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Triukšmingas tautų 
sąjungossusirinkimas
Karaliui Baile Selassie kalbant Italijos 
žurnalistai sukėlė dideli triukšmą, kurį 

turėjo numalšinti policija
GENEVA, birž. 30. —- šian

die tautų sąjungos visuotina
me susirinkime kilo tokis dide
lis triukšmas, kad teko posėdį 
trumpam lailAi nutraukti iki 
policija įstengė triukšmadarius 
suvaldyti ir juos iš posėdžio iš* 
vesti.

Tas triukšmas kilo kalbant 
Ethiopijos karaliui Haile Se
lassie. Sukėlė gi jį galerijoj 
sėdėję Italijos žurnalistai.

Argentina grūmoja pasi
traukimu.

Tautų sąjungos plenumo su
sirinkimą atidarė Anglijos už
sienio reikalų ministeris Edėn 
perskaitydamas čechoslovakijos 
prezidento Benes laišką, ku
riame jis rezignuoja iš tautų 
sąjungos prezidento vietos.

Prasideda tuoj svarstymas 
Italijos - Ethiopijos karo. Už 
Ethiopiją kalba Airijos pre- 
meiras De Valera, o Argenti
nos delegatas atvirai pareiškia, 
kad Argentina pasitrauks iŠ 
tautų sąjungos, jei tautų są
junga pripažins Italijos pasi- 
grobimą Ethiopijos. . / <'
^Italijos* delegatas to per
skaitė ilgų memorandumą, ku
riame Italija bando pateisinti 
savo puolimą Afrikoj. Ji sa
kosi užkariaudama Ethiopiją 
atlikusi “šventą civilizacijos 
misiją” ir ji savo darbų toliau 
tęsianti, prisilaikydama tautų 
sąjungos statuto.

Karalius Haile Selassie sė
dėjo penktoje eilėje.

Italijos delegatui pabaigus 
skaityti savo memorandumų 
pakilo Haile Selassie ir nuėjo 
į tribūną. Labai mažo ūgio, 
barzdotas, bet pilnas karališko 
išdidumo žmogus.

Bet kaip tik karalius pratarė 
kelis žodžius, tuojaus galerijo
je kilo didelis triukšmas, švil
pimas ir visokie karaliaus Se
lassie koliojimai.

Kalba Jiko nutraukta. O ka
dangi ir pirmininkas negalėjo 
triukšmadarių sustabdyti, tai 
teko šauktis policijos, kuri tik 
su dideliu vargu 
rius 
kai 
kad 
Ii jos
triukšmadarių žurnalistų liko 
areštuota, jų tarpe įtakingo 
Italijos laikraščio La S tampa 
redaktorius Signoretti.

Visi areštuotieji žurnalistai 
veikiausia busią ištremti iš 
Šveicarijos.

Tik pašalinus triukšmavusius 
Italijos žurnalistus ir triukšmui 
aptylus Haile Selassie galėjo 
tęsti savo kalbų.

Jis savo kalboj kaltino italus

tritfkšmada- 
suvaldė, daugelį jų gero- 

sumušdama. Pasirodė, 
triukšmadariais buvo Ita 
žurnalistai. Apie 15 tų

ORHSž
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau po 
piet.

Vakar 12 vai. dienų tempe
ratūra Chicagoje buvo 59°i

Saulė teka 5:18, leidžiasi 
8:19.
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Jau 32,000 radio 
abonentų

už .naudojimų nuodingų dujų, 
kuriomis jie išžudė tūkstančiuos 
ethiopų.

“Aš pareiškiu prieš Dievų ir 
prieš pasaulį, kad Ethiopija ne- 
nUsilenks jėgai ir aš atvykau . į 
šį susirinkimų patirti kokį at« 
Sakymų aš turiu parvežti savo 
žmonėms”.

Iš jo kalbos buvo galima su
prasti, kad jis gryštų į Ethio- 
pijų tęsti karų su italais, jei 
tik rastų paramos ir paskatini
mo.

Bet vargiai jis čia kokios pa
ramos susilauks, nes didžiosios 
valstybės ruošiasi čia galutinai 
užbaigti savo klastų ir visai 
palaidoti Ethiopijų.

Ethiopijos karas 
brangiai kainavo vi

sai Europai
Apskaitoma, Europos n uosto 

liai dėl Ethiopijos karo šie 
kė $600,000 į dienų.

LONDONAS, birž. 30. — Ita-

000 į dienų per visų karo laikų. 
Tai neskaintant pačios Italijos 
išlaidų, kurios yra nežinomos, 
nors yra žinoma, kad karo rėi- 
kalams Italija buvo paskyrusi 
$1,000,000,000.

Europos nuostoliai pasireiš- 
nite pa

kilimo niekurių prekių kainų 
iki sumažėjimo eksporto į Ita-- 
Ii jų delei sankcijų.

Daugiausia nuostolių turėjo 
Anglija. Nukentėjo ne tik jos 
prekyba, bet daug kainavo ir 
užlaikymas Anglijos laivyno 
Viduržemio juroje. Apskaito 
ma, kad Anglijos nuostoliai sie
kia virš $75,000,000.

Po jos seka Franci ja, kurios 
nuostoliai siekia $21,000,000.

Kitos šalys irgi nemažai nu
kentėjo.

Tik kelios šalys pasipelnė. 
Jų tarpe yra ir Turkija, kuri 
pardavė Italijai daug anglių, 
kuriais sumokėjo savo pirmes
nės skolas Italijai.

Belgijos anglių eksportas ir* 
gi nepaprastai padidėjo, bet 
Belgija išėjo su nuostoliais, ka
dangi prekybos srytys, 
sankcijų, 
nuostolių.

Taipjau 
prekyba, 
vė daug anglių ir geležies. Bet 
abi jos mažai pelnė, nes negali 
išgauti iš Italijos pinigų.

kė įvairiais budais, •

dėlėj
turėjo . $10.000,000

padidėjo Austrijos 
Vokietija gi parda

Alžiro arabai nulin 
čiavo žydą

GOSHEN, N. Y. — Arklių lenktynių aikš-tė. Čia prasideda lenktynių sezonas ir dabar yra 
suvežami geriausi arkliai. ...................

Prezidentas rūpina
si šelpimu nukentė
jusių nuo sausros

, WASHINGTON, birž. 30. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
šaukė kelis augštus valdinin
kus pasitarti dėl sausros, ku
ri siaučia centralinėse ir vaka
rinėse valstijose ir dėl šelpi
mo nukentėjusių nuo tos saus-

. -Į: . ■ ■ , : '•

Rivieros hotelių lo
kautas baigtas

PARYŽIUS, birž. 30. — Nice 
hotelių savininkai nutarė baig
ti savo trijų dienų lokautų ir 
atidaryti hotelius, nes uždary
mas Rivieros hoteli ųlabai pa
kenkė turistų bizniui.

Kongresmanas Zion- 
check gryšta namo i 

Seattle, Wash.

lace ruošiasi tuoj aus išvykti į 
nukentėjusių srytį kartu su 
Chester Davis, buvusiu 
administratorium.

Pirmiausia Wallace 
Chicagoj, kur kalbės 
Ketvirtadieny kalbės ] 
Mimu, o po to per tris savai
tes lankys sausros nuteriotas 
srytis ir tyrinės padėtį.

Centralinius vakarus kanki
na ne tik didelė sausra, bet ir 
dideli karščiai, o taipjau ir 
žiogai. •

Nors numatomas vietomis 
nukritimas temperatūros, kuri 
vietomis siekia virš 100 laips
nių, tečiaus didesnio lietaus 
niekur nenumatoma.

Kitur gi sniegas
NEWPORT, Vt., birž. 30. — 

Kuomet vakarines valstijas' 
kankina dideli karščiai, tai čia 
temperatūra nukrito žemiau 40 
laipsnių ir šiaurinės dalias vals-- 
tijos kalnuose pasirodė snie
gas.

Mormonai pasninku 
• ■ gelbės * Mvieihs--- 

bedarbiams

WASHINGTON, birž. 30. — 
Kongresmanas Zioncheck, ku
ris pabėgo iš beprotnamio ties 
Baltimore ir buvo užsidaręs 
savo raštinėj kongreso rūmuo
se, pereitų naktį, po apsauga 
kapiteliais policijos ir lydimas

KAUNAS. — Lietuvos radio 
abonentų skaičius sparčiai au
ga. Dar nepilnai prieš du mfe- 
tus buvo 14,000, pereitais me
tais priaugo ligi 25,000, o šiito 
metu registruotų radio abonen
tų jau yra 32,000. Labai ple 
čiasi radio abonentų skaičius 
miestuose ir visur kitur, kur tik 
prienamos sąlygos naudotis 
elektros energija. Kaime dar 
vis vyrauja detektoriniai apara
tai, nes lempiniai (batarėji- 
niai) kaimui brangiai kainuoja, 
gręitai išsenka akumuliatoriai, 
kurių neVisur patogus atnau
jinimas .(prikrovimas) ir bran
giai kainuoja batarėjos. Bran
goki ir patys aparatai.

Nubaudė už apgau
dinėjimą koope

ratyvo
; '-j .. -p. ____________ •’

RASEINIAI. — Prieš kurį 
laikį į Raseinių “Dubysos” ko- 
operatyvų atvežė javus pil. An
tanas žemaitis iš Paopškalnio 
km. Šiluvos vals., Ras. ąps., 
kuris mėgino tuščius maišus 
įduoti už pilnus ir paimti pi
nigus.

žemaitis yra stambdtofe tikio

Prie Tilžės atkasė 
didelį 2000 metų am

žiaus kapinyną

Preussische Zeitung rašo, 
kad prie Tilžės, vienoje gausio
je senovės mūšių skeveldromis 
vietoje, vadinamoje švedkapiais 
(Schwedenf  riedhof), atkastas
didelis senovinis kapinynas. 
Esu pasakojama, kad 1679 me
tais toje vietoje buvę palaido
ta 1000 švedų, kurie tito laiku 
kovojo prieš prusus. Tai esan
ti smėlėta kalvelė, kur jau prieš 
kurį laikų buvo randama bron
zinių apdarinių sagučių ir Žmo
gaus griaučių liekanų. Dar 
nežinomo senovės kapinyno sa
vininkas tuos radinius atidavė 
mokiniams, kurie juos nusine
šė į mokykla ir parodė moky
tojams, 
viškų

AAA.

sustos 
rytoj. 

Duluth,

Prezidentas pasira 
šė kontraktų NRA 

bilių

SALT LAKE CITY,< Utah, 
birž. 30. —■ Mormonų bažnyčia 
deda pastangasssavo narius pa
daryti savystovius, kad 80,000 
tų narių po spalio 1 d. nebe
reikėtų imti bedarbių pašelpos. 
Ir tos pastangos duoda vaišių.

Po .6 savaičių pastangų vei
kia 212 ūkių, kenavimo, siuvi
mo ir kitokį indhstriniai pro
jektai. Bėgyje ateinančių ke
lių savaičių manoma pravesti 
dar 238 projektus. Taipjau 
planuojama įtaisyti 1,487 akrų 
daržų.

Kad sukelti pinigų tiems 
projektams, 750,000 bažnyčios 
narių pasninkauja (valgo tik 
sykį į dienų) pirmų sekmadie
nį kiekvieno mėnesio ir sutau
pytus piriigus atiduoda šelpi
mo fondam Už tuos pinigus 
nuomojama žemė, superkamas 
įrengimas ir ji pavedama be
darbiams; Užauginti javai* vai
siui ir daržovės eina bendrar. 
sandelio.. Tokiu pat budu be
darbiai gamina drabužius, ke- 
nuotus vaisius ir

šitoks bedarbių šelpimas yra 
plečiamas visur, kuf tik yra 
mormonų būreliai. Tokis ben
dras veikimas mormonams nė
ra liaujas, nes jie praktikuoja 
jį nuo pat jų bažnyčios įsikū
rimo 1830 m.

į savo namus Seattle, Wash.
1 ■ ■

Kapitoliaus policija, kad nu
sikratyti šio neramaus kon- 
gresmano, neprileido nė Wa- 
shingtono policijų, nė Mery- 
land policija areštuoti jį už 
sumušimų savo šeimininkės ir 
pabėgimų iš beprotnamio, nes 
tada jis dar ilgiau butų pasi
likęs Washingtone, kuris delei 
jo visų pusmetį neturi ramumo.

Kų jis veiks namie dar ne
žinoma, bet jis tvirtina gryšiųs 
atgal į Washingtonų laimėjęs 
ateinančio rudens rinkimus. Jo 
žmona irgi slapstosi nuo areš
to.

Iki pradžios šių metų bu
vo žinomas kaipo ramus ir 
darbštus kongresmanas. Bet 
naujų metų vakare prisigėrė ir 
skambinimu telefonų prižadino 
visus didelio apartmentinio na
mo gyventojus. Jis buvo areš
tuotas ir nuo to laiko prasidė
jo jo dūkimas. Jis po to ke
lis isykius buvo areštuotas, 
baustas, apsivedė ir jau buvo 
pakliuvęs į du beprotnamius.

buvp. didelis, veikėjas, bet po 
aferos tuojau buvo iš partijos 
pašalintas.

Kooperatyvo tarnautojai že
maičio apgavystę susekė ir pra
nešė policijai, kuri surašė pro
tokolų.

Kooperatyvas įtarė, kad že
maitis ir anksčiau tokį javų 
“pridavimų” praktikavo, todėl 
pareikalavo atlyginti atsiradu
sį trukumų, žemaitis su koope
ratyvu susitarė ir sumokėjo 
1,700 lt.

Dabar apylinkės teisme bu
vo byla. Kadangi žemaitis sti 
kooperatyvu jau atsiteisė ir 
kaltu prisipažino, tai teismas 
jį nubaudė 3 mėn. kalėjimo, 
bet nuo bausmės sųlyginiai at
leido.

Jie ir prie kaklo

daržoves

Klaipėdos komen 
danto bausmės

WASHINGTON, birž. 30. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die pasirašė Wash-Healy bilių. 
einant kuriuo kontraktoriai dir
bantys prie valdžios projektų, 
ar dirbtuvės dirbančios valdžios 
užsakymus turi prisilaikyti se
nųjų NRA. kodeksų.

5 žmonės prigėrė 
valčiai paskendus 

audroje

ALGIERS, Alžire, birž. 30.— 
Judėjimas prieš žydus pasireiš
kė ir tarp Alžiro arabų, kur 
800 arabų, .nulinčiavo kaltina
mų už nužudymų arabo žydo 
Maklouf, 22 m. Valdžia de
lei to skubiai sumobiliazavo 
300 Senegalijos kareivių ir po
licininkų.

Vienas žmogus liko užmuš* 
tas ir keli sužeisti Grane, kur 
minia šovė į policijų ir akme
nimis apmėtė gatvekarius ir 

' automobilius.

Mirtis už kidnapini 
mą Vokietijoje

BONN, Vokietijoj, birž. 30. 
— Hitlerio dekretas, numatan
tis bausmę už kidnapinimus jau 
liko pritaikintas 
Hans Giese, 32 m 
merktas mirčiai už pagrobimų 
vieno pirklio 11 metų sunaus, 
tikslu išreikalauti išpirkimų. 
Giese, einanį; Vokietijos pap
ročiu, bus nukirsta

pritaikintas gyvenime, 
liko pas-

galva.

OGDEN, Utah, birž. 30. — 
Adam Snyder ir jo žmona liko 
nitežmiai nužudyti jų namuose. 
Josios motina irgi gal mirtinai 
sumušta. žmogžudystė ištiko 
po akių kurčios nebylės Batty 
Becker, 8 m., kuriai pasisekė 
pabėgti. Ieškomas nužudytųjų 
žentas, kuris įdūko jo žmonai 
atsisakius gryšti pas jį delei 
jo didelio girtavimo.

ALBANY, N. Y., birž. 30.— 
Gubernatorius Lehman pas
kelbė, kad prikalbinėjamas de
mokratų vadų >ir paties prezi
dento, jis sutikęs dar sykį kan
didatuoti į gubernatorius.

PADUCAH, Ky., birž. 30. — 
Penki žmonės prigėrė ir aštuo- 
ni liko išgelbėti vilkikui Jane 
N. Pharr paskendus laike 
sjmarkios audros.
i žuvo kapitonas Kuons ir 
keturi negrai darbininkai.

Vėtra nutraukė tris karkas, 
kurias vilkikas vilko ir patį vil
kikų apvertė.

PASADENA, Cal., birž., 30. 
— Seismografas 1 užrekordavo 
du smarkius žemės drebėjimus, 
kurie, kaip apskaitoma, ištiko 
Kamšatkos apielinkėje, 
mylių gelmėje.

100

JERUZOLIMAS, birž. 30. 
17 arabų liko suimta už 
šaudymų žydų salės, kur 
sužeistas sargas.

ap
tiko

KLAIPĖDA. — Apeliaciniai 
ruimai ir Klaipėdos krašto ko
mendantas už priešvalstybinį 
veikimų nubaudė: 1) Aglonėnų 
komisariškų valsčiaus viršaitį 
ūkininkų Martinų Kilių iš Va
nagų, 2) Vytautų-Selinų vals 
čiaus viršaitį dvarininkų Fran
cų Ogilvę iš Grai/menės, 2) Do- 
vilų-Gelžinių komisariškų vals
čiaus viršaitį dvarininkų Kurtų 
Lankiškų iš Baltumų, 4) Juod
krantės valsčiaus viršaičio pa
vaduotojų pirklį Heinrichų Pie- 
čų iš Juodkrantės ir 5) Galzdo- 
nų valsčiaus viršaitį dvarinin
kų Erichų Paliokų iš Kupstinin- 
kų. Jie visi, kaipo pavojingi 
visuomenės tvarkai, Klaipėdos 
komendanto nuo gegužės 31 d. 
buvo atiduoti valstybės saugu
mo policijos priežiūrai visam 
karo stovio laikui ir be leidimo 
negali išvykti iš kaimo ribų.

Tuo budu į šių seno- 
vietų buvo atkreiptas 

Tilžės muziejaus dėmesys. Tuo- 
jaus buvo pradėti kasinėjimai, 

kapinyno kasinėjimai iš kar
to buvo nelauktai vaisingi. Tuo
jau pat atrasta įvairiuose auk
ščiuose 10 Cezario laikų kapų. 
Iki šiol rasta Romos imperato
rių laikų ir pasaulinio tautų 
kraustymosi periodo kapų. Ypač 
turtingai papuošti pasirodė Ro
mos imperatorių laikų kapai. 
Dar* įr, dabar tebetę&iami pla- 
,pį ngi 5 kasinė j imaį gerai vyk s - 
ta. Rasta visiškai gerai išli
kusių tų laikų žmonių griau
čių. Tenai palaidotųjų kadai
se žmonių aukštis sudaro iki 
1,87 metrų,
dėvėjo sagčius, ypąč bronzinių 
perlų grandinis, o prie krutinės 
meniškai padarytas drabužines 
sagtis. Po kaklu rastos bron
zinės žnyplelės. Palaidotųjų 
galvuviršio dešinėje pusėje ra
stas ieties smaigalis, kairėje 
gi durklas ir kirvis.

Laikraštis rašo, kad visa ka
pinyno forma ir padėtis rodo, 
kad čia esama senovinės prūsų 
giminės kapinyno. Liekanų iš
dirbinio technika ir laidojimo 
papročiai rodo šiaurės įtakų. 
Tokių pat šiaurės įtakų rodųs 
ir griaučių dydis bei kiaušų 
ilgis.

Visi griaučiai sulaidoti gal
vūgaliais į šiaurės pusę. Prie 
kojų atrasta kiek nusidažiusi 
žemė. Spėjama, kad tai yra 
nuo čia pakasto t ųlaikų papro
čiu maisto, kaip mėsos ir duo
nos. Ypač laiminga aplinkybe, 
būtent, ta, kad kapinynas yra 
gausiame kalkėmis žvirgždyne, 
išsaugojo griaučius 2000 metų 
iki pat musų dien ų. Tokios su
dėties žemės šluogsnis kaulus 
apsaugojo nuo sukritimo ir iš
laikė tokius ilgus amžius svei
kus. Šis radinys dar kartų 
aiškiai parodo, kad jau nuo se
niausių laikų šis kraštas buvo 
apgyventas įr kad čia nuo se
nai jau klestėjo vakarinės Bal
to jos tautų kultūra.

v

Einąs smarkus mu 
šis tarp rusų ir

Manchukuo

žai-BERLYNAS, birž. 30. 
bas užgavo ir uždegė kumšti
ninko Schmeling vasarnamį, 
kuris, visai sudegęs.

HARBIN, Mandžurijoj, birž. 
30___Gautomis žiniomis, smar
kus mušis eina tarp Rusijos ir 
Manchukuo kareivių pasienyje 
ties Soaching. Pasienio susi 
rėmimai pastaruoju laiku bu’- 
vo aptykę, bet dabar vėl atsi
naujina.

/
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SLA. Seimo Vaizdas
^rr^ry'A'TTi1" a i j "ųj*.

Ketvirtadieny j, biržplio 25 
d., SLA Jubilėjinio Seimę sep
tintoj ir aštuntoj sesijose bu
vo tai, ką abstraktiškai pava
dinti galima: vaizdas nemato
ma ranka maliavojamas su 
šluota. Iš to naturališko vaizdo 
nupiešti smagų arba gražų 
plunksnos vaizdų labai sunktf. 
Gal butų geriau nepiešus jo, o 
tik korespondentiniu budu pa
rašius kaip ir kas įvyko.

Dalykas — 
sijos raportas, 
didžiumos ir mažumos. Dr. 
Montvidas perskaitė didžiumos 
raportą (dviejų narių). Kyla 
pasipriešinimas, ypačiai komi* 
sijos buvusiam darbui kas dėl 
“Tėvynės” turinio ir dalinai 
redagavimo pobtfdžio. Redakto
rius, kaip žinoma, įsikėlė į kar
štas diskusijas su Apšvietos 
Komisijos didžiuma. Prie jo pri
sidėjo Apšv. Kom. mažumos 
narys (vienas asmuo). Ir labai 
rėžė “Tėvynės” skaitytojo sie
lą tokia polemika, pasidariusi 
srovių susikirtimu. Tai buvo 
rudenop ir pačiam rudenyj pe 
reitais metais.

Redaktorius dvasiškai-tech
niškai streikavo, t. y. jialiovo 
dėjęs visai vietines žinias, no
rėdamas, kad skaitytojai tat 
interpretuotų, jog už tai yra 
kalta Apšvietos Komisijos di
džiuma (atsieit, visa pažangio
ji srovė). Bet skaitytojai ne
daug kreipė dėmesio į tai, ne-

Apšvietos Komi 
Du raportai 

ir mažumos.

DOLERIŲ

Nuolai-
dos!

už seną Skalbiamą mašiną 
perkant naują 1936-37 melų 
skalbyklą, įmokant po 500 
į savaitę.

sjųįąų’dė srovėse. Tad viskas

Dabar, seime, išnaujo dirva 
pratruki ir vujkapųkąs įšsiver 
žė.

Pirmas išsiveržimas šiaip 
taip aptilo, rūsčiai liko nubal
suota raportą atmesti.

Mažumos raportas (ministe- 
rio pastoriaus Kubiliaus).

Vėl išsiveržimas. Kurie bal
sais atmetė didžiumos raportą, 
garsiai reikalaują priimti ma
žumos raportą. Toks jisai jiems 
geras. Nubalsuotą, vienok, ir tą 
atmesti.

Vulkanas nusiminė. Požemi
nis* dievas neveikia. Jo pasiun
tiniai ramybę ima skelbti že
mei.

S. GiCgužis. šų aiyyos šake
le įneša, kad abudu raportai, 
abiem dalim komisijos susi
ėjus, butų sutaikyti, suvieny
ti ir kad paskui butų paduotas 
seimui vienas raportas.

Mažumos raporto atmetė — 
jai su tuo nesutiko.

Gegužis lošė į .gerą jausmą
Tas jąusmąs, sąko tūli dele 

gatai, turėjo pagaminti dva
siško tepalo, kad slięlžiau bu 
tų išrinktas “dvasios vadas”, 
tai yra redaktorius.

Jei taip, tai dievo Vulkano 
išsiveržimas buvo “vietoj”.

Bet vųikąnįški “bedieviai”, 
sakosi, to neužipįršę ir jo “vie
tą” kalnu užversią kada nors.

Bet dabar dievas Vulkanas 
išlošė. “Dvasios vadu” liko tas 
pats senasis redaktorius.

Juozas Buktiškis.
-Or-------

(Birželio 26 d.).
9-toj sesijoj kilo tūlų dele

gatų gąrsųs balsai, ką dažnai 
paprastoj kalboj lietuviai va
dina triukšmu. Tai buvo tik 
triukšmelis ir pirmininkas, tin
kamai vesdamas reikalus, tins 
karnai,; viską- ir užbėgę,, nors 
j.o kujukas trečiu kartu į sta
lą pykštelėjo lyg ir pergar- 
šiąi.

Dalykas buvo toks: tik ką 
atvažiavo jaunuolis delegatas 
W., kurio delegaturos teisės 
nebuvo gana aiškios. Mandatų 
komisijos pirmininkas, Dr. 
Moptvidas, pirmininko Bago- 
čiąus pąša.uktas, paaiškino, kad 
iš doktfmentų buvo matoma, 
jog delegatas buvęs vieną me
nesį suspenduotas. Su juo par 
sikalbėjus, pasirodė, kad jis,

NAUJIENOS, Chicago, BĮ
.4 . r. » ■

Mrs. Aitą Jenkins
LOS ANRĘLES, Gal. — čia 

susikūrė naujos rųšies raketas, 
kurio nariai sužaloja saye, kad 
paskui galėtų kolektuoti kp- 
draudą.
' Altą Jenkis, kuri yra atvaiz

duota šiame paveiksle, sakoma, 
priklaususi tam raketui.

esą, lankęs visus kuopos susi
rinkimus, bet niekad negirdė
jęs pranešimo apie jo suspen
davimą. Toliaus pats centras jį 
pripažino šiaip ar taip delega
tu, nes jo pavardę išspausdi
no delegatų sąraše. Balsuoja
mą. Dįdelė didžiuma delegatų 
priima “devyniolikos metų*’ de
legatą, ir baigta. Kyla balsai, 
kad turi leisti ir mandatų ko
misijos mažumos niVomonę iš
girsti, ir mažumos raportą 
suoti. Pirmininkas ramiai 
tvarkė, kad jau dalykas 
baigtas. Keli balsai, ypač
nas, rėžia klausytojams ausis, 
— ot, taip, kaip iš plienines 
triubeles garsai. Tą melodiją 
užbaigė medinio kujalio taukš
telėjimas į stalą.' Bet, stalas ne-, 
truko, o lininė štaitiesė? saugo-’ 
kit ; ją, lietuviški dievai, nuo 
praskidimo.

Po to tęsėsi Įstatų Komisi
jos raportas, šitas yra visiš
kai nepaprastas, extra~ordina- 
riškas. Komisija negali skaityt 
galas nuo galo savo raporto, 
seimas gi negali kartu viso ra
porto priimti.

bal- 
pa- 
už- 

vie-
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Tiesa, y?a tos komisjjoę ra

portas, ųet ir auksinėje špy
goje. Ret tai tikrumoje yra tik 
ijyg įžangą į didį dr šyąrbų, są 
kyčiau — legališkumo rapor
tą. Komisiją skaitę prąktjšką, 
filosofiją ir savo, ’ ir kuopų. Tai 
įnešimai. Kįekyiepą tokį įneši
mą — sugrupuotą iš daugelio 
panašių įnešimų, komisijos pir
mininko ądy. Aalųoą 
tą, seimas svarsto, diskusuoja1 
ir net “peš.ąsib (šis ^di.s ųe- 
reikąlipgai; per tankiai buvo 
neva juinoristiškųmo labui nau-, 
dojamąs ant pagrindų ir 
miaų), paskui balšutoja.

šitas darbas tai tikrasis sei
mo darbas — darbas SLA ąt 
eičiai. Ta sesija ar sesijos — 
tai SLA naujų įstatymų labo
ratorija ir dirbtuve. Iki šiol vi
sos sesijos buvo tąi tik senų 
darbų perkratinėjimas, pasku
tinis kulių iškuŲm^s — žodžiu 
sakant, yisokįų įaportų išklau
symas, sųkritik^imąs, o pas 
kui beveik visų jįj priėmiinas,.. 
vienbalsiai! C, >

Tikras seimo u barbąs, man 
rodos, yra tai padėsimas ir

- legališkumo rapor-

pąn.ąpjinJniąs pamątų SLA at
eives bendriems .ęląrbąpfis. ši 
^•tojį sesiją tąt ir pradėjo. Tie- 
ąą, ki^os sesijos $ąip pat pri
ėmė, nutarė kas ir kaip turi 
k$t dirbama atej^yj? bet jokių 
konstitucijos pataisymų iki šiol 
nebuvo. @ dabar, įnešimų skai
tymo laikų* įvyko jau kai ku
rie konstitucijos pataisymai ir. 
įnterpretąyimąi, ne vien tik 
šiaip busimų darbų tvarkos pa-, 
gęrįpįpiąi, .

lQ->ji (pųpietipę) sesija tuo
jau užsiėmė svarbiausiais sei
mo uždaviniais: pąjtvirtinimu 
visų SLA narių demokratišku 
bųdu išrinktos SLA gildomo
sios Tarybos ir Komisijų ir 
Organo Redaktoriaus rinkimu. 
Įnešimai .atidėtą iki po tų as
meniškų ripkimų. Tai patvar
kė prieš piet pats prezidentas 
ir visi delegatai be balsąvimo 
sutiko. Mat, vėliau, po busi
mos vąkąrinės serijos, anot 
prezidento, kai kurie delega 
tai išvažiuos, apleis seimą; dėl 
to reikia dabar padaryt tokią 
tvarką, kad visi tutrėtų progos 
dalyvaut tuose svarbiuose dar-

■. '''' -, : ........- ■■ .. ‘ 1, ■

buose, kuriuos tik seimas te
gali atlikti, o ne kitos kokios 
įstaigos.

Juozas RuktišJkis.

- ■ • -- - r 1 j,

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

Gera Žinia Chicagos lietuviams
’ * * "į < ‘4

Pusmetiniaiųię direktorių susirinkiiųie, birželio 24 d., 
1936, Simano Daukanto FederaI Savings and Loan Asso- 
ciatjon of .Chicago, vėl perbąlsąvo 4% dividendą ant visų 
taupymo skyrių.^

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).-

štai ir vėl įSirųąno Daukanto Federąlė Spulką pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Siihano Daukanto FederaI Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti;‘iki $5,000.00 per FederaI Savings and Loan 
Insurance CoipWation, Washington, D. C.

Simano 'Daukanto FederaI Savings ąnd Loap Associa
tion of Chicągo randasi labai patpgioj vietoj,

>^202 WEST CERMAK R.OAD, 
skersai Metropolitan State Bank.

Simano DaĮ^anto FederaI Savings and Loąn Associa
tion of Chicago inyęstu.oją pinigus tik apt pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais.

pikolos dalomos nuo 5 iki 15 metų.
Namų savininkai reikalaujanti morgičių, visados kreip

kitės į / f
' - J

kitėš į

' i'':6

Gars inkitės “N-nose” T—r

X

VfcKS TĮęntąl
1 a b F j C e

I
 VIpUOMETžEMAS KAINAS

Vai.: 8:80 iki 8:80 v. vak.
TEL. HARRJSON 0751

Oppositc itavi;, Store, 2d Fioor

AKUŠERES
Anelia K. Jarusz

Pbysįcal Therany 
ana Midwife 

6630 S. WraterB 
Avė., 2nd fioor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligęnmšse, 
duodu massgge 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankėts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

2nd fioor

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. (Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. poulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokates 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. ĘockweH St. 
Telephon»: Renublic 9728

į W Aljl P k AS J.O ęą AT.įw
v v pf CHICAGO

2202 West Cermak Road
BEN.r ,J. KAZANĄtrSKAŠ, Raštininkas.

i kiuiai lu'imt w!r*
- ■ .______________________ _________ _

pr CHICAGO

■

UEHJVIAl
Gydytojai ir Dentistai /

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

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

TeL Seriey 7830
Narni telefonas BruMFte*

* .............................. r mi i n

Ofiso TeL Boulevard 6918

756 West 35th St 
I’or. ot 35th and Halsted Sta. 

Ofiio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
Murialinmi* tmtral autarH

Dr. V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CĘIĘUBGA3 

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

3843 South jhtetpi SL 
Tel. BouievardUOl

...t 1 tft... t'J!,1'? ■ ILU " 'M Įl'ttl'LMB

tezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2301 W<est 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 4r 7-r~8 

Seredpirris ir nedšl. nagąl sutapti 
lez. 6631 So. California AvgaM 

Telefonas Rapublic 7868
' ■ .ui-j'ji1 'g* ”■ ?!rrrr

Phone 7042
Dr, C Z, Vezell.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

Valandos nuo 9 iki 8 v>k 
Seredoj nasrai sutarti.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted Sf. Tel. Yąrds 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Rezidencija
3497 L6*e Avė. Tęl. Yards 251Q

Dr, Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boilevąrd 7820 
Namu ToL: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road <W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlię. Seredoi Ir 
^Pėtnyčios6 iki

Namai: 6459 S.

Dr. T, Dundulis
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

I 4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgjnia-0036 , 

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

Telefonas Canal MJf.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 ą. tą

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencria 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Qfiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8895

Dr. A, X Manikas 
PHYSICIĄN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 rytą. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

Laidotuvių Direktoriai

AKIU SPECIALISTAI

'*T

su- 
jie

8

A different, delicious 
fl^vor! 7'iipe-honoręd in.- 
gredients pf mayonnaise 
and old-faspioned bpiled 
dressing, combined in a

* new way. Try it! ©

S, P. MAŽEIKA
8319 Lituanicą Avenue

S. C. LACHAVJCZ
42-44 Rast 108th $t. Tel. Pullman 1270 arba Canąl 2515

Kainos po 
1 $39.50. $49.50 

ir $69.50
DYKAI moderniškas Prosas 

ir daug muilo;

Neimkite daugiau be skal
biamos masinos; pirkite 

dabar.

jos.F.Budrik 
t z- ' ,*■ 7 l •

INCORPORATJED
3417 So, Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705
i • ' . .

F. EUPEIKIS
4605-07 R. Hermitage Ąvęnųe Phoųęs Yąrdą J74HT42

Ag PETKUS
|4Į0 South 4£th Cęurt Cicero Phone Cicero 2109

Į. J. JZOLP 
1646 West 46|1>. Stbręęt Phones Boulevard 5208-8418

ar.

Tel. Pullman 5703

LIŲLĘVIČPJS
4092 Archer Ąveųųe Phone Ląfąyette 8572

A. MASALSKIS
8307 Lituaniea Avenue Phone Boulevard 4189

J. F, BADŽIUS
668 West 18th Street

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Mpnroe 8877

l|WI ■■■UI I ■— m...... Wlįl.

Sergantiems patari
mas Dykai 

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas.

Virš 25 metų toj pačioj vietoj. 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir Šešta
dieni nuo lp v. ryto iki 8 v. p. p.

■■"I”-—TT—TT

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 

NAUJIENAS/ 
kurios daugeliui 
teikė kreditą, kai
ųęturėjo kuom užsi
mokėti.

McĮįųė prenųjnefata Chiv 
cagoįe . ..    $8.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III

Nariai Chicagos, Cicero^ Lietuvių 
LaiJoteyĮu Direkteriu Avoriacijos

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
•Tų^imę Kpplyčjąs Visose Miesto Dalyse.

State 4690 Prosnect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westęrp Avė., 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoi nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
i iki 3:00 po piet.

3 ao

Rhone Canal 6174

KITATAUČIAI
Dr. Ręrzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomai per H 

metus kaipo patyręs gydytojas c|4- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias & chręąHfcM ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau* 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektras prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18th St., netoli Morgan 84

TeL Canal 31ĮQ

Hyde

rreferred by. 
millions 

to mayonnaise
ŠIOS SAVAITES

litrą Bargenai
LI^OLĘUM 9x12 

STIPRUS ĮR GRĄŽUS

10734 S. Michigan Avė.
EŽERSKIS IR SŪNŪS

Rrįghton Park Skyrius, ■ 4447 S. FairfięĮ|d, Raf. 0727
LĄCHĄWICįz ir SUNŪS

2814 West 23rd Plące Phonęą CapaJ Cicero 5927

ROŪSEVELT 
FURNITUREB

2310 Węst 
Ręo^yelt Roąd

Tel. Sceley 8760

Phone Yards 1188

DR, VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

jOptometricaRy Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu kaišti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas pu 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sųėciąjė ątyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos ąkys ati
taisomos. Valandos niuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v,
Phene Boulevard 7589

DR. G, SER.NEIt
LIETUVIS 

Tel. Yardi 1829
Pritąiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

kampas Halsted St, 
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 Iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

tr*I MM

Dr, Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. TLL, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaf 
vakaro. NedAliopate npo 18 i^į 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880,

Telefonas Yardf 6994

Dr, Maurice Kabo
4631 SOUra ASHLAND AfE,

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pilote

7 iki 8 vąl. Nedil. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2401

'AMBULĄNCE PĄTĄRtfAVIMAS DIENį IĘ N£Įm
YARds 1741-1742

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Refr T«L Į)rax4

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojau ir Chirurgu

Moterišku. Vyriš 
cįMį 

Ofisas 6850 Si

ir 
‘and Ava.
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SOVIETŲ JUMORAS

žiniose

APLANKYKIT

garlaiviais

Budrik Furniture Marikantry

JUOKAI

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras nrmr

Elektrikinės Ledaunės. Kainos sumažintos

DYKAI
Ledaunė Pati Per Save Išsimoka

Jos. F. Budrik, Ine
J

997877

NATHAbf
KANTER

3417 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

su metine NAUJIE 
NŲ prenumerata,

išviliojo
“kelio-

Siųskit money orde 
rį arba Čekį —

N ORTU 
OtftMAN 
LLOYD

NAUJIENOS 
1739 So. 

H dsted St- 
’T’CAGO

-$3.95—$4.95 
$7.50 iki $10

Pinigų “Dirbimo” afera

Per 7 dienas busite senojoj tėvy
nėje, jei keliausite ekspresiniais

“Romeo ir Julijos” operoje
Komsomolcas į savo mergai

tę: Ne šių laikų šitas veiksliu* 
kas “Romeo ir Julija”... Pusę 
valandos vyrukas (Romeo) su 
ja (Julija) bovinasi ir nieko 
nepadoraus nfeįtefrpė...

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICZ, Prezidentas. .

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

išaiškino, kad tariamasis pini
gų dirbėjas Fridmanas tikre
nybėje yra Ciesasa, Pinchusas, 
kuris nelegaliai iš okupuotos 
Lietuvos buvo atvykęs į Kati
lą, o iš čia visur važinėjo da- 

damas įvairias aferas. Už 
uię nusikaltimų Utenos ap. 
virš. įsakymu buvo ištremtas į 
okupuotų Lietuvą.

paklausė vieną Stalino sovebo 
zo mokyklos mokinį.

— Marksas gimė Trire, Tve 
ro gubernijoję, -— tvirtai at
sakė mokinys.

Vienoje Tagąnrogo mokyklų 
tas pats klausimas buvo pa 
teiktas kiek pakeistas:

Kur gimė Marksas?
— Marksas gimė 1918 m. 

Tifliso mieste, Vokietijoje.
Klausimas, ką darė istorijos 

mokytojai — komsomolcai mo
kyklose, jei jų akyse > Marksas 
sugebėjo užgimti Tvero guber- 

o Tiflisas —: jo antroji 
— suspėjo persikelti j

Kaip amerikietis 
daugino pinigus

mokinį klausia: “Na, įspėk ką 
aš .pietums valgiau ?”

— “Makaronus, pone Moky
tojau!”

— Kaip tu taip atspėjai?”
— “Taigi, kad ant tamstos

sagos vienas makaronas tebe
kabo”. • ;

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

— “Matai, aš įdėjau į laik
raštį naują vedybų skelbimą 
— ir ką tu pasakysi: pirmasis 
atsakymas, kurį aš atidariau, 
buvo mano sužadėtinės!”

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį 
agentų arba

Arba keliaukite populiariais ekspresi
niais laivais.

COLUMBUS 
HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

.... oegužės 2 d. visi 
susirinko į “dirbtuvę”, čia J. 
Burbulis įteikė “meisteriui” 
Fridmanui 4,100 litų, kurie su
sidėjo iš 3 banknotų po 1000 
lt., 1 banknotas — 500 lt. ir 
6 po 100 litų. Fridmanas kaip 
ir pirmiau šiuos pinigus sušla
pino, suvyniojo į popierį ir įdė- 
jo į presą. Po kelių minučių, 
kad pinigai greičiau išdžiūtų 
Fridmanas pakūrė ugnį ir ėmė 
tą presą su pinigais džiovinti. 
Kai tik ugnis palietė presą 
Fridmanas apalpo ir aukštie- 
ninkas pargriuvęs ant grindų 
pradėjo šaukti: “pinigai sude
gė...” Į šią paniką prisidėjo ir 
Burbulis besirengdamas šaukti 
policiją, bet čia buvusių ben 
drininkų buvo nuramintas.

Atsipeikėjęs nuo ištikusios 
“nelaimės” Fridmanas Burbu
liui raminančiai pareiškė, kad 
Rygoje turįs 7000 litų ir tuoj 
pasiusiąs telegramą, kad tuos 
pinigus jam į Panevėžį persių
stų. Labai šaltai prisipažino, 
kad tokia nelaimė jį ištikusi 
pirmą kartą per 35 metų pini
gų dirbimo praktiką.

Po šio įvykio visi atėjo į Pa
nevėžio paštą, kur Fridmanas 
parašė Burbuliui nesuprantamą 
telegramą į Rygą. Rytojaus

SAN FRANCISCO, CAL. —■ Blanche Cousins, kurią pasmau 
gė Albert Walter iš New Yorko.

Štai čeveryku kainos, 
kias galite mokėti
$2.95

$6.50-

dieną Fridmanas kažkur din- devičius ir Geicinas kaltais ne- 
prisipažino, nes esą dalyvavę 
tik dėl įdomumo pamatyti kaip 
“dirbami” pinigai.

Bylos svarstymo metu paaiš
kėjo, kad paminėtasai presas 
pinigams dirbti visai netiko, ii 
kad jis buvo tik priemone Pin 
chusui, Sadevičiui ir. Geicinui 
išvilioti Iš Burbulio apie 5000

Panevėžyje susipažino su 
Benjaminu Sadevičiu, o šis J. 
Burbulį supažindino su savo 
kolega Ideliu-Faivušu Geicinu. 
Prasidėjo svarstymas įvairaus 
darbo planų.

F. Geicinas kuriam laiktri 
prabėgus išgalvojo lengvą ir 
“pelningą” biznį. Pasikvietė iš 
Kauno kažkokį Fridmaną, ku
ris esąs ypatingas popierinių 
banknotų dirbėjas, — jo pa
dirbtų pinigų niekas negalįs 
atskirti nuo tikrųjų.

Šį “biznį” pradėti buvę rei
kalingi 4—5000 litų, kuriuos 
paruošė amerikietis J. Burbu-

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

Kai tik atvyko tariamasis 
Fridmanas, visi pirmieji ben
dro biznio steigėjai susirinko 
pas jį, Framienės viešbuty, Sto
ties gatvėje, čia Fridmanas pa
demonstravo savo “sugebėji
mus: paėmė iš J. Burbulio 20 
litų banknotą, kurį vandenyje 
suvilgęs ir ištepęs kokia mos- 
timi įkišo į varžtais sutvirtin
tą presą, iš kurio po kelių mi
nučių išėmė jau 2 banknotus 
po 20 litų, iš kurių vieną grą
žino J. Burbuliui, o už antrąjį 

si pasivaišino vynu ir įvai- 
t skanėsiais.
o šio “pavykusio” bandy

mo visiems pakilo ūpas ir ren
gėsi tolimesniam “dideliam
darbui**. SadeviČius’ Šiaulių gat 
vėje išnuomavo “dirbtuvei”
kambarį, o J. Burbulis paren- 

ė “padvigubinimui” 4,100 lt.

Greiti traukiniai prie pat laivo Bremer- 
havene užtikrina patogią kelionę į 

f : Kauną

Ar nori gerą pritaikymą, 
koją patogumą ir sty- 
lių? i • • | i

Ar turi kornus, naujikaulį, 
ar kreivus pirštus?

Ar gali patogiai išstovėti 
ant koją visą dieną?

Ateik į tą krautuvę, kur 
rasi garbingą patarnavi
mą su geru pritaikymu, 
patogumo užtikrinimą ar
ba Shapiro čeveryku per
statymą.

Niežejimv »uw»mų ueuervlnto— 
Zem<> greit palengvina skausmus nuo 
su A velnina irltaciją nuo Eczemoa, spuo
gų Ir panaSlų odos nesveikumų Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas pražalinimui odos irltacijų. Užgir 
tas Good Housekeeping Bureau. No 
4874. 35c. 60c. ir SI Visi vaistinio 
tr«t nelaiko

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

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

Teismas, peržiūrėjęs bylą, 
nukentėjusį J.

i. Burbulį išteisino, o Benjaminą
Policija, tyrinėdama šį įvykį, Sadevičiu ir Idelį-Faivušą Gei- 

ciną ntfbaudė po 3 metus' sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Gerai atspėjo
Mokytojas, didelis spėliojimų 

mėgėjas, po pietų susitikęs

Turime visų mieru ir plo
čio, geriausiu Amerikos če- 

verykų išdirbimų.
Ypatingą dėmesį atkrei
piame, pritaikant čevęry- 
kus ,vaikams. (Tuo rūpina
si vaiku čeyęrvku specia
listas, SHAPIRO.

Moterų suktuiiias
“Kokios Suktos dabar mote 

rys, tu nė vokte nenusivoki!”

nijoje,
tėvynė
Vokietiją?

K r o k o d i 1

Įtikinamas pagyrimas
. ■ '1 ’ ’ t .

Pirkėjas vaistininkui: “Tam
sta sakai, kad nuodai stiprus 
bet ar žiurkės juos ės?”

Vaistininkas: “Ir dar kaip! 
Tamsta pamatysi, kad visos 
kaimyninės žiurkės grūste susi- 
grųs į tamstos namus tų nuo
dų užėsti”.

Pasinio jums didelę vertybę dėl namui Par 
lor Setai, Lovos, Pečiai, Stalai už žemas 

kainas.

Paaiškėjus šios ketveriukės 
tikslams, visi Lietuvoje gyve
nantieji buvo patraukti teismo 
atsakomybėn. - .

Tardomas J. Burbulis kaltu 
prisipažino, kad dalyvavo “ben
druomenėje”, kuri rengėsi pa
dirbti Lietuvos banknotus. Sa-

Savo laiku 
vo rašyta kaip , du Panevėžio 
pirkliai apgaulingu budu iš 
Amerikos lietuvio Juozo Bur
bulio išviliojo per 4,000 litų.

Atsitiko taip: 1933 m. J. 
Burbulis su kapitalu grįžo iš 
Amerikos ir apsigyveno Batra- 
kų vienkiemy, Panevėžio vals
čiuje. Nenorėdamas ūkininkau
ti pradėjo ieškoti kompanijonų 
bet kokiam bizniui.

Istorijos pamokos
Iš 313 istorijos mokytojų 

Azovo-černomorsko mokyklose 
105 yra komsomolcai.

Apie tai papasakojo draugas 
Erofickis savo pranešime apie 
komsomolo veikimą Azovo-čer
nomorsko krašte.

Bet jis taip pat papasakojo 
ir apie tokį mokinių istorijos 
žinojimą vietos mokyklose:

— Kuomet gimė Marksas?—

J. Burbulį guosti ir ramint’ 
pasiėmė Faivušas Geicinas, ku4- 
ris visą laiką tvirtino, kad SU- 
sižinąs su Fridmanu ir kad rei
kią laukti progos, pinigai bu
sią grąžinti. Taip beguosdamas 
Geicinas iš Burbulio 
dar kelis šimtus litų 
nėms” pas Fridmaną.

J. Burbulis, netekęs 
bes, apie įvykį pranešė polici kaltinamąjį

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CQ.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

Geriausi Degtinė... Gerkit
. KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

už $104.50 Crosley Shelvador su 5 metų ga 
rantija i

P015 CENTŲ l DIENA!

TAUPYKIT PINIGUS ŽI- 
NONOJ ĮSTAIGOJ

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S 
yrį Government įstaigoj, F. S. and L. Ins. Corp.

apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.z 
Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praei- 

tyje išmokėjom 4%
Turtas siekia virš $1,000,000.00.

STANDARD FEDERAL SAVINOS

rStop 
Itching 
Skin

fįcui6c:

And It's 
Shajpiro's 

for Values

S II A r I K o
SHOES OF CHARACTER

6307-0V SOUTH’V/ESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

PERFECT FIT 
For Men, Women and 

Children _ ■ 
i n S ha piro1 s Shoes 
t’š White ■HMH 

for Summer

žemo
DR SKIN IPRITATIONS
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The Lithunnian Daily Nawa 
Puhlished Daily Ezcept Sunday by 
The Uthuanian Naws Pub, Co.» I»c

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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Snbscription Rates:
38.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
8&O0 per year U Chicago 
3c per cppy.

Entered M Second Clasa Matter 
March 7th J914 at the Post Office 
of Chicago. I1J. tmder the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirjapt 
sekmadieninė. Leidžia Naujienų Bao- 
drovi, 1739 S. Matoted SU Chicago, 
111 Telefonas Onai 8500.
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PO SLA. SEIMO

Jubiliejinis SLA. seimas, kuris pasibaigė pereitą šeš
tadienį, Clevelande, praėjo panašiojo nuotaikoje, kaip ir 
keletas pirmesnių seimų. Jame visą laiką ėjo įtempta 
frakcijų kova, kuri sudarė atmosferą, labai nepalankią 
svarbesnių organizacijos reikalų svarstymui. Tai reikia 
apgailėti, bet tą frakcijų kovą išprovokavo1 ne pažangio
ji SLA. narių dalis.

Ją išprovokavo tautininkų ir sandariečių blokas. 
Tuoj po Detroito seimo jie paskelbė karą socialistams ir 
pradėjo organizuotis. Jie laikė konferencijas, siuntinė
jo agentus per kolonijas, tarėsi dėl kandidatų sąrašą ir 
vis drąsiau skelbė, kad socialistai turi būt “iššluoti” iš 
Susivienijimo vadovybės. Pažangieji SLA, nariai ilgą lai
ką tų provokacijų nepaisė. Tik pereitą rudenį, kada tau
tiškojo bloko šmeižtai išvedė juos iš kantrybės, jie nuta
rė pradėti kontr-ataką.

Kokie tos#kovos rezultatai?
Beveik nė kokių. Susivienijimo vadovybė pasiliko to

se pačiose rankose, į kurias ją buvo pavedęs Detroito 
geimas. Tautininkų-sandariečių užsimojimas “šluoti lau
kan raudonuosius” nuėjo niekais.

Taip .pat nepavyko ir pažangiesiems nariams pakei
sti “Tėvynės” redaktorių, kurį jie laikė vienu iš svarbiau
siųjų tos frakcinės kovos kaltininkų. Seimas p. Vitaitį 
vėl išrinko, bet jisai prasprūdo tik keleto balsų daugu
ma, nors prieš jį kandidatavo asmho, kuris vardas nebu
vo išpopulerizuotas -Susivienijime. Aiškus dalykąs, kad 
pi Vitaitįs nebūtų atsiliks, jeigu prieš jį butų stojęs po- 
puleriškesnis kandidatas.

Komisijų sąstate taipgi nedaug kas tepasikeitė. Kai 
dėl seimo vietos, tai dešinieji laimėjo tik dėlto, kad ryti
nėse valstijose seniai nėra buvę seimų. Už Scrantoną bal
savo beveik visi griežtai nenusistačiusieji delegatai, o jie 
šiame seime buvo nusveriančiojį jėgą.

Tokiu budu galima padaryti išvadą, kad tas “karas” 
Susivienijime buvo visai bereikalingas. Partijos nelaimė
jo nieko, o SLA. dagi nukentėjo, nes užsipuldinėjimai ant 
organizacijos viršininkų rinkimų metu, trukdė naujų na
rių prirašinėjimą.

Tai buvo galima pramatyti1 iš anksto, Prie gerų no
rų, tos kovos buvo galima išvengti. Kiek tatai priklausė 
nuo “Naujienų**, buvo dedamos pastangos nekelti vaidų 
Susivienijime. Dar pernai metais “Naujienų” redakto
rius, besilankydamas New Yorke, pasiūlė sandariečių 
vadams taikiai rengtis prie jubiliejinio seimo įr nustaty
ti kandidatus į Pildomąją Tarybą susitarimo keliu. Jie 
tą pasiūlymą priėmė ir dagi reiškė džiaugsmą, kad ne
reikėsią peštis. Bet paskui jie savo žodį sulaužė ir, fašis^ 
tų kurstomi, ryžosi Susivienymą “užkariauti”,

* r

Fašistai sandariečius ir pačiame seime morališkai 
paklupdė. Jie privertė p. Gegužį viešai atsisakyti nuo re
zoliucijos, kurią jisai buvo sutikęs remti ir kurią jisai 
pats viešai seime gynė. F.ašistų verčiamas, p. Gegužis iš
ėjo prieš rezoliuciją, kurioje reikalaujama laisvės ir de
mokratinės tvarkos Lietuvoje ir, sekdami paskui jį, prieš 
ją balsavo visi kiti sandariečių šulai: Vinikas, Vįtaitis, 
Mockus, Vaidyla, Rastenis ir t,t.

žodžiu, sandariečių užsimojimas nugalėti pažangią
sias sroves Susivienijime, privedė prie to, kad jie pasf- 
darė, fašistų vergai.
,■ III *,ll t  ' — <rww     f. II' I' —W I.!"I ■ I i

SLA Seimo Rezoliucija 
Lietuvos Klausimu

f
■■JT"*!!.... ...  .j. 1 vyiy »

(Kadangi vakar, bestatant šią rezoliuciją, buvo su
maišytas vienas paragrafas, tai rezoliucijos tekstas čia 
antru kartu paduodamas. — Red.)

Kadangi jau devynori metai, frai Lietuvą valdo žmo
nių nerinkta valdžia, kurį sutrempė respublikos konsti
tuciją ir sunaikino jos demokratinę tvarką, atimdama 
Lietuvos piliečiams žodžio, spaudos, susirinkimų ir or- 
ganizącijų laisvę;

Kadangi ta Valdžia žiauriai persekioja savo politi
nius priešus, grąžina dvarininkams žemeą ir miškus, ku
rie buvo nusavinti, vykinant žemės reformą/ ir tuo pa-

UfeakyHo kalasi
Chicagoje — paltu:

Metama ...... ......... .......... ....
Pusei metų
Trims jnfiueaiajM -
Dviem mėnesiams__ .........
Vienam miestai

Chicago) per išnešioto jus:
Viena kopija —,——ri„,8c
Savaitei 18c
Menesiui ------------------------ — 75c

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Matams ...... 85.00
Pusei metu ■pMnaeėeekėeooeoeeMiiia _ 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mineaiams __~_ 1.00
Vienam mftMniui .75

UMuvon ir kitur nirieniaoae 
(Atpiginta)

Metams _________ —____ _ 88.00
ppseį metu .....„ 4.00
Trim? mėnesiams ^... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

čiu laiku slopina kiekvieną darbininkų i ūkininkų pastai 
gą iškovoti1 geresnes gyvenimo sąlygas, areštuoja juos ir 
atiduoda karo lauko teismui ;

Kadangi ta valdžia sumanė apdumti akis žmonėms 
ir suklaidinti viešąją opiniją kitose šalyse, paskelbdama 
neva rinkimus į seimą, tačiau neduodama tėisės žmonėms 
nei laisvai statyti kandidatus, nei svarstyti jų tinkamu
mą spaudoje arba susirinkimuose ir neleisdama veikti nė 
vienai Lietuvos politinei partijai, išimant valdančiąją 
tautininkų partiją, tai

Tebūnie nutarta, kad SLA Jubilėjinis Seimas kelia 
grieštą protesto balsą prieš darbo žmonių persekiojimą 
Lietuvoje, prieš karo lauko teismus ir mirties bausmės; 
ir toliau, J

Tebūnie nutartą, kad šis SLA Seimas reikalauja 
grąžinti Lietuvos liaudžiai politines ir pilietines teises ir 
duoti amnestiją visiems politiniams kaliniams, nukentė
jusioms kovoje dėl laisvės ir darbo žmonių būklės page- 
rinimo ^pagalios

Tebūnie nutarta, kad šis Seimas nepripažįsta tikrą
ją tautos atstovybe to Lietuvos “Seimo”, kuris buvo iš
rinktas šio mėnesio — birželio MO dd., Įįef rrikąlauja, 
kad be atidėliojimo butų paskelbti hąųji 6ęim<> riųkiiųai 
taja tvarka, kurią Seimų rinkimams bnyo nustatęs Lie
tuvos SteigiOmasis Seimas. ■'< h

’ - , . 4
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Daina apie Lietuvos seimą
4. I JUlUHIJ'l 1 "

Lietuvoj yra leidžiamas 
“Kąntaplis”, juokų ir satyros 
laikraštis. Dažnai jis Ihbai vy
kusiai pašiepia Lietuvos gyve
nimo ydas, štai seimo rinkimų 
metu “Kuntaplis“ išspausdino 
tokią Jul. Bokso dainą:

Ar aą tau, sese, nesakiau,..
Ar ąš tau, sese, nesakiau, 
Kad krizės nebebus daugiau; 
Vienybei! susibursime 
Ir atstovybę turėsime.

* *

Nežiūrint menkų išimčių, 
Balsavom šimtu nuošimčiu;
O jeigu ne visu šimtu — 
Devyniasdešimt devintu.

Su sūriais, sviestu, lašiniais
Kaunan atstovai Važinės;' 5
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Lietuvos Kiaules
Politika ...,*■> 7 7 ' • (’ • -h'

W|. L,,*,.,, „m.,.. ..w ... . ,
kai gautų žymiai didesnes kąi- 
nas už savo produktus, o dabą? 
juos anglams turį parduoti pus-

. * . , V v; - T*; ry

Sakysit, ką gali turėti ben
dro Lietuvos kiaulės su politi
ką? O vienok... štai nei iš Šio,
nei iš to, staiga Klaipėdos kra- 
šite pora viėtos gyventojų — ir 
tai no iš pasiturinčių, — pra
dėjo supirkinėti Anglijai kiau
les ir raguočius. Bet kas nuo
stabiausia, kad jie už tas kiau
les ir raguočius moka iki 50%. 
brąngiau vietos rinkų kainų ir 
nęt brangiau Londono biržos 
kainos! Tai rizikingas darbas, 
ląrsit jus! žinoma, kas čia to
kio, jei kas Lietuvoje pradedą 
supirkinėti gyvulius ir juos sve
tur gabenti. Juk Lietuvoje pre
kyba yra Įaisva: kas nori ir ką 
nori gali pirkti. Jei Maistas ar 
Pienocentras iki šiol vienas su
pirkinėja jų kiaules ir gyvu
lius, o kitas pieno gaminius ir 
kiaušinius ( užsieniams ekspor
tuoti, ir jei privačių pirklių 
šiems produktams pirkti iki šiol 
neatsirado, tai tik dėlto, kącĮ 
šita prekyba yra nuostolingą 
ir vyriausybė norėdama žemės 
ūkio produktams kainas palai
kyti primoka. Ir štai du gud
ruoliai Kląipedos krašte prądė- 
jo aiškiąi nuostolingą -prekybą, 
Žipoma, šituo reiškiniu daug 
kas susidomėjo i^ pasirodo, kad 
laivai su maisto produktais tų 
dviejų pirklių ėję vietoj Londo
no, jąu juroje pasuko į vieną 
Vokiečių uostą... Vadinasi, tuo
du pirkliai nę savo pinigais pre
kiavo ir ne Londono rinkai 
kiaules ir kitus gyvulius pirko, 
bet Vokietijai. Tai štai kaip 
Liętu'vos kiaulė atsidūrė politi
kos arenoje!

Ko tokia prekyba siekiama? 
Uąi norima įrodyti, kad jei Lie
tuva turėtų gerus santykius su 
vokiečiais, štai Lietuvos ukim*

NAUJIENOS, UMoag^ in, , Trečiadienis, Liepos 1, 1936
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Vienį sušilę posėdžiaus, 
Antri bufiete užkandžiaus,

Treti ramiausiai ant kėdės 
Pavartydami
Jei kas sumanymą iškels —
Visi gražiai rankas pakęjs,'

Ir kai prezidiumas leis, 
Visi ir vėl rankas nuleis;
Ir taip ligi grabo lentos
Darbuosis dėl labo tautos,

InterpeĮiuoti visi galės,
Vieni paklaus, antri tylės;
Aplodismentai J^Wškės —
Ir neaiškumai paaiškės.

Rytojaus dieną Vėl 'Šviesi, 
Tat uždainuokime visi;
“Ar aš tau, sės^( nesakiau, 
Kad krizės nbbfebus ’ daugiau 95

■iw * i g?t i*? į

dykiai. h
žinoma, Klaipėdos krašto 

ūkininkai labai nudžiugo, kad 
galėsią dabar savo gaminius 
brangesne kaina vokiečiams iš
kišti. Bet reikiąf.žinoti ir tai, 
kad tuodu pirkliai perka tik iš 
vokiečiams patikimų ūkininkų, 
kitaip tarus,>< tik iš . tokių, ku
rie pritaria hitleriškai politi
kai. . ■ ■

Ar tai negudri kiauliška po
litiką?

Turėkim galvoje ir tai, kad 
šiuo metu nėrą «yisąi nutraukę 
tos su vokiečiais prekybos de
rybos, Todėl, čia naudojamasi 
visokiomis: »priemonėmis, kad 
tas derybas taip paveikus, kad 
vokiečiams butų sutikta politi
niams reikalavimams nusileistu 
kitąip tarus, kad "Lietuvą sutik
tų derinti savo Užsienių politi* 
įa su vokiškąją.! .
T Vokiečiai dabar mėgina, vi
sais budais čia Lietuvoje suda
lyti savo placdarmą ^Baltijos 
politikai. Lygiai jie tuo pačiu 
metu panašiai veikia ir Balka
nų valstybių tarpe. Jie tenais 
savos politikos tokį placdarmą 
pori sudaryti Jugoslavijoje ir 
visais budais tenais, kaip įr 
Lietuvoje, mėgina veikti jugo
slavus, kad! šie išsižadėtų pran
cūzų draugystės, o pasektų vor 
kiečius. Ir čia vokiečiai gudriai 
varo savo politiką, siunčią ne
mokamai savo agitacinės litera
tūros, net štai jugoslavų jau
nam karaliui pasiuntė visą va* 
gbną iš Miuncheno įvairių žaip3 
lų ir kitais budais čia jie mė
gina įsigyti savo - simpatijų.

Lenkijos užsėtų ministeris, 
žinomas Skiečių t politikos šali

ninkas, Beckas, vokiečiams da
bar eina piršlio pareigas. Anuo
met jis lankė Skandinavą val
stybės ir grįžo iš tenais nieko 
nepešęs, o dabar vokiečių pave
damas zuja Balkanų valstybė
se, bet ir čia jam nesiseka. Mat, 
visa dabar pareina kaip santy
kiai išsivystys tarp Prancūzijos 
ir Italijos ir kartu tarp Anglie 
jos4 Jei Italija sumegs artimes
nius ryšius su vokiečiais, tai 
žinoma, kad kaip kur gali tas 
lenką piršlys kai ką vokiečiams 
laimėti,

SSSR, kad ir kiek keistoka, 
bet šiuo klausimu ląikosi labai 
rezervuotai, Kaip kas spėlioja, 
kad jje beveik yra linkę, kad 
Prancūzai pritartą italą varo
mai politikai ir visas pajėgas 
pasuktą prieš vokiečiu*, šitie 
spėliojimai gal turi kiek rim
tesnio pagrindo, nes SSSR 
spauda visuose tuose ginčuose 
laikosi1 gana rezervuotai ir an
glą varomai sankciją politikai 
neatrodytą, kad visji šimtu pro
centą pritartą. Kai šitaip reika
lai vystosi, tai visai supranta
ma, dėlko vokiečiai dabar savo 
piršlius siuntinėja į kitas val
stybes ir dėlko Lietuvoje atsi
rado tokie geradėjai pirkliai, 
kurie už kiaules moka net auk
štesnę kainą negu Londono bir
žos. Vokiečiams reikia drumsti, 
reikia kas nors daryti, kad ga
lėtą mulkinti akis ir tuo pačiu 
parodyti, kokie jie esą geri, gu
drus politikai ir kad gali sura
sti savo politikos šalininką pas 
savo kaimynus,

Vokiečiams tokie placdarmai 
reikalingi vienas Balkanų val
stybėse, o kitas Baltijos, kad 
iš čia geriau galėtą observuoti 
SSSR gyvenimą, o karui išti
kus turėtų savo patikimus fort- 
postus.

Tik, deja, vokiečių politika 
perdaug yra plika, nuoga, jų 
norai yra visiems žinomi, todėl 
simpatijų maža gali vienur ir 
kitus surasti.

Bet vis dėlto, jei ne per žmo
nes, tai per kiaules mėgina vei
kti gyvenimą sayp naudai.

Savaime suprantama, kad 
čia kalbamą ne apie vokiečių 
tautos, kaipo tokios ateities pla
nus, bet apie vokiečių karingo
jo nącionalsocializmo ateities 
planus, kuris dabar kalba hit
leriškomis lupomis, šitasai vo
kiečių karingasis kapitalizmas 
pasikinkęs vokišką fašizmo ar
kliuką drumsčia visą Europos, 
pagaliau net pasaulio gyvenimą, 
štai net Olandai, kurie jau bu 
vo bepradėję nusiginkluoti, da
bar jau paskubomis vėl savo ar
miją didina.

Ir iš tikro pacifizmo šalinin
kai iki Šiol buvo perdaug pa
syvus tenkinosi tik vien pro
paganda, dabar privalėtų pra
dėti vesti aktyvią politiką, la
biau konstruktyviai veikti, ne
gu iki šiol buvo.

štai olandų žymus socialde
mokratų veikėjas Albarda sako, 
kad iki šiol olandų socialdemo
kratai buvę priešingi ginklavi
mosi politikai/bet, girdi, dabar 
pasaulyje įvykę tiek daug viso
kių pasil^itimų, kad jau nega
lima į Visa /tai ramiai žiūrėti, 
kad nebūtume beginkliais už
klupti. Esą, reikia sukurti to
kią pajėgą, kuri sugebėtų pa
saulyje palaikyti taiką. Didis 
pacifizmo šalininkas prancūzų 
socialistų vadas L. Bliumas 
tąip pat 'šiuo metu negalės iš
vengti prancūzų armijos negin
klavus ir kas dabar gali pasa
kyti ar kartais jo vadovauja
mai Prancūzijos vyriausybei ne
teks kariauti?

Visa tai rodo, kad Lietuvoje 
vokiečių noras, vienų ar kitu 
budu, įsigalėti gero nieko ne
siūlo. ..

Jie imasi net visaį nekultū
ringų priemonių, kad kaip nors 
tik provokavus lietuvių gyveni
mą. štai tik šiomis dienomis 
Klaipėdoje tyčia padegtą Peda
goginiu instituto biblioteka, ku
rios vertė siekia per 15,000 li
tų ir knygų joje butą nemaža 
taip pat vokiečių kalba.

Nėra abejonės, kad šitais

manevrais vokiečių kontržval
gyba siekia savo užbrėžtų tik
slų. Ir tuo pačiu metu Lietu
vos pasienyje štai vasaros me
tu ruošiami visokie jaunimo, 
Žinoma, naciško jaunimo suva
žiavimai ir stovyklavimai. Taip 
pat raginamos ekskursijos lan
kyti Klaipėdos kraštą.

Taigi, kaip matote, Lietuvos 
kiaulės politikos keliai yra la
bai vingiuoti, kreivi, apgaulin
gi, bet visi jie veda J Berly
ną,

Na turėsim vilties, kad vo
kiečiai * per kiaulę nepaveiks 
Lietuvos gyvenimo ir jis eis 
savaimingu keliu būdamas ne 
tos dienos reikalų, bet paisys 
Lietuvos skaistesnės ateities, 
geresnio ramesnio gyvenimo.

Jei kas suprastų, kad šiokių 
raštų turiniu norima skiepyti 
vokiečių tautos neapykanta, tai 
butų nedėkingas darbas atlik
tas, bet jei gimtų jausmas jnir- 
tinai smerkti fašizmą ir su juo 
kovoti, nepaisant kur jis butų, 
tai tikrai butų atsiekta tai, ko 
porėta atsiekti.

Para Beilum.
-------- ..m................  .J.. IBI , .............R. ..... .
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Dėl ko atsiranda vėžio 
liga?

Paryžiaus spauda praneša, žy
mus prancūzų terąpertas prof. 
Delbetas spėjęs, kad vėžio Jiga 
atsiranda dėl magni j aus stokos 
žmogaus organizme ir kad vė
žio galima išvengti reguliariš- 
kai vartojant magni jaus druską 
miltelių pavidale, Vieni vėžio 
ligos specialistai tai pažiurai 
pritaria, kiti ją neigia. Pats 
Delbetas tą pažiūrą ginąs su 
apaštališku atkaklumu.

šiomis dienomis Delbetas pa
darė medicinos akademijoje 
pranešimą apie daugelį paste
bėtų reiškinių, kurie jo teoriją 
patvirtina, Pasirodo Afrikos ne
grui niekada vėžiu1 neserga; tuo 
tarpu gyvenantieji Amerikoje 
negrai tą liga serga, kaip ir 
baltieji. Kadangi tarp abiejų 
kraštų negrų rasinių skirtumų 
ųėra, nevienodą vėžio ligai jau
trumą galima paaiškinti vienu: 
Afrikos negrai gyvena ir mai
tinasi normalėse, artimose gam
tai sąlygose, o amerikiečiai ne
grai gyvena miesčioniškai, va
dinasi, valgo maistą, kuriame 
trūksta magni j aus. Įdomu, kad 
negro imunitetas vėžiui dingsta, 
kai tik jis persikelia gyventi iš 
Afrikos į civilizuotą kraštą. 
Tatai prof. Delbeto teigimus 
dar labiau patvirtina.

Žmogaus augimo 
reiškiniai

Norvegų mokslininkų tyrimų 
duomenimis apie metų laikų 
įtaką žmogaus kūno augimui 
nustatyta, kad kovo mėn, ir ru
dens pradžioje bręsta daugiau 
žmogaus kūno svoris. Tuo me* 
fij augimas nežymiai sumažėja, 
Visais kitais mėnesiniais labiau 
pastebimas augimas. Smarkiau
siai žmogaus kūnas augąs va
saros ir žiemos metu.

Apie mirusius tik 
bloga.,. 

Civilizuotuose kraštuose vi
sur reiškiama tinkama pagar
ba mintiesiems, Juk ir prie
žodis sakę, kad apie juos arba 
gera arba nieko. Tačiau šis b 
protis nevisur tėra prigijęs, 
priešingai, kai kur jo niekas 
ne žinote nežino, ir net elgia 
masi griežtai priešingai.

Vienas olandas keliautojas 
buvo patekęs pas tautelę kaja- 
kaja Indijos vandenyno salose. 
Jam teko dalyvauti ir vieno
se laidotuvėse, Išėjo kalbos sa
kyti geriausias vebonies drau
gas; olandas klausosi ir savo 
ausimis netiki: kad pradėjo 
tas draugas plūsti velionį pa
skutiniais žodžiais, kad pradė
jo ! žiuri, kaip reaguos į tokį 
šiurpų dalyką kiti r laidotuvi

ninkai. Ogi jie pritaria,, o skau
džiausiose vietose itin paten
kinti...

Pasirodė, kad taip elgiamasi 
terf per laidotuves visada. Mat, 
tikima, kad pomirtinis gyve
nimas turi būti griežta šio pa
saulio priešybė, dėl to ir toks 
pludimasis, jų manymu, aname 
pasaulyje turi reikšti velionies 
garbės himną...

. ........T'n 11 r.

Baigia džiūti Čado 
ežeras

Prancūzų kolonijų adminis
tracija labai susirupinusi, kad 
didžiulis Čado ežeras, Sudane, 
turintis 50,000 kety. klm, plo
to, kas kart vis labiau džiūsta, 
Kąsmet jo plotas mažąją ir kai 
kuriose vietose jį galima bri- 
ste perbristi. Tą keistą apsi 
reiškimą tyrė prancūzų geolo
gas gen. Tilot, specialiai tuo 
reikalu važiavęs į Sudaną. Jis 
išaiškino, kad Čado ežero džiu
vimo priežastis — jo įtako, Lo- 
gono upes, džiuvimas. Jei tą 
džiuvimą palikti likimo vąliai, 
Čado ežeras visiškai dingtų. 
Gen. Tilot siūlo pradėti tam 
tikrus darbus, kurie Logono 
upei grąžintų pirmykštį vande
ningumą.

Įdomu, kad senieji autoriai, 
kaip Plotomėjus, Čado ežerą 
vadina “periodiškai atsirandan
čią Nuba pelke”. Matyt, ežeras 
yrą jau ne kartą išdžiuvęs, U 
tatai čiabuviai gerai žino.

.................................................................................... ......................... ,

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos -

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

Autoritetas ir laisvoji min- 
i tis—prof. V. Čepinskas

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

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad. Lastas. 
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės —T— 

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

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

fes. E. Tjehomirdy.
Ryto debesys — A. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

galima gauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai. 
kraščiai. Pardavėjas lai- 
krašėiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusi: pato
gumo delei.
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Craviia kniidviai i« pany pirmo Pikniko ptosrama?. UI aZIįo Prisiartinus prįe naujos estra-
| dos, specialiai pastatytos po di
deliu ąžuolu, džiugina žmogaus 
jausmus matyti tąlp gražiai pa
puoštą estradą, kurioj renkąs’ 
žymus <atawta, mų;tikw, 
kalbėtojai, juoktota? klaųnai, 
anaunserta ir Ititi ta dienos 
progrąmo dalyviai pildyti savo 
pareigas, palinksminti ėja susi-. 
rinkusią minią ištikimu Pro
gresą krautuvės draugų ir re- 
n?£j,ų. ’ 1

i „ “ ' 1 . . ■ j

Progrąmo yedėjas Jonas Ro-j 
manas pasveikiną svečius, pra
nešdamas dienos tvarką. Per-; 
stato j^ną jųąlenips įšv.ąizdąs: 
profesionališką progrąmo veto, 
ją Melbųrt Staey, kuri vfeito 
me«ė patinka gausiais aplodie- 
meųtais. Prasideda dienos pro
gramas. Pirmiausią šauni Ste- 
ponayiČĮąus prkesta Pa^roja 
pasveikinimo maršą. Toliau se-i 
ka pasveikinimai Progress krau
tuvės vedėjo Jono Kaledinsko.;

Dainuoja kvartetas, solistai 
ir duetai, groja gabus ąkordio- 
nistai, Progress krautuvės ir A. 
Labanausko mokiniai. Pasirodo 
visokių rųšių jaunų šokikų, šo
ka orientaiišta šokius, lošia 
akrobatiškas numerius, tarpe 
kurių pasirodo net buvę Metro
politan Operos dainininkai Jo- 
seph Veluchi, jp žmona Evan, 
kuriem pritaria garsus Chica- 
ges akordionistas Charles Ra
dos ta; jie dainuoja gražias ope
rų Ištraukas Įr jų balsus gar
siakalbiai perduoda po visą Bi
rutės Daržą. Klausant įr ma
tant tokį programą, žmogus 
tiek susijaudini, kad nebežinai 
kur esi, ar teatrę, ąr stovi aut 
žemės, ar pakilęs į orą. Iš tik
rųjų pirmą kartą S.aVP gyveni? 
me turėjau progos matyti ir 
girdėti tokį oro spektaklį.

Q štai po trumpos partrau- 
kos sejca ki.tąs įdomus dalykas, 
laimėjimas brangių jr gražių 
doyanų. Koks tai džiaugsmas 
žmonių, kurie buvo laimėtojai) 
taip brangių dovanų, kaip re- 
frigeratoriųs, parior setąs, dra
bužiam plovykla, brangi akor- 
diona, ir tų dovanų net 80 iš 
viso.

Tai toks -programas atsikar
tojo čia p.er ištisas penkias va
landas praeitą nedeldienį Biru
tės Darže. Gavus valandėlę lai
ko teko pastebėti labai graži 
tvarka prie baro, valgykloje ir 
visąpie darže/ ir nepraleidžiau 
progos pasivalgytį skaniausių 
pietų bei išgerti ^alfto ir ska
naus alučio. Galiu sakyti, kad 
šis Progress krautuvės pirmas 
piknikas yra pasisekęs visą 
šimtą nuošimčiu. Yra ko džiau
gtis progrąmo gražumu, tvar
kos pavyzdingumu, pagalinus 
suvažiavimu ištikimų šios įstai
gos priętęjių, drangų, jų rėmė
jų, tarpe kurių buvo labai daug 
profesijų žjnopių, biznierių, dva
siškių visokių tautų.

Nekuriu biznierėlių piknikai, 
daug ką žadėdami, q mažai duo
dami, suvyja visuomenę, arba 
per jų kasdieninius tądię gar-1 
sįnįmua nutraukia yj^uomenę j 
jų parengimus. Taip ir tą pa
čią dieną buvo panašių piknikų, 
bet šis Progress krautuves pik
nikas atnaujino visuomenės pa
sitikėjimą, kad tik rimtos, ir 
kilnios prekybinės įstaigos duo 
da tą, ką žada. ĄįŠkų yra, jei 
dar kartą Progress krautuvė 
surengtų tokį pikniką, tai vi
suomenė žinotų kur reikia va
žiuoti.

Bravo progress Rakandų 
Kompanijai i .Tm buvo tikras 
kultūros darbas ir brangus pa
vyzdys ma8U visuomenei- Ačiū 
už įspūdžius,. Lauksiu nekan
triai kito jūsų pikniko.

NN.
» ■ , i
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Veisti šeima

Progress Furniture 
Cp, pikniko

Prąeitą ąedejdienį, 28-tą die
ną birželio, Progresą Funiitųpe 
Cpmpany krautuvė ųžsirekorda- 
vo tarpe tų žmonių, kurie da
lyvavo šios įstaigos parengta
me pirmame piknike Birutės 
dąrže, prie Archer Av.emre jy 
79-tos gatvės, kad ji ne vien 
moka vesti prekybą bet lygiai 
Žino ir sugeba parengti viešus 
parengimus, i£ ko dalyvaują 
žmonės gauną tikta malonius 
įspūdžius.

Taip praeitą sekmadienį įžen
gus į Birutės daržą, kuris jau 
buvo gerokai apipintas, nudėvė
tas pirmesnių 
jaus 
šiandie atrodo visai kitaip. Po 
jį visą plevėsuoja šimtai viso
kių spalvuotų vėliavų; nudžiū
vusios medžių šakos apgenėtos, 
pastatytos dyi estrados ir gra
žiausiai aprėdytos visokiom, 
spalvom, žemė išlaistyta aliva 
ir vandenių, Gražu, malonu;* 
visur kyepiąntis orąs,

Paėjus toliau sutinki malo
nius patarnautojus, kurie pa
rodo kur palikti automobilį, 
taipgi gauni kitus patarimus, 
kaip linksmiausiai . čia dieną 
praleisti.

Paėjus dar toliau, prie seno
sios estrados matai didelį skai
čių gražių ir brangių prekių, 
įvairių namam reikmenų. O 
viršuj jų kabo užrašas, kad 
tos visos prekės, galima spręs
ti daugiąu tukstanties dole? 
rių vertės, yra dovana Pro- 
gress krautuvės kostumeriams 
ir tiems, kurie dalyvauja šia
me piknike.

Rodos buvo pusė po trečios, 
kai per garsiakalbius leidžia
mas balsas pranešė, kąd prasi
deda Progress Furniture Com-

piknikų, tuo- 
pastebi, kad šis daržas

'■ ' ...... |I|»W linu ................................ ......................
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NAUJIENOS, 178V South Halsted 
Street. Telefonai—QĄMąl 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—3:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis djjanomis; sekmadieniais 
per vasara Naujiena Raštinė bus 
uždaryta. Skelbimus galite pa
duoti telefonu CANAL 8506 
nuo 4 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. ♦ ♦ ♦

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Ęejlevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po tę pagal sjjsitariįą.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 483 West Vau Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose), Tel. 
WAĘash 9^Q7. Vąląądęs 9J),Q r, 
jki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Vap Buren Street. TeJ. jVABasb 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatyęa, <5ia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi 
ai miesto ofisai, mupicipalis ap
skričio Supęrior ir Circuit teis
mai, sveikatoj departamentus, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Vįsj miesto ofisą tęĮefoną* 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisu telefonai 
FRANklin 3000.

CHĮCAGOS POLICIJA, l|th ir $tate 
gatvės. TelefonąsWABash 4747 
Norint prisišaukti pagalbos B 
policijos, reikia jaukti POLicė 
1313.

GAISRUI ĘIUU£ reikia iaokt* 
FIBe 1319.

ILLINOIS EMERGEtfCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Micbigąn 

avė. Telefonas, WABash 7100 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p

IMMIGRANTS PROTECTIVE LĮSA- 
GUE, 824 South Hplsted Street (HųĮ) 

Housej. Telefonas, HAYmąrk^ 
6374, klauskit Miss Helen Jerry 

♦ ♦ ♦ ;
COOK APSKRIČIO JLIGONJNĘ, W. 

Harrison ir So. Wopd kampas. 
Telefonai SEEley 8600.

prįe naujos ^strą- P-nios Drangeta 
ir Petrulienė išva-1

I

žiavo į Lietuvą j
Operos dainininke Bronė 

Drangdięnė > Bernotaičiutė ir į 
jos sesuo artistė Vąnda Pet
rulienė išvažiavo į Lietuvą bitrį 
žeiio 26 d. Apleido Chicagą iš 
Unibn stoti®8 9 vai. vakaro.

Pasak p-nios Alenos Misevi-i 
čienės, p-nia Drangelienė ma-i 
no pakeliu aplankyti Italiją,' 
Švediją, bet daugiausia laiko ti
kisi praleisti Lietuvoj.

Vėliau abiems ponioms links
mai ir smagiai paviešėti, o kai; 
sugrįš', tai su amerikiečiais į 
įspūdžiais pasidalinti.

Prnią Wtitiam Galaudec 32

M-nė.
-—- ■

Jaunai panelei, gra-

Nors jąu virš savaitės laiko 
prabėgo kai Įapkiaus gražiam 
pok-ily pagerbimui pJes Stella 
Skudziunas, 5934 S. Saera- 
mehto Avė,, Chicago, viąyfeft 
turiu parašyti apie panelės gi
mimo dienos ir aukštesnės m.o? 
kyklos baigimo ptoų-

Birželio 20-tą susirinko bū
rys svečių pas ponus Skudziu- 
nus pagerbti, jų malonią (Jtfkr 
terį, sveikindami ją jos gimime 
dienoj, ir linkėdami jai sekmin? 
gą ateitį, kadangi p-lė Stella 
ką tik baigė keturių metų kur
są Lindblom High School. ža
da ji mokytis ir toliau, bet ne
beteko sužinoti kokioj srity j.

Iš daugumo dovanų ir linkė
jimų, gana žymu, kad p-lė 
Stella yra Visų mylima.- Tin
kime jai ir tolesnės geros klo
ties. ,
. "IA , .H1 AM L «k

f ji ujj.mi'hh iffr

Chikagietiai pas pp 
Rudauskus

Šis tas apie Chicagąs 
parkus

galvą. Muzėjus pavyz
džiais rodo, kaip technikiniai 
išradimai išsivystė nuo tų laikų, 
kai žmogus gyyęųp .olose, iki šių 
dienų milžiniškių inžinierių pa
darų. Mnzėjus pilnas mašinų, 
kurias, rodos, pats lankytojas 
galėtų operuoti. įtaisyta ir pu
sėtino didžio anglies kasykla, j, 
kuri^ lankytojui pavelijama nu- 
silęįsti jt pažiūrėti kaip kasama

Mokslu ir pramonės mažėjus , eag°J 
yra atdaras kasdien nuo 10 tai 
kuųdos ry|o iki ‘6 valandos ya- 
karp. Jis randasi tarp 57 gaiti 
vės ir ežero?.

Truputis Jąjįomta
M lankota i®We- 

n^ų palinkimų, ta jis gali ąt- 
ląnkyti payiiioųųs ir
sodnua, ypač būdamas roman- 
t$k$ jausmų kriptta žmogus.

ir $ dalei® Chw- 
&>j pradžią gavo Cotobia pa-

- Kareivių Aik-

(Tęsinys)
KąreiviĮj a>Lšte 

' ■ ■
Teko imi minėti Fieildo ma

žėjus’ gamtos istorijos. TUesiai ą 
pietus nuo jo randasi milžiniš-į 
kas stadionu# -
Šte, Soldiers Field.

•■'m ■. I
Tyobgsis, bųdąvPHę "raidės 

UU” forma. Vietos susėsti či# 
yrą X05,.0.00 Žmoųįų. Aikštė 
duojama dideliems parengi
mams — atfetiį^s ąacioualės 
reikšmės žaismėms, tautų kąr- 
piyąlams. Viešoms ąpvaikščiąji- 
mams, kaip pay. mmčjimm lie
pos ketvirtos, dienos, ir tp.

Pa£i ąjkšte užimą plotą ta

Nuo praeito/ ’ŠĮ’eštadięnįo, 
per tris dienas būrys čikagie- 
čių svečiavosi Micjiigan vals
tijoj pas pp. Rudauskus.

Priėmimui ir yaįšinįmui 
svečių p-nai ’Rudąuskai buvo 
gražiai prįsirengę. Maisįo ir 
gėrimu pampintą tiek, kad 
nei per tris dienas negalėjo 
suvartoti.

Nuolatinis yalgimąs, dainos, 
šokiai ir žaismių pramogos 
taip čikagiečius suvargino per 
trją dienas, kad įįe visi gryžo 
namo apsnūdę ir pąilse/ M 
k.aikurie dabar ir letargijos 
miegu užmigs. Ęet nei vienas 
jų nesiskundžią nuovargių, o 
tik džiaugiasi, kad pirmu kar 
tų .taip. smagiai laįką praleido 
pas p-nus Radauskus.

ši pąsiiinkąmįnimp proga 
p-nų Rudauskų draugams bu
vo surengta tuo sumetimą, 
kad JU sųnųs fiąąįmierąs jį 
metų užbaigė pradinę mokyk? 
lą. Jp pagerbimui k pokijis iš? 
keltas.

Pokįlio laiku jaunam Kązi- 
mierųį p, ^ųrąitis, p-lė M- 
Kvietkaitė, p-nios Kųraįti,eųeą 
sesuo, Madas, John Buįaw, 
Radvilas ir daugelis kit^ pa
reiškė nuoširdžių lįnkūjimų 
tęsti mokslų toliau su geromis! 
pasekmėmis. Taipgi buvo pa
reikšta nuoširdi padėka p.ma 
Ruduskam už svetingą jų prL 
ėmimą, Visi išsiskirstė, nors, 
ir pailsę bebaleypdaml, I>et 
vargiai greit ųžmirž Šį 
pokilį. A — F. B.i

pėdų skersai.
Kątavių ;šįkšt€ pąbudavota 

1922 metais. Pabudavoti ją kaš
tavo $7,700,000.

Jacksoų parkas
Iki šiol kalbėta apip Grant 

paikų įr jo apiplinkę. Dabar 
dvilkterėkim į kitų parką, ta 
Jackspn parką.

Kas iš mUsų, dagi ateivių, 
kurie lyg ii* \droyimes lankytis 
užpildytose svetimtaučių Vieto
se, nesame buvę atvejų atvėjąįs 
Jackson p^ke? Nesenas dąr 
laikas, kai mes čia sayp mažuos 
siųs draugiškus piknikus turų- 
dayom.-

jaeksou parką§ užima 540 
akrų žomės plptų. Visokių me
džių, krųmokžįių; Prūdų, vin
giuotų kęjių jr taksių, rodos, 
čia nesuskaitoma daugybė. Įvų- 
žiuęjį mašina ir manai, kad jau 
nepajėgsi išvažiuoti.

Ir šio parko, kąip daugelių 
kitokią įrengimu, pradžia buvo 
gan “mizerna”. Tįk po 1893 
metų, tai yra ;po pasaulinės Co- 
lumbia parodos, jis pradėta tai
syti, rėdyti.;, Dabartinę savo iš* 
vaizdų, dabartinį savo švarką 
Jąckson parkas dėvi, galima sa
kyti, tik nuo 1,904 metų.

Meksių ir pramonės muzėjąs

1^33 moty pasaulinė Ckiea? 
gos paroda tupėjo vietą i piota.’ 
nųp G/aųt parkų. Gi CpĮųmbia 
pųrpdą 18$$ metais grupavosi 
apie Jackson Parkų, Įr, žinovų 
liųdymaįs, gtaiays^ 
mosįps paroto trobtas b.uy$s 
F|ne Ąrts Ęųllding.

Daugelį metų tas trobtas tu- 
w\q apleistas ir povai nyko, 
puvo. 1924 motais betgi piliečių 
balsavimu buvo nutarta iškeisti 
Ūmų suma $5,000,000 trobesiui 
atremontuoti ir padaryti iš jo 
tyirtą bųdavonę.

1$3$ metais ^įdaryta pirma 
dalis gal • įdomiausio, amerikie
čio pramonininko ir biznieriaus 
akimis žiūrint,' muzėjaus — tai 
mokslų ir pramonės muzėjaus.

Pameta mužčjųi padėjo ųa- 
bašninkas Julius Rosenwald, 
buvęs Sears & Roebuck kompą-

T—T

Mirė dėl pągiHtwo 
šuns įkandimo

John O'Brien 4 m., 5126 So.
m., 937 West 68 street, antra- Ęa Šalie Street, mirė todėl, 
dienį susilaukė trečius dvynu- kad jį įkando pasiutęs šuo. 
kųs. Tris karius jų plunkė Kiti du kūdikiai, įkąstį to pa- 
garnys ir kiekvieną kartą pa-J ties šuns, pasveiko ligoninėj, 
liko dvynukus. (bet dar yra prižiūrimi.

PRANOKUS ŠLIAŽAS 
t (Šnliazasj

dą nakties; 1936 m., sulaukęs 1 
pųsčs mžįavs, aiings šwkų 
apskr., Papilės vai., Kimių km.

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
PalUcQ nujiųdiiųe

mylimą moterj Sdphia po te.- 
vais vžaite, 2 sūnys Aleksan- 

»Phiė 

ir žentų, \4 brolius' Juozapą, 
Dpipininką, Kftroįį ir Aleksan
drą, 2 seseris—Oną šilkaųskie- 
ne ir Leonorą Pocienę/švogė- ‘ 
rius, švoRėrkas ir Rimines. O 
Lįetųvoj 2 brolius, seserį įr gK 
mi»^. ' • •'

Kūnas pašarvotas randasi 
5828 So. Maplewood Avė. tel. 
Republic 2736.

. Wtjiv&s įyyks Wirtą(Jįę- 
nL liepos 2 d., 1:30 vai. po 
pi$t iž namų į Tautiškas ka? 
rines. ... . '

Visi A. A. Prano Šliažo gi- 
X taystami 

esąt poširdziąi kvięqąim da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam J pą$kut|iĮĮ patarnavimą i? 
.ąt§į§yeįkįpimą.

Nuliude liekame, 
Mpt&ris, $ųnai. Dukterys,' ' 

tirotaj Seserų 
ęijnĮąes, 

PatamaUįja Baidot. Direktorius 
JCTažėitak tęl..>įd/Jįgfi. :

Reikalauja, kad Chi- 
caga prisidėtų prie 

bedarbių šelpimo
..'i* 'į"'

Gubernatorius 1 Horner dar 
kartų įspėjo Ghicagos miesto 
tetukus; kad jie privalo suras
ti šaltinius sukėlimui $1,029,- 
581 per mėnesį, idant padeng
ti nedateklį fonduose skiria- 

-muose bedarbiams šelpti ChF

žaibas užmušė jauną vaikiną. 
Jo vardas — Adams Serafin 16 
m-, 2125 Cųster aye, Jisai par
davinėjo laikraščius.

s pąyįhota buyo pastątyti to 
lyg valdžios ąr.chi-
tefcta.ptato.- MM repre- 
zęntaį# ta Mta gataą, sa- 

ta&drą — Ftata W- 
ny$£, Citata, 
trobėsis vaizduoja kaip ir pauk
štįes kūną, o <du matau* — jos 
sparnus. Trobesių vidus išdeko- 
ruotas drožiniais, Šį darbą at
liko Tokio dailės akademijos ar
tistai.

Prūdeliai, žolės, įvairios plū
des prūdeliuose palaikoma to
kios, kokios jos randasi arba 
kaip tikrai atrodo Japonijoj.

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE
'.M. w«|l

PRANEŠIMAS APIE 

Birutes Daržą 
šiuomįt i ■suoinepei, jpgei dabar BIRUTES 

DARŽAS, <79th St. ir Archer 
Ąy^e., Jųstice Pajrk, Ul,>, yra nau
jai pertvarkytas ir pagerintas. Ke
liai -žvyru išpilti, alyva išlaistyti 
h aptverti.

BIRUTĖS DARŽE DABAR
DULKIŲ NĖRA

IR JNįĖBUS, 
Piknikų lankytojams Birutes Dar
že bus malonu ir smagu laiką 
praleisti.

MRS. MAKUTENAŠ;
BIRUTĖS DARŽO 

SATlNINtfS,

«*V«M

Žaibas užmušė 
vaikiną

.elefctrikine audrai• Lietus ir (
padarė nemažai žalos kai ku-l 
rioms Chicagos dalims. Ugnėge-i 
šių departamentas susilaukė- 
daugelio pašaukimų, 
miesto dąjy išversta nemažai 
medžių ir telefono stulpu. Ke
letas medžių virsdami užgriuvo 
mi.t automobilių,. Policiją ardai- 
ke pranešimų, kad vėjas nuver
tęs žemyn vielas, per kurias bė-į 
ga elektros srovė.

Siunčiam GMes Telegramų | VIbm 
Fa^aUMo Daliu

M"
H J IIII

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pągrabams
3316 So. Halsted St.

•Tel. ROUlevard 7314

Kai ėm5 
lyti, jį atsistojo po medžiu prie 
Bacramento bulvaro ir Palmer 
aikštės., tabąs trenkdamas į 
medį užgavo vaikiną. Prava
žiuojantis automobilistas nuve
žė Vaikiną į ugnėgesių stotį ad- 
re»U 21$3 Stave st.. &a pavar
tota įnagiai kvėpavimui atgai
vinti, bet sugrąžinti gyvastį 
yąikimd nepavyko.

Del apdeginto mirė
Lorrairie Sehultz 9 m., 8£8 

So. Irving avenue, žaidė deg- 
tuta8 tėvų namų virUiy^j. Ug
nis pagavo jos drabužius, mere 
gaitė apdegė ir mirė ligoninėj.

Pietinėj i

—■

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio, 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rųšies radio. Darbą garantuo
jame ant metų, pykai apskaitliąvi- 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co,
1708 West 63rd Street

yu'i >■!' 't'w ,< "".wri i'"Į|wm 11 'jĮgrfftti1 nr?. tw-!įjjtį'

ILaidotuviu Direktoriail 
j ..i..... "■“•"ii..... . .. .

■ JUOZAPAS
i UDEIKI

IR TĖVAS •
■ REPąblic 8340

TT

MIKOLAI JESUkAITIS

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
birželio 15 d., sulaukės 6.0 pie
tų amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskrity/ Pajieslio parap., Mi- 
kytu kaįiąe. Amerikoj išgyve
no 80 metų.

Paliko dideliame nuliūdimą 
2 sūnūs, Alberta ir Mikola, 
dukterį Genevieye—sesers duk- 
teri Ona Šilanškienė ir Tadą 
Ridikauska ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Sp. 
Litjianica Ąve.

bai.dotuvės jvyką liepoj 3 d., 
2:00 valanda pd pietų iš kop
lyčios i Taųti$kąs kapines.

Visi A. A. Mikolo J e sukai či o 
giminės, draugai ir pažystąmį 
esat nuoširdžiai kvi.ečiąmi da
lyvauti laidbtuyėse ir suteikti 
jam paskutini paĮtappąyimą ir 
atsisveikinimą.

Nųliųde liekame,
Sunai, Duktė ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius S. p.'Malei? 
ka, tel. Vards 1138.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ĮjRf—W»WIR ■wwi|»n m ■■riihiihiii î nu ■

PRALEISK
VAKACUAS

Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy* 
kai. Moderniški kambariai 
su elektra, gali yalgį pasi
gaminti, arba su valgiu, už 
prieinamą kainą; 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkitės:

MATT RAUGAS 
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 yai. vakare..

Hospital

sveikatos klinika 
____ lai išimami C4 pHAf| 
takams,

P^r..!.u^..... *45-00
Akušerija na- $4 *>"()()
Medikalė egzami- 51 O

nacija  ...............  ■
DOUGLAS PARK HOSTIPAL

1900 So. Kedzie Avė.

Tonšilai

U llft..... m1 1" .1.1 I.. 'M1!. !

CONRAD
PHOTO STŪDIO 

420 W. 63rd St 
EMew<»d W83-?840

UIĮI, fl . ................ .. .

T MIKČIŲv « JjAJLAIkOJLkJ
RAMOVA ĄUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

Tel. Yards 6547

TeL RepubMe 849?Grane tai Co.
S. L»ng Avė.

Cąicago, III,

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar .daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
i.-"." '.-.'J. ■-pj." N . ..... . ........... ......... ......

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

j*įt.

Susirinkjmąi ir prąvieRų pranešimai 
DYKAI l»9^1P>wni Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dąu-

v. . į .. j - i r* *,i‘w "t1 r
V,'.fII I" ..'I J 21 ■ ■w"J"—

Tavernos
A.U* ©usireniui

SUkai. porčepai ir kiti' šilti valgiai, 
Bismark alus, geros rųšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

TOl W. 2Ut HaceBmkTeL Gm«l W2?

>*F**«>A*

r*1—........... ■' .........................■■ " ,■■■ .. .... . . ...—■■ i

Bimgalow Inu
Musų užeigoj visados randasi ge- 

rįausios rūšies degtinį, vynas, alus 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui 
Muziką kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti įr gražiai laika praleisti, At? 
dara visa nakti. Savininkai:
PETĘR GREEN&JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue
k——'■ i ... . ...................

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge-

košės, užkandžiai ir ųiandagua pa^ 
tanmyjiųas. Vfcta prieš .iįtavi? 
tautišką kapuun vartus. Kviečia vi
sus savininkai 

r
«?Pd Avenjie

Ij ......   B.....  .....■

SUSIRINKIMAI
rrrm-rrj-ąt—H ĮJIL. ■ I..* J|

S.L.A. 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 1 die
ną, 7:30 vai. vakaro J. P. Grigaičio svetainėj, 3804 West 
Armitage avenue. Visi nariąi maipnėkite būti tame svarbią- 

«

me susirinkime, nes delegatai paryažiayę iŠ S.L-A- tarno iš
duos raportus apie tai, kas buvo nuy.eiktą“4eime.

Ęeą Ąluząą, užr. rąšt, 
Bridgeporto Lietuvių Namų Savįninkų Draugijos pusmetinis su

sirinkimas įvyks Lietuvių Auditorijoj, 8138 S. Halsted Str., 
trečiam ąukšte, trečiadienį, pepos 1 d., 7:80 vai. vak. Susi
rinkimą8 labai svarbus, todėl prašome būtinai visiems atsi- 
ląųkyti. -r S, Ęunevįč, rašt.

SĮjA 139 kuopos susirinkimas įvyksta trečiadieni, liepos 1 dieną, 
Palmer Parito svetainėj, 7$0 vąl. vakare. Tąį bus svarbus 
susirinkimas ir pageidaujama, kad visi nariai dalyvautų, Be 
to, delegatai parvažiavo iš SLA seimo, įvykusio pereitą sa
vaitę Clevelando mieste, ir raportuos seimo nuveiktus dar
bus. Dalyvaukite visi. —- Valdyba.

SLA 36 kuopos męnetims susirinkimas įvyks Liepos 1 d., 7:80 
yąl. vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3138 S. Halsted 
St Prašau visų narių atsilankyti, bus išduotas seimo rapor- ■ 
tas. Yra svarbių žinių seimo nutarimuose.

J. Bakhynas, tat.
Mpyning Sta kūųb° pusmetinis susirinkimas įvyks Lįepos 0 d«> 

£► vaj. vak. kliubauzėj, 2007 NPFth Aye., antros lubos,
Malonėkite dalyvauti šiam® susirinkime, ries yra svar

bių reikalu — M. Chepul, rašL
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American Legion Da
riaus-Girėno Posto 
271 piknikas ir bortų 

celebracijos diena

Mė E. Mikužiutė 
vėl tęs mokyklos 

darba

Eskursiia i Europą Lietuviai ir lietuvai-
LYDĖS S. GOYDICH tęs paėmė leidimus

Vedyboms
LYDĖS S. GOYDICH

4th of July, Liepos darže, 
Justice Park, prasidės 10 Vai. 
ryte ir baigsis 6 vai. sekma
dienio rytą parengimas. Tfci 
bus vienas iš didžiausių ir ii 
glausiu iki šiol buvusių pikni 
kų. štai delko tai yra daro 

’ ma: kad visus pilnai užganė
dinti.

Pikniko komisija turi prireh 
gus daugybę visokių įvairu 
mų. Užims daug laiko išdū
linti už keletą šimtų įvairių 
prizų, kurie bus duodami absb 
liūtiškai veltui. > Kas dvi (2) 
valndos bus duodama “Gate 
Prizes”, susidedantys iš vyriš 
kų arba moteriškų siutų ver
tės ne mažiau kaip $18.50; ra- 
dios, įvairus naminiai rakandai; 
cash pinigai, bonkos degtinės, 
dėžutės saldainių. Visų priztj 
čia negalima suminėti.

Taipgi nepamirškit, kad kož- 
nas vaikas įeidamas į dąržų 
gaus veltui įvairių “Noisema* 
kers“, kaip tai barškučių, bir
bimų, triubelių ir daugelį kitų. 
Be to, “Boys Baseball Gariie” 
laimėtojai gaus didelę dovaną 
laimėtojams. Numatyta dau 
gybė kitokių žaismių ir laimė
jimų.

Nepirkit namie “Fire-Works”, 
atvažiuokit į musų Bonus Ce
lebracijos Dieną, ten pamatysit 
veltui įvairiausias ugnis ky
lant į padanges ir sprogstant, 
Atrodys tikras “Verduno fron
tas“. čia pamatysit “Charley 
Chaplm’*, pamatysit kareivius, 
lyg jie’ butų ką tik sugrįžę iš 
karo, iš Franci jos. čia pama
tysit “LAdies AuxiliarV“,>Sons 
of the Lšįibn“ Buglers, Drimi- 
mers, Firing Sųuad, tikrą kafo 
triukšmą.

Nepamirškite: grieš /gera 
muzika per dieną ir naktį. 
Gėriaiįsias laikas visiems už
tikrintas.

BRipGEPOfiT. — P-le Eu- 
phrosine Mikužiutė, sugrįžusi 
iš Šilsi vienijimo Lietuvių A- 
merikoje seimo, šiandie, t- 
y. trečiadienį, vėl pradeda 
mokyklos darbą Fellowship 
House įstaigoj, 831 West 33rd 
plące.

Čia ji duoda pamokas ang
lų kalbos ir pilietybes. Įdo
maujantys tomis pamokomis 
malonės atsilankyti minėtu 
aukščiau adresu. —

Hapag-Lloyd rengia asme
niniai vadovaujamą ekskursi
ją į Cehtrąlinę Europą tikslu 
pasitarnauti tiems, kurie norė
tų aplankyti savuosius, gimi
nes ir draugus tuo laiku, kada 
turistų ' paskuba mažesnė ir 
laivuose nėbgra kamšaties, o 
kaime kai tik prasideda pa
talkių laikotarpis, t. y. vasarai 
baigiantis, rugiapiuty. Tai yra 
ištikro įdėmiausia kaimo gyve
nimo laikotarpis. . .

Šie liėtih^iailrliėtuvaitės U
i ve-

Paminėjo Jono 
varduves* 1 n

Tai buvo tikrai linksmas va
karas, Jono varduvės. Kai kvie
sti svečiai atsilankė, tai paty
rė, kad yra varduvės Jono Ta- 
mošitmo, 6231 So. Kolin avė.

Julius Balchunas savo švo- 
gerį pagerbdamas sukvietė 
daug svečių. P-nios Tamošių, 
nienėš pastangomis priruošta 
ptlikių valgių vaišėms.

IŠ svečių pakviestas buvo 
kalbėti p. B. Petkevič. Jis pa
sakė tam vakarui tinkamą kal
bą. Visų svečių vardu padė- 
kavb įip. Tomošiunams ir Bab 
chuhui už vaišingumą.

Visi gražiai linksminosi ii 
laikas taip greit prabėgo, kdd 
nė nepajutom, jogei jau penk
ta ryto. . Svečiai skirstėsi 
velydami šeimininkams ir pra
mogos sumanytojui laimingo 
gyveninio. To veliju ir aš.

A,

Ekskursij ai vadovaus paty
ręs keleivių agentas Stephen 
Goydich. Jo planuojama taip 
vadinama, Vidurvasario Eks
kursija, kuri susidės iš devy
nių tautų grupės, išvyks 
North Gerinau Lloyd garsiuo
ju laivu Europa Liepos 24 d. 
Sustos Bremerhaven. Iš čią 
kelionė, tęsis specialiais traur 
kiniais į Prague ir Vienną. 
Čia j uos pasitiks oficialis. 
šios Linijos atstovas ir pri
žiūrės tolesnės kelionės eigą.

Ieško galvažudžio

Prizai dovanoti Dariaus- 
Girėno Posto 271, Peoples Fur- 
niture Co.» Lewis Style Shop> 
Kanter Liųuor Store ir Armour 
& Company Concessioners.

— Wm. Kareiva.

Petronėlė Naujokai 
tienė (Palubinskai 

te) viešnia iš 
Lietuvos

BRIDGEPORT — Birž. 28 d. 
atvyko viešnia iš Višakio Ru
dos, Lietuvoj, p-ia Petronėlė 
Naujokai tienė, buvusi bridge- 
portietė. Pora metų atgal ji 
nuvyko Lietuvon kaip Palubin
skaitė, o dabar sugrįžo j Chi- 
cagą nauja pravarde. Laiki
nai apsistojo pas savo senovės 
draugus, Leoną Radauską, 
3258 So. Union Avė. Tuo tar
pu p-ia Radauskienė yra išvy
kusi Lietuvon aplankyti tą pa
čią viešnią, kuri jau* vieši Chi- 
cagoje. z

P-ia Naujokaitienė turi kele4 
tą bizniškų reikalų, kurie yra 
jos kelionės tikslas. Taipgi ji 
labai norėtų sužinoti su save 
dėde Juozu Petkunu, kurs se
niau gyveno, o gal ir dabai* te
begyvena Versallis, Pa. Suko, 
turinti jam labai svarbių žinių 
iš Lietuvos nuo giminių. Prašo 
atsišaukti.-

' 1 ' ■ i \ .si. .

Viešnia apleido Lietuvą birž. 
14 d. Tai buvo tūtoj aus po rin
kimų į tą neva seimą. Kiek il
gai ji svečiuosis Amerikoj ne
teko patirti. Gal teks kita 
proga pasikalbėti apie Lietuvą.

—VBA.

Chicągos policija sujudusi. 
Mat naktį iš sekmadienio į pir- 
madienį;;ftapo ; užmušta' p-nia 
Florence Thompson Castle 24 
m. Devonshįre viešbuty, 19 
Rast Ohio Street.

Moteris užsiėmimu buvo nak
tinių kliubų svečių priėmėja. 
Kaip tokia,; ji turėjo nemažai 
įvairaus plauko pažįstamų ir 
draugų. Tas ar kitas iŠ jų ga
lėjo papildyti galv&žudystę. į-.

Tiesą; galvažudystę papildant 
matė moteriškės sUnus 7 mėtų 
bernaitis. Visgi jis yra tik vai
kiščias ir liudydamas painioja* 
si. ■

Policija yra nužiūrėjusi kele
tą asinenų, daro kamantinėji
mus; bet atrodo, kad kol kas 
fiieko tikro nepatyrusi.

Vienas betgi yra policijos 
Nusistatymas: nors vaikas liu
dija, kad jo motiną užmušęs 
negras, policija mano, jogei pik
tadarybę papildęs baltveidis^ 
kurs buvo nusidažęs juodai.

Ryšy su moteriškės mirtimi 
policija dabar ieško tūlo James 
Britt 45 m., savininko kailinių 
krautuvės miestely Stevens 
Point, Wis.

Šiandie prasidėjo pa- 
tikrinimasauto-

: Kaip šiandįė prj§j$iįg patik-; 
rinimas, ar automobiliai, kuriais 
jus važinėj aite; J yi$ ? geram sto
vy. Dalykas toks, kad įėina ga-' 
ion patvarkymas, kurs dčaudĄ 

kia operuoti nepatikrijitąs mo- 
orinius vežimus — taip auto-- 

mobilius, taip komercinius ka-Į
Į • . j //‘'/.j ’

Tatikrinimai bus daromi 18- 
. . A ? * . ' . ‘i ’/ i ’* . * ■ .. *, < 5 . t \

toje štbčįų, kurios randasi skir- 
;ingoše miesto', dalyse.- Patikri
nimai bus atliekami už dyką. 
Stotys bus atdaros nuo 7 va- 
andos ryto iki 7 valandos va
karo kasdien, išėmus sekmądiė-. 
nius. /•’ '/f*’ ' •J

Sausra užgavusi Illi 
nois valstiją

Šiaurinę Illinois valstiją skau
džiai užgavo sausra. Pievose 
žolė išdegusi, dobilų ir avižų
derlius, kaip dabar atrodo, pa- į 1
kirstas ant pusės. Pieno pro
dukcija Washington, Manon ir 
Clinton kauntėse sumažėjusi 
nuo 25 iki 32 nuošimčių. Kar
vės, ažuot ganytis pievose, pa
dedami žiemos ėdesiui — sau
sam šiėnui.

Prie viso to, pirmadienį, birž. 
29 d., kaitra Springfieldo ir 
Darivillės apielinkėse pasiekė 
102 į j laipsnius, o Mattoonir 
Mdunt Vernon apielinkėse , 106 
laipsnius.

Federalė valdžia jau stojo 
darban, kad gelbėti tų apiėlin- 
kių ūkininkams, kuriuos ypa-
. * • *
kių ūkininkams, 
tingai skaudžiai užgavo saus
ra. / >

Tiems motoriniams veži- 
mams, kurie bus pripažinti įtin
kami saugiam važinėjimui Chi- 
cagoj, policija išduos specialius 
tikietus — stikerįus. Stikeriai 
bus priklijuoti prie priešakinio 
vežimo lango* • r ■

' / ' ’ . į ' ' ' ' ‘ ' .i/’ ’i*
;. “ j .' 1 ■- ' • . r, ’’ .1 •• '' ‘ I

Tie vežimai, kurie neatlaikys 
reikalavimų, turės būti pataisy
ti bėgiu dešimties dienų. JboŠ 
jpo pataisymo vėl teks paduoti 
ištyrimo stočiai. /

Štai vietos tų tyrimo stočių:
Court of Honor, Burnham

Jackson Park, south of Ro- 
senwald Miiseum.,

Washington Park; , St. Law- 
rencė av. at Fifty-first st. •

Marąuette Pąrk, California 
av. at Marąuette road.

i Garfield Park, Music Court. 
, Douglas Park, California and 
Ogden avs.

Portage Park, Long ąv. and 
Berteau st.

Lincoln Park, Diversey Beach 
drive.

Argyle st. and Mąrine drive.
Hiimboldit Pąrk, Sacramento 

and Augusta blvds.
Sherman Park, Racine av. at 

Fifty-third st.
Calumet Park, Avenue G at 

Ninety-ninth st.
Stotys Vien trokams patik

rinti randasi sekamose vietose:

siėinė laisnius (Aidimus) 
dyboinati <

. /George Lubič 32 iri. ir Sū- 
sanne Blirba 29 iii.

John Thornsen 39 m. ir Lil- 
lian Urban 23 m. -/>

Mąrion GarskbVicii 21 m. ir 
Frahces Toje 2Č iri; 1
; Michael Ka^i m- ir Ge
ne vieve Sktabah 19 m.
' 5 JpEn Olešzewski 23 m. ir 
Margarįt Liikahskl 1 *7 H1. x

Frank Urban 28 m. ir Ber- 
hiėe fcaminsky £6* ih.

tai, teisėjas įsakė policininkui 
areštavusiam Steponaitį kitą 
įkartą išimti warantą, kratai

Helen Bagayich bai- 
gė High School

Veik visi lietuviai, kurie tik 
turi radius namuose, klausosi 
populiarių Budriko radio pro
gramų iš stoties WCFL kas 
Sekmadienis nuo 7 iki 7:30 vai. 
Vakare. Nepraleidžia jų dagi iš
važiavę j piknikus, atsisukę au
tomobilio radius klausosi su di
džiausiu .pasigerėjimu. Praeitą 
sėkmadieriį programas, tikrai 
buvo įdomus, kurį išpildė radio 
orkestrą ir dainininkas Stasys 
Bitnjjius.

Kiti Budriko radio programai 
bąna ketvirtadieniais nuo 8 iki 
9 vai. iš stoties WHFC, o pir
madieniais ir penktadieniais 7 
vai. vak. iš stoties WAAF.
\ V .7 — H. P.

f CLASSIFIED ADS. Į
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Building Material
Statybos Medžiaga

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS.
Visu sėnų ir naujų lėntų. žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda ....... ....... ..... .. ........ _Įcuz pečių :.......................  *.
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu ........... ,......
1”,—2”—3—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip .... ....... ................ ™. „22
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainiu pėdu 2'2

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

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

LOUIS MEITUS LBR. CO. 
3800 So. Western Avė. prie Archer 

Avė. Lafayette 0074.

$2.20

M. $20

. $3.50

Help.Wanted—Female

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

Wabash Erhployment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

REIKALINtrA patyrusios veiter- 
kos prie restorano—nepatyrusios lai 
neatsišaukia, 1312 So. Cicero Avė.

REIKALINGA mergina prie namu 
darbo. 6815 S. Emerald Avė. 1 lubos 
i ■■.iiiiiii^     i i......... .. ..——■

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

.•^Rlrf4*R»A*****--‘-*>**--*«-**^^

A "

PARDAVIMUI arba mainymui Bu- 
Černe ir Groseme su ar be namo 
—kampinis namas—Biznis Beniai iš
dirbtas. Rašykite Naujienos. Box471

CICERO, iii,hfei-Mią šeš
tadienio/.' vakai-ąj įvyko smagi 
parė pagęrbimiii p-lėa Helen 
Bagavich, kurį užbaigė ąųgŠ- 
tesnę mokyklą, specializuoda
masi Business^Cotfrse. ,

P lė Helen yfa jjuktė Jono ii 
Julijos Bagayyčių jr gyvena 
antrašų 1341 S. ^49 ĄVė1, ?

P-s Bagąvičius yra švogens 
plačiai žinomb chicUgiečio p. 
Dom. Kuraitis; ktiris Užlaiko 
Milda Auto Salė0;t

GražUš būrelis ę svečių, dau
giausiai ėic,eri|įcių, smagiai 
praleido yakąr^; įr škirstyda- 
mies namo svečidį, Imkėjo j au- 
nai Ęelėnai, ka^ gręitei suras
tų,sąu darbą pagal baigtą mbk-

4...----‘p .ę U : f y1

Ir vėl žagariečiams 
puiki proga

f * ""nV> 1 o j* > . G l;

Visi atsimeną -neseniai įvy
kusią šagąrieto |ėg|^ię, ku
rioj suWžiąv0 ŽHgąrimai, jų 
kaimynąi ir -kiiū apiėlinkių 
žmones šma^įab 3aįką ^Mleido 
tyrame ore, prie įėroš p. Kė- 
tUtakĮo. muzikbs šąuniąi pąsi- 
šoko, padainavo, draugiška 
huoJąika susiekę Vieni su Jki 

inį^y ^Lietuvojii*' į pagauti tds 
pi^bėgiįšioį j^^yątės/' ūpo pa- 
išipašaktojo’; sayb ■
\ - Taigi; reįkia įlitėtįs, kad : it 
į šią antrų iš^W' žagariečių 
Kliųbb gegužinę;, kuri įvyks 
Big . Treę įriti darže liepos '4 
dieną, suvažiuos skaitlingai tąip 
įžagariečiai, tąip jų draugai. 
'Rengėjai ; žada /pąi’Uiiiiiti it 
gero alučio, įr užkandžių, ir 
skanių saldainių-M ir gerą mu- 
.ziką. ", '...v '■ ■. i .
• ; —j zagarietis.

............. • . • •

Lietuvis pašautas
. •/ ■/■ .-K/r J ' p?-,D*

Basas vyrąs,t jrtodamąs ką 
tai panašų* jiM^lVeif|;tįšiveržė 
į Montefiore mokyklos ofisą 
adresu 655' 14tli Street, 
jis išgąsdino buvusias ofise 
penkias moteris..Velidu tą vy
rą pąšpyė ir’ sunkiai; šjižeidė 
policija. : ‘i’

Suimtas vyras pasirodė esąs 
W ii Ii a m Telu n a s 1 44 m., 724 
NYėst 14 į>lač& /Pblięiją sako, 
kad seniau jiš btivęš Ėlgyn li
goninėj v suširgųšiėitis protb Ii44 
į|oixii$; t "• ■;

Telunas paVafrdė atrodo 
lietuviška* *

i ...... ■ ' . *..r. 7—— . V

; . ; <
U ‘ '

CIASSIF1ED APS į
Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas.

' Insurance. ■. ' Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Micksvice & CO.
6816 So. Wept*»rn Ava.

Henilock 0800

COAL
_________ Anglys_________
Anglys! Anglys!

Jei jus pirktumėte anglis dabar 
jus gautumėte abu: kaina ir koky
be. .

Virginia Mine Run $6.95 už tona, 
perkant daugiau.

SHULMISTRĄS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

PARSIDUODA Beauty 
ta $3000 už $1000—dėl 
sotis’ Bėauty Shop. 3210 W. 59th St.

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

Atsišaukite VictorV 5206.

Shop. ver- 
ligos. Car-

NĄMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki niet.

LANDLOItDS BURBAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

EO

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ..............   $5.25
LUMP OR EGG ........................  5.50
SCREENINGS ................................ 4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

Financial
Finansai-Paskolos

TAVERN PARDAVIMUI 
r “ •....... .

Žydukų, 4707 So. Halsted St.
■' r ■ , ■ • '' '

GREITAI pardavimui tavem. ge
ra vieta užpakaly šokiams svetainė, 
Viršiij kambariai gyvenimui. Vienai 
moteriai per sunku. 6556 So. State 
Street.

■ r-r.j-itsij -t -■ ■■■■ ■ K-P-- -1”—’ Geras 
biznis—'Pigi renda. Klauskite pas:

For Rent

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies štogus, taipgi dirbame blėties 
darbus.. Lengvos išlygos, jei pagei
daujame. ' ‘

BRIDGEPORT ROOFING CO.
. . 3210 So.' Halsted St.

VictdfV 4965

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Gordon. Realty Co.
Real Estate '

809 35tk Si.

Maži 
mokėjimai

Prižiūrėjimas 
4329- 

. Yards 43?0

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

> ’ J • ■ '.i \ ?1 - V

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 mėtai patyrimo— 
Blekorįus ir Stogius.,

LeonasRoofingCo.
. - 8750 yValla^e Street , .

.; Tek Boulevard 0250

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. ČALumet 5269.
----——O—J------ -

,Apskaitliaviinas dykai
2- LočaĮ and Long Distance 
Furniture and Piano Movirig 
3406: So. Halsted, .Street
. /f Phone Y arda 3408

. .........1............ . II Į I II l.l lll^l .............  —... . ................................

•v.Educational

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

( \ MOLER SYSTEM r
177 N. State St. \ Central 6393

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
i Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.
\ ----------- O-----------

PARDAVIMUI didelis ice baksas— 
8x5 pėdu. Tinka prie taverno, deli- 
catessen arba soft drinks krautuvei 
arba bučernei. J. Karnielski, 

4601 So. Hermitage Avė. , 
-----  O--- —

« r • ,. - r VĮ ’k*. . ■. « '. • | *

James Steponaitis rūbų tai
symo krautuyėjf 639 West 15 
Street, policįiiinįfa^ užtiko ke
letą bonkų sū iriunŠaine, Taip 
policininkas Bėt pats 
Steponaitis tvirtina, kad tai j 
buvę vaistai, p pe mtinšainė- 
Jis mat nuolat sergąs ’įi*' jam

Coįūmbus drive ir 31 g. ir Mc reikalingą įvąiįrįji. gyduolių. 
Kinley Park, prie Damen avė. Kadangi p^^SjĮ^pbhaifį bu-

BošsesUVoift 
Hire People with 
Halitosis (b
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
JL.‘ ' '.v ■ 
wlth the best to choose from these days, em- 
Sloyere favor the person who Is most attrac- 

ve. In busineas lite as in the sočiai world» 
halitoste'(unpleasant breath) is considered the . 
womt of faults,

Unfortunatelv everybody ouffera from thto 
offensivb condltion at aome time or other— 
many more regiilarly than they thi-k. Fermen- 
tatlon of food parudęs sklpped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

- The ąulck, pleasant Way to improve your 
breath Is to ūse Listerine, the qUlck deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and oyercomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
"dll not offend others.

If you valuė your joh and your frienda, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
"halitosis with LISTERINE

PARSIDUODA gerame stovyje 
skelos. mėsos kirtimo kaladė, 2 šio- 
keisiai ir dauginus mažmožiu* 

8446 S(h Vincennes Avė.

BAD 
lBREATH

Tabako Krautuves 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i tavem; 
nevedusio—Box 478. Naujienos, 1739 
So.. Halsted St.

REIKALINGAS pusininkas i ta- 
vern bizni—Be skirtumo vyras ar 
moteris—Su mažai pinigų—5 gyve
nimo kambariai arba parduosiu vi
sa. 1820 So. 49th Avė., Cicero.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS antrarankis duo
nkepis prie juodos duonos.-

2424 West 69th St.

ir 38 g. vo padaryta Kratąbe waranto,

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti ant farmos, turi mokėti ir 
karves milžti. Visas užlaikymas, plo
vimas baltiniu ir $15 i mėnesi. Dar
bas ant visados. John Kurtinaitis, 

R. 1, B. 76. Thorp, Wis.

REIKALINGAS darbininkas prie 
! miško darbo $15.00 mėnesiui ir val
gis. W. BENIKAITIS, 
2123 S. Halsted St. Tel. Canal 0855

RENDON tavernas arba priims 
partneri—4nbteris negaliu vesti vie
na. Pilnai įrengta. Geras biznis.

815 W. 51st St. Boulevard 4337
.   - r . - -    — ----------------------------------------------—‘—  —*——

RENDON Tavernas, per 30 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
sava bizni.

8322 So. Morgan St.

Farm
Ūkiai

for Sale

10 AKRU GERA žEMfi-I> kam
barių namas—arti mokyklos, virš 
150 ežerų 20 mylių ploty—$1000 ra
kai ar $800 cųsh. Justin Richmond, 
Johes, Michigųn* ; . ,,

.... . ------------- .

Re«| Ėstate For Sale , 
r Namai-Žemė Pardavimui *
RE AL ESTATE PARDAVIMUI 

Turi, būti parduota tuojaus! šitos 
prapertės buvo paimtos ant morgi- 
čių ir bus patduodamos už mažiau 
negu mbrgičiai.
3021 Archer Avenue—3 aukštų ak

mens frontu budinkas su krautuvė 
ir 3 flatai. Parduos už $5000. Ra
kai: $1000 cash ir likusi ant iš-

3730 Parnell Avenue — 2 aukštų 
plytinis—2 flatai* Kaina $2500.00 
—$200.00 cash. likusi $25.00 i mė- 

/ nesi. .i / ■
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 kapinės. Didelis tavernas 
kartu su 5 akrais žemės. Šita pra
pertė buvo verta $25.000.00 de
šimts metu atgal. Parduos už 
$7500.00 už tiktai $2500.00 cash 
ir likusi ant laiko.
Nėpraleisk. 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 listų. Duo
sime komišena agentams.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI VISKĄ

SYKIU ARBA
DALIMIS

Parduodu savo šešias prapėrtes: 
lotus, namus ir kepimo biznį. Kai
tos nenustatau, parduosiu už pirkė
jo teisinga kainos pasiūlymų. Mano 
prapertė randasi keturiose miesto 
skirtingose vietose.

Trys lotai su biznio vietomis ir 
gyvenamais namais yra prie 28 gat
vės ir So. Emerald Avė., vienas blo
kas i rytus nuo Halsted str. Kitos 
trys prapertės: gyvenami namai, 
1-mas 3726 S. Wallace st.. muro na
mas du flatai po 4 kambarius ir me
dinis namas užpakaly* 2 aukštų 6 
ruimai, — 2-ras 4355 So. Californių 
Avenue prie 44 st., Brighton Parke, 
muro namas du flatai po 6 kamba
rius, lotas 36 pėdu pločio cimento 
beismentas, pečiais šildomas ir 8-as 
namas 2912 W. Lexington str., tarp 
Francisco ir Sacramento Boulevard 
du blokai i pietus nuo*Harrison str., 
du flatai 5 ir 6 kamb. muro namas 
ir dviejų karu garažas medinis, ci
mento beismentas ir du. boileriais 
šildomi, flatai.

Pardavimo priežastis našlystė ir 
67 metų amžius, duonos kepimo biz
ny esu 29 metai, reikia pailsėti.

Virš nurodytu pirkimo ar mai
nymo reikalais kreipkitės i savi
ninkų *

Ludwik Gotowtt, 
2803 Emerald Avė., 

Chicago, 111.

namai,




