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Greito karščio atslūgimo ne
matyt ir karšta busią ne tik 
šiandie, bet ir sekmadieny.

Naciai nekliudys Lenkijos in- 
, teresų Danzige, o lenkai už 

i tą. leięa naciams pasmaugti 
visas opozicijos partijas.

MONTGOMERY, Ala., 1. 10. 
— šiaurinėj Alabamoj siaučian
čioj vaikų paraližiatfs epidemi
joj pasimirė jau šeši žmones ir 
103 žmones susirgo.

PARYŽIUS, liepos 10. — So
cialistinei Blum valdžiai pradė
jus valdyti Franci ją, Franci jos 
finansine padėtis žymiai page
rėjo ir Ffancijos auksas ne tik 
nebeplaukia į užsienį, bet pra
deda iš užsienio gryšti.

MERKINĖ
j e pusėje Merkines apylinkėj* 
perkūnas padarė daug nuosto

Dabai
Vie-karšta.

piet tempe

'darbus 
Chinijoj

HAMBURG, 1. 10 
teismas pasmerkė mirčiai neva 
už “šalies išdavystę’ komunistą 
Edgar Andre.

Anglija sustabdy 
sianti žydų inunigra 

ei ją Į Palestiną

GHENGTU, Szenhuen prov.
Chinie

CHICAGO
WPA darbininko alga Illinois 
valstijoje šiemet buvo1 $49.84 
į mėnesį.

Duonkepiai strei 
kuoja

ETHIOPAI D A R 3 žmonės mirė elek 
tros kėdėj

GERAI SUSITVARKĘS 
MIESTELIS

-SAN FRANCISCO, Cal., 1.- 
10. — San Quentin kalėjime Ii 
ko pakartas Irwin Otey už nu 
žudymą savo žmonos.

MOTOCIKLU VEŽĖ Į KAU 
NĄ KONTRABANDĄ

LONDONAS, liepos 10. — 
Darbiečių Daily Herald spėja, 
kad Anglijos valdžia, norėda
ma nors kiek numalšinti ara
bus, bent laikinai sustabdys žy
dų immigraciją į Palestiną — 
iki specialė komisija ištirs pa
dėtį ir paruoš savo raportą. O 
sustabdymas žydų immigraci- 
jos yra svarbiausias arabų rei
kalavimas.

Francijos finasinė 
padėtis gerėja; auk

sas gryšta

SPRINGFIELD, III., 1. 10.— 
Per pirmus šešis mėnesius Illi
nois valstijoj užregistruota 1,- 
344,196 automobiliai, arba 115,- 
792 daugiau, negu buvo užre
gistruota pernai per tą patį 
laiką.

YLAKIAI
nas gražiausių Mažeikių apskr. 
miestelių. Jis yra visai art’’ 
Latvijos sienos ir Kretingos ap 
skrities ribų. Ypatingai gra
žios yra Ylakių miestelio apy
linkės. Puošia jį didelė graži 
bažnyčia. Pats miestelis per
kąrą gana smarkiai nukentėjo: 
buvo išdegęs, apnaikintas. Ta
čiau* po karo gražiai ir rūpes
tingai atsistatė. Prieš kele 
rius metus susirūpinta mieste
lio išgrindimu. šis sumany
mas vietos gyventojų tarpe ra
do didelio pritarimo ir dabar 
galima pasigėrėti labai gražiai 
išgrįstu miesteliu.

Karščiai užgulė 
visą šalį

FLORENCE, Ariz., 1. 10. — 
Vietos kalėjime liko nutroškin
tas dujomis Frank Rascoon, 26 
m. kaubojus, kuris buvo pasi
merktas mirčiai už užmušimą 
darbininko. *■ Pasmerktasis iki 
mirties gynėsi, kad žmogžudys
tę pepildė jo>tėvas.

siams nacionalistų 
Danziger Nationale. 
Socialistų laikraštis 
miau buvo uždarytas.

Nuo šio lenkų ir nacių susi
tarimo pirmiausia nukentės vi
sos opozicijos partijos Danzigo 
seime, kur nacionalistai turi 3 
atstovus, socialdemokratai — 
13 ir katalikų centro partija, 
turinti 10 atstovų.

Naciai labai dūko kai jie per
nai rinkimuose negavo dviejų 
trečdalių vietų ir todėl negali 
legaliai pakeisti konstituciją. 
Negalėdami tai padaryti lega
liai, naciai dabar tą padarys ne
legaliai, susitarimu su atgalei- 
viais lenkais pasmaugti opozi
cijos partijas ir jas pašalinti 
iŠ seimo.

PARYŽIUS, liepos 10.—Gau
namomis čia žiniomis, ethiopai 
vis dar tęsia partizantišką ka
rą prieš italus ir tas karas da 
rosi vis smarkesnis. >

Kiti milionai
mirčiai delei nepaprastai di 
dėlės sausros, kuri sunaiki 
no visus pasėlius.

GALLANDER, Ont., 1. 9. — 
Mrs. Oliva Dionne, motina 
garsiųjų penkiukių, šiandie pa
gimdė dar vieną sūnų, 
jie turės viso 11 vaikų 
ninteles gyvas penkiukes glo
boja Kanados, valdžia, kadangi 
tėvai buvo visai 
naujakuriai.

L’Oeuvre laikraštis gavo ži
nių, kad Ethiopijos partizanai 
pilnai užėmė Mojjo miestą, apie 
30 mylių į pietryčius nuo Addis 
Ababa.

GELGAUDIŠKIS. Ties 
Gelgaudiškiu Nemune besimau*- 
dydamas per neatsargumą pri
gėrė Juozas Rajeckas, 40 metų 
amžiaus, palikdamas keturis 
mažus vaikus. Drauge buvo 
dar du vyrai, bet nespėjo duoti 
pagalbos, nes skenduolis nė vie
no karto neiškilo į viršų.

ŠIEMET KALVARIJOS APY
LINKĖSE DERLIUS TIKRAI 

BUS GERAS.

naciai 
mene-

Nepasisekė nusižu 
t dyti, tad liko nu

žudytas

Vakar Chicagoj karštis pasie
kė 101 laipsnio. Visoj šaly 
nuo karščių mirė 303 žmo
nės. Net ir žuvys pavojuje.

Atvažiavę 
į turgus kaimiečiai džiaugiasi, 
kad šiemet sulauksią labai ge
ro derliaus. Tiek rugiai, kvie
čiai, tiek vasarojus ir daržai 
teikia daug vilčių. Geriausias 
derlius busiąs kaimuose tarp 
Marijampolės ir Kalvarijos, 
'Gražiškių kryptimi, o į pietus 
javai menkesni ir visai apgailė
tini artinantis prie Liubavo ir 
pademarklinio.

KAUNAS
valsč. Pranckabudžio k. gyven
tojas Albertas špėderis moto
ciklu važiuodavo į Kauną ir 
veždavo kontrobandines pre
kes : įžiebiamąsias mašinėles, 
joms akmenėlius, šilko medžia
gą ir k t. Kartą policija Kau
ne jį su kontrabandinėmis pre
kėmis sulaikė. Už tai apylin
kės teismas jį nubaudė 10,048 
litais, arba 6 mėnesiais kalėj i-

Vadinasi, už Jo atvežtas 
prekes tiek išpuolė mokėti mui 
to su bauda.

KARLO VAC, Jugoslavijoj, 1 
10. — Alkanas bedarbis Nikola 
Milčič laimėjo 200 dinarų 
(apie $4.40) laižybas suvaly
damas į 20 minučių 40 keptų 
kiaušinių, du svarus duonos ir 
išgerdamas paintę vyno.

NAUJIENOS
The Daily News
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DEGATUR, III., 1. 10. — Du 
nepažystami plėšikai, kurie api
plėšė netolimo Bethany banką, 
liko už kelių valandų po 
Šimo nušauti vietos ūkyje, 
jie bandė pasislėpti.

Italai uždarė 
rikos radio stotį

Partizantai paėmė miestą ir 
perkirto Addis Ababa — 
Djibouti geležinkelį.

Naujos kovos išvakarėje. 1892 m. čia įvyko pirmas susirėmimas. , 1 *T71’’ S paveikslas žemai). Plieno pramonės darbininkų

SANTANDER, Ispanijoj, 1. 
10. — 20 žmonių žuvo audroj, 
kuri perėjo šiauriniu Ispanijos 
pakraščiu.

čia įvyko nelaimės: Nedzin
gėje įtrenkė į gyv. namą, už
mušė senutę, kitus namiškius 
pritrenkė, namą sudegino; kitą 
dieną trenkė Samuniškėse į 
ukin. tvartą, užmušė karvę ir 
tvartą sudegino; 20 dieną įtren
kė į ukin. Janulevičiaus Genių 
km., gyv. namą. Tuo momen
tu Janulevičienė ėmė iš pečiaus 
duoną ir buvo vietoje nutrenk 
ta, namas su visu turtu sude
gintas, nes vienas senis nespė
jo nieko išnešti, o žmonės, 
kaip kolonijoje, atvyko vėlai. 
Sūnūs, parvykęs iš Merkinės, 
rado motinos lavoną ir pelenų 
kruvą...23 d. Rodukos km. ukin. 
Volungevičiaus sudegino visas 
trobas ir turtą.

HUNTSVILtE, Ind., 1. 10.- 
Vietos ^valstijos kalėjime elek
tros kėdėje šįryt liko nužudyti 
trys žmonės, kurie buvo pas
merkti mirčiai u<ž įvairias 
žmogžudystes. MEMPHIS, Tenn., 1. 10. — 

Illinois Central greitajam trau
kiniui sudaužius automomilių, 
garvežys apvirto ir penki va
gonai nušoko nuo bėgių. Ne
laimėj žuvo automobilistas, 
traukinio inžinierius ir pečku- 
rys. Pasažeriai gi išliko svei-

SUŠAUDĖ Už NUŽUDYMĄ 
TRIJŲ ŽMONIŲ WASHINGTON, 1. 10. — 

Valstybės sekretorius Hull pa
skelbė, kad italai uždarė 15 die
nų privatinę Amerikos ambasa
dos radio stotį Addis Ababoj.

Taipjau liko uždarytos Vo
kietijos, Francijos ir Anglijos 
ambasadų radio stotys.

Manoma, kad tai padryta de
lei 4 atsinaujinusio smarkaus 
ethiopų partizantiško karo prieš 
italus.

SALT LAKE CITY, 
liepos 10. — Vietos kalėjime li
ko sušaudytas Del vert Green, 
28 m., kuris buvo pasmerktas 
mirčiai už nužudymą šeši me
tai atgal savo žmonos, uošvės 
ir dėdės.

(Utah yra vienintėlė valstija 
vartojanti pasmerktųjų šaudy
mą. šau’do penki budeliai, ku
rių kiekvienas gauna po $25. 
Bet kad nė jie patys nežinotų, 
kuris jų nušovė kalinį, tai tik 
keturi gauna pilnas kulkas, c 
vienas gauna'tuščią).

LONDONAS, liepos 10. — 
Anglijos valdžia svarsto pa
siūlymą sumažinti, ar ir vi
sai panaikinti mokesnį už vi- 
zavimą Amerikos pasportų tų 
amerikiečių, kurie vyksta į An-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai 
našauja:

Giedra; tiek pat
Vakar 2 vai. po

ratura Chicagoj buvo 101.
Saulė teka 5:24; leidžiasi 

8:27.

NEW YORK, liepos 10. — 
Teismas uždraudė streikuojan
tiems Long Island duonke
piams raginti žmonės nepirkti 
streiklaužių kepamą duoną.

Injunctionas yra nepaprastai 
platus ir streikieriams uždrau
džiama net prisiminti ir apie

Didieji karščiai, įkurie iki- 
šiol siautė tik centralinių va
karų valstjose, dabar užgulė 
visą šalį, karščiams persimetūs 
ir į rytines valstijas.

Vakar Chicagoj karštis pa 
siekė 102 laipsnius 4 vaL po 
piet. Vakariniuose priemies
čiuose buvo dar karščiau. Nub 
karščio vaįcar Chicagoj mirė 
septyni žmonės.

Sumažėjus pieno ištekliams, 
tikimąsi Chicagoj pakilimo pie
no kainos.

HOMESTEAD, PA. — i
Plieno magnatams vadovavo Henry Frick (jo 
streiką tada sulaužė federalė kariuomenė.

Dabar plieno darbininkai 'vėl yra pasiryžę susiorganizuoti į uniją. Jiems vadovauja agre 
singas angliakasių unijos vadas John Lewis.

- BERLYNAS, liepos 10 
Lenkija ir nacių "valdžia Dan
zige pasiekė pilno susitarimo, 
einant kuriuto Lenkijos intere 
sai Danzige, kaip juos nustato 
Danzigo statutas, bus pilnai na
cių apsaugoti. Už tą gi Len
kija leis Danzige naciams pas
maugti. visas opozicijos 
jas Danzigo teritorijoj.

Pasėkoj to susitarimo 
tuojaus uždarė penkiems 

laikraštį 
Zeitung, 
jau pir-

Užimdami tą miestą ethio 
pai perkirto vienintelį Ethiopi
jos geležinkelį, kuris eina iš 
Addis Ababa į Djibouti, Fran
cijos Samoli žemėj.

Italai į Mojjo tuoj aus pa
siuntė du ginkluotus trauki 
nius, kurių vienas liko nublokš
tas nuo bėgių, o kitas turėjo 
sugryšti ištrukęs iš susirėmi
mo su ethiopais, kuriame daug 
italų kareivių liko užmušta.

Kiti sprendžia, kad italai tu
rės pasiųsti dar mažiausia 
100,000 kareivių iki įstengs pil
nai numalšinti Ethiopiją.

Chinijoj, liepos 10, 
čių šelpimo darbuotojai apskai
to, kad mažiausia 5,000,000 
žmonių jau mirė badu šiauri
nės Szechuen provincijoj.

Badą iššaukė neparstai dide1- 
lė sausra, kuri sunaikino visus 
pasėlius. Manoma, kad dar mi
lijonai žmonių yra pasmerkti 
mirčiai. Nauji milijonai žmo
nų turės išmirti badu iki bus 
sulaukta naujo derlaus.

Badaujančius bando gelbėti 
provincijos valdžia, o centrai! • 
nes Chinijos valdžios bankai
finansuoja atstatymo 
dar niekad negirdėtoj 
skalėj.

6 mirė nuo vaikų 
paraližiaus

KARŠČIAI TEBESI
TĘSIA; PAGELBOS 

NEMATYT

RALEIGH, N. C., liepos 10, 
— Negras Henry Grier, 43 
m„ liko pasmerktas mirčiai 
dėl nužudymo negrės mote 
ries, už 20 minučių prieš mirtį 
elektros kėdėj, bandė pats nu
sižudyti, nušokdamas 20 pėdų 
ant cementinių kalėjimo grin 
dų. Bet šokdamas neužsimu 
še, tik sunkiai sužeidė.

Daktarui pripažinus, kad jis 
veikiausia turi sąmonę ir tik 
bando simuliuoti (nuduoti) pra
radimą sąmonės, jis tapo nu
žudytas elektros kėdėj už dvie^ 
jų vaalndų po nevykusio ban
dymo nusižudyti.

CHICAGO
čių banga ne tik neatslugsta, 
bet karštis vis didėja. Vakar 
2 vai. po piet kanštis Chicagoj 
buvo pasiekęs J 01 Jąipsnį ir vis, 
ėjo karštyn. NiekSriūose gi 
vakariniuose priemiesčiuose, 
kurie yra toliau ežero, karš
tis buvo pasiekęs net 110 laip
snių. Karštis tuo sunkesnis 
darosi, kad drėgmė ore yra pa
didėjusi.

Blogiausia, kad šios karščių 
bangos pabaigos dar nematyt. 
Bent iki pirmadienio lietaus 
nenumatoma, o ar bus lietaus 
pirmadieny irgi dar nežinoma.

Delei didelių karščių Ghica- 
goje mirė jau 25 žmonės. Vi
soje gi šalyje, Associated 
Press žiniomis, iki vakar vi
durdienio mirė jau 303 žmo
nės.

Nuo karščių kenčia ne tik 
žmonės ir augmenys, bet net 
ir žuvys. Vanduo Illinois upė
se yra taip, šiltas, kad deguo
nis (oxygenas) yra visai iš
nykęs ir jeigu greitu laiku ne
bus lietaus, tai daugelis žuvų 
upėse išgaišią.

Kiekviena karščių diena dar 
labiau didina naikinimą pasė
lių. Laukai ir ganyklos baigia 
išdegti. Ganykloms nykstant, 
ūkininkai skubinasi išparduoti 
savo gyvulius, todėl jautiena 
žymiai nupigo, nes skerdyklos 
yra pilnos gyvulių. Kiaulių 
betgi yra mažai, todėl kiaulie
na žymiai pabrango.

(Bet vakar pradėjus gauti 
didesnius kiaulių transportus, 
atpigo ir kiauliena).

Javų kainos nepaliauja kilu
sios biržose, nes derlius šiemet 
bus labai menkas.

NET 5,000,000 CHI 
NIEČIŲ MIRĖ

Valdžia šelps 1,000,000 
ūkininkų 

f

Federalinė valdžia ruošia la
bai platų šelpimo programą, nes 
numatoma, kad teks šelpti ma
žiausia milionas nukentėjusių 
nuo sausros ūkininkų, kitaip 
jiems tektų badaut. Apie 20,- 
000 ūkininkų teks šelpti vien 
pietinėse valstijose, kurios jau 
pirmiau nukentėjo nuv> saus
ros. Bet labiausia nuo sausros 
nukentėjo centraliniai vakarai.

Keliose valstijose siaučia di
deli girių gaisrai, kuruos labai 
sunku gesinti, nes miškai yra 
išdžiuvę ir dega kaip parakas.

Dabar karščiai persimetė ir 
į rytines valstijas. Pa v., Bal- 
timore, Md., karštis pasiekė 
103 laipsnius, New Yorke 95 1. 
ir t. t.

VILNIUS
jus rašo, kad Adutiškio polici
jos komendantas bal. 20 d. bu
vo atvykęs į Vosiunų kaimą pa
tikrinti ir pakontroliuoti Vosiu
nų liet. šv. Kazimiero skyriaus. 
Visas knygas radęs tvarkoje, 
klausinėjo skyriaus pirmininką 
Alf. Subačių, kur tarnauja ne
seniai išvykęs į kariuomenę 
skyriaus knygininkas.

Praėjus kontrolei, apie už 
savaitės laiko, skyriaus pirmi
ninkas gavo pakvietimą atvykti 
storastijon, o vėliau gavo pra
nešimą, kad jis yra’ nubaustas 
50 auks. arba dviem savaitė
mis arešto už tai, kad nepra
nešė storastijai apie knyginin
ko išvykimą ir kad nesužymėjo 
narių sąraše kiekvieno piliety-

LENKAI SUSITAI
KĖ SU DANZIGO 

NACIAIS
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Iš SLA 133 kuopos susirinkimo. — Svečiuose pas 
ponus Beržus. — Didelis apvaikščiojimas 
Madison, Wis.

SO. MILWĄUKEE, Wis. —. 
Liepos 3 d. turėjo įvykti SLA; 
133 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Narių į susiyipkimą visąi 
nedaug teatsilankė. Mat, vieni 
laukė svečių, o kiti rengėsi į 
svečius važiuoti. Atvykusieji j 
susirinkimą nariai taip pat 
stengėsi kaip galima greičiau 
ištrukti. To dėka viskas buvo 
labai greit apsvarstyta ir susi
rinkimas užsidarė.

Kuopos organizatorius p. J. 
Urlakis nusiskundė Centro sek
retorium, kuris iš dalies esąs 
apsileidęs. Sako, greičiau gali
ma likti Amerikos piliečiu ne
kaip Susivienijimo nariu.

Organizatorius į kuopą jau 
kelis narius prirašęs. Bet nors 
jau praėjo keturi mėnesiai, o iš 
Centro paliudijimų vis dar ne
gauta. Toks apsileidimas labai 
veikia naujus narius, kurie pra
deda nerimauti ir iš pat prad
žių jaučiasi nepasitenkinę.

Kitą dieną ir aš su šeima nu
tariau į svečius patraukti. Bū
tent, aplankyti ponus Beržus, 
kurie gyvena Madison, Wis. Tai 
musų geri draugai ir seni “Nau
jienų” skaitytojai.

Prieš 5 vai. ryto sėdome į au
tomobilį ir patraukėme Madiso- 
no link. Per dvi valandas nu
šovėme 96 mylias ir jau buvo
me vietoje.

Ponai Beržai jau mus ląuke 
ir tuoj pavaišino kava ir kitais 
dalykais. Sakė, jog jiems labai 
malonu, kad mes anksti atva
žiavome. Mat, prieš vienuoliktą 
valandą ryto turėjo prasidėti 
didelės celebracijos, kad pami
nėtų šimto mdtų Wisconsin įsi
kūrimą.

Po pusryčių ilgai nedelsime 
ir išvažiavome parado ir iškil
mių pamatyti. Automobilių bu
vo jau tiek suvažiavę, kad sun
ku buvo kur tuščią vietą su
rasti.

Pusė vienuoliktos prasidėjo 
maršavimas. Viršuje skraidė 24 
lėktuvai, o Madisono 75 njuzi- 
kantų benas griežė visokius 
maršus. Sekė 110 raitelių, o 
paskui Amerikos raudonojo 
kryžiaus vaizdavimas nuo 1895 
iki 1917 metų. Raitieji karei
viai vežė su arkliais penkias ką- 
nuoles. čia jau važiavo sunkve
žimiai. Maršavo benas, — toks, 
koks buvo prieš šimtą metų.

Paskui jojo raitos merginos ir 
buvo vežami šimto metų senu
mo vežimai, kuriuos traukė ar
kliai ir jaučiai. Tuose vežimuo
se buvo vaizduojama scena, 
kaip ipdijow darė taiką su 
baltaodžiais.

{domi buvo ugniagesių ko
manda. Ne musų laikų ugniage
siai, bet prieš šimtą metų. Štai 
ant kupranugarių joja indi jonų 
benas, o paskui dideliame ža
liame vežime važiuoja Kolum
bas. Griežia merginų benas. Di
delis sunkvežimis veža italus 
darbininkus geležinkeliui ties
ti.

Ir vėl benas. Tai geriausias 
merginų benas, kuris šiais me
tais laimėjo pirma dovaną.

Daug buvo ir kitokių navat- 
nybių. Apskaičiuojama, kad da
lyvavo apie 70,000 žmonių. La
bai galima, nes tiek žmonių vie
noje krūvoje aš dar niekuomet 
nebuvau matęs.

Tokiame susikimšime pusėti
nai nusibodo stovėti. Bet štai 
apie 1 Vai. žmonės pradėjo skir
stytis. Grįžome ir mes pas po
nus Beržus. Kiek pailsėję, 6 
vai. vakaro traukėme į Univer- 
sity Hill, kur buvo paruoštas 
specialus programas. Įžangos 
buvo imama 25 centai. Publikos 
susirinko apie 35,000. Sėdynių 
visiems pakako.

Pažiurėjus į minią tikrai at
rodė' kaip ta pasakiška Juoza
pato pakalnė, kur visi žmonės 
turį, susirinkti paskutiniam tei
smui; ’ . ..'.-A C.

Prasidėjo ir programas. Apie 
jį nerašysiu, — pasakysiu tik 
tiek, kad programo išpildyme 
dalyvavo apie 2,000 žmonių. Tai 
buvo nepaprastai įspūdingas 
dalykas. Leidžiami buvo į orą 
ir fejerverkai. Viskas pasibaigė 
apie vienuoliktą valandą vaka
ro.

Taigi, paminėjimas buvo tik
rai šaunus ir iškilmingas. Gąi- 
la tik, kad mažai lietuvių teda
lyvavo,—tas paminėjimas jiems 
ilgai butų pasilikęs atmintyje.

Nakvynei grįžome pas ponus 
Beržus. Kitą dieną po pietų at
sisveikinome su maloniais šei
mininkais ir išvažįayome namo. 

—- Frąnk Jurkus.

Pagydė
Daktaras: “Poųe N., ąr mie

go milteliai, kuriuos tamstai 
prirašiau, kįęk pagelbėjo?”

— Pacientas: “Puikiausiai, 
pone daktare, prašau dar pri
rašyti. Nuo to laiko, kai tam
sta man juos prirašei, nebetu
riu jokių sunkumų. Kai nakti 
pareinu, žmona puikiausiai mie
ga”.

Principas
“žinai, kad mano principas 

— pimktuajųmas. Jei moku, 
tai moku punktualiai, o jei ne- 
punktualiai, tai geriau visai 
ne”.

Gerai numatė
Rozenbergas įeina į Bliumen- 

mano kajutę:
— Nu", ko čia tamsta darai? 

Kam tamsta ųžsivilkei 
žmonos suknelę ?

— Juk kyla audra!
— Nu, tai kas iš tam, kad 

audra? Tam ir yra marios, kad 
jos siaustų.

— Kai sušuks: “vaikai ir 
moterys į priekį!”, tai tamsta 
kitaip kalbėsi.

savo

Paguoda
“Hijda”, sako mirdamas Mi- 

chelis savo žmonai, kuri verk
dama stovėjo prie lovos, “su 
manim jau baigta. Tu dar jąu<- 
na ir paveldi mano įmonę. Iš
laikyk ją! Pažadėk man, kad 
tu ištekėsi už prokuristo, tada 
galėsiu ramiai mirti”.

—■ “Micheli”, sudejavo žipo- 
na, “gali ramiai mirti — aš 
su juo dar geriau gyvenu, kaip 
susižadėjusi”.

Dvigubas Cellophane į- 
vyniojimas apsaug o j a 
Old Golds čigArętus nuo 
drėgmės, gausios ir dul-
kiui

t-L! . .I..II.I U . .

Sergantiems patari
mas Dykai

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

Virš 25 mėtų toj pačioj vietoj.
Ne įdėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

'?.......  r............. -......................

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

physical Therapy 
and Midwifo , 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor:
Hemlock 9252 

Patarnauju prįe 
gimdymo namų.o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterim^ irmer- 
ginoms patari- 
"ųii dovanai.
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ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
LINOLEUM 9x12 ' 

STIPRUS IR GRAŽUS

LOREDO, TEX.
kelias eina iš Texąs į Meksikos Miestą ir atsiėjo $17,000000.
Atidarymo iškilmėse dalyvavo vice-prežidentas Gąrner.

Pan-Ainerikos kelio atidarymas. Tas
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Gera Žinia Chicagos Lietuviams
Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loąn Asso- 
ciation of Chicago, vėl pėrbąlsavo 4% dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

Štai ir 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 ikį $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

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

2202 WE$T CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų ijiorgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėsimais.

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 metų.
Namų saviųinkai reikalaujanti morgičių, vi-

if, sados kreipkitės į

'węderalSavings
.aL,., EHaND LOAN ASSOCIATION

< Of CHICĄQO
2202 West Cermak Road

BEN. J. KAZANAUŠKAS, Raštininkas.

AND LOAN ASSOCIATION 
O,f CHICĄGO

t ''t!"".1......... .

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
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AMBULANCE PATARNĄVIMAS DIENA IR NAKTĮ.

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue - Phone Boulevard 4189

. ■. . ' . A. PETKUS ■ ■
1410 South d'Jtli Court Cicero Phone Cicero 2109

' ' J. F. RĄD2IUS : " ' . ' ; ’
Phone Gąnal 6174668 West 18tfa Street ’ :

s. M. SKUDAS
718 Węst 18t.|i Street , , . Fhone Monroe 8877

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevarcį 5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
ĮO734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

EAward McGrady ,, ''^į į, imii| f i>uti. nk Ti im

TOLEDO, O. — Pirmi “taikos plano” n)Qtaj šiq miesto ąų.- 
tomobilių pramonėje. Tą planą pravedė Ėdward .^Icgrady, dar
bo sekretprįaus antrininkas. ’ f

Čia parodoma vaizdas iš 1934 m. streiko.

ROOSEVELT 
FURNITURE®

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

J.F.ĘŲDKIKIS 
4605-07 S. Hermitąge Avenue Phoneą Yards 1741-1742 
Brighton' Park Skyrius, 4447 S. Fairfięld, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNŪS - -
2814 West 23rd Fiaee Phones CangĮ 2515—Cicero 5927

, Š. C, LACHAVICZ
Į 42-44 East 108th St, Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
Į s; p, MAŽĖIKA" J

8819 Lituanjca Avenue , Phppe Yards 1188

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

AMBULANCĘ PATARNAVIMĄS DIENĄ IR NAKT|
YARds 1741—1742

Bausmės sušvelninimas
Teisėjas: “Ar tamsta gali ra

sti tokią aplinkybę, kuri tam
stos bausmę sušvelnintų?”

— Kaltinamasis: “Taip, po
ne teisėjau, jei leistumėte į ka
lėjimą sofą pasiunti”.

Kitaip negalima
‘t

“Panele Herta”, kodėl tam
sta vis žiuri į mano kaklary
šį?

Kitaip negalėčiau

— “Kaip tai?”
r-- “Jei tik pažiūriu į 

sta, iš juPko plyštų”.

Laimėjo

šok-

tam-

Mažasis broliukas: “Aš 
lažybų/ kad ponas Ignas 
pabučiuotų, jei manęs čia 
butų!”

— Sesuo: “Fe, kaip tau 
gėda taip kalbėti, geriau 
išeitum iš čia!’*

einu 
tave 

ne-

ADVOKATAI

ne 
jau

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telėphone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4831 SOUTH ASHLAND AVENB 
Res. 6515 So. Rocfcvrell St. 
Telephono: Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija 
3407 Lowe Aye. TeL Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockųeil Street 

Telefonas Republie 9600.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
West Tovrn State Bank Bidg. 

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Br«nawlck 6597

Ofiso TeL Boulevard 6913 
Kex. Tek Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

•■tarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki t 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomią ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califęrnia Avenot 

Telefonas Republie 7868

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
______Seredoi pagal sutarti.______

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Bcalevard 7820 
Namu TėL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

TeL Boulevard 6914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedČL nuo 10 iki 12 a. tt*

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS* IR 'CHIRURGAS'■'" 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8395

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 SL 

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

Kasdien, išskyrų* sered 
Sekmadieni susitarus.

> p. P. 
as.

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 iki 

6:00 vakare.
188 W. Rąndolph St.

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

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building
S uite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

Vai.: 2—4 po pietų; 6—8 po pietų. 
Rezidencijos tel. Prospect 8088.

KITATAUČIAI

AKlpSPECIALISTA!

Optometrically Alkių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemijno, nervuotu- 
mo, skaudama akiu 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 vaidus. Kreivos akys ati
taisomas. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per Si 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau-* 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr, Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

v^^^TeL Yųrds 1829 
Pritaiko Akinius

litaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.
8

Telefonas Yardi 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVIS, 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po Dlieti
7 iki 8 vaL NedM. nuo 10 iki 12

Res. Teiephone PLAZA 24M

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. T«L Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgaą 

Moterišku, Vyrišku, Vaikų ir vist 
chroniikų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ned$i

Įlomis Ir ivantadianteii 10—11
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URUGVAJAUS LIE
TUVIAI

Prasidedant žiemos sezonui 
Montevideo lietuvių organiza
cijos subruzdo ruošti vakarus. 
Gegužės mėn. ruošiasi pasiro
dyti scenoje: DULR Urugva
jaus Skyrius, Urugv. Lietuvių 
Kultūros D-ja, Liaudies Teat
ras ir naujai įsikurusi Urugv. 
lietuvių Skautų S-ga.

mote- 
ir fa-

Pirmame Urugvajaus 
rų Kongrese prieš karą 
šizmą, kuris įvyko 19-23 d. 
balandžio m., iš lietuvių ko
lonijos dalyvavo: p-nia Skrin- 
skienė, p-lės O. Lapinskaitė, 
Lukoševičiutė ir M. Daugaity-

Gegužės 1-mo demonstraci
jose, kuriose dalyvavo apie 
12,000 demonstrantų, 12-ją da
lį sudarė lietuviai. Šiais me
tais taip gausiai pasirodė de
monstracijose lietuviai, ka
dangi tuo metu ėjo Montevi
deo tramvajų kompanijoj strei 
kas ir visi tarmvajų tarnauto
jai demonstravo, gi šioje kom
panijoje dirba labai daug lie
tuvių.

'tuviai,—užsienio lietuvių spau
dos bendradarbiai, ėmė orga
nizuotis rimtam savo koloni
jos laikraščio išleidimui.

—o—
Prie ULIPS Biuro ėmė veik

ti Filatelikos skyrius. F. Sky
riaus tikslas padėti lietuviams 
filatelistams padidinti ir pra
turtinti savo pašto ženklų ko
lekcijas, prieinamiausiomis 
sąlygomis. F. Skyrius už lietu
viškas knygas ir fotus ar pa
veikslus vaizduojančius lietu
vių gyvenimą metropolijoj ar 
užsienyj, siunčia įvairių vals
tybių, o ypatingai Centralinės 
ir Pietų Amerikos, pašto ženk
lus, pagal jų vertę, kokybę ir 
kiekį. Kreiptis tuo reikalu 
ULIPS Biuro adresu: Gailia 
de Correo 833, Montevideo, 
Rep. O. dėl Uruguay.

Baigiant pernai mokslo me
tus, Urugvajaus dr. Basanavi
čiaus mokyklą lankė virš 70 
vaikučių ir jiems mokytojavo 
du mokytojai, šiais metais mo
kyklą lanko gerokai mažiau vai
kučių, o nuo gegužės pirmos 
dienos į mokyklą įstojo moky
tojauti dar trečias mokytojas. 
Nors čia Pietinė, bet Amerikoj 
viskas gijimą.

ULIPS Biuras.

NAUJIENOS/ Chicago, m

GENEVA, ŠVEICARIJA. — Haile Selassie, Etiopijos “karalių karalius” kalba Tautų Sąjun- 
posėdyj, o italų laikraštininkai kelia triukšmą.gos

vadovybė sudariusi komisiją, 
pavedė atlikti paruošiamąjį dar
bą įsteigti suaugusiems kur
sus.

<-••*****•*•**•......... . ........... ...............— iwiįi —..............  ,
gentinoj. Pasitarime nutarta trui pasirinktaš šūkis “Sujun 
įsteigti Buenos Aires mieste toji Bakija”.
“Baltijos Centras”, šiam Cen- ULIPS Biuras.

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

Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET

PAUL WIRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTED STREET T7.1. ___________TEL. BOUtEVARD 0689

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
APEX SKALBYKLŲ

Nuolaida nuo $10.00 iki $35.00 ant naujos 
APEX SKALBYKLOS

Parduodama įmokant $1.00 down. 
Kitus lengvais

Laike balandžio mėn. Mon
tevideo m. įsisteigė penki nau
ji lietuvių bizniai: J. Kaman
tauskas, Porongos g-vėj atida
rė autų garažą; K. Jankus res
toraną ir smulkių prekių krau

ARGENTINOS LIE
TUVIU GYVENIMAS

MINIATUROJE

Su dideliu susidomėjimu lau
kiama atvykstant iš Europos, 
Lietuvos operos, su Kipru Pet
rausku priešakyj, kuri duos 
eilę spektakulių didžiausiam

saldainių dirbtuvę ir parduo
tuvę Ejido g-vėj; J. Matulevi
čius restoraną, ir St. Zuklas 
kolonialių prekių parduotuvę 
General Flores gatvėj.

Pietųamerikiečių lietuvių 
bendravimas su užsienio lietu
viais plečiasi. Neatsilik ir tu, 
garbingas tautieti. Rašyk saVo 
nepažįstamam broliui ar sesu
tei laišką į Pietų Ameriką ir 
tuo pasinaudok ULIPS Biuro 
adresu: Casilla de Correo 833. 
Montevideo, Rep. O. dėl Urug- 
uay.

Balandžio m. 19 d. keliaunin
kas ir rašytojas M. šalčius lan
kėsi Berriso miestą ir laikė 
paskaitą iš savo kelionės pas 
40 tautų. Paskaitos pasiklausy
ti susirinko virš 200 lietuvių. 
Ta proga Berrise lankėsi Lie
tuvos Ministeris J. Aukštuolis 
ir Lietuvos pasiuntinybės sek
retorius B. Blaveščiunas.

Buenos Aires. Dariaus ir Gi- 
rėpo vardo ’ietuvių mokyklos

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 Ąve. 

po 5 vai. vakare.

Montevideo m. šiuo metu 
nuo karto pasirodo du laik
raštėliai: “Darbas” — komu
nistų ir “Naujoji Banga’’, an
ksčiau buvusi socialistinės 
minties, bet dabar sukomunis- 
tėjus ir tik proformos tikslu 
dar pamėgdžioja socialistų i- 
dealogiją. šie leidinėliai leid
žiami ir redaguojami vos mo
kančių pasirašyti savo pavar
dę,—nebaigusių pradžios mo
kyklos žmonių, nieko gero sa
vo sukurti galinčių, vos šiaip- 
taip sufabrikuojančių asmeni
nio pobūdžio provokuojančių 
žinelių, šie laikraštėliai dargi 
panaudojami kitų lietuvių ko
lonijų korespondentų savo 
opozicionieriams, juos visaip 
išjuokiant. Kaipo tokie neran
da kolonijoj pritarimo ir la
bai mizernai gyvuoja. Dėlei to 
paskutiniuoju laiku vietos lie-

SVETAINĖ DEL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

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 Lietuvį:

Monarch Wine Liquor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258
’ Z”>.

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ IŠTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas G 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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
Prie bet kokį cigaretų 
stalo, bile kokiam kli
mate, jus galite gauti 
Old Golds Dirbtuvės- 
Šviežumo —persitikrin
kite patys.

BAKING 
IVV POV/DER

’ Ssme Price lodau, 
9$ 45 y^arsAgo 
25 ounces25t

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEH 
ŪSE D BY OUR GOVERNMENT ,

PETERPEN

išmokėjimais

LIETUVOS-AMERIKOS

DYKAI

Buenos Aires teatre “Colon”. 
Manoma, kad Lietuvos opera 
pasieks Buenos Aires apie ge
gužės m. 20 d.

Balandžio m. 27 d., estų, lat
vių ir lietuvių veikėjai turėjo 
pasitarimą apie tampresnį trijų 
broliškų tautų bendravimą Ar-

i
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Nauja Galia Nusilpu- 
siems Organams

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius orgra- 
pus. Tai puikus pilvui tonikas gerinąs ape
titą ir padedąs malimui. Skatina plaukimą 
syvų pilve ir žarnose. Vidurių judėjimas pa- 
silluosuoj*. NUGA-TONE veikmė j širdį iš
šaukia didesne energiją jos Įvairioms funk
cijoms. Sveikstant po sunkios ligos, tai yra 
stebėtinas tonikas. Imkit NUGA-TONE šlan- 
dieti. Persitikrinkite šio toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną Doleri. Pa
sėkos garantuotos arba pinigai grąžinama. 
Parduoda visi aptiekorlai.

Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-SOL—Idea
lų Liuosuotoją vidurių 25c ir 50c.

Termometras
• I 9 . ’

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

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie 
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

Skalbyklos yra taip iš
tobulintos, su nauju 
“Agitatorių”. Drabužius 
gerai ir greitai išplauna

GARANTUOTOS ’
Pašaukite telefonu 

BOULEVARD 4705
dėl dykai išbandymo 

jūsų namuose. Kainos:

NAUJIENOS 
1739 S J.

Hdsted Sb 
HTCAGO

FAM.
120- 
110- 
100- 
90- 
BO
TO- 
60- 
50- 
40

KNT
-50
-45
-40
-35
-30

Jos. F. Sudrik, Ine
3417 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Sudrik Furnitūrų Mari
Viskas dėl Namų už Žemas Kainas 

3347-49 SO. HALSTED STREET
Budriko svarbus radio programai: Nedėlioję WCFL 7 vai. vakare. 

Kitomis dienomis WAAF, 920 k. 7 valandą vakaro. 
Ketvergais WHFC, 1420 k. 8 vai. vakare.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

GALITE GAUTI
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių
Pagal Dirėct Redučtiori Planą 

k PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI, SU AUGSėlAUSIU 
PELNU, PAGAL DAYTON PLANĄ

- •,,. ... .. f*"

LITHUANIA BUILDING LOAN and 
H0MESTEADASS0CIAT10N

708 West 18th Street
||| 4 ! MEMBER

FEDERAL HOME LOAN BANK o/ CHICAGO

; f
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The UtUuanUa New Pųb. Co., Ine 

173d South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rate*:
$8.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
$c per ęppy..

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 4739 S. Halsted St., Chicago, 
UL Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kalasi
Chicagoje — paltu:

Metanui .. .............. 88.00
Pusei metų ,------   4.00
Trims mėnesiams_____ ___  2.00
Dviem mėnesiams »__ ___ 1.50
Vienam mėnesiui_____ ______ .75

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija .—-------------------- 8c
Savaitei__ ,——.............. 18c
Mėnesiui ____ ____   78c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ....- ■■ :,-i 85.00
Pusei jąętą
Trims mėnesiams________ - 1.50
Dviem mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui __ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams .......   88.00
Pusei metų----------------------- 4.00
Trims mėnesiams ...________, 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Siūlymas užrekorduot (pro
tokole) pasmerkimą atžaga
reiviams perėjęs vienbalsiai.” 
Gaila tačiau, kad kuopa iš

rinko tokius delegatus, kurie 
pritaria fašizmui.

VĖL DARBIEČIŲ PERGALĘ.

Britanijos darbo partija vėl sudavė smūgį valdžia} 
papildomuosiuose rinkimuose į parlamentą. Derby dis? 
trik te, kurio atstovas James H. Thomas, buvęs kolonijų 
ministeris, neseniai rezignavo, tapo išrinktas darbo par
tijos kandidatas Philip J. Noelbaker. Jisai gavo 2,753 
balsus daugiau, negu valdžios kandidatas, mąj. Archi- 
bald Church.

Rinkimų kampanijoje darbiecių kandidatas daugiau
sia atakavo valdžią už tai, kad ji sulaužė savų pareigą, 
kaipo Tautų Sąjungos narys, leisdama Italijai užkariau
ti Etiopiją. Tokiu budu balsavimas Derby distrikte paro
dė, kad Anglijos žpionės yrą priešingi savoi valdžios po
litikai užsieniuose.

■n rrn ______ _______ t r
. / ’ « ' » » t i ♦ i i s

SOCIALDEMOKRATŲ ŲĄPĮęJIMĄS SUOMIJOJE.

“SEKTANTIŠKUMAS”.

L. Pruseika mano, kad po 
kongreso ir SLA. seimo Cleve
lande “socialistų lyderiai pama
tys, kad jiems nėra jokio net 
ir menkiausio išrokavimo rem
ti Strazdo sektantišką grupę”. 
“Sektantišką grupe” jisai vadi
na komunistų opoziciją, susi
spietusią aplink “Naująją Ga
dynę”.

BeĮ mums rodosi, kad Pru
seika perdaug užsivarinėja prieš 
savo buvusius vienminčius ir 
bendradarbius. Juk kada jisai 
pats veikė “Sklokoje”, tąi ofi
cialiai komunistai ir jį laikė 
“sektantu”, beit jisai vistiek 
manydavo, kad jo grupė nepri
valo pasiduoti Maskvos užgir- 
tai komunistų organizacijai. 
Kodėl gi dabar “sektantišku
mas” pasidarė jam negeras?

Jeigu imti žodį “sektą” tąja 
prasme, kokį jąip davė viešpa
taujančiųjų bąžųyčių literatūra, 
t.y. kaipo atskąlą nųp ^‘tikro- 
sios bažnyčios”, tai reikia pa
sakyti, įąįsyps mipties žįuo- 
nęrns sęl$tą ypą 
gęsnis dąiykas, kąjp, ędficialinės 
religijos organizącija.

Sektantams laisvos minties 
žmonės dagi dažnai simpatizuo
ja-
nyčia sektantus mėgsta perse
kioti. Taip kitąsyk darydąvo.

pravoslavai su įvairiomis religi
nėmis sektomis Rusijoje, ir taip 
dabar daro valdančioji Rusijos 
komunistų partija su visokiais 
komunistų opozicionieriais.

Persekiojamus ir skriaudžia
mus mes esame linkę užtarti, o 
ne smerkti, - 
nevišuomet pritariame.

nors jų idėjoms

Renkant naują Suomijos seimą, socialdemokratų 
partija/ kuri turėjo 78 atstovus, laimėjo dar 5 vietas. Iš 
200 visų seipio narių sociajdemokratąį dąbąr turės 83 at
stovus, t.y. daugiau kaip 4&%.

Tokiu budu Suomijos darbininkų judėjimas pasiekė 
jau beveik tokio pat stiprumo, kaip Švedijos, Danijoj ir 
Norvegijos.

Suomijos darbininkai šiandie jau gal turėtų seime 
dąugumą ir valdytų kraštą, jeigu ne tąs nelaimingas “pu
čas’*, į kurį 19Į8 m. juos į vėlė Rusijos bolševikai. Social
demokratai buvo gavę daigiau kaip šimtą vietų seime, 
bet buržuazinės partijos? dar turėjo daugumą senate.

Tuomet, bolševikų padrąsinti, Suomijos darbininkai 
sukilo, tikėdamiesi, kad ginklo pagelba jie greičiau įgis 
valdžią. Bet bolševikų žadėtą pagelba neatvyko, tuo tar
pu kai Suomijos buržuazjjąi atėjo į talką vokiečių ka
riuomenė, vadovaujama gen. von der Golzo. Todėl suki
lėliai buvo sumušti ir tūkstančiai socialistų buvo išžudy
ti. Tuomet atrodė, kad socialistų jėgos Suomijoje jau ant 
visados yra sunaikintos, — juo labiau, kad socialdemo
kratų pąrtiją suskaldė komunistai.

Per kelis metus Suomijoje viešpatavo žiauri gen. 
Mannerheįmo diktatūra. Ret dąrbininkų judėjimas pra
dėjo vėl atsigauti, konstitucinė tvarka tapo atsteigta ię 
socialdemokratai pravedė į seimą 53 atstovus. Tai buvo 
beveik tik pusė to, ką socialdemokratai turėjo prieš su
kilimą; bet tąi vistįęk buvo aiškus įrodymas, kad socia
lizme Suomijoje anaiptol nėra palaidotas.

Tolįąus kiekvienuose rinkimuose socialdemokratų at
stovų skaičius darėsi vis didesnis ir didesnis, ir dabar, 
kaip matome, jisai jau pasiekė 83. stipriausią? po sociąl- 
demokrątų partija yra žemvaldžių (ągrąrų). Ji turi tįk 
53 atstovus.

Prieš keĮetą metų, beje, Suomijoje buvo pradėję la- 
bąi smarkiai siausti fašistąį. Jie grasino ^mąršuoti” į 
krašto sostinę ir įšųaikinti ^raudonuosius”. Ret fašistų 
vadai buvo sugauti finansinėse suktybėse ir jų sekėjai 
pakriko. Tikroji priežastis, dėlko Suomijos fašistams ne
pasisekė, buvo ta, kad Suomijos valstiečių masės atsisą- 
kė vartoti smurtą prieš miestų darbininkus, Socialdemo
kratai dėjo visas pastangas įtikinti ūkininkus, kad dąr? 
bo žmonės miestuose yra jų draugai, o ne priešai. Ir ši 
kampanija buvo sėkminga.

Taigi socialdemokratinė vadovybė sugebėjo žinksnis 
po žinksnio atsteigti tai, ką buvo beveik prie pražūties 
privedusi bolševikiška taktika, 
■f '

griežtai pasmerkė. “N. Gady
nė’* apie tai rašo:

“Po to, kai kuopos delega
tai Valaitis, Vyšnias ir Ye" 
nys išdavė raportus apie 
SLA. seimą Clevelande, susi
rinkusieji nariai ėmė juos 
kritikuoti. Duota įnešimas jų 
raportą palikti ant stalo. 
Smerkta patys kuopos dele
gatai už balsavimą prieš re
zoliuciją, reikalaujančią de
mokratinės santvarkos Lie- 
tuvoje. Buvo tokių, kurie 
bandė teisint Valaitį, Vyšnių 
ir Venį, bet jiems nepavyko.

Apžvalga
davę vėjo fašistams.

SLA. 38 kp. (Brooklyne) at
stovavo Clevelando seime trys 
dešinieji tautininkai: Valaitis, 
Vyšnius ir Venys. . Seime jie 
balsavo prieš rezoliuciją, rei
kalaujančią demokratinės tvar
kos atsteigimo Lietuvoje. Kada 
tie delegatai išdavė savo kuo- 
paį raportą, tąi kuopa juos

dėl to, kad oficialinė baž

DR. J. ŠLIUPO PRAKAL
BOS RYTUOSE.

Worcestery (Mass.) Dr. J. 
Šliupui prakalbos buvo sureng
tos liepos 1 d. Jas rengė SLA. 
57 ir1 318 kuopos. Kaip ir kito
se kolonijose, svečias kalbėjo 
čia daugiausią apie reikalą iš
kovoti sąžinės laisvę Lietuvoje 
ir ragino steigti Etinės Kultū
ros Draugijos skyrių.

Publikos buvę vidutiniškai. 
Anot ‘-Keleivio” korespondento, 
nesimatė parengime lietuvių in
teligentų.

Bostone parengimas buvo la
bai sėkmingas. Nors buvo ima
ma 25 c. įžanga, bet svetainė 
buvo pilna. Pirmininkavo “Ke
leivio” redaktorius, St. Michel- 
sonas. žmonės buvo suvažiavę 
net specialiais busais iš toli
mesnių kolonijų, ir .kai svečias 
pasirodė estradoje, tai jam bu
vo sukeltos didžiausios ovaci
joj

Tąi buvo liepos 3 d. Po to Dr. 
J. šlįupas išvažiavo dviem die
nom į New, Britain’ą ir Water- 
bury, Conn. Paskutinės prakal
bos daktarui buvo surengtos 
Brooklyne, liepos 8 d. šiandie 
jisai sėda į laivą New Yorke ir 
grįžta Lietuvon.

dešimt vienas iš keturiasdešimt 
8 atstovų išrinkti ūkininkai. 
Ir iš tų ūkininkų beveik pusė 
jų turi savivaldybėse tarny* 
baš, arba kitas kurias nors 
tenais nepastovias pereigas ei
na. O kiti dvidešimt aštuoni 
seimo atstovai tai beveik visi 
turi valstybines tarnybas, ar? 
bą kokius nors kitu budu turi 
reikalus su* valstybės tąrnyba. 
Tai seimas daugumoje susidės 
iš biurokratų.

šiaip seime bus daug agro
nomų, keletas kitų profęsiona-

ni karščįai, kurie karts nuo 
karto sukelią negirdėtą perku 
niją. Na musų visas gyveni 
mas šiemet tikrai “karštas” ir 
su smagiomis perkūnijomis. 
Taigi gamta seka musų visą 
gyvenimą...

Karščiams esant viskas greit 
noksta, bręsta, štai šienas bent 
trimis Sąvaitėmis ankščiau nu*- 
piautas negu paprastai. Rugiai

jau seniai žydėjo, vasarojus 
rai Įžėlęs. X

Na gal visas musų gyveni
mas taip pat pagreitintu tem
pu išsivystys ir eis didesniais 
šuoliais negu iki šiol ėjo.

Palinkėsiu jums šauniai lei
sti vasaros laiką. Bukit svei
ki!

VI-30 d
Jūsų Keistas.

T

MAKSIM GORKI

Laiškas iš Lietuvos

seimąs privalėtų turė-

%

šitie reiškiniai kaip ką

Vertė K. BARONAS.

Senutė Izergil

Žydai jaučiasi suvilti. — Žydai darbininkai boa- 
kotavo seimo rinkimus. — Naiijos kombiną- 
cijo^, ;T— Seimo sąstatas, —r Seimas susirinks 
tik rugsėjo ‘ mėnesj. — pasirodė du nayji 
dienraščiai vietoj uždarytųjų.

(Musų specialio korespondento)
Ne taip seniai rašiau, dabar 

vėl keletą žodžių noriu pąbrėž? 
ti. Toks musų kreivas, vingiuo
tas, kampuotas gyvenimas. 
Taigi šiuokart apie tuos kam
pus. žinot, kaip tik iškilo sei? 
mo rinkimo kląusimas, taį vie
nas atsakingas asmuo savo lu
pomis pąžadėjo, kad seime bų-

ir prie visokių sistemų, tokiais 
atsitikimaiš;‘jfiėgali būti. Viso
kiais gudriais apskaičiavimais 
buvo iš vadžioj ama, kad du žy
dai tikrai į seimą gali pakliū
ti. Bet išėjo, kUaip: nė yienąs 
jų neišrinktas. r f

Nors žydų' aukštesnysis luo
mas tikrai nuoširdžiai ir gaų-

tinąi busią išrinkti du žydai. 
Gal kie|< jus nusistebėsit to
kiu pažadėjimų. Kaip tai gali
ma iš aukšto pasakyti kas bųą 
išripktas? Juk žinot, kai bu- 
yo kandidatai į seimą stątomi, 
tai tokię pažadai visai' galimi 
buvo. O žadėti reikėjo, ne tik 
žadęti, bet gal ir užtikrinti, 
Ąlat, reikia bę jokių dvejbjL 
mų tvirtinti, kad musų ; pini
guočiai žydai tautininkus visa
me reipia. Tautininku tvarko,-? 
ipas gyvepimąs su’teikią daug 
galimumų gerai vystyti, arba 
tikriau pasakius pelningai va
ryti biznį. Darbininkų algos vi
sai sumažintos, bedarbių, kąd 
iy ne dideliame skaičiuje, bet 
visuomet buvo. Tai kąs, dąrbą 
turi, tenkinas kad ir mažų ąt- 
lyginimu. O betgi pramonės iš
dirbiniai, amatų gaminiui paly
ginamai nėra taip nupigę kaip 
darbininkų algos, žymi pramo
nės ir amatų dalis yra žydų 
rankose. Ne tik žydų, bet ir 
lietuviai pramoninkai ir amai- 
ninkai, žinoma, nei- smulkieji 
amatninkai, bet tie, kurie nau
doją svetimą darbo jėgą, gy
veną gerus laikus, šitas luo
mas dabar' darbininkų ir ūki
ninkų sąskaiton gyvena. Dėl
to tiems vertelgoms esama 
tvarką visai tinka. Tinka ji ir 
žydų aukštesniam luomui. Bet 
gi žydai tiesioginiai valstybės 
aparate nėra įkinkyti, tai* bu
vo reikalo pažadėti juos bent 
į seimą įsileisti.

Bet pažadai, kaip sapne ra
diniai. O rinkimai, jei jie tik 
sykį slapti vis dėlto rinkimai 
pąlieką ir dideliu. pranašu, kad

(Tęsinys)
II.

—Ar girdėjai tu, kad ku4r- 
nors taip dar dainuotų? • 
klausė Izergil, keldama galvą 
ir šypsodamos savo bedantę 
burna.

—Negirdėjau. Niekad negir
dėjau... — atsakiau aš jai.

—-Aha!... ir neužgirsi. Mes 
mylime dainuoti. Ir grąžus mes 
visi. Tik gražuoliai gali gerai 
dainuoti, 
myli gyventi. Mes mylime gy
venti. žiūrėk gi, ar nepavargo 
per dieną tie, kurie ten dainuo
ją? Nuo saUlėą tekėjimo fld nV~ 
siĮeidimo, dirbą, patekėjo mėnuo 
ir jau dainuoja. Tie, kurie ne
moka gyventi, butų jau atsigu
lę. Tiems, kuriems gyvenimas 
mielas ir kurie brangina juo, 
štai—dainuoja.

—Bet sveikata...—buvau be
pradedąs.

—Sveikatos visados užteks 
gyvenimui. Sveikata! Ar tu, tu
rėdamas pinigų, neleistum 
juos? Sveikata taipjau auksas. 
Ar tu žinai ką aš dariau kada 
buvau jauna? Aš audžiau kau
rus nuo saulės patekėjimo iki 
nusileidimo, beveik nepasikel- 
dama. Ir, kaip saulės spindu 
lis, buvau4 gyva, bet štai turė
jau sėdėti nesijudindama, kaip 
akmuo. Ir sėdėdavau tiek, kad, 
būdavo visi kaulai traška. O 
kaip ateidavo naktis, aš bėg
davau prię to, kurį mylėjau, 
bučiuotis su juo. Devyni ver
stai buvo nueiti pas jį. Ir at
gal, reiškia — irgi devyni, ži
nai, kiek tai išeina?... Ir štai 
aš bėgiojau tri? mėnesius, kol 
bu^o meilė, visas to laiko nak
tis budąvau pas jį. Ir štai ko-

dėjau

gražuoliai, kurie

Manyta, kad šitam seimui 
jau teks svarstyti šių metų 
valstybės biudžetas, bet jis šio? 
mis dienomis jau paskelbtas, 
tai yrą ministerių kabineto 
priimtas įstatymu.

Tai seimui jau reikės tik se
kančių metų valstybės biudže
tas svarstyti, šita naujiena 
kaip ką pusėtinai nustebino. 
Šitaip skubinta su pačiais rin
kimais ir jau tikrai manyta, 
kad biudžetas buą seimo svar
stomas, bet išėjo kitaip. Da
bar kalbama, kad išrinktasai 
seimas susirinks tik rugsėjo mė
nesyje. Ir vėl kaip kas galvą 
suka, dėlko seimo sušaukimo 
pirmoji sesija taip toli nukel
ta. Tai jau dabar kad ir tokio 
se|mo šalininkai spėlioja, kad 
seimas valstybės gyvenime ne
turės tos reikšmės, kokią jis 
kaipo 
ti.

Visi
iš šito seimo šalininkų labai 
abejingai nuteikia. Bet bendrai 
daugumoje bukimo seimo vei
kimu mažai įdomaujamas!. Apje 
jį kalba tik tie, kurie yra iš
rinkti ir tie, kurie ėjo rinkti.

Išrodo, kad bendras krašto 
politikos kursas nebus pakeis
tas — jis liks tokiu, kokiu ity 
šiol buvo.

Seimo rinkimams praūžus 
opozicijos dienraščiai vietoj 
Lietuvoj (Žinių išėjo žinios, ku
rių išvą^dą, yisąi. nepakeista ii 
visame sakyte sako, kad tai 
tos pačios Liętųvos Žinios, nors 
jos skaitosi dar uždarytos. Vie
toj Ryto išėjo XX aųižiu®, ku
ris savo paviršutinę išvaizdą 
bent kiek pakeitę, bet savo tu
riniu pasiliko krikščionių demo
kratų laikraščių, žinomą, cen
zūra kokia buvo, tokia ir pa 
siliko.

Lietuvoje visą ląį^ą pųsėfL

šiai rinkimuose dalyvavo, bet 
žydų darbo žmonės į tuos rin
kimus nėjo. Ir štai viso to pa
sėkoje sėirpąs turi pasilikti bę 
žydelių... Atseit, žydų aukštes
niam luomui iš po nosies iš
spruko pabalnotas žirgelis, ant 
kurio jie buvo pasimoję šau
nią! jodinėti ir savo gęšeftus 
apginti. Dabar jiems tik tenka 
tautininkams išmėtinėti, kąm 
jie už žydus nebalsavę, bet ši- 
^ię atsikertą. Girdi, jus ir, kaip 
balsavimo rezultatai rodo, tik 
ųž sąvp žydelius du balsu plė
tot, o be to, balsų skaičium? 
taip pat negalit labai pasigir
ti.

žodžiu, juoda katė pasipai
niojo ir gal gerus santykius 
ęutęršti. Dabar eina derybos 
jau iš naujo. Jei įsileisti bent 
vleųą žydelį į seimą, tąi tųr? 
net keturi žymesni tautininkai 
atsisakyti buvę seimo nariais, 
tuomet iš eilės patektų vieno 
žydų dienraščio redaktorius, 
šitas dienraštis žydų gatvėje 
žinomas, kaipo vienas iš reak
cingiausias, kuris žydų tarpe 
kietomis replėmis palaiko visą 
juodąjį kagalą.

Ar sutiks tie tautininkai žy
deliui užleisti savo vietą sei
me, dabar dar sunku butų spė
lioti, juo labiau, kad tautinin
kų tarpe yra nemažą tokių, 
kurie žydiško cicnako nelabai 
pakenčia. į

Visų buvo laukta, kad šito 
seimo sąstatas bus tikrai ūki 
ninkiškas. Manyta, kad, bent di
desnė pusė jo atstovų bus ūki
ninkai, bet įrpęia išėjo ne taip, 
kaip dąųgebc^manyta. iŠ* dvi?

kios senatvės sulaukiau—ūžte 
ko kraujo! Q kiek mylėjau. 
Kiek bučkių gavau ir daviau....

Aš pažiurėjau jai į veidą.
— pa-Įjos juodos akys buvo vistiek 

užgesusios, jų neatgaivino at
siminimai. Mėnuo aiškiai ne
švietė jos juodą, raukšlėtą vei
dą ir aš mačiau sausas, suski
lusias lupas, įdubusį į vidų aš
trų smakrą su žilais ant jo 
plaukais ir raukšlėtą nosį, už
lenktą kaip pelėdos snapą. Vie
ton skruostų buvo juodos duo
bės ir ant jų gu’lėjo pluoštas 
šviesiai žilų plaukų, išlindusių 
iš po raudonos skarelės, kuria 
buvo aprišta jos galva. Oda 
ant veido, kaklo ir rankų buvo 
plona, visa išakėta raukšlėmis, 
prie kiekvieno Izergil judėji
mo galima buvo laukti, kad 
sausa oda pratruks, pavirs į 
skutus ir prieš mane atsistos 
griaučiai su užgesusiomis juo
domis akimis.

—Papasakok man kaip tu 
mylėjai! — paprašiau aš jos.

Tada ji vėl pradėjo pasako
ti savo girgždančiu balsu:

“Aš gyvenau su motina ties 
Falma, ant pat kranto Byrla- 
tos; |r man buvo penkiolika 
metų, kada jis atsirado prie 
musų bakūžės valty. Jis buvo 
toks ąugštas, lankstus, juodau- 
sis, i linksmas. Sėdi j is valty ir 
taip skambiai šaukia mums į 
langą: “Ei, ar nėra pąs jus 
vyno... ir pavalgyt man?” Aš 
pažiurėjau per langą ir per uo
sių šakas matau: visa upė mė
lyna nuo mėnesio, o jis, bal
tuos marškiniuos, ir plačia juo
sta su nuleistais ant šono ga
lais, stovi sau viena koja val
ty, o kita ant kranto. Ir supa
si ir ką tai dainuoja. b. d.

-r—r-

NĄUJAS POPIERIAUS SKLYPAS _______________
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PEOPLES
j ir jąu daugiau pono Strjjno 
sigirdėjo.

Svečias- Vie&ųa.
------ ......... .. ...............

“Broliai delegatai!” 
prezidentas SLA auksinio jubi- 
lėjaus atstovus.

Moteris, sėdinti ant yiŠkų» 
protestuodama, negarsiai sako: 
— Nejaugi “broliai delegatai”... 
Jis turėtų sakyti: “broliai faši
stai” ir “broliai lietuviai”.

x
žiuriu, ties lietuvių svetaine 

ant šalygatvio, po sesijos, sto
vi daktarė Baltrušaitienė ir ex- 
prezidentas Gegužis. Daktare 
jam sako:

— Visi kalba, kad Gegužis 
po bobos pantapliu.

Pasiteiravus pas daktarę, pa
tyriau, kad nuo viškų buvo ma
tyti, kaip ponią ex-prezidentie? 
nė kamaraitėje šalę pagrindų 
su įniršimu pertikrino ex-prezi- 
dentą atšaukti savo pusistaty? 
mą už rezoliuciją.

Netoli tęs kamariukės sędė- 
jusiejię delegatai girdėjų, ką ji 
ten kalbėjo:

“Atšauk ir atsiprašyki— at
šauk ir atsiprašyk!”

Tai tokią buvo pąntaplio dik
tatūra.

Kauno Smetona užsinatavoą, 
kad medalis priklauso ne Ge
gužiui, o Gegužienės pantap- 
liui.

x
SLA seime visi sandariečiai 

ir tautininkai delegatai sustoję 
klykia, ūžia, tiesiog desperaci
jos gelmėse pasijutę visi ger
biamieji Smetonos ordinų kava
lieriai ir dar belaukiantieji or
dinų, užkimę, rėkia, nežinia kę. 
O svečiai ant viškų kalba:

— Tai jie ir vėla nori atkar
toti Chicagos seimą, kad poli
cija lazdoms išvaikytų.

Kitas svečias: — Dabar pą- 
’sirodo, kas SŲA seimuose* su
kelia suirutes: tai tautininkai.

X
Vėl ant viškų.
Ponia S. iš Detroito, gąrsąus 

tautininko (fašisto) žmona, ši
taip ėmė kalbėt, kuomet dele
gatas daktaras Grigaitis per
skaitė rezoliuciją apie žmonių 
laisvę, demokratybę.

— “Lietuvos valdžia da per- 
mažai žmonių iššaudė... Reikė
jo daug daugiau sušaudyti”.

Visi aplinkui sėdintieji pyk
čiu murmėjo ant tos barbariš
kos ponios ir palinkėjo, kad jos 
tėvus, brolius ir vaikus pasta
tytų pirmus sušaudymui, jeigu 
tiems jos gerbiamiems yaldoĮ- 
noms reikia aukų.

x
Ponia Zosė Vitaitienė, saugo

dama “redaktorienės titulą’’, 
nenorėjo ndi pasisveikinti su 
antrojo kandidato žmona.

Delegatai viens kito klausinė
jo, ar ponąs Bajoras daug iš
ims ligos pašelpos dėl sumuši
mo.

Mat, ponia Zosė Vitaitienė 
pertikrino Bajorą kumščioms, 
nagais ir baitukais, kad neturi 
nė juokais kandidatuoti į SLA 
organo “Tėvynės” redaktorius. 
Tatai jis sėkmingai atliko per 
gerbiamųjų sandariečių ir tau
tininkų vakarienę. Dabar tas 
nabagas šlubuoja. Jeigu nepri- 
simes kaulų gedimas, tai nedaug 
SLA turės nuostolių dėl tos 
kampanijos. Bet dieve sergęk, 
kad kaulai ims gesti, tai ne taip 
pigiai apsieis.

x

Persergėjusiems Bajorą sau
gotis, jis tvirtina, kad perkū
nas du kartu į tą pačią vietą 
netrenkia. Svečias klausydamas 
pridūrė:

— Tąų, broląų, Zosė tąi ne 
perkūnas. Ji bent du kartu Jur- 
geliufę sukųlė SLA ofise. Jeigu 
butų jos neišgelbėję, kažin kąip 
butų pasibaigę.

X
Naujas pensininkas.
Vitaitis, kalbėdamas su tau

tininku SLA seime, pasigyrė:
“Lietuvos valdžia tokiems 

laikraštininkams, kaip ašt skiria 
pensijas”.

X
Viškose sėdintieji svečiai pa

sigedo panelės Jurgeliutės, ku
rią nariai pagerbė nominuoda
mi į sekretoriaus vietą. Ji nę- 
ęiteikė nė į seimą atsilankyti; 
net nesigirdėjo pasveikinimo 
nuo jos.

' X
Du kandidatai i redaktorius 

laike rinkimų štai kaip atsilie
pia: V. bėgioja po estradą, o 
B. sėdi ramiai reporterio suo
le.

X
Prezidentas Bagočiųs, bernai- 

dydamas sukilėlius fašistus lai
ke SLA seimo, užkimo ir turė
jo šauktis pagelbos vice-prezi- 
dento Mažųknos, kol atkimo.

x
Ant viškų komentatoriai kal

basi apie advokatą Ra^tenį.
Tautininkas, burnos pusę pri

dengęs ranka, kalba į stambią 
pittsburgietę:

Tai mat, Baltimorėje toki, 
kaip Rastenis pergriežtai pasi
elgia... Pats sudžia Laukaitis, 
sako, negalėjo iški vinklioti... 
prisiėjo persikelti į Ohio...

x
“Garbės žodį” fašistams davė 

dr. V. ir adv. š.
Kažin, kam FAŠISTAI davė

T?

Texas valstijos senukės džiaugiasi gavusios pirmus senat
vės pęnsjjos čekius/. „ 3^ . • .

jie
Grafas Co'vadonga ir jo žmona. Einą gandai, kad netrukus 

išsiskirs.
Covadoųga yra ispanų karališkos kilmės. Dabar jis New 

Yorke automobilius pąr davinėja.

terį net ir tuo atveju, jeigu 
ji neturėtų nė cento dalies.

— Taip, gerbiamasis.
—— Tai tamsta pasistenk, ki

tą susirasti, nes aš tamstai ne
leisiu vesti savo dukters j- ne
noriu šeimoj kvailio turėti.

“garbes” žodį PRIEŠ LIETU
VIŲ TAUTOS DEMŲKRATY- 
BĘ?

X

Ponas S. sako:
— Tautininkai turėtų nepa

miršti į 40-tą seimą atsivežti tą 
ponią, kuri viduryj salės kąip 
skerdžiama rėkė, kuomet tauti
ninkams gręse pralaimėjimas.

x
SLA Seime vienas dalykas 

rodėsi neaiškus — tai interpre
tacijos. Rodėsi, kad musų pro
fesionalai, ypač advokatai, skai
to sau dideliu mokslingumu tą 
savo pasielgimą, kuomet ipia 
“interpretuoti” kokį nors jų pa
čių parašytą paragrafą arbą sa
kinį, arbą kuomet jie tikšjin- 
gąį ąr nętiksjįngąi primėtinė-* 
ja prezidentui nešupratimą par
lamentarines procedūros. O pa
tys interpretuotojai tankiai jos 
nesupranta.

Kartais išrodė, kad ponas 
Brrąčįulis nori tik pasireklamuo
ti. Taip išrodė ypatingai žinant, 
kad tikri mokslo žmones rūpi
nasi nekompromituoti kitus Vie
šai, nei gi savo mokslingumą 
kelti 'virš kitų.

39-tasis Jubilėjinis seimas 
nesamdė žandarų. Bet fašistai 
extra-žandarmerijos rolę lošė—. 
be atvangos slankiodami po s ve-

Sausas oras negali įeiti 
—Drėgmė negali išeiti, 
Labiau — Sušvelnintąją 
Old Golds yra visuomet 
Dirbtųvėą^vięžmno,
Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tąi įdomus gegužės nien. 
ųųmeris, kurio turinys yrą 
kaip seka: > .

Autoritetas ir Įąisyoji min
tis—prof. v, Čeginskas

Tautu megalomaniją —P. 
Audronis.
Iš Brįti) lųdiįo.S gyvenimo^- 
prof. P. Lęonas.

įspūdžiai iš Leniųgradair 
tyĮąskvęs.—-Aut. Venclova.

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

linnis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bjtęs. gyvenimas—Į. Dektę- 
rąjtė ir literatūrinė bęi vi- 
sųQumue.s veiklą.

?QQiogijpa tėvas — R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

fęs. E. Tichomirov.
Įtytę debesys

Jicmis.
Karas istorijos faktų švię- 

ąojįe — M. Pakalniškis.
^p^yalgą ir . redakcijas 

s,traipamai. 68 puslapiai — 
Ęama 45 cęųtai* ' 

galima gauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

- Ą. fąvi-

Dviprasmiškai

“Mano vargšas vyras 
eit ir tuoj po vedybų!” 
— “Taip, taip, tad jis neil- 
i tesikaųkinp!”

Nepalankus įvertinimas
ididųs tėvai sūnui; “Sakyk, 
au, ar tavo sužieduotinę ia 
)s giminės?”
- Sunite; “Reikia taip mn- 
i, n®? jau visi mirę”.

Kiekvieną kitaip
— Kai vyrąs man įkyri, ąš 
idau j|, kad tųojąu važiuos 
i pąs savo motiną.
— Tam aš turiu geresnę 
iemone: aš sakau jam, kad 
mo mama pas mus atvažiuo

sianti.

. >. - —-i—'   —r* OTihfrg • 
tainę. Ponia Geg—nę balsąvi-. 
mo laiku šmaigojo ranka, ta 
švytuokle, hipnotizuodama silpi 
nadvasius balsuotojus.

Gegužis, slampinėdamas tarp 
tūlų delegatų, paėmė jų balo
tus, suplėšė

Tik viena 
bųrgho) tą 
šiaip visas
Šventas Gegužis. Ordiną gaus ir 
jis (ne tik pantaplis).

x

ir numetė.
delegatė (iš Pitts- 
faktą paskelbė, o 
Seimas nutylėjo.

Neįtikino
A

— Vadinasi, tamsta, sakai, 
kad tamsta imtumei manę duk-

« AUSIN KJ'» 
NAUJIENOSE

Kaip žuvis be van
dens, tąįp geras 
lietuvis be “Nanii^ 
jųf neturėtą bųti. 

k r . .................

Tikras draugas
— Ha, manę bičiuli, baigtas 

kriukis: vedu!
— Tikiuosi, kad ir toliau pa

liksi man bičiulių.
— žįnoma, juk tikri drau

gai nelaimėję ųeišsižada sąvo 
pjįĮiųlių.

DIDIS
Refrigeratorių

Išpardavimas
/ 1/ * fl I PER 
M iL^nOAIPĖDĄ
J /*> Lietuviams gerai 

4^“^ ZINpMA 
ŠVEDŲ AMERIKOS

LINIJA
(Per Gothenb.ųrga, Švedija)
Pątogi įr greita kelionė 

Pigius Ląjvąkųrčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

—TūS U
Drottninjrholm....... Rugpiučio 27
Gripsholm. ............... Rugsėjo 5

Platesnes žinias apie kelione teikia 
veltui ir, parduoda ląivakortes. vięi 
musu autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedu Amerikos Lipi jos Sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Mkhigan Avenue.

Chicagp, 1U.

PROTicnonįg 
tux JįĮ.

KSHpEM^v??/'

■C" ''-i

Pricu A«LowAs

Sučėdysit iki 35 Nuoš, 
Nauji refrigeratoriaį beveik 
5-kių kubiškų pėdų dydžio, 
Verti $125.00 parsiduoda 

po
*87.50

Kaž kodėl Kąžiuks ordino nę- 
dėvėjo Jubilėjiniam Seime?

x
Ponui Sitrimąįfiui galva labai 

ištino laike S.ŲĄ seimo. Iš di
dybės prisispyręs išreikalavo 
seimą pasakyti, kę verti jęį 
“ĖuOžai”, telpantyš “Tėvynėje”, j 
Seimo pasisakymas prieš juos 
staiga sustabdė jo galvoj tini?.

. Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės Cicero 

Išvažiavimas su Laimėjimais ir Šokiais 
SPAITIS DARŽE, Archer Avenuę 

Skečai O’Henry Pąrk, Mfillov Spriegs.

Sėkmadieni, Liepos 12 d., 10 valandą ryto.
Įžanga veltui su serijomis. 10 Dovanų Laimėti

VISUS UŽPRAŠO KOMITETAS.
U'WUW*I»H

artus
Padarame Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Ęįzjiįę Kojteks 
Ląįškus ir Kon vertus
Pįąjiątus

GENERAL MOTORS 
ERJGJPAIRES NUQ

«106.00
WESTĮNGĘOUSĘ 

Refrižeratoriai nuo 
*109,00

Kiti po $69 ir $75 etc.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Didelė Nuolaida už( senaą 
Ledaunes į mninus aut

Naujų. <

KRAUTUVES

2530-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Ilemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond St. 

Lafayette 3171 
CHięĄGįO, ILL.

Atsišaukįmus 
Lapelius 
Korteles 
Piogramus 
Tikintus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Prąygyęms Kęnstįtflęįioą ir ju Vędąmfts Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas Mt speciajio užsakymo 
taip, kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street,

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

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

Kįtur Amerikoje ........ $5.
Siųskit money orderių ar- . 
ba čekiu adresuodami:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

WUSKrrPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo LietuvosImresir 
Bip pataria Lietuvos bankai
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Prezidento giminie 
tė sužeista auto
mobilio nelaimėj

Mrs. Laura Delano Hough- 
teling 42 m., 731 Prospect avė., 
Winnetka, ir jos duktė Margą- 
reret tapo sužeistos lengvai au
tomobilio nelaimėj. P-nia 
Houghteling yra prezidento 
Roosevelto giminietė. Ji yra 
Fredericko A. Delano iš Wash- 
ingtono, prezidento dėdės, duk
tė.

cininkams įsakyta atlankyti 
visų plastikos chirurgų ofisus 
Chicagoj ir išklausinėti dakta
rus, ar jie neturėjo pacienčių, 
kurių išvaizda buvo panaši 
p-nios Freed išvaizdai.

Įsakymas gatvėka 
rių kompanijai

Helen Bartush ir Robert Venables apsivedė

8 metai kalėti už už 
puolimą merginos
Teisėjas E. I. Frankhauser 

paskyrė 8 metus bausmės 
lėti Williamui Hanson 28 
2926 Pine Grove avenue, 
ris buvo kaltinamas kaip
puolikas p-lės Muriel Kaiser 18 
m., 7415 North Talman avė. 
Hanson yra vedęs ir tėvas tri
jų metų mergaitės.

ka
ro., 
ku^ 
už-

Illinois Commerce Commis- 
sion įsakė Chicago and West 
Towns Railways Ine. kompani
jai arba 
Roosevelt 
aventfe ir 
išsižadėti
plote (right of way). Nuo sa
vęs komisija patarė kompani
jai tame plote įvesti busų ope 
ravimą.

Ekzaminuoja Ii 
kierius

Nuo kaitros gelbė 
damasis užsimušė
Carl Dohrman 60 metų, 407 

So. Ashland avenue, užlipo ant 
stogo namo, kuriame gyveno, 
kad išsigelbėti nuo kaitros. 
Kiek atvėsęs ant stogo, jis už
migo ir nuridėjo žemyn kokią 
20 pėdų, puldamas užkabino 
elektros vielas ir nukrito že
mėn. Dohrman susižeidė 
sunkiai, kad mirė.

Dr. Herman N. Bundesen, 
sveikatos tarybos prezidentas, 
pradėjo tyrinėjimą arba ekza- 
minavimą likerių parduodamų 
Chicagoj. Tyrinėjimo tikslas 
esąs sužinoti, ar nėra likeriuo 
se perdaug didelių dožų tam 
tikrų medegų, kurios gali būti 
pavojingos geriančiųjų sveika
tai.

atnaujinti bėgius 
kely tarp Harlem 

Austin bulvaro, arba 
teisės operuoti šiame

Tiktai ateinantį mėnesį jau
navedžiai tegalės išvažiuoti ve
dybų kelionei. Toj kelionėj jie 
ketina tris ar keturias savai
tes praleisti ir tarp kitko aplan
kyti Kanadą.

Linkiu jiems kuogeriausio ir 
laimingiausio gyvenimo ateity.

— J. Zymontienė.

Dar apie Boltono 
nušovimą

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį,

: valandos, gengsteris ar geng- 
steriai nušovė Illinois valstijos 
legislaturos narį John M. Bol- 
toną.

Keliais šūviais iš trumpa- 
vamzdžių šautuvų jie nudėjo 
Boltoną vietoj. Nušovimas at
likta, kaip reporteriai kalba, 
tikrų prohibicijos laikų cksper- 
tiškumu.

tuoj po dvyliktos

John [Bolton įkartu su (savo 
broliu Joseph buvę užintere- 
suoti munšainės bizniu. Pasta
ruoju betgi laiku, kad alus ir 
šnapsas leista pardavinėti įsta
tymais, abu broliai iėję į gem- 
bleriavimo rakietą. Taigi ir 
yra nuožiūros, kad tos rūšies 
rakiętįeriai pašąlinę Boltoną.

Tačiau nieko tikro policijos 
tyrinėjimai nenustatė iki šiol 
kai dėl Boltono nušovimo prie
žasties. r

šiaip, sakoma, Bolton vedęs 
pavyzdingą šeimininį gyveni
mą, nemažai padėdavęš bied- 
nuomenei to distrikto, iš kurio 
buvo išrinktas į legislaturą, ir 
asmeniškų priešų neturėjęs.

to, jei sausra nepalengvės, tai 
gal teks pakeisti asociacijos ir 
Chicagos pieninių kontraktas 
veikęs iki šiol.

Pure M ilk Association atsto
vauja 14,500 farmerių, kurie 
parūpina Chicagai didžiumą su
vartojamo čia pieno.

t

Liepos Mėnesio

DIDIS
«

Laimėjo karvių mel 
žimo kontestą

Mokėsią aukštesnes 
kainas už pieną 

farmeriams

Išpardavimas
Progress

Krautuvėje f

Pure Milk Association virši
ninkai praneša, kad stambesnė- 
sės pieno išvedžiojimo firmos 
Chicagoj sutiko mokėti farme
riams aukštesnes kainas už 
pieną. Aukštesnės kainos bus 
mokamos iki 15 d. liepos, o po

Tai jau antras legislaturos 
nario nugalabijimas bėgiu pa
starųjų septynių menesių lai
ko. Septyni mėnesiai atgal 
tapo nušautas valstijos atsto
vas A. J. Prigano. Policijos 
teorija dėl Prigano nušovimo 
buvusi ta, kad Frank Nitti, ka
daise Caponės leitenantas, lie
pęs Prigano nestatyti savo 
kandidatūros valstijos atstovo 
vietai, o Prigano nepaklausęs.

Prohibicijos laikais, sakoma,

2 eilės, dvigubo Cello- 
phane, tai rinktinio “La- 
biau-Sušvelnintų” Old 
Golds tabako antspau
das.

$29. Aukštos rūšies Studio 
Gauches po

$16.50
Helen Bartush-Venables, lietuvė operos dainininkė

Helen Bartush, musų operos 
dainininkė, ištekėjo už p. Ro
bert Venables. šliubas duota 
jiems šeštadienį, liepos 4 d., 9 
valandą ryto Evanston Metho- 
dist Episcopal bažnyčioj.

Po šliubo jaunavedžiai neiš
vyko vedybų kelionei. P-nas Ve
nables negalėjo išvažiuoti da
bar, nes be savo nuolatinio dar
bo jis vakarais dirba kaip an- 
aunseris Grant Parko koncer
tuose per Affiliated Broadcast- 
ing Co.

Po šliubo susirinkom tos 
apielinkės pagarsėjusio j ypač 
privačioms partijoms Cooley’s 
.vietoj, kur buvo -padąrytos re
zervacijos. /

taip

vi-
Dar tebeieško

CHICAGO, ILL.

4

$1.50

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

ne- 
ki-

Į pikniką reikia važiuot W. Archer Avė. iki Willow Springs Road; 
pasukite po dešinei pervažiavus tiltą. Tuoj rasite prieš kryžkeli ma
žą kelią po kairei, kuriuo nuvažiuosite iki pikniko vietos.

Klubas išdalys daug dovanų pikniko laimėtojams. 
Gera muzika bus HENRY PETERS Orchestro.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Imame Senus Baldus; duo

dame didelę nuolaidą.

Duodame gražius radio pro- 
gramus kas Nedėldienį litą 
valandą prieš piet—pasi

klausykite.

Vedėjas J. KALEDINSKAS

3222-26 S. Halsted St.
Tel. Victory 4226

$35.00—5-kių dalių Ąžuole 
medžio Rreakfast Setai po

$17.95

GERKIT TIK GERA ALŲ

Išplauks iš New Yorko

NATHAN
KANTER

$95 00 vertės Aukštos rūšies 
Modernistic Parlor Setai

P°
$44.50

Į KLAIPĖDĄ (per Rotterdamą) 
RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE
Norėdami informacijų kreipkitės Į:

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

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

3225 So. Lituanica Avenue l. m. norkus
Biznio Telefonu BOULEVARD 7179 Ra. YARDS 2084

St., Brooldyn, N. Y.

Policija vis dar tebeieško 
p-nios Carmelia Freed, kurią 
nužiūri kaip užmušėją p-lės 
Audrey Vallette. Ieškotojų 
tarpe gimė mintis, ar kartais 
p-nios Freed veidas netapo pa
keistas, kad ji galėtų pasislėp
ti nuo policijos. Juk ir įiaskil- 
bęs Dillinger buvo pakeitęs sa
vo veido išvaizdą. Taigi poli- rių dalyvavo piknike.

P-lė Laura Wiser 23 m., iš 
Volo apielinkės, laimėjo čempi
onatą karvių milžimo. Ji pri- 
milžo 13.6 svarų (apie 6 kvor
tas) pieno į tris minutes.

Buvo devynios kontestantės. 
Artimiausia p-lės Wiser konku
rentė per tris minutes primil- 
žo keturiais svarais mažiau.

Kontestas laikyta farmerių 
piknike Public Service kompa
nijos farmoj, arti Mundelei 
miestelio. Dahgiau * kaip 10,- 
000 Illinois ir Wisconsin farme-

Turėjome labai linksmus šliu- 
binius pusryčius. Jaunavedžiai 
jautėsi savaime linksmi, bet dar 
linksmesni, kad jų, abiejų tėvai 
buvo taipgi patenkinti šiuo 
paprastu įvykiu ir vieni 
tais.

Po kokios valandos laiko
si nuvažiavome į Gols, Illinois. 
Ten pp. Venables rezidencijoj 
vėl pabuvom keletą valandų. 
Jaunavedžiai pavaišino mus vi
sus vestuvių pyragu ir' kava. 
Parodė visas Nuteiktas jiems 
gražias dovanas. Jos tėvai pri
žadėjo jiems nupirkti visus ra
kandus virtuvei ir miegkamba-

’ ’ 1 s •

riui, kai jie, jaunavedžiai, ru
denį išeis sau gyventi.

DIDELĖ EKSKURSIJA

I LIETUVA
Dideliu ir populiariu garlaiviu

Milwaukee Avė. ir Division G-vės

ILVAUKEE /VCNUt 
NATIONAL BANK

TAUPYMAI
Taupymai taip, kaip ir prekybiniai depozitai, yra Fe- 
deral Deposit Insurance Corporation apdrausti iki 
$5,000.00.
UŽSIENIO SKYRIUS
Musų užsienio skyrius vartoja greičiausį ir net pigiau
si būdą pinigams siųsti į Europą ir kitas pasaulio da
lis. Galima pinigus siųsti paštu, arba kabeliu žemiau
sia kaina. Taipgi atstovaujame ir visas keleivių linijas 
ir patarnaujame ekskursijoms į Europą.
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLOS
Skoliname namų pagerinimams ir modernizavimui.
DEPOZITŲ APSAUGOS DĖŽUTĖS
Veteranai! Nerizikuokite laikydami vertybės doku
mentus namuose. Už pačią npminalę vertę galite ren- 
duoti moderninę spintą, kurioj apsaugosi vertybes nuo 
ugnies, prapuolimo ir vagies.

Lietuviu Piliečių Darbininkų Pašalpos Klubo

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Įvyksta Liepos 12 d., 1936 m

DAMBRAUSKO FARMOJ

NAUJOS KNYGOS
Didžiausia knygų leidykla Lietuvoje Kooperacijos Ben
drovė "SPAUDOS FONDAS" paskutiniu laiku išleido 

šias įdomias ir geras knygas*.
ALEKSĖJ TOLSTOJ—PETRAS L

Sovietų garsus rašytojas įdomiai rašo apie Rusijos Carą Petrą 
I., kuris Peterburgą pastate, rusams barzdas kirpo ir kitas revoliu
cines reformas darė. Todėl dabar nepaprastai kiekvienam, rupi, 
kaip gi bolševikai vaizduoja tą didįjį carą. Išleista du stori 
tomai..................................     $1.50
MATAS ŠALČIUS—SVEČIUOSE PAS 40 TAUTŲ

Autorius pats apkeliavo kuone visą pasauli ir savo nuotykius 
jdomiai aprašė 6-se knygose, gražiai pailiustruotose, šios knygos 
gavo Sp. Fondo 1935 m. didžiausią literatūros premiją ir Lietuvoje 
turi didžiausią pasisekimą iš visų knygų. Dabar M. Šalčius keliau
ja po P. Ameriką, kur lietuviams, nieko iš jų neprašydamas, skai
to įdomias paskaitas. Visi šeši tomai kaštuoja ..................... $4.00
PROF. K. PAKŠTAS—APLINK AFRIKĄ

Abisinijoj ir kituose kraštuose keliavęs mokslo reikalais profe
sorius gražiai aprašo, tų tautų gyvenimą, papročius, kultūrą ir. 
gamtą. Įdėta per 60 atvaizdų, fotografijų, šiose knygose rasite tai, 
ko nei laikraščiuose, nei kitose knygose negausit paskaityti. 
Du tomai .... ........................... ......................................... .............
ANT. TULYS—AŠ BUČIAVAU TAVO ŽMONĄ

Amerikos žinomo rašytojo lietuvio kūrybos knygą Spaudos 
das išleido ir išgarsino išeivius musų literatūroje. Apysakos 
duoja Amerikos lietuviu gyvenimą ......................... ....................
VICTOR HUGO—ŽMOGUS, KURIS JUOKIASI

Prancūzų garsus rašytojas aprašo Anglijos valdžią ir liaudies 
kovas už laisvę anais laikais. Labai gražus ir įdomus romanas vi
siems, išleistas “Literatūros Panteono” bibliotekos 1-4 nr..... $2.00
ST. ŽEROMSKIO—IŠTIKIMOJI UPE

Lenkų rašytojo (jau mirusio) Paryžiuje parašytas romanas, vai
zduojąs 1863 m. Lietuvoj ir Lenkijoj įvykusio sukilimo didvyrį 
kunigaikštį ir jo tragišką meilę su paprasta mergaite. Kovos už 
tautos laisvę ir teises .............. ;.........         50c

Kas nori gauti šias knygas, prašome atsiųsti pinigus nurodytom 
knygų kainom ir užsakytos knygos bus tuojau Amerikon iš Lietu
vos išsiųstos be jokių persiuntimo primokėjimų; knygas gausite 
pilnoj tvarkoj, kad net apsidžiaugsite. Pinigus siųskite ir rašykite 
šiuo adresu:
“SPAUDOS FONDAS”—Kaunas, Lietuva
Iš čia galima išsirašyti visas lietuviškas knygas, kokios tik yra 

Lietuvoje išleistos.

Fon- 
vaiz- 
. 75c

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE ,

Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St., Btooki,

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., Worcester, Mass.

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

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

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

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

J SETKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

A. VARAŠIUS
1200 Carson St.,

S.S. Pittsburgh, Pa. ■
VIENYBE TRAVEL BURBAU

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

1921 Carson St.
S.S. Pittsburgh, Pa.

HOLLAND-AMERICA LINE

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam t a ve r n e.

MUTUAL LIQUOR CO 
4707 South Halsted Street 
Vis! Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

GALITE GAUTI 
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių 
Pagal Direct lieduction PIann

’fli į PELNU, I’AGAL DAYTOH. PLANĄ

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
ASSOCIATION NO. 1

S 1(1 West 33rd Street

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
tfith the best to chooso Irom these days, em» 
ployera favor the peraon who is most attrae- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) h considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thie 
offensive condition at some time or other— 
many more regularlv than they thL.k. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth

I brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve yonr 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv nlght.

Listerine halts fermentation, a znajor cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-v«u not offend others.

If you value your Job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptlc, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo.

I

Don’t offend others • Check 
halitosis with USTERINE



(Bus daugiau)

XXX

cąsting

Pasikorė
visuomet randasi

ILaidotuvių Direktoriail

6

SUSIRINKIMAI

PARENGIMAI

gimines

ieško paskenduolis

Padarė holdopą pi
nigų mainymo vietoj

Hospital 
Ligoniui

Penktadienį, liepos 10 d., 2 
valandą popiet temperatūra bu- 
yo pasiekusi 101. ląip^nj. Karš
tis nuo> Į iki 2 valandos pakilo 
6 laipsnius per . vieną valandą. 
Iki šiol tai buvo karščiausia die
na Chieagoj šiemet.

Ura ir 
Sofiją

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Pocahontas Mine Run SCreened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Policininkas areštą 
vo savo pačią

Policininkas Frąnk M. BaĮUler 
ketvirtadienio vakare parėjo iš 
darbo namo. Pačios namie ne
rado. Taigi nusirėdęs ir u^sivib 
kęs pajamas jis Išėjo ant gon- 
ko ir atsisėdo pakvėpuoti tyru 
oru.

Vėliau, netoliese nuo jo su
stojo taksikebas. Iš automobilio 
niekas neišlipęs. Taigi policinin
ko akyvumo stumiamas, Bau- 
ler nuėjo pažiūrėti. Ir pamatė, 
kad taksikębe buvusi jp pati ir 
nepažįstamas jam vyras.

:apmes.
A. A. Povilo Popeli gi 
draugai

Penktadienį, liepos 10 d., fe- 
derale valdžia įsakė Chicągos, 
tėtušiams patiekti po priesaika 
raportus, kiek žmonių paims iš 
pašalpą gaunančių klijentų tie 
projektai, kuriuos federalė val
džia žada finansuoti Chicągos 
srity. Mat Chicągos tėtušiai pra
šo iš federalės valdžios $28,000,- 
000 viešiems darbams.

American Association of So
čiai Workers paskelbė rezoliu
ciją, kuri dėl kryzio bedarbių 
šelpime kaltina taip federalę, 
taip valstijos ir Chicągos kaip 
miesto vyriausybes.

lėsis, ir tų tikrai gailėsis. Tu 
niekuomet netyeųiatysi, f manęs 
daugiau.0

musu 
taipgi 
Alek- 

liepos 5,

Mirė p-nią Matilda Sfeiger 
108 metų, kuri buvo skaitoma 
seniausia moteris Illinois valsti
joj. P-nią Steiger gyyeno pas 
savo dukterį Mrs. Bertha Deėr- 
ing, 104 North Chester avenue, 
Park Ęidge miestely.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Miestely Decatu?, Illinois, 
mirė Verne R. Johnson, Illinois 
valstijos legislaturos narys de
mokratas. Jam neseniai buvo 
padaryta sunki operacija.

Edward Roszkowski, 3123 
North Linder avenue, prisipaži
no, kad jis nepajėgiąs suprasti 
gyvenimo, tai persipiovė dešinė- 
sės rankos riešą ir įšoko į eže
rą nusižudyti. Jį išgelbėjo Jo- 
seph M. Bourst, 2543 East 106 
Street.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314 ma ir Duktė. 
teMILY.

101 laipsnis karščio 
Chieagoj

Siunčiam Gėles Telegramų 1 Viso 
Pasaulio Daliu'

Golfo aikštės" randasi Jack- 
son, Lincoln, Columbus ir Mar 
ąųette parkuose. Golfo aikš
tes prižiūri patyrę instrukto 
riai.

šaudyklių kliubai Lincoln 
parke, Calumet parke ir Austin 
Town Hali.

brangioji mamy- 
niekūomet neuž- 
pas mus jau ne

mes anksčiaus 
jus ateisime.

Žuvys skris per 
Atlantiką

Keturi banditai atvažiavę au
tomobiliu be laisnio numerių 
padarė holdapą pinigų mainyto- 
jui ant Sheridan kelio, arti 
Great Lakęs jūreivių mankštos 
stoties.

Nukentėjęs dėl šio holdąpo 
žmogus yrą Howard J. Davįes 
iš North Chicago. Banditai pa
sipelnė $2,000. »

Kai kurie tų parkų duoda ir 
pamokas, ypač jaunuoliams, 
kaip pradėti plaukti.

Keliuose parkuose įtaisyta 
keliai arkliais jodinėti.

Lincoln< 
field ir keliūtose kituose 
kuose aikštės rokėtui (roque) 
lošti.

Aikščių tenisui lošti įvairiuo
se parkuose yra 569.

Pastaruoju laiku įeina į ma
dą lošimas žaismės polo van
deny.

Chicągos parkų distriktąs 
palaiko 6 prieplaukas laivams 
arba jachtom. Apskaičiuojamą, 
kad šiemet Chicągos pakraš
čiais plaukioja apie 5,000 jach-

MEMEL CAFE 
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kąip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rųšies maišyti ai 

taipgi gaminame ____ T __
•tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas, 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės 
EMMA

Simano Daukanto 
Draugija

Seniausia apielinkėj 
moteris mirė

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

Ryt, nedėlioj, litą valandą 
priešpiet, nepamirškite užsi- 
statyti savo radio ant stoties 
W.G.E,S. ir pasiklausyti gra
žaus lietuviško radio programo. 
šiuos programas nuolatinai lei
džią Progress Furniturę Com- 
pany krautuvė, 3224 So. Hal
sted Street. Jų išpildyme vi
suomet dalyvauja žymus dai
nininkai įr muzikai, Ir šis pro
gramas bus netik gražus, bet 
sykiu ir įdomus, nes bus taip
gi naudingų patarimų ir svar
bių pranešimų. Nepamirškite 
pasiklausyti.

tokią, kaip ga 
neonas”.

Rado užsinuodijusius 
narkotikais

Pramogos.
Dešimty miesto parkų yra 

kliubai arba grupės žmonių, ku
rie praktikuoją šaudymą iš lan
ko — archery. . ., (

Kita žaismė! turinti didelio

Jis jiems apskaldė antausius 
ir atgabeno juos į policijos sto
tį. Atgabento vyro pavardė 
yra Ralph Rockenbach 38 m„ 
432 Center Street. Jis amatu— 
pieno išvežiotojas.

Bet pieno išvežiotojas papa
sakojo kitokią pasaką. Būtent, 
jis užėjęs į sąliųną. čia buvusi 
ir moteris, kuri, apsvaigusi nuo 
gėrimo, nuvirto nuo krasios. 
Jam pagailo moteriškės ir jisai 
pašaukus taksikebą ir parvežęs 
ją namo. Tačiau namie polici
ninkas Baųler, ąžųot padėkoti, 
dar jį sumušęs.

Well, policininkai stoty, iš
klausę abiejų pusių argumen
tus, uždarė ponią Baulerienę 
šaltojoj įšsimiegoti.

Garfield Pąrk Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, Liepos (July) 12 d. 
1936, Lawler Hali, 3929 W. Madison St., 1 P. M. Visi na
riai būtinai atsilankykit, nes yra daug naujo apsvarstymui.

Rašt
Roselando ir Apielinkės Laisvamanių Etines Kultūros Draugi

jos 1-mos Kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks antradie
nį, Liepos 14 d., Darbininkų Svet., 10413 Michigan Avė., 
7:30 vai. vąk. Visi kuopos nariai malonėkite susirinkti, yra 
svarbių raportų apsvarstyti k. a. pikniko, kongreso, seimo, 
čarterįo ir kiti reikalai

Draugiją Susiv. Brolių ir Seserų Lietuvių laikys reguliarį susi
rinkimą liepos 12 d. 1 vai. popiet, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj. Visi nariai prašomi atsilankyti ir atsives
ti naujų narių įstojimui, kol dar įstojimas yra veltui. Be 
to, užsimokėkite užvilktas mėnesines duokles

Policija grąibstė Chicągos 
upę ieškodama lavono p-lės Fay 
Randai 25 m. Merginą pąlįRo 
notą adresuotą p-lei Florine 
^ląnners. Ęąštelįs skambu taip: 
“Florine, aš sakiau, kad tu gaL

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $6.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

Negalėjo suprasti 
gyvenimo, įšoko 

į ežerą

Mirė legislaturos 
narys

Pusmetinis Simano Daukan 
to Draugijos susirinkimas įvy
ko liepos 5 dieną Lietuvių Au
ditorijoj.

Pirmininkas pranešė, kad 
birželio mėnesį mirė, du drau 
gijos nariai, būtent Adomas 
Proncenkevįčia ir K. Jokūbai
tis. Sulig draugijos taisyklė
mis nariai atsistojo vieąai mi
nutei, kad išreikšti liūdesį ir 
pagerbti mirusius.

Po to, sergančių narių lan
kytojai pateikė raportus, ku
rie buvo užgirti ir nutarta mo
kėti pašalpa tiems, guriems ji 
priklauso.

Komisija draugijos turtui 
peržiūrėti pranešė, jogei drau
gijos finansai stovi gerai, o na
rių draugija turi 350. Rapor 
tas priimtas.

Komitetas surengimui išva
žiavimo pranešė, kad išvažia
vimas įvyks Big Tree Inn lie
pos 12 d.

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui jreri lietuviški kilbasąi 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

(Tęsinys)
Pramogoms įrengimai

• i , , . . i,'c, ' '• '

Pirmesniuos kėliuose straip
sneliuose tęfco kalbėti ąpįę Chi- 
cagos parkų vaizdingumą: 
fontanus, trobesius, kvietky- 
nus ir žvėrinčių. Dabar tenka 
prisiminti apie vietas pramos 
goms.

Ckicaga turi 23 mylias Mi
chigan ežero pakrantės. Septy
niolika mylių tos pakrantės pa
baudoj ąma kaip maudynės. Kar- 
štomis vasaros dienomis, ypa
tingai gi šeštadieniais ir sek
madieniais, netik desėtkai, bet 
kartais šimtai tūkstančių žmo
nių susirenka į maudynes.

Netoliese tų maudynių šen 
ir ten piknikams vietos, boleį 
mėtyti aikštės, trobesiai dra
bužiams pasidėti, pavėsiai nuo 
saulės ir balkonai publikai, kų? 
ri nęsimaudo, bet nori pažiur 
rėti pakrantės su tūkstančiais 
besimaudančių.

Sausumos parkai.
2,60Q akrų plotą užima va? 

dįnami “inland” parkai, t. y: 
tie parkai, kurie randasi toliau 
nuo ežero. Vieni jų didesni, ki
ti mažesni. Bet kiekviename jų 
įvairiausi įrengimai liuoslaikių 
pramogoms.

ONA SERyi PIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

penkt., liepos 10 d.. 3:20 v. ry
to. 1936 m., sulaukus 48 metu 
amžiaus, gimus Aukštupiu km. 
Sartininku vals., Tauragės ap. 
Amerikoj išgyvend 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimiera, sūnų Kazimie
rą ir marčia Kristina, 2 . duk
teris Emilija ir Bronislava, 
žentą Antaną Stanevičių, broli 
Joną Jančą broliene Marijona, 
Jančieųe. seserį Marijoną Sa- 
miene ir daug giminių įr pa
žystamų. O Lietuvoj seserį A- 
gota Baužiene ir gimines.

\ • ; - *

Kynąs pašarvotas randasi 
3319 Šo. Lowė Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, liepos 15 d., 
8 vai. ryto iŠ namu į šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedųĮingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero / ka
pines.

Visi A. A. Onos Servidienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą. ir 
atsisveikinimą. J Įr

Nubudę liekame. J >
Vyras, Sūnūs, Marti, . Dukte
rys,- Brolis, Seserys ir giminės

Patarnauja' Laid; Direktorius 
S. P. Mažeika, tel. Yards 1138

NAUJO LEK-O-HERB DARŽOVIŲ 
ląaatones SAMPELIS DYKAI

Toijic Laxatives kombinacija kom- 
presuotų tablečiukiu formoje...
Kreiptis, rašyti ar telefonuoti... Be 

obligacijų.
LEK-O-HERBS

1869 N.. Danuen Avė. Armitage 8200

Klpvainįeęįų Kliubo išvažiavimas įvyks sekmadienį, liepos 12 d* 
Važiuoti reikia Oak Park avenue busais iki Desplainęs upės. 
Ten bus iškaba. Automobiliais reikia važiuoti iki Harlem 
a've., i)Uo čia Road No. 66 iki Desplaines upes. Tėmykit iš
kabą ir lietuvių muziką. Išvažiavime visiems smagus laikas 
užtikrintas. —i Komitetas.

Simano Daukąnto Draugija rengia išvažiavimą liepos 12 dieną 
Big’ Tree Inn darže, 6 blokai už Kean avenue į vakarus, prie 
Archer avenue. Karais galima nuvažiuoti 63 gatve iki Ar
go Archėr avė., o toliau bųsąis iki daržo. Darbininkai, ap
siėmę dirbti piknike, malonės būti Lietuvių Auditorijoj lie
pos 12 .d/10 vai. ryto. Nuo čia trokas nuveš juos j pikniką. 
Ir svečiai galės nuvažiuoti trokų.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, Uepos 12 d. Spaičio darže, prieš Oh Henry 
pąrko, 10 vai. ryto. Bus 10 4°vanų laimėjimui, šauni mu- 

. ziką ir kitkas. Įžanga dykai.

Arthur Reynolds Jr., sūnūs 
buvusįo seniau Continental Illi
nois banko galvos, įr jauna mo
teris rasti San Francisco mie
ste apartmente pavojingai už
sinuodiję narkotikais. Jauna 
moteris tai Reynoldo žmona. 
Policija mano, kad jaunoji po
ra mėginusi narkotikais nusįžu-

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

Palągas ligoni-
nėję ............................. "M W

Akušerija na- SI R" A H
muosė ..................... I w W

Medikalė egzami- J1.Art
n^cijd. ■ 1
DOUGLAS PARK HOŠTIPAL

1900 Sp. Kedzie Avė.

TęL Kepilttip
Crane Coal to.
5332 S. Long Avė, 

Chicago, I1L

George Tast 54 m., 5649 Cot- 
tage Grove avenue, pasikorė 
namuose, kuriuose gyveno. Jo 
kūną surado jo sunūs 11 metų 
bernaitis, kai jis sugrįžo namo 
nusimaudęs ežere.

PETRAS VENGELIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 10 d. 8:00 vai. ryto, 
1936 m.. Sulaukės pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoje Kidulė- 
nų kaiiįie, Subačios parap. — 
Utenos apskr., Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Domicėlė, 
po tėvais Giedri ir po pirmu 
vyru Dailidiene, 2 sūnūs Kazi
miera’, marčia Stepuniene ir 
Feliksą, posūnį Leoną, 2 se
seris Malvina ir Švogeri Kara
liūnus ir šeimyna Bronisę ir 
švogeri Sanyaitus ir šeimyna, 
pusbroli Juozapą ir pussesere 
Paulina Reibuųtiene. gimines 
ir draugus. Kūnas pašarvotas 
čandasi 4029 S. Talman Avė.

Laidotuvės ivyks panedėlį, 
liepos 18 d., 1:30 vai. no niet 
iš namų i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Vengebaus- 
ko gimipės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

. ♦ .• . » • ‘ ' 'i

Nubudę liekame.
Moteris, SuUai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direktorius J. LiųĮęvįčius, tel. 
Lafayettę 3572.

Bėsbolui mokyklos: anksto
kai pavasarį kuone kiekvienam 
parke duodama pamokos, kad 
supažinti įdomaujančius su pa
grindinėmis šio lošio taisyklė
mis.

Didesniuose parkuose, kaip 
Jąckson ir kai kuriuose kituo
se, yrą ištaisyti specialiais ta
kais x dvyračiais važinėti. O 
Humboldt parke įrengtos net 
Špecialės alėjos, kuriose galimą 
išvysti juo greičiausia važią- 
vimą (Jvyrąčių.

Važinėjimas laiveliais Co- 
lųmbus, Douglas, Garfield, Hum- 
boldt ir Jackson parkuose.
■ Vietos skrituliams lošti — 
bowlįng — įtaisyta ant žolės. 
Tokios aikštės randasi Colum 
bus parke, Jackson parke ir 
Washington parke.

Mėtyti ~ meškerę 
—- vietos yra Garfield parke, 
Lincoln parke, Jąckson parke 
ir Washington parke.

Fechtuoti pamokos duodama 
Gage ir Palmer parkuose.

Ftftboląs lošiama Calumet, 
Hamilton, Ogden ir Palmer 
parkuose.

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Frank Ochaba 27 m. ir Mi- 
chaelipe Paukštis 22 m.

Le Roy Brpmberg 36 m. ir
Nęllfe Kirschunas 21 m,

Josęph Cąerer 36 m. ir Ame- 
lią Trebichavski 34 m.

William Chirkitz 21 m. ir 
Frances Kirkickis 18 m.

William ‘ Kaąz,cke 21 m. ir 
Charlotte Palkiewicz 20 m.

Joseph Dorsch 37 m. ir An- 
toinette Salamonowicz 28 m.

Harry Huhn 19 m. ir Alvi- 
na Vasalauskas 19 m. .

Frank Jonuska 25 m. ir He- 
len Sįmmops 20 m.

Edward Perkins 26 m. ir 
Stella Wadas 18 m.

John Yanule 22 m. ir gtella 
Bružas 20 m.

AGNIEŠKA MISEVIČIENĖ
Persiskyrė su .šiuo pasauliu 

13 diena liepos mėn., 1930 m., 
sulaukus 65 m. amžiaus, gimus 
Lietuvoje, Kaltinėnų narap. — 
Tauragės apskr. Paliko didelia
me nubudime. 3 sųnuš Fyanci- 
šku, Juozapa ir Aleksan* 
2 dukteris Bronislava ir 
ir gimines.

Liūdnai atminčiai 
^rangios motinėlės ir 
musu brangaus tėvelio 
sandro, kuris mirė 
19Q4 m. bus laikomos šv. Mi
šios Gimimo Panelės šv. Mar- 
ouette Parke bažnyčioje 13 d. 
liepos 1936 m., 7:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drs?’ 
gus ir pažįstamus atsilankyti 
i pamaldas.

Mes , musu 
te ir tėvelis 
įniršime. Jus . 
besugrišite. bet 
ar vėliaus pas 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
Simai, Dukterys ir Giminės.

1 * Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Frank Cuneę, komisų pirk
lys, buvo iškėlęs bylą Čhicagos 
miestui. Jis ieškojo atlyginimo 
$200,000. Džiųrė išnešė spren
dimą, kad miestas nekaltas, rei
škia, Cuneo prakišo bylą.

Washington, Gar 
par

Patkavų mėtymas. Jis taip 
populiarus, kad dabartiniu lai
ku vietų joms mėtyti Chica- 
gos parkų distriktas turi pa
skyręs 239.

čiužinėjimas ledu yra galv 
ma ketone kiekviename parke 
žiemos metu, žinoma, kai le
das geras.

Keliolika prūdų trobesių vi
duj — vis parkuose, ypatingai 
toliau nuo ežero pakrantės.

34 parkai turi įtaisę savo 
aikštėse prudus maudymuisi.

HEMORRHOIDAI
Raųd°ngy31ės ir kitos sėdimosios 
žarnos ligos yra pavojingos, gaįįn- 
čios'išsivystyti i nepagydomus skau
smus ir net vėžį... Užtikrinu pasek
mes visuose priimamuose atsitiki
muose. Be peilio... be skausmo... be 
laiko ir algos nustojimo...

Gydykitės vasarą. Paryšite grei
čiau. Specialus sumažinti vasaros 
pasiūlymai. .

Ekzaminaci.ia ir 1 bandomasis gy
dymas $1.00. Klįniko dienos Pirma
dieniais ir Trečiadieniais.

DR. P. B. SCHYMAN.
Sėdimosios žarnos specialistas 

1869 N. DAMEN 
Telefonas Armitage 8200

šį sekmadienį chicagiečiai 
ir kitų miestų lietuviai vėl tu
rės progos pasiklausyti pul
kaus lietuviško radio progra- 
mo iš didžiulės WCFL radio 
stoties, 970 kil., nuo 7 iki 7:30 
vakare. O kam nėra malonu 
sąyo prigimtoje kalboje išgir
sti oro bangomis malonias lie
tuvių dainas? Budriko radio or
kestrą irgi gros tikrus lietu
vių muzikos kuripius. Būtinai 
pasiklausykite, šiuos radio pro
gramas jau 7 metai leidžia Jos. 
F. Budrikas, kuris užlaiko 3 
krautuves Chieagoj e, Bridge* 
porto kolonijoj: namam rakan
dų, radių ir auksinių daiktų.

populiarumo tai Badmington.
Ar reiltta kalbėti, kad vadi

nami “daimantai” bėsbolui ran
dasi kuone kiekvienam parke, 
o didesniuose tai net po kele-

Kad žuvys plaukioja vande
ny, mes visi žinome ir supran
tame. Kad yra žuvys, kurios 
kai kada iššoka isj yandeiįb ir 
nušoka oru 
liau, mes irgi esam girdėję.

Bet kad žuvys skristų per 
Atlantiką# tai jau atrodo tru
putį perdaug tikėti net geram 
krikščioniui demokratui, kurs 
tiki į visus Litfrdo stebuklus.

O betgi šešios žuvys, vadi
namos “neonais”, skrys iš Vo
kietijos į Ameriką. Jos, tei
sybė, skris vokiečių orlaiviu 
Hinderburg. šios šešios žuvys 
yra skiriamos Shedd’o akvariu
mui Chieagoj .

Neonais kalbamos žuvys va
dinamos todėl, kad jų kūnas iš
duoda šviesą 
zas žinomas vardu
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PRINGESS
Vėsi Vieta.

S. CLARK PRIE JACKSON 
Eina nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 vai. po piet.
Tiktai vieną savaite

“Moscow Laughs”
Linksmus Sovietu gyvenimo ko 

mentarai.

krautuves, kurios skelbiasi 
ijftįlięiĮps^

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL

A.'t’A.
POVILAS POPELL 

(PaWuškis) '
Persiskyrė ąųyšiųją pasaulių 

liepos 10 d., 1:48 vai. po. piet, 
1986 m., sulaukęs pusėš dni- 
žįaųs, gim.eį'J) Šiaulių apskr., 
Pašvitinio parap., Janelionių 
kaime. ^Ąmęrįgpj „išgyveno 40 
mėtų.’’-^* "

Paliko dideliame nubudime 
nięterįi Agnieška po tėvais 
Marma, sūnų* Vincą ir n)^fČią 
Ona ir Sūnų Klerika Kazimie
rą ir (lukterei Albiną Jonaitis 
ir žentą Kazimierą ii jų 2 vai
kus ir duktere Domininkone 
Vienuolę, seserį Eųphemia, 
broli Vincą ir jo šeima. North 
Abington, Mašs., ir gimines.

Kunąs pašarvotas randasi 
2735 W. 48rd St.

Laidotuvės- ivyks Antradienį, 
liepos 14 dieną, 8:30 vai. ryto 
i$ namu į Nekalto Prasidėjimo 
Pan. sv. parapijps bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero

Visi 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, dukters, 

marti, žentas, sesuo ir gini.
Patarnauja Laid. Direktorius 

Lachavicz ir Sunūs, tel. Ca- 
nal 2515,

GERB. Naujieną įkaityto- 
jo« ir «kaitytojai prąSomi

TTl"|' J.li'Jl.'J III Wll» II Į >»■» III '

Tavernos
21st- Place Tavem & 

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai 

Bismark alus, geros rųšies 
degtinė ir cigarai 

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place TeL Canal 7522

Kviečiame



I

Lietuvis daktaras 
atidarė ofisą

tikrai visų lietuvių organizaei- 
ja. Tiktai dabar mums reika
linga daugiau jaunimo prira
šyti, kad kliubas turėtų pro
gos surengti sportiškus gėmius, 
kaip bėsbolą, basketbolą ir ki
tus.

Kliubas yra plačiai pagarsė
jęs taip lietuvių, taip kitatau? 
čių tatpe. Ateikite . jauni» lie
tuviai ir prisirašykite. Neuž
mirškite savo tėvų ir motinų 
tautos. Musų lietuviai jauni
kaičiai dabar prisirašę, dabar 
ir veikti galės.

W. Dulewich.

Iš 18 g. Apielinkės

NAUJIENOS, Chicago, I
,ž v/,.>. ./.v' 4 -

■’ IR ' VĖL MES SAK0Mt
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos / ■. .
ATSILANKYKIT l DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm hėgu atšilankysit i 
musų showruimius. ' ' .
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI $200. / y y ~

Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negaiisit tokių vertybių, neš męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garąhtijh, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai pažiūrėtas mueų 

. mekanikų ir tarnaus Jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1985

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtu mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kaip. .
naujas. Musų kaina S ■ "tvM

« • ' , ~ ■* , •* •;

1

šeštadienis, Liepos 11, 1936

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REMONTAS

FORD paskiausis 1935 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš? 
rengtas 6 ratais. Radio. trori- 
ku, heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, taingi 1933 
Sedan kaip naujas, $9AC 

1 tiktai .. ....

PLYMOUTH tikrus 1936 ke
turių dųrų. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1983 Sedan kuris bepeik ne
buvo važiuotas, $9A£ 
tiktai

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

i Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Bouievard 0260

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

NORIU PIRKTI vartota 8x10 
bučemių šaldytuvą su anamel fron
tu. 3645 So. Wallace St. Praneškite 
Yards 4996 šaukite vakarais.

REIKALINGI taverno fixturiai 
Baras turi būt vėlesnes mados nuo 
20 iki 24 pėdų ilgio. Rašykite ar 
kreipkitės 506 W. Pershing Road.

Tel. 0127 Vakarais.

PARSIDUODA IŠDIRBTAS BIZ
NIS. Mažas miestelis, 100 mylių nuo 
Chicagos. Gera vieta etiškam dakta
rui. Dėl informacijų kreipkitės: 

DR. ASHMENCKAS.
2517 Blaine Place, 

Tel. Ravenswood 1664.

Eisin yra

3144 West 
telefonas

šiuo adre

universiteto mokslų 
laipsnį gavo 1932

universiteto (lakta

leitenantas
Jungtinių

medikų 
Valstijų

LtaBdhdraugijos 
narys; du kartu pre-

narys Loyola imiver-

draugijos

draugijos

draugijos

Dr. Walter M. Eisin (Eisenas)
Daktaras Walter 

lietuvis.
Jis gyvena adresu 

Marųuette Road, 
Prospect 8088.

Jo ofisas randasi
su: Marųuette Medical Build
ing, 6155 So. Kedzie avenue, 
telefonas Hemlock 8700.

štai trumpa daktaro Eisino 
mokslo istorija:

šv. Kazimiero akademijų 
baigė 1924 m.

Lindblom aukštąją mokyklų 
baigė 1928 m.

Crane Junior kolegijos pri
ruošiamąjį medicinai ktfrsą bai
gė 1930 m.

Loyolos 
bakalauro 
m.

Loyolos
ro medicinos laipsnį gavo 1934 
m.

Internas šv. Kryžiaus ligo
ninėj nuo 1934 iki 1935 m.

Lewis Memorial Maternity 
Hospital nuo 1935 iki 1936 m.

Specialės studijos, jau pa
baigus medicinos kursų, gim
dymo srity (obsteries).

Pirmas 
korpusuose 
armijoj.

Garbės 
Mu Delta 
zidentas.

Garbės
siteto draugijų.

Moorewood chirurgų semina 
rija.

Chicagos daktarų 
narys.

Illinois daktarų 
narys.

Amerikos daktarų 
naVys.

Kariuomenės chirurgų aso
ciacijos narys.

Dr. Eisin yra dar ne senas 
žmogus. Tačiau mokyklos, ku
rių kursą jis perėjo, darbuo
tė ligoninėse, 1<ai jis jau tapo 
daktaras, garbės narystė mok 
slo šakose ir narystė specialė- 
se daktarų draugijose liudija 
jo gabumus, energiją, įsigili
nimų į pasirinktą profesijos ša
ka — medicinų ir patyrimą jo
je. Chicagos lietuviai susilau
kė dar vieno daktaro, atida
riusio ofisą jų apgyventoj apie- 
linkėj, kuriuo gali didžiuotis.

— XX.

Jaunų Lietuvių Ame 
rikoj Tautiškas 

Kliubas
Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Tautiškas Kliubas laike pusme
tinį susirinkimų liepos 3 die
nų Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted Street.

Buvo išduotos atskaitos iš 
pusmetinio knygų patikrinimo. 
Komisija išrinkta knygų patik
rinimui pranešė, kad knygos 
yra labai gerai vedamos ir vis
kas yra tvarkoj.

Pavyko taipgi kliubo išva
žiavimas ir nemažai pelno da
vė. Ačiū* broliams kliųbiečiams, 
kurie dalyvavo išvažiavime ir 
ačiū komisijai, kuri nuoširdžiai 
darbavosi kliubui.

Gerbiamieji lietuviai, ateiki
te ir prisirašykite prie šio mu
sų brangaus kliubo. Tai yra

Pas mus kuo toliau, tuo dau
giau žmonės remontuoja savo 
namus. štai keletas pavyz
džių:

Pp. Ivanauskai atremontavo 
visų priekį savo mėsinyčios— 
bučernės;

Pp. Jonas ir Ona Petrauskai 
senų garažą pertaisė į naują 
moderninį ofisą, kuriame da
bar randasi “Lietuva” spvrl- 
ka; * -

Pp. Jurgis ir Juzefina Cher- 
nauskai atremontavo savo na
mą, pertaisė moderniniai. Ant
ros lubos pertaisytos į priva
čius kambarius, kuriuos ren 
duoja švariems vyrams. Dar 
bas atliktas p. Simano Chevių- 
skio. Dabartiniu laiku jau ei
na. remontas svetainės, 1900 S. 
Union avė.; iš svetainės da
romi irgi privatus kambariai; 
šį darbą veikia p. Petras Am
brasas;

Pp. Simanas M. Skudas, 718 
W. 18 st., irgi žada neatsilikti 
nuo kitų ir bile diena pradės 
remontų ant savo namo.

Matyti, kad ištiktųjų jau pra 
dėjo atsirasti pinigų, jei žmo
nės įstengia' temonutoti namus 
ir leisti daugiau pinigo į pa
saulį.

TERROPLANE tikras 1935 Sedan 
Gražus, mažas karas $OQE 

kaip naujas, tiktai
NASH paskiausia 1934 metų De 

Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heaterj. saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau

ją. Musų kaina $9fiR
tiktai     ............ fciVv

CHRYSLER 6, naujausia 1936 De 
Luxe Sedan, labai mažai vars
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, $901% 
Tiktai .....  ...

OLDSMOBILE 1935 De Luxe sedan, 
Puikiam stovyj kaip dieną kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu. 
Musų kaina $A9C%
tiktai ....... .....

REO paskiausią 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip $991% 
pigiai kaip ....... . ftfcv

PONT!AC tikras 1936 DeLuxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 niilitary ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei- 

7 kia pamatytį kad Įvertinti, 
taipgi 1932 Sedan, i$9At% 

■■ tiktai
GRAHAM, paskiausis 1932 Se

dan. Kaip visai nau- $94 C 
jas, tiktai .. ..

AUBURN 193Š D.e Luxe Se- 
dan. G ujr ą h i d b tas, kad 
geras ir tarpaus kaip jiaujas. 
Musų kaina $g9C 
tiktai

OLDSMOBILE 1932 DeLūxe Sedan. 
/ Pastebėtinai gražus karas, tar

naus dar daugelį metų. . Mu
su kaina $97£

’’ . tiktai
DE SOTO “Airhaw” naujausias 1936 

De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6,200 mvliu. 
Musų kaina tiktai .... $575

■ .............T-..........     ' 1
Mes taipgi tnripie apie 50 karų 

kuriuos palmėm i mainus. Vi- 
- šokio išdirbimb ir modelių.

Gerai važiuoja ir taip $9 E 
pigiai kaip ..................

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

i BR1DGEPORT ROOFING 
8216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PARDAVIMUI pigiai, groserio 
skėlos ir šiokeisis ir mažas taverno 
baras. 700 W. 81st St.

PASIRENDUOJA kriaučiaus ša- 
pa su Press mašinom ir yra kam
bariai dėl gyvenimo—Gera vieta — 
Verta pamatyti—Atsišaukite Smiths 
Palm Gardens, 4177 Archer Avenue,

co. Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Juozas Smalsutis

P-s S. M. Skudas šiomis die
nomis palaidojo tūlų Jonų Gim- 
butį. šis žmogus turėjo pini
gų, turėjo bonų, turėjo berods 
draugų, bet deja, kada reikėjo 
rūpintis paskutiniu patarnavi- 
mu...tai nieko nebuvo. Ir ve
lionis, lyg koks našlaitis, tapo 
palaidotas vien p. S. M. Skudo 
sumaningumu ir duoanumu, 
nes berods p. Skudui reikės pa
čiam padengti dalį iškaščių.

Tai parodo, kad žmogui rei
kalinga prigulėti prie kokios 
nors draugijos.

P-s Jurgis Chernauskas šio
mis dienomis atsidarė naujų 
ofisų, nes sako, kad saliuno 
biznis įgriso iki gyvam kaul
iui. Dabar jisai yra repre
zentantas Ben Hur asociacijos 
ir kaipo Insurance brokeris, 
viskų apdraudžia ir visokiose 
kompanijose. Ofisas 
įrengtas ,patogus 1900 
Union avė., tel. Canal 
šiame ofise taipgi yra
sūnūs, advokatas Pranas > W. 
Chernauskas; o prie to, yra ir 
du notarai, tai yra, pats Cher 
nauskas ir Juozas Kuzmickas.

dailiai 
South 
2183. 
ir jo

Liudvikas Antanavičia, 733 
W. 18 st., senas draugijų rė
mėjas užlaikantis aludę virš- 
minėti? antrašu, sako, kad biz
nis 18 apielinkėje yrą geras.

P-s Kazimieras Mikutckis, 
671 W. 18 st., ištaisė, išmale- 
vojo savo aludę ir gyvenamus 
kambarius. Darbas geras. Už
klaustas kas pentavo, atsako: 
“AŠ pats — ar negerai Sar 
ko, kad išsimokino pentuoti iš 
knygų pats vienas.

— Juozas Smalsutis.

Draugijos
Vietos didžiausia draugija 

yra: Brolių-Seserų Lietuvių 
Susivienijimas. Įsteigta apie

>
•<;

-M)—
VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone lards 8408 /

MAX KOHN, Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9346.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

BIRUTĖS DARŽAS PARDAVIMUI 
Tai yra visų žinomas geriausias ir 
patogiausias piknikams daržas. Nau
jai pertaisytas ir pagerintas. Likau 
viena, duktė ir sūnūs turi kitur už
siėmimus, vienai sunku prižiūrėti to
ki dideli bizni. Todėl priversta esu 
parduoti. Atsišaukite, Mrs. Maku- 
tėnas, 79th St. ir Archer Avė. Jus- 
tice Park, III. Telefonas Willow 
Springs 58.

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAŪG.
MINE RUN ....
LUMP OR EGG
SCREENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų.
Pašaukit MINE AGENT

—at Kedzie 3882—

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
pagelbėti i gesolino stationą. Šokas 

Service, 6456 S. Cicero Avė., Tel.
Hemlock 6488.

PARSIDUODA išdirbtas pekarnės 
biznis— Mažam mieste. Lenku ir 
Lietuviu apielinkėj. 3389 So. Mor
gan St., Yards 7258

$5.25
5.50
4.25

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, nevedes, 3640 W 
15th St., Chicago, tel. Crawford 
1212.

PARSIDUODA TAVERN geroje 
vietoje ant didelio transportacijos 
gatvekarių kryžkelio. Biznis išdirb
tas. Gera proga. 2409 West 47th St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PARDAVIMUI pekarnė. Iš prie
žasties mirties. Parduosiu i trumpą 
laiką. Labai pigiai. Naujienos, Box 

475. 1739 So. Halsted St.

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. , . _ .
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui- 
TAIBfl!eR^i VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA., . .
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, .KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS : J ) • u ; v
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ. _

ATDARA KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL4 VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE €0.
2535 N. Crawford Avė. (PulaskLRoad)

Atsiminkit musų numeij. > i)(<

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir kokybė.
Virginia Mine Run $6.95 už toną, 

perkant daugiau.
SHULMISTRAS BROS.

4016% Archer Avenue
Tel. Lafayette 6300

REIKALINGA moteris patyrusi 
skudurų sortavimui. 1214 North 
Leavitt St.. tel. Armitage 6951.

RESTAURANTAS -įsteigtas in- 
dustrialioje apielinkėje puiki proga, 
įkainuotas labai prieinamai. 2124 
Calumet Kreiptis po 3 v. po piet.

IR

Building Material
Statybos Medžiaga /

REIKALINGA patyrusių moterų 
vilnoniams ir bovelniniams skudu
rams sortuoti. Goldman Trading 
Corporation, 2100 So. Loomis St.

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

30 metų atgal, ^ęr visą laiką 
draugija nieko tokio nepapras
to neparodė, apart kelių tautiš
kų pasidarbavimų •— paaukavi- 
mų, bet per pastaruosius kelis 
metus pradėjo begalo greitai 
bujoti.

šių metų viršininkai yra: 
Jurgis Jakubauskas; Antanas 
JZalagėnas, vice-pirrh; Kaz. Ba- 
tutis, prot, rast.; Antanas Gri- 
šius, fin. rašt.; Mykolas Ban- 
kevičius, iždininkas.'

- paaukavi-

21 ward’o Lietuvių Amerikos 
Piliečių Sąjunga jau gyvuoja 
antrus metus. Jai priskaito’ 
ma apie 300 narių, bet galėtų 
būti dešimts kartu daugiau. 
Deja, męs dar nesuprantame 
vienybės ir piliečio balso gaš
lybės. Kitos tautos turi savo 
stiprius, vieningus burius ir su 
jais visi skaitosi, 
lime atlikti, tiktai 
susikūrę bendrai.
junga dar ir jauna, bet jau su
spėjo keltą gerų dalykų pra 
vesti piliečių natfdai.

Pereitame direkcijos 
dyje palaikyti dar senų mokes
tį, būtent 25c. metams. Tai 
labai maža mokestis, kurių gali 
bile vienas pakelti. L,

Mes tą ga- 
susidėję, 

Nors ši są-

pbsė

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO
FINANCE CO.

1134 N. Ashland Avė.
Pasirinkimui

100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydą i 

MUSŲ PLANĄ
BE

Jokio imokesnio 
BE

Kredito apsunkinimo 
BE 

Jokio apriežimo 
BE

Leidimo išdavimo * ;
Atdara vakarais ir Sekmadieni

882 Milwaukee Avė.
Vyriausia ofisas 

Pasipildykite musų antrašą

Taipgi nutartu jąvažiaviman, 
kuris įvyks rugpjūčio antr$ 
dienų Dambrauskofarmoje, 
kviesti visus be skirtumo ir 
j okios įžangos, neimti, bet dar 
atsilankiusiems ' Šutęikti dova
ną. Sekantis visuotinas susi
rinkimas įvyks liepos 31 dienų, 
8 vai. vak. Apveizdos Dievo pa- 
rapijis svetainėj ė. Visi pilie-, 
čiai kviečiami atsilankyti. • / .

— Juozas Smalsutis.

Perdaug vyrų turėjo
Helen. Hammond 21 metų tu

rėjo du vyrus. Pirmas jos vy
ras buvo Arthur Lundąuist. 
Negavusi skirybų nuo pirmojo 
Vyro, ji ištekėjo už antro. An-

Frankiro j o vyro pavardė - 
Hammond. x .

Už dvipatystę moteris atsidū
rė šaltojoj. Tačiau, jei jai pa
vyks gauti skirybos nuo pirmo
jo Vyro ir apsivesti su antruo
ju, tai teismas ketiiia pasigai
lėti jos ir paleisti iš šaltosios.

CLASSIF1ED ADS
Automobiles

CRYSLER 1984 De Lųxe Sedan. 
Tikrumoj kaip, naujas automobilis. 
Garantuotas su lygia pajėga, auto
matiškas clutch, atskiri ratai, ap
saugos stiklas. Toks kaip tik die
na kai iš dirbtuvės. Paaukuos už tik 
$345. Rakai. 3138 ClyboUrn Avė. ar
ti Westem and Belmont.

Business Service
.Biznio Patarnavitnaė

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinirus ant mortstifiiu 
Užrašom visokios rūšies apdraudaa 
-—Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojaiū. parduodam arba 
išmainom nekilnojimas savastis. 

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

Hemlock 0800 ,. .

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesūafnratimu ai 
rendąuninkais. Muša narini mokės 
Hs. Atdara kasdien nuo 8 vai ryte 
dkfr 8 vai. vak. Šventadieniais 
10 ryto iki ptet

LANDLORDS BURBAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas > 
1642 West Uivision St

...... „ Tel. * *\
Mes esame esu viri

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 ......      lc
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 %” 100 
ketvirtainių pėdų .................. $3.50

Didžiąusibs, bet,. kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbprd, 
kliavinių. j egliniu grindų, beaded 
clg. partition. Štogams dengti ro- 
liai, asb,ėstos, 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 
vardą.

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

Avė. Lafayette 0074.

REIKALINGA mergina namu dar
bui, mokanti angliškai atsakyti te
lefoną. šaukti Rockwell 4605 ryte 
8:30 iki 9:30 ir vakare nuo 6 iki 8 
valandos.

PARDAVIMUI tavem biznis - ge
rai išdirbtas. Gera vieta. 2 kamba
riai pagyvenimui. Renda pigi. 2838 
West 63rd Street.

Financial
Finahsai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329-
809 W. 35th St. Yards 4330

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komišo ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash.
Namon Finance ,Corp.

6755 S. Westem Avė.
Julius Namon. Prezidentas

EXTRA!
Kas norite pinigų dėl nedidelių 

pirmu morgičių, be komišeno, kreip
kitės i Naujienas laišku, 1739 South 
Halsted St., Box 476.

Furniture & Kixtures
Rakandai-Itaisal

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriąi; 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5814 So. Halsted St.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les, regišterius ir iee baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams sortuoti. M. Gordon and 
Company. 5122 So. State St.

PARSIDUODA —už pirma gera 
oasiulijima Tavern kuris randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė.

Pųllman 3990
Help Wanted—Male-Female

Daibininkų Reikia
LANDREI pagelbninkių $16.00— 

Daržovių virėjos $16.00.
$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mėne
sių patyrimų $9—$12. Veiterkos 
$8—$12. Foūptain mergina $10’—$15 
—Rezortų pa^elbininkas $30—$100. 
Kambarys ir borda. Namų merginos, 
dišvašeriai patyrę $10, taipgi ir vy
rams darbai.

WABASH EMPLOYMENT 
14th flOor. 20 E. Jackson.

Cafeteria

PARDUOSIU arba išranduosiu ar 
priimsiu i pusininkus i Tavern biz
ni. Biznis išdirbtas gerai. 4410 So. 
California Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslu barbernS; 
nėra kompeticijos. Pigiai cash arba 
ant išmokėjimo. 7736 So. Cottage 
Grove.

PARSIDUODA grosernės stakas 
ir fixtures. Visi ar po viena: labai 
pigia kaina. 3210 So. Halsted St.

REIKALINGA virėjas — vyras 
ar moteris restaurantui. Tiktai paty
rė. Marųuette Restaurant, 2517 W. 
69th St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

For Rent
RENDON Tavernas, per 30 metų 

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

3322 So. Morgan St.

30 AKRU FARMA. graži vieta, 
stakas. jrankiai, derlius. Taipgi 18 
akru farma, visas stakas, irankiai, 
derlius, 10 ir 20 akru gražus miškas 
viskas arti Half Day. S. M. Schall, 
160 North La Šalie, Franklin 4830.

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

Dearbom 2429

TURI parduoti 274 akrus, du se
tai budinku. peppermint distiliacija 
$27.50 už akra cash Mike Strefling. 
Galien. Michigan.

RENDON 5 kambariu flatas, vi
dus puikiai išvalytas, 1133 So. Ash
land Blvd. žema renda atsakomin- 
gai šeimynai. Tel. Haymarket 3820.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

PARANDUOSIU iš pusės 5 kam
bariu bungalow labai pigiai 5745 S. 
St. Louis Avė., Chicago.

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

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
garage su namu arba be namo, biz
nis išdirbtas perdaug metų priežas
tis pardavimo turiu du biznius ga
ražo, nėra visoje apielinkėje per 
10 blokų. 1843 So. Halsted St.

AUKUOJA 6 kambariu plytų bun- 
galow—furnace apšildymas $4,500— 
5613 So. Mozart St.

ANT RENDOS kampinis Storas su 
taverno fixturiais arba parduosiu 
visą narna. 3 kambariai užpakaly 
dėl pagyvenimo. 1605 W. 43rd St. 
2 aukštas užpakaly.

PARDAVIMUI arba išmaino ant 
bizniavo namo South Sidėj — 2% 
flatu mūrinis namas su 2 karu ga- 
radžium, 30 pėdu kampinis lotas, 
hot water heat. 7259 So. Maplewood 
Avenue.

ANT RENDOS 6 kambariu apšil
domas flatas. Didelis ir šviesus.

3227 Emerald Avė.

AUKAUJA 5 kambariu plytų bun- 
galow—furnace apšildymas $4,500— 
5613 So. Mozart St.

Chapman and Company, Ine. 
135 So. La Šalie St. Franklin 0576

Furnished Rooms
ŠVIESUS kambarys rendon—že- 

notai porai ar pavieniam—su ar be 
valgio—prie mažos šeimynos.

4435 So. Maplewood 2-ros lubos.

2 FLATU PLYTŲ, akmenų bu- 
dinkas, 8—9 kambarių. 2 furnasai, 
West Adams St., puikios sąlygos, 
gera pasiulijimą priimsime.

Ne vada 2290.

RENDON ruimas su valgiu. 724 
West 35th St., 2 lubos, sužinosite 
buČernėje 722 W. 35th St.

2234 S. SPAULDING avė.. 2 flatu 
plytų 6 kambariu, kiekvienam vana, 
uždari porčiai, kaina $4,100. Kreip
tis Frank Janata and Co. 4257 Cer- 
mak Rd, Lawndale 4949.

RENDON kambariai, pavieniams 
vyrams. Renda pigi. Moderniški. 
Privatus. Visi patogumai. Pigiai. Su 
valgiu arba be 1900 So Union Avė. 
Canal 2183.PARDAVIMUI Fixturiai, groser

nės, kendžių ir dgarų. Visi gerame 
stovyje. Parduosiu pigiai, 
jlacine Avenue.

PARDUOSIU 5 kambariu visai
gerus rakandus. Pilnai įrengta, su . ......
radio ir visais patogumais. Pigiai. 125 pėdų frontu, prieinamai. Geo. 
Turiu greitai parduoti, nes apleid- O. Mannel, 9984 Vincennes ? .
žiu Chicago. 2559 W< 47 St. 2 lubos City.

6529 S. Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir mar- 
ketas, taipgi dviejų aukštų budinkas

9984 Vincennes Avė.,

PARSIDUODA — Brighton Parke 
medinis 2 po 4 kambarius lietai, 
garažas geroj vietoj $1850. Taingi 6 
kambariu cottage apšildoma ir 2 
kambariai attikę, garažas; pigiai. 
Taipgi McKinley Park 2—5 kamba
rius mūrinis $1750. Marauette Park 
5 kambarių mūrinė apšildoma. 2 
karu garažas attikas, cementinis bei
smentas $3250. Kita mūrinė cottage 
5 kambarių $2700. Du-fletis po 4 
kambarius naujas mūrinis $6000.00 
Du-fletis po 6 kambarius mūrinis 
moderniškas $6,500. Išsimokėjimams. 
Tie yra foreklozerlai.

CHAS. URNICH.
4708 So. Western Avė* *
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