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Vaikų, kurie lanko

Prieš porą sa

PralaimčKARŠČIAI ATEINA

sibijo Vokietijos pa 
sigrobhno Danzigo

Surinko virš $6,000, 
000 prekių taksais

RUOŠIASI ORGA 
NIZUOTI 820,000 
DARBININKŲ

MANTEO, N. C., liepos 6. - 
Lakūnas Tomkin užsimušė, c 
du jo draugai liko sunkiai su
žeisti, vienas gal mirtinai, su 
sidaužius jų lėktuvui.

Susirėmime 35 policištai 
70 dešiniųjų riaušininkų 
žeista.

JERUZOLIMĄS, 1. 6. — At
mušdami ataką ant stovyklos, 
Anglijos kareiviai nukovė vie
ną arabą ir tris sužeidė.

BUENOS AIRES, 1. 6. — Po
licija padarė kratą komunistų 
raštinėj ir areštavo keletą va-

palei 
Daug

GENEVA, 1. 6
jęs tautų sąjungoje, Ethiopijos 
karalius Haile Selassie, išvyko 
traukiniu į Paryžių.

Chicago, 
sumoka tak-

Vokietijai apsigink 
lavintas kainavo 

$7,700,000,000

17 pasmerkti mirčiai 
dėl buvusio sukili

mo Japonioje

Rusija gryšta prie 
senųjų mokyklų - GENEVA, liepos 6 

tų sąjungis gautomis žiniomis, 
intensyvis Vokietijos ginkla- 
vimasis per pastaruosius du me
tus kainavo Vokietijai $7,700,- 
000,000. Tai neskaitant tų di
delių sumų, kurias ji išleido 
pirmiau vestam slaptam apsi
ginklavimui.

Vokietijos amunicijos dirb
tuvės dirba didžiausiu pasku- 
bumu dieną ir naktį.

SPRINGFIELD, III., liepos 6. 
— Illinois valstija prekių tak
sais už birželio mėn. surinko 
virš $6,000,000ę 
mėn 
000,000

19 Vokietijos komu 
nistų nuteista ka

le jiman

Palestinoj apsinuodi 
jo 315 žydų .

Tragiškas
Rusijos mokslinės 

ekspedicijos

Italai fortifikuoa 
Austrijos pasienį

MASKVA, liepos 
muništų partijos 
komitetas nutarė

INDIANAPOLIS, Ind., 1. 6. 
— Geg. 24 d. -bendru susitari
mu nusinuodijo Mrs. Morasky 
ir jos invalidas duktė Ruth. 
Vakar lygiai tuo pačiu budu 
nusižudė ir jos vyras ir mer
gaitės tėvas William Morasky.

Bet darbininkų organizatoriai 
delei to nenusimena ir grūmo
ja patys panaudoti jėgą prieš 
smurtą. *■ x

Darbo departamento, kpris 
atidžiai seka padėtį, susinkta- 
mis žiniomis, apie 2,000 mu
šeikų yra apginkluota Akron, 
O., apielinkėj, kur yra didelės 
gumos .dirbtuvės.

Chicago, III., Antradienis, Liepos-July 7 d., 1936

Dešinieji kelia rįau 
šes Paryžiuje; 105 

sužeisti

Daugelis 
Neptūno” 

kuri labai gražiai • 
Draugija turi - Savo

Numato, kad vokiečiai gali ban 
dyti pašalinti tautų sąjun
gos kontrolę ir sugrąžinti 
miestą Vokietijai.

PARYŽIUS, liepos 6.—Tau
tų sąjunga nusilenkusi Mųsso 
lini ir “rekomendavusi 
šaukti sankfeij 
be prigrumojimo atsisakyti pri
pažinti Italijos užkariavimą 
Ethiopijos, dabar, kaip išrodo, 
nusilenks ir Hitleriui.

SAN METO, Cąl., liepos 6. 
— Vietos byčiuosė rastas nu
žudytas garsus dailės kritikas 
ir dramaturgas Jųnius Cravens 
iš San Francisco. Jokių žmog
žudžio pėdsakų neužtikta. Spė
jama, kad jis galėjo būti ir kur 
kitur nužudytas, įmestas 
vandenyną ir dabar liko išneš 
tas jo lavonas.

JERUZOLIMOJ, liepos 6.— 
Vienas žydas pasimirė nuo ap
sinuodijimo maistu, o 315 žmo
nių susirgo. Spėjama, kad 
visi jie apsinuodijo užvalgę ap- 
gedusių iš kitur atvežtų žuvų.

Nusilenkusi Italijai, tautų są
junga, išrodo, ‘nusilenks ir 
Hitleriui ir veikiausia dabar 
tinę komisionierių Danzige 
atšauks.

DRESDEN, Vokietijoj, 1. 6. 
— 19 komunistų liko nuteista 
nuo 2 iki 5 metų kalėjiman už 
“šalies išdavystę’; Jie buvo 
kaltinami vedę slaptą agitaciją 
ir skleidę komunistinę .litera-

Iš 12 ekspedicijos narių tik vie
nas išliko gyvas po didelės 
kovos su audromis lėdinįuo- 
toj Baltijos juroj.

GEGUŽINĖ
Vaičių pietvakarine Žaslių ir va 
karine Kaišiadorių valsčių dali
mi buvo praslinkęs viesulas su 
leais, kuris padarė ūkininkams 
žymių nuostolių. Birželio 16 
d., apie 11 vai. vėl pradėjo lyti 
ir griauti perkūnija. Apie- 
11:30 vai. pasirodė smulkus le
dai, po keliolikos minučių pa
virtę į stambią, laukinių obuo
liukų krušą. Audra labai sti
priai veikė Gegužinės rajone 
vietomis išdaužydama namų 
langus. Pasėliai, kur viesulas 
praėjo, ledų suplakti į žemes ir 
kai kuriuose plotuose atsigaus 
tik 50—60% pasėlių.

Kruša krito apie pusvaland 
ir nuslinko anapus Neries, į 
Ukmergės apskrities Gelvonių 
valsčių.

Nors visur

Už gegužės 
buvo surinkta virš $5,- 

Tai rodo didelį biz
nio pagerėjimą Illinois valsti

DE KALB, III., 1. 6. — Ke- 
turi žmonės iš Freeport, III., 
liko vietoj užmušti, kai jų grei
tai lėkęs automobilius Užkabi
nęs kitą automobilių išėjo, iš 
kontrolės ir atsitrenkė į'medį. 
Automobilis liko tiek sudaužys 
tas, kad policija išimant už
muštųjų lavonus turėjo jį visą 
išardyti.

4 žmonės žuvo auto 
mobily

CHICAGO
apie Chicago buvo karšta, te
žinus pačioj Chicagoj įkišto! 
buvo vėsu, nes ją vėsino eže
ras. . Tečiaus pasikeitus vėjui, 
dabar ir Chicago pasieks ne
maži karščiai.

TOKIO, liepos 6. — 16 ar
mijos karininkų ir vienas civi
linis žmogus , liko pasmerkti 
mirčiai, o penki karininkai li
ko nuteisti kalėjiman iki gyvos 
galvos už jų dalyvavimą kari
ninkų sukilime pereito vasario 
26 d.

Tautų sąjungos visuotinas su
sirinkimas priėmė “rekomen
daciją” atšaukti sankcijas. 
Meksika atsisakė dalyvauti šioj 
komedijoj ir iš posėdžio išėjo. 
Galima spėti, kad iš tautų są
jungos pasitrauks visos Ame
rikos respublikos.

Sankcijų komitetas, kurio 
žinioj buvo vykinimas sankci
jų, sako, kad sankcijos Itali
jai bus panaikintos liepos 15 d.

KALTINĖNAI 
Pagrybes km. 
žemėje, Kaltinėnų valsč, 
valdybei imant 
griaučių ir visokių senienų. Apie 
tai sužinojęs, minėtą vietą ap
žiurėjo Vąlst. archeolo. komis 
bendradarbis V. Bambalas (iŠ 
Raseinių); ši vieta žymi radi
niais. Iš iškastų kaulų, kardų, 
durklų, žąslų ir kt. daiktų spė
jama, kad ten esama seno ka
pinyno, kur galėju būti laido
jami kariai su savo ginklais ii 
net žirgais. Tat žvyro ėmimą 
valsč. viršaitis sustabdė; o da
bar šią vietą apsaugojo nuo 
naikinimo valstybės archeologi
jos komisija.

' Tik trečdalis tų taksų eis 
bedarbių šelpimui. Likusieji 
taksai bus sunaudoti įvairiems 
valstijos reikalams 
kuri daugiausia 
sąis, gauna iŠ jų mažiausią

DETROIT, Mįch., 1. 6. - 
Inžinierius liko užmuštas paša 
žieriniam traukiniui prie V^ay- 
ne priemiesčio įvažiavus į ta 
vorinį traukinį. Pasažieria 
betgi išliko nesužeisti/

Kordoboje, Argentinoje, yra 
apie 150 lietuvių šeimų. čia 
visi lietuviai savarankiai gyve
na, kurių daugumas verčiasi 
amatais, o kiti prekyba. žy
mėtina, kad kai kas iš lietuvių 
turi bendras su žydais krautu
ves ir gerai su jais sugyvena, 
šie žydai kilimo iš Lietuvos,

Pirmasis lietuvis Musteikis 
čia apsigyveno 1907 metais, at
vykęs iš Petrogrado 
lietuvių priklauso 
draugijai, 
gyvuoja.;
kųygypėlį, gauną lietuviškų lai 
kraščių
vietos mokyklas, yra per 30. 
Nors visi jie mokosi ispanų 
kalbos, bet nepamiršo ir lietu
viškai. šią lietuvių koloniją 
gegužės men. aplankė keliau
ninkas Matas šalčius. Vietos 
lietuviai Matą šalčių labai jau
kiai ir nuoširdžiai priėmė, nes 
jau daug metų jų niekas nėra 
iŠ lietuvių lankęs.

centraliniš 
panaikinti 

mokyklose naujovinį “mokslinį” 
mokimo būdą ir gryšti prie se
novės mokimo tvarkos, kur 
mokytojas buvo augšČiaurias 
autoritetas.

bet neorganizuotos didžiosios 
pramonės ruošiasi pasiprie
šinti organizavimui jų 
bininkų ir jau ginkluoja 
Šeikas.

Tautų sąjungos taryba gavo 
skaudų antausį nuo Danzigo 
senato pirmininko Greiser, ku
ris iškoliojęs tarybą pareika 
lavp atšaukti tautų sąjungos 
komisionierių Lester ir visą
galią perduoti Danzigo senatui. 
Bet yra aišku?, kad tą antausį 
tarybai davė Greiser ne savo 
valia, o tik su žinia ir pritari
mu paties Hitlerio, apie ką jią 
užsiminė ir savo kalboj, pasa
kydamas, kad jis kalbąs varde 
visų Vokietijos žmonių. 

f

Nors Hitleris aiškiai pasisa
kė savo siekius, n&daugatyda-

organizavimui ir tai kovai pa
naudos visą savo milžinišką 
turtą. Tuo tikslu geležies 
kompanijos vienijasi bendrai 
kovai ir jau pradėjo grūmoti 
organizuotiems darbininkams.

Į gręsiančią iškilti kruviną 
kovą veikiausia teks įsimaišyti 
ir valdžiai. Tai parodė ir 
Pehnsylvania vice-gubernato- 
riaus Thomas Kennedy, ang
liakasių unijos viršininko, kal
ba, kurioj jis pareiškė, kad 
valstija pasirūpins apginti 
“darbininkų konstitucines tei
ses” — priklausyti kuriai jis 
nori unijai, taipgi sušelpti be
darbius. Jis kalbėjo Homeste- 
ad, Pa., sukaktuvėse kruvino 
geležies liejiklų streiko 1892 
m., kur bandantys susiorgani
zuoti darbininkai buvo šaudo
mi ir žudomi.

VARSA VA, 1. 6. — Lenkijos 
nusistatymas linkui Vokietijos 
taikymosi pasigrobti Danzigą 
yra neiškus. Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Beck yra vo
kietis ir kaip įmandydamas pa
taikauja Vokietijos naciams.

Bet visai kitokio nusistaty
mo laikosi generalinis armijos 
inspektorius gen. Rydz-Smigly, 
kuris yra tikruoju Lenkijos dik
tatorium. Jis nesenai viešai 
pareiškė: “Lenkija neleis nie
kam pasigrobti jokios dalies jos 
drabužio, dagi knypkio”.

VIENNA, 1. 6. — Austrijos 
žandarai ir kareiviai praneša, 
kad Italija labai stipriai forti- 
fikuoja Brener tarpkąlnį^ ku
riuo eina didysis kelias iš Aus
trijos į Italiją. /

Austrai tuo yra labai susi
rūpinę, nes ne dėl Austrijos pa
vojaus tos fortifikacijos ruo
šiamos. Matyt, Italai prisi 
bijo Vokietijos pasigrobimo 
Austrijos ir todėl stiprina sa
vo sienas šiaurėje.

WASHINQTON, liepos 6.— 
Darbininkų organizatoriai yra 
pasisklaidę po visą šalį ir yra 
prisiruOšę pradėti organizuoti 
820,000 neorganizuotų darbi
ninkų, kurie dirba geležies, au
tomobilių ir gumos dirbtuvėse.

Organizavimas bus pradėtas 
nežiūrint samdytojų ruošimo- 
si net ginklu pasipriešinti or
ganizavimui jų darbininkų.

Unijos iš visur gauna žinių, 
tad samdytojai ginkluoja ir la
vina savo mušeikas ir ruošiasi 
ginklu ir kraujo liejimu pasi
priešinti didžiausiam Amerikos 
darbininkų judėjimo istorijoj 
masiniam darbininkų organiza
vimui.

ARCHANGELSK, liepos 6. 
— Ivan Krukov, 20 m., papasa
kojo apie baisų likimą mokŠlL 
nes ekspedicijos ir jos baisią 
kovą su audromis lediniuotoj 
Baltijoj juroj, tolimoj šiaurėj 
Jis yra vieniptėlis išlikęs, gy
vas iš 12 ekspedicijos narių ir 
buvo per daugelį dienų blaško
mas vilnių su 10 lavonui' kitų 
ekspedicijos narių. -Vienuo- 
ikto lavono nesuprasta.

12 žmonių, vadovaujamų hy- 
drografo Bardinov, birž. 27 d. 
paliko , ekspedicijos laivą ir iš
plaukė maža valtimi tirti juros 
gilumų tarp Archangelsko ir 
Kandalaška įlankos,;*;

“Po trijų dienų darbo mes 
nutarėm gryšti į laivą”, pasa
kojo išlikęs jaunuolis.

“Gryštant mus užklupo aud
ra. Milžiniškos bangos ap
vertė Valtį, nunešė irklus ir 
visą įrengimą, čia žuvo juri
ninkas Feodosjev, kurio ' lavo
ną nepasisekė išgriebti.

“Išlikę gyvi, < beplaukiodami 
vandeny su’ dideliu vargu atver
tom valtį ir sulipom į ją. Ta
da per dieną ir naktį mes bu-, 
vome aukomis audringos juros.
“Mes neturėjome irklų, tad 

VisonW,: jĮBgfOBiis bandėme irtis' 
rankomis. Vanduo pradėj o. sun
ktis į valtį. Vandenį mes pilė
me lauk rankomis ir kepurė
mis.

“Buvo baisiai šalta. Vienas 
po kito mano draugai mirė nuo 
šalčio ir nuovargio, taip kad 
aš likau vienas su dešimčia la
vonų.

“Audra vis didėjo ir tik prh, 
sirišęs dešiniąją rankų prie 
valties krašto įstengiau? išsilai
kyti valtyje.

“Lavonai mano draugų pasi
liko valties dugne; kur aš juos 
sukroviau, bet aš pats buvau 
kelis sykius išblokštas jūron, 
bet mane išlaikė pririšta prie 
valties ranka”.

Kada Krukovą ir jo žuvu
sius draugus surado laivas To
ros, jis jau buvo be sąmonės, 
tečiaus jį pasisekė atgaivinti.

žuvusieji ekspedicijos nariai 
liko iškilmingai palaidoti viena
me kape. Tūkstančiai žmonių 
dalyvavo masinėse jų laidotu
vėse. Valdžia pastatys jiems 
bendrą paminklą ir kiekvieno 
šeimynai paskirs po 5,000 rub-

Sankcijos Italijai bus Tautų sąjunga pri 
panaikintos liepos

15 dieną
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Atrastas senas ka 
pimnas

. — Neseniai 
Kasmauskienės 

savi- 
žvyrą rasta

WASHINGTON, liepos 6. — 
Nauja didėlių! karščių banga 
užklupo sausros terioj amas va
karines valstijas, kur lietaus 
nenumatomą mažiausia dar per 
36 valandas. f s . ’
v"Norš^rii^u^;SUsilaūkė^ jaiį 
pietinės valstij os,v taip jau rytai, 
bet vakarų lygumos - tebėra te? 
riojamos sausros/ ir kepinamos 
didelių karščių, kurie vietomis 
siekia 110 laipsnių.

'■ Padėtis ten yra tiek klaiki, 
kad visi pasėliai laukuose liko 
sunaikinti ir visai sausros gry
čiai gręsia badas, jei nebus su* 
laukta greitos pagelbos. Ūki
ninkai neturės grudų nė savo 
reikalams, nė ateinančių metų 
sėjai. ‘

Dagi pietiniame' Illinois karš-, 
čiai siekia toli virš 100 laips
nių. Nuo karščių sproginėja 
cementiniai keliai, bet juos sten
giasi greitai pataisyti, kaip tik 
pastebiama padarytą žalą.

Visoj sausros paliestoj apy
gardoj pavasariniai javai, pie
vos ir ganyklos sunaikinti. Tik 
komai vietomis laikosi gana 
gerai, bet ir jie nuvys, jei ne
bus greitai lietaus.
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frazėmis ir aiškiai parodė, kad 
jokis taikus sugyvenimas su 
Vokietija yra negalimas, tiek 
pat yra aišku, kad tautų sąjun
ga ir čia nedrys Hitleriui pa
sipriešinti.

Tautų sąjungai vadovauja 
Anglija, o Anglija nenori karo 
ir kaip įmanydama jo vengs, 
bile pačios Anglijos neliečia
ma. Mažosios gi veistybės var
giai jau sutiks žaisti sankci
jomis.

Aiškėja, kad ir tautų sąjun
gos komisionieriufe Danzige, ai
ris Lester bus atšauktas, kaipo 
negalintis sugyventi su naciais. 
Jo vieton veikiausia bus pas
kirtas nuolankes naciams ang-

Tautų sąjunga nusi 
leis ir dėl Danzigo

GENEVA, liepos 6 
žigo senato pirmininko Grei
ser grubijoniškas pareiškimas 

at-.tau’tų sąjungos tarybai ir aiš 
Italijai dagi kus pareikalavimas, kad tautų 

sąjunga atsižadėtų savo kontro
lės, tautų sąjungos ratelius įti 
kino, kad naciai ruošiasi prie 
perversmo Danzige, tikslu pa
šalinti iš jo tautų sąjungos ko 
misiojonierių ir patį Danzigą 
pri j ungti prie Vokieti j os. Tą
jie lengvai gali padaryti, nes 
ir dabar naciai kontroliuoja 
Danzigo seimą ir senatą.

O tautų sąjungos pralaimė
jimas kovos su Italija ir neį- 
stengimas išgelbėti Ethiopiją 
tik dar labiau gali padrąsinti 
Vokietiją prie tolimesnio lau
žymo Versallės sutarties ii 
smurtu atgavimo tų žemių, ku
rias ji prarado laike karo, (vy
riausia Danzigo ir Klaipėdos).

Tautų sąjungos taryba slap 
tame posėdyje; nųtąrė Danzigo 
problemą spręsti šaltai, bei 
griežtai ir paprašė Angliją, 
Franci ją ir Portugaliją atid
žiai sekti padėtį.

Danzigas, Versallės sutarti 
mi, buvo atskirtas nuo Vokie
tijos ir padarytas laisvu mies
tu, kad duoti Lenkijai priėjimą 
prie juros. Danzigo teritoriją 
sudaro. 754 ketv. mylios, gyven
tojų gi yra apie 412,000. Nors 
Lenkija gretimai pasistatė sa
vo uostą Gdynia, bet didžiu
ma Lenkijos prekybos vistiek 
eina per Danzigą; kur Lenkija 
kontroliuoja muitinę.

Lenkijos nusistatymas 
neaiškus.

PARYŽIUS, liepos 6. — Po 
licijai ir sargybai teko susi 
remti su nacionalistais 
Champs Elysees vakar, 
žmonių likę sužeista.
,, Dešinieji įveik kasdie 'bando 
Wd^šinauti
Blum valdžią. Tą, patį j ię daro 
ir vakar, bet jiems kelią pas
tojo policija. Jie bandė pa
sipriešinti policijai, bet liko ilš- 
blaškyti ir daugelis dešiniųjų 
areštuoti.

Villerupto lietuviai ........ .
Villerupte, Prancūzijoje, yra 

per 100 lietuvių šeimų. yiS 
jie priklauso lietuvių darbinin
kų “Vyties” draugijai.

“Vyties” draugija turi savo 
mažą knygynėlį, gauna iš 
tuvos laikraščių.'
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Mt-ORRSa
Chicagai ir apielinkei tederą* 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; dar karščiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe 

ratura Chicagoj buvo 77°.
Saulė teka 

8:28.

The Gir) Pat and customt boat . r- T ‘ l'
The Giri Pat laivas, kurį Anglijos jūreiviai buVq nusavinę. 

Per kai kurį laiką jie vedė piratų gyvenimą, tačiau buvo užklup
ti ir pasidavė. Dabar jie visi sėdi kalėjime. j
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Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceroš. Lietuviukapinyno žymių visiškai neuž

State 4690

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

AKIU SPECIALISTAI

ŠIOS SAVAITES

Phone Yards 1188

Ofisas

ŽVEJYS PRAŽILO 
BEKOVODAMAS 
SU GYVATĖMIS Pačtuvos senkapių 

paslaptis ištirta

Nemuno 
titnaginiai

TRUPUTĮ PRAREGĖJO
Pacientas

kiek negerėja, matau^ kad'

2202 West Cermak Road
BEN. J. KAZANAUSKAŠ, Raštininkas

Prospect 1012

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 Iki • 
vai.. Nedaliomis nuo tO iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel. Bouievard 1401

Dr. A J. Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116

Valandos: 1—3; 7—8:80 n. p. 
Office & renidence 2519 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta. 5—6 P. p.

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

Physieal Therapy 
ahd Midwife 

6630 S. Westeru 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 .

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu magsage 
electric t r e a t- 
rnent ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms! patari* 
mai dovanai.

Teleplione: Bouievard 2800

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENB
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephdnet Ranublic 9723

be reikalo leidžiu pinigus gy
dymui.

Daktaras: Aha, kai ką jus 
vis dėlto jau matot

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

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

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Bramnrick 6597

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Amerikos Lietuviu Daktaru
• Draugijos Nariai.

S. C. LACHAVICZ 
42-44 Ęast 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

Ofiso Tel. Dorchester 6194
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydyto’

Moterišku. VyriŠĮ

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. NedB

Uomis ir Šventadieniais 19—11

ir Chirurgas 
„ Vaiku ir vist 

chroniiku ligų.

. Genialus skambintojus
“Jūsų sūnūs, tur būt, labai 

muzikalus?”
♦— ■“Pasakiškai, pasakysiu 

Jums! Jis vienu pirštu paskam
bina tuos kurinius, kuriems rei
kia keturių rankų!”

Gerai lietuviams žinomas per 8* 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir Idtoldua 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 8119 
Rezidencijos telefonai:

įlydė Perk 6755 ar Central. 7464

— Jis: “Tur būt šeiminiu 
kavimo vadovėlį?”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Serėdomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CaUfornia Avenns 

Telefonas Republic 7868

S. P. MAŽEIKA
8810 Lituaniča Avenue

ANP-4.OAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

tikta — juoą jau visai išplovė 
Nemunas. Dabar susidurta su 
XVI amžiąus pradžios, kapiny
nu. Daigumas rastų skeletų 
prie Šono turėjo geležinius pei
lius su geležinėmis. kriaunomis 
ir makštimis; Prie kai kurių 
skeletų užtikta odinių diržų 
liekanų, apkaustytų pagražini
mais. Kituose kapuose užtikta 
geležinių sagčių, mažų žalvari 
nių smeigtukų — “skambale 
lių” ir kt. Dviejuose kapuose 
surasta Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio ir lenkų karaliaus 
Aleksandro laikų lietuviškų 
denarų. Vienoje jų pusėje yra 
Vyties ženklas ir raide “A”, 
o antroje — lenkų erelis, ši
tie denarai kalti Vilniuje po 
1501 metų. Aleksandrui už
ėmus lenkų kraštą. Viename 
kape denarai buvo rasti skele
to rankoje. Denarai su krep
šio likučiais palyginti dar ge
rai užsilaikę, šiaip pinigų sen
kapiuose nerandama. Tame pat 
kapinyne be vyrų kapų, dar 
užtikta moterų ir vaikų kapai 
Skeletai išlikę gana blogai, to
dėl tik jų dalis tinka antro 
polajiniams tyrinėjimams. ' Jie 
perduoti Vytauto Didžiojo uni
versiteto prof. Žilinskui. Pač- 
tuvoje rastos senienos parvež
tos į Kauną ir perduotos val
stybės archeologijos komisijai, 
kuri vėliau jas atiduos Vytau- 
to Didžiojo muziejui.

šis vėlybas Pačtuvos kapi
nynas yra įdomus tuo, kad dar 
XVI amžiaus pradžioje pago
niškos tradicijos tebebuvo gy
vos ir mirusieji, kaip ir ankš
čiau, buvo laidojami su įvai
riais papuošimais, kurie dabar 
ir rasti. Surastos senienos pa
deda pažinti ir materialinį anc 
laikotarpio žmonių gyvenimą.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVU. 
Ofiso vai.: Nuo '2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

■ vak. Nedalioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Bcalevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1939

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6 :CK) vakare.
* 188 W. Randolph St. 

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

čia žmonių gyventa prieš 3000 
metų prieš Kristų. Prie ske
letų šonų peiliai rankose 
Aleksandro laikų pinigai.

Atviras pasikalbėjimas
' “Maryte, tu nuo musų išei
ni, nes išteki! Bet pagalvok, 
jungtuvės dažnai apvilia!”

— Aš žinau, mieloji ponia, 
iet aš tikiuos, kad turėsiu dau
giau4

Pasvalyje gyvena senelis Fe
liksas Žukauskas, gimęs 1845 
metais, taigi, dabar sulaukus 
jau 91 metų amžiaus.

Rusų caro Aleksahdro II lai
kais ilgai slapstėsi su keliais 
draugais kaipo rekrutas. Vieną 
kartą ate j us į Pasvalį maisto 
nusipirkti, jutos maskoliai sučiu 
po, visus surišo kaip arklius 
ir pėsčius nuvarė į Panevėžį, 
čia rado apie pora šimtų to
kių pat\ nelaimingų įvairiais bu
dais sugaudytų rusų armijai 
naujokų. Netrukus surikiavo 
po tris ir pėsčius varė į Sibi 
rą į Amūro sritį. Pakeliui nau
jokų eilės vis didėjo. ‘Ry tūtose 
jiems maistą nešė net keli šim 
tai kupranugarių, paskyrimo 
vietą . pasiekė per 9 mėnesius 
6 dienas, čia suskirstė į pul
kus, ir taip Žukauskas pateko 
tarnauti rusų armijoj 20 me
tų, gaudamas mėnesinės algos 
po 25 kapeikas. Dalyvavo Ru
sų — Kinų, Rusų — Turkų ir

KAUNAS. Valstybės archeo
logijos koipisija buvo pavedus 
dr. Puzinui atlikti Pačtuvos 
senkapių tyrinėjimą. Dr. Pu- 
zinas tų senkapių tyrinėjimą 
su keliais valstybės archeolo
gijos komisijos bendradarbiais 
ir studentais neseniai baigė ir 
dabar mes sužinome 
jimo rezultatus.

Kasinėjimų metu 
pakrantėse rastieji 
peiliukai rodo, kad jau4 nauja 
me akmens amžiuje (maždaug 
3,000—1,500 metų prieš Kris
taus gimimą) čia žmonių gy
venta.

Istoriniuose raštuose Pačtu
vos kraštas pirmą kartą mini
mas Petro Dusburgiečio kroni
koje 1292 metais. Vėliau, bū
tent, 1823 metais minima ir 
Pačtuvos pilis. Kur yra buvu
si pilis, jos vietove 
tikro nežinoma, nes jos ligi šiol 
niekur neužtikta. Pats žymiau
sias Pačtu4vos istorijos liudinin
kas yra senkapiai, kurių tyri
nėjimą dr. Puzinas dabar ir at
liko. Jie randasi pačioje Ne
muno pakrantėje, S. Nenorto- 
no sodybos ribose. Jau kelioli 
ka metų, kai į šį kapinyną ver
žiasi Nemuno vanduo, jį nuo
lat paplaudamas ir kartu su 
įvairiomis senienomis išversda
mas ir žmonių skeletus. Dalis 
rastųjų , senienų dar 1931; m; 
pateko į Kauno miesto muzie
jų. Visos rastosios senienos 
priklauso I—II amžiui po Kri
staus gimimo. Dar ir dabar 
vienas žvejys, M. Sasnauskas, 
tenai surastą to' pat laikotar
pio žalvarinę fibidą dovanojo 
valstybės archeologijos komisi
jai. Kadangi šiam žilos seno
vės kapinynui grėsė didelis pa
vojus visiškai sunykti, buvo 
nutarta kapinyną tuojau ištir
ti ir jį likviduoti.

Iš viso ištirta 24 kapai. Be-

Grafas Ciano, kuris, sakoma, veikiausiai liktų fašistų va
das, jei su Mussolini kas nors atsitiktų.

A. MASALSKIS 
8307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4189

L J. ZOLP
1646 West 46th Street ' Phoneis Bouievard 5208-8418

Gera Žinia Chicagos Lietuviams
Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 

1936, Simaho Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago, vėl perbalsavo dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July

J. LIULEVICIUS
1092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Ofiso Tel. Bouievard 5918 
Rez. TeL Victory 2848

. Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiao valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 :M 

Nc^iSliomte neml ontard

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

Trumparegis
“Jonai”, klausia vieną vaka

rą žmona savo vyrą, “kodėl tu 
eini miegoti su akiniais?”

— “Tai visai paprastas da
lykas”, atsako vyras, “aš esu 
trumparegis ir sapne negaliu 
aiškiai matyti sapnuojamųjų 
daiktų”.

Rusų 
kiai sužeistas buvo japonų ka 
te. Už įvairius atsižymėjimus 
buvo gavęs 2 kryžius ir 12 me 
dalių, kukiuos drauge su doku
mentais okupacijos metu at 
ėmė vokiečiai. Rusai iki karo 
jam mokėjo pensiją. Dabar jau 
7 metai, kai senukas Žukaus
kas eina Pasvalio žydų kapi
nių sargo pareigas.

Phone Bouievard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS k 

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

Vakarais: Panedilio. Seredos Ir
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. 
Namai: <459 & Rockvreil Street 

Telefonas Republic 9600.

A, PETKUS 
1410 South 49th Court Cicero / Fhone Cicero 2109

Jauna pora
Jis: “Ką tu ten skaitai?”
Ji: “O, labai paslaptingą da 

lykąf

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 soum ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų
7 iki 8 val. Nedil. nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 24M

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

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

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

ROOSEVELT 
FURNITUREco

2310 West 
Rooseyelt Road

Tel. Seeley 8760 .

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

, ___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso, 

r Akiniu Dirbtuvė 
/ėst 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2'ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8t80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

K.P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—-3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Bouievard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

paarsi sutarties.

DR. VAITtJSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrlcally Akių Specialistas.
Palensrvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v, 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

< Rezidencija 
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251B

VAIKO ATVIRUMAS
— Ar namie ponia?
— Ponia tai mat namie, bei 

liepė, kaip ateis tas plikas kvai 
lys, tai yra tamsta, ponas, — 
sakyti, kad nėra namie.

mis ir bėgti į kaimą namo. Tik 
vargais negalais naktį pasiekė 
savo namus. v Tsb.

Extra Bargenai
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS 7R CHIRURGAS 

i 41571 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 

‘ ' Ofisb VUmndbfi nuo1 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj, pagal sutarti

Birželio mėn. į turgų atva
žiavę daukšiečiai pasakojo apie 
šiurpią ir baisią kovą žvejo K. 
su gyvatėmis Žuvinto pelkėse 
Ta kova truko apie tris valan
das, bet jos užteko, kad šitas 
dvidešimt septynierių metų vy
ras rastų paausėse sidabrinių 
plaukų.

Pil. K. pavakare pasiekė Do
vanos Žuvinto upę ir šiaurinia
me jos šone išmetė tinklus. Ne
norėdamas irtis kelius kilome
trus pakraščiu į Dovinės va
gą, jis sumanė palikti valtį pa
kraštyje, o pats paliomis grįž
ti namo. Tl4o labiau, kad pa
liomis daug arčiau, negu Do
vine, kad kitą dieną bus daug 
arčiau pasiekti ežeras.

Ištraukęs valtį į palių pa
kraštį jis žinomais takais pa
traukė Daukšių kaimo link. Pa
kelyje išsilaužė pušaitės sausą 
šaką, kad iš jos pasiramščiuo- 
ti, ir šokinėdamas nuo kupsto 
ant kupsto, šitoje Rimšinėje 
skubėjo namo.

Bešokant ant vieno kupsto 
apie jo koją apsivyniojo dide
lė gyvatė. Jis tvojo per koją 
lazda, taikydamas į šnypštan- 
čios gyvatės galvą, bet gyva
te persirangė nuto kojos ant 
lazdos. Išsigandęs, bet nenusto
jęs šalto proto pil. K. tvojo 
lazda į čia pat augančios pu
šaitės kamieną pirmiau nei 
šnypšdama gyvatė spėjo įkirsti 
jam į ranką. Gyvatė ištyso ii 
nukrito ant palių dumblo šalia 
pušaitės. Tik dabar pil. K. pa
stebėjo, kad apie jį knibžda gy
vatės, šnypščia; iškeltoixu§U4&ab 
vomis grasina jam. Jis nejuo
kais išsigando, nes buvo tik ba 
sinyčia įstojęs į klumpes. Ma
ne bėgti, bet viena gyvatė pri 
siartinusi kirto jam į koją. Jis 
tvojo lazda jai per galvą, gy
vatė šnypšdama pakilo ant uo
degos ir privertė jį trauktis. 
Gyvatės sekė jį įsiutę, pulda
mos ir kapodamos jo drabu
žius, sukdamosios apie jo lazdą 
ir lėkdamos nublokštos nuo 
lazdos toli. Ir po atkaklios po
ros valandų kovos, jau prie
blandoje, nieko neliko daugiau, tyrinėjant, juose ankstyvesnių 
kaip mesti lazdą su gyvatė-

AMBULANCE PATARNAVIMAS5 DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

štai ir vėl Simano Daukanto Feęleralė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra ;Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chfčagd randasi labai patogioj vietoj,

‘ ■ ■'.'^2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan Štate Bank

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion .of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų inorgi- 
čių mažais įpėnesiniais atmokėjimais.

Paskolos
Nąmij savininkai reikalai!janti-morgičiŲ, 

, sados kreipkitės i

. ......... . $X. |
Benito Mussolini

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 

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

Metine prenumerata Chi- 
cagoje ... ............... $8.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III. v

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

S. M. SKUDAS
718 Weat 18th Street Phone Monroe 8877

J, F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Ląf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Placė Phones Ganai 2515—Cicero 5927

Kiti Lietuviai DaktaraL

Tel. Bouievard 6914 Dienų ir Nakti 
Ofiso valandos: nu6^ 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Ned«L nuo 10 iki 12 a. si.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija _ 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
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ATYDA PIRKLIAI!Grish, chica

iš Summitoi
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M ETERIO
PIRKIMO
PLANAS
ĮTAISYS jums

ELEKTRIKUS REFRIGERATŪR1Uziavimo

svarbus kiekvienam

LIETUVOS-AMERIKOS

TermometrasSOUTH SIDE BREWING COMPANY

DYKAIGeriausiHOLLAND-AMERICA LINE

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

NATHAN
KANTER

prašomi yra atsi 
advokatą K. Jurge

NAUJIENOS 
1719 S* 

Hdcted St« 
rH'CAGO

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

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

Universal State ban 
ko šėrininkams

Dideliu ir

Walter Sharka Jr 
gavo vietą Univer- 

sity of Illinois

avenue.
Pp. Valeikos turi gerų drau

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,Chicago, III.

J SEKYS y*
433 Park St., Hartford, Conn. ?

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Newark, N. J.

A. VARASIUS
1200 Carson St.,

S.S. Pittaburgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BURBAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
C. J. WASHNER 

1921 Carson St.
S.S. Pittaburgh, Pa.

Budrike programai kožną dieną 
WAAF, 920 k. 7 vai. vakare. 

Nedėliomis WCFL—7 vai. vak. Jr 
Ketvertais WHFC. 1420 k. 
nuo 8 vai. vakare.

DIDELIS SUTAUPINIMAS

4834 South Ashland Avenue 
3460 South State Street 
2733 Mllwaukee Avenue 
4562 Broadway
4231 West Madison Street

FEDERAL CO

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vemon St., Worcest«r, Mass.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

“DIRVA”
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

P. MOLIS
1730—24th St., Detroit, Mich.

Iš elektros santaupų, 
kasdien mesk tik po 
mažą dalelę i ši. mete- 
ri ir nepajusi kaip ju- 

su įtaisas 
išsimokės.

šiemet liko tik 11,000 narių su 
keliais šimtais. Palietė ir dau
giau organizacijos ydų ir pa
baigoj nurodė kas, jo manymu, 
yra taisytina ir reikia daryti, 
kad netik savo kaimynų organi
zaciją, tai yra S. L. A. pasivyti, 
bet ir pralenkti. .

Nutarta išleisti R. K. S. is 
torios knygą. Redagavimo 
darbas pavesta kun. Kemešiui.

Liepos 2 dieną buvo svarsto
mi įnešimai, rezoliucijos ir skun-

IŠ LIET. RYMO KAT. SUSIVIENIJIMO 
AMERIKOJ SEIMO

tiems, kurie
DABAR užsiaršys 
“Naujienas” ant 
metų ir prisius
Chicagoje .... ? $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

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

Visi Universal State Banko 
šėrininkai 
šaukti pas

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Naujos pažintys, nauji žmo
nės, naujos dainos, visokį įvai- 
rumėliai, draugiškumas ir ma
loni .nuotaika. Tas viskas dė
josi liepos 4 d. p. Mikniaus 
darže Žagariečių Kliubo gegu
žinėj. Per visą dieną stalus nu
sėdę susispietę būreliai vaiši
nos.

Svečių-viešnių buvo sūva-

Bostoniečiai draugai 
kos ir jų sūnūs, atostogų pro
ga, atvyko į Chicagą, kur drau
gė Valeikienė turi seserį p.

4231 So. Artesian

Įdomus skundas buvo kunigo 
iš Pa. valstijos už pomirtinę 
$150. Kunigas minėjo net 
apie teismą, jeigu nebus jam 
išmokėta. Advokatas Grish 
paaiškino, kad komisija nutarė 
šį reikalavimą atmest, nes jis 
nesąs nieku pamatuotas. Vie
na, kad tas narys, apie kurio 
pomirtinę kalba eina jau buvo 
suspenduotas, o kitą — jis ne
buvo joks kunigo giminė. Ne
žiūrint tokio įrodymo, keletas 
moterėlių paėmusios balsą, aiš
kino, kad girdi reikia išmokėti 
arba susitaikyti su kunigu, nes 
jeigu jis eisiąs į teismą, tai or
ganizacijai daugiau kainuos. 
Bet Grish labai vykusiai atkir
to: esą, reikia stebėtis, kad 
dvasios vadai taip negražiai el
giasi; kunigas gali kiek nori 
bylinėtis, bet jis negali tos 
pomirtinės gauti. — XX.

(Bus daugiau)

seiman. Pašauktas 
narys išduoti raportą 
kariame puslapy jo 
randasi ir prideda kele-

Lietuvių R. K. S. A. seimas 
įvyko birželio 28, 30 ir liepos 
1 ir 2 dd. Morrison vįšbuty, 
Chicagoj.

Seimo delegatų dalyvavo 105. 
Gausiausiai buvo atstovaujama 
Pa. valstija, net su 63 delega
tais, neskaitant valdybos. De
legatai daugumoj mainiėriai. 
Kunigų 13, daktarų 2 ir vie
nas advokatas 
gietis.

Posėdžiai buvo pradedami ir 
baigiami maldomis. Seimo pir
mininku išrinktas Alekas Alek- 
sis, vargonininkas.

Reikalas 
kurs yra verčiamas- mokėti -ki
ta tiek, kiek mokėjo už banko 
serus. Yra vilties daugeliui 
nuo to pasiliuosuoti.

Kreipkitės pas adv. K. Ju«r- 
gelionį asmeniškai kas vaka
ras nuo 7 iki 9 vai. vakare, jo 
ofise 3421 So. Halsted st., Tel. 
Yards 2534.

išplauks iš New Yorko 

LIEPOS 21,119 3 6
Į KLAIPĖDĄ^ (per Rotterdamą) 

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkitės j:

Sergantiems patari
mas, Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ii* 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 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

HMM Pasiųsk Kuponą
- Dabar!

COMMONWEALTH EDISON CO, 
72 W. Adams St., Chicago, III, 

Aš užsiinteresavau jūsų Electric Refrigęra- 
tion Meter Planu. Prašau pasiųsti savo at
stovą, kad man pilnai viską išaiškintų ir be 
jokių obligacijų.
Vardas .......... ........ ........................................ ..........
Antrašas ..................... ..................... ——
Tinkamiausias laikas atvykti ........................ c..

Apie dešimtą valandą va
karo, prasidėjus naktiniam 
piknikui, didelis, autobusas at
vežė žagariečių jaunimą. Vi
sų veidai raudoni, saules nu
bučiuoti, Mat jie per visą die
ną po Indianos smilčių kal
nus (Sand Ulines) rėpliojo ir 
po Michigąn ežerą plaukiojo.

• Jau buvo 12-ta vai. nakties,

Degtine... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENŲ METŲ SENUMO.

Valdybos raportus išdavė 
raštu, knygos formoj, kuri 
buvo išdalinta delegatams at
važiavus 
valdybos 
praneša, 
raportas 
tą žodžių prie parašyto rapor
to. Po trumpų diskusijų ra
portas priimama.

Antrą dieną seimo balso pra
šyme ir kalbėjime pasižymėjo 
kun. Baltutis, chicagietis. Ka
dangi kunigas dažnai ne apie 
tą dalyką kalbėjo, koks buvo 
apkalbamas, ir neaiškiai klausi
mus pastatydavo, tai nuo pir
mininko tankiai susilaukdavo 
nemalonių komplimentų. Taip 
kad, uždarius antradienio posė
dį, kunigas pasitikęs pirminin
ką prie durų ėmė jam išmėti
nėti: girdi, aš ne jnažas vai
kas ir žinau apie ką kalbu, tai 
tokioms aplinkybėms esant ge
riau namie sėdėti, negu seime 
dalyvauti.

Antradienį kun. Kemėšis skai
tė įdomų referatą iš R. K. S. 
A. istorijos. Pabrėžė, kad lai
svamanių susivienijimas (Vai 
yra, S. L. A.) daug geriau sto
vi nariais ir finansais, nežitt 
rint to, jogei po skilimo R. K. 
S. buvo daug geresnėje padė
ty. Mat po skilimo RKS. liko 
apie 3,000 narių ir apie $4,000 
pinigais, o S. L. A. turėjo pra
dėti naujai organizuotis. Taip
gi pabrėžė tą faktą, kad regis 
1926 m. R. K. S. buvo pasie
kęs netoli 20,000 narių, o nuo 
to laiko laipsniškai krinta ir

žiavusių į šį žagariečių išva
žiavimą iš visos Chicagos kam
pų; taippat ir iš kitų miestų 
buvo atvykusių.

Iš Brighton Parko pp. Bal- 
čiunai, Adomaičiai, Pantai, 
Miravičiai, Gurskiai, V. Bubė- 
lis, Rimdžiai, Putriai, p-ia Ged- 
minskienė su -seseria ir sū
num, p-ia Martinaitienė, p-lė 
Pikeliutė, Suzana ir Edvardas 
Čepuliai; iš Marąuette Purk p. 
Rimkus; nuo Town of Lake 
pp. Rakšteliai; nuo 50 ir Ar
cher g-vės pp. Gasparaičiai ir 
p-ia Paulauskienė 
wood Julius Adomaitis su šei
ma, pp. Verniai; iš Garfield 
Parko p. Ramašauskai, Nipri- 
kai, p-lė Shnonavičiutč; cice- 
rietis p. Balakas, Keturakis su 
šaunia muzika 
biznieriai pp. Stankai; iš Rose- 
lando pp. Embrozai, Povilai
čiai; Bridgeportięčiai pp. Ale- 
liunai, p. Račiūnas, p. Klebo
nas; iš Ęastsįdės pp. Arlaus
kai; iš 18-tos kolionijos p. Zeę- 
kas, p. Radvilas; iš North Chi
cagos p. Jonaičiai; iš Wauke- 
gano, III. p, Kiškiai ir daug

gų naujieniečių, P. Grigaitį, V. 
Ambrose ir V. Pošką. Tąjį,’ 
lankydamiesi Chicagoj, jie ra 
simatė ir su šiais naujieniė- 
čiais. v

Kaip šiendie pp. Valeikos iŠ 
vyksta atgal į Bostoną, bet pa
keliui mano sustoti Detroite ir 
čia aplankyti gimines.

— V. P.

Walter Sharka, sūnūs Keis
tučio Kliubo finansų raštinin
ko ir kitų draugijų žymaus vei
kėjo, šiomis dienomis gav? 
kontraktą Universify of Illi
nois.

Jaunasis Walteris eis instruk
toriaus pareigas viršminėtame 
Universitete ir prižiūrės labo
ratoriją.

Man asmeniniai pažįstant 
jaunąjį Walterį, jau seniai 
matėsi pas jį nepaprastas ga
bumas. Be to, matėsi ir ste
bėtinas pasišventimas. Dieno
mis jis lanke universitetą, va
karais praktikavo įvairiose vai
stinėse, o likusį liuosą laiką 
suvartojo studijuodamas che
miją savo privatinėj laborato
rijoj, kurią buvo įsitaisęs t sa
vo tėvo namuose, 4635 South 
Washtenaw Avė.

Garbė ir patiems tėvams pp. 
Sharkams, kurie davė tokį 
aukštą mokslą sunui; tatai, be 
abejo, brangiai kainavo.

Čia yra geras pavyzdys ir 
kitiems jaunuoliams, kad tvir
ta valia ir pasiryžimas daug 
reiškia žmogaus gyvenime.

— Steponas.

■23 TAUPYKIT PINIGUS UŽ- 
įSr TIKRINTO! IŠTAIGOJ

U. S. Government ištaiga. F. S. and L. Ins. 
Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00 

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje 
išmokėjom 4%

Turtas siekia virš $1,300,000.00
DUODAM PASKOLAS ANT PIRMU MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINGS

—  i i ui. ■

NU0 20.00.iti S0.00

DIDELE EKSKURSIJA

I LIETUVA 
populiariu garlaiviu

Įmokesnius Imk iš Santaupų!
• Pirk elektros refrigeraciją šiuo paprastu lengvu bu- 
du. Moderninės refrigeracijos įtaisas piaute nupiauna 
gadinimus ir pinigų švaistymą. Iš šių menkų santaupų, 
kasdien mesk į parankųjį meterį kol įtaisas išsimokės.

Gaukit visas smulkmenas apie šį ekonomišką planą. 
Telefonuokite RANdolph 1200, Local 170.

Padengimui išlaidų ir palūkanų už praleistus {mokesnių laikus, 
skaitysime už refrižeratorių truputi aukštesnę kainą.

COMMONWEALTH EDISON 

ELECTRIC SKOPS
DOWNTOWN-72 W. ADAMS ST.—132 S. DEARBORN ST. 

Telephone RANdolph 1200, Local 170
4833 Irvlng Park Boulevard 
2950 Ea*t 92nd Street 
852 West 63rd Street
11116 South Michigan Avenue 
2745 Lincoln Avenue

U P O N S GIVEN

Visi geria ir mėgsta AMBROSlA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės, pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue L. Mi NOrkųs
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

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

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

kai aš vykau į namus, bet ža
gariečių gegužinės dainos ai
das dar skambėjo ir žagarie
čių muzikantam grojant pilna 
svetainė dar šoko.

Nežinau kada gegužinė pa
sibaigė. Tą tik, gali pasakyti 
pats komitetas ir darbininkai. 
Aš tiek žinau, kad taip vyrai; 
taip ir moterys visi buvo link
smi ir patenkinti žagariečių'iŠ- Uraškienę, 
važiavimu

Elektrikiniai Refrigeratoriai
4 pėdų didumo .... $69.00 
Elektrikiniai Refrigeratoriai
5 pėdų didumo .... $89.00
EĮektr. Refrigeratoriai 7-9 
pėdų po............ . $125.00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

Skalbiamos mašinos po 
$33.50

Taipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių Refrigeratorių:

GENERAL ELECTRIC. 
KELVINATOR. 
WESTINGHOUSE, 
CROSLEY,

Kainos M 04 RO irnuo ■ UH'bUU aukšč.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

GERKIT tik gera ALŲ 
0<wbtos7(?

H
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NAUJIENOS
The Lithuanlan' Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptibn Rates:
$8.0a per year ih Canada
$5.00 pet* year outside of Chicago
$8.00 per year ih Chicago 
3c per copy.

Entered ar Second Clasr Matter 
Mardr 7tfr 1V14* ar the Post offičar 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienom eina- kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
DL Telefonas Canat 850<K

Ufaafijm EalfiaT
ChicagoJeJ a. paštu:

Metams .................. .... $8.00'
Pusei metų --------------- 4.00
Trims mėnesiams —--- ,---------- 2.00'
Dviem mėnesiams__________ 1.50’
Vienam menesiui , -——- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3<J
Savaitei* 18c I
Menesiui u___ *-------------------------75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu?

Metams —.---------- —------- -- $5.00
Pusei' mėtų *^x.*****....**.M..* 2.75
Trims mėnesiams_________ 1.50
Dviem mėnesiams .................* 1.00
Vienam mėnesiui__ ______ .75"

Lietuvon ir kitur užsieniuos? 
(Atpiginta)

Metams$8.00
’ Pusei’ metų* 4.00

Trtinr mėnesiams —_______2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

1 Dąfeattiriiii laife šitos vafetyte hūifddb jokio* nota 
vartoti jėgą prieš įsidrąsinusius diktatorius; Klausimas, 
ar jos savo nusistatymą pakeis, tuomet pasidarys aišku/ 
kad diktatorių'apetitai nepasotinami?

> Tačiau; pirma nega tas laikas ateis/ kuri' nors iš ma
žesniųjų valstybių gali iš desperacijos griebti ginklą ir 
'itraUkti1 f karo1 gafeta visą1 Europą. <

Vertė k. baronas

Senute Izergil

I

NAUJOS PAWOs.

Bešiartihiant prezidento’ ir kongreso. rinkimams/ku^ 
riasi vis naujos politinės partijos. Vienos jų vietines ii4 
veiks tik įtarios nors valstijos Ribose, kitos — naciona- 
lės. .

Prie vietinių partijų reikia priskirti Wisconsino Ėart- 
merių-Darbininkų Progrešyvę Federaciją, ir Illinois ValL 
stijos Darbo Partijų. Nauja naeidhalė partija yra Uni
jos partija, kuriai vadovauja atstovas William Lemke ir 
kun. Coughlih; ’»

Kai kurios šitų naujų partijų bus užmirštos už ke
lių savaičių po‘rinkimų. Bet kitos, galbūt, sujungs tuos 
elementus, kurie nebenori ilgiau’ pasilikti nei pas demo
kratas, nei pas republikonus:, Ilgainiui iš jų gali susida
ryti masinė darbininkų partija.

SOVIETŲ KONSTlTUGPJA.

Amerikos’ žinių agentūra1 Associated5 Press praneša 
iš Maskvos/kad naujoji sovietų konstitucija'nepakeis da
bartinės5 politinių partijų* padėties Rusijoje. Kaip buvo, 
taip ir pasiliks tik viena lėgališka' partija5 — komuhistų. 
Pats Stalinas 6šąs pareiškęs, kad naujoji rinkinių siste
ma neduos progos kuriai nors partijai sumušti valdžią 
ir užimti jos vietą.

Balsavimas, girdi, bus tiesus ir slaptas/ bet jokia 
partija, išimant komunistų partiją, neturės tėiSės .-taty-' 
t i kandidatus; Vadinasi, partinis monopolis buš paliktas 
ir “demokratizuotojoje” konstitucijoje. ‘

Toje pačioje“ žinioje’ pranešamą*, kad statyti kąndk 
datas bus leista* “socialinėms- organizacijoms, profesinėms' 
sąjungoms ir kelioms kitoms n'epolitiškomk grupėms”. 
Bet ar piliečiams būs leidžiama* bent laisvai kritikuoti 
tuos kandidatus, kurių nusistatymui jie nepritaria/ ir 
viešai agituoti- už kitus kandidatus? Pasirodo,' kad ir to 
nebus.

Dešinioji Stalino ranka, komisaras G. K. Ordžinit 
kidze, pasakė savo kalboje, kad- Stalinas raginęs komut 
nistus prie “^avikritikos”. Kadhhgi} pribšibgų partijų riė* 
busią, kurios galėtų kritikuoti valdžią, tai komunistai tm- 
rj patys save kritikuoti.

Tokiu budu ta “demokratizacija?’,* kurią sovietų vaiz
džia žada duota Rusijai; Buk be politinių partijų laisvės; 
be kritikos laisvės ir be agitacijos laisvės. Atrodo, deja; 
kad ji bus ir be amnestijos politiniems kaliniams!

Vokiečiai tari patarlę: “Dem gesclienkten Gaut 
guckt man nicht ins MauFr (dovanotam kuinui į: snuki5 
nežiūri). Ta sovietų demokratizaciją yra tokia dėlto, kad" 
ją ne žmonės iškovojo, bet diktatūra padovanojo — ar
us, tiksliau sakant, žada padovanoti.

VOKIETIJA IR DANZIGAS;
A • . ' .

Vokiški naciai pradėjo* kampaniją dėl* Danzigo ab' 
gavimo; Tautų* Sąjungos atsisakymas padėti Etiopijai pa
rodė nacihms, kad Tautų* Sąjunga neturi drąsos imti 
pakarpok tarptautinės taikos laužytojus. Todėl jie dabaū 
mano’ galėsią atimti Dahzigą iš Tautų Sąjungos globos 
irt pHjungti jį prie Vokietijos.

Kekių keliu bus tatai’Bandoma įvykinti, kblkas dart 
nežihia. Jau eina gandai; kad Vokietijoj’ reichswehraj 
(armija) atmaršuos į Danzigą ir jį “paliuosuos”. Bet tai! 
gali iššaukti’ ginkluotą susirėmimą- su* Lenkija, ko 6ei^ 
lynas tuo tarpu norėtų išverioti. Kdlkas hitlerininkai ope* 
ruoja' ne ginklu, bet diplomatinėmis priemonėmis.

Tautų Sąjungos posėdin atvyko Danzigo senato pir
mininkas Greišer ir šeštadienį* pasakė aštrią kalbą pribS* 
Tautų Sąjungos komisionienių Danzige, Sean Lester iš 
Laisvosios Airių Valstybės. To pasėkoje Tautų Sąjunga1, 
gal būt, bus priversta šitą: komisionierių. atšaukta ir* jo 
vieton paskirti kitą. Bet naują komisionierių naciai gh* 
lės taip pat atakuoti; kaip dabartinį, taip* kad galui galt 
Tautų Sąjungos atstovo buvimas Danzigė pasidarys ne
begalimas.

Genevoje taip pat, kaip) ir Eutapos^ valdžių sostini 
se,z dabar neabejojama, kad ta nacių kampanija dėl Dan/ 
žigo nesustos, kol Berlynas nepasieks savo tikslo — arba 
kol Hitlerio užgaidos nesūsitiks su griežtu pasipriešini^ 
mu iš didžių jų-; yaįstybių^ puses; , .

Apžva
PERGYVĖNO’ DIDELĘ 

BAIMĘ.

-------1,............ ........... ...........■■.-“-I,nimas nepriklausomoje Lietuvoje turi! labai, labai mažai bėri- dro su p. Jurgelos “tauta’*.
JAUN0EJD SOCIALISTAI
■ K'A'LBA, KAIP B^AN- 

RISTAEPažvelgus į tautininkų laikraščių džiaugsmingus pasigyrimus, kad “tautiškoji pūsė” laimėjusi, pergalę SLA. seime, aiškiai matosi, kokią didelę baimę jie tame geime perj’yvęno. /ie bijojo Clevelande 'viską pra- Įraštil ■. ' .. .| keikih atsiŪiinti, ką tie laik- 'r'ūščiai rašė ihetei lai o atgal’ kada juose buvo pradėta kampanija' prieš “interiiacionhlj «- tus”. A/ B. Strimaitis rašė į‘ Vienybėje”, kad tautiškai nusiteikusieji SLA. nariai turį to-; kią galybę, jogei jie lengvai gagėsią pašalinti nuo Susivienijimo Vairi) sbcialistus, jeigu tik1 sanUbribČiaf su tautininkais mokėsią veikti sutartinai. Vytautas Sirvydas lipdėj tas dvi sroves j daiktą ir pranašavo jų5 laimėjimą.TysliaVa skelbė “tautiškųjų” kandidatų sąrašus į ^ild; Tarybą ii? aVanšti “sveikiho?’' juos/ kaipo busimus SLA. viršininkus. Vaidyla pylė pamazgas' “Sandaroje” ant pažangiųjų! SLA. Pildomosios7 Taryboš narių, Vašydhmhš; kad\jiė buVę išrinkti “nupirktais” Balsais; Jam* “turavėjo” po visokiais pseudonimais pasislėpttlsiėji5 “Am1. Lietuvio” bendradhtaiąiii Na, o daBdr fiė' karžygiai1 džiaūgšmtt įlėtVėria; kad paliko Pildo irto j ė TaByBdjb Vinikas su Mbckum ir kad šiaiįktaip pėr bėdą iŠšilkik'ė redaktoriaus vietoje Vitaitiš! <. Bėt juk tuoą ašmėilis palikti jų vietose socialistai siūlė dar pavasarį-1935 m. Socialistbi sakė, kad dėk srovinių dūly ką kovoti' Susivienijime nėra prasmės. Jie siūlė “nesipešti” dėl kandidatų; bet sutartinai; reng^ (tis prie jubiliejinio seimo ir dariniotiis‘ Susivienijimb labili, miahV Butų’ sustiprinta organizacija nariais ir finUnsafehi Tai ką gi tautininkai laimė- pb, atmesdami tą socialistų pro- pOziciją>? Nu-gi1 nieko.- Status qlio”, kurį' jiė;'nokėjo šūgrialū ti, pasiliko. Pergyvenę didelį kinkų drebėjimą seime, tauti- niiikai1 “Užkariavo” tą patį su- /kiltiteji IbVįį prih* būrio • jie buvo phsUdįyti5 Žbttaitū/

; “The New Leadfer” praneša’, •Radi Massachušėtts*6 Jaunųjų Socialistiį; Lyga savo J&nVenbi1 ijbjė’ priėmė rėždlillcijąt karo kuribfė’ pasitakoria* ;iiž gbnėValį- štrėiką5 karo nibta. Kilus karūi1, da^biūiUkij klašė! tūlosianti* paskelBti1 visuotiną1 streiką tikšlų “dėžoVgaūitabtii “Valdžios jėgals**, o‘ pb to tui*ė- 'siJanti1 sekti’ “čyžtįng*a kova dar- ’Bifiin’lių4 klasės pūfeėjlė dėl po- litiBėš1 galios”.Šitokia. mintis yra gryna uto pija. Jeigu darbininkų klasė; nėra pakaril<amai‘ stipri paimti! ’valllŽią saVd* rankas taikūs* iBieta; t&i yra nesąmone įsivaizduoti; kad ji’ galės tai padaryti, kilus karui. Karui prasidėjus, valdžia visūomet būna stipriausia’. Tai parodė Visų karų! patyrimas. Todėl labai dažnai! valdžios, įiefekusms žmonių5 jritarimo, tyčia prMeda karą/ kad jos galėtų atsigriebti.
*Tbliaūš toje jaunuolių rezo- liucijojb sakomai ~“Basiruošimai turi būt atliktu tęsti socialistinį veikirhą, kaipo požeminį* judėjimą. Šitie pasiruošimai apima paskyrimą naUjų1 v#dų užimti1 vietas tų, kurie bus pasodinti į Į kalėjimą1 UŽ sMVd prieškarinį5 darbą.”

J

į Taigi’ tie jaunuoliai iš anksto planuoja karo mętu įtraukti sc- icialistiis į' “požeminį”, riėlega- ilišką* judėjimą; už kurį'lyderiai! Lūs baudžiami kalėjimu!i Tai’ vaikų1 žaislas: Tik’ gaila’ įkad jisai nėi?a ^nekaltas. Tose1 valstijose, kūrife turi' “antit 'siūdikalistiniuš” įstatymus, už! tokią rezoliuciją organizacijos’ nariai- galėtų; Būt Bėt kadk pai traukti atsakoinyben ir skaudi žiai nubausti.O' bė fo/' šitokia agitacija tai —- vandūb' ant malūno tiems reakcionieriams, kurie reikalai!5- ja, kad butų persekiojami ra* dihališkų' phžValgų žmonės.‘ Jaunųjų ^bčialištų1 Byga vei5* kia po Socialistų Partijos prie- žiūra. JČigu tie- jaįlhuoliai1 Boti Žaisti “tevblihciiiiaiš sąmokslais”, tai1 Norman Thomas tūrėtų juos įspėti, kad Sočiališt^ Partijoje šitokiam “veikimui,; •ne vieta*

Aš girdėjau Šiuos pūsakoji- mūs pri’ė Altaennaiio; Besarabijoj, aiit jurų kranto.Kartą vakarą, Baigusi* riūktl vinuoges, partija, maldaviečitį; su įtariais’ aš dirbai!/ ntiėjo prie jkųų kranto; p’ aš* ir senutė Izergil’ įasilikonie po vėsiu pąuksniu vinuogių krūntib’ :ik gulėdami diir žėmės tylėjome, žiūrėdami kaip1 tirįšta gilumoj1 nakties1 tamsos ir tam1- šioj lapų žalumoj: šešėliai tų •žmonių, kurio nuėjo prie juros. . ■ _ *'. ...< Jie ėjo/ dainavo1 ir juokėsi5/ įvyra!—bronziniai/ su1 dideliais/ j.ubdais ūsais iV taukiais’ plaukais iki' pečių; trumpais švarkais ir plačiomis kelinėmis/ moterys ir mergaitės-— links- mios, lanksčios, kaip vitelės, /m tamsiai mėlynomis akimis/ 
į—taipgi bronzinės. Jų plaukai, ■» šilkiniai*, ir juodi, buvo* paleisti ir^vėjas; šiltas ir lengvas, žaizdamas jais, žvangino* įpintais į juos pinigais. Vejas' plaukė plačia; lygia- sriove, bet5 kartais jis tarsi šoko per kąl .tai nemątoriią, padraikydavo' moterų1 plaukus į iškilusius’ virš jų galvų fantastinius karčius. Tai diailČ' moteris baisiomis ir pasakingomis. Jos ėjo* tolyn nuo mus/ Of naktis ir fantazija rėdė jas vis gražiau-Kas tai grojo ant smuiko... metgžiitČ dainavo minkštu5 kontčaltd; girdėjosi1 juokas... it vaizduote piešė visus garsus’ girliimdh įvairių spalvų' kaš- *pihU, plevėsavusių orė virš* tamsių, paslėptų tamšos, figu- rų* Žmoiiių.Otas buvo* pėrsišūūkęs aštriu juros kvapu ir tirštais žemės gairaiš, netoli1 prieš Vakarą gaušiąį^ siidr.ėgintos lietaus. *Dar ir dabar dūnguje klaidi •Žiojė atskalos dfebesų/ puikių/ keistos išvaizdos ir spalvų, čia —minkšti, kaip durnų! kamuok Ii ai, melsvi ir šviesiai žydrus; < ten—aštrus kaip uolų skevel1 droš, pilkai juodi ar raūsvil Tarp jų švelniai spindėjo tam5- siai-žydrųs dangaus protarpiai, pagražinti auksiniais tru5- pinėliais žvaigždžių. Ir visą tai-—garsai ir kvaphi/ debesys ir žmonės—BuVo' žaVėj ančiai (gražus, bet liūdni, rodėsi pra- idžia4 nepaprastos' pasakosi Viskas būvo> stebėtina ir harmoninga, liet' rodėsi’ šustbjūšiu (Savo ūgy ir mirštąnČiti; kad’ąn- gi mažai’ Buvo triukšmo; g^vo nervingo triukšmo, laikš nuo laiko vis skaisčiau degančio; triukšmo gi; kuris jei ir Buvo; —buvo silpnaš; tankiai nuttu- kdkvo ir viš gČso, nutolidhnias ir perįimdamaš į’ liūdnus deja Vintus pasigailėjimo kodai, lis,

galbūt laimės, kuri taip nesū- 'gaiįdoma ir netikėta.‘ Aš žiurėjau į visą tai ir mariy glinė fantastingi tikjški- ’mai: librėjOŠ paVitsti į dulkę ir tapti vėjo Vfštttf Pešiota; ilo- ’rejos išsilieti šllta; upė po ste- lpą, įsilieti* į jurą ir kvėpuoti* į dangų4 opaline niiglla/ norėjosi1 pripildyti savimi* visą tą< žaVėjančiai-liudhą1 vakarą,., ir kode! tai buvo liūdna.' —Kodėl’ gi tu nėjai su jais? linktelėjusi man galva, paklausė taŠiskai sCnutė Ižėrgil. ■ įaikas sulenkė ją pusiau, įkadaise bŪVusiOš juodės akys imvd* užgimusios ir ašarojo: Jos !šaušass balsas skambėjo be virpėjimo; jlsf Barškėjo, tarsi senutė kUlbėjc kadįais: Kaip dhr ji galėjo kalbėti’!1 ’ —Ne noriU jab į jbk klausimą.• —U!...sėUiaiš gim^tate jųš, rusai'. Nejaukus jUs3 visi1, kaip1 idėmonai... Bijosi' tavęs mdšų mergaitės.;. O’ juk tu jauhaS ir stiprus,... Mėnuo patekėjo- Jo diskaS •bhVo didelis, kruvinai’ raudb- ĮnaS, ir jis* rodės išėjęs iš gilumos šio stepo, kuris savo gyvenime taip daug prarijo žmo gaus mėsos ir išgėrė kraujo, nuo ko turbut ir pasidarė toks' riebūs ir duosūus. Ant mus' krito nerti šešėliai lapų, aš ir senutė pasldėiigėm jais, kaip tinklu; ir jie virpėjo. Iš Stepų, ’į itairę nUd’ mus, pradėjo plhu1- kti debesų šešėliai, persigėrę įnėriiiblib žydėiia* šVibsa ir pasidariusieji labiau permatomi sir šviesesni; Vos* vos pasiekdavo' mus garsai nuo juros: tai verkė smuiką/tai juokėsi mergaitė, tai jaunuolis dainavo lanksčiu baritonu ir visą tai maišėsi su ritmigu Vilnių taš- kejiinu į krantą.'r —Žiūrėk, Štai eina Larra!Aš žiurėjau ten, kur senutė rodė savo drebančia ranka su kreivais -pirštais ir mačiau: ten plaukė Šešėliai, jų Buvo dhūg ir vienas jų, tamsesnis ir tiVŠtėsniš' už' kilus, plaukė daug greičiau ir žemiau kitų, kad'aiigi jis atsimušė nuo debesio, kuris buvo arčiau žemės iiŽ' kilūs ir škri'ejb’ greičiau jų.—Niello tūri1 nėra'! — atsakikli aš.—Tu špūhgesiiiš UŽ iiiane, seiiį. ŽiUi-ėk-, — štai jiš’ tam- sub, bėgo stepu.AKš dar sykį pažiurėjau ir vėl nieko' daigiau įlėpanih^ čiau, kaip šešėlius.—Tai šešėlis! Kodėl tu jį vadini5 Larra?—Dėlto, kad tai jis yra. Jis dabar pasidarė jalV kaip šeše- metas. Jis gyvena’ tuks-
■ ■■ ■  ......................... -■ ■ »

atšakiau aš

tančiiis nietų1, saulė išdžiovino jo kraūją’ ii* katilus; ir Vėjas išnešiojo juos. štai ką gali JMėVas padaryti su žmogum už- jo išdidumą !...\ -—Papasakok man, kaip tas atsitiko! — paprašiau aš senutes; iškalbo' jausdamas Vieną iš puikių, Stepuose sudėtų, pasakaičiųIV ji man* papasakojo tą pasaką/“Daug tūkstančių' metų praėjo įtuo’ tė* laikoj kaip tas atsitiko. Toli1 už jurų, kur juros, ir toj šaly kiekvienas medžio lūpas ir žolės stiebais duoda tiek šešėlio, kiek reikia1 žmogui, liuosai phsislėpti’ jame nuo saulės kaitros, kuri ten .nemielaširdingai karšta.; “štai kokia duosni žemė to- ‘jfe šalyjė.“JTojfe gyveno galingh žmonių gentis, turėjusi galVijus ir imėdŽioklei su Žvėrimis leidusi savė spėką ir narsą1. Jie puotaudavo* po medžioklės, dainavo’ dainas it žaidė sū mergaitėmis, kurios ten buvo gražios kaip ugnis.
. f. f (“Kartą, laike puotos, vieną jų, juodplaukę ir malonią kaip liaktiš, nusinešė nusileidęs iš dangaus atas. Genties vytų paleistos į jį vilyČioš nukrito; gailios, atgal' ant žemės. Tada ntiėjd ieškoti mergaitės, liet* jbs nesuradb. Ir užmiršo ’apife ją, kaip užmiršta apie viską ant žemes.”(Btis daugiau)
Jau- atėjo* žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš LietuvosTai įdomus . gegužės mėn. numeris, kurio turinys yra kaip seka:'Autoritetas ir laisvoji mintis—prof. V. čepinskas. Tautų megalomariija' —P. Audronis.. Iš Britų Indijos gyvenimo— ' prof. p,..Leonas.Įspūdžiai iš’ Leningrado ir Maskvos—Ant. Venclova.1936 metai — Ad» Lastas.Plienas verda — A. Pavilionis.Gabrielės Petkevičaitės— Bites gyvenimas—I. Dekto- raitė ir literatūrinė beb visuomenes veikla. 4Zoologijos tėvas — R. V.Sidabriniai debesys—pTo- feŠL E. TiČliomirov.Ryto debesysItonis;Karas istorijos faktų Šviesoje — M. i Pakalniškis.Apžvalga ir redakcijos straipsniai. 68 puslapiai' — Kaina 45 centai:galima' gauti
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P.’ V: jtmgėlte nev*a nepartinis- žūriialėliš’ “Tauta*’ ahtrame savo numeryje rašo “Kas nuveikta per 1P* metų”. Kodėl tik peV dešlifitį?Lietuva^ phšiškėlbe liėpriklhii- soma 1918 m. Ji pradėjo gyventi, kaip nepriklausoma valstybė; su'savb’atskira'valdžia; 1919’ mi Steigianiasisj Seimas Buvo sušauktas’19Ž0* m.St. Seimui veikiant, buvo su- orgartižubtkš LietuVos respublikos valstybinis aparatas ir bū* Vb priihita žemės reforma, kuri5 šiandie sudaro' ekommiiiiį' ne
priklausomos LibtuvOSi pagrindą. Toliau S BuVb įsteigtas Lietuvos Universitetai ir visas kraštas apdengtas pradinių ir; vidurinių mokyklų tinkliii Lietuva buvo’ apginta nuo’ išorinių priešų. Buvo prijungtas prie Lietuvos Klaipėdos kraštas.Bet “Tauta” to visko nemato. Jaiv svarbu' tiktai tai; kas' įvyko1 pb 1926' m. pėrVersmb.1 ir ji tdos' įVykidš' “aiškina” dūli*- giausia ištraukomis iš Antano Smetonos' kalbų!

Tikras1 lietuvių* taūtofc gyVė*

M

T1 N'NASH VltliE, ■ TENN Tyrinėtojai* egzarthiiūoja sūž'alotą Ted Phillips’o ranką. Phillips yra reformavimo, mokyklos mo- ’kinys.i Po* dešinei’ parodoma’ diržai, kuriais yra plakami1 mokiri ihi.
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Dvi dienos smagiai 
praleista

- Mm

šeštadienj, Amerikos nepri
klausomybes dienoje, Dominin
ko ir Delijos Kuraičių šeima 
smagiai laiką praleido Sand 
Dunes gyriose. Tą dieną {vyko 
jų šeimyniškas piknikas, šeimą 
sudarė p-nų Kuraičių seserys, 
i usseseres, švogeriai jr artimi 
draugai.

Viso piknike dalyvavo dvide
šimt žmonių. ,

Nuotaika buvo smagi. Neap
sieita be žaismių ir dainų. Kas 
tik padora ir gražu, buvo pa- 
i audota smagumo dėliai.

Besilinksminant greit praėjo 
diena. Vakare p-nai Kuraičiai 
savo Buick automobiliais visus 
pargabeno Chicagon.

Ant rytojaus, kurie spėjo pa
silsėti iš po pikniko, buvo už
kviesti į p-nų A. Viskus poki- 
lį, kuriame dalyvavo pp. Kurai
čiai, Mary Kvietkauskaitė, F. 
Bulaw ’r daugelis kitų jų drau 
gų-

Iš viso to aišku, kad p-nų 
Kuraičių giminė linksmai pra
leido Amerikos Nepriklausomy
bės iškilmių dieną.

— Klajoklis.

nėšių kūdikis William ir 8 
mėnesių amžiaus Janavičių 
sūnūs George.

Surado vyrą, bet ne 
moterį

Pirmadienį, liepos 6 dieną, 
į policijos rankas pasidavė 
Edward Freed, 4901 Drexel 
boulevard. Jisai kartu su savo 
moteria Ruth buvo pražuvęs 
porai dienų, kai tapo nušauta 
naktinių kabaretų lankytoja 
p-lė Audrey Valette.

Freed1 paaiškino policija^ 
kad jis buvo susirgęs nervais 
po to, kai sužinojo, kad jo 
žmona yra*ieškoma ryšy‘su 
Audrey Vallette nušovimu. 
Jisai apsistojęs pas gimines. 
Bet kai patyręs, kad policija 
ieško jo ir jo žmonos ryšy su 
tuo įvykiu, tai dabar atsilan
kęs į stotį. Kur esanti jo žmo
na, jis nežinąs*

Policijoj esą. gandų, kad ir 
ieškoma moteris greitai pasi
rodysianti, ir jos laukta poli
cijos stoty dar pirmadienį.

Rasta nudurtas

Suėmė vaikinų už- 
puldinėjusį moteris 

ir mergaites

Tuščiame lote prie 92 gatvės 
ir Woodlawn avenue , rastas, 
nudurtas Albert Fabian 46 m., 
kurs gyveno su savo broliu 
Anthony adresu 639 East 90 
Street.

PITTSBURGH, PA. i Martin Feely, Pittsburgho universi teto instruktorius, ir jo šeima, žmona ir vaikai nežinomo pik-
tedario buvo nužudyti su plaktuku ir durklu ledui kirsti.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba

• 1936 metams: pirm. — J, Svita- 
rius, 4819 Tripp Avė.; pirm pag. 
— Anastazija Bertašienė, 4438 S. 
Sawyer Avė.; nut rašt. — Paul 
J. Petraitis. 3159 S. Halsted St.,

■ Tel. Columbus 10272; turto rašt.
— B. Putrimas, 4586 S. Turner 
Avė.; kontr. rašt — Frances 
Wittis, 4469 Archer Avė.; kasos 
globėja — S .Chiesnienė, 4426 S. 
Whipple St.; kasierius — Helena 
Gramontienė, 4535 S. Rockwell St ; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manlkas. 
2519 W. 43 St., Tel. Lafayettte 
3051; teisėjas — J. Romanas;

e maršalka — J. BalČitis; Bondsma- 
nai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldukas, 4088 Archer Avė.. 
TeL Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Columbus 
10272, A. Saldukas, 4088 Archer 
Avė.. Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas. 2519 W. 48 St. Tel. 
Lafayette 3051; Piliečių Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4088 Archer 
Ave„ Tel. Lafayette 6719. B. Put- 
rimas. 4586 S. Turner Avė.. Tel. 
Virginia 1809.
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali. 2417 W. 43 St.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliuhas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškenas. kas. glob.; Justinas 
Yuškenas. kasierius; Anna Aleliu- 
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt., 4046 So. 
Artesian Avė.. Chicago. Ilk

Mokiniai susirinkę Lind- 
blom technikinė j mokykloj, 
6130 So. Lincoln Street, nema
žai nustebo, kai į jų pamokas 
atsilankė keletas policininkų 
ir areštavo vieną jų draugų. 
Jo vardas ir pavardė: Frank 
Montague 18 m., 1746 West 
66th Street.

Policininkai atsivedė su sa
vim 11 metų mergaitę Emily 
Milos,-5930 So. Wood Street. 
Mergaitė perėjo penkius kam
barius pilnus mokinių, pirm 
negu jį nurodė Frankį Mon
tague kaip vaikiną, kurs už
puolė ją praėjusį penktadienį.

P-nia Elsie Holzrichter, 6252 
So. Marshfield avenue, nese
niai plovė savo kūdikio dra
bužius, kai ją apsvaigino ne
žinomas vyras ir paskui už
puolė. Ji nematė užpuoliko, 
bet ji įvardijo Frankį Monta
gue kaip jauną vyrą, kurs 
mėgino užpulti ją metai laiko 
atgal.

Montague bus parodytas ir 
kitoms moterims ir mergi
noms, kurias moronai pasta
ruoju laiku buvo užpuolę pie
tinėj miesto daly j.

Frank Montague jau praei
ty yra buvęs kaltinamas už
puolimu moteriškių. Jdm tuo
met buvo paskirta probacija 
metams laiko. Dabar jis ir vėl 
bėdoj-

Sakoma, kad dar viena mo
teris, kurios vardo policija ne
skelbia, pažinusi Montague, 
kaip užpuoliką.

Namų rakandų pa
rodos Chicagoj

Chicagoj atsidarė dvi did
žiulės namų rakandų paro
dos. Viena jų laikoma Furni- 
ture Mart patalpose, o kita 
Merchandise Mart patalpose. 
Parodos tęsis porą savaičių. 
Moterims, o ir vyrams šios pa
rodos, be abejonės, bus įdo
mios. Jos, taip sakyti, parodys 
naujausias madas namų ra
kandų ?rity. ... ’ - - '

Šis draugutis neap- 
sižiurėjo

Oscar Merklund, 936 Flet- 
cher Street, sekmadienio va
kare užmigo besisupdamas 
krėsle. Draugutis užmiršo, kad 
jo gerklėj buvo falšyvų dan
tų setas. Kuriam laikui pras
linkus, Oscar pabudo dėl skau 
smo gerklėj. Pasirodė, kad jo 
dantų setas įstrigo prie pat 
nurijimo kanalo. Daktarai pa
gelbėjo Oscarui nesmagumą 
pašalinti.

CICERO ŽINIOS

arba Berwyn. Sekite spaudą 
dėl platesnių pranešimų ir tei
raukitės tarp kliubo narių. 
Kiekvienoj kolonijoj yra kliu
bo atstovai:

Northsidėj — pp. Subačiau
18 g* apielinkėj -r- pp. Da- 

vidauskai.
Bridgeporte — Rimkunas ir 

p-nia Rašinskienė.
Brighton Parke — A. Da- 

vidauskas ir p. Šereivas, o —
Ciceroj tai jau pats centras. 

Čia galima kreiptis iš viso pa
saulio ir reikiamas informa
cijas gauti pas p. Stasiūną, 
1430 So. 48 avenue, kurs yra 
kliubo sekretorius, arba pas 
Ė. P. Deveikį,, 151$ į>o. 48th 
crt., kurs yra kliubo pirmi
ninkas.

raciją likviduoti. Bet tai „ pri
klauso nuo pačių Federacijos 
narių.

N.” Rašė jas

Neapseita be nelai 
mių liepos 4 d.

Pasirodo, kad šiemet L pos 4 
•dienos celebracijose nelaimių 
nestokavo- Visoj šaly tą dieną 
žuvo 441 akmenų. Tai nema
žai.

Vakar buvo pranešta, kad 
ChicagOj įvykę, tik keletas su
žeidimų nuo fejerverkų. O 
pirmadienį ’Pjau. apskaičiuota, 
kad1 tokių' sVižeidimų Cliicdgoj 
buvo per šventes net 64. *

Protokolų rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbininkas Frank Pavi- 
lonis, 10536 Lafayette Avė.; Fi
nansų rašt. Victor Petkus, 44 E. 
104 St.; Kasierius Julius Strumi
las, 11011 Michigan Avė.; Trus- 
tistas Jonas Furgelis, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozefą Linkšus, 
20 W. 107 St.; Maršalka 1—Ado
mas Draugelis, 34 W. 104 St.; 
Maršalka 2—Jonas Schultz, 10325 
Indiana Avė.

Veikiantysis komitetas:
Bruno Petkus, 10742 Michigan 
Avenue.
Stanley Misiūnas, 10409 Wal- 
lace Street;
Al. Kazis, 10617 Edbrooke av. 
Adv. Frank B. Zalatorius, 700 
W. 119 St.
Adolf. Pazarskis, 10621 Ed
brooke Avė.

Susirinkimai laikomi paskutini 
kiekvieno mėnesio antradienio va
karą, 10806 Wabash Avė.

D
2)
3)
4)
5)

;i. t i

Petr. TiŠkevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas česna, 
ir Ida Rocinski. apiek. ligonių.

CONDRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

Lietuviai sužeisti au
tomobilio nelaimėj
Dvi moterys ir penki kiti 

asmenys, jų tarpe du kūdi
kiai, tapo sužeisti, kai auto
mobilis, kuriuo jie važiavo, 
nušoko 25 pėdas žemyn nuo 
Rock Island geležinkelio yia- 
dukto. Nelaimė automibilis- 
tus ištiko anksti pirmadienio 
rytą prie 12 gatves ir Rock 
Island geležinkelio bėgių.

Atrodo, kad sužeistieji lie
tuviai. Sužeistos moters var- • . »■ 
das yra Ursula Janavice 36 
metų, 7233 So. Rockwell st., 
Chicago; sužeista taipgi - p-lė 
Agnės Valakaza 22 m., iš Cus- 
ter, Michigan. ,

Automobilį operavo sužeis
tos moters vyras Joseph Jana
vice. •

Kiti pasažieriai važiavusieji 
kartu su Janavičiais buvo: 
Kazimieras Pažėra, 11121 So. 
Albany -avenue, jo mbteris 
p-nia Pažėra, jų dviejų 11 mė-

Atostogos W estem Electric 
darbininkams.

Kitą savaitę čia užsidaro 
Wcstern Electric kompanijos 
dirbtuvės. Darbininkai gauna 
dvi savaites arba 80 valandų 
apmokamų atostogų.

Kaip paprastai, taip ir šie
met, vieni važiuos atostogoms 
automobiliais, kiti traukiniais* 
Vieni vyks aplankyti savuo
sius, pasilsėti, paviešėti, bet 
kiti, ir jų didele didžiuma, pa
siliks namie. Ir tą porą savai
čių jiems prabėgs taip greitai, 
kad jie nė nepajus. ;

Kurie turi7 namus, tie pasi
daro planus jiems gražinti, 
remontuoti. Jie atlieka gražų 
darbą savo naudai., Bet, žino
ma, yra ir tokių, kurie neturi 
nieko veikti. Tai jie daro biz
nį kitiems.

Tačiau kaip ten nebūtų, va- 
kacijos yra naudingas daly
kas visiems. Bet seniau ar 
taip buvo? Iš paprastų darbi
ninkų didžiuma apie vakaci- 
jas ne nesvajojo, o ir šiandien 
yra dar daug tokius dirbtuvių, 
kurios nepripažįsta jokių va- 
kacij’ų.
Klovainiečių kliubo piknikas.

Ateinantį sekmadienį yr<- 
daug išvažiavimų, piknikų^ 
Tarpe kitų bus ir klovainic- 
čių kliubo piknikas gražioj 
ir parankioj privažiuoti vietoj.. 
Pikniko vieta netoli Stickney

Lietuvių namo bendrovės iš
važiavimas

Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės metinis išvažiavi
mas Spaičio darže, už Kean 
avenue, prie Archer. Vieta vi
siems žinoma, paranki.

Lietuvių Liuosybės namo 
bendrovė yra išleidusi serijas. 
Dešimt dovanų leidžiama lai
mėti* Serijų bilietus galima 
gauti už visai žemą kainą. 
Stengkites įsigyti tikietą ir 
išmėginti savo giliukį. Savo 
atsilankymu į pikniką parem- 
site bendrovę, taipgi paliepis 
bus nauda.
Raudonos Rožės kliubo susi

rinkimas.
Raudonos Rožės Kliubas tU-» 

rėjo pusmetinį susirinkimą lie
pos 3 d., t; y. praėjusį penkta
dienį. Susirinkimas įvyko Lie
tuvių Liuosybės svetainėje.

Kaip vasaros metu, tai na
rių susirinko ne daugiausia. 
Bet susirinkusieji visi atidžiai 
sekė susirinkimo eigą. ,.

Iš pranešimų pasirodė, i kad 
ligonių randasi pora; mirčių 
per pusmetį nebuvo nė vienos. 
Kliuban įstojo du nauji nariai 
jauni vyrai —chicagietis Ste
ponas Urba, kvietkininkas, <ir 
C. Virbickas, vietinis buvęs 
policininkas. Dar buvo du kan 
didatai, bet jie į susirinkimą 
neatsilankė.

Iš jaunuolių veikimo tenka 
pažymėti, kad lošti minkštąją? 
bolę jiems sekasi. Iš 16 lošių 
jie teprakišo tik 1.

Pusmetinė kliubo apyvarta 
buvo $2,375.04. Kliubo turtas 
šiandien siekia $19,800.00.

Narių Raudonos Rožės Kliu
bas turį tris šimtus su viršum. 
Didžiuma — čia augę. Vertetiį 
padidinti ųarių skaičių iki 500. 
O tai lengva padaryti, tik rei
kia noro, nors ir dabar šis 
kliubas stovi pirmoj vietoj 
tarp kitų lietuvių kliubų Illi
nois valstijoj.

Beje, liūdna žinia: yra nu
tarta 3 prieš 2 Kliubų Fede-

Mirė lietuvis sužeis 
tas kai maudėsi

Anthony Daukšas 26 metų, 
835 Wešt 34th place, šeštadie
nį, liepos. 4 d., maudėsi ėžero 
pakrantėj ties 41 gatve. Jisai 
nėrė į vandenį ir galva atsi
mušė į uolą. Jaunas vyr; s mi 
iė pavieto ligoninėj sekmadie- 
nk vakare.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku. 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė — nut rašt., 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI,; A. Rama- 
šauskienė — fin. rašt. pagelb.. 
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasim. 11781 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 

. Avė. — kasos globėjais; R. šniu- 
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė. 
Kliubo susirinkimai ivyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417’ W. 
43rd St.

Šiandie 7 valandą vakare iš 
stoties W. G. E. S., 1360 kilo- 
cycles, įvyksta reguliaris ant
radienio radio programas, ku
rių išpildyme visuomet daly
vauja žymus dainininkai, muzi
kai ir tt. Kas norite tikra: 
smagią valandėlę turėti, patar
tina nepamiršti šios dienos ra
dio programo. .

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr. pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.;„ ---  — .....  , „------ - ,

Rep. xxx.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
UNITED LITHUANIAN AMERI
CAN POLITICAL CLUB 9th WARD 
Valdyba 1986 metams:'

Pirmininkas Povilas Baręheack, 
34 Ė. 100 PI.; Pirmas vice-prez. 
Zigmas Kalis, 12217) S. Halsted 
St.;;.; ...........
Jankauskas.

Antrasis vicė-prez. Pranas 
iuskas, 805$ S. Racine Avė.; 
.....Įllli.i^įi , .Į..»į i.|.i»..i,W^MI..iii iii............. iii 'ui ii i.ljU

Siunčiam Gėles Telegrama | Visa* 
. Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuviųjJDirektoriail
■ 't r;.........................

JUOZAPAS

REPublic 8340

VYTAUTAS PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 4 dienų 5 vai. vakaro, 
1936 m., sulaukės 19 metų am- 
žiaus, gimęs gruodžio 8, 1936, 
Steger. III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvai Kazimieras ir Magdale
na, du broliai Danielius ir Al
bertas ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3801 Pulaske St., Indiana Har- 
bor, Indiana, tel. East Chica- 
1369.

Laidotuvės ivyks liepos 8 d., 
9 vai. ryto iš namų j šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines. •

Visi A. A. Vytauto Pauląus- 
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. -■

Nuliude liekame,
Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Julius Prusiecki.

LIETUVIŲ ' NAMŲ SAVININKŲ 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkas, 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — pagelbininkas 
3120 Lituanica Avė.; Stanislovas 
Kunevičia — nut. raštininkas. 
3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finansų raštininkas. 
3144 S. Walace St.; Jonas Matė- 
junas — kontr. raštininkas, 3400 
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka. 
3130 S. Halsted St. *

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rųšies radio. Darbą garantuo
jame 
mas.

ant metų. Dykai apskaitliavi 
Pašaukit mus

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
r 1708 West 63rd Street

Hospitai
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams ® Ufuf

.......*4500
Akušerija na- $1 IvAfl
Medikalė egzami- .

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

1900 So. Kedzie Avė.

Tet Republic 8492

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė, 

Chicago, I1L

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

PRALEISK
VAKACIJAS

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

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare. •

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

21st Place Tavem & 
Restaurant

Stėkai, porčepai ir kiti šilti valgiai.
Bismark alus, geros rųšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios • 
rūšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi gaminame kasdiena Šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžių, o šeštadie
niais Bar-B-Q veltui. Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
toju. Savininkai
Louis ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inn
Musu užeigoj .visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laiką praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

SUSIRINKIMAI
L.D.D. 4 Kuopos mėnesinis susirinkimas ivyks Burencko Svet., 

2244 W. 23rd PI., trečiadienį, Liepos 8 d., 8 vai. vak. Visi 
nariai prašoma būtinai dalyvauti, nes bus delegatų praneši
mas iš įvykusio Clevelande Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Demokratijai atsteigti nutarimų. Taip pat bus tar
tasi ir dėl pikniko, kuris įvyks rugpiučio 9 d. Dambrausko 

Farmoj, irgi apie išvažiavimą liepos 19 d. į J. C. farmą prie 93 
ir 62 avė. — A. Dainis, Sekr.

Bridgeporte Dr-stės Palaimintos Lietuvos pusmetinis susirinki
mas įvyks Liepos 8 d., 8 vai. vak., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Malonėkite laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. — Vaidyba.
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PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADS

Tada U. S. valdžia

Pavieniams as
■ i ‘ **•

CLASSIFIEDADSayings

(Bus daugiau)

Jau

2324 South Leavitt Street, Chicago, III.
I 2 i

Senas Petras,

office fund St. Gauden’o

$93316.82

TOTAL ASSETS

COAL

TOTAL LIABILITIES
Liepos

Chicagos par

DIRECTORS

Rakandai-Itaisai

62016.82
31100.00

$5.25
5.50
4.25

Pamatykite 

*_SONS
CALumet 5289.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Parašyta lengva Kalba, įdo
miai Šeimynoms, kurios abe
joja dėl vietos liuošlaikiui pra
leisti, geriausias vadovęlis. O 
ir šeimynoms, kurios trokšta,

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

Standard Federal Savings and 
Loan Association of Chica
go, 2324 So. Leavitt St.

Contingent reserve ............. ........ ...... ......
Real estate reserve .......... ........... ...........
Federal Insurance reserve ............. ..........
Reserve for income collected in advance

Tabako Krautuvės
Tobacęo Stores

jo net ir laike depresijos divi
dendus mokėti. , v

Prie tokios stiprios ir atsa
kančios finansinės įstaigos net 
garbė prigulėti.

Valdžia irgi savo pinigus čia 
deda.

Financial
Finansai-Paskolos

$125.00 
vertes 
$29.50 
setas. 
$39.50 

importuotu 
i- 

$12.50

Antano Stuko gimi 
mo dienos parė

Greitas 
patarnavimas

arba 63-čios

pirma 
$49.50 

jusu senus

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 

i Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

įsigyti brošiūrą

PARSIDUODA Tavern, biznis iš
dirbtas gerai. Priežastis pardavimo 
—turiu .du biznius. 2113 So. Hals
ted St.

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

Pirmadienį, liepos 6 dieną, 
Naujienas atlankė viešnia ka
nadietė, p-nia Yokubynienė iš 
Toronto, Canada, ir jos pussese
rė p-nia Oną Steponaitienė iš 
Gary, -Indiana

1929 metais šios draugijos 
turtas buvo virš $600,000. Nuo 
to laiko iki 1934 draugija išmo
kėjo šėrininkams iki $300,000 ir 
neturėjo užvilktų jokių mokes
čių. Reikalaujantiems mokėjo 
pinigus per visą depresijos lai-

Situation Wanted 
Darbo Ieško

GERA PROGA nupirkti taverną 
pigiai; kampinis namas, geras biz
nis. 4301 So. State St,, Chicago.

JUSTIN MACKIEVICH,
MICHAEL JASNAUSKAS, 

ADAM BARTUS, " 
S. A. SZYMKEWICZ, 
. HELEN KUCHINSKAS, 

LEONAS GINIOTlS, 
DIONIZAS JANKEWICIUS

ZENON POCIUS, 
BRUNO SHUKIS.

PARSIDUODA groserne ir mar- 
ketas, taipgi dvieju aukštu budinkas 
125 pėdų frontu, prieinamai. Geo. 
O. Mannel, 9984 Vincennes -Avė., 
City.

AUKUOJA plytų budinką. 3 fla- 
tai. 1 krautuve. 2 karų garažas, 
4850 Princeton Avenue. teisingą pa- 

i. Savininkas -T. 
Bitter-

L ‘ j. Atdara, vakarais 
iki 10 v. Daugiau už jūsų pinigus

...... r. $879,771.12
$18,840.90
191,430.22
669,500.00

2-FLATIS. beismentas, viškos, 
mainys i praperte ant North ar 
West sidės. .Savininkas 1111 W. 59th 
Street.

Totai ........................
Bonus for installment thrift shares
Undivided profits ...........................

.... $1,195,157.85 

.......  50.00 

........... 17,000.00 
..... . ... 6,987.08 
...... .......8,945.80 
........... 2,396.00 
........... 93,316.82 
$200.00

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN’....
LUMP OR EGG
SCREENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai: 

nauji arba yartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5814 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. 1

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Dvidešimt septyni metai at
gal, sausio mėnesį 1909 metuo
se West Sidėje susirinko lietu-' 
vųi būrys ir suorganizavo D. 
L. K. Gedimino Skolinimo ir 
Būdavo j imo Draugiją. Tuo 
vardu ši finansinė įstaiga va
dinosi iki 1934 metų.

Liepos 2 dieną tapo palaido
tas Lietuvių tautinėse kapinėse 
Pranciškai šliažas, kurs mirė 
tragihgai birželio 29 dieną, su
laukęs pusės amžiaus ir Ame
rikoj išgyvenęs 30 metų.

Paliko nubudusią moterį So
fiją, tėvų pavarde Užaitę, du 
sūnūs Aleksandrą ir Albertą, 
dvi dukteris Anną ir Sofiją, ir 
daugiau giminių Amerikoj ir 
Lietuvoj. > '

Kadangi velionis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus ir turėjo daug 
draugu, tai į jo laidotuves su
sirinko gražus būrys žmonių, 
kurie suteikdami paskutinį pa
tarnavimą palydėjo jį į kapi
nes. .

Patarnavo laidotuvių direk- 
tprius S. P. Mažeika.

—‘ Senas Petras.
PARDAVIMUI tavernas, seniai 

išdirbta vieta, renda pigi, ant vietos 
kambariai gyventi. 944 W. 35th PI.

40c. Viso pasiųsta minėtoms 
kapinėms $15.

Visiems didelis ačiū.
— Dėdė V. Vaitiekūnas.

REIKALINGA SHEARMANO ir 
dar dviejų žinančių viską apie vy
rus, kuriė gali sortuoti geležis, dir
bti junk yarde už miesto ribų. 
Kreipties po 6. I. LEVINE, 
3234 West 63rd Placę. Republic 5261

NAMU SAVININKU AT YDAI- 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis; Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642* West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 mot

PARSIDUODA tavernas 208 W, 
47th Street.

OFFICERS 
JUSTlN MACKIEWICH 

President 
MICHAEL JASNAUSKAS, 

First Vice-President 
ADAM BARTUS, 

Second Vice-President 
S. A. SZYMKEWICZ, 

Treasurer 
HELEN KUCHINSKAS, 

Secretary
JOHN T. ZURIS, < ' 

Attorney

. GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus Ant mortgičiu- 
UŽrašom visokios rūšies apdrąudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Anglys! Anglys!
Jei .jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kainą ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

P-nas Kežas aplankė daug 
vietų konvencijos laiku. Viena 
tų vietų; kup jam labiausia pa
tiko, tai Jackson, Mich. P-nas 
Kežas yra r labai’ patenkintas 
įvykusia konvencijai? savo ke
lione; ■

Totai ................................... ............... $879,771.12
Advance from Federal Home Loan Bank of Chicago ............ 197,275.00
Dividends not yet disbursed .i............................................... „..10,931.31
Mortgage loans in procesą ...........................................    139,461.58
Accnied interest on loans ............................................... „..... 2,780.28
Accounts payable .........         1,988.70
Reserves ..................   ....'......................... -..i....... 86,042.86

$30,512.69 ■, 
18,704.06 

2,013.02 
. 34,813.09

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS. visokio didžio su Coli Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les', registerius ir iče baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. 7_. Y“ 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM 2 “
STORE F1XTURES 

1900 S. State Si.

BRIGHTON P ARK. 
sugrįžo j Chicagą Peopks Fur
niture Manuf acturing Company 
generalis menedžeris M. T.'Ke
žas iš Sparton Refrigerator and- 
Radio konvencijos, kuri įvyko 
Jackson mieste, Michig.»n val
stijoj.

Iš pasikalbėjimo su p. M. T. 
Kežu teko patirti, kad yra di
delis progresas padarylas toj 
šakoj, kurią atstovavo i < Ke
žas, ypač Sparton Refrigerator 
and Radio kompanijos išdirby- 
stėj. šios išdirbystės vėliausios 
mados produktus galima rasti 
,Peoples Furniture kompanij os 
krautuvėse, 4177-83 Archer 
avė., 63 gatvės krautuvėj, Mar- 
ouette Parke.

kad jų vaikai nepradėtų eiti 
šuntakiais, puikios inforlnacb 
jos, kaip vaikai savo jauną 
energiją gali smagiai ir nau
dingai, suaugusių žmonių prie
žiūroj, pavartoti.

Kalbamą brošiuraitę išleido 
Chicagos parkų distriktas. 
Parkų-'distriktas suteikia bro
šiuraitę veltui knygynams, 
mokytojams ir visuomenės or
ganizacijoms 
menims ji kaštuoja tik, dešimtį 
centų. Dešimt centų — mažiau 
nei kiekvienas iš musų išmo- 
.kame kasdien cigaretėms I 

' v 1

Norintieji 
gali gauti ją pasiųsdami 10 
centų pa v. stampomis sekamu 
adresu: Chicago Park District, 
Administration Building, Burn- 
ham

Turtyit dėlto Šios finansinės 
įstaigos ir yra dabar toks mil
žiniškas augimas.

Nuo Oętober 1, 1934 iki July 
1 1936, Staridard Federal Sav
ings and Loan Association of 
Chicago turtas padidėjo iki 
$ęi,O0O,OOO. O dabar jos tur
tas siekia virš $1,300,000. (žiū
rėkit jų atskaitą šios dienos 
Naujienose).

Beikią prie viso to pažymėti 
dar vienas svarbus dalykas. 
Nuo pat susiorganizavimo ii 
perorganįzavimo šios . sėkmin
gos finansinės įstaigos, vado
vybėj buvo ir yra visiems ži
nomas p. JUSTIN MACKIE- 
WICH. Per dvidešimt septy
nis metus p. Justin Mackie- 
wicz dabojo ir augino šią drau
giją kaip savo kūdikį. Užtai 
gal būt daugiausiai ir turėtų 
būti visi dėkingi p. Justinui 
Mackewich,itfi, kad jis sugebė-

1933 metais Jungtinių Vals
tijų kongresas išleido įstatymą 
organizavimui Federal Loan 
įstaigų. Ir tas valdžios įsta
tymas rodo, kad pinigai šito
kiose įstaigose turi Imti apdrau 
sti kiekvieno asmens iki 
5,000 per Federal Savings Loan 
Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C. ■' ' .

Gerai stovinčias tokias fi
nansines įstaigas valdžia pave 
lijo pervesti į Federal Savings 
and Loan Association. October 
1, 1934, ši draugija padavė ap
likaciją federaliai valdžiai. li
po valdžios nuodugno ištyrimo,

kų ir ’ parkelių yra net 134. 
Kiekvienas jų atlieka naudin
gas miesto gyventoj ame funk
cijas arba užduotis. Apie tai 
dar pakalbėsiu viename kita
me straipsnely, šičia gi pri
minsiu apie brošiuraitę, kuria 
dalinai pasinauddjau straips
neliams apie 
•kus.

Kalbama brošiuraitę vadi
nasi “Handbook. of Chięago’s 
Parks”. Ji susideda iš 60 nedi
delio formato puslapių. Pilna 
netik statistikos faktų, bet ir 
paveiksiu, jų tarpe — lietu-

PATAISYK STOGĄ IR 
. RYNAS DABAR
Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

rado šią draugiją 100% gerą. 
Tada U. S. valdžia išdavė čar- 
terį operavimūi biznio kaipo 
STANDARD FEDERAL SAV
INGS ahd LOAN ASSOCIA- 
HON of CHICAGO. ■

Tuo laiku šios perorganizu
otos draugijos turtas buvo 
$350,000 ir turėjo rezervo apie 
$80,000.
patarė išmokėti 2% ekstra di
videndų. ,

Tai buvo vienatinė tokia fi
nansinė įstaiga visoj Ameri
koj, kuri galėjo išmokėti eks
tra dividendą po depresijos lai-

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

RECEIVERIS AUKUOJA namus, 
apartmentus. Visų šaižu. Kainos. 
Rakai. Kambarys 1604. 228 N. La- 
Šalie Street.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
Phone Canal 1678-9

čia visuomet gaus ge 
patarnavimą.

— Antanas.

VIEŠAS PRANEŠIMAS 
šiuąmi pranešu visiems, kad Onai 

(Anne) Račkauskienei, 726 . West 
18th St., Chicago, UI. niekas nieko 
neduotu ant mano vardo, Leono Rač
kausko (Louis Rachkauskis), nes aš 
nųq 8 dienos liepos, 1936 metų ne
atsakau už jokias bilas arba pas
kolas.

L. RACHKAWSKIS
733 West 17th Plac.e., Chicago. III.

. '(Tesifiys)-• . ..
Žymieji trobinii Lincoln

' parke
Stambus konservatyvios iš- 

žiuros trobėsis Liricoln parke 
yra Chicagos mokslo akademi
jos patalpos. Ne tiek pats tro
bėsis reikšmingas, kiek rolė 
draugijos, kurį jį palaiko, Chi
cagos kultūrinio1judėjimo ank
styvose dienose.

Sutverta 1857 metuose ši 
draugija skaitosi seniausia 
mokslininkų organizacija Chi- 
cagoj- Jos patalpose surinkti 
eksponatai liudija, kad ji yra 
atlikusi stambų Amerikos 
mokslo pionierių darbą.

Chicagos’ mokslų akademi
jos patalpos yra atdaros pu
blikai kasdien. Paskaitos įvai
riose mokslo šakose skaitoma 
rudens ir žiemos metų sek
madienį 3 valandą popiet.

Kitas reikšmingas trobėsis 
Lincoln parite tai naujosios 
Chicagos istorinės draugijos 
patalpos. Visokį ‘ dokumentai, 
visokios knygbš it manuskrip
tai liečią ChicAgoš it jos apie- 
linkės praeitį ir, dabartę čia 
kolektudta ir dabar tebękolek- 
tuojama. Ghica^bs istorinės 
draugijos knygynas ir archy
vas yra turtinghhišias pavie
nis šaltinis infbrrii’bcijoms apie 
Chicagą ir Illinois valstiją.

‘ ■■ /

; Lincolno stovyla
Teko jau mffiėti Lorado 

Taft’o monumentas “Laiko 
fontanas”, kurs yra! pastatytas 
prie Washingtbn parkoj

Lincoln parkas taipgi turi 
gaišią stovylą
.“Linčolną”. ši sto^y^ buvo ati
dengta 1887 metais.

Washingtonas ir Lincolnas 
— du žymiausi Amerikos did
vyriai. Pradinės mokyklos vai
kai jau žino tai. Washingto- 
ną, šalies tėvą, sakysiu dau
giau garbina patentuoti patrio
tai. Lincolnas, ir kaip asmuo 
ir kaip politikas, atrodo,’ arti
mesnis liberalų arba pažan
giųjų sielai.

Lincolnas yra skaitomas 
kaip vergų paliuosuotojas. Už 
vergų paliučsavimą jam ati
duodama didžiausias kreditas. 
Tačiau žymus Apierikos isto
rikas Charles Beard mato Lin
colno didumą greičiau jo pa
kantoj, jo minčių Blaivume ir 
artimo nelaimės atjautime.

Platesnes informacijos apie 
Chicagos parkus

Iki šiol kalbėjau apie Grant, 
Jackson ir Lincoln parkus.

DAUGIAU UŽ JUSU PINIGUS 
Mes garantuojame jums 40% tikrų 
sutaupų persitikrink ir palygink 

pats. Be imokėjimo. 
20 mėnesių išmokesniui.

4 kambarių {rengimas .....
Moderninis parlor setas, 

iki $135 ..................................
Moderninis miegkambario 

vertes iki $150 ...........
Didelis pasirinkimas 

kaurų $10.00 ir aukščiau. Twin stu 
dio couch ___

Nauji springsų matrasai $6.00 ir 
aukščiau. Puikus francuziškai pa
puoštas miegkambario setas 
$189, ‘ dabar ................

Liberali nuolaida už 
baldus.

UNITED FURNITURE MART 
746 East 47th Street 

Insipildyk adresą,

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas turės pusme
tinį susirinkimą liepos 10 d. 
7:30 vai. vakare p. J. Juškos 
(Holliwood) svetainėj.

Kviečiami visi nariai atsi
lankyti, išgirst raportą delega
to, buvusio Clevelando kongre
so Demokratinei Tvarkai Lie
tuvoj atsteigti ir kitus naujuos 
sumanymus apsvarstyti.

šis kliubas, kaip jau pir
miau buvo minėta, sudarė 
$12.60 naudai Žagarės Laisvų 
kapinių. Kad padaryt ligią su
mą $15.00, tai dar paaukavo 
šie draugai: A. Rimdžius $1, 
Vladas Bubelis $1 ir J. Danta

$86,042.86
...... 166.49
...... ......... 5,436 21

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIU
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

.' ■ '.A 4329-
809 W. 35th St. Yards 4330

$1,323,853.55
• ' ■’'.-,į* ** i ’ t •/*

Semi-Annual Statement of Condition as of
June 30, 1936

Safety of accounts in this Association is insured up to $5000.00 per account by the 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, D.,C.

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT

LIABILITIES
Shareholders’ Interest ........................ ..........

Installment thrift shares .............
Optional savings shares ................
Full paid income shares ...... ........

Šis tas apie Chicagos 
parkus

18 g. APIELINKfi,
4 dieną plačiai žinomo chicą- 
giečiamtf tavernos ir valgyklos 
savininko, t Antano Stuko, 701 
West 21 place, įvyko gimimo 
dienos parė. Kadangi pp. Stu- 
kai yra draugiški žmonės, tai 
ir į jų puotą susirinko gražus 
būrelis faip lietuvių, taįp kita 
taučių. Visi prie skanių/užkan
džių, pagamintų p-riios Stukse
nęs, ir gėrimų, o taipgi muzi
kos smagiai vakarą praleido.' 
^ Visiems atsilankiusiems sve
čiams ir viešnioms pp. Stukai 
taria širdingą ačiū.

— Senas Petras.

r - ’ ASSETS’• ■
First mortgage real estate loans ........ .........
Share loans ....................................... -..........-.......
Stock in Federal Home Loan Bank of Chicago 
Real estate owne$ .......... ............. .......................
Real estate sold on eontract ...............................
Furniture and fi^tures ............................... .
Cash .........  1...

t

On band- 
Om deposit 

Metropolitan State Bank .
> Federal Home Loan Bank

RAKANDAI — 4 kambarių . .___ .
kandai už $25—Palieka miestą. Ed- siūlymą neatmesiu. 
wards Apartments, 4335 Vista Ter- Mack, 903 Buena Avė., tel, 
race. >• sweet 4079. . ’ /

Joniškiečių Kliubo 
Susirinkimas

Aišku, kad šia įstaigą kiek
vienas pasitiki.

Kas nori savo pinigus sau
giai taupyti arba, reikalui 
esant, pasiskolinti, gali krėip* 
tis į Standard Federal 
and Loan Association ęf Chi 
cago. 
riausį

Farms for Sale
, Ūkiai Pardavimui

160 AKRU FARMA, atakas, ma
šinerija, budinkai, B. Olszewski, 112 
114th Avenue—East. Ashland. Wis.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys su vi 

sais patogumais prie lietuviškos šei 
mynos —Bridereporto 
apielinkčj. Praneškite laišku nevė- 
liaus kaip subatoj. 2036 Indiana 
Avė., Room 30. M. Kazwell.

PAIEŠKAU DARBO kaipo jani- 
torius prie namų, restauranto, Ta- 
verno arba pekarnės. A. Trijonis, 

3263 So. . Morgan St.
‘ » Į .1. ■<>,.»

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Personai
Asmenų Ieško__________

IEŠKAU apsivedimui moteries ar 
merginos ne senesnės 35 iki 40 me
tų amžiaus, ne pijokės ir mylinčios 
prie biznio. Atsišaukite laišku. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 
No. 473.

Building Material: 
Statybos Medžiaga

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS, 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
Sž pėda ........................................... lc

faujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdų ................... $2.20
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip ..... ......................  M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainių pėdų .........   $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, ’Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliavinių, 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.




