęn.dw: su. Clucagos 
muzikantų feęLerąciją. \

;• užmušė moteriškę
! Burlington geležinkelio gręi 
tasi^ traukinys Zephyr, važįųo- 
įdamas 70< mylių-valandų j grei 
’tumu? smogė į aųtoųąobilį kurs 
įąat gęlžkęlįo bęgių buyo austę- 
'jęs.; Ąutomojoįlįp. pąsaž.ierę mo
teris užmuštą, o jos vyras kri
tiškai sužeistas. Nelaime atsuki- 
ko 12 mylių toly nuo miestelio, 

į Aurora, žuvusios moters pavar
de buvo Harriet Shoger. Ji ir 
■ips vyrąs fanęeriai iš Oswego, 
Ui., apielinkes.

Temis. Duoklės visiems lygios, 
būtent 50c metams.

Toliau perskaityti protokolai 
iš praėjusio susirinkimo. Jie 
tapo. priimM vienbalsiai. Prie 
■nebaigtų dalykų perskaityta 
laiškas, kurs ‘ tapę pasiųstas 
pirmiau buvusiam pirmininkui 
Stęnseliui. Laiškas nebuvo svar
stomas plačiau, tik įsakyta val
dybai, kad ji reikalautų sugrą 
žinti laiškų popierą įr konver- 
Įtuą su organizacijos antrašte- 
!mis, kųrie pąs jį randasi,

Paskui buvo svarstomas pik
niko klausimas, Nutarta turė
ki naktinį — moonbght — pik- 
niką. Jžaųęos bilietai bus pri-

mą ir laiku, nes, tarp kitko, 
ims renkami darbininkai pik* 
nikai. Susirinkimas įvyks lie
pos 15 d. 8 vai. vakaro Holly- 
wood svetainėj, 241? West 43 
st. — S. Gurskis.

riaj prašomi juos platinti ir pa
tys jais pasinaudoti.

Pikpiltas įvyks Liepos Dar
že, prie Kean ię Archer avės. 

; Minėtus tikietus prisius ren
gimo komisija, kurion įeina 
Wm. Poppel, J. Walentine ii 
J. Siįmęn.

‘ Tąipgi nutarta ateinančiame

šešjtadienį, p. 
ko sidabrines

Atydąi Lithuaniąn 
N ę.w s L o a n and 
Building Assęęiatįęn 
(Naujienų Spulkos) 

nariams

CHIGAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington iį Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, muriicipaliŠ. ap
skričio Superior ir Circuit, teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždiųinkas, ap^ftio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai, RAN- 
dolph 8000. ’ '

Visi apskričio oflsų tąl^fonąt 
SRĄNklin*30QK

CHIGAGOS POLICIJA, llth. State 
gatvės. Telefonas WĄl)ash 474?’ 
Norint prisišaukti pagalbą iš 
policijos, reikia Baubti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukt* 
$IRe 1313: ‘ * 

...... ♦. <
ILLINOIS EMERGĘNCY RKLIEF 
COMMISSION, 1319: South Mtehigisin, 

ayę. Telefonas, WĄBash,' 7įį$. 
Valandos, 9:00 rytį ikįį 5r p. p 

.........................<
IMMIGRĄNTS PROTECTIY® ŲCĄ- 
GUE, 824 South Hąlsteji. ątreęt (Kuli 

House). Telefonas, Iį[AYmarketHouse). Telefonas, ĘAYmąrket 
6374, klauskit Misa Heleų Jerry.

COPK APSKRIČIO LICįęj^N^, 
Harrisoin U So. Wuod kampas. 

Telėfonąft .

Praėjusį sekmadienį p. Yųš- 
kos salęj, 24į7 Węę( 4$ st., 
įvyko Įągąjęieiįių. Kliųhų pus
metinis. susirinkimas. Narių 
atsilankė į susirinkimą apie 
60.

Pasirodo^ kadi žagąriečiai rū
pinasi savo kliubu ię ąkaįtlįų-. 
gai lanko, susirinkimus- Jų 
nesulaiko, iųfo; sųsi^mkiųių nei 
šiltas oras, nei šventos dienos, 
nei kitokios kliūtys. Dar ma
loniau, kąd žagąriečių jauni
mas taippat gąųsjąi susirenka

Ir jaunimas, netik įvyksta į. 
snsiriųkWMS, bet tW®i ąpsh 
ima įeiti į įvairius komitetus ii’ 
šiaip, pądeda visokius darbūs 
birbti.

Bet aš turiu kalbėti apie par. 
tį. susirinkimą. pirmi
ninkui P. Arlauskui atidarius 
susirinkimą buvo priimami nau
ji nariai. štųi jie; A. Bala- 
kas (muzikantas), J. Pauga, E. 
Paugienė, B. Rasickis, T. Rasic? 
kienė, J. Klęvinskas, O. Kle- 
vinskienė, J. Karčiauskienė, M. 
Karčiauskas, T. Stankus, O. 
Stankienė, A. Makoveckas, Š. 
Daujotas, V. Briedis. Jie visi 
įstoję. į žagąrįečių Kliubą šia
me susirinkime.

P*lė Ambrozaitė perskaitė 
protokolą. * Iš atsibuvusio - pik-

Birželio 27
. J., • < »• . •

Yuškos salėj? 
vestuvės Prano ir Onos Karob
lių. gyvenančių adresu 4210 So. 
Wąshtenaw avenue. Kadangi 
pp. Karobliai yra draugiški ir 
malonuas budo žmonės, tai ir 
į jų sidabrini ųvestuvių puotą 
suvažiavo daug svečių — 
viešnių.

Apie. dešimtą valandą vaka
ro gražiai išpuoštoj salėj, mu- 
.^j^tąms ąjpįaĄt maršą, jau’ 
nieji ir visi kiti veąelninkai su 
sikabinę pa porą ėjome į žemu
tinę salę.

Kai svečiai apsėdo stalus, tai 
darbščiosios gaspadinės, po
nios Gradauskienė ir Karob 
lienė' ir: j ų' ^pa^ėlbininkės! jau
nos panelės sušilusios sunėše 
įvairiausius valgius, nukrovė 
jais stalus, kad net stalai liū
tė stalus šampano ir pilseno 
ko. O Andrius Karoblis nusta- 
bonkomis.

Gale stalo prie jaunųjų —- 
didelę ^ęrta su simbolinęniįs rai
dėmis ir numeriu 25 metai. 
Gražiai nusiteikę svečiai pasa
kė ir prakalbsiu;

Garfieldparkietis' p. Medalin- 
skas,- paaiškinęs kokiu tikslu 
čia visi svečiai btVvo suprašyti, 
perstatė visųpirma pp. Karob
lių sūnūs kalbėti. Sūnus, Jo- 
ifas. ir Addys, palinkėjo savo 
tėvams daug laimės. Taippat 
kalbėjo p. Karoblio brolis, bro
lienė, pp. černauskas, Gradau- 
skas, p-nia Jankauskienė, cįce- 
riete, p. Paugą, p. Burba, ^p. 
Naujienų gražuolių kontesto lai- 
Ališauskai, Kairiai, Paulauskai, 
niėtojęs,. p7lęą ^ąčij^ąįtįė,^ tė
vai, p-nia Marcelė Paugienė, 
R^. įr į;iti,ę i^ųrių pąv^r- 
džių nęątsięięn^ A

Afipi jįą iį Oęąį K,ąr. 
ropliams Ųę^jęc suįa.uk,tį ąų)kf. 
sįnių yęsįuviųJ l?p. ^aręblįąi. 
dąr gąrąį atrodo ir ' reikią tikęr 
tis, kad jie sulauks 50 metų su
kaktuvių.

: J;$ apjąikė puikių dovanu — 
ręįrigęratęrių? Gąs Bange ’ ir 
sidabrinių, daiktų,

— Susiedas.

Antrosios arba Si-
dabrinės vestuves

Žmogaus gyvęnįme, gąl, visų 
didžiausių įvykiu yra sųjtuoktų- 
ivės,, nes tada suėję <įų į vieną 
Šeimų, dažnąją vienas antro ma
žai, pąžinę, kuyią bentjrą gyvę-

Gęj;ai jeį viskas, kaip yra1' są- 
komą, geraj klojasi, o jei j.ų gy- 
Venimų iydžią,'.yaęgas.... ųą, ži
nomų, kad tąj^ tenka gyvęiųiųų 
taurė išgerti iki dugno.

Bet sidabrinės vestuvės visu 
kuo skiriasi nuo jaunystės ves
tuvių. čia žjpogus, tarytum, 
perplaukęs gyvenimo didžiąsias 
audrotas bangaš, ateini pailsėti 
ir bendrai savųjų bei įgytų 
draugų taupė pasidalinti visais 
savo Įspūdžiais bei pasidžiaug
ti savo nuveiktais darbais bei 
jų vaisiai, čia jis skiną tuos 
jaunystės žiedus, kurių dar ta
da nematė įr> negalėjo supras
ta *' 7 ' " " ' ’

Tokiais savo derliaus dorę to
jais, šiandien, yrą ir pp. Prata.- 
pąi.

Tai tylus įn., darbštus Bright- 
on Parko gyventojai. Jie čia 
seni gyventojai ir visai kplioni* 
jai pažįstami. Ir kur gi ne, nes 
jie visiems, malonus, visiems ir 
'visuomet draugiški. Tad nesi- 
sjtębėęįų $ W°\ W sękW<Įięųį 
jiems taip iškilmingai švenčiant 
savo dvidešimts penkių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, 
susirinko toks didelis svečių 
skaičius.

Iškilmės prasidėjo, kaip pa
prastai bažnyčioje ir baigėsi 
prie gausiai apdėtų valgiais ir 
gėrimais stalų parapijos salėje.

i .♦ j . .. .--.n-r-TT-
/ ■ *- . *■ • -

Iš lietuvių demokratų 
darbuotės

j BRIGHTON PARK—Trečia 
dienį, birželio 17 d., 12 war- 
dęą Amerikos liętuvių demo
kratų ęrganiząciją ląįkę susi
rinkimą Į XM^tos s.vetąinęj, 

(24,į7 4<^^; st. Nąrių aįs>
lankę, gęrękąs bųrys. Iį šią^nę, 
sųsirmkimę. į. orgajnizaęiją įsto
jo keturi nauji nariai. Reiškią, 
organizaciją didėja. Patartina 
12 wąrdos visiems lietuviams, 
kurię' tik; gąiį bąlsuętį, tapti 
šios organizacijos, nariais ir na-

ivąjšūįįį alučiu. Tam. tikslui pa
sidarbuoti pavesta J. Yuškai ii 
Wm. Popelliui. Taigi nepamirš
kite atsilankyti į šį susirinki-

k'.,.'k '"J'J'A VU. J...." 11. ? LW !."ff!WT
PRALEISK

VAKACIJAS
Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy- 

, kai- Mpdęrn&ki kambariai 
su elektrą, gali valgį pąsi- 

jgąmdnti, aęba su valgiių už 
.prįęinamų kainą; 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkitės,:

MĄT'Į' RAUGAS 
1943 N. Kostaįer Ąve. 

po 5 vai. yąkare.

Šiųomi pranešu visięnis šios 
hendroyes šeriūinkams ir skę- 
lintojams, kad metinis šėri- 
niukų susirinkamas įvyks Lie
pos 1 d., 7:30 vai. vakare, 
1733 Sę- Hąlstęd St.
* šis susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus išduota meti
nė apyskaita, finansinis sto
vis, pataisymas chąjjterio, ųr 
diskusuojanąas klausimas, su
sidėjimo su panašioms bend
rovėmis, Jeigu kųw dėl svar
bios priežasties negalėtumėte 
dalyvauti, tai meldžiu, prisįųs- 
ti įgąiiąvimą (Proxy) ištiki- 
inąm savo draugui, kad galėtų 
už jus balsuoti.
: Atminkite, kad nup šio susi
rinkimo priklausys tolimesnis 
mdsų bendrovės gyvavimas.

—T. Rypkęvičia,
Sekretorius.

Visi Lietuvių Jaunimo Drau
gijos'(LYS} nariai yra prašo
mi- atsilankyti į susirinkimą, 
kurs bus laikomas šiandie Mark 
White Sųuare salėj, prie SOth 
ir Hajsted gatvių. Susirinki 
mas svarbus : visiem nariam ii 
visi- skyriai- turėtų dalyvauk 
P-fe Biruta Rutkauskaitė, dele
gatė draugijos į Glevęląndo 
kongresą demokratinei tvarkai 
Lietuvoj atsteigti, raportuos 
apie kongreso nutarimus. Susi- 

‘rinkimas prasidės pusė pę aš-

PRANCIŠKUS ŠLIAUŠ 
(S^iazasX

Persiskyrė ' sil“ šįiUb pasauliu 
birželio 29 dieną, 12:30 valan
dą nakties, 1936 m., sulaukęs 

k nusės: amžiaus, gimęs Šiaulių 
. apskn, Papilės vąl., Riinšų km.

■ Amerikoj išgyveno 30t metui
Paliko dideliam^ nubudime

■ mylima moterį Sophia po 't$- 
• valą Užaitę, 2 sūnūs Aleksan

drą ir Albertą, 2 duteris . 
Anha Walshlager ir Sdphie

' ir. žentą, 4. .brolius’ Juozapą, 
Domininką, Karolį ir Aleksan
drą, 2 seseris—Ortą šilkauskie- 

i na U Leonorą Pociene, š.voge- 
rius, šyogeįkąs ir gimines. Q. 
Lietuvoj 2 brolius, seserį ir gi
mines., ’ '

Kūnas . pašarvotas randasi 
5828 So. MaoTėwood Avė. tel. 
RępąJjJic. 2736.

Laidotuvės įvyks ketvirtadia-. 
ni, liepos 2 d„ 1:30 valį po 
piet iš namu į Tautiškas ka
pines. * ; :”v

Visi A. A. Prano šliąžo gi
minės, draugai. ' iįr ' pažystami 

i esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti ląidotųvėse ir . sutekti 

1 jam paškutibi patarnavimą ir 
< atsisveikinimą. *• 
, /Nuliūdę liekame,

Moteris, Stiųai., Dukterys,
Žentas, Broliai, Seserys jr 

Patarnauja Laidot. Dirėk&rius 
St. Mažeika, tel. Yardš HM '

pranešimas Apie 
Birutes Daržą 
Siuitų* tetieŠii’ gerbiamai: Vi

suomenei, joge! dabar BIRUTĖS 
DARŽAS, (79th St. ir Archer 
A,vę». Juptiče Park, UJ.), yra nau
jai pertvarkytas ij; pagerintas., Ke
liai žvyru išpilti, alyva išlaistyti 
ir aptverti.

BIRUTĖS DARŽE DABAR
dulkių nėra

IRį NEBUS.
ląnlptįpjamp ųįrutčs Dar

žą bus inalęiųi ir smagu laiką 
praleisti.

MRS. MAKUTĖNAS,
^IRUTĖS DARŽO

^ SAVININKĖ.

i MES PATAISOME 
j RADIOS
Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Nįes esame saliai ąūšipažine ša kiek
vienos rūšies radio. Darba garantuo
jame ant' metų. Dykai apskaitliavi- 
mas. ^a§Ąųki.t, mus . ' ■

HEMLOCK 3434
KALBAME lietuviškai

Southwest Radio Co.
1708 Wėst 63rd Street

Rylos išgjdyiųąs 
<15.00

Be peilio, be Bkausmo, be' gitfėjimo. įim
tai ląiįkų rankose 16 patenkintu lipnių, Qąl 
jus vienas 16 tų, kurie dėvi parai6čiuš, o 
nepąyalvojat apie ifcsig^ąyma. V m
par.aįftčių tikrasis pavojus gali i6sivys,t)rU bi- 
le dienų. Kyla yra pavojingas ^dalykas, oda- 
bąr kada iĄsigydymas yrą taip, leųgvaą ir pi
gus. laikas išsigydyti. Ą6 maloniai sutiĮtdiaų 
jus idekzaminuoti dykai ir pasakyti ką aš 
jums galėčiau pagelbėti.
VARIGOSE VEINS PAGYDY

MAS UŽ
pirmą apžiūrėjimą, o pašiną už, Uje>- 
viėną 'sykj. Tos piktosios gyslos visiškai pra
puls be žymių taip, kąip kūdikio. Ypatingai 

i kviečiu, tuos, kurių kojop j Alt su atdaromis 
žaizdomis. Mano budu tai greitai užgyja.

i *?■ Patarimas dykai.
i DR. E. N. FLINT
i 32 N. State St. kamo« Waąhington.
I Kambarys 1105
j Atdara kasdien nuo 9 v. r. iki 4 po piet. 
(Pirm, ir ketv. nuo 9 v. r. iki 4 v. pp ąiet.

Kospital
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1 2*00

vaikams ®
Palagas ligoni- $45'00

...... M5-00muose .......... --...........
Medikai eg^aipi- $1 «Q0

DOUGLAS PARK HOSTIPAL 
1900 So. Kedzie Avė.

CONRADl 
i PHOTO STŪMIO 
4g(į<$3i;4Sfr

* Englewood 5883-5840
Fotografija yra am-

Siunčiam Gėles 'Telegramų 1 ViBM 
l'asauljo DąUfc.

POVEIKIS
KVrETKiNiNKAS 

Gėlės Veątųyęmą. Bankietams 
jsie’^tei st 

Tel. BOUlevard 7814
...I. Į U ». ui I ■ '■iii ........................... .

J. MIKŠIS
RAMOYA AUTO SHOP 

Taiso visokius, aųtopobilįus 
geriausiai h pigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547,

Tavernos

įLaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

REPublic 8340

PADĖKAVONĖ

Jonas MIIįis
(Pilipavičiuj,

Mięė 22 dieną birželio ir 
s p.o pąmaįdų Jurgio 
t^nXčioj,e. tapo pąlaidor 

’ tąs ŠV- Kazimiero. Kapi
nėse, birželio, 25. dieną.

šiuomį reiškiame nuo
širdžią padėką visiems 
dalyvavusięiųs mano my
limo vyro ir musų bran
gaus tęvelię laidptuvese.

Nulįudę,

ŠEIMYNA

TeL KopubUe 8402
Grane Coal €o.

. ^2 S, Ąve^
L C/hicd£O> I1I«

5P«W dMa
Snūrtkeanį; $6.80 tonas. ’

Lietuvių Draugijų ir 
KliubiĮ dėmesiui

Susirinkimai, įr pramogų pranešimai 
PYKAI ' bus talpinami NaūjienOšČ 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
ginu pakartojimų rėikeą mokėti.

MNAUJIĘN(W? ADM.

*♦»».*•*■*• A-/ * * »' »-•

21st Place Tąvem & 
Restaurant

Stėnai, porčepai ir kiti šilti valgiai 
Bismark alus, geros rūšies

i > deSrtin? ir cigarai
i AJNfTĄNAą IR A^S SI.ęKAJ 
701 W. 21ąJ P®ce TeL Opai 7522

«* M «i, 5>H|b>'’ ,»r«t I* **» J» ir «■"»

Bungalow Iru
. Musų užeigoj visados randasi ge-_ 
riauktas rūšies degtinė, vynas, alua’ 
cigarai, cigaretak užkandi,įaį veltui-. 
Muzika kasdien; Graži vieta visiems 
3žęiti ir gražiai laika praleisti. At

ara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN&1OS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avepue '

Pete’s Inu
Mano, užeigoje visadob randasi ge- 
,roą. rūšies degtine. Gerden City aluą 
cigarai. - cigaretei. Saldainiu, Šaltą- 
košės, užkandžiai, k mandagus pa
tarnavimas. Užeiga p'$ješ lietuviu 
tautišku kapiniu vartųjŲ. ĘviečlŠL vp 
sūs savininkes*. * 
| PĘTE YOUNG

82nd Kean Avenue *

SUSIRINKIMAI
S.L.A. 22$; kųųW s.u^kinkimas įvyks trečiadienį, liepos 1 die* 

nųA 7:2p> vąJL vakarę J. P. Grigaičio svetainėj, 3804 West 
avęnue, Vip nariai malonėkite būti tame svarbią- 

ipe 8$5irinkimę, ųę& delegatai parvažiavę iš S.L.A. seimo iš
duos rajęortus apie, tai, kąs buvo nuveikta seime.

Bęų A1u#į$, ųžr. rąšt.
Bęidgeportę Lietuviu Namų Savininkų Draugijos pusmetinis, su

sirinkimas įvyks Lietuvių Auditorijoj, 3133, S. Halsted, SĮtr? 
trečiam aukšte, trečiadienį, Liepos 1 d., 7:30 vai. vak. Susir 
rinkimas labai svarbus, todėl prašome būtinai visiems atsip 

/ * •
lankyti. — & Kunevič, rašt.
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NAUJIENOS, Chicago, ffl.

PHILADELPHIA, Pa. — Iš demo kratų partijos konvencijos.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai h* lietuvaitės iš 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Andrew Belan 33 m. ir Mary 
klima 29 m.

Irving Strandbcrg 27 m. ir 
Gladys Elvasas 23 m.

Donald Ninis 33 m. ir Fran- 
ccs Oser 29 m.

Stephen Kochis 24 m. (Ham, 
mond) ir Florence La Nouė 
26 m.

John Kaminski 28 m. ir Au
na Kozil 21 m.

Frank Kybart 45 m. ir Teo
filą Stankus 32 m.

Iš Žarasiškių Kliubo 
išvažiavimo

Praeitą sekmadienį žarasiš- 
kių Kliubas turėjo šiemet pir
mą išvažiavimą Dambrausko 
Vinewood darže. Vieta, reikia 
pasakyti, kai mažiems išvažia
vimams, tai tiesiog ideališka. 
Kai dėl sausos vasaros, tai dul
kių ten veik nė nėra.

Tarp zarasiškių — kliubiečių, 
matęsis is svečių. Buvo north- 
sidiečiai p. p. Martyšiai, Luko- 
šaičiai, p. Dudėnas (southsidiš- 
kis) ir kiti, kuri atvažiavo dai 
prieš pietus. Vėliau suvažiavo 
daugiau žmonių, bet korespon
dentas anksti apleido daržą. Ta
tai neteko su zarasiškiais pla
čiau susipažinti.

Metines mirties su 
kaktuvės

Išvažiuoja Lietuvon

T

Antradienis, BirL 30, 1936

( CLAS3IFIED ADS. I
Furniture & Fixtures

Rakandai-jtaisal

Vaikas matė, kai jo 
motiną užmušė

Moteriškės lavonas 
rastas kanale

Vaiskiai išvažiuoja 
Pennsylvanijon

— žinomas 
organizacijų

NORTH SIDE 
šitos koloniįos 
darbuotojas, Antanas Valskis ir 
jo žmona Marijona, ketvirtadie
nio vakare išvažiuos į Pennsyl- 
vaniją. Juodu suktos PliiladeL 
phijoj, ten aplankys gimines ir 
kai kuriuos senus pažįstamus. 
Vėliau p. p. Vaiskiai mėnesiu’ 
laiko apsistos Philadelphijos 
apielinkėj ant ūkės pas p-nios 
Valskienės gimines. Atgal 
grįždami maną užsukti į Hart
ford, Conn. ir Michigan val-

Birželio 29 dieną suėjo me
tai laiko, kai mirė Pranas Bal
sis, plačiai žinomas Chicagos 
biznierius, 7401 So. ChicagG 
avenue.

Pranas mirė prlepuolingai. 
Jis rasta garaže automobilio 
gazu užtroškęs.

Jo mirtis uždavė sunkų šir
dies skausmą moteriai, duktė 
rims, giminėms ir draugams.

Nors metai praėjo, kai ve
lionis Pranas ilsis kapinėse am
žinai, -bet šeimyna, moteris ii 
dukterys, jo neužmiršta, ir va
kar tilpo Naujienose gražus jų 
paminėjimas mirusio.

— Senas Petras.

Graži Jonų varduvių 
parč

ENGLEWOOD.—Birželio ,27 
dienų, šeštadienio vakare, {vy
ko drg. Jono Dovgin, 6108 So. 
State Street, graži Joninių puo

Antanas Valskis yra Morning 
Star Kliubo pirmininkas.

Well, p. p. Valskiams reikia 
palinkėk laimingų atostogų.

— š.

Užmuštas automobi 
lio nelaimėj

John Levan 28 m., 1045 West 
North avenue, tapo užmuštas ir 
jo draugas Paul Morecki 26 m., 
1845 Armitage avenue, buvo 
sužeistas, kai jų mašina susi
daužė su troku, kurį operavo 
Walter Johnsmiller, 5247 Lang- 
dale avė.

P-nia Auna Dovgin visuomet 
rūpestingai priširuošia vaišėms) 
kokias ji tik rengia. Taipjau 
rūpestingai buVo priruošusi ii 
šią savo vyro varduvėms atžy
mėti puotą.

Svečių putoto j dalyvavo gra
žus būrys. Matėsi daktaras, 
matėsi biznierių ir kitų pašau
kimų žmonių.

Visi prie skanios paukštie
nos ir kitų gardumynų ir gė
rimų linksmai ir draugiškai 
laiką praleido.

Visiems varduvių dalyviams 
pp. Dovginai už draugiškumą 
ir į Joninių puotą atsilankymą 
taria širdingą ačiū.

— Senas Petras.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolfnam pinigus ant mortgičių. 
UŽraŠom visokios rūšies apdvaudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevjce & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800
—O—,r—

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storą fikčerius dėl 
bile kurio biznio {skaitant svarstyk
les, refcisterius, įr ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

o----------
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musu biuras suteiks patarimus namą 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendaunlnkals. lylaža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU Of 
CH1CAGO Inkorporuotas 
1642 tfest ’Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame iąu šiuo adresu 

KO nw>*
O------- r

♦ui*

Ari

—O------
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus, Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victorv 4965

FIKČĘRIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai; 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9845.

Naujienų laivakorčių sky
riaus patarnavimu šiandie iš 
Baltimore & Ohio gelžkelio sto
ties 10:30 . vai. ryto, Chicagos 
laiku, išvažiuoja Lietuvon — 
John Žukovas, Vincentas Sliter 
ir Jtfozas Rupšis.

Liepos 1 d. visi išplauks 
“Gripsholm” laivu į Švediją, 
iš ten kitu laivu į Klaipėdą.

Sekanti ekskursija išvažiuos 
holandų linijos laivu ‘Staten- 
dam” liepos 21 d.

ši ekskursija irgi yra užgir 
ta lietuvių laivakorčių agentų 
sąjungos, todėl tikimasi, kad 
susirinks skaitlingas Kurys lie
tuvių.

— Naujienų laivakorčių 
skyrius.

Pirmadienio rytą, 5:50 valan
dą, Devonshire Viešbuty septy
nių metų vaikas atėjo pas vieš
bučio klerką ir pareiškė:

Girdi, juodas žmogus jsibrio- 
Vęs i kambarį, kur nakvojęs 
jis su motina ir pasmaugęs mo
tiną., Lovoj daug kraujo ir jis 
nebenori miegoti. Jis geriau 
norėtų važiuoti pas bobutę.

Atvykusi policija rado pa
smaugtą ir sudaužyta galva p- 
nią Florence Thbmas Castle 25 
m. Policija mano, kad hioteriš- 
kę nužudęs baltveidis, tik juo
dai nusitepęs.’, t p 1

Devonshire viešbutis randasi 
adresu 19 East Ohio st.

Prie 34 gatvės ir Pulaski 
road užtikta kanale lavonas pa
skenduolės moters kokių 50 me
tų anyžiaus. Pasak policijos, la
vonas išbuvęs vandeny apie 48 
valandas. Moters pavardė dar 
nenustatyta.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apakait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
B lėk oriu s ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0Ž50

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PA IEŠKAU partnerio i tavern; 
nevedusior-Box 478. Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

HiiiMi. ■■ >i i ■ ..... .. ..................

Help AVanted—Malė
, Darbininkų Reikia

REIKALINGAS naktinis virėjas 
—mokantis darbą. Atsišaukite Peop
les Restaurant, 1628 W. 47th St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
hotelio—$10 i mėnesi — kambarys 
ir užlaikymas.

2126 So. Halsted Street.

šeši žuvo aeroplanų 
nelaimėse

Mato reikalą naujos 
pataisos mokyklos
Krlminalio teismo teisėjas 

Cofneįius' Harririgton pataria 
pertaisyti kriminalio teismo 
trobesį į pusiau militarę, pusiau 
amatų mokyklą^

Pasak teisėjo, kai kurie išdy
kę vaikai, pasiunčiami į Pon- 
tiac pataisos mokyklą, įgija ten 
kaip ir aukštesnį išsilavinimą 
kriminaliams darbams. •

Teisėjas norėtų matyti tokią 
mokyklą, kur 'vaikai, dar neiš- 
tvirkę galutinai, butų verčiami 
tris valandas per dieną mokin
tis, kitas tris dirbti, o dvi va
landas praktikuoti militarę 
mankštą. Jo manymu, po šito
kio dienos darbo vaikai butų 
pakankamai nuvargę, kad eiti 
gulti ir pasilsėti, ažuot susime
tus į burius pačiose pataisos 
mokyklose planuoti kriminales 
skemas.

Prasidėjo Tom Mix 
cirko gastrolės

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar 
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue l. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

Coliseum trobesy prasidėjo 
paskilbusio krutamųjų paveiks
lų aktoriaus Tom Mix trupės 
gastrolės. Jos tęsis dešimtį die
nų. Pildyme numerių tarp ki
tų dalyvaus ir pats Tom Mix 
ir jo pagarsėjęs arklys Tony. 
šis cirkas yra didelis ir patieks 
įvairius programus.

Skaitlingas seimas 
Chicagoj

■ v-
Šiandie miestely Mooseheart 

susirinks didžiulės' organizacijos 
Loyal Order of Moose seimas* 
Kiti tos organizacijos posėdžiai 
bus laikomi Chicagoj. Chicagos 
biznieriai‘tikisi, kad šis seimas 
sutrauks į miestą apie 50,000 
delegatų ir svečių ir kad tie 
žmonės per keletą dienų pada
rys miestui nemažai biznio. >

Nauji karai; Madison 
gatvėj

Pradedant rugpiučio mėnesio 
pirma diena Madison gatvėj 
ims bėgioti nauji, vadinami 
Streamline gatve^ariai/ 83 to
kius gatvėkarius' už $1,290,000 
dabar baigia budavoti St. Louis 
haieste Gar & Coiistruction 
kompanija.

Įspėjimas .. tavernų 
sav

; . r—T-r-u-y !'
Meras Kelly yąkar išleido pa

reiškimą, kad jis įsakys polici
jai uždaryti kiekvieną' taverną, 
kurioj bus samdopioš nepilna
metės mergaitės Kaip vaišinto
jos, svečių linksniintojos arba 
lošimų prižiūrėto jus. Esą, poli
cija atims Įaisnius? o paskui lai 
tokie, tavernų savininkai atsi
ima savo laisnius iš teismų,

• • • • ♦ » •

šeši žmonės Jungtinėse Val
stijose žuvo aeroplanų nelaimė
se sekmadienįy Pora žuvo neto
li Dayton feedch; Florida; arti 
Marysville, Ohio, prarado gy
vastį vienas; Long Island, New 
York o valstijoj, užsimušė du 
jauni vyrai; prie Clinton, Iowa, 
prarado gyvastį dar vienas jau
nas vyras.

Sunkiai sužeistas
Tapo pašautas ir sunkiai su

žeistas Ąlex VPoulatsek 35 m., 
11125 S. Watt aye. Jisai pareiŠ1- 
kė, kad jį pašovęs Dr*- Mandel 
Cohen, i400 East 47 st. Dak
taras paąiškino, kad jib pama
nęs, jogei Poųlatsęk norėjęs pa* 
daryti jam holdapą, tai’ pašovęs 
jį. Bet Poulątsek sako, kad dak
taras gerai pažinojęs jį, Poulat- 
seką, ha jis yra dirbęs jam kai: 
kuriuos darbus. Daktaras pa
imtas tyrinėjimui.

Apiplėšė bučeri
• • . ..v.

■\ ■ —t—j- 'vri

Trys negrai plęžikai atėmė 
ankstį pįrmądienio $2 'iš buče- 
rio Edward Visęovich, 1247 
Hąstings avė. Negavę daugiau 
pinigų jie sumušė Viscovichį ir 
įmetė jį į upę prie Polk gat
vės..

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Lortg Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So* Halsted Street 

Phone Yards 3408

Bnildmg Materiaf 
Statybos Medžiaga

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15.00 Hoiel maids $48.00 
Resortams pagelba $45 su kamba
riais ir borda. Kendžių pardavinėji
mo merginos $16.00 Assemblers 
$12.00 Namu mergina $45.00, o taip
gi darbai dėl vyru.

Wabash Employmerit 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

MERGINA — 25-50 bendram na- 
mu darbui. Nakvoti. 6815 So. Eme- 
rald Avenue. _ .

Rasta užmuštas na
mų koridoriuje

Gerai pasirėdžiiisio žmogaus, 
pripažinto kaip O’Connor, 1020 
Austin street, Chicago, kūnas 
rasta koridoriuje namų New 
Yorke. O’Connor tarnavo Ghi- 
cagoj firmai Republic Flower 
Meters Co. kaip inžinierius.

VIENINTELIS „LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE, SU'VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senu ir nauju lentų, žemiąu- 

■'sios kainos U. S. A.
2x4,kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėdą ...........    lc
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu .................. $2.20
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip .... ................  M. $20
Nauja: Fir-Tex jnsUl. pilnas %” 100 
ketvirtainiu pėdu ..... ............. $3.50

Didžiausios 'bet kada pasiūlytos 
pinigu, santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, tranšite, wallbord, 
kliąviniu. egliniu grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti to
liai. ašbėstos.' asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos,. toiletai, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai; ak
mens slenksčiai. Trūscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai..

Pirtn negu pirksi aplankyk musų 
vardą.

LOUIS MEITUS LBR. CO. 
8800 Sb. Westem Avė. prie Archer 
i Avė. Lafayette 0074.

MERGINA 18-25 lengvam namų 
darbui, mažas apartmentas, prižiū
rėti kūdiki mainais už kambarį, už
laikymas ir maža alga. Buckingham 
2442,/Mrs. Burton.

JAUNA mergina lengvam namų 
darbui, be virimo. Nenakvoti. Crow- 
ford 5151.

MERGINA—namų darbams, no- 
kvoti, vaikas. Paprastas virimas .be 
skalbimo. Lietuvaite $5.00. Saginaw 
0174.
įh. .......... ' uiMim.............. ■!■■■—

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainymui Bu- 
černė ir Grosemė su ar be namo 
•—kampinis namas—Biznis seniai iš
dirbtas. Rašykite Naujienos, Box471

TAVERN pardavimui pigiai. Biz
nis išdirbtas per daug metu. Keturi 
kambariai prie biznio dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Gera proga su mažai 
pinigu įeiti i bizni.

4843 West 14th Street 
Cicero. III.

COAL
4 Anglys

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už tona, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN .....
LUMP OR EGG
SCREENINGS

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—-at Kedzie 8882—

Educational

$5.25
5.50
4.25

PARSIDUODA Beauty Shop. ver
ta $3000 ūž $1000—dėl ligos. Car- 
sons’ Beauty Shop, 3210 W. 59th St.

PARDAVIMUI tavernas, su ge
rais fixturiais, parduosiu pigiai dėl 
informaciją atsilankykite 1330 So. 
Cicero Avė., Cicero. III.

PARDAVIMUI tavernas arba pri
ims pusininką, biznis išdirbtas.

1320 So. 48th Avė.

PARDAVIMUI tavernas arba pri
ims pusininką, biznis išdirbtas.

v 1320 So. 49th Avė.

ATYDA! Kas manote pirkti krau
tuve, kendžiu ice cream ir delicates- 
sen. Pigiai ir gerai išdirbtas biznis.

Atsišaukite Victory 5206.

Užpuolė namuose
P-lė Edna Maltby, 22 m., 828 

Fullertbn avė,, anksti sekmadie
nio rytą ėjo iš dąrix> namo. Ją 
pasgk’e, nepažįstamas vyras. Jis 
įsibriovė į butą; dair mergina 
gyvena, ir užpuolė ją. Mergina 
ėmė gintis. Tuo laiku namo pa
rijo jos draugė/ tuomet pikta- 
daris pabėgo.

Šiandie 7tą valandą vakare 
iš stoties W.G.E.S. įvyksta re 
guliaris radio programas, ku
riuos leidžia savo lėšom ir pa
stangom Peoples Furniture 
Company krautuvės, 2536 W. 
63rd Street ir 4183 ,. Archer 
Avenue. šių programų išpildy
me visuomet dalyvauja žymus 
dainininkai, muzikai ‘ir kalbė
tojai, kurie kas kart sudaro 
labai gražų ir įdomų progra
mą kiekvienam pasiklausyti. 
Taip ir šį vakarą nepamirški* 
|e užsįstatyti savo radio ir pa
siklausyti.

PO PAAUKŠTINIMO---------KAS?
Jus jau užbaigėte mokslą, pasirinki
te profesiją, kuri reikalinga apsišvie
timo—GROŽIO KULTŪRA. Musu 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai užsidirbti mėnesiais pirmyn 
musu paprasto plano. Susipažinkite 
su musu kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N. State St Central 6393

Financial

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ .
PASKOLOS

Maži :
mokėjimai

Gordon Realty Co.
Real Estate

Greitas 
patarnavimas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE 809 W. 35th St

Prižiūrėjimas 
4329- 

Yards 4330

Real Estate Fbr Sale 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE PARDAVIMUI
Turi būti parduota tuo jaus! Šitos 
prapertės buvo paimtos ant morgi- 
čių ir bus parduodamos už mažiau 
negu morgičiai.
3021 Archer Avenue—3 aukštų ak

mens 
ir 3 flatai. 
kai: $1000

. mokesčio.
3730 Parnell

plytinis—2
—$200.00 cash, likusi $25.00 j mė
nesį.

2624 W. lllth Street— Didelis kam
pinis lotas su gasolino stotimi. 
Vertas $12,000.00. Atiduos labai 
greitam pardavimui už $4800.00. 
Tiktai $1000 cash tereikia. Likusi 
taip kaip renda. -

3926 W. lllth St—prieš šv. Kazi
miero kapines. Didelis tavernas 
kartu su 5 akrais žemės, šita pra- 
perte buvo verta $25,000.00 de
šimts metu atgal.
$7500.00 už tiktai $2500.00 cash 
ir Ūkusi ant laiko.
Nepraleisk šios progos!

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th Street. TeL Canal 0806 

Turime ir kitokiu praperčių par
davimui bargeno kainomis! Ateiki
te arba rašykite gausite listą. Duo
sime komišena agentams.

frontu budinkas sa krautuve 
Parduos už $5000. Ra- 
cash ir likusį ant iš-

Averfue — 2 aukštu 
flatai. Kaina $2500.00

Parduos už




