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72 žmonės mirė 
dėl karščių

Karščiai ir sausra pridarė bent $30,009,000 
nustolių centraliniams vakarams

CHICAGO. —- Dideli karš
čiai, kurie jau' kurį laiką ke
pina centralinių vakarų val
stijų derlingas lygumas, nai
kindami pasėlius, pridaro, kaip 
apskaitoma, mažiausia už $30,- 
000,000 nuostolių ūkininkams.

Per paskutines kelias die
nas nuo karščių centralinėse 
vakarų valstijose žuvo ma
žiausia 72 žmonės.
i Blogiausia, kad pabaigos 
tiems karščiams ir ilgai saus 
rai dar nematyti.

Del sausros ir numatomo la
bai menko derliaus/ javų kai’ 
nos Chicagos biržoje nepaliau
ja kilusios.

Karščiai pasiekė ir pačią 
Chicago, kuri kenčia nuo jų 
antrą dieną be matomos grei
tos pagelbos.'

Bet labiausia sausra ir karš
čiais yra susirūpinę ūkininkai, 
kuriems gręsia visiškas Simai-, 
kinimas.

Centralinių vakarų ukius ap

Naciai boikotuoja 
tautų sujungęs ko- 

misionierių

BERLYNAS, liepos 8. — Na
cių valdžia Danzige jau pra
dėjo boikotuoti tautų sąjun
gos komisionierių Lester, kad 
tuo priversti jf apleisti Danzi- 
gą. Jis nebus kviečiamas i 
jokius oficialius parengimus, 
nebus duodama jam jokių pra
nešimų, ir nebus atsakinėjama 
j jos raštus.

Uždarė socialistų laikraštį
Tęsdami savo politiką, sie

kiančią pasmaugti opozicijų, 
naciai uždare Danzige trims 
mėnesiams socialistų dienraštį 
Volkstimme. Tai yra vienuo
liktas to laikraščio uždarymas 
į tris metus. Per tą laiką jis 
buvo uždarymas vienus metus, 
5 mėn. ir 24 dienas.

Kad parodyti savo “bešališ
kumą” naciai vienai dienai už
darė ir katalikų laikraštį.

Lenkai pradeda gailėtis savo 
nusistatymo.

Paaiškėjus, kad Danzigo na
cių nusistatymui pilnai pritaria 
ir pats Hitleris, jau* ir lenkai 
pradeda galėtis savo perdaug 
didelio susiartinimo su Vokie
tija. Jau ir jiems darosi aiš
ku, kad Vokietija taikosi visai 
pasigrobti Danzigą.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
Lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra; tiek pat karšta.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj buvo 93°. 
(Bet airporte ir "kitose toliau 
nuo ežero esančios vietose 
karštis buvo pasiekęs pavėsy 
105°).

Saulė teka 5:22, leidžiasi 
8:27.

nyko ir kita nelaimė — žiogai, 
kurie baigia naikinti viską, ką 
nespėjo sunaikinti sausra.

Kadangi viskas yra išdžiuvę, 
tai daugely vietų siaučia miš
kų gaisrai, kuriuos tankiai pa
dega neatsargus pravažiuoto- 
jai, numesdami degančius ci- 
garetus ar degtukus. O She- 
ridan, Wyo., trijose vietose pa
degė miškus užėjusi be lie
taus perkūnija.

Skelbiama, kad nukentėju
sią nuo sausros srytį šį rudenį 
mano aplankyti pats preziden
tas Rooseveltas savo akimis 
pamatyti sausros, žiogų ir karš
čio nuteriotus laukus.

Kuomet Chicagoj ir centrali
niuose vakaruose yra, taip sa
kant, “karšta kaip pragare” 
tai rytinėse valstijose yra ga
na vėsu. Nėra karščių ir pa 
čioše pietinėse valstijose, o San 
Francisco riet ir. gana šalta. 
Ten šiluma isiekia tik 66, laips
nių. į

Bet dabar lenkai vieni ne- 
drysta veikti, o užsienio pasi
tikėjimu yra praradę. Pačia
me kabinete yra pasidalinę nuo
monės. Bet veikiausia visi su
tinka, kad dabar nėra progos 
veikti, kol Vokietija neprade
da atvirai laužyti Lenkijos‘tei
sių Danzige.

Anglijos valdžia pra
šys $100,000,000 ap

siginklavimui
LONDONAS, -liepos 8. — 

Valdžia pranešė atstovų butui, 
kad ji paprašys paskirti dar 
$100,000,000 ar daugiau padi
dinimui Anglijos apsiginklavi
mo. Tokiu budu Anglija eina 
prie to, kad šiemet apsiginkla
vimui ji išleis virš $1,000,000,- 
000.

JOLIET SUSILAUK? 
ĄLAUS.

JOLIET, III., 1. 8. — Joliet 
pergyvena didelio džiaugsmo 
dieną, nes dabar gali per šiuos 
karščius numalšinti savo troš
kulį, kadangi alaus išvežiotųjų 
streikas užsibaigė.

LAKEWOOD, N. J., liepos 
8. — šiandie multi-milionie- 
rius John D. Rockefeller, gal 
turtingiausias žmogus Ameri 
koje, sulaukė 97 metų am 
žiaus. Jis dar tikisi sulaukti 
ir 100 metų, nors ir dabar jis 
yra tik šešėlis žmogaus. 

.Jį r *

KEWANEE, III., liepos 8. - 
Ben Williams, negras WPA. 
darbininkas, kuris nesenai 
tiesdamas gatvę sudėjo į vie
ną dieną 27,000 plytų, pereitą 
savaitę sumušė savo rekordą 
ir vieną karštą dieną, kada 
karštis siekė virš 90 laipsnių, 
sudėjo 36,519 plytų į pusaš- 
turtos valandos. 12 padėjėjų 
vos spėjo jam nešti plytas. 
Viso sudėtos plytos svėrė 120 
tonų. Kontraktoriai skaito, kad 
labai daug padaroma, jei su
dedama į dieną 15,000 plytų.

SAN FRANCISCO, CAL. — Eugene Kratzer, “žmogus, ku
ris grįžo iš numirusių”. Jis buvo nusinuodijęs, bet daktarams 
pasisekė jį atgaivinti. Jis sako, jog mirimo procesas buvęs labai 
lengvas, — “užgesusios šviesos”, tai ir viskas; , <
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90 dienų kalėjimo 
įsigėrusiam automo

bilistui
CHICAGO. — Teisėjas Nor- 

myle pirjriį kartą pritaikė 
Dempsey Moncur<e Bell, §6 m., 
iš Oak < Park, hariį’ uosius valsti- 
jos įstatymus, einant kuriais 
antrą sykį sugauti važiuojant 
įsigėrę automobilistai turi bū
ti teisiami nemažiau 90 dienų 
kalėj iman.

Tokios bausmės Bell ir susi
laukė, kai jis tapo sugautas 
girtas važiuojant svetimu au
tomobiliu, kurį jis buvo apsiė
męs pataisyti. Bet gavęs pi
nigų taisymui jis už juos išsi- 
gėrė ir sumanė pasivažinžti 
automobiliu. '

Pasirodė, kad Bell buvo bau
stas prieš porą metų irgi už 
važiavimą įsigėrusiu ir todėl 
dabar susilaukė aštrios baus
mes, kaipo nepataisomas nusi
dėjėlis.

Keli kiti automobilistai irgi 
gavo kalėjimo už neatsargų va
žinėjimą, ar už tai, kad važia
vo įsigėrę ir įvažiavo į kitus 
automobilius.

Dar 9 arabai nukau
ti susirėminiuose 

su anglais
JERUZOLIMAS, liepos 8. —- 

Laike pastarųjų 36 valandų 
arabų susirėmimuose su Ang- 
lijos kariuomene ir policija de
vyni arabai liko nukauti, 
o trys kareiviai ir du žydai 
sužeisti. a

Delei atsinaujinusio arabų 
siautimo, anglų kdmisionierius 
Wauchope išleido aštrų pri- 
grumojimą arabams, kad jei 
jie nenurims ir nepaliaus savo 
kruvinos kovos prieš žydus, tai 
anglai pradės prieš arabus 
griežtą ofensyvą.

Italai keršys ethio- 
pams

RYMAS, liepos 8. — Italija 
pasiuntė karo lėktuvus “masi
nei atgiežai” to Ethiopijos diš- 
trikto gyventojams, kur buvo 
nužudyta mažiausia ketui i Ita 
lijos lakūnai.

5 žuvo eksplozijoj 
arsenale arti Lon

dono
i i ' • k V ., ai * —-■

LONDONAS, liepos 8. — 
Eksploziją /ištiko tyrinėjimo 
departamente Woolwich arse
nale j užmigdama penkiš žmo
nes, jų tarpe vieną departa 
mento viršininką.

šis arsenalas yra vienas di
džiausių v Anglijoj. Valdžia 
slepia eksplozijos priežastį, 
taipjau dydį padarytų arsena
lui nuostolių. ' . "

NEWARK, N. J., L 8. — 
Bankas, kuris užsidarė prieš 
50 metų, būtent, 1886 m., ir 
nuo to laiko buvo receiverio 
rankose, dabar yra prisiruošęs 
atmokėti -pinigus savo depozi- 
toriams.

• ;' 1 ( i.

Zautner (žemai), kuris nušovė 
savo darbdavį George Ruther- 
fordą. Nušovęs darbdavį už tai, 
kad tasai paleidęs; jį iš darbo.

30 žmonių sužeista 
streiko riaušėse

CINCINNATI, O., liepos 8. 
— Remington-Rand komp. 
bandant įgabenti streiklaužius 
iškilo riaušės, laike kurių vie
nas kompanijos busas liko su
degintas, kitas sudaužytas, o 
trečias pasislėpė kauntės teis
mo kieme. Susirėmime lengvai 
sužeista daugiau 30 žmonių.

Kompanija po to paskelbė 
uždarysianti vienai dienai dirb
tuvę, kad nebūtų priežasties to
limesnėms riaušėms.

Ex-tareiviai keičia 
bonus į pinigus

WASHINGiTON, liepos 8. — 
Nors ex-kareivių bonai ir ne
ša 3 nuoš. palūkanų, bet juos 
gavę ex-kareiviai skubiai bo- 
nu*s keičia į pinigus, taip kad 
pėr pirmas tris savaites nuo 
bonų išelįdimo, jau iškeista į 
pinigus yra $988,786,800 ver
tės bonų.<

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 
8. — Al Capone, garsusis Chi
cagos gangsteris, kuris kalėji
me visai sužlego, busiąs greitu 
laiku iškeltas iš Alcatraz kalė
jimo į saugesnį McNeil salos 
kalėjimą, nes vietos kalėjime 
jam nepaliauja grūmoję ir jį 
puldinėję kiti kaliniai.

Federalinė valdžia 
patvirtino Illinois 
pensijų įstatymų

SPRINGFIELD, III., liepos 8. 
— Gub. Homer paskelbė, kad 
federalinė socialės^ saugumo ta
ryba Washingtone patvirtino 
naujuosius Illinois senatvės pen
sijų įstatymus. Todėl dabai 
prie mokėjimu seneliams pen
sijų prisidės lygia suma ir fe
deralinė valdžia, taip kad se
neliai gaus dvigubai didesnes 
pensijas, negu jie gauna da
bar.

James Maurer pasi
traukė iš Socialis

tų partijos
READING, Pa., liepos 8. — 

Pasmerkdamas “palinkimą prie 
komunizmo” dalies Socialistų 
partijos vadų, Jomes H. Mau
rer, per 40 metų buvęs uolus 
socialistų ir darbininkų unijų 
darbuotojas, vakar pasitraukė 
iš partijos.

Nors jis ir toliau balsuosiąs 
už socialistus, jis negalys pasi
likti nariu partijos, kurios va
dai, “kur tik galima paliko at
daras duris įsileidimui komu
nizmo”.
. Jis ypač aštriai s kritikuoja 
Norman Thomąs, partijos va
dą, su kuriuo jis du sykius bu
vo socialistų kandidatu į vice
prezidentus. Maurer kaltina 
Thomas' • rr macionalį pildomą j į 
komitetą, “kuris susideda iš ke
turių- advokatų, trijų dvasiš
kių, trijų kolegijų profesorių 
ir tik vieno darbininko”, už 
“suardymą socialistų partijos”, 
atitraukiant ją nuo demokrati
jos ir patiems pasisavinant au
tokratines teises. '

“Aš užtikrinu jus, mano mie
li draugai”, sako Maurer re
zignacijos laiške, “kad šis at
sisveikinimo raštas su jumis, 
mano gyvenimo sutemose, yra 
vienas nesmagiausių visoj ma
no politinėj karjeroj”.

Lietuvos Naujienos
Vilniaus Rytas tu
rės tik vieną mo

kyklą
VILNIUS. — Vilniaus Ryto

jus rašo, jog Vilniaus kuratori- 
ją pranešė Vilniaus Ryto švię 
timo draugijai, kad nuo šių 
mokslo metų pabaigos ji užda
rysianti tos draugijos išlaiko
mas lietuviškas mokyklas Ly
nežery ir Tiltuose. Be to rei
kalauja atstatyti Dainavos 
mokyklos mokytoją B. žič- 
kaitę.

Laikraštis pabrėžia, kad tuo 
budu ateinančiais mokslo me
tais Vilniaus Ryto • draugija 
teturės tik vieną mokyklą Na- 
niškyje.

Vadinasi, iš šimto su vir
šum lietuviškų mokyklų, kurias 
išlaidė Vilniaus Ryto švietimo 
draugija, per keletą metų teli
ko tik viena, o visas kitas len
kų administracija jau uždarė. 
Ir prie tokių faktų lenkai dai 
šaukia apie kažkokį lenkų per
sekiojimą Nepr. Lietuvoje, kur 
veikia įsistiprinusios net kelio* 
liką lenkiškų mokyklų ir kar
tais riet grynai lietuviškose 
vietose!

Lenkijos ministerių kabine
tas nutarė Vilniaus krašte vie
toj buvusių lietuviškų ir gu
diškų mokyklų, kurios jau* ^už
darytos, .atidaryti 100 lenkiškų 
pavyzdingų mokyklų, kurioms 
biis pastatyti atatinkami pasiau
tai ir piarinkti mokytojai, tu
rintieji tam tikras instrukcijas 
ir privalumtus. Mokyklos tu 
re jo būti pradėtos statyti įvai
riuose kaimuose dar šiemet, 
bet miškų direkcija šiemet tos 
statybos nebuvo numačiusi ir 
nepaliko medžių.

Mirė buvęs Rusijos 
užsienio reikalų ko
misaras čičerinas
MASKVA,' liepos 8. — Rusi

ja šiandie liūdi dėl mirties bu
vusio jos užsienio reikalų mi- 
nisterio Jurgio čičerino, 64 m., 
kuris pasimirė vakar.

j

Čišerinas prisidėjo prie re
voliucionierių dar 1827 m., bū
damas caro diplomatinėj tar
nyboj. Jo tėvas irgi buvo ca- 
ristinės Rusijos užsienio reika
lų ministerijos augštas valdi
ninkas.

Prie bolševikų užėmus užsie
nio reikalų komisaro vietą j arti 
teko pergyventi sunkiausius lai
kus. Jam teko veikti ir nu- r 
galėti visišką Rusijos izoliaciją 
ir talkininkų blokadą. Bet jis 
vistiek įstengė daugelį valsty
bių prikalbinti paliauti tokią 
politiką ir jam pasisekė už- 
megsti diplomatinius ryšius su 
daugeliu* didžiųjų valstybių.

1927 riti, jis nustebino pasau
lį, pareikalaudamas Genevos 
nusiginklavimo konferencijoje 
sunaikinti visus karo įnagius.

Vėliau betgi jo žvaigždė pra
dėjo temti ir 1930 m. jį iš "už
sienio reikalų komisaro vietos 
išstūmė dabartinis komisaras 
Litvinov.

Tas taip paveikė čičeriną, 
kad jis pradėjo sirgti ir dau
giau niekad nebesirodė viešą- 
jame gyvenime.

1931. m. jis rastas griovy 
girtas, be pastogės ir bu*vo ati
duotas silpnapročių prieglau
dom
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Ir Tauragės vokie
čių bankas ban

krutavo
TAURAGĖ. — Tauragės apy

linkės teismas paskelbė spren
dimą, kuriuo Tauragės vokie
čių Smulkaus kredito bankas 
pripažintas neišsimokančiu sko
lininku ir banko bei jo turtui 
tvarkyti paskirtas prisiekęs rū
pintojas, priv. gynėjas Benas 
Kanas. Tas bankas prieš ke
lerius metus vietos vokietinin
kų organizacijų gyvenime vai
dino didelę rolę. Tauragės 
apylinkėje gyvena daug evan
gelikų. Bankas varė tam tik
rą vokietinimo politiką — pir
moje eilėje duodavo paskolas 
tiems apylinkės gyventojams, 
kurie įstodavo į vokietininkų 
organizacijas. Kauno vokiečių 
bankui bankrutavus, kurio vei
kėjai patraukti teismo atsako
mybėn, subankrutavo ir kiti— 
provincijos vokiečių bankai 
(Kybartuose, Kėdainiuose ir 
Tauragėje), nes kauniškis 
bankas buvo jų vadovas, poli
tinio kurso nustatytojas ir da
limi finansuotojas.

Astuoni nauji ag
ronomai

„ KAUNAS. —v^ioje diplomi
nių egzaminų, sesijoje, įvyku
sioje gegužės — birželio mėn. 
ž. U. Akademijoje, diplomi
nius egzaminus išlaikė aštuopi 
studentai — agronomai ir ga
vo agronomo vardą. Jų tar
pe: Stasys Vilčauskas, Vytau
tas Neniškis, Juozas Nacfckas 
ir Romanas Urbonavičius — 
gyvulinkystės sekcijos klausy
tojai; Balys Gaidžiunas — ž. u 
ekonomijos sekcijos klausyto
jas; Bučiunas, Nikodemas ša- 
kurskis ir Jonas Butkus — že
mės dirbimo sekcijos klausyto
jai.

IR VIENKARTINIAMS LEI
DINIAMS REIKALINGAS 

' LEIDIMAS

KAUNAS. — Kauno žydų 
draugija “Tarbut” išleido vien
kartinį spausdintą leidinį ži
nių vardu, bet jam leisti nepa
sirūpino leidimo. Kauno ap
skrities viršininko nutarimu 
leidinys (konfiskuotas. Vidaus 
reikalų ministeris apskr. virši 
ninko nutarimą patvirtino. Ta 
proga paaiškinama, kad ir vien
kartiniams, laikraštiško pobū
džio (kur dedama įvairiu 
straipnių) leidiniams reikalin
gas vidaus reikalų ministerijos 
leidimas, koks numatytas spau
dos įstatyme.

40 žydų į Palestiną
KAUNAS. — Sekmadienį iš 

Lietuvos į Palestiną emigravo 
apie 40 žydų, jų tarpe Kauno 
žydų hebrajų gimnazijos mo
kytojas Jablakovskis ir keli 
darbininkai.

Pabrango duona
KAUNAS. — Pakilus miltų 

kainoms, 5 centais už kilogra
mą pakilo ir kailcurių duonos 
rūšių kaina.

BERLYNAS, L 8. — Naciai 
nukirto galvą Walter Scheve, 
24 m., neva už špionažą.
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Clevelando ir Ohio Žinios
, tai bvtų buvę galima atlikti ir 

be jokio seimo. Valdybos ra-
1 portus nariai butų galėję juk

c
Fabrikanto žmona

* r • .r ■
Fabrikantas William Austen

mirdamas paliko savo žmonai 
$100,000 grynais pinigais ir 
daug šiaip visokių nuosavybių. 
Tačiau našlė tuo palikimu ne
patenkinta. Jos advokatai kon- 
testuoja testamentą ir įrodinė
ja, kad jai mažai turto tepa
tikta. Girdi, su tiek piųigiį ji 
negalėsianti tinkamai gyventi. 
Kad kokios, esą, jai reikėsią 
vargingai amžius baigti.

Tikrai reikia palinkėti, kad 
tai poniutei tektų pavargti ir 
atsidurti tokioje būklėje, kokio
je yra darbininkai. Tada gal ji 
suprastų gyvenimą, ir ką reiš
kia nito kaktos prakaitą šluos
tant valgyti duoną.

Aišku, kad tokios bylos pas 
daugumą žmonių sukelia tik 
pasipiktinimą.

Didžių ežerų parodos 
teatras

Didžiųjų ežerų parodoje yra 
ir teatras, kame jaunos mer* 
ginos šoka visokius šokius. Jau* 
nam ir šauniam policijos di» 
rektoriui Hess parupo patirtų 
ar tie šokiai yra pakankamai 
padorus, kad jie nevestų jau
nimo į piktą pagundą. Mat. 
kažkas paleido gandus, kad tos 
šokėjos pasirodančios scenoje 
beveik nuogos.

Policijos direktorius pasiun
tė dvi moteris policistea, kad 
pažiūrėtų, kas dedasi teatre 
Paskui tokiam pat darbui pa
skyrė du policijos inspekto
rius.

Visi tie tyrinėtojai nieko blo
go nerado. Ta prasme jie ir 
raportą pagamino. Tačiau di
rektorius vis dar nepatenkin
tas. Jis toks neviernas Tarno*, 
sius, kad rengiasi pats ei&A 
pamatyti, kas dedasi teatre?™

Apiplėšimas
Steye Pokowski, 2223 Hamil- 

ton Avė., miegojo savo kamba
ryje. Jam bemiegant įsigavo j 
vidų trys plėšikai ir pareika
lavo pinigų, Pokowski gynėsi, 
kad jis jokių pinigų neturįs, 
Tačiau plėšikai, matyti, buvo 
gerai painformuoti: jie be jo-? 
kių ceremonijų išmetė jį iš lo
vos ir, ištraukę iš matraso $800, 
pabėgo.

Per dvi dienas parodą ap- 
lankė 115,000 žmonių

Kai atsidarė didžiųjų ežerų 
paroda, tai per pirmas dvi die- 
nas ją aplanlcė 115,000 žmo
nių. Tokiu budu iš kiekvienos 
dešimties žmonių vienas jau 
parodųje buvo. Reikia manytų 
kad ilgainiui visi parodą Ap
lankys.

Tarybinihkai nepatenkinti
Miesto tarybos nariai atsisa

kė iš parodos rengėjų priimt? 
pasi.’s. Tuo budu jie pareiškė 
savo nepasitenkinimą ir lyg 
protestą. Mąt, parodos vadovy
bė nesiteikė jų šeimas pasais 
apdovanoti.

Tarybos nariai įpratę visur 
dykai landžioti su savo šeimo
mis, tai ir užsirūstino, kada iš 
parodos vedėjų tos privilegijos 
negavo.

Manau, kad tuo savotišku 
protestu tarybininkai tik patys 
save ant juoko, pastatys šiaip 
ar taip, o simpatijos vargu iš 
ko jie gali tikėtis. x

SLA seimui prąėjus
SLA seimas jąu pasibaigė. 

Bet tepka vis dėlto apgailes
tauti, kad jis beveik nieko tei
giamo neatliko. Tuo tarpu Su-, 
sivienijimo nariams jis atsiėję* 
tūkstančius»dolerių. Kas buvo 
šiame seime atlikta, tai visa

Rinktinis tabako der
lius padaro Old Golds 
cigaretus Labiau * Su
švelnintais.

ir “Tėvynėje” pasiskaityti. ' Ir 
tai be didelių išlaidų.

šiaip labai' daug svarbių įne- 
Šimų visai nebuvo svarstoma, 
O kurie įnešimai ir buvo pri- 
imtų tai paskubomis, be tin
kamo ir visapusiško apsvarsty
mo. Labai galima, kad kai ku > 
rie tų įnešimų bus organizaci
jai žalingi. Kada politikavimas 
ėjo beveik per dvejetą metų, 
tai nieko geresnio, žinoma, ir 
nebuvo galima tikėtis.

Į seimą suvažiavo visokiau
sių žmonių* profesionalų, inte
ligentiškų narių ir šiaip sau 
Petrų ir Baltrų. Paprastieji 
delegatai dažnai tik į viršūnes 
žiurėjo, o tos viršūnės toli gra
ži? ne visada buvo pavyzdingos. 
Pavyzdžiui, pačioje seimo pra
džioje advokatai susipešė dėl 
džiabų. Taip, suvažiavo tie po
nai advokatai ne organizacijos 
reikalais rūpintis, bet pasiskų
sti, kad iš Susivienijimo jiems 
maža biznio tenka. Pas kiek
vieną protaujantį delegatą apie 
kai kuriuos mūsų advokatus 
susidarė visai nekokia nuomo
nė.

Tautininkų kalbėtojai naudo 
josi .kiekviena proga, kad ga
lėtų pažangiemsiems Pildomo 
sios Tarybos nariams ką nors 
prikišti. Tačiau visi jų maniev- 
rai pradžioje niekais nuėjo. Iš 
pradžių buvo aiškių kad pa
žangiųjų pusėje yra daugumas, 
Jei visi pažangieji butų iki ga
lo vieningai veikę, tai tautiš
kasis blokas butų visiškai su
pliuškęs. Tačiau vėliau kai ku
rie delegatai ėmė svyruoti. To 
dėka ir susidarė kažkokia kei
sta situacija, Sakysiu, įvyko 
tas pat, kas su anuo vežimu*, 
kurį gulbe, vėžys ir lydeka no
rėjo iš vietos pavežti, Kadangi 
visi traukė į priešingas puses, 
tai vežimas nė iš vietos nepa
judėjo.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie musų seimą, kurio daly
viai pešėsi tarpusavyje, o or
ganizacijos gerovei visai mažai 
tenuveikė,

Truko ryžtingumo ir iš va
dovybės puses. Aš manau, kad 
kai kurie nemokėjo ar nenore 
jo griežtai pasistatyti. O kada 
to nebuvo, tai ir pažangieji de 
legatai nebegalėjo susivokti.

Aš beveik esu* tikras, jog 
tautininkai nebūtų buvę tokie 
tolerantiški, kaip pažangieji, 
jei į jų rankas butų patekusi 
vadovybė.

Apskritai kalbant, šiuo sei
mu negalima pasidžiaugti. Or
ganizacijos gerovei jis beveik 
nieko nedavė. Iš jo klaidų gal 
tik ateityje bus galima pasi
mokyti, Reikia tikėtis, kad taip 
ir atsitiks.

Tačiau vieno dalyko reikia 
nepamiršti: jubiliejinis seimas 
nutarė vajų pratęsti iki gruo
džio 15 d. Vadinasi, per tuos 
kelis mėnesius reikia būtinai 
pasistengti, kad butų galima 
daugiau*, narių įrašyti. Todėl 
šia proga aš ir. kreipiuosi j vi-, 
sus Ohio valstijos SLA veikė
jus įr prašau, kad jie ir to
liau tęstų pradėtą darbą. Va
dinasi, stengtųsi įrašyti' dau
giau narių, Kai vajus pasi
baigs, tai mes. galėsime visi 
pasidžiaugti. Pasidžiaugt; tuo, 
kąd nepasilikome paskutinėje 
vietoje;

Cęlębrafijos auka
AKRON, O. -r George An- 

trobius, keturiolikos metų am
žiaus berniukas, prarado, aš
tuonis rankų pirštus begaudy
damas fejerverkus, Tai atsiti
ko pora dienų prieš liepos 4.

Tas berniukas dabar turės 
Visą savo gyvenimą praleisti tik 
au dviem pirštais* Vadinasi, jis 
visam laikui pasiliks paliego* 
lis. Tai vis neatsargumo pase-
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ka. Pasakysiu daugiau; neat’ 
sargUmo ir kvailumo, Atsakin
gi $a ir tėvai, kurie ne tik ne
draudžia, bet dažnai patys per
ka vaikams tuos pavojingus 
žaislu*.

Nušovė jauną vagilių
Vakarinėje miesto dalyje, de

tektyvai norėjo sustabdyti auv- 
tomobilių, kuriuo važiavo jau
nas vyrukas. Kai vyrukui bu
vo liepta sustoti, tai jis ne tik 
nesustojo, bet dar smarkiau 
pradėjo važiuoti, Tada vienas 
detektyvų paleido kulką, kuri 
pataikė tiesiai į galvą. Jaunuo
lis vos spėjo ištarti, kad jo var
das esąs 
gyvas.

Vėliau 
jaunuolis 
mobiliu.

NAUJIENOS, Chicago, m.
T*-1?,!,. į I lį. !■; II 'I t" .l.l'g"'

Stanley, Ir krito ne

paaiškėjD, kad tas 
važiavo vogtu auto-

Maža lietaus
Ohio valstija šią vasarą ga- 

vadinasi, maža 
Farmeriai buvo

na sausa, — 
lietaus tėra, 
jau labai susirūpinę, nes dėl 
sausros jie butų .turėję milžL 
niškus nuostolius. Tačiau - pa* 
dėtį išgelbėjo lietus, kuris krii 
to birželio 29 ir 30 d.d. Lietus 
buvo itin smarkus, tad daržo
ves ir javai pradėjo vėl taisy
tis. . l * ■ ' \

Prigėrė žuvauto jas
Šiomis dienomis buvo suras

tas ežere nežinomo žmogaus la
vonas, 
denyje 
dienas, 
tinklu, 
žmogus
Veliu žuvauti, Matyti, jis įsi
painiojo į tinklą ir apvirto.

Paskubusio bandito tėvas 
parodoje

John Dillinger Sr„ paskubu
sio bandito tėvas, dabar yra 
didžiųjų ežerų parodoje. Jis aiš
kina jaunuoliams, kad eiti blo
gu* keliu, atsieit verstis plėši
mais, neapsimoki? Ė^ąįJ'jo su-’ 
nųs po kelias dešimtis tūkstan
čių dolerių laimėdavęs susyk,

Sprendžiama, kad van- 
jis išbuvo bent keliąs 
Surastas ir ląivelis su 
Manoma tad, jog tas 
buvo išplaukęs su lai-

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dcarborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

Darbo valandos: Kąsdięn 10 yal. 
ryto iki 5 po pjęt.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.
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AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarus?

'S v

Physjęąl Therąpy 
and Midwife 

6636 S.
Ąve„ 2nd floor
Hemlbck 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo nąmua 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eHęetrie treat- 

[ ment ir magne
te bįąnkete ir tt 
Moterims irmer- 

□ ginoma patari
mai dovanaL

---------------- ------------1—---------------------------- ---------------------
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ŠIOS SAVAITES

Eilra Darganai
i ” ■ ■ •

UN0I.EUM 9x12 
STIPRUS IR GRAŽUS

$3.95 
ROOSEVELT 

FURNITUREco:
2310 West 

ROosevelt Road
Tel. Seeley 87601

o kai polięija j j nudėjo Čhica- 
goįe, tai pas jį buvo rąstą tik 
septyni doleriai,

Senukas sako, jog savo sU*. 
paus jis negalėjęs nuo pat ma
žens suvaldyti. Vadinasi, jo 
sūnūs nuo pat jaunystės buvo 
linkęs į kriminalizmą.

Senukas jau yra 71 metų 
amžiaus, bet atrodo gana gy
vas ir judrus.

Streikas baigėsi
KENT, O. — Streikas, kuris 

tęsėsi gana ilgą laiką ir pašir 
žymėjo kruvinais susirėmimais, 
baigėsi darbininkų laimėjimu. 
Algos darbininkams bus pakel 
tos penkiais nuošimčiais, o dar' 
bo savaitė sutrumpinta iki 40 
valandų, \

Tokiu budu kompanija nie
ko nepešė ir su atsikviestais 
streiklaužiais.

Sargas nušovė darbdavį
Albert Zautner, 70 mėtų am

žiaus senelis, per daugelį me
tų Lincoln Storage kompanijo
je dirbo naktiniu1 sargu. Dąž-

" 'f*’ • —i'i ——-11 *iRi'iii'«i —

nai jam tekdavo per savaitę 
darbe išbūti po DO valandų. 
Algos gaudavo 23 dolerius per 
savaitę. Sav6 pareigas jis ėjo 
labai pavyzdingai. i

s .

Tačiau kompanija Shmanė 
padaryti Reformą, — visus se 
nūs darbininkus iš darbo paša
linti. Tokiu budu atėjo ir Zaut- 
nerio eilė. Kai Zautneriui bu
vo pranešta, jog jis daugiau 
nebereikalingas, tai jis nebete
ko ’ pusiausvyros ;• sutikęs darbi 
davį, jį vietoje nudėjo.

Dabar Zautner sėdi kalėjime 
ir laukia’ teismo.

Amerikos lietuviu kongreso 
įspūdžiai

Amerikos lietuviu kongresas 
padarė užuomazgą ateities vei
kimui, Pasirodo, kad geram su
manymui visuomenė tikrai nuo
širdžiai pritaria', Lietuvos liau
dies balsas pasiekė mus. Mes 
visi gerai suprantame, kad jie 
yrą reikalingi pagalbos, O mes, 
Šiaip ar taip, negalime išsiža
dėti savo brolių ir seserų.

Kongresas paliko tikrai ge-
■,IŪV Įf I1 'i’iyiJ-PF’yi
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rą įspūdį. Seniai bebuvo tokio 
vieningo ir skaitlingo suvažia
vimo. Ir visi kongreso dalyviai 
kaip vienu balsu pasisakė už 
tai, kad Lietuvos žmonėms tu
ri būti grąžinta spaudos ir žo
džio laisvė, kad jiems turi bū
ti suteikta" teisė rinkti tokią 
valdžią, ,kokios jie pageidau
ja.

Kada kelių dešimčių tūkstan
čių organizuotų lietuvių atsto
vai pakelia protesto balsą, tat 
nėra abejone^ kad tai turi di
delę reikšmę. Noromis nenoro
mis su tuo balsu tenka 
tytis.

Reikia tikėtis, kad tiro 
gresu viskas nepasibaigs, 
greso išrinktasis komitetas tu
rės tęsti pradėtąjį darbą. Jo 
pareiga bus išjudinti kiekvie
ną lietuvių koloniją. Tegul vi- 
si-x po platųjį pasaulį išsimėtę 
lietuviai reikalauja savo bro
liams laisvės. O kada Lietuva 
bus laisva, tai jai bus lengviau 
kovoti ir dėl Vilniaus krašto 
atgavimo.

•— Jonas Jarus.

Ketvirtadienis, Liepos 9, ’36
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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skai-

kon-
Kon-

LIETUVIAI . ■ 
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
______ Draugijos Nariai.________

A. Montvid, M. D.

Vai. J iki 8 do pietų. 6 iki 8 vak, 
“ - - - 7330

nswick 9597
■.'fr.............................................................. ..

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Res. TeL Victory 2848 
Dr. Bertash

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Ste.

Ofiio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:81 
naaral

— .. .

Dr. V. A. Šimkus
gydytojas ir chirurgas

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki • 
tai.. Nedaliomis nuo 10 Ud 12 

3343 South Halsted SL 
Tek Boulevard 1401

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

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbalsavo Ąc/o dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

štai įr vėl Simano Daukanto Federalė 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, Washmgton, D. C.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chica^d randasi labai patogioj vietoj, 

2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Rank

Simano Paųkanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų rnorgL 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais. į( 

. Paskolos daromos nup 5 iki 15 metų, 
N amą savininkai reikalaujanti morgiciu,

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iW'8;80.
Tel. Boulevard 1816. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Phone Cw.l,«U2
Dr. S. Biezis 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Bes. 6631 So. Californie Avenm 

Telefoną* Republic 7868

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Bes. 6515 So. Rockwell St 
Telenbonn: Republic 9723

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street , 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti,

sados kreipkitės į

______________________

„....... ,...... MUKANTO#
iederal Savings
ANO LOAN AS&0CIATK>N 

OF CHICAGO
West Cermak Road2202 West Cermak Road

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

' "< 1

VI*

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
MM S. HS^fcds 2534 
Ofiso vai. vakarėis nuo 6 iki 9 vaL 

Rezidencija
8407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 SO. ASHLAND ĄVfc 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tek: Bcalevard 7820 
Namu TeLi Prospect 1930

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 
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AMBULĄNCĖ patarnavimas diena ir naktį. 
Turime Koplyčiai Visose Miesto Dalyse. 
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A, MASALSKIS
Lituanica Avenue Phone Boulevard 418®

■ fe" i - - i’"1 i ■ 'i * ■ ' -i ' ........ 1 ' ""m »

A. PETKUS
1410 South 48th Court Cicero Phone Cicero 2109 
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EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė, . Tel. Pullman 5703 
,»į„ .... .-.fe,..........        ii.'

X Fo EUDEIKfS
4605-07 S. Memitage Avenue Phones Yards 17414742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727 
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LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Weat 23rd Plate thones Ganai 251&—Cicero 5927 
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S. C. LACHAVO
42-44 East 1081h St. M Pullmaii 1276 arba Canal 2515
i..'.»j|. 4i.i li<wnidu.'           i Ii alir twwiti..iiP ■ ■ ■■

S. P, MAŽEIKA
8319 latųaniea Avenne Phone Yards 1188
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J. u
i092 Archer Avenue
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Phone Lafayette 8572
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

V

JOHN B. BORDEN

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 ild R 
Vakarais: Panedilio, Saredos ir 

Pėtnyčios 6 iki 9. 
Telefonas Canal 1175.

Namai: 6459 S. Rockivell Street 
Telefonas Republic 9600.

A. A. SI.AKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 787

Vak 9 ryte iki 6 vak vakare. 
Ofiso Tek Central 4490

Gyv. vieta? 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Rąndolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:0O po piet.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai*

TeL Boulevard 5914 Diena ir NakU 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencija 
3335> So« Halsted St«

CHICAQO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051
Valandos: 9—10 rytą, 5—6 p. p.

• Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.
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J. F. RADŽIUS
668 West 18tft Street Phone Canal 6174
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S. M. SKUDAS
Us West litu Phone Monroe 3877
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I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phonea Boulevard 5803-8418
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uIETŲVIS 
Optometrięally Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kate pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER“
, LIETUVIS 

Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akintos 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyrei gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyru, moteni ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
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 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segai
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros hbo* 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak no pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
VaUndai nU° 10 12
V Phone MIDWAY 2880.

Telefoną* Yardi 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Qfiųo valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piietų

7 iki 8 vaL Nedil. nuo 10 iki 12
R®. T.le.bo*. PLAZA MM

_______________ _ 8
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vak dieną.

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Ree. Tek Drexel 9191 

Dr« A* A» Rot Ii
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiki Ir vist 
chronišk* Ugi. .

Ofisas 6850 Stohey Islahd Ąve.
Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. NeM- 

liomii tr šventadieniais 12—11



Kam

JUOKAI

jau pęr

Thomas C. O’Brien

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ILLINOIS OHIO

10.00

DYKAI
NEW Tel. CANAL 9585

iki šiol sūdė

iki šiol sudėjo

LIETUVA

3529 So. Halsted Street

PETERvPEN

vrnat5

NAUJIENOS 
1739 So. 

H ilsted St 
rHICAGO

10-TAS SĄRAŠAS 
AUKAVUSIU LIE
TUVIŲ KAMBA

RIO FONDAN
kada reikės baigti tas 
tai ar galima abejęti,

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi 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

MOVEBIN 
ABOVE 

US.'

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

Škotiškai pasiaiškino
Skotui tarnautojui Mac Pher 

šonui per klaidą buvo išmokė 
ta algos 10 centų daugiau. Jis

PATARIA JAI 
VALGYTI BRAN 

NUO UŽKIETĖJIMO

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Ak .

tZE t
UIJM----- £ ’______ __
-rwi<s mote i<©ts,'T-

šią puikią trobesį iš vidaus. 
Nuo pat jo viršaus pamatysi
te visą Pittsburghą. Pamatysi
te vietas, kur bus įrengta lie
tuvių ir kitų tautų kambariai, 
iš viso 17.

Karai: Fifth Avė. arba Forbes 
Street.

Įėjimas iš Fifth Avenue.ATLANKYKITE MOKSLO 
KATEDRĄ PITTS- 

BŲRGH’E

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

Urmo (Wh61esale) kainomis pri
stato į. alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

-TMATT1 1-3
. S/IV
^GMA-njEH.

NEBRASKA.
1457 SLA 87 kuopa 

Omaha ........
Nebraska 

iš viso $6.00.

*oo mot YNikiT roo.

— £ \nOMDeq h= 
FOčsGeO.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ištikro, tas Dvigubi- 
jusų-pinigai- grąžinami 
Old Golds pasiulijimas 
tebėra geras. Tinka 30 
dienų nuo šiandien.

1622 Btfgailiškis, 1
Rochester ...................

1257 P. žadeikis
New York City .... ....

New Yorko vals. - 
sudėjo iš viso $65.00,

1152 SLA 105 kuopa
Dayton ......... 1................

99 Smulki auka
Dayton ..............

991 TMD 8 kuopa Moterų
Dayton r....................   15.00

959 Liet. Moterų Ratelis
Cleveląnd ..J............. ........ 10.00

1255 Liet. Moterų Drau
gija per Mrs 
Mihelich

Cleveląnd ...... ......... .
87 Jarus, Jonas

Cleveląnd ......... .......
1151 Urbonas, J.

Dąyton ...
Ohio — 

so $53.10.

Kellogg’s ALL-BRAN pagelb 
sti P-lei Hanson

Aukas siųskite: v LITHUAN- 
IAN MEMORIAL ROOM 
FUND, adresuodami: V. Zam- 
blauskas, 31 Minooka Street, 
Pittsburgh (10) Pa.

L. K. Fondo Sekr.
J. Baltrušaitis.

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

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

Metinė prėtiumerata’ Chi
cagoje ................. $8.

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

' NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted Street 

Chicago,, III.

1256 AliukOnis, Mikas, 
per Generalį Konsulą 

’ 1.00.
Lietuva (su Klaipėda) — iki 

šiol sudėjo $58.00 ir 770 litų.

Kyla klausimas, kurios vai 
stybės lietuviai kiek yra sudė
ję aukų iki šiol tam garbin
gam lietuvių ir Lietuvos pa 
minklui, rengiamam, Pittsbur; 
gho Universiteto Mokslo Kate 
droje? žemiau rasime atsaky 
mą (skaičiai prie pavardės rei 
škia kvitų numerius).

PENNSYLVANIA.

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj
Vėliausios mados modemiški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parėms. Mes prista
tėm į namus. Musų kainos jumis hustebins.

Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MEAT MARKET

PAUL WIRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

GERKIT TIK GERĄ

*<>«=»> JvfcT

Mokslo Katedra bus atdara 
sekmadieny j liepos 12 d., nuo 
2 iki 5 po pietų. Kitais sekma
dieniais ji uždaryta. Lietuviai 
kviečiami atsilankyti, čiagimiai 
lietuviai studentai parodys vu

Mums yra žinoma, kad kai 
kurios kolonijos šią vasarą ren
gia tai pikniką, tai laimėjimų 
kontestą vien tik Liet 
bario naudai. Mes neabejojame, 
kad visos kolonijos ateinantį ru 
denį surengs ką nors, kur pel
nas ar jo dalis bus skiriama 
L. (K. fondam Juk nepertoli tas 
laikas, 
darbas 
kad visi lietuviai labiau susi
rūpins bendru ^reikalu, savo 
kambariu — paminklu?

Jūsų Kambario Fondo Komi
tetas, su pagelba Univeršitetc 
veda derybas su* architektu p, 
Gudaičiu dėl permainų kamba
rio piešinių. Dalis yra jau per
mainyta; baldų modeliai per 
musų atstovą p. Skipitį atsių
sti. Bet dar nieko nesame ga
lutinai priėmę, nesam užtvirti
nę. Musų Kambarys stovės il
gus amžius. Jis bus liudytoju 
musų iki šiol per tūkstantį mė
ty susidėjusios kultūros, išsi- 
reiškiančios meno-dailės pavi
dalais, kiek kitokiais, negu? ki
tų tautų. Ve, ęia ir nesigai 
lime savo rupesties, darbo ir 
savo laiko, kad tik toji amžių 
kultūra geriau, tiksliau butų 
perduota ateinantiems ilgiems 
amžiams. Tikimės, kad tat pa
vyks, nes ir Amerikoj ir Lie
tuvoj tas dalykas pamatytą 
esant pirmo svarbumo. Verta 
dėlei to sunkiai padirbėti. Tai
gi ir dėl fondo padirbėkime vi-

Niežėjimo. Išbėrimu ir Dedervinė*— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina irltadją nuo Kczemos, spuo
gą Ir panašią odos nesveikumą. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijoną, kaipo švarus ir saugus vais
tas prašallnimui odos Iritadją. UŽgir- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c, 60o. ir 91. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Perskaitykit šį entuziastišką, liuo- 
snoringą laišką: “Tiktai keletą žo
džių, kad jums pranešti kaip augš- 
tai aš vertinu Kellogg’s ALL-BRAN. 
Aš sirgau nuo užkietėjimo vidurių*. 
Aš pasitariau su savo gydytojam. 
Jis pasakė man, kad valgyčiau 
bran.

“Bandžiau kito išdirbimo bran, 
bet jis ne buvo geras, tuomet nu
sipirkau Kellogg’s ALL-BRAN, ir' 
radau jį tiesiog stebuklingu. Iš jo 
taipgi išsikepu skanius muffins.”-— 
Miss Agnės Hanson, 450 N. Cicero 
Avė., Chicago, III. £

ALL-BRAN suteikia kunui minkš
tą maistą (bulk)—kurio stoka pap
rastam valgyje, šis skanus cereal 
taipgi turi vitaminą B ir geležies.

Minkštas , maistas (bulk), kuris 
yra ALL-BRAN sugeria drėgnumą 
ir švelniai mankština ir išvalo musų 
systemą. Jis tankiai geriau veikia 
negu vaisiai arba daržovės, nes ne- 
iŠsidėsto musų kūne. ALL-BRAN 
taipgi suteikia mums vitaminą B ir 
geležies. / ,

Ar tai ne. naturališkas maistas ir 
smagesnis negu patentuoti vaistai? 
Valgykit tiktai du šaukštus kasdien. 
Jeigu nepagelbės, . atsikreipkit pas 
savo gydytoją.

Parsiduoda visose groser n ė s e. 
ALL-BRAN yra daug veiklesnis ne
gu produktai su maža dalim bran. 
Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, Michigan. \

^Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose

nieko nepasakęs nu'ėjo sau. Bet 
mokant algą sekančią pirmą 
buvo išlaikyta 10 šilingų. Jis 
pakėlė didžiausią triukšmą ir 
pasiskundė tarnybos viršinin
kui. Kasininkas pasiaiškino ko
dėl taip padaręs. Tada viršinin
kas kreipės į Mac Phersoną 
klausdamas: “Kodėl, tamsta, 
pirmąjį kartą nieko nesakei?’

— Mac Phersonas atsakė: 
“Dėl tokios nedidelės klaidos 
aną kartą aš turėjau kantry 
bes nutylėti, bet kad klaidos 
daromos nuolat, 
daug...”

SVETAINE DEL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems vakarėliams._ Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas 

2435 South Leavitt Street

9MALL \
*TLJQh4 -TO-TV4E' 
1-E1=“T7Z/A.<G. TUE 
L-BTTEE.

968 SLA 41 kp. ir
L. Taut. Parapiją 

Lawrence ..... .....................
336 SLA 173 kuopa 

Lowell ........................... .
1453 žibilčaite, B. F.

So. Boston ................. ....r.
Massachusetts — iki šiol su 

dėjo iš viso $79.80.
NEW YORKO VALSTYBĖ.

V>JEUL., ) 
I TMIKIK,

HM/E 
“TO CUIA.KIGE
Ml^ PUANIS

CONNĖCTICUT.
335 Viznis, Mr. & Mrs. A. J.

Stratford .............    12.00
Connecticut — iki šiol sudė

jo iš viso $61.50.

..... ............ ..... 1.00 
iki šiol sudėjo iš

........ .... . 1.00 
šiol sudėjo iš vi-

............... 12.00 
iki šiol sudėjo

............... . 5.00 
iki šiol sudėjo

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alaus, dėl parių, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime kas kokį norės. Pristatom į namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvi: ’ >

Monarch Wine LiųuorStore
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

ALŲ

Buy gloves with whot 
it savęs

Mfra reikalo mokitl

Sd3i* tabM parddooda
MeTJi valo 
tu b* to fante mtaotnatl 
93. kuriuo* ranto auat^k*

"*• Repretentative Lemke —

Kongresmanas Lemke ir Thomas C. O’Brien, trečiosios par
tijos įsteigėjai ir vadai.

350 Bučinskienė, A.
Chicago .... .......................

993 Chicagos Moterų
Klitfbas

Chicago ...............  55.00
349 L. Moterų Dr-ja

“Apšvieta”
Chicago ................................ 5.00

1254 Rutkauskas, Dr. A. K.
Chicago ........   10.00

1619 Am. Liet. Daktarų
Draugija

Chicago ........................... 10.00
502 Bereckis, Harry

Cicero .............    2.00
501 Danielius, Ant.

Cicero............................
983 Elias, J. J.

Chicago ....................
985 Stankūnas, VI.

Chicago .........................
984 Strogis, Juozas

Chicago ........ ....... .........
503 Valaitis, Juozas

Cicero .... ...
Illinois —

viso $571.90,
Mąryland

iš viso $163.50.
MICHIGAN.

996 SLA 352 kuopa
Detroit ..........

Michigan —
iš viso $133.75.

MASSACHUSETTS.
347 SLA 358 kuopa /

Shresbury .......... .‘......  1.80

Pittsburgh ..........................  1.00
36 Evans, Dr. Wm. H.

Pittsburgh ....... . .................  1.00
255 Matulionis, Ant.

Knoxville ..................   1.00
35 Miller, Jos.

Pittsburgh ...................  50
37 Pittsburgho Drau

gijos (Neprikl 
Diena) ...........

34 šaliunas, J. B.
Kingston .....................

346 SLA 40 kuopa
Pittsburgh ę........................... 5.00

1456 L. Moterų Kursu 
Kliubas

Pittsburgh ....................... 15.00
1621 šv. Jurgio Parapija

Pittsburgh  .................... 35.00
1272 Savickas, Fr.

Pittsburgh  ......................  1.00
Pennsylvania— iki šiol su

dėjo iš viso $1,800.55.

JERSEY
New Jersey — 

jo iš viso $21.00,

KOLIUMBIJOS DISTRIKTAS
j > 1 ' , - f '

(Washington, D. C.) — ik: 
šiol sudėjo iš viso $15.00.

990 Smulki auka ....
97 Bačėnas, A.

New Kensington .... .
95 Balčiūnienė, M.

Carnegie .......... ............
1451 Girinius, Jonas

Philadelphia ■................
1452 Grinius, Stella

Philadelphia ..... ......... .
988 Levonavičienė,

Pittsburgh ...................
992 Liet. Draugijos

PittsbuTgh .........   -26.00
98 Mičiulienė, B

Pittsburgh ...... .........
100 Piontka, J.

Wilmerding .............
989 Ratkiutė M. 

Paurazienė,
Pittsburgh ...............

96 Šnipas, C. C
Butler ..................... r...........  1.00

94 šurmaitis, Mr. & Mrs. 
Carnegie ..........................

93 Vengrienė, A.
Altoona ..................... ..... .

337 IRKSA 7 kuopa 
Pittston ...........................

961 N. S. LIET. M( 
terų Bals. Lyga

Pittsburgh ......................  103.00
994 Zeller, Mr. & Mrs. >

Pittsburgh ........... v,.......... 2.00
995 SLA 86 kuopa

Pittsburgh ..... *....... 21.10
86 Vaitiekūnienė, Ona 

Millvale ............  50
1618 SLA 40 kuopa

Pittsburgh ......................  112.00
42 Nepriklaus. Ap- 

vaikš. LMD sve
tainėje

Pittsburgh ...................
41 Sttflginskas, P 

Duųuesne .....................
40 Pikelis, Chas. 

Pittsburgh ...................
254 Geo. J. Abromaitis

Stop.
Itching 
SRin

žemo
Z)R SKINI IRRITMTiONS
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Published Daily Escept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ino

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscriptfon Kates:
<8.00 per year in Canflda
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year fa Chicago

Ėntered st Second Own Mato 
Marei* 7th 1914 «« the Poat Offica 
of Chicago, III. under the aet of 
Mareli 3rd 1879.

Ofafyii tžfagr
CfacTgofa pato \

Metam* - ----------- - 88.00
Pusei metų ....... ... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam menesiui ___ ____ — ,16

CitfcugoJ per Itaežtotofusr
Viena kopija —_________mMMM 8č
Savaitei . ____ 18c
Mėnesiui _____ ____ ;_____ 75c

Suvienytose Valstijose; ne Chicago), 
pažftM 

Metams 
Pusei motą 2.75

Trims mėnesiams 150
Dviem mėnesiams___ ______ 1.00
Vienam mėnesfaf___ __ ■__  .75

Lfattfvoa ir kltar ufaienfaose 
(Atpiginta)

--------- — 85.00

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
leksaadieaiug. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
1U. Telefonas Canai 8500.

Meletas 8&00
Pusei metų---------------------- --- 4.00
Trims menesiams’ ..... 2.50
Pinigus reikia rfąstf palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
■ ........... ............. . n.

MISTERIŠKAS įčIčERlNAS.

Telegrafas pranešė žinią iš Maskvos apie mirtį bu
vusiojo sovietų užsienių reikalų komisaro čiėerino. Jisai 
pradėjo vadovauti Rusijos užsienių politikai tuojaus pų 
bolševikiško perversmo ir per keletą metų jo vardas bu- 

į vo labai popuhariškas. Paskui staigiai jisai kažin kur 
dingo, ir sovietų diplomatijos priešakyje atsistojo Litvi- 
novas. Buvo gandų, kad jisai priešinosi Stalino “genera
linei linijai” ,

Dabar sakoma, kad jisai sirgęs neišgydoma liga ir 
turėjęs beprotystės priepuolių, todėl buvęs priverstas' iš 
komisaro vietos pasitraukti.

čičerinas buvo kilęs iš biurokratiškos šeimos, kaip 
ir keletas kitų “senosios bolševikų gvardijos” šulų. Ta
čiau tatai netrukdė jam per eilę metų būti atstovu val
džios, kuri laikė vienu pagrindinių savo “proletariškos” 
sistemos principų, kad buržujų arba kitų privilegijuotų 
tėvų vaikai negali turėti lygių teisių su “tikrais proleta
rais”. • .

Kai čičerinas buvo pasiųstas į Romą daryti sutar
tu su fašistiška Italijos valdžia, tai jisai pasipasakojo ita- 
lif korespondentams, kad jo bočiai buvę Romos patricijai 
(didžiūnai) ir kad jo tikroji pavardė buvusi “čičerini” 
žodžiu, sovietų komisaras pasirodė nepriešingas susigi
miniuoti su fašistiškos Italijos aristokratais.

Nuo čičerino laikų Maskva su Roma visuomet gerai 
sutikdavo. Nė kartą nesusipyko — nors kominternas per 
metų metus skelbėsi esąs “vienintelis ir tikriausias fašiz
mo priešas”. T '

Tai vis prieštaravimai, kurių tiek daug buvo ir te
bėra Rusijos revoliucijoje, čičerinas buvo tipiškas jos 
produktas.

Apžvalga
k ė trž demokratijų, o ne už 
tuos tamsuolius, kurie demo
kratiją ir jos gynėjus dergia.

MĖGSTA TAM TIKĖLĮ 
KVAP4.

“NAUJIENOS SAVO 
IR GANA!”

Tysliava mėgsta tam tikrą 
kvapą. Rašydamas apie Dr, Jo
ną Šliupą, jisai pasirinko iš jo 
raštų keletą sakinių apie Lie
tuvos politines partijas ir jais 
gėrisi.

Senasis “aušrininkas”, kuris 
niekuomet negalėjo prisitaikyti 
prie Lietuvos politinio gyveni
mo, kartą išreiškė didelį savo 
nepasitenkinimą politinių parti
jų “rietenomis” ir pasakė, kad 

, jos (tos rietenos} “prismardf- 
no grynąjį Lietuvos orą"

Tysliavai tie žodžiai labai pa
tinka. Jisai mano, kad jisai ga
li juos drėpti j akis tiems Ame
rikos lietuvių demokratijos gy
nėjams, kurie reikalauja politi-> 
nės laisvės Lietuvoje. Ir jisai • 
dar nuo savęs prideda kolionę 
tų demokratijos gynėjų adre
su: girdi, jie “rėkauja”,, kaip 
pereklės vištos”.

Net ir “poeziją” rašąs ne
mokša turėtų žinoti, kad vištos 
nerėkauja.

Jeigu Tysliava neišmano nie
ko geresnio, kaip kartoti Dr. i 
šliupo žodžius apie “prismardi- 
nimą Lietuvos oro” partijų rie
tenomis, tai iš to matyt tiktai, 
kad jisai, kaip tam tikros rų- 
šies vabalas, mėgsta tą kva-

Nežiūrint to, kaip Dr. šliu
pas praeityje išsišoko viename 
ijr kitame dalyke, kalbėdamas 
apie partijas, bet dabartinėje 
savo misijoje Jungtinėse Val

stijose jisai visokių ginčų su 
politinėmis partijomis vengė. O 
kai dėl demokratijos atsteigimo 
Lietuvoje, tai Dr. šliupas kiek-

' Komunistai barasi, kad “Nau
jienos” tokios užsispyrėlės. Jos 
vis nesiliauja kritikavusios so
vietų tvarką ir net tą konstitu
ciją; kurią Stalinas žada atei
nantį rudenį' “patvirtinti” ir į- 
vesti. Kai kurie socialistai — 
pav. Otto Bauer ir “didelė di
džiuma” (?). Ispanijos ir Frak
cijos socialistų. — jau esą tos 
konstitucijos projektu paten
kinti, o “Naujienos” “vis savo 
ir gana!”

Stebėtis tačiau reikia ne tuo, 
kad “Naujienos” kritikuoja, 
bet kad komunistai bando mu
sų kritiką atremti tokiais pi
giais argumentais. Nu-gi tai kas 
iŠ to, kad -Baueris arba kurie 
More kiti socialistai sako apie 
sovietų konstitucijos projektą 
vienaip arba kitaip? Jų nuomo
ne mums nėra įstatymas. Fak
tai mums yra daug svarbesnis 
dalykas, negu to arba kito as
mens žodžiai, nors tie asmens 
butų ir dar taip dideli autorite
tai savo srityje.

Tačiau Ispanijos ir Franci jos 
socialistai, musų nuomone, vi
sai nėrą autoritetai Rusijos 
klausimuose. Otto Bauer taip 
pat ne. Mums atrodo, kad jie 
dažnai mato Rusijoje ne tai, 
kas tenai yra, bet tai, ką jie 
nori tenai matyti, O kas Rusi
joje yra, negali paslėpti net ir 
tie žmonės, kurie nevartoja 
kritikos senso. Pavyzdžiui, “Vil
nis” rašo:

“ ‘Naujienoms’ SSRS kon
stitucija labiausią nepatinka 
dar ir dėl to, kad Sovietų ša
lyj nebus politinių partijų, o

“N* Red.).
Išrodo, kad ‘Naujienos’ norė- 

• tų matyti Sovietų Sąjungoje 
tokią santvarką, kad ten ga- 

i lėtų gyvuoti partijos, pana
šios į republikonų fr demo
kratų partijas (? — “N.” 
Red.). Bet juk tos partijos 
atstovauja kapitalistinius ele
mentus, įvairias grupes kapi- 

' talistų klesos. Gf Sovietų Są
jungoje kapitalizmo elemen
tai išrauti su šaknimis. Ar 
‘Naujienos’ norėtų, kad so
vietų valdžia legalizuotų kar 
pftalistines partijas? Ar jos 
norėtų, kad toms kapitalisti
nėms partijoms butų leista 
varyti propaganda' už atstei- 
gimą Sovietų Sąjungoje ka
pitalistinės sistemos ?’y
Taigi pats komunistų laikraš

tis pripažįsta, kad ir pagal 
naująjį'' Sovietų konstitucijos 
proj ekt ą Rusijoj e nebus (leista 
legaliai veikti politinėms parti
jom^, išimant vieną tik valdan
čiąją komunistų partiją. Ar ši
tokią tvarką galima laikyti de
mokratiškai Aišku, kad ne.

Mes tokią tvarką kritikuoja
me Lietuvoje (ir komunistai ją 
kritikuoja). Mes tokią tvarką 
kritikuojame Vokietijoje, Aus
trijoje fr Italijoje. Todėl butų 
visai nelogiška, jeigu mes tokią 
tvarką užgirtume Rusijoje. < ‘

Yra tuščias prasimanymas, 
kad “Naujienos” buk norinčios 
k&l>italistinių partijų legalizavi
mo Sovietų Sąjungoje, Jeigu ka
pitalizmas Rusijoje yra jau “iš
rautas su 'šaknines”# tai aišku, 
kad organizuoti tenai kapitalis
tines partijas butų visai bergž
džias darbas. Bet mums tupi 
ne kapitalistai, o darbo žmo
nės.

Rusijoje yra kelios dešimtys 
milio-nų darbininkų, o kiek jų 
priklauso’ komunistų partijai? 
Gal būt, milionas arba du. Ki
ti darbininkai į tą partiją ne
stoja; dar kitų į ją visai ne
priimk. Tai kodėl gi tiems dar
bininkams neleidžiama dėtis į 
tokias partijas, kokios jiems pa
tinka — sakysime, į social-de- 
mokratų partiją?

Dar daugiau Rusijoje yra 
ūkininkų? Vieni jų gyvena 
“kolchozuose”, kiti turi indivi
dualius rakins. Viso ūkininkų 
Rusijoje yra apie 100 milionų, 
o prie komunistų partijos pri
klauso, gal būt, mažiau kaip 
vienas milionas. Vadinasi, mil
žiniška dauguma Rusijos val
stiečių nėra palanki komunistų 
partijai. Tai kodėl jiems drau
džiama organizuotis į kitokias 
partijas

sų pabraukta. prasižengimo’ 
draskyti jį arkliais

Sprendė su- 
ir tai 

rodėsi jiems permaŽa; sprendė 
visiems į jį paleisti po vilyčią, 
bet atmetė ir tai; siūlė jį su
deginti, bet ugniakuro durnai 
neleistų jieiiis“ matyti jo ken
tėjimų; sprendė daug — ir ne
rado nieko tiek gero, kad bu
tų Visiems palikę ir visus pa
tenkinę. O jo motina stovėjo 

j prieš juos ant kelių, nerasda- 
ma ašarų ir; žodžių maldauti 
jų pasigailėjimo. Ilgai kalbėjo
si jie ir Štai vienas išminčius 
pasakė, po ilgo galvojimo:

—“Paklauskite jį, 
itą padarė?
; Ir jie paklausė jį 
' Jis atsakė :

—“Atriškite mane!
.kalbėsiu su jumis surištas.

“O kada atrišo jį, jis paklau- 
'Sė: •— “Ko jums reikia? —Pa
klausė taip; tarsi jie butų ver
gai...
~“Tu girdėjai 

išminčius.
—“Kam aš jums aiškinsiu 

savo pasielgimus?
—“Kad mes suprastumėm. 

Tu, išdidus, klausyk! Vrstiek 
pat, juk tu mirsi... Leisk gi 
mums suprasti kam tu tai pa
darei. Mes pasiliksime gyventi 
ir mums naudinga žinoti dau
giau, negu žinome...

—“Gerai, aš pasakysiu, nors 
galbūt aš pats neteisingai su
prantu tai kas atsitiko. Aš už
mušiau ją todėl, kad ji atstu
me mane.

—“Bet juk ji ne tavo! 
sakė jam.

—“Argi jus naudojatės tik 
savo? Aš matau, kad kiekvie
nas žmogus turi savo tik kal
bą, rankas ir kojas... o valdo jis 
gyvulius, moteris, 
daugelį ką...

“Jam pasakė, kad 
ką žmogus / pasiima, 
savimi: savo protu

kam

apie

Aš

jis

tai.

ne

Ant kranto juokėsi mergai
tė gražiu, linksmiu juoku ir 
kas ten dainavo aukštu tenoru. 
Kartais jam pritardavo iškar
to keli žmonės. Būrys garsų iš
skrisdavo j orą fr urnai prapul
davo, tarsi jį kas-tai visą pa- 

; stverdavo ir slėpdavo...
j “Kada visi tie žmonės pama
tė, kad jam nieko nebus aug- 
štesnio, jie vėl pradėjo tartis 
apie , tai, kaip nubausti jį. Bet 
dabar jie neilgai kalbėjusį, ka
dangi tas išminčius, nėkliudęs 
ikišiol jiems kalbėti, pats pra- 
bylo:

—“Palaukite! Bausmė yra. 
i Tai baisi bausme, jus nesugal
vosite tokios per tūkstantį me- 
tų! Bausmė jam pačiam savy
je! Paleiskite jį, tegul jis bus 
laisvas, štai jo bausmė.

(Bifs daugiau)

paklausė

vienoje savo prakalboje pasisa- -tik Komunistų Partija (mu-

CHICAGO. — Annabelle Blake, kurią viešbučio kambaryj 
nužudė kažkokia moteris ir pabėgo.

(Tęsinys)
Senutė atsiduso ir nutilo. 

Jos barškantis balsas skambė
jo taip, tarsi tai skundėsi visi 
Užmiršti amžiai, įsikūniję į jos 
krutinę atsiminimų Šešėliais. 
Ir jura tyliai akomponavo prap 
džiai vienos tų senovinių legen
dų, kurios galbūt susitvėrė ant 
jos krantų. 1

“Bet po dvidešimties metų jii 
pati sugrįžo, nuvarginta ir iš
džiuvusi, o su ja buvo jaunuo 
lis, gražus ir stiprus, kaip ji 
dvidešimt metų>#tgal. Ir kada 
jos paklausė kur ji buvo, ji pa
pasakojo, kad aras nesinešė ją 
įi kalnus ir gyvenoįten su ja kaip 
šų pačia. Štai josimus, o tėvo 
jau nebėra, nes kada jis prade- 
jo silpnėti, tai pakilo paskutinį 
kartą augštai į dangų ir sudė
jęs sparnus sunkiai krito iš ten 
ant akmeninių kalno uolų, nu
krito ir užsimušė į juos...

“Vis žiurėjo su nuosteba į 
aro sūnų ir mate, kad jis nie
kuo negeresnis už juos, tik jo 
akys buvo šaltos ir išdidžios, 
kaip " paukščių karaliaus. Ir 
kalbėjosi su juo, o jis atsaki
nėjo, jei norėjo, arba tylėjo. 
Ir kada atėjo senesnieji gen
ties vyrai; jis kalbėjosi su jais,* 
kaip su sau lygiais. Tai įžeidę 
juos ir jie pavadinę jį neplunks' 
nuota vilyčia su nenutekintu 
smaigaliu, pasakė jam, kad 
juos gerbia ir jų klauso tūk
stančiai dusyk vyresnių už jį. 
O jis, drąsiai žiūrėdamas į 
juos, atsakė, kad tokių kaip 

jeigu visi

Reikalaukite “NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda- 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gurno delat.

. |mi į ją, gulinčią su atmerkto
mis akimis ir kruvina burna, 
bebalsiai maldaujančią pagie
žos, ir į jį, kuris s,toVėjo vie
nas prieš visus, šalę jos, ir bu
vo taip šaltas ir Išdidus, kad 
nenuleido savo galvos ir tarsi 
šaukė ant jos bausmę. Paskui, 
kada atsigodė, tai sugriebė, su
rišo ir taip paliko1, rasdami, kad 
tuojaus jį užmušti — perdaug 
paprasta, jo nepažeminama ir 
jų nepatenkins.”

Naktis augo ir tvirtėjo ir pri- 
sįpildydąma , keistais, tykiais 
garsais, priėmė vis fanfastiš- 
kesnį koloritą. Stepe liūdnai 
švilpavo suslikai (stepų peles), 
vinuogių lapuose čirškėjo žio
gai, lapai-dejavo ir šnibždėjosi 
ir pilnas mėnulio diskas, pir
miau kruvinai-raudonas, bąlo, 
tolindamasis nito žemės, blyško 
ir vis gausiau liejo ant stepe 
žydrią miglą... - *

“Ir štai jie susirinko, kad
sugalvojus tą bausmę, vertą jo jis nieko to nenorėjo

O man reikėjo jos. 
pa-

žemę... ir

at- 
sa

ir, 
jie

už viską, 
jis moka 
ir spėka, 

savo laisve ir gyvybe. O jis 
sakė, kad jis nori išlaikyti 
ve čielybėje.

“Ilgai kalbėjosi su juo 
pagalios, iš jo atsakymų
pamatė, kad jis skaito save pir
mu žemėje ir kad apart savęs, 
jis nieko daugiau nemato. Vi* 
siems net baisu pasidarė. .kada 
suprato, kokiai vienatvei jis 
save nusprendė. Pas jį nebuvo 
nė giminės, nė motinos, nė žy
gių, nė gyvulių, ne pačios, ir

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V< Čepinskas ,

Tautų megalomanija —P. 
Audronis.
IŠ Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—-Ant. Venclova.

1936 metai — Ad. Lustas.
Plienas verda ■— A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

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

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

fes. E. Tichomirov. '
Ryto debesys — A. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai*

galima gauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

VETERANAMS KRINTA MANA Iš DANGAUS BONŲ PAVIDALE

sakysime, sočiai- 
revoliucionierių partiją?

Atėmimas teisės žmonėms 
laisvai politiškai organizuotis 
yra anti-demokratiškiausias da
lykas, kokį tik galima įsivaiz
duoti. Jeigu liaudis negali lais
vai politiškai veikti, tai kokia 
čia gali būti demokratija?

Demokratija juk reiškia jis nėra daugiau 
žmonių valdžią. Demokratijoje gerbia juos, — jis nenori to 
ne žmonės1 tarnauja valdžiai, o daryti. OI. 
valdžia tarnauja žmonėms. Tuo 
tarpu Stalinas duoda tokią “de
mokratiją” Rusijos Žmonėms, 
kurioje tie žmonės neturi tei
sėk net dėtis j socialistines par
tijas! x

Naujosios sovietų konstituci
jos projektas žymiai priartina 
sovietų tvarką prie buržuazines 
tvarkos, nes jisai žada duoti vi

suotiną, slaptą, lygų ir tiesų 
balsavimą ir daug kitų dalykų, 
kurie seniai gyvuoja demokra
tinėse kapitalistinių šalių siste
mose. Pirmiaus komunistai sa
kydavo (aklai pamėgdžiodami 
Maskvą), kad tie dalykai “at
gyveno savo amžių”, “netikę”. 
Bet dabar jau pati Maskva ža
da juos įvesti ir giriasi, kad 
tai busianti didžiausia geradė- 
jyste Rusijos žmonėms.

Tačiau, kopijuodami buržua
zinės demokratijos tvarką, So
vietų Rusijos valdovai, išmeta 
iš jos kaip tik tą, kas toje tvar
koje yra svarbiausia: politinio 
organizarimcsi ir veikimo lais-

tada jjie jau visai 
supyko. Supyko ir tarė:

*-r“Jam nėra vietos tarp mus.
i Tegul eina kur nori.
! “Jis > nusijuokė ir nuėjo ten, 
kur jam norėjosi — prie vie
nos gražios mergaitės, kuri ati
džiai į jį žiurėjo; nuėjo pas ją 
ir, priėjęs, apkabino ją. O ji 
buvo duktė vieno iš seniausių 
jų, jį nuteisusių.. Ir nors jis 
buvo gražus ji atstume jį, ka-1 
dangi ji bijojosi tėvo. Ji atstū
mė jį ir .nuėjo šalin nuo jo;. 
0 jis užgavo ją ir kada ji par
krito, atsistojo koja ant jos 
krutinės, atsistojo taip, kad iš 
jos burnos trykš t elej o kraujas 
į danlgų ir ji sunkiai atsiduso, 
pasirangė gyvate ir mirė.

“Visus, kas matė, sukaustė 
baime, kadangi dar pirmą kais
tą jų akyse taip užmušė mote
rį. Ir ilgai visi tylėjo, žiurėda?

vę. šitame punkte Maskva imi
tuoja fašistiškas valdžias.

Komunistai nori, kad mes bu- 
’tuifiė akli ir to ri^biatyiūme.

6-2.7
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Halsted National 
Bank Apvaikščio- 

ja Gimtadienį -

Oarl Kuehnle, Halsted Exchange 
National Bank prezidentas.

Baigdamas dešimtmetį ver
tos atžymėjimo darbuotės Tlal- 
sted Exchange National Bank 
apvaikščioja savo dešimties me
tų sukaktuves liepos mėnesio 
10 dieną, tai yra šį penktadie
ni. Per visą tą dieną bus pri
ėmimas kostumerių ir draugų 
banko patalpose, prie Halsted 
ir 19th place. Tikimasi, kad ke
letas tūkstančių žmonių atlan
kys banką <tą dieną pasveikinti 
įstaigos prezidentą p. Carl Kue
hnle ir jo bendradarbius. Iš sa
vo pusės bankas turės gėlių po
nioms ir cigarų vyrams. Visi 
banko kostumeriai ir draugai 
yra kviečiami atsilankyti — 
trumpam pasimatymui, jei lai
kas neleis ilgiau pabūti, arba il
gam vizitui.

Pranešdamas apie šią “Gim
tuvių Pramogą“ p-nas Kuehnle 
pareiškė: “Mes visi čia susirin
kome, kad išspręsti klausimą, 
kaip geriaus bus apvaikščioti iš
kilmę; ir sveikiausia mintis at
rodo esanti tai pakviesti kiek
vieną asmenį, kurs padėjo pa
daryti Halsted National banką 
dideliu pasisekimu. O tai reiš
kia visus musų kostumerius ir 
draugus. Vizitorių priėmimo 
tikslas yra suteikti banko per- 
dėtiniams ir 'visam štabui pro
gos susitikti su kiekvienu iš de- 
pozitorių asmeniškai.“ Regulia- 
rės banko darbo valandos šį 
penktadieni bus užmirštos, ka
dangi svečių priėmimas tęsis 
nuo 9 valandos ryt<5 iki 5 vai. 
popiet.

Kuehnle minėtinas) rekordas.
Tai buvo svarbus savo pasek

mėmis dešimtmetis, ypatingai 
nuo to laiko, kai 1932 metų va
sarą Carl Kuehnle užėmė ban
ko prezidento vietą.

Kai jis atėjo į š| banką ke
turi metai atgal, tai bankas tuo
met tebuvo tik šios apielinkės 
bankas, tarnaująs artimlau- 
siems vietos bizniams ir gyven
tojams. P-no Kuehnle vadovy
bėj Halsted Exchange National 
Bank pasidarė pilnai metropo
lio bankas, sul tūkstančiais kos- 
tumerių iš visos Chicagos ir 
jos apielinkių. O ir patarnavi
mus jis ėmė teikti tokiu ma
štabu, kokiu teikia tik labai di
deli bankai. Kas dar daugiau 
— čia teikiama patarnavimas 
kiekvienam sulig ypatingu jo 
reikalavimu, įvairiose gyvenimo 
šakose.

Parvežė Dovanų 
Lincoln Parkui

Ežeras gelbsti 
Chicagai

vai.

vice-prezi-

kasieriaus

auditorius 
kasieriaus

1932 metais bankas turėjo du 
viršininkus ir keturius samdi
nius. Suprantama, kad nereikė
jo nė didelės vietos, šiandie 
bankas turi 16 senesnių virši
ninkų ir 71 samdinių — telerių 
ir klerkų. Dabartiniu laiku ban
kas užima du pirmuosius auk
štus trobesio, kur jo patalpos 
yra.

Depozitai padidėjo 2,100%.
žymiausias banko atsiekimas 

•tai nepaprastas depozitų padi
dėjimas. Kada p-nas Kuehnle 
paėmė banko vadovybę, depozi
tų suma siekė $288,000.00. Šian
die depozitų suma yra kuone 
$7,000,000.00. Tai padidėjimas 
daugiau kaip 2,100 nuošimčių 
tik keturių metų begiu. Tikima, 
kad tai yra didžiausias padidė
jimas tarp visų kitų Chicagos 
bankų per kalbamą laikotarpį.

Halsted National esmėj yra 
patarnavimų bankas, o ne in- 
vestmentų rųšies įstaiga. Jis 
suorganizuotas) taip, kad galėtų 
•teikti juo geriausį patarnavimą 
kiekvienoj specialej šakoj. Dė
ka plačios tarnybos bankas pel
nėsi gražius uždarbius, nors ir 
laikydamasi labai konservaty
vios taktikos savo investmen- 
tuose. Pasėkoj viso to per ket
verius metus banko turto per
viršis ir nepadalinti pelnai nuo 
$150,000 pakilo iki $450,000. 
Tie pelnai ir perteklius atėjo 
ne iš spekuliacijos, bet kuone 
vien iš patarnavimų kostume- 
riams.

Kuehnle sugebėjo sudaryti tik
rai gabių, išlavintų ir patyru
sių savo pagelbininkų štabą. 
Kaipo prezidentui ir vyriausiam 
banko veikiančiam viršininkui, 
p-nui Kuehnle gelbsti sekamų 
padėjėjų štabas: '

LeRoy A. Listug, vice-prezi- 
dentas

K. E. Wehrly, vice-preziden- 
tas

G. L. Nelson, vice-preziden- 
tas ir kasierius

Charles J. Obalil, 
dentas

Hąrold H. Stout, 
padėjėjas

J. R. HumphreySj
Floyd H. Egan, 

padėjėjas '
George V* Campbell, skyriaus 

menedžeris
Irving L. Fass, skyriaus me

nedžeris
Abraham D. Parker, skyriaus 

menedžeris
Philip J. Weinheimer, opera

cijų menedžeris
J. F. Braulik, pro-kasierius
George H. Weiner, pro-kasie

rius .
William B. Gardner, kredito 

menedžerio padėjėjas
Frank W. Pepe, kredito me

nedžerio padėjėjas
T. L. Davies, kredito depar

tamento narys
Edward Tubbs, kredito de- 

partamento narys
George Hinkes, knygvedystės 

departamento menedžeris
Jerry Scandiff, pasirašymų 

(signatures) departamento me
nedžeris.

BRIDGEPORT. — Užėjus 
pas p. J. Maskoliūną, 817 W. 
35th St., galima pamatyti ilgą 
amžį žvėrį, arba kaip lietu
viai vadina, želvę, geležinę 
varlę (turtle). Tą gyvufią pe
reitų švenčių proga pagavo ir 
parvežė į Chicagą paaukauti 
Lincoln Parkui pp. Adomas 
Maskoliūnas, Puišiai, Giedrai
čiai ir Gočai iš Cicero, kartu ir r- j ' 7 1 ' . " , 1 ■'
Gočių Viktoras, kurie lankėsi 
Gaubus, Mich., ūkė j e pas pp. 
Pavilionius. P-s Maskolitmas, 
kuriam pavesta tas žvėris glo< 
boti ir maitinti iki jis apsi
pras su nauja gyvenimo aplin
kuma, kilo didžiausis galvosū
kis kuom tą pąują svečia rei
kia maitinti. Vieni patarė, 
musių priganyti, antri sako, 
kad preTzeliai' ir alus bus jam 
sveikiau, dar kiti sako, kad 
reikės importuoti" varlių iš lie
tuves, nes tai esą' geriausias 
jam maistas.

Aš manau, kad tos bėdos 
sibaigs, kaip svečias taps 
vežtas į Lincoln Parką.

— VBA.

želvę, geležinę

pa
nų-

Advokatai remia 
Courtney kandi

datūrą

Banko štabas.
Veiksnis, turėjęs didžiausios 

įeikšmės banko darbuotės pasi
sekime, buvo tas, kad p-nas

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom /

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTJN MACKIEWICH, Prezidentas
"ii ■■■■ į h i iiH i ' . ........ . ................ , i ii i ■ .r ■ *

Petro ir Valerijos 
Petrauskų 25 metai 
ženybinio gyvenimo

NATHAN 
KANTER 1

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENŲ METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

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

VIENINTELIS DISTBIBUTORI3

Liepos 4 dieną. Lietuvių Dar
bininkų svetainėje Rose- 
lande Petras ir Valerija Pet
rauskai minėjo savo 25 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktuves. 
Iškilmingas ir reikšmingas bu
vo paminėjimas tuomi, kad 
draugai Petrau’skai yra lai- 
svų pažiūrų žmonės, vedę civi
liai, seni vietos gyventojai, o 
pavizdingai vesdami šeimyninį 
gyvenimą gražiai išauklėjo 
dukterį Aldoną, sūnų Albertą 
ir gerai juos išmokslindami jie 
nedrumstė savo vaikų proto 
religiniais prietarais.

Giminių ir svečių dalyvavo 
apie šimtas žmonių, ir tai bu
vo vis progresyviai laisvos min
ties žmonės. Laike vakarie
nės buvo perskaityta keletaš 
telegramų nuo giminių su pas
veikinimais iš kitų miestų.

Dr. Graičiunas pasakė labai 
pamokinančią kalbą, pritaikyta 
tai ceremonijai. Taipgi kvie
tė visus laisvai proto jaučius 
žmones neužmiršti paremti kul
tūrinį darbą ir nestojant steng
tis pagilint savo proto žinias 
-skaitant mokslo knygas ir 
laikraščius.

Gražius tėviškus linkėjimus 
pasakė jau’ seni Valerijos tėvu
čiai Tamošius ir Anastazija 
Kuliešiai. Jie yra laisvų min
čių žmonės ir už tai garbe 
jiems, kad šiandien jų duktė 
gyvena taip gražiai ir pavyzdin
gai. Taipgi laike vakarienės 
giminės ir draugai' išreiški 
daug gražių širdingų linkėji
mų ir draugams Petrauskam^ 
įteikė radio kaipo dovaną at
minčiai' jų to garbingo įvy
kio.

Draugė Stumbrienė buvo val
gių gaminimo vedėja. Ji gas- 
padinavo draugų Petrauskų 
vestuvėse ir 25 metai atgal. 
Bet nesužinojau kas daugiau 
pagelbėjo, tą jau paliksiu at
likt Valerijai. Aš linkiu dar 
kartą mano geriems draugams 
laimihgo gyvenimo ateity.

— Juozas.

Chicagos advokatų asociaci
ja buvo paleidusi savo na
riams balsuoti klausimą, kokį 
•kandidatą jie remia ateinan
tiems rinkimams į valstijos 
gynėjo ofisą. Demokratų kan
didatas Thomas J. Courtney 
gavo 997 balsus, republikomį 
kandidatas Harry S. Ditch- 
burne gavo 847 balsus.

2 eilės, dvigubo Cello- 
phane — palaiko 01 d 
Golds dirbtuvės šviežu- 
iną.

Trečiadienį apie 11 
prieš pietus temperatūra, Chi- 
cagoj buvo pasiekusi 95 laips
nius. Pietų laiku ji nupuolė 
porą laipsnių, gi po piet apie 
1 valandą vėl buvo 94 laips
niai.

O štai kokia temperatūra 
buvo Chicagos priemiesčiuo
se.:

Morton Grove ............. .....
Dės Plaines ........................
Evanstpn .........................
Wilmette ....................... .
Keiiilworth .....................
Glencoe ............. ............
Wilmette coast guard .... 
Niles Center......... ...........
Park Ridge .............. .......
Glenview .........................
Niles ........................ ........
Oak Park .........................
Waywood .....................
La Grange ,.v.................
Berwyn............................
River Forest ................. .

kandimą nebuvo pranešta nė 
sveikatos departamentui, nė 
policijai iki liepos 4 dienos, 
kai vaikas tapo išvežtas į li
goninę. Tai tėvų apsileidimas.

jį keliais atvejais klausinėjo. 
Pagalios nieko nepešus poli
cija paleido Freedą.

Opi farmerių padė
tis Illinois valstijoj

98
98
92
91
91
90
88
95
96
96
95

, 96
98
99
98
98

Mirė dėl apriejimo
Eugene Kowalczyk 7 metų, 

13148 Buffalo avenue, mirė li
goninėje. Jį įkando , pasiutęs 
šuo birželio 2 dieną. Apie į-

Siunčiam GCles Telegrama į VIbm 
Panaallo Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Baųkietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Avižos Illinois valstijoj dėl 
sausros sunkiai nukentėjo. 
Jeigu nebus pakankamai lie
taus dar per kokią savaitę, tai 
prapuls ir komai. Kiekviena 
karščių diena reiškia pražūtį 
valstijos javams.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

įLaidotuviy Direktoriail
F JUOZAPAS 
k UDEIKI
L IR TĖVAS

REPublic 8340

Areštavo užpuoliką
Policija areštavo Frankį 

Matlin 26 m., 4417 So. Talman 
avenue. Jis yra kaltinamas 
tuo, kad pasiskolinęs iš savo 
draugo automobilį įsisodinęs į 
jį 17 metų inergaitų ir prie 
53 gatvės ir So. Keeler avenue 
kriminaliai užpuolęs ją. Mer
ginos šauksmus išgirdo apie
linkės gyventojai, kurie pa
šaukė policiją. Pastaroji atvy
kusi į nurodytą vietą, suėmė 
Matliną.

šie liettfviai ir lietuvaitės ii 
siėmė laisnius .(leidimus) ve 
dyboms:

Joseph Witt 26 m. ir Mary 
Labus 23 m.

Thomas Joyce 35 m. ir Stel- 
la Daciolas 32 m.

Frank Pocus 22 m. ir Victoria 
Keser 19 d.

Ludwig Velebs 25 ir Alico 
Mizera 23 m.

James Spivak 23 m. ir An- 
toinette Kungis 19 d.

John Zalumskis 21 m. ir Ės- 
telle Ambrose 24 m.

CONDRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel, Englewood 5883—5840

Paleido Freedą

Eddie Freed buvo suimtas 
ryšy su nušovimu merginos 
Audrey Vallette. Freedo pati 
nužiūrima kaip įvelta į tą 
įvykį. Bet jos policija neran
da. Taigi ji suėmė jos vyrą ir

PRINCESS
S. CLARK PRIE JACKSON. 
eina nuo pietų iki vidunakčio 

25c iki 2 vai. po piet 
Vieną savaitę tiktai

Moscow Laughs”
Linksmus Sovietų gyvenimo 

' komėntarai.

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____

Metines Minties Atminties Dvejų Metų Mirties Sukaktuves

CECILIA WASNAUSKIENĖ
(po tėvais Kukuraitė) »

SOFIJA JUNEVIČIENĖ 
po tėvais Slakiutiė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepds 10 diena. 1935 m., su
laukus 40 metu amžiaus, gi
mus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra, Aleksandra, sūnų Alek
sandra, motina Ona Slakiene, 
4 brolius advokatą Antaną 
Slaki, daktarą Laurent Slaki, 
Joną ir Juozapa, broliene dak
tare Slakienę, Josephiną ir 
Angelą ir daugiau giminių.

Liūdnai atminčiai mylimos 
moteries ir brangios motinėlės 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Jurgio* bažnyčioje, 33-čias st. 
ir S. Lituanica avė. 10 d. lie
pos, 1936 m. 8 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas.

Brangią moterį ir motinėlę 
išplėšė žiauri mirtis nelaiko iš 
musu tarpo. Paliko žaizda mu
sų širdyse amžinai. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes 
anksčiau ar vėliau pas tave 
ateisime. Lauk musų ateinant.

Nuliude liekame:
Vyras, Sūnūs, Motina, Broliai, 

Švogerka ir Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9-tą dieną, 1934 m., su
laukus pusės amžiaus, gimus 
Lietuvoje, Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap., Mazgai- 
galių kaime.

Liūdnai atminčiai bus atlai-' 
kytos gedulingos pamaldos už 
jos sielą Liepos 9-tą dieną, 
7:45 vai. ryto, šv. Jurgio pa
rap. bažnyčioj. Į tas pamaldas 
širdingai kviečiame atsilankyti 
visus gimines, draugus, pažįs
tamus ir kaimynus ir pasi
melsti, kad gailestingasis Die
vas a. a. Cecilijos sielai sutei
ktu -amžinąja laime.

Po pamaldų kviečiame visus 
Susirinkti i Kazimiero Wąp- 
nausko namus A po numeriu 
3059 W. 38th Street.

Nuliude:
Vyras, Dukterys ir Sunai

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darbą garantuo
jame ant metų. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

21st Place Tavem &
,, ,.t Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai.

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tel. Cana! 7522

PADEKAVONE

TEODORAS CZESNA
Kuris mirė liepos 3 dieną, ir palaidotas tapo liepos 

7 dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, ktirie suteikė 
jam paskutihį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišven
giamą amžinybės vietą,

Mes tėvai Antanas ir Agota Czešnai, Duktė Leokadi
ja ir žentas Petras Dargiai, Anūkai Alarylih ir Edmon
das Dargiai atmindami ir apgailėdami jo prasišalini* 
mą iš mitsų tarpo, reiškiame giliausią padėką Laido
tuvių Direktoriams I. J. Zolp ir A. Philips, kle
bonui Skripkai už pasakymą gražaus pamokslo ir pa
maldas, kapinių iižveizdai Krušai už labai gražų sutvar
kymą ant kapinių. Visiems mišių ir gėlių aukaiitojam, 
grabnešiams ir visiems giminėms ir pąžįstamiems da
lyvavusiems laidotuvėse. O tau musų mylimas sūneli, 
sakome ilsėkis šaltoj žemelėj.

Hospital
Ligonine

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

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

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1

vaikams .......... —........ Uv
Palagas ligoni- $4500
Akušerija na-

Medikalė egzami- 
nacija ......................... , ■
DOUGLAS PARK HOSTIPAL

1900 So. Kedzie Avė.

TeL Republic 8402

Crane 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

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 laika praleisti. At
dara visa nakti. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Zarasiškių Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks šį vakarą 
8 vai., (liepos 9 d.), pp. Žukauskų name, 2126 So. Halsted 
Street. Visi kliubo nariai malonėkite atsilankyti, nes yra 

daug svarbių reikalų apsvarstyti. Sekretorius Š.
Joniškiečių L. K. Kliubas laikys susirinkimą penktadienį, liepos 

10 d., 7:30 vai. vakare p. Yiiškos (Hollywood) svetainėj.
Kriaučių Lokalo 269 A.C.W. of A. susirinkimas įvyks Amalga- 

matėd Centro name, 333 So. Ashland Blvd., penktadienį, 
liepos 10 d., 7:30 vai. vak. Malonėkite visi dalyvauti.

F. Prusis, Sekt.
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KĄ ŽMONES MANO
Įspūdžiai iš Ameri
kos Lietuvių Kon

greso
Vykdamas į kongresą nors ir 

turėjau vilčių, kad kongresas 
bus ramus ir dalinai džiuginan 
tis, bet vienok negalėjau įsi
vaizduoti, kad bus tokis soli- 
dariškas, draugingas ir jau
kus, kaip kad jis buvo.

Rašančiam šiuos įspūdžius 
teko būti delegatu pirmam 
Amerikos Lietuvių Seime, įvy
kusiame 1905 m. Philadelphia, 
Pa. Taip pat buvau delegatu* ir 
karo metu įvykusiam Seime 
1914 m. Brooklyn, N. Y. Šalia 
to, teko būti dalyviu ir tėmy- 
ti daugelį kitų įvykusių kon
gresų ir seimų, kur buvo spren
džiami politiški ir tautiški klau
simai, bet reikia pasakyti, kad 
nė vienas tų seimų ir kongre
sų nedarė tokio draugiško, iš
kilmingo ir jaukaus įspūdžio, 
kokį suteikė Amerikos Lietu
vių Kongresas.

Reikia pažymėti tas faktas, 
kad visi kiti buvusieji kongre
sai, net ir pirmasis Philadel- 
phijos seimas, pasižymėjo po
litiškomis rietenomis, frakcine 
kova ir, pagaliau, baigėsi ker
štu ir net susiskaldymu. Su
prantama, kad . po tokio seimo 
visuomet kildavo aršių ginčų, 
srovinių kovų ir begalinių de
magogiškų šmeižtų. Ypatingai 
atžagareiviai, kurie dažniausiai 
pralaimėdavo seimuose, potam 
keldavo skandalus ir niekinda
vo įvairiais budais savo prie
šus ir seimų nutarimus. Išva
da gana logiška, būtent, kad tie 
seimai nenešė bendro darbo ii 
solidariškumo į tarpų lietuvių 
darbininkų, bet jie didžiumoje 
kiršino ir skaldė jutos.

Kitaip reikia suprasti tik ką 
įvykusį Amerikos Lietuvių 
Kongresą Clevelande, 20-21 bir
želio. čia suvažiavo 382 dele
gatai atstovaudami 345 orga
nizacijas, turinčias riet 71,008 
savo narius. Yrą tai milžiniš
ka jėga, kuri broliškai, solida- 
riškai ir vieningai pareiškė sa
vo įsitikinimus ir pasižadėjo 
bendrai kovoti prieš vieną prie
šą — fašizmą, kuris šiuo, kart 
įsigalėjęs Lietuvoj ir kuris 
skaudžiai engia musų brolius 
ir sesutes. Be to, juoda fašis
tiško teroro ranka šaudo ir 
galabina ūkininkus ir darbinin
kus. Prieš šitą , skaudų ir ne
žmonišką Lietuvos valdžios te 
rorą visi kongreso dalyviai kaip 
vienu balsu pareiškė protestą 
ir solidariškumą bendrai dirb
ti ir bendrai kovoti už Lietu
vos žmonių laisvę, demokrati
ją ir gerbūvį. '

Turint galvoj, kad kongresas 
glaudžiai ir vieningai sugebė- 

i jo veikti, reikia turėti , vilties, 
kad jo išrinktas pastovus vyk
domasis komitetas sugebės 
kongreso solidariškumo praves 
ta vaga vykdinti visus kongre
so numatytus darbus.

Negalima praeiti nepaminė 
jus, kad kalbamas kongresas 
padarė gerą pradžią draugin
gumo tarp lietuvių darbininkų 
Amerikos ir net Kanados. Mes 
žinom, kad mes per daugiau 
kaip 18 mętų vedėm tarp sa
vęs aršią kovą, kas, žinoma, 
mus silpnino, o musų priešai 
tuo naudojosi. Dabar, kuomet 
mes mokėjom, bendrai ir drau
giškai sunerti rankas kongre
se ir duoti smūgį juodajam 
žmonijos priešui, mes bandy
kime ir ateityje to garbingo 
draugiškumo laikytis, o perga
lė ir laimėjimai bus musų!

" ’ ‘ K. L.

metųAnna Maria Mussolini, Italijos diktatoriaus septynių 
duktė, kuri kritiškai serganti.

Jonas Gimbutis pa
laidotas tautiškose 

kapinėse
Liepos 7 diena' tapo palaido 

tas Lietuvių Tautinėse kapinė
se buvęs kareivis Jonas Gim
butis.

Jis mirė liepos 4 d., sulau
kęs 44 metų aihžiaus. Jonas 
Gimbutis paėjo iš Svėdasų pa
rapijos.

Chicagoj gyveno adresu 2133 
So. Halsted Street pas p. Be- 
nikį.

Nors Gimbutis nebuvo Fran- 
cijoj karo metu,“ tačiau paim
tas į kariuomenę prarado svei
katą ir todėl iš valdžios gau
davo pensijos po $75 per mėne
sį, o Vėliau po $50 mėnesiui. 
Be to, jis gavo ir veteranų bo~ 
hų surha"‘$400, bet kai mirė, 
tai jau nebeturėjo pinigų.

Mažas būrelis žmonių paly
dėjo velionį Joną į amžino pa- 
silsio vietą. Kapinėse trumpą 
kalbą pasakė laidotuvių direk
torius S*. M.’ Skudas, kuris ir 
rūpinosi laidotuvėmis.

\ — Senas ePtras.

Sausros padaryta 
žala

Dėliai pastarųjų dienų kai
tros ir dėl sausros vidurvaka- 
rinėse valstijose mirė 33 žmo
nės plote tarp Rocky Moun- 
tains ir Indiana valstijos-

Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė, kad 170,000 šeimynų 
federalė valdžia stengsis su
teikti pagelbą.

Mirė dėl kaitros
Michigan ežeras išgelbėjo 

Chicagą per pastarąsias dvi 
dienas nuo karščių 100 laips
nių ar didesnių. Antradienį 
pa v. aukščiausia temeperatu- 
ra buvo Chicagoj 95 laipsniai. 
Tačiau ir dėl 95 laipsnių tem
peratūros mirė John Rawski 
25 m., 4411 W. lova st.

CLASSIFIED APS Į
Business Service
Biznio Patarnavimai

Notaro uždėti speci
alius taksus bedar

biams šelpti

Iš Lietuvių Tautinių 
kapinių trustisų 

susirinkimo

Hoover, Coolidge ir 
Dupont aukautajai 

socialistų vajui

“Gudbai” Cicero ir 
Chicago — mes ke
liaujam į Ludington, 

Mieli.
Šio šeštadienio rytą, dar 

gaidžiams nepradėjus giesmes 
giedoti, mes būrys “slaunių” 
Ciceros ir Chicagos piliečių, 
trauksime į pp. Lukų oranžėją, 
kuri yra prie Ludington, Mich.

Cicerietis p. J. Augaitis bus 
ekskursijos vadas, p. M. Jova- 
rauskas, Roosevelt Furniture 
Co', seks žemlapį, kad vado ve
damas kelias nešlubutotų. Po
nios Kasparienė ir Jovarauskie- 
nė rūpinsis valgių ir gėrimų 
amunicija, — kad alkis ne
vargintų, troškuliai nekamuo 
tų.

Na, o dekoratorius Vincas 
Rymas stebės įdomius gamtos 
vaizdus, kad galėtų juos atvaiz
duoti ant savo kostumerių sie
nų. Paprastas Chicagos pilie
tis Mickevičius nuolatos įspės 
p. Augaitj, kad greit nevažiuo
tų nes jam rūpės gyvam gryŠ- 
ti Chicagon kad Chicagos Lie
tuvių Draugiją iki penkių tūk
stančių narių išauginus.

Kelionė ir atostogos turėtų 
būt smagios, visi pažįstami ii 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai važiuoja vienam tikslui, 
kad rainiai galėtume pasilsėti, 
tyro oro įkvėpti gamtos gra* 
žumu pasigerėti.

Visi atostogininkai nusita
rę svečiuotis apie porą savaičių, 
išskiriant J. Mickevičių — jis 
nusitaręs ilgesnį laiką užtruk
ti. Esąs gavęs daug naujų

knygų iš Lietuvos ir būtinai 
turįs jas perskaityti. Jo, atos 
togų laikas numatomas bent 
pusantro mėnesio. Baimė ima, 
kad p. Mickevičius biblioteta 
p. Augaičio auto dugną neį- 
laužtų.

Ką naujo matysime, išgirsi
me, patirsime — viską prane 
Šime “Naujienoms:”. Jei mu 
sų kelionės įspūdžiai “Naujie
nose” nematysite, tai žinokite, 
kad jie randasi “Naujienų” re
dakcijos gurbe.

JuBų
Baronas Von Pliokšt.

Vytautas Tarutis 
College Inu pro- 

gramuose
Gerai žinomas Chicagos lie

tuviams dainininkas Vytautas 
Tarutis šiuo laiku darbuojasi 
College Inn programuose Sher- 
man viešbuty.

Kasdien jis dalyvauja pildy 
me dviejų programų — flooi 
show; taipgi ir dainuoja pei 
radio kas vakaras 10:45 valan
dą ęolumbia sistemos tinklu.

Patartina lietuviams pasi
klausyti jo dainavimo, o taip
gi patartina, norint smagiai 
laikją praleisti, '(atsilankyti į 
College Inn, kurs yra dalis 
Sherman viešbučio.

— X.

Miesto taryba trečiadienį 
priėmė sumanymą uždėti 3 
mills specialaus taksus ant ne
kilnojamos savasties. šitaip 
sukelti taksai eis bedarbiams 
pašalpą teikti.

Vienas mill yra dešim
ta dalis cento; trys mills, 
reiškia, bus trys dešimtos cen
to dalys. Tos trys dešimtos 
cento dalys taksų bus uždėtos 
ant kiekvieno dolerio/ nekilno
jamos savasties, taigi, jęi ku
ris pilietis turi namą pav. $1,- 
000 vertės, jam teks mokėti 
$3 taksų bedarbių šelpimui.

Triukšmas miesto taryboj. 
Kai aldermonai susirinko 

posėdžiui 11 valandą prieš : 
piet, tai jau jie rado galeriją 
pilną prisigrūdusią publikos. 
Didžiuma susirinkusių buvo 
asmenys, kuriems pašalpa rei
kalinga. t

Mėrui itelly atidarius tary
bos posėdį, galerijoj pasigirdo 
kartojimas pbalsio: “Mes no
rim gauti pašalpą pinigais.” 
Dagi stipriausi aldermanų bal
sai nepajėgė užrėkti kartoja
mo' obalsio. Taigi posėdis nu
traukta kuriam laikui, o poli
cija pašalino 
galerijos.

Pašalintieji 
čia prisidėjo

Lietuvių Tautinių kapinių 
trustisai mėnesiniame susirin
kime, laikytame liepos 5 die
ną kapinių raštinėj, vienbalsiai 
pasisakė už rezoliuciją išneštą 
Amerikoj Lietuvių Kongrese 
protestui prieš Lietuvos dikta- 
rišką valdžią.

Gaila, kad Lietuvių Tautinės 
kapinės, kaip tokia didelė orga
nizacija, neturėjo savo delega
to lietuvių ‘ kongrese Clevelan
de1. Tai jau vaidybos apsilei
dimas. ’ '

Artimoj ateity buvo rodomi 
krutamieji paveikslai iš Lietu
vos Tautinių kapinių 25 metų 
jubiliejaus ap vaikščiojime šį 
mėnesį Lietuvių Auditorijoj. Į 
komisija įeina Rimkus, Skutas 
ir Daubaras.

— Trustisas.

Cirkas Douglas
Parke

so-
va-

Hooveris atsiuntė auką 
toialištų partijos rinkimų 
jaus fondui. Tą patį padarė 
Coolidge ir Dupont.

Heębert Hoover, kaip žino
te, buvo republikonas Jungti
ni Valstijų prezidentas. Ta- 
Čiaus socialistų vajui auką at
siuntė ne jis, o S. L. Hoover iš 
Smithsburg, Md.
, Calvin Coolidge irgi yra bu
vęs republikonas šios šalies 
prezidentas. Tačiau auką at
siuntė socialistams Albert 
Sprague Coolidge iš Cambrid- 
ge, Mass.

Dupontai yra paskilbę amu
nicijos fabrikantai ir žinomi 
atžagareiviai;- Socialistams gi 
auką prisiuntė Žara Dupont 
iš Bostono, Mass., kuri toli 
gražu fabrikantų Dupontų ne
užtaria.

Didžiulis baletas 
Grant parke

•susirinkusius iš 

išėjo į gatvę ir 
prie skaitlingų 

bedarbių grupių, kurios de
monstravo ties miesto sale. De
monstravimas arba parodavi- 
mas buvo ramus.

Demonstruotojų tarpe buvo 
moterų su mažais vaikais. 
Viena moteris, p-nia Grace 
Pomasano, 2019 Iowa st., pa
reiškė, kad nuo praėjusio sek
madienio jos keturi jaunučiai 
vaikai turėjo tik, mažą kiekį 
arbatos. Dabojusieji tvarką 
policininkai padarė kolektą 
moteriškės naudai.

Serga P. Kaliu 
(Kalinauskas)

I ' į

Penktadienio vakare,
10 d., Douglas parke, prie Roo
sevelt road ir California avė., 
bus surengtas didelis cirkas. 
Jį bengia visų miesto dalių par
kai.

Daug įdomių dalykų bus pa
tiekta — vadinami side show, 
gimnastikos, ir atletikos nume
riai, kitoki įvairumai.

, ■ . • . .

Be to, keletas: tautų pakvies
ta pašokti po viėjią tautišką šo 
kį. Chicagos' parkų distrikte 
lietuvių vardas geriausia pasi
žymėjęs, tat ir šiame parengi
me lietuviams pavesta geriau
sia vieta, vadinama Central 
Attraction.

Visi kviečiami į: parengimą 
atsilankyti. Teri bus daug 
įvairumo ir daug kas įdomaus 
pamatyti.

liepos

XYZ

du

Dvigubas Cellophane 
01d Golds cigaretų įvy
niojimas juos apsaugo
ja nuo drėgmės, saus
ros ir visų kitų cigaretų 
pasitenkinimo priešų.

Šaukia susirinkimą
Sekantį sekmadienį, liepos 

12 d., įvyksta Teisybės Mylė
tojų Dr-tės pusmetinis susirin
kimas Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted st., 12 
vai. dienos. Geistina, kad na- 
riai-rės skaitlingai susirinktų, 
nes bus taisomi nekurie kons
titucijos paragrafai. Be to, 
valdyba išduos pusmetinį rapor
tą apie Dr-tės finansinį stovį.

—St. Narkis, sekr.

ROSELAND. — Jau apie 
mėnesiu laiko serga Petras Ka
linauskas, 10717 So. Michigan 
avenue. Pirmaiu jis buvo pa
vieto ligoninėj, o dabar ran
dasi namie aukščiau minėtu 
adresu.

P. Kalin-Kalinaufekas per il
gus metus 18 gatvės apielinkėj 
užlaikė tavernos biznį ir krau
tuvėlę. Vėliau persikėlė į Ro- 
sęlandą, taipgi į tavern biznį.

Pažinties draugai prašomi li
gonį aplankyti.

Federalė valdžia Įsi- 
maiše į Chicagos 

skandalą
Tarp Ghicągos apšvietos 

tarybos ir firmų, kurios spau
sdina arba išleidžia vadovė-

• - •

liūs mokykloms, eina jau kurį 
lailq|r kivirčai. Kai kurios fir- 
moįg daro kaltinimus, kad ry
šy su vadovėliu 
buvę nemažai grafto

Senas Petras.

........ —I--""...............

CLASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai *WM******<***^A**WMMWW^wpVWV*MVMVMMWMV
FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.

Barai f r kiti krautuvams fikčeriai: 
nauji arba vartoti. Cash arba’ leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
.EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5209.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS pirmarankis be- 
•keris prie juodos duonos. 2616 West 
69th Street

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičiu. 
Už rašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

REIKALINGA vyru, kurie yra 
dirbę popierių įmonėse ir turi paty
rimo kaip beiluoti senus popierius.

Sangamon Paper Grading Co.
1731 West Cermak Road

REIKALINGA vyras virėjas i val
gykla, didelis patyrimas nereika
lingas. Valgis, guolis ir mokestis. 
5642 W. 65th St., Hemlock 5303

NAMU SAVININKU ATYDA1 
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. \ryto iki piet. \

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

VICTOR BAGDONAS, 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
' 3406 So. H ilsted Street 

Phonc lards 3408
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Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGOS veiterkos Hostess 
ne senesniu 30 m. amžiaus i sum- 
mer resort. Valgis, kambarys ir 
mokestis. Cedar Beach Hotel.

Cedar Lake. Ind. Box 15, Tel. 
Loveli 183 R. 2.

FoT Rent =
RENDON Tavernas, per 30 metų 

išdirbtas biznis su visais Įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
sava bizni.

3322 So. Morgan St.

RENDON 3 šviesus dideli kamba
riai dėl mažos šeimynos Maruuette 
Parke. 7142 So. Maplewood Avė.

RENDON namams ar bizniui 824 
West 35th St.—8 kambarių namai; 
beismentas —garažas—didelis lotas 
gretimai, įvažiavimas iš gatvės iki 
išgrįstos jėlos. Tinka budavotojui, 
muveriui, šoferiui. Renda $35.00.

Dearbom 2429

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

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

Chicagos parkų distrikto 
prezidentas Robert Dunham 
praneša, kad Grant parke, 
prie Buckingham fontano, lie
pos 17,. 18 ir 19 dd. baletas su
sidarąs iš 300 šokėjų suvai
dins dramą—šokį. P-nas Dun
ham pataria publikai turėti 
omėnėj šį pranešimą ir pasi
stengti pamatyti pirmą šios 
vasaros spektaklį- Dedama 
pastangos spektaklį padaryti 
juo įdomesnį, ir nėra mažiau
sios abejonės, kad bus ko žiū
rėti į jį. Gi publikai, kuri su
sirinks į spektaklį, mokėti ne
reikės. Spektakliai prasidės 9 
vai. vakaro.

Specialiai nepermirkstantys 
drabužiai bus pasiūti' undi
nėms ir kitų rolių vaidinto
jams, ba mat scena bus po 
fontano lašais.

Klaidos pataisymas
Vakar dienos Naujienose til

po trumpa žinia, kurioj, praneš
ta, kad F. Bulaw gavo skiry- 
bas. Turėjo gi būti pasakyta, 
kad ne Bulaw gavo skirybas, 
bet p-lė Kampikaitė gavo skiry
bas nuo Bulawo.

PRANEŠIMAI
VIEŠAS- PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu visiems, kad Onai 
(Anne) Račkauskienei, 726 West 
18th St, Chicago, III. niekas nieko 
neduątu ant mano vardo, Leono Rač- 

parupinimu kausko (Louis Rachkauskis), nes aš 
V u nU0 3 dienos liepos, 1936 metą ne- Dabar Atsakau už jokias bilas arba pas- 

dalykų padėtį pradėjo tyrinėti.kolas. RACHKAWSKIS 
federalės valdžios agentai. '733 west‘I7th Place., Chicago, III.

(Anne) Račkauskienei,

Buiiding Material
Statybos Medžiaga

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

—o—

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

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

—O—
PARSIDUODA Bučernė ir Gro

sernė—Lietuvių apgyventa už pa- 
siulyjimo kaina. 3401 So. Lituanica.

—O—

-—O—
GERA PROGA nupirkti .taverna 

pigiai: kampinis namas, geras biz
nis. 4301 So. State St., Chicago.

PARSIDUODA grosernė ir man
ketas, taipgi dviejų aukštų budinkas 
125 nėdu frontu, prieinamai. Geo. 
O. Mannel, 9984 Vincennes Avė., 
City.

COAL 
Anglys

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882— '

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PAGERINTOS farmos—negyvena
ma žeme,—ežero upčs pakraščiu. Re- 
zortai. Vasarnamiai. Informacijoms 
rašykite Frank Phillippi, Realtor, 

Park Falls, Wisconsin.

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimai

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

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIU 
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai 

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

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

AUKUOJA plytų budinką, 3 fla- 
tai, 1 krautuvė. 2 karų garažas, 
4850 Princeton Avenue. teisinga pa- 
stulyma neatmesiu. Savininkas T. 
Mack, 903 Buena Avė., tel. Bitter- 
sweet 4079.

Greitas 
„ patarnavimas 
Realty Co.

Prižiūrėjimas
4329-' AUKUOJA 5 kambarių plytų bun-

galow—fumace apšildymas $4,500— xaras 5613 So. Mozart st

BARGENAS $2,500 4-flatis ir 
krautuvė. Plytų budinkas, Štymu ap
šildomas. prie 550 W. 43rd Street. 
Kreiptis 3217 W. Cermak Road.

St,




