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Austrija susitaikė 
su Vokietija

tmii .

Tarp abiejų šalių atsisteigė normaliai ry
šiai. Į*er Austriją gi einama prie Vokieti

jos ir Italijos sąjungos.
BERLYNAS, liepos 12.—Ofi

cialiai paskelbta, kad Austrijo
je gimęs Vokietijos diktato
rius Hitleris, pagalios, susitai
kė su Austrija ir padarė toli 
siekiančių draugingumo sutar
tį, kuri atsteigsianti normalius 
ryšius tarp abiejų šalių.

Ikišiol Vokietija dėjo visas 
pastangas visai pasigrobti Au
strijų, kaipo vokiškų šalį. Bet 
už jų užsistojo Italija ir kitos 
talkininkų šalys ir todcl pasi- 
grobimo teko atsižadėti.

Vieton pasigrobimo, naciams 
teko pasitenkinti tik draugiš
kumo sutartimi.

Sutarties smulkmenų dar ne
žinoma, bet sprendžiama, kad 
bus panaikintas suvaržymas tu
rizmo iš Vokietijos, už kų Au
strija suteiks amnestijų na
ciams, taipjau bus palengvin
ta prekyba tarp abiejų šalių 
ir abelnai bus atšteigti norma-f

liški ryšiai tarp šių dviejų ša
lių. Naciai galbūt įeis ir į Au 
strijos valdžių.

Kadangi Austrija nieko ne
daro savo kvalia, tad ir ši su
tartis buvo padaryta tik su ži
nia ir pritarimu Italijos, taip
jau ir Vengrijos,

ši sutartis yra pradžia Vo 
kietijos ir Italijos sųjungos. Pei 
Austrijų Vokietija tikisi susi
artinti su Italija ir Vengrija, 
nes dabar išnyks svarbiausia 
nesutikimų priežastis — Vokie
tijos noras pasisavinti Austri
jų, kuriam priešinosi Italija.

Dar prieš darant šių sutar
tį buvo padaryta sutartis tarp 
Vokietijos ir Italijos, pasisa
kanti už išlaikymų Ąustrijos 
♦‘nepriklausomybės” ir prieš at- 
steigimų Hapsburgų monarchi
jos.

Austri j os-Vokieti jos sutartį
patvirtino pats Hitleris.

Too much sunburnlj
- - - ----------. . ■' l"—*

Vaizdai iš sausros paliestų vietų. Kai kuriose vietose jau pradeda pritrukti vandens.

Karščiai Baigiasi
Vakaruose prasidėjo lietus, kuris galbūt 
šiandie vakare pasieks Chicago. 700 žmo

nių mirė nuo karščių.

Italija atsisakė daly
vauti Locarno  ̂kon

ferencijoje-
RYMAS, liepos 12. —- Itali

ja atsisakė dalyvauti “paruo
šiamojoj” Locarno valstybių 
konferencijoje, kuri įvyks Briu
sely ateinančių savaitę. Esu Vi
duržemio savitarpinės pagelbos 
sutartis prieš Italijų, neleidžian
ti Italijai bendradarbiauti su 
kitomis valstybėmis.

Bolivijai trūksta dar
bininkų — įves ver

stinų darbą

Anglijai užprotesta- 
vus naciai paliuosa- 
voangių;rašytoją'
BERLYNAS, liepos 12—At

vykusi iš Danzigo Elizabeth 
Wiskemann, London Economist 
korespondentė ir New States 
man ir Natibri bendradarbė li
ko areštuota nacių slaptosios 
policijos. Bet tų pastebėjo ki 
ti jos pažystami ir pranešt 
Anglijos ambasadai. Ambasada, 
tuoj aus padavė naciams griež. 
tų protestų ir rašytoja liko pa 
liuosuota, kaip patys naciai pri 
sipažysta, “kad palaikyti gerus 
ryšius su Anglija”.

Užmuštas fakirąš Ben Ali-Pilkauskas

CHICAGO. —Nepaprastai di
deli karščiai, kurie tęsiasi jau 
kelintų dienų ir dėl kurių vien 
Chicagoj mirė apie 100 žmonių, 
jau baigiasi.

Oro pranašas sako, kad šian
die dar bus šilta. Bet tai bus 
paskutine karščių diena. Vaka
rinėse valstijose jau prasidėjo 
ilgai laukiamas lietus ir jis 
gana sparčiai slenka į rytus, 
taip kad Chicago jis pasieks 
šiandie po piet, bet greičiau 
šiandie vakare. Su lietumi gi 
baigsis ir karščių banga.

šie karščiai pridarė visai ša
liai milžiniškų nuostolių. Pir
miausia prasidėjo sausra cen- 
tralinėse valstijose, o paskui 
užėjo ir karščiai, kurie pribai
gė deginti išdžiuvusius laukus. 
Pastaromis dienomis karščiai 
užgulė ir visų šalį.

Kaip apskaitoma, laike šių 
karščių vijoje šalyje tiesiogi
niai nuo karščių mirė nema
žiau kaip 700 žmonių.

Dabar prasidėjęs vakarinėse 
valstijose lietus nors kiek at 
gaivins ukius. Bet jis yra la
bai pavėluotas ir vargiai bus 
ūkiams didelės iš jo naudos. 
Tad jau dabar numatoma, kad 
valdžiai šių žiemų teks šelpti 
milionus nuskurusių ūkininkų 
iki bus sulaukta ateinančių me
tų derliaus.

Valdžia šelps ūkininkus dau
giausia pašelpų darbais, kurių 
projektus skubiai ruošiama, 
kad davus darbo kuodidžiau- 
siam skaičiui pašelpos reika
lingų ūkininkų.
Vienur mažai, kitur perdaug 

lietaus.
BUENOS AIRES, liepos 12. 

—Argentinos ūkininkai skun
džiasi, kad dėlei nuolatinių lie
tų jie negalį sudoroti komus. 
Dabar čia yra pats viduržemis* 
bet oras yra nepaprastai šil
tas. šiltas jis yra dagi tokiose 
vietose, kur oras paprastai bū
na labai šaltas.

r— —-

ItafijapriVfersta O 
šti prie karo -štėVio 

Afrikoj

43 žmonės prigėrė
Žuvo automobilio

LA PAZ, Bolivijoj, liepos 12. 
— Kadangi Bolivijai trūksta 
darbininkų, tai valdžia sumanė 
suregistruoti visus tinkamus 
darbui žmones nUo 18 iki 60 
metų amžiaus ir juos verstinai 
pristatyti prie darbo.

Darbininkų trukumas pasida
rė dėlei to, kad daugelis Grau 
Chaco karo veteranų atsisako 
dirbti. Jie dabar gauna užtek 
tinai dideles pensijas, kurios 
leidžia jiems gyventi be dar 
bo. Tokie ir bus pristatyti prie 
verstino darbo, kurį betgi jie 
patys galės pasirinkti.

“Labdarybė” jam 
kainavo $6,000

Pasimirė seniausias 
žmogus

MANILA, P. I., liepos 12.— 
Kaip pranešama iš San ęfuin 
tin, ten pasimirė Juan Basoa, 
buk seniausias žmogus pasau
lyje. Jis buk buvęs 140 metų 
amžiaus ir palikęs 70 m. su- 
nų-

PEKIN, III., liepos 12. —• 
“Labdarybė” ir jo “panašu
mas” į kitų žmogų, Paul Heur- 
seman, 69 m., kainavo visas jo 
gyvenimo sutaupąs, būtent $6,- 
000.

Jam prisisĮatė du nepažysta
mi žmonės, kurie sakėsi norį 
išdalinti $15,000 labdaringiems 
tikslams. Išdalinimui tų pinigų 
jie pasirinkę jį todėl, kad jis 
buk esųs labai panašus į vie
no jų mirusįjį tėvų. Bet jie 
paprašė užsistatyti lig ir kau
cijų, kad jis teisingai išdalins 
jam pavestus pinigus. Jis išsi
ėmė iš banko visas" sutaupąs 
ir sudėjo kartu su tais $15,- 
000. Bet kada Heurseman ap
sigalvojo, tai paliktuose pas jį 
pakeliuose vieton jo $6,000 ii 
jų $15,000 rado tik popierga
lius. “Pinigų” davėjai gi pasi 
slėpė. •

RYMAS,'liepos 12. — Itali 
ja, kuri manė jau esanti galu
tinai nugalėjusi Ethiopijų, da
bar yru priversta išnauj o gry- 
šti prie karo stovio, smarkiai 
padidėjus partizantiškam ethio 
pų veikimui ir pačiai ‘ Italij os 
okupacinei armijai paskendus 
Ęthiopijos purvuose, užėjus 
smarkiųjam lietaus sezonui.

Vice-karalius Graziani prieš 
porų dienų buvo demobilizavęs 
100,000 juodmarškinių. Bet de
mobilizacijų turėjo atšaukti, 
nes pasirodė, kad galutinas 
Ęthiopijos užkariavimas bus 
ilgas ir sunkus darbas, kuris 
nemažai Italijai kainuos.

Ęthiopijos partizanai atsivy- 
liojo ir užmušė daugelį žymių 
Italijos lakūnų. Bet nors už jų 
mirtį ir buvo 1 ethiopams atker
šyta, tai nė kiek nenugųsdino 
ethiopų, nes smarkus mūšiai 
vis dar siaučia įvairiose Ethio- 
pijos vietose. - ,

Partizanai perkirto Addis 
Ababa ir Djibouti geležinkelį 
ir jo negalima bus sutaisyti 
dar per tūlų laikų, nes bėgiai 
išardyti, tiltai išsprogdinti, te
legrafo vielos nutrauktos.

Partizanai taipjau nukirto 
italų komunikacijos linijas tarp 
Addis-Ababa ir Dessye, Vyriau
sios italų stovyklos.

Chicagiečiams žinomas fakiras 
Ben-Ali—-Pilkauskas ir 3 ki
ti žmonės žuvo cirko trokui 
nusiritus stačia kriaušimi ne
toli Alytaus."*'

KAUNAS, liepos 12. —PKe- 
turi nariai cirko trupės likįo už
mušti užvakar nelaimėj su trb- 
ku arti Alytaus. ‘

Tarp žuvusių yra fakiras 
Ben-Ali, kuris dalyvavo. Chica- 
gos pasaulio parodoj 1934 m.

Trokas su 19 cirko trupės 
narių nusirito 20 pėdų stačia 
kriaušimi kai troko šoferis stai
giai pasuko trokų nenorėdamas 
užgauti ūkininko vežimų.

Septyni gi trupės' narių 
sunkiai sužeisti.

(Fakiras Ben-Ali, kurio
roji pavardė yra Antanas Pil
kauskas, yra gerai chicagie
čiams ir apielinkės lietuviams 
pažystamas, nes jis ne tik da
lyvavo Chieagos pasaulio paro 
doje, bet paskiau dar kelis mė 
nesiūs pasiliko Chicagoj po pa
rodos ir gastroliavo Chicagoj 
ir jos apielinkėse, rodydamas 
nepaprastus dalykus: kepda
mas kiaušinius liepsna iš bur
nos, duodamas save varstyti, 
ar prikalti prie kryžiaus ir t.

liko

tik

5 užmušti mūšiuose 
Palestinoj

Naciai tiekiasi at- 
gautLVokietijos kor 

lonijas Afrikoje
LONDONAS, liepos 12.—Vos 

Anglija spėjo nusikratyti var
go’ su sankcijomis, kaip susi
laukė naujų keblumų. Tai Vo
kietijos reikalavimas sugrųžin- 
ti jos buvusias kolonijas Af
rikoje, ,kurias dabar valdo An
glija.

Vokietijos naciai reikalauja 
gražinti Tananyika ir ' pietvaka
rinę vokiečių Afrikų.

Konservatoriai nenori tas ko
lonijas grųžinti Vokietijai, bet 
darbiečiai ir kiti taikos šalinin
kai pritaria jų grųžinimui, jei 
tuo budu bus galima ilgiau iš
laikyti taikų, nes ir šiaip tos 
kolonijos Anglijai nėra reika
lingos ir jos jokios naudos ne
neša.

<

Naciai teis ame 
rikietį

BERLYNAS, liepos 12.—Iš
laikę 13. mėnesių kalėjime, na
ciai liepos 28 d. atiduos teis
mui amerikietį jurininkų Law- 
rence Simpson. Jis yra kalti
namas už šalies išdavystę h 
špionažų, nes jis tarnaudamas 
Manhattan laive bandęs įšmu- 
geliūoti į Vokietijų 5,000 
munistiškų lapelių.

. ■ c . :< •

ko-

, paskendus laido- rėjo 
tuvių valčiai

CALCUTTA. Indijoj, liepos 
12. — Manoma, kad 43 žmo
nės prigėrė apvirtus laidotu 
vių valčiai, kuri plaukė 
Khulna, Bengalijos. Tik 7 
50 pasažierių liko išgelbėti.

iš 
iš

Moteris žuvo eksplo
zijai sugriovus namą

California viską tu- 
i — gaisrus, snie- 

2" gą, lietų ir t.t.
, .. . MBį. A f* H*į,M fai .1

FRESNO, Cal., liepos 12. — 
San Joaąuin klonis susilaukė 
visko. Ten buvo ir žemės dre
bėjimas, ir sniegas, ir lietus, 
ir šalnos, ir gaisrai.

Trys gana smarkus žemės 
sudrebėjimai buvo jaučiami Se- 
^Uoia nacionaliame parke. Po 
piet gi parke prisnigo tris co
lius sniego, o kalnuose buvo 
smarkus lietus. Nacionaliame 
miške gi žaibas buvo iššaukęs 
tris mažus gaisrus.

BALTIMORE, Md., liepi 12. 
— Eksplozija ir gaisras sunai
kino du namus, kurių griuvė
siuose rasta vienos moteries la- 
vpnas. Trijų .žmonių betgi pa
sigendama ir galbūt taipjau 
yra žuvę. 11 žmonių liko su
žeista, vienas gal mirtinai, eks
plozijai sugriovus du trijų aug- 
štų namus.

NUĘAUSTA Už PADAVĖJŲ 
UŽSTATO SULAIKYMĄ.

Moterys reikalauja 
taksų nevedėliams
MEXICO CITY, liepos 12.-— 

Moterys padavė peticijų kon- 
gresui? reikalaujančių 
sius vyrus virš 30 m. 
apdėti taksais -— po 
jų metinių pajamų.

nevedu- 
amžiaus 

nuoš.5

Chicagai ir apielinkei tedera^ 
lio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Galbūt lietus su perkūnija ir 
vėsiau į vakarų.

Saulė teka 5:25, 
8:26.

leidžiasi

CLEVELAND, O., liepos 12. 
— Townsend senatvės pensijų 
organizacija šį trečiadienį pra
dės penkių dienų nacionalę 
konvencijų. Spėjama, kad Ji 
prisidės prie fašistinės kun. 
Coughlin“ organizacijos ir jos 
organizuojamos Union partijos, 
kurios kandidatu į prezidentus 
statomas kongresmanas Lem- 
ke.

Iš mirties nasrų 
— į vedybas 

į iiii <

HUNTSVILLE, Tex., liepos 
12. ę— J. R. Silver, 29 m., buvę 
ketūriūs sykius prirengtas mir
čiai elektros kėdėj e, bet vis 
mirties bausmė buvo atideda
ma. Prieš kiek laiko jįs buvd 
pakeista kalėjimu. Vakar gi jis 
liko iš kalėjimo paliuosuotas ir 
Už valandos laiko jis f apsivedė 
su Margaret Foster, 20 m.

12 
ara-

JERUZOLIMAS, liepos
— Vienas žydas ir ke’turi 
bai liko užmušti arabams puo
lus busų ir paskiau sekusiame 
susirėmime su Anglijos karei
viais.

7 žydės ištekėjo 
lietuvių

—iu____________ _

uz

KAUNAS. — Suvedus perei
tų metų vedybų statistikų, ma 
tyti, kad vedė 1,316 žydų vyrų 
ir ištekėjo 1,323 žydės moterys, 
jų 7 už lietuvių.

-'''•“Y

FORT FAIRFIELD, Me, 
liepos 12. — Mrs. Finpemore 
27 m. iš Andover, N. mo
tina penkių kūdikių, dabar pa
gimdė šeštų kūdikį, kuris svė
rė net 17 svarų. Motina ir kū
dikis esųsveiki.

MASKVA, liepoj 12. —- Ru
sijos ir Amerikos prekybos su- 
tartis, kuri pereitais metais 
veik padvigubino Amerikos 
eksportų į Rusi jų, vakar 
atnaujinta dar vieniems 
tams.

tapo
me-

SAN FRANCISCO, Cal., liep. 
12. — Hyman Gorwitz, 56 m., 
tėvas 8 vaikų, prisipažino už
taisęs apielinkės vaikams kau 
lūs triuškinančius vilkas gau- 
dyti siųstus. Esą vaikai nuola
tos apvogių jo vartotų daiktų 
sankrovėlę, išdaužę langus ir 
žaizdami jo kieme ir neduodu 
ramumo, tad jis siųstais su
manęs vaikus “pamokinti”, vi 
sai nebodamas, kad jie galėjo 
būti visam amžiui pažeisti. Jis 
liko atiduotas teismui.

OMAHA, Neb., liepos 12. — 
Vienas žmogus žuvo ir 15 žmo
nės liko sužeisti gaisrui veik 
visai sunaikinus trijų augštų 
hotelį.

KAUNAS. — Kavinės “Litu
anika” savininkė Petronaitiene 
buvo priėmusi į kavinę apie 
30 padavėjų, kai tuo tarpu jų 
reikėjo apie 12. Tokį skaičių 
padavėjų paėmė, kad surinktų 
daugiau užstatų, nes iš kiekvie
nos padavėjos, priimtos į dar
bų, imdavo 200 litų užstato. 
Kai kurios padavėjos neturėjo 
dviejų šimtų litų, tai iš jų tru
kumų ligi visos sumos išreika
lavo prieš pat kavinės bankru- 
tavimų. Kavinei bankrutavus, 
padavėjos Tiko be darbo ir ne
gavo įduoto užstato. Petronai - 
tienei būvą iškelta byla. By
los eigos metu kai kurioms pa
davėjoms Petronaitiene užsta
tų grųžino. Kadangi iš pada 
vėjų užstatas buvo imama pik 
to pasipelnymo tikslu. Kauno 
apylinkės teismas Petronaitie- 
hę nubaudė 5 mėn. papr. ka
lėjimo.

VENTA KLASTINGA

MAŽEIKIAI. — Orui atšilus, 
Ventos gražiosios lankos ir 
maudyklės mažeikiečių gausiai 
lankomos. Bet šiais metais 
Ventų klastinga. Pirmųja Ven
tos auka Mažeikiuose tapo dar
žininko sūnūs JurŠevskis, apie 
18 metų amž. jaunuolis. Be to, 
per kelias dienas pasitaikė net 
keli skendimai, bet vis pavyko 
nelaiminguosius išgelbėti.
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INDIANA HARBOH, IND.— 
Pastaruoju laiku pas hniš įsiga
lėjo ta nelemtoji mirtis. Skina!
■ .t . * i. • ’. ■ v.4 u .u J u.. !

Miestas buv6 ū&dfaūdęs fejer
verkus pardavinėti ar sprog 
dinti gatvėse; kitos žinios.

2202 West Cermak Road
BEN. j. KAZANĄUŠKAS, RaStiriinkšs

anedėlio. Saredos ir 
PėtnVčios6 iki p.

LIETUVIS
iL Yards 1829
k Pritaiko Akiniu*
% Kreiva* Akt* 

Ištaiso.
ir Akinių Dirbtuvė

Lietuvis Advokatas, 
4631 SOUTH ASHLAND AVBN1 

Re*. 6515 So. Rockwell St. . 
Telęphon^ Ęenublic 9723

š’tfsjrink'iffiė, indelio 24 d., 
ha taoan Asso- 
deitaų įtat visų

nmo, nervuotu- 
karšti. atitąiso 
igvste. Priren- 
Visuose ateiti-

Raciniečiai Galvomis
Nevaikščiojo Liepos 

Ketvirtą

bfett'OįT, . Wieh. — Neatsi- 
likdami nuo kitų partijų Michi- 
gan Valstijos socialistai darbuo
jasi ir Žengia pirmyn..

Delegatas Valstijos konvenci
joj, kuri įvyko Lansinge, Mičh., 
raportavo LSS 116 kuopai, kad 
partija ro^o daug gy'vūtao ir 
suloš svarbių rolę ’Ateiii^nėiuošė 
prezidento rinkimuose.

Kuopos susirinkimas įvyko

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer. Avė.
. . . Tel. Vifginia 1116 ■
Valandos: Ir—3; 7—^8:30 *p. p.

Office & reiddence 2519 W. <_C‘_2 
Tek Lafayette 3051 - 

Valandos: 9—10 ryta, 5—6, p.
Kasdien, išskyrus seredas. 
... Sekmadieni susitarus.

Ofiso valandos: .
2 iki 8 popliet

‘{intencija” ar be — 
parė” buvo tikrai šauni

kAM 'bėga ‘per vidurį miesto, 
padalindama’B Į pietine ir šiau-1 
Tinę dalis. Tiltas statomas Jptfei 
Lafayette Avenue. <

Padėka ir atsiprašymas
* ** * ’ - • • • *• ■» * • <i

Noriu tarti ačiū SLA 10 Ap
skričio pirmininkui C. Brazevi- 
čiui už. atsilankymų .100 kuopos^ 
pusmetiniam susirinkime. |

Mes rkctaie^i^i Jo M-] 
sipftak^ti ųž hemaionų reginį, 
kurį jam tako matyti . su- 
sirjnta'tae. feėt'varkė, begėdiškas

Močiutes Vis Dar 
Negalima “Subi- 
tiftti’- Virtuvėje Į

Augusto Levulio tavas.
Visi linksminosi dailiai 

veikus vakaro. —M. K.

VlSUOMET'ŽEMAS KAINAS
• .. .k.ray-^'•-■■'•f -
Vai.: 8:30ikt8;30 v. .Vak.

’nai dovanai.

Phone Canal 6122
Dr. S. Brėžis 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 

. Valandos: nuo, 1—41 ir 7—8 
Seredomis įr nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 ,So. California - Aveliu 

Telefonas Republic 7868

Pįį^ke įyyhto špfeų fedtitestai. 
Juos laimeįjb sekamos y pato s: 
lietuviškos polkos k&htaste — 
M. ‘SihitokaitiePŠ ta A. Zaraus- 
kas ; lietiiviško valco — Eliza- 
beth Skiparis iš Bayonne, N. 
J.; senelių. konteste — Monika, 
Barauskienė ir Jonas Levulis,

Savaitė laiko atgal buvo pa
laidota jaunų Antoiriettė Jokū-’ 
baite, kuri būvo UŽiYiušta ke
lionėj į Californijų atostogoms.’ 
Jauna Antoinette bhvo lAbAi 
gabi mergaitė. Nuo pat mokslo 
užbaigimo ji dirbo socialį dar-r 
bų. Pirmiau buVo pYie Kathe-, 
ririe House, o vėliau liko per-j 
kdfta j South Chicago. kkipo: 
labdaringos įstaigos vedėja. Jos; 
liūdi visi, kurie velionę pažifto-j 
jo ir kurie per jų gavo pagalbų, 
blogais laikais.
Palaidota Tautiškose Kapinėse

♦ į\

Kūnas buvo parvežtas iš Ca- 
lifornijos į gimtinį Indiana’ 
Harbor ir iš čia palaidotas Lie
tuvių Tautiškose kapinėse. Lai-’ 
ke šermenų Velionę aplankė 
minios žmonių. Prisiųsta dati-’ 
gybė gėlių ir Vainikų. . J

CRA’CINE, Wis. — Racine 
šiais metais niekas nenukerite- i jJO nuo . 
nos — “ 
jerverkų 
ta ugninius žaibus pardavinėti 
ar sprogdinti gatvėse.

Atsilygindamas gyventojams 
uz “skriaudų”, miestas per du; 
vakaru leido nepaprastai gra-- 
žius fejerverkus — iš parko. , 

Toks, patvarkymas yra pagir
tinas. Nėra to triukšmo, alaso 
gatvėse, išvengiama rieiaifnių, o 
ir piliečiai yra daugiau negu, 
patenkinti.

Physicąl Therėpy; 
- • wia~ *Midwifp 
6630 S. Wester»
Avė., 2nd floor i 
Hemlock 92)52 I 

Patarnauju prie; 
gimdymo uamuo 
-se. ar ligoninėse', 
duodu massage 
electria. i r.e a,t-'

Z5lMANd"l>AUHA6jIOj^' 
uderHSavings AnP LOAN AsįsoęiATION 

0F CHltAGO

Dr. Walter < Eisin 
PHYSĮCIAN and SURGEQN 

Ofisas Marųuette Medicai Building 
Suite 208 " :

6155 SO. KEDZIĘ A.VENUE 
. Hemlock 8700

Vąl.: 2—4 po -pietų; 6-^-8 po . pietų. 
Rezidencijos tel. Prospect 8088.

ėnesiniais atmokejimais.
irotaos nuo 5 iki 15 ine'tų. ............J

takai nįikMąujairti nįbrgiičiu, 
sados kreipkitės į

prįljUiisomybės Die 
rtaaįiųlajaus” —!fe 
Niekam, nebuvo leis

b^poiftavo tnM^iamąį 
ir Megztas, .B Oitgreta De-į 
mokraitta^i tvardai, AWėfa$i 
liėtavbfc'pereito' 
f ėnesio pabaigoje, Clevelande.į 

elegąW ptanėšė <5atfg naiidiji-, 
gų žinių. , . J

tŠS įtakos ^pii&ikas
LSS 116 kuopa taria širdin-, 

gų ačiū visiems detroitįėčiamš,! 
kurie atsilankė piknike birželio' 
.28 d, Nors, tų dienų įvyko net, 
t'ryš kiti ipJfkh'ikųi; Wet Jktioįįošl 
tjųrehgįta^® įiašfše^ė ta M'vėį 
pelno, l/ib^rt^ barke šdšiTmlcoi 
Įietaaž^i įįblikėš, '<datagla!b negu ■ 
tikėtasi.

J;F. KADŽIUS
668 West 18tn Street . y Phone Cahal 6174

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 $o. Westejrn Avė., 

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

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St.

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

Dvigubas Cellophane 
Olid Golds cigaretų ivy- 
nidjitfiaš, judš ^tf^ugd- 
ja nuo drėgmės, saus
ros ir yi^Įi 'kitų cigaretų 
pasitenkinimo priešų.

INDIANA HARBOR, IND.— 
Mah teko būta iškifmfngoje 
‘'parėję” P^s pp. S. Norkus. 
Nors aš esu buvęs daugely j ya- 
kųrięnių, bet tokios, kokios su- 
sdaitkiau šiuo kartu, ikišįol įar 
nebuvo tekę paragautu, Mat, p. 
Ešrųinskienč, p.. S. Norkienės 
močiutė, buvo virėja,, o jos lie
kas negali “subitinti” prie Vai
nių gafninihio. \ ;

Bvečių buVo daugybė.Kele
tas šeimynų tet iš Chicagjos. 
Daugelis man nebuvo pažįsta- 
:iųa, tad svečių . ir neminėsiu. 
Visi linksmai, laikų praleido ir 
Visi išsiskirstė pilniausiai į>a- 
tenklnti, ir dėkodami. f>p. Nor
kienei ir Ešminškienei.

Kokia buvo “parės” intencija 
|nan neteka sužinoti, bet ‘su 
“intencija” ar be — “parė” bu- 
vo tikrai šauni. Ačiū.

Šapos Darbininkas.

i Lai jis ir AntoinetJtė Joku 
baite ramiai ilsisi.^.

šapds ©i'rb’ininkas.

Tel Boulevąrd 5914 Diena Ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 vtANedėL nuo 10 iki 12 a.-n.

Na&elis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija, 
3335 So. Palsted St 

CHICAGO. ILL.

AmĖULANČE PATAkNAVIMA
< itariiit’e Koplyčias Visosė

ciatidn 6f Chickgd, vėl pėrb^lšavo 
taupymo skyrių. ’

iliVidėndai, yra išmokami hūd liepos ptanibš (July

a t56 West 35th St.
Cor. of 36th and flalsted Sts.

Ofiio balandos Lnuo, 1-8 nuo 6:3U-8:M
Mc^lAhnmt. niūrai .atarti

A. Montvid, M. p.
Wėst Towh ‘State J&nk Dldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po nietu, O iki .8 vak.

TeL Sęeley 7330 >i ' 
Name telefonas Branstrick 6KB7

/ko į vųkarus atostogoms 
inita Vytautas ipaulhu^kas.

8819 Lituanica Avenue

" /. į'-:.. . Ai PETKUS
1410 South 49th Court Cicero. Phone Cicero 2109

ROOSEVELT 
FURNITUREco

Roosevelt Road
tel. Sėeley 8760

Į kapines velionę nulydėjo 
apie 50 automobilių.

Tėveliai, * Motiejus ir Mario 
Jokūbaičiai, negalėdami ypatiš- 
kai atsidėkoti, čia. taria visiems 
širdingiausių ačiū už suteikimų 
jų dukrelei paskutinio patarna
vimo, už gėles ir nuoširdžių 
užuojautų. ,

Indiana Harbor liūdi gabaus
* * jaunuolio

. • ... \ -
Sulaukęs vos 19 metų am

žiaus iš šio pasaulio papitraukė 
Vytautas Paulauskas. Jis buvo 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

Jaunuolio mirtis suteikė šir
dies skausmų ne vien tėveliams, 
bet ir dideliam burini draugų, 
kurie velionį gerai pažinojo. Jis 
buvo energiškas ir gabus. Visi 
Indiana Ilarbor lietuviai gailisi 
netekę jaunuolio Vytauto.

Exlra Bargenai
- r.INOLET^r ‘6x12 

STIPRŪS IR ŪRAŽUS

ADVOKATAI 
'• ” • * * ■■ r '” •

r'W***^*^fc*^W*^^*^V*****^****^*W*z'«**l*****W****W*l*>’

K. P. G II«IS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. ; 
. . j Tel. Boulevąrd 1310. , 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

metus » . „ _
rurjras ir akuieris,

Gydo staigi 
vyru, moterų 
jausiu^ metodus X- 
elektros prietaisus.

Ofisai! H* Laboratorija:
1034 W. 18tk $t., netoli Morgan Si.

Valandos nuo lO-r-12 .pielu .ir 
nuo 6 iki <7:80 vai. vakaro.

.-/Teų Capai 3JM 
'Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar' Central 7464

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas ,visuose teismuose 
Bridgėporto ofisas

8421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofisb vai. vakarais nuo 6 ild 9 vai.

< /Rezidencija . .
W lowe AVer Tel. Yards 2510

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTIft ASHLAND AVĖ.

SfaO.IOJki 12 di<

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

į lietuviams žinomas, per 86 
kaipo patyrei gydytojas chi-

ir chroniikaa lįgas, 
vaikų pagal nau<« 

ir kitokius

Dr. V. Ą. Šimkus 
, GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Valandos nuo '2 iki ‘4 Ir nuo 7 iki

vau.: Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St ' 

t Tel. Boulevąrd 1401

4Ž-44 ĖS itetĖ St. Tel.. Pullman 127(1 arba Canal 2515

MAŽEIKA ,
.. ... Rhonė Xards 1188

Nėriai dhiėąg6s, Čiceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

' * M • * I • •*

IR naktį
'alyse.

Leon Ketchėll
Leon Ketchell, kuris laikė iškėlęs du boksininkus. Ketcheil 

yra lenkų boksininkas, neseniai iš Varšuvos atvykęs. Jis yra 
7 pėdų 3 colių ir sveria 280 svarų.

ĮįNleSSjimo, išbėrimų Ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
su&velnlna irltaciją nuo Eczemos. spuo- 
grų ir panaSių odos nesveikumų, per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonu kaipo Svarus ir shugrus vais
ias praSallnimui odos iritacijų. Užgir- 
tas, Good Housekeeping Buręau. Jjlo. 
4874. 85c. 60c, ir $1. Visi vaistinio* 
kai užlaiko. , . «• , ■ . .■ .__________ ■»«uy t*; ■ ..u j

Dr. Ctiarles Šėgai
OFISAS 

4729 So, Ąshlant 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILTi.

vai. po pietų,, ir ašuo 7 ild 8:80 vaL 
vakaro. Nedėtomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. -

.. Phope MIDWAY 2880.

, ,irk....,s j.,.Uulevkw8. . . ..
40§2 A&hėir Avėnub . Phone Lafayette 8572

n |<| lis*—*4rUiiI I igisii i i Įgip; iii  I .n ■■ ■■ ■——ii.. ■■■ ■ ■—gaagm , ,, ,,

kaš^iėn'taiš apsireiškimus.
ŠhjnA^tiėčiai . ta ta'tainih'kai 

sukėlė triukšmų, ir Itur būt JŪte* 
kas tataš kaip tik jie 'triukšmų 
kelta tėdrįsta.

S. Gibavičiu^.

lytojai ir Dentistai
' " 1

.... L v

Sergantiems 
tntaš i)ykai .... .

Vetiaušiaš ir keridūsias lytinio 
i’iTpnųmo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir, venerinių ligų gydymas. 

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35^. moast. 

ChicAjgo, ill.
Central . 4641

Darbo varahdęh: Kasdien 10 vai. 
, ryto -iki 5 ^porpiet. J.,.ŠeTŪnadieni 10 v. r. ijei 42 dienų. 

Rirmadienj, Trečiadieni ir ŠeŠ’ta- 
dieųi. ųųo 10, Y,,,ęyto ,8, y, J), Įp.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS _JR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginfa 0036

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

Kelionėj į CalifoM

Štįi ir vėl Šiplano Dkūkalrta !l?eAetaTė SįiiĮka jpęrtikri- 
nū Ghicagos lietuvius, k'ad patogiausia vieta taupyti savo 
pmigHš :ytra Šįmano klaū’kūhfū Fecietal Sayings and Loan 
AssociOtion Of Chicago, kur pitaįg&į. kiekvieno asmens 
yra hpdrausti iki $5,000.06JpOr PedeVąl Savifigs and Loan 
Insurance Corporation, AVnshta^ton, D. C.

Sitaanb Dkūkafita Federūl Šavings and L'oan Ašsocia- 
tion of Chicago randasi labai patogioj vietoj,

2202 WEST CERMAK ROAD,
fr šįersai Metropoilitan State Bank
Š'inia'no Daukanto Ėcderal -Savings and Loan Associū- 

tion of Chį^gb investuoją pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais i

Paškėloš i
Namų sa

J0HNB.B0RDEN
LtaTŪVlŠ ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
P8tnyčios 6 iki p. ;

r Telefonas Canal-. 1175. * 
Namai:.6459 S. Rockireil Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Wašhington St
Rodm 73*7

r .* . a .nA - ,.. . .
Vai. 9 ryte iki.5 vai. vąkare.

Ofiso Tel. Central 4490

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

DR. VAITUSH, OPT.
... ... LIETUVIS < . . , 

Optoinetrically, Akių Specialistąi.
Palehffvinp akiu įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemir 
mo, skaudama akių i 
trumparegyste ir tdlirei 
gia. teisingai akinius. 1 „ T T.„
kiniuose egzaminavimas daromas su 
.elektra,, pė/edančik mažiausias klai
dus. . Specialė ąty.da atkreipiama i! 
mokyklos cvaikuš. Kreivos akys atj-< 
taisomos. .Valandos ųuo 10 iki 8 ▼. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. * '
'Daugely atsitikimų akys , atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712, South Ashland Av; 
. . . I*hra^ Boqievard .7689

DR. SKRNElf

- Tirone Baelevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
..... Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
, , . arti 47th Street t A. 

Valandos nuo JL iki 3 vakaro. 
Šėredoi nagai sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki4 ir mro 6 ild 8 

vak. Nedėlioj pagąl sutarimų.
Ofiso. Tel.: Bcalevard 7820 
Namu TeL: Prospect ,1930

V.'...;..
sfe ? I. J. 20LP
t m Strėit . Phones Boulevąrd 5208-8418
i> ii ualiati.,ij 11 i |ii».ii i i    ........................  u u. ,—i »■ i. ■■ ■       n ■■■ ■■ l.i ■—o—■

•ŪlliAan 57Č3 
u«’i tM.1 1 e/OU111 " ’ 1 . ............. »■

■ ■. ■, ■ .. j. BMMiB -
4'605-67 S. Sėinfe’ftagė Aventae Phones Yardš 1741-1742 
Rrighton gark j&yrtuš,. 4447 S. Eairfield, .Laf. O727

■ - LACHAWk€Z ir SŪNUS ~
2314 Wesjt,23rd PhcePhonCs.CAnja] 2515^-Cicero.5927 — ............ .■■..,^.■■...6 ..... -... ... -................. „„ ---- ----

Ofiso Tek Dorchester. .5194 (
Rez. T«L Dressl .9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir: Chirurgas .

Moteriškų. .Ete S“ " 
Ofisas 6850 Stftiroy IsHnd Avė.

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vaK.Nedfc 
Įlomis Ir CventadienUii uMIt

Stop
Itehing

;<VE BEEK
RN MENTI. žemo

FOR SKIN IRRITfiTlONS



NAUJIENOS, Chicago, UI

viena

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

mokslinio amžiaus
Dvigubi

vienos

apie 6 sa

teatruo

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

jau lygiai trys

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

NATttAN 
KANTER

rugsėjo 
į Lietu-

L. M. NORKŪS 

Res.YARDS 2084

NAUJIENOS 
1739 So. 

Hdstod Si. 
chicago

RRAFT 
kPlM€NT<t

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

sienyj. Ji audros sukuryj.
ULIPS Biuro korespondentas 

* No. 3.
Montevideo.

1936 m. gegužio m. 10 d.

' — Abejoju, nes iki 
menesio turime grįžti

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ neš jie žino, kad tai alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. J ’ '
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas i NORKŲ* 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų. >

. ' ■ ■ . > 1 (j

3225 Šo. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acquainted
with all seven Z"** """S
of the delicious
Kraft Cheese * «
Spreads. They’re k # *
marvelous for I 
sandwiches,salads *1 *
and appetizers. ______

gerus. Aš džtau- 
net čia, taip toli

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ...... $.800

* U . e ' , . • • ' ,

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

Ištikto, tas Dvigubi- 
jusų-pinigai- grąžinami 
Old Golds pasįuMjimas 
tebėra geras. Tinka 36 
dienų nuo šiandien.

Kitaip, mūšų jaunoji karta 
užsienyj sparčiai ištautėja. Ją 
ęmigracija žlugdo, ji nyksta, 
i Neleiskime jai žudytis. Gel 
bėkime jaunųjų musų kartų Už

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

MATT RAUGAS 
1943 N, Kostner Avė, 

po 5 vai. vakare.

BUdriko svarbus radio programai: Nedalioje WCFL 7 vai. vakare, 
Kitomis dienomis WAAF,. 920 k. 7 valandą vakaro.

' '. / Ketvergais WHFC, 1420 k. 8 vai. vakarė.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj vartojamus, 

termometrą 
:ur negalite

skepetaičių plovėsavi- 
sunkus persiskyrimas 
broliais ir sesutėmis

mon-

Tokį 
jus n 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

laivas pakėlė 
ir ėmė atitolti nuo

VETERANAI!.
Gavę Bonus, • 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

Metinė prenumerata Chi
cagoje ......... ...  — $8.

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

Chicago, 111.

savo pajėgomis neįstengia var
gingam emigracijos ’gyveniiįię 
savo vaikus išauklėti ir išlai
kyti lietuviškoj' dVasibj., ^teįg- 
kime, ’ jaunajai. kartai remti 
fondus. Lietuvos akys, šiandien 
turi būti nukreiptos- tik į sa
vo tautos, jaunųjų, kartų užsie
nyj. Lietuva šiandien-turi rem* 
ti tik jaunųjų savo kartų , irž- 
šieny j e ir susirūpinti j os ‘ Švie
timo reikalais.. Lietuva’; užsiė 
nio lieįuViųms tūri .duoti rim 
tus, cenžuotus, "prityrusios, pil 
na to i žodžio prasmė pędago 
gus, mokykloms, o ne tokiūs, 
kaip kad kuriuose lietuyių ko- 
lonijose dabar randasi. Juk Lie
tuvoje šiandien; gal jų jau per. 
teklius, čia dideli truku
mai. ' r <

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis, Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonui 
žmonių per 25 metus. Jos 
tūri stipruma. ’ Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku.

jant.
Vengiau gilinti jų slegiančių 

ilgesių ir ėmiau kalbėti nauja 
tema. Tuo metu kiekvienas iš 
svečių buvo apsuptas būrelių 
lietuvių ir šnekučiavosi, dali 
nosi mintimis ir kalbomis.

— Įdomu; kokius įspūdžius 
paliks gerbiamai poniai monte- 
videjiečiai?

— Labai 
giuosi, kad

karna didelė dalis tautos.
Labai) dažnai ir visur skilti- 

džiamasi, kad musų tautiečiai 
užsienyj sparčiai nutausta ir 
pamiršta savo tėvų kalbų ir 
tėvynę. Dar daugiau skundžia
masi, dėl mivsų,. jaunosios kar
tos, kurios tik dalis teišlieka 
lietuvybės dvasioje ir neištari- 
tėja. Bet kaip mažai kalbama 
ir gvildenama to viso priėžas 
tys ir dar mažiau rūpinamasi 
Rodos, ar nebūtų pravarčiau, 
vietoj aimanavimų, imtis gvil
denimo rimtų problemų tuo 
klausimu ir priėjus prie išva 
dų, eiti prie jų realizavimo. .

šiaurinės Amerikos lietusių 
spaudoje pietųąmerikieč^i lie
tuviai dažnai skaito, kad teri 
jaunosios kartos, lietuviai veda 
anglikes, o lietuvaites anglikUs 
ir ištautėja< Pietųamerikiečiai 
lietuviai įlė kiek nesiskirs ves
dami čia mulates, ar negres 
apsivesdamos įų musų sodžiaus 
geltonplaukiu Moju;

Kaip dažnai čia galima su 
tikti, kad pasiturintis storalū
pis juodukas turi savo žmona 
baltaveidę lietuvaitę, o kairinės 
spalvos riodeplatense apsive
dusi su! geltonplaukiu pabalčio- 
juriu, — jų vaikučiai margi 
— nei lietuviai, nei čiaviečiai.

Tai kiek juokinga, bet tai 
realus musų emigracinio gyve
nimo reiškiniai ir mes iš j ū 
tragedijos jau nebepriyalėtur 
mėm šypsotis, bet rimtai jais 
susirūpinti. Gelbėkime musų 
jaunųjų kartų užsienyj. Steig 
kirne daugiau lietuviškų mo
kyklų ir vaikų darželių. Leis
kime lietuvių kalba jai pritai
kytų literatūrų. Padėkime 
tiems lietuvių tėvams, kiiriė

Kraft 
f 

Cheese
Spreads

now m new-design 
Swankyswig glasses!

Sužinoję Moptevideo lietuviai, 
kad gegužės m. 17 dienų, an
trų Valandų po pietų, pro Moh- 
tevideo pravažiuos musų ope
ros pažibos, kurie vyksta į Bue
nos Aires “Colon” teatrų, pir
mų valandų jau ėmė rinktis 
uoste.

Skelbta valandų tykosiius 
“Neptunia” laivas pasiuke uo
stų. Pirmos klasės laivo d£nio 
verandoje pasirodė musų lauk
tieji svečiai: p. Kipras Petrau
skas, p-nia Vincė Jonuškaitė- 
Zauniene, jp-nia Petrauskienė, 
Petras Olekas, Juozas Mažeika 
ir Ipolitas Nogrodskas-Naura-

APEX SKALBYKLŲ
Nuolaida nuo $10.00 iki $35.00 ant naujos 

APEX SKALBYKLOS
Parduodama įmokant $1.00 down. 

Kitus lengvais išmokėjimais.

Visos tautos daugiausia krei
pia domės į saVo tautos jau
nųjų kartų, kad jų pastatyti 
tokioje plotmėje, kuri vėliau 
tęsdama senosios kartos pra
dėtuosius mokslo, kultūros ir 
progreso darbui, prašoktų ja 
ir dar aukštesnę vietų užimtų 
pasaulio tautų tarpe, už senų
jų kartų.

Todėl pirmąjį savo gyveni
mo periodų-kudikystę pergyve
nus, jaunajai kartai pas savo 
tėvus, ar globėjus ir pradedant 
antrąjį 
periodų, kai jau ji ima siekti 
mokslo per mokyklas, į jų nu
kreipiama didžiųjų tautės vy
rų akys, kad jai davus įtakos 
ir impulso veikti ir. vystytis 
tautinės dvasios ribose.

Prie to eina visos tautos ir 
to siekia visi jų didieji patri- 
jotai.

Jų tikslas atsiekiamas.
• Jaunosios kartos priruoši- 

mas toliau sprendžia tos tau
tos ateities problemas ir jų 
prezentuoja pasauliui tokia, ko 
kios jiems dvasios ir kiek bu
vo duota, mokslinio amžiaus 
periode.

Tas nepersunkiausiai atsie
kiama tos tautos žemėje, ku
rioje ji susikoncentravusi jau 
amžius gyvena 
priklausomos valstybės ribose. 
Visai kitaip yra su naujosios 
kartos priruošimu; kad ji iš
liktų tautinėje dvasioje, jai 
esant susikoncentravus ne sa
vo valstybės ribose, bet sveti
mos, tolimos savų j ai valstybei, 
ypatingai užjurinės, kito dargi 
kontinento valstybės ribose, čia 
jau nepalyginamai yra sunkiau 
ją tinkamai išauklėti tautinėj 
dvasioj ir^tąjp, .^priruošti tau
tiniam susipratimui; kaip tos 
pačios tautos teritorialinūse ri
bose.

Todėl, ar ir bene bus didžiau
sia lietuvių tautos nelaimė, kad 
jos emigracija, proporcingai 
imant, stovi greta pirmaeilių 
tautų su didžiausia emigraci
ja, o jos tautinės dvasios rei
kalai blogai prižiūrint, netėn-

— Kokios operos bus stato
ma “Colon’* teatre?

— “Grand Kitz”, “Caras Sul 
tanas” ir “Borisas Godunovas”.

. — Teko girdėti, kad gerbia
mas Olekas esate kviečiamas 
palikti Buenos Aires “Colon” 
teatre dviem sezonąm, ar tam 
jaif turite oficialų kvietimų?

tai gir

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

GARANTUOTOS
Pašaukite telefonu 

BOULEVARD 4705 
dėl dykai išbandymo 

jūsų namuose. Kainos:
$39.50 iki $89.50

— Ne, — atsako 
džiu pirmų kartų. 

’ *- Galima tikėtis pasirodant 
Tamstų Montevideo

3417 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Sudrik Furniture Mari
Viskas dėl Namą už Žemas Kainas 

3347-49 SO. HALSTED STREET

Laike kelių trumpų minučių 
laivas nuleido laiptus ir pir
mieji į jį leidos vietos laikraš
čių reporteriai ir fotografai.

Aš atstovavau ULIPS Biurą, 
Urugvajaus lietuvius, užsienio 
lietuvių spaudos koresponden
tus ir “Liettfvos žinias”. .

Pirmosios klasės laivo veran
dą pasiekiau, kai dar musų sve
čiai nebuvo užpulti vietos laik
raščių reporterių.

. Pirmąjį teko pasveikinti p. 
K. Petrauskų.

Po to, kai jį mačiau čia 192$ 
metais, neteko kitur sutikti, 
todėl dabar, pirmu žvilgsniu, 
jis man atrodė kiek pasikeitu
siu, negu jį įsivaizdavau, nes 
po šešerių metų musų Kipras 
jau kiek paseno.

Po kelių trumpų žodžių už
klausiau:

—■ ilgai manote užtrukti 
Buenos Aires?

— Visą sezoną 
vaites laiko.

— Po to ar nemanote vyk
ti kur kitur debutuoti? *

— Konkrečiai kol-kas sun
ku pasakyti. Greičiausia kitur 
neteks būti, nes po to turėsi
me grįžti į Lietuvą.

— ,Ar į Montevideo taipgi 
nemanote atvykti?

— Tur būt, neteks. ■
Susibūrė laikraščių fotogra

fai K. Petrauską, dirigentų E. 
Kuperį ir Visų ansamblį pakvie
tė fotografijoms.

Po nuotraukų kreipiausi į po
nių V. Jonuškaitę-Zaūnienę. 
Brangių kailių ir madnių ap
darų puošiama jauna ponia 
mane priėmė su dideliu,. lietu
višku prielankumu. ž

— Kaip laimingai t pavyko 
kelionė gerbiamai viešniai? — 
užklausiau.

— Labai puikiai.,
— Nenusibodo keliauti ?
— Taip. Kelionė per savo 

ilgumą pasidarė nuobodžia, — 
ir priduria, 
savaitės kaip keliaujame.

— Neteko susirgti taip di» 
dėlėj e kelionėje, o 'ypatingai 
jura plaukiant?

— Ne.. Sveikata negaliu nu
siskųsti ir jaučiausi visų kelio
nės laikų labai gerai. (

Jonuškaitė į visus paklausi-* 
mus atsakinėjo su dideliu, lie
tuvišku prielankumu, todėl vė
liau užklausiau.

— Daug verkė ponios geroį 
ji pusė išleidžiant ponią į taip 
didelę kelionę?

Jonuškaitė nusišypso, Įiet 
greit jos šypsena pergali ilge
sys. Jos veido skruostais per
bėga nerimas, akys, nors nežy
miai, sudregsta. Ji ilgisi jo, bei 
tą visų stengiasi paslėpti sa* 
vyje ir ̂ atsako:

— Ne. Nė nematą išvažiuo

GERKIT TIK GfiR4

CJĮ TAUPYKIT PINIGUS UŽ- 
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

U. S. Government įstaiga. S, and L. : Ins. 
iRL Corp. apdrausta kiekvienos ypątos. iki, $5,OOO.QO

; ' ' Mokam dividendą kašy^&iftėnesiaiL'Praeityje
išmokčjom

' Turtas siekia virš $1,300,000.00
Puodam paskolas Ant pirmų-Mor^iču/

I STANDARD FEDERAL SAVINGS ! 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. ; Tel. Cajial 1679 

JLVSTIN MACKIEWICH/Prezidentas '
» . .. i - , . • < > - .••A.. \ L. J ■ \ .•<> ’• r <

GELBĖKIME MUSŲ 
JAUNĄJĄ KARTA 

UŽSIENYJ...

Vėliau kreipiausi į ponią Pe
trauskienę. Nuoširdžiu lietuvis 
kurnu p-nią Petrauskienė atsa
kinėjo į visus paklausimus ir 
tik vėliai# nusiskundžia', kad dėl 
įtaiko stokos netenka plačiai! 
susipažinti su Montevideo.

Dainininkai Ipolitas Naura 
gis ir Juozas Mažeika taipgi 
parodė savo didelį prielanku
mų išeiviams. Kaip pirmas gy
vas kalbus, Lietuvos karininko 
dvasia gyvenantis, taip antra
sis daugidu nuobodžiaująs, ty
lus, savyje užsidaręs. J. Ma
žeika pareiškė:

— Man labai malonu susi
tikti su jumis, nes vėl imu jau
stis kaip savo senoje tėvynė
je—Lietuvoje.

‘ Po keturių nuoširdžių valan- 
<dų susitikimo su Lietuvos ope
ros pažibomis, 
inkarus 
kranto.
į Baltų 
mas ir 
su savo 
slegia stovinčių lietuvių 
įtevidejiečių būrelio krutinę ir 
jų lupos skausmingai šnibžda. 
Sudie... Sudie laimingieji bro
liai ir sesutės... Daug laimės 
ir pasisekimo...

— A. B. Gumbaragis.
Męntevideo.

S1936-V-18 d.

Pirmadienis, liępps 13,1936

MUSŲ LAUKTIEJI
SVEČIAI JAU PAS

Dabar galima gauti ’ kaiminiriiam tavęriie.

MUTUAL LIOUOR CO.
V1M Telefonai YARDS ©ąoi : „ 

i VtaNlNTJBLIS ■ DISTftIBnTOBIS ’ \

Degtine... Gerkit
KENTUCKYYEARLING 

: ■ Vienui metu ■ ’

DON’T
NEGLECT
■SiW'
A COLB

'm .............................................. i u ...............u..............

nuo tėvynės, yra dar tiek daug 
lietuvių, kurie nepamiršta sa
vo trynes, kalbos ir savo tau
tiečių ir priduria 
ar kitu budu aš dar stengsiuo
si čia, pas jus, atvažiuoti, su
sipažinti plačiau.

Ponia Zaunienė labai didelė 
Lietuvos patriotė. Ji važiuoda
ma laivų teikia apie Lietuvą 
informacijas frahcuzų ir ang
ių kalbomis' keleiviams ir viso
kiais budais stengiasi kųip ga
lima daugiau išpropoguoti Lie
tuvos ir lietuvių vardų svetim
taučiuose. ' . "k • * r * ■

Musų pasaulėžiūrų įvairumo 
susiskirstyme ji nedaro jokių 
išimčių dėl musų. Jai visi lie
tuviai lygus ir mieli.

Dėl musų kolonijų, visuome- 
niniam ir kultūriniam darbe 
nesugyvenimų, ji tik prašo, kad 
tų kovų atgarsiai nepasiektų 
^vetimtaučių klausų ir kad mes 
jų tarpe palikę nuošaliai savo 
skirtingas pažiūras mokėtumėm 
susikalbėti lietuviška kalba ben- 
drieins Lietuvos ir lietuvių 
vardo reikalams.

Bendra išvada iš to galima 
padaryti tokia: jei daugiau n 
dažniau mums Lietuva duotų 
tokių lietuvių, kaip Jonuškaitė, 

mes nebemokėtumėm nu
tausti, 

t

Po ilgo ir nuoširdaus inter
viu poniai Vincei Jonuškaitei 
•Zaunienei padėkojęs ir atsisvei
kinęs, kreipiausi prie režiso- 
riaus Petro Olekos ir, tarp kit
ko, užklausiau:

i « - a? 1

s®

'< •• ’ ■
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^Reakcijos stovykla - įnirtusiai puola Roosevel* 
tą”. ■ ' ? W
Tai yra aiškus ęooseyelto indorašvimas. žinoma, 

komunistai negalėjo atvirai pasakyti; ^Bąlsuokite už' 
Rooseveltą”, nes tuomet jie butų turėję nestatyti savo 
kandidato ir — likviduoti savo partiją. Prie to jie dar 
nėra prisirengė. Bet senojo komunistų ^^revoliucingu-, 
mo” jau nebėra nė pėdsako. , j

likviduoti savo partiją. Prie to, jie dar

Amerikos bizniui depresija jau beveik praėjo, bet 
darbįnjnkams geri laikai dar negrįžta, Milionai darbi-; 
ninku dar neranda uždarbio, ir jeigu valdžia neduotų 
jiems paramos, tai jie neturėtų ką valgyti,

Federalinis darbo departamentas praneša, kad ge
gužes mėnesį 3,639,000 bedarbių buvo pasamdyti prie 
valdžios finansuojamų darbų ir su viršum 1,700,000 ėmė 
pašalpą is valstijų ir miestų šelpimo įstaigų. Privatinė 
pramonė šitiems milionams darbininkų dar neparupino 
darbo,;

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Wm. 
Green apskaičiuoja, kad Jungtinėse Valstijose dar te
bėra 11,259,000 bedarbių. Jeigu yra tiek bedarbių, ne
žiūrint to, kad biznis jau yra žymiai pagerėjęs, tai ky
la klausimas, kokiu budu nedarbas galės būti pašalin
tas?

kėsinosi nužudyti •
LITVINOVĄ

Šveicarijoje buvo suimtas 
ukrainiečių pulkininkas Euge
nijus Konovalec, kuris ruošęs 
pasikėsinimą prieš sovietų už”, 
sienių reikalų komisarą Litvi- 
novą, Suimta taip pat trys so
vietų žvalgybos Agentai, Uord-t 
manas, Plankas ir šteinas, ku-. 
rie sekė pulk. Konovalecą.

'i...... .. ■■■■ t ■ '■b11 ■ "r

VIETOJE “LIETUVOS ŽINIŲ”
— “ŽINIOS” , • ,

Lietuvos valdžiai sulaikius 
vai. liaudipipkų dienraštį “Lįe-^ 
tuvos žinibs”, vietoję jo prade-; 
jo eiti '‘Žinios”, jos siunčiamos ‘ 
visiems “L, pręnumerato-. 
riams, Tik-ką gavome 6 “žii 
nių” numerius. f'

NUBAUSTI SOCIALDEMO
KRATAI

riečių lyderis .p. Gegužis buvo.neėių lyderis p. Gegužis buvoj Sandarįečiai ir tautininkai 
-taip fašistų šudemoralizuotas, -butų galėję pereitame seime* 
kad nesisarmatijo plėšti balio- pasimokinti padorumo iš bolše 

! : vikų, ,tps iž rankų delegatams!

Sandariečiai ir

R'WĮ III■'■R.'»n II *    m I

Verte K, BARONAS.

■ I I .

SROVIŲ KOVA ISPANUOS SOCIALISTUOSE

Kaip ir visose masinėse organizacijose, Ispanijos 
socialistų partijoje kovoja įvairios sroves. Vienu laiku; 
partijoje buvo paėmusi viršų pati kairiausioji srovė, 
kuriai vadovauja Largo Caballero, bet suvažiavime, ku
ris neseniai įvyko, dauguma pasisakė už centro grupės 
nusistatymą.

Šitos grupės priešakyje stovi Indalęęio Prįeto. Jo 
šalininkai, sudaro didelę baugumą naujame vykdomame 
komitete. Jie turi daugumą taip pat ir tarpe socialistų 
atstovų parlamente, nes iš 100 atstovų 54 eina su Prie- 
to, o 46 su Caballęrp,

Svarbiausias skirtumas tarpe šitų .dviejų stipriau^ 
šiųjų srovių Ispanijos socialistų partijoje yra tas, kad 
“kairieji” (Largo. Caballero šalininkai) yra priešingi 
dalyvavimui koalicinėje valdžioje; jie sako, kad į val
džią socialistai galės eiti tiktai tuomet, kai jie paims vi-, 
są galią į savo rankas. Tuo tarpu “dešinioji” srovė sto
ja už bendradarbiavimą su pažangiais buržuaziniais 
elementais, nes tik su -jų pagelba galima dabar apginti 
respubliką nuo reakcininkų ir fašistų.

Frakcija, kuriai vadovauja Prie to, pasirodė stip
resne, negu Caballero frakcija. Todėl galima tik&tįs, 
kad socialistų įtaka Ispanijos respublikoje dabar padi
dės, — jeigu tik Caballero nebandys partiją suskaldyti.'

Suimtus sąryšyje su birželio- 
17 d. įvykiais Kaune Socialde
mokratą J, Manelį komendan-, 
tas nubaudė 2 mėn. kalėjimp, 
o adv, Liudą Purėnienę ištrė
mė visam karo stovio laikui iš- 

i ■ ■ . J.'/-'. 3

Kauno į Rokiškio apskritį.
J J r--,- ■: ■' 'TfF rr—

DĖL VAIDYLOS PLEPALO

Pild, Tarybos rinki-

. t>

KOMUNISTAI REMIA ROOSEVELTĄ

Amerikos komunistai labai sudomėjo. Iš tiesų, jie 
pasidarė daug dešinesni už oficiaiinę Socialistų partiją.

Nors komunistų partija žada eiti į rinkimus atski-; 
rai (kadangi jokia kita partija nenorėjo su jais dėtis) 
ir stato savo kandidatą į prezidentas, bet savo platfor- 
moję komunistai sako, kad jiems užvis labiausia rupi,į 
kad laikui bėgant susiorganizuotų plati darbininkų ir 
farmerių partija. Tačiau tai ateities klausimas, Šiemet 
tokia partija dar nesuspės susidaryti. Todėl — kokius, 
tikslus stato sau komunistai ateinančiuose rudens rin-: 
kimuose? ;

Jų platforma sako:
^Vyriausias Komunistų Partijos tikslas šUn* 

dien yra sumušti Lgndono^Hearsto-Iuberty Lygos 
reakciją —• sumušti Wall Stryto ilgas.”
Toks pat vyriausias .tikslas yra roosevėltinių denio* 

kratų- Vadinasi, komunistai netiesiu būdų pasisako gą-” 
vp platformoje už Roosevelto išrinkimą. Ir tai nėra įtik 
vienas sakinys jų platformoje. Tą pačią mintį, kM 
Roosevelto priešai esą didžiausi ? atžagareiviai fr kad 
darbininkai privalą su jais smarkiausiai kovoti, komu* 
njstų platforma kartoja keliose vietele, Vienoje rieto* 
ję, pa v j skaitome: į

“Galvinyj reakcininku abazo stovi repubjikonų 
partija — partija Wall Stryto, : partija bankų ir 
monopolių. Jos kandidatus Landoną ir Knoxą re
mia baronai plieno, žibalo, automobilių ir ginklų* 
amunicijos, Morganas, du Pontai ir tas užkeiktas 
visokio padorumo priešas, WilHam Randolph 
Hearst.” 
poliaus vėl kaitome: _.

“Naujienose” buvo minėta, 
kad prieš metus su viršum lai-' 
ko sandariečiąpip ;\buv.o ^uota 
pasiūlymas dėl SLA. reikalų 
“nesipešti”, bet taikiai ruoštis, 
j ubikejiniam .seimui- Sandarie- 
čių Mikas dabar bando toni
zuoti ir sako, kad “čia .tur hut: 
sumaišyti adresai”. Pasiūlymai, 
girdi, buvę7 padarytį ne sanda- 
riečiams, bet bolševikams.

Jeigu taip, tai sandari'ečių’ 
garsenybė Vinikas yra bolševi
kas, nes tas pasitarimas SLA 
reikalais buyo su Dr. M. J, ,Vi- 
niku, jo namuose New Yorke, 
Pasitarime dalyvavo ir p. Juo? 
zas Tyšliava, kuris pirmutmisį 
ir užvedė kalbą apie Susivieni
jimą
mus ir seimą.

Jiem užklausus, ką socialis
tai mano daryti SLA rinkimų 
klausimu, “Naujienų” redakto
rius atsakė, - kad socialistai, 
kiek jam žinoma, jokių ypatin
gų planų neturi, Susivienijimą 
versti partine organizacija so
cialistai benori ir nemato jo
kios prasmės. Taigi, jų nuomo
ne, geriausia bnty, įad demo- 
kratiftės pažangiosios srovės 
Su^vieniji^ W*>jperuotų.

♦ Vinikas ir Tysliava (kuris 
tuomet dėjosi irgi pažangiu 
demokratu) priėmė tą pasiūly
mą su dideliu pašitenkirimu^ 
Taip jie bent kalbėjo,’ Vinikas 
dar reiškė džiaugsmą tilo, kad, 
šusitarųs dėl bendro veikimo,J 
nebusią reikalo musų vejk^jaųis 
ir visuomenės Vadams ‘Me- 
niems kitus niekinti Ir diskre
dituoti visuomenės akyse”.

JiOOPBBAVIMiO
■ • ______________ •- f.

Tame pačiame pasitarime 
“Naujienų” ’fS^i^ius- buvo7

. I ' ' I   < ..... . ĮI .i.. ■, ilf». , 

jai, neturįs teisės būti organiza
cijos vadoVybėjėv; -

2. Kad butų ginama demo
kratinė tvarka Susivienijime ir 
demokratinės jo tracijos—kaip- 
'kad jąs yra atkartotinai išreiš
kę savo rezoliucijose SLA sei
mai;

3. Kad nebūtų įsileidžiama' 
klerikalizmo įtaka, — kaip kad 
buvo mėginta padaryti Chica-' 

.gos seime, įvedant SLA yirŠi-!
ninkams religinę priesaiką; Su
sivienijimas turi pasilikti ištiki 
mas laisvos .minties idėjoms. ’ 

šita “platforma” irgi buvo, 
priimta labai palankiai, \Q kai’ 
dėl praktiškų klausimų — Pild. 
Tarybos rinkimų ir t. t., tai 
“Naujienų” redaktorius išreiš
kė nuomonę, kad geriausia bu-' 
tų palikti tuos pačius viršinin
kus, kuriuos išrinko Detroito 
S.eįmąs; tačiau, jeigu butų rei* 
kalo PiJd, Tarybos sąstatą keis
ti, .tąi apie tai butų galima pa
sitarti. ,

Vinikas įr Tysliava šitoms 
propozicijoms karštai pritarė.1 
Tai bu’vo apie gegužės men. pa
baigą 1,936 m. Tapiau, praėjus 
kelioms savaitėms po to, Tyse

liavą pradėjo per “Vienybę*” 
purvais drabstyti “Naujieną’ 
žmones Susivienijime” ir* 
šiandie nėra abejones, kadi tą 
nešvankią amuniciją jam parų-’ 
pindavo p, Vinikas, pats arba 
per savo pastumdėlį Strimaitį.

"Tautiškas prairtas”
’ I’/ (

Tysliava dafir šiandie apie 
SLA reikalus r? mažai teišmano.- 
O tuomet, kai jisai pradėjo' 
zaunyti apie SLA -“mortgičių 
forklozavimušil, -jisai išmanė 
dar mažiau. Jisai buvo “infor
muojamas” iš centro, j

Kodėl Vinikas ir jo vienmin
čiai ryžosi, vietoje pasiūlyto 
kooperąvimo^kėlti šlykščias rie-, 
tenąs Susivienijime, dabar yra 
nesunku suprasti. Jie tikėjosi,; 
kad su pagelba fašistų* ir šnipo 
Pilėno jie* galės Susivienijimą, 
A<užkariauti” ir paskui varyti., 
“reketą” su jo turtu. Bet jiems 
nepasisekė, (
c Taigi dabar jie iš piktumo; 
prikaišioja socialistams “beųd-l 
rą frontą su bolševikais”; Bet 
bolševikai Ssusivienijime dabar 
elgiasi daug padoriau, negu 
sandariečių talkininkai, fašis-' 
tai.

Clevelandp seime fašistai kė
lė toki lermą, kad buvo net 
gėda klausyta Ir pats sanda-

. ■ "niiji ’ ■ ..................... .. "į ...........n

MAKSIM GORKI

Senute Izergil

“platformą”: J-’;.,'
1, Kad butų irikdmusį .toJk- 

rsmrijos principe, !, y. ked 
riams nebūtų daromą priekaiš
tų dėi jų politinių arba kitokių 
įsitikinimų kad nebeitų va-' 
mma i; ggįtariįe* jogei nąrys,.

Jprildausąs tai ^a J$ąį

vilnių ošimo... nes stiprėjo vė
jas.

“O tai dar turką aš .mylėjau. 
Hareme pas jį buvau, Skuta- 
ry. Visą savaitę gyvenau — 
nieko... Bet nuobodu pasidarė... 
— vis moterys, moterys... Aš- 
tuonips jų buvo pas jį... Visą 
dieną valgo ir miega ir plepa 
kvailas kalbas... Arba keikia
si, kvaksi, kaip vištos... Jis bu
vo jau nebejaunas, tas turkas. 
Beveik žilas ir toks išdidus, 
turtingas, ‘Kalbėjo t-kaip val
donas. Akys buvo juodos... Tie
sios akys... žiuri tiesiai į sie
lą. Melstis jis Ubai mėgo. Jį 
Buckareste pamačiau... Vaigš- 
to po turgavietę, kaip karalius 
ir žiuri taip išdidžiai, išdidžiai. 
Aš jam nusišypsojau. Tą patį 
vakarą mane nutvėrė gatvėje 
ir nuvežė pas jį. Jis kiparisus 
ir palmas pardavinėjo, o Bu- 
čharestan atvažiavo ko tai nu
sipirkti. “Važiuoji pas mane?” 
sako. — O, taip, važiuoju! “pe
rai!” Ir aš išvažiavau. Turtin
gas jis buvo, tas turkas. Ir sū
nų jis jau turėjo — juodas 
vaikiukas, tokis lankstus ,. Jam 
buvo šešiolika metų. Su juo aš 
ir pabėgau nuo turko... Pabė
gau Bulgarijon, į Lom-Palan- 
ką... Ten man viena bulgare 
peilį krūtinėn įsmeigė už su- 
žie^uvtinį ar už savo vyną — 
jau neatsimenu.

Sirgau aš ilgai vienam vie
nuolyne. Moterų tai buvo vie
nuolynas. -Slaugė mane viena 
mergaitė, lenkė, 
kito vienuolyno,
Palankos, atsimenu, 
tinėjo brolis, taipjau vienuo
lis... Toks... kaip kirmėlė, vis 
vyniojosi prieš mane... Ir kada 
aš pasveikau, tai išėjau su juo... 
į jo Lenkiją.” *

—Palauk!... O kur mažasis 
tarkas?

(Bus daugiau)

'u.i. k.-‘.'i,:..-...viiiiiar •»

■ ’ • • Į

to laiko jo skruoste pasidarė; 
duobuke ir jis mėgo, kada aš; 
bučiuodavau ją...”

—O kur žvejas pasidėjo?**** x Į 
paklausiau aš.

’ —— O jis,

(Tęsinys)
Pamatė mane, sako: 

kokia gražuolė čia 
vena!... Aš ir nežino
jau apie tai!” Tarsi jto- #
jau žinojo visas gražuoles. Aš žvejas,
daviau jam vyno ir virtos kiai>; 
Jienos,,. G už keturių dienų aš 
atidaviau ir visą save.„ Mes 
vis plaukiojom su juo valtyj. . .... . ,
utimis.. Jis atplauks 5r pa-» lr !wrado 
švilps .tykiai, kaip .suslikas, 'Oj 
aš iššoksiu, kaip žuvis, per lan
gą prie upės pas jį. Ir plau
kiam... Jis buvo žvejas nuo 
Pruto, ir paskui, kada motina 
sužinojo apie viską ir aplupė 
mane, jis vis kalbino mane ei-- 
ti su juo į Dobrudžią ir toliau, 
į D.onaujas įtaką. Bet jis man, 
tada jau nebepatjkdavo tik 
dainuoja ir bučiuojas, nieko 
daugiam Nuobodu tai buvo. <

Tuo laiku guculai šaikomis 
vaigščiodayo tose -vietose ir jie 
turėję įčia meilužes... Tai štai 
toms buvo linksma. Kita Tau
kia, laukia savo Karpatų drą-J 
šuolio, mano kad jis jau kalė
jime ar užmuštas kur kauty-; 
nes.e,~ir štai jis vienas, ar tai 
SU dviem4rim draugais kaip iš 
dangaus nukrinta pas ją. Do- 

juk 
lengvai gi jam būdavo jas įgy
ti j ^-r ir puotauja pas ją ir gi
riasi jąja savo draugams. O' 
jai tai patikdavo. Aš ir papra
šiau vieną draugę, pas kurią 
■buvo guculas, parodyti juos 
man,,. Kaip jis vėdinosi? Už-, 
miriau kaip... Viską pradėjau 
dabar ^užmiršti. Septynios de^ 
šimt mietelių pradėjo nUo to 
laiko, viską užmiršti! Ji mane 
ir supažindino su drąsuoliu. Bu-, 
yp gražus... Rudas buvo, visas 
rudas .— ir ūsai ir plaukai: 
Ugninę galvą turėjo,,, Ir būda
vo jis toks liūdnas, malonus 
kartais, o kartais kaip žvėris 
rėkė ir mušėsi, Kartą uogavo; 
mane į veidą... As kaip katė, 
šokau jam ant krutinės ir dąm 
tis suleidau į skruostą,,, Nue

vąnuš duodavo turtingas

iš Lietuvos
Tai- mėn.
numeris, kurio turinys yra

Autoritetas ir laisvoji min 
tis-^prof, V. ^epinskas

Tautų megalomanija —P 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. 5M Leonas,

Ispu^ž|ia| iŠ Lenjngradp ir 
Maskvos^Ant. Venclovą.

1^36, metai —- Ad« Ląstas.
Plienas verda — A. Pąvį- 

lidnis.
Gabrielės Petkevičaitės—- 

JBitėš j^yvgnipĮąa^i, Oekto- 
įrąitębri vi
suomenės veikla.

Zoologijos tėyąs Trr- B/v.
^įdąjtefei debc^y^pr^- 

? fcs, > Tichomtov.
"Ryto debesys —sre* A. Pavi 

lipais.
Karas isterijos faktų švie

soje U- M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai 
Kaina 45 centai, 

galima gauti

' NAUJIENOS • 
,1739 Sę, Kateted Si,

prof.

Maskvos^Ant Venclova.
1^36. metai -

“štai*

čia... j 
Jis prisidėjo prie jų, guculų/ 
Išpradžių vis kalbino mane ir: 
grūmojo įmesti į vąndenį, o 
paskui -r— nieko, prisidėjo prie- 

«... Juos abu; 
ir pakorė kartu — ir žveją 

į ir tą guculą. Gucuią vadino 
“Apuoku” už jo rudus plak

ikus. Aš ėjau žiūrėti kaip juos; 
įkorė. Dobrudžėj tai buvo, žve
jas <ėjp ant kartuvių išbalęs ir 
verkė, o gucujas pypkę rūkė. 
Lina sau ir ruko, 'rankos kiše- 
nįuOse, vienas ūsas ant pečio 
g.Uli, o kitas ant krutinės nu
sikorė. Pamatė mane, išėmė 
•pypkę ir šaukia: “sudie!”... 
Aš ištisus metus gailėjaus jo. 
/Eehl... Tai juo atsitiko tada, 
kai jie rengėsi eiti namo į 
Karpatus, Atsisveikinimui nu
ėjo pas vieną rumuną į sve
čius, ten juos ir pagavo. Du 
tiktai, kelis užmušė, o likusie
ji pabėgo.,. Visgi rumunui pa
skui užmokėjo... Namą sudegi
no, ir malūną, ir visą duoną. 

Elgeta liko. *
—Tai tu padarei tą? — spė

damas paklausiau jos.
—Daug buvo guculų drau

gų, ne aš viena.., Kas buvo ge
resnis jų draugas, tas ir su
rengė jiems paminėjimą...

Daina ant jurų kranto jau 
nutylo ir senutei akompanavo 
dabar jurų Vilnių ošimas; mą- 
stus, maištingas .ošimas buvo 
puikus akomponuotojas pasa
kojimui apie maištingą gyve
nimą. Skrido nuo jurų vos gir-t 
dimas pasikalbėjimas ir juo
kas žmonių. Vis minkštesnė 
darėsi naktis- ir vis daugiau 
gimė joje mėlyno mėnesio 
spindėjimo, o neaiškus garsai, 
rūpesningo gyvenimo nemato-’ 
mų jos gyventojų darėsi vis, 
tylesni, nutildomi vis augančio

ir pas ją iš
- arti Arcer-

— vaigš-

Šiais taikau jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yrą tiek daug, 
kąd tįk, nuolatinio, kasdieninio 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skasčitį.

Amtelkoo įmonėo gerai tu- 
pranta, kad ke geros reklamos 
neapseisi. Kyo daugiau tek- 
lamuojiesi, -tuo geriau rakau.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikroiiiuo, 
visuomet apeimoka.

Kas garsinasi Naujienose^ 
tas .visuomet turi naudos.

:kt
I jitiunt

TAUTŲ SĄJUNGA TAPO MARSO PASTUMDĖLĖ
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K AŽIMTERAS DULlNSK AS

Venckus,kasierius
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Valaitis

Tavernos
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utini,

82nd and Kean Avenue

GARFIELD P ARK LIETUVIU I 
MOTERŲ PASELPINIO KLIŲB

UZga 
, kai

temvyn, 
kas, M. 
ligoniu

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

tiktai per .DVI DIENAS, 
giau pakartojimu reikės

1218 S. Independence BU Frftnęes

Kai kurie Chi< 
č*iai ąritraštėmis

Central Avė.:
4300

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ifrmačlieriid pieno

globjai: V. Mai 
ir D. Brazas; 
Garadauskas, 1 
.; maršalka B.

' motina Tekle, 
Kimontąite, sesęrį 

ivogerį Vincentų Būt.
---- . — ----- H
pussesere ,Johanų,,įr Ed-

2x eiles, dvigubo Cello- 
phane ,—palaiko O I d 
Golds dirbtuvės šviežu-

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYJCAI bus talpinami Naujienose 

UŽ dau- 
mokėti. 
ADM.

cen 
leno fir 

farme

liętuvos .vėliava ..
No. 1 VALDYBA: pirm 
ras .Ųąvis; ,pagelta.
kalojunas, iždo rašt.

nut. rašt., 3220 
Kasperas ■-*- 

3534 S. Lawe Aye.; V. 
— kontr. raŠt.

J. Balčiūnas

pirma sekmadieni, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainei, 4501 South 
Paulina St.

Skelbimai Naujienose 
duoda ttauda dėlto, 
kad pačiąs Naujienos 
■yri, naudthgbs.

Pasąk socialių darbuotojų 
betvarke teikimą pašalpos be
darbiams Chięa^oj j 
taip opi, kad prac 
nacioųalio skaridalo 
Daugelis bedarbių, 

iš ko maitintis,

A. Sodintas 
State St. 
{Bendrove 
Prairie Avė.

Latake orb paki 
tejimo

Nelaime atsitiko 
avė. ir 97 gatvės

AMERIKOJ 
i. kazimię-; 
yFranciškus 

Venckus, nutarimu rašt. Felix MĮ-’ 
kalojunas, iždo rašt. Severą SkįrL 
.dūlis, kont. Dominikąs Motuz,. pa
gelta., Ida Kačinski, kasierius Ant. 
•Cesna, maršalka Peter Tišketičia, 
ligonių. . lankytojai: Ant. česna,’ 
Ida Kočihski.

Priešmetinį susirinkimų laikysime. 
birželio-Jūrie 14 d., 4501 So. Pauli
na St., Chicago. A. Česnos svet.

ikimai ; .įvyksta ,kas 
. .. _ ______, sekmadieni 1 v.pp.,
Hollyvmod Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd -St. ......

POVILAS PŲPELL 
(Papeluškis)

Persitakyrė su šiuo pasauliu 
liepps 10 d.rl:43,vaj. po piet, 
1936 m.. sulaukės puses am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Pašvitinio parap., Janelionių 
kaime. Amerikoj išgyveno 40
metų... ■' j. -u

.achatvic? ir Simus, tel 
ai '2515.. ' ,

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Šta. Tek VVABaah 
1*746. >

PAŠPORTŲ BIURAS, Department, oi 
.State, 433 ,Węst Vata Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). ,Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r., 
iki 5 po piet.

pora dienų atgal pasi- 
■; ’j, kad pieno firmos 

pakelti kai-
UETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). . Telefonas, SUPerior' 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.;

Lietuvių Draugijų
Kliubų dėmesiui

LIETUVIŠKA
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: .Charles Sten
gei, pitam.; Joė. Razminas, pirm 
pag.; ĮWąlter, Zlabes, -fin. 
Anria Ąlelįųnųs, kontr. 'rašt. 
Seletskis 
Yuškepąs. ., kxvm., 
Yuškerias, kasierius; Anna

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR- 
šus vardas, Lietuviu Ir 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1986 me
tams: Antanas Ivąnaitis — pirm.. 
5542 S. Talman Avė;; F. Ukocki— 
pfrin. ipag,, ■ 
Avė.;..... „._

' 2547 W. 45 St.VBi Judeiko
rašt., 4 
kaę. g 
F. Stankus — i 
F. Diktus •— 
Marshfiėld Avė.. .. 
maršalka, 3508 W. 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad Įstatai yra 

į jau. < pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kųs. menesio

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—ŲANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto-1 
mis dįsnomiš;, sekmadieniais 
per vasara Naujienų Raštinė bus 
uždaryta. Skelbimus galite pa-: 
duoti telefopu ,i#CANAL 8500. 
nuo 4 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. »- - t?

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė—. 
Washington ir Clark -gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto* ofisai, munięipalįs ap
skričio Superior ir Circuit teis-' 
mai, sveikatas departamentą;?,’ 
apskričio iždininkas, apskričio, 

klerkas. . t

Visi miesto ofisų telefoną* RAN- 
dolph 8000. ' J

Visi apskričio ollstj 'tėleTohai 
FRANklin 300b. , ;

Aeroplano nelaimėj 
žuvo du

Persiskyrė pu šiuo pasauliu 
liepos 13 diena, 1936 m., su
laukęs 45 .metų..;amžiaus, .gi
męs, Lietuvoj, Mąžeikių ap., 
Sėdos parpM Kulsėnų kaime.

Amerikoj išgyveno '27 metus, 
fe . S . •

Paliko nuliudimę moterj Tųl- 
karija, po tėvais Ruzgaite, Ju. 
spigus: Erpest 19 m. ir Kazi
mierą 14 m. ir kitas gimines 
Amerikoje, o Lietuvoje mot’in- 
rĘpiili.ia, 4 seseris ir du bro
lius ir gimines.
. Kunąs pašarvotas , randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu- 
anicą,Ąye. / . v..... .

Ląidotuyęs ivyks trečiadieni 
liepos 15 dienų, 1 vųl. po pie
tų iš koplyčios j Tųutiškas ku
pinės.
•. Visi a. a. Kazimiero • Du- 
linsko gimines, draugai ir pų- 
.žystami esat nuoširdžiai kvie7 
.čiami: .dąlyvąu.ti laidotuvėse, ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

N'uliudę liekame, ;
‘Moteris, Sunai 
ir giminės.

s . patarnauja laidotuvių direk
torius P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

pirm.. 
.1

,4649 S. Washtenaw
I. Yųškėnąs — nųt. rašt., 

^j.VBj Judeiko — fin.
3 W> 45 St; K. Cibulskis 

4609 S. Paulina St.;
žd., 1812 W 46 St.;' 
teisėjas, 4544 So. 
; ,S. Vaitekaitis —

61 St.; Bruno

te -*-r pirm;, 33411 
'ei. Bėlmont 7^78; 
rr pirm, pag.; A. 
nut. rašt., 1814- 

.... } Tel. Humboldt, 
Stanley Bunečkiš 

Augusta Žilius

AMERICAN .LITHUANIAN ClTl 
ZENS POLITICAL AND BENE 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyta 
1936 metams; pirm. — J. Svita

Opulstaš, riut
Artešįan Avė.. Chicago, UL

233 S. Central Avė.; 
7 j. Katula, 4676 W 
kasierius M. Kaziunas 

Gunderson Avė., 
kasos : * “ 

Davidonis 
lank. J. j 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Al. Margeris. 
Susirinkimai laikomi kas antrų ne- 

deldienj Lawler Hali. 8929 West 
Madison St.

Pocahontas Mine Run Bcreęned 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Kliiibta Valdyk
1936 Amatais

rius, .4819 Tppb Avė.; pirm pag. 
-—.Anastazija Bertašienė, 4438 iŠ. 
Sawyer Aye.; nųt. yrąŠt. .— Paul 
J. Petraitis, 3159 S. Halsted St., 
Tel..i Čolumbus 10272; turto rašt, 
— B. Putrimas, (,4536 S. Turner 
Avė.; kontr. rašt- — Frances 
Wittis, A469 Archer Avė.; kasos 
glopęja — S ,,ęhiesnienė. 4426 S. 
Whipple St.; kasierius — Helena 
Gramontienė,.:45$5 S. Rockwell S(t.; 
rDr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas. 
2519 W, 43 St.. Tel. Lafayęttte
3051;  teisėjas. J. Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Bondsma- 
nai:: K. Gramontas, .4535 South 
R0ckwell St., Tel. La: 
J. Baršauskas, 4156 *. 
A. gaidukas,

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROŲlŲ IR 
SESERŲ valdyba 193$ metams: 
P. Yehkąuskįs. pirmininkas; 8d55 
S. Racine Avė.; - F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 40725'Indiana Avė.;

‘ izdininlcas. lOOŠta S. 
Atstovas 1 Naujienų 
5. KHbienė. 10718

CHICĄPOS POLICIJA, Hth jr Stąte 
gatves. Telefonas VVABąąh, 4^47. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
.policijos, reikia Šaukti ’POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia a k t i 
ElRe 13i^

Ulinoiš. emergeNcV
COMMISSION, 1319 South Michigan 

ąve. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto

Restauraftt
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai 

Bismark a|us, gerofr njšies 
degtinė ir cigarai ■, 

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
W. 21st HaSmnk¥eL Canil

MĘMEL CAFĖ
1325 Nortli Ėalsted Street 

Mįusų . užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti, alus Miller HighLife, 
taipgi gaminame .kasdiena, šiltus ^pie
tus. užkandžių visuomet randasi ir 
mąlonus patarnayimas. .,Kviečiame 
.visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama- ir Duktė.
. EMMA IR EMILY.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P.- 
Killis, pirmininkas, 8347 South 
Lituanica Avė.; J. Racevičia, vice 
pirm., 8326 So. Union Avė.; S.; 
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tai-' 
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt. 
8584 So. Lowe Avė.; J. Rachunas , 
kasierius. 8187 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So ? 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia,; 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place;i 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. S3rdi 
PI; S. Narkis, korespondentas, 
4353 So. Talman Avė.; Dr./J. P.Į 
Poška, Dr-stės Daktaras, 8183 So i 
Halsted St., rez, TeP. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687. 
Draugystes susirinkimai- Įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė-. 
nėšio Chicagos Lietuvių Auditorium 1 
3133 So. Halsted St.. 12 vai. dieną *

Siunčiam Gėles Telegramų | Visas 
Pasaulio DaUs 

LOVEIKIS 
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pa;

3316 So.

asidarrasi 
eėa įgyti;

pobūdį,; 
neturėda

mi iš ko maitintis, skolina* 
kiek pajėgia, iš draugų, kad 
nusipirkti / duonos ir bonką 
piėbo Vaikams. Klinikoms ir 
nemokamiems ligonių sky
riams esaht perpildytie’ms, so
čia

Vos ] 
rodė žinia 
Ghicagoj sutiko 
nas už pieną farmeriains. Sek 
fnadienio gi žinips buvo to 
kl o s: n ii o 
firmos pakeisiančios kainas 
suvartotojams bent po 1 
tą kvortai 
mos pake 
fiams, bet užmokėti pakėlimą 
teks suvartotojamš.

46 PI. ir P. Arlauskus, 656 Belder 
,Ave. —s kasos globėjais; R, Šniu 
kas, korešp,,*>hA; Drigofas — mar 
šalką, 5649. S. NašhviUe vAve.

, Kliųbo susjrii’ 
mėnesio ketvirtų

ams
Isted St.

BOUlevard 7314......

Bungalow Inn
Musų užeigoj visados randasi, ge

riausios rųšies .degtinė, vynas, Alus, 
cigarai, eiga re tai; užkandžiai vęltui. 
Muzika kasdien. Graži7 vieta visiems 
užeiti ir grąžiąi laiką praleisti. At
dara. .visa nąktj. Savįmnkai:.,- ,

kaip šiandie Ghicagoj 
laukti oro atvėsimo, 
pat atvėsimo galinčios 
ir Chicagos apiejjnkės.

Lietus kritęs Montana val-| 
stijoj, Nebraskoj, Oklahomoj, 
Coloradoj ir North Dakotoj.

Dėka lietaus atvėsęs oras, 
kurio pastarųjų keleto dienų 
karščiai buvę priežastimi mir
ties 755 žmonių visoj šaly.

Dėliąi kaitros ir Cliicagoj 
mirė 7& žmonės iki sekmadie
nio ryto.

Džiuginančios žinios pasie
kė iš sausros užgautų apielin- 
kių visas šalies dalis, kad lie
tus ten pradėjęs lyti. To( lie
taus dar nąjbuvę, daug ir neži
nia kiek jo bus, tačiau sausros

ROMANAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 11 dienų, 2:20 valandų 
ryto 1936 m., sulųukęs pusės 
ųmžiaus, gimęs, Raseinių ap., 
Viduklės parap., Antringes 
dvare., . .

Amerikoj išnr,rveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudimę 

j3 brolius Juozapų, Jonų ir bro
lienę Vincentų. Vladislovų ir 
broliene Selomijų, seserį Anta
nina Laurinavičienę ir švogerį 
pusseserę Kazimiera Paludnevi-

• o Lietuvoj 
Mickevičienę,

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia. pirm., 2638 W. 
40fh St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bemice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5382 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt. 4685 S. Wašhtenaw 
Ave.; Helen Chaputė. kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas. kasos globėjas, 2950 
W. Š8th St.; Mary Warųis, kasie- 
Tius, 8838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška,. korespondentas. 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
yirgiuia 0036; John Žuris, tejsių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas 'KlimaviČia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius. 4154 S. Artisitan Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

vieną mėnesi kas pirmą sekmadieni 
12 -vai dieną, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

Valdyba 1936: pirm. George Me 
dalinskas, 233 S. * —
pirm. pag. Jonas Jasinsksy 
W. End Avė.; nut. rašt. 1 
dalinskas, .233 S. Central 
fin. rašt. Chas. Katala, 4( 
End Avė.; I—— 
$508 “ ‘

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEa- 
GUE, 824 South Halsted ątredt (Hulli 

Housą). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Misa Helen Jerry.

LIETUVA .BENO valdyba 1936 m,: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834J 
W. . 35 St.; F. .Bistrą, pirm, pag.,t 
4548 S. Francisco Avė.; J. .Bala-, 
kas, nut. rašt., 1432 S. 50 Ct, 
Cicero, 111.; K. Philips, turto rašt, 
225,4 . W. 19 St.; K. JenuŠauskas, 
kasierius, 3461 S. Morgan St.;‘ 
Eris Reksnis, 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjas, L. Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nus Jurevičia, maršalka, 3323 $°- 
Morgaų St; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., Chicago; J, ,Ka- 
tauskis, lyderio pagelbininkas, 
1526 So. 51 Avė., Cicero, III.

LIETUVIŲ, NAMU SAVININKU; 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
4936 m.:Vincas .Stankus — jpirmi- 
pąininkas, 6606 S. ĮVIoząrt St.;; 
Antanas Šimkus — pagelbininkas 1 
31;2|0 ,Lįtuanicat Aye.; Štemislovhs 
Kuneyįčia — nųt. raštininkas.. 
3220 ’Š. Union Avė.; Dominikas 
‘Gulbinas — finansų raštininkas. 
3144 Š. Walace St.; Jonas Matė-, 
junas — kontr. raštininkas, 8400' 
S. Union Ąve.; Petras, Balsius r-: 
kasierius, 5653 S. Thrdop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka. 
3130 S. Halsted.St. <'

SOPHIA JYĄNDIK 
po tėvais Shiiųaitąitė

1 Persiskyrė su šiuo pąsąuliu 
liepos 11 diena, 12:55..; valan
dų p,o piet ,1936 m., sulaukus 
25 metų amžiaus, gimus Har- 
ądsburg, UL, gruodžio 10, 
191p. , . .. . , -

Paliko dideliame nuliudimę 
vyrų Aptana 
po . tėvai 
Eleną ir 
kus, tetų Ona ir Feliksą Brų-; 
žus, pusseserę Johanų,^ Ed
vardų Kaminskius, pusbroli
Jųi-gį ir Oųą-tyąlevičius ;jr ki

lpinės Amerikoj. Lietuvoje
dėdę Jurgi Kimontų, pūsseše- 
•jęęį ■ >Ąpiast$zij.ą, pądlabienę, 
pusbrolius, Antanų, Joną n 
Jurgi, SKimoritus ir gimines.

Kunąs pašarvotas randasi 
'3253 So. Ųalsted St.

Laidbtuvės įvyks antradienį 
•įįepo* ,(14. dienų, :Q0 ytąl. .ryto iš namų 4 šv. jr- - - --------- 
bažnyčių, RUriOjė atsibus gedu- 
dingos

TEATRALIŠKA dyba 1936 metams: ,Charles Sten--I

7’' 7’- J,;
pag.; jWąlter Zlabes, fin. rast,;
• * *'* / . ■ _ ‘7 į. ; Ted. )

:asos glob/; Josephine1 
kas. 0-lob.j. Justinas 

t __ 1 Aleliu-!
Joe: Razmunas, lig. lankyt.; 
ey Žukauskas, marš,; Frank 

3, hut. rašt.’, 4046 So.

ftžgaut*bsą vietoše, yTač ukinin-* 
kiį taTpe, gimė vfltiš, kad tą
si liętus atitaisys nors da*lį į>a*' 
darytų sadsros nlibstplių. 1

Tokios žfinttfe įr tokrčš vii-’ 
'tys doLainavo baustos u^gau-’ 
tose vielose adlcsti sėkinadiehiO’ 
rytV '

Chicagoj gi šėštądiėhį ir sek-! 
madieliį kaitifa kabiavo žmo-i 
ries heibiclaširdingai. Tačiau! 
taip šeštaciiehį, kaip sekmadie* 
nį, chicagiečiams pagelboh atė-. 
jo ežeras su savo vėsinančiu 
vėju. Ir kuomet atokiau niio,' 
ežero esančiose apielinkėse 
temperatūra pralenkė šimtą; 
laipsnių, tai Chicagoj ji nė sek-' 
madienį, nė šeštadienį, oficia-; 
Tiū ApškaiČiavimū, nepasiekė; 
šfMo laTpšriiį. # 1

Ta^iaū riežiūtint įA4ėlan- 
kios ežero pagalbos, šeštadie
nį dėl kaitros Ghicagoj mirė 
48 asmenys. Su pirmiau įni
rusiais dėl tos pačios susidarė 
97 žmonės.

Praėjusį šeštadienį nūo 800( 
pėdų aukštumos nukrito aero
planas, kuriuo važiavo du jųo- 
dveidžiai , rieliąmėj žuvo du 
žriibnės*. Vienas žuvusiųjų bu
vo Frank Mallory 25 m., new- 
yorkitis jr^dtas? o kitas chi- 
cagietis vaikinas Wilįiam Ėo- 
įierts 19 m., 5858 Indiana aye. 
Nelaimę atsitiko prie Harlein

jAutiu Lietuvių Amerikos 
TAUTIŠKAS KLIUBAŠ - Ohicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekąnti: < J. Rūtų — pirmininku, 
8267 S. Halsted St.; P. Kilius t— 
pagelbininku, 8347 Lituąpicę Ąve.: 
S, Kuncevičių 
S. Union Av 
fin. rašt. 
Dulevičia 
33 St.
3200 Š7 Lawe, Avę.; :J;..-Malinauskas,. 
—7 kasos rglobėjas, į480& S. Sącra.- 
mėnto Avė.; F. Kuncevičių — ka
sos globėjas, 3201, Lawe Avė,; K- 
Valaitis — ligonių lankytojas, 
3306 S. Union Avė. į

.. Susirinkimai jvvksta kas menesio 
pirmą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje. 3133 South 
Halsted St.

Sausra užgaus ir 
miestelėną ki- 

.h ./ v 

senes

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO, 
1936 metu Valdyba: P. Arlauskas' 

. — Pirmininku, ,656 Belden Aye.;: 
A,. Janavičių — pirm,. pagelta. 
3852 'So. California Avė.; Šophie 
Arąbroaaitė -—-nut, rašt,. 11731 
Lpdiana Avė,: M. Mįravitz •— fin. 
■rašt W. 46 Tl.; A. Rama7 
šauskienė — fin. rašt. pagelta,

PRINCESS
Vėsi Vieta.

S. CLARK PRIE JACKSON
Eina nuo piety iki vidurnakčio 

25c iki 2 vai po piet 
Tiktai viena savaite

“Moscow Laughs” 
Linksmus Sovietų gyvenimo ko 

mentarai.

agos dienraš- 
per visą ’la- 

šekriiadieny pranešė, kad 
galima 
Tok'io 
laukti

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE. 
N. 1-as Valdyba 1936 ^metams: 
Kaz. . Daviš, pirm., 5648 South 
Biąhop St; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 .$t.; Melix Mikoląjuns, 
'hut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero1;;
Severą Skridulįs,, • iždo rašt., 1533J 
S. 49 Aye., r Cicero; Damiųik Mo- 
tuz, kontr?4*ašt.,' 6931. s. Artesian' 
Avė., Idą Kačinski, kontr. pag.< 
7204 S. Rocklvell St.; Ant. česna, Į 
kasierius^ 4501 S. Paulina St.';' 
Petr,. Tiškeyič, maršalka,.. 6939, So.> 
Wašhtenaw Avė.; Antanas Česna, 
ir Ida, Rocinski, apiek. ligonių. 1

John Andronick, dabar gu
lįs Cook kriūritėš ligoninėj, 
Buvo atgabentas iš ligonines į 
teismą. Čia jis gavo ski- 
rybaš nuo žmonos.

Pasak Aridronicko, jo žriio- 
na taip sunkiai sužeidūsi jį, 
kad ligoninėj jam įteko nu
plauti koją. Kai jis buvęs li
goninėj, tai žmona gavo sky
rybas nuo jo, Androuicko.

Ale kadri pradėjo atrodyti, 
kad jis mirsiąs, tai žmona su
sitaikiusi su juo ir^trjį kartą 
ištekėjusi už jo. Bet.-kuomrit 
paaiškėjo, kid jis išliks gy
vas, tai moteris ir vėl pamri- 
tuąi jį.

Androriick mrino, kad :jo 
moteris įštekėjūši už jo antrą 
kartą tikėdamasi jo Apdraudą 
gauti. Jei Aildronicko nuo
žiūra yra teisinglr, «thi, reikia, 
pasakyti, kad jis turėjo labai 
jau .praktišką žmoną.

lyętte 24J 8, 
rcher Avė., 

4088 Archer Avė..
v__._  . 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: .Paul ;J.. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Čolumbus 
10272, A. Šąldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel.. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Mahfkaš, 2519 W. 43 St., Tel. 
Lafayette .3051; Piliečių Popierių 
Komisiją: A. Šąldukas, 4038.Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B, Put
rimas, 4536 S. Turner Avė., Tel. 
Virginią 1309.
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali. 2417 W. 43 St.

darbuotojai mato pavo-( 
epidemiškų ligų išsiplėti

mo- , . ..
Turėdamas tatai omėnčj Illi

nois valstijos senatorius Le- 
wis šeštadieitį pasiuntė prezi
dentui Roosėyel't'ūi telegramą 
prašydamas federalės pagel- 
bos Illiūojuj esant taip kritiš
ka, kad fedefalė ‘pagelba esan
ti reikalinga ūmai, tuojau.

pusseserę Kazimierų 
cienę ir švogerį < • 
seserį Juzefų 
švogerį ir giminės.

Lųidotuvėmis • rūpinasi bro
lis Vladislovas 2239 W. 21 PI.

Laidotuves ivyks antradienį 
liepos 14 d., 8:30 v. r. iš namų 
i Aušros vartų parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. o.iš ten taus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a„. a. Romano Kazlaus- 
jko . gimiąes, (kaupai ir Pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,.
'Broliui, , brolienė, 'Sesuo 
ir giminės.

. Patarnauja;. laidotuvių direk
torius Leęhavičia ir sūnūs, Tel. 

>Canal j2515^ uv.ą-i

UNITED įLlTHUANIAN. AMERI-: 
•CĄN POLITICAL,CLUB 9th WARDi 
Valdyba 1936 metams: . • . j

Pirminiųkas' ■ -Povilas Barcheąck,' 
84 .E, 10O. LP1.; {Pirmas vicęrprez.[ 
Zigmas , Kalią, 12217 'g. Halstęd. 
St.!; Antrasis vice-prez. Praųas' 
JankgUpkas, 8055 ,-S. Raoiųe Avę.;i 
Rroitokolų rašt. .Vladislovas Kri-, 
stonaitis, 10324 Indiana Avenue, 
■Rašt. pagelbininkąs. (Frank Pavi-; 
Įęnjs, 105Ž6 Lafayette Ąve? Fi
nansų rašt. V-retor Petkus, 44 E. 
104 St.; Kasierius , Ju’Įįug /Strumi
las, 11011, Michigan Ave.r Trus- 
fbištas Jonas Furgelis, .149 E. 107'

mas. Draugelis, 34 W. 104 St;. 
Maršalką 2—-Jonas Schųltz, 103251 
Indiana Avė. .
- Veikiantysis komitetas: !; . ’i
1) ,ĘrunO Petkus, 10742 J^ichUan,

Avenue. ,• 1
2) Sfanlev Misiūnas, 10409 Wal-
. lace pStręet. į ..
8) AL.Kažis, .10617 Edbrooke tav.
4j Adv; Frank B. Zalatorius, 700l 

W. .119 St. .......-
. 5) Adąlf- Rązarskis, 10621 Ed-1, 

i brooke Avę. , t 
:. Sųsinnkimai , .laikomi pasl 
kiekvieno mėneęio antradienio

LOUIS INN
Čafy Specal Alus pas mūs visados 
k veltui geri lietuviški kilhasai su 
kopūstais . ir ųžkąndžiu, o šeštadie
niais Bar-R-0 veltui. Mužiku • kas 
še$tadiėąis. ir , sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
tojų. Savininkai
LoUis ir Bernice Nfcrin-

škfai
83rd AND KEAN AVENUE

V. ORLOVĄ
Šiomis dienomiš eina Princess teatre vidūrriiiesty prie S. 

Clark ir Jacksori įdomus *Sovietų Rusijos filmos kutinys. Vei-j 
kalas 'pAimtaš iš šių dienų Rusijos gyveniriro, kuris iš pavhdi- 
hirrio galima suprasti, kad !tai febai juokingos komedijos esAm'a.j

Još turinys toks. kolek«fyvio ūkio bandagariis arba ker
džius užsimano tapti muzikaintū ir net orkestro vedėju. Bet, 
tatai jam pradžioj e nesiseka ir net keletas sykių patenka į J 
bėdą. Tuo tarpu į jį įsimyli mergina ir seka paskui jo žygius.: 
Galų gale dalykai išsivysto teigiamai, ineilė paima juos į “ne
laisvę”, jis pksidkro savo orkėstroš Vėdėjtt, o jo meilužė —J 
dainininke.

Be to, kofriedijdje būš galima girdėti pirmą kartą Rusijos' 
naujausias dainas. Orlovą, ir Lėoriid "UtiesOv, muzikantas, šio. 
veikalo svarbiausieji veikėjai.

PETRAS VENGELIaRsKAS 
su. šiuo pasauliu 
8:00 vai. ryto, 

sulaukęs Pusės am-

Pieno kainos pa 
keltos

moterį Agnieška po tėvais
Vincą ir sarčių | 

£|ną ir Sūnų Kleriką Kąsųmie- 
rų ir dukterė Albina Jonaitis 
ir žentų Kazimierų ir jų 2 i>ai- r 
kus ir duktęrę Domiąinkonę ' 
•Vienuolę, -seserį Euphemia, 
broli; Vincų , ir jo šeimų, Nort-h r 
Abirigton, tyassi., ir gimines, 
t Kūnas pašarvotas randasi 
2735 W-. 43rd St. , r

Laidotuvės .įvyks Antradienį, ' 
! liepos 14 dienus 8:30 -vai. ryto 
iš. namu,i Nekalto, Prasidėjimo . 
Patai, šv. Parapijos bažnyčią, 
kūribje .apsibus gedūling’os pa
maldos. už,,velionio siela. o iš _. 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kupinėta.

Visi, A. Ą. .Povilo Popeli gi
minės, draugai ir pažystami 
esat -nuoširdžiai . kvięČiami .da- 
lyyautii laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą. ,.

NuWe lįekamė.-... , 
Moteris, sūnūs, dukters, 
marti, žentas, sesuo ir, gim.

Pąsękoj sausros, k^iri 
vo didelius šalies plotii; 
hos fų ar kitų produktų daug-, 
menių rinkoj jau pakilė net, 
iki 50 nuošimčių, šis pakili
mas, nužiūrima, atsilieps ir 
miestuose, kai Įteks piLkti tie 
produktai krautuvėse mažme- 
nėmis. FakOnai kairios 
kiaušinių ir svies-
sto jau pąkilusios; taipjau pa
kilusios kainos ir kai kurių 
daržovių

Jaunavedžiams duoda $5.00 graži? 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei 
kslų-tuzinas $12.00.

ūrgib parapijos- -n..v 
os ųž . velionio 
bus nulydėta j 

šv. .'Kazimiero . kapines. . -•
,.;Visi a.,a. Sophia Yąndik gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai , kviečiami . čta- 1 
įyvąuti laidotuvėse įr .įteikti 
jai paskutinį patarnavimų 1 ir 
atsisveikinimų. \ ,

Nuliūdę liekame, n !
y yrąs,, motiną,,! Sęsuo, 
švogeris ir gimines. .

Pųtųrnauja. laidotuvių dir'ek- 
torius S. P.-Mažeika, Tėlefo-

, . TeL Bepublie ,8492
Crane Coal Ųo.
5332 S. Long Avė.

Chicago* I1L

1

■ MM

^ersisęyre 
liepos 1 
,1936 -m 
žiąus,; gimęs Lietuvoje Kiaulė- , 
nū kaime,. Subačios .parap. — 
.Utenos apskr., Amerikoj išgy- ! 
yęno 25 metus. Paliko, dięlelia- . 
me nuliudimę moterį Domicėlę, , 
.po tėvais Giedri ir po., pirmu 
.vyrų, Daiįidjenę, 2 sūnūs . Kazį- ’ 
■miėfą, marčia Stepumenę ir 
Feliksą,, posūni Leoną, 2 se
seris Malvina ir švogeri Kara- 
■Irunūs ir šeimynų Bronise ir 5 
švogeri Sanvai.tus ir šeimynų. < 
pusbroli Juozapų - įę pusseserę j 
Paulinų, ReibUhtienę, giminės 
ir draugus. Kūnas -pašarvotas : 
rapdąsi < 4029 S. Talmųn Avė.

Laidotuvės įvyks pąhedčli, 
liejos 13 d., 1:30 vai. po piet . 
iš nąmų i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Vėngeliaūs- 
ko .giminės, .draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti Jam paskutini patarna- * 
vima ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, »
Moteris, Sūnai ir Giminės.

. i * - .
Ląidotųvęse patarnąuja Laid. , 
Direktorius J. LiuleviČiūs, tel. 
Lafayette 3572. *

Hospital
• ■ ~ Ligonini

. ................ .......... . ..II.IRĮ llj ■■IR....ny I Į.........imi

o SVEIKATOS kli
Tonsilai išimami J 
, vaikams —
Pąlųgas ligoni- 

nėję  .......... .
Akušerija na

muose  ----—............
Medikalė egzami

nam ja 
DOUGLAS PARKį HOSTIPAL 

>1 >1900 So. Kedzie. Aye.

RumboLdt parK lietuvių !po 
LITIKOS KLIUBO 1936: metų vai 
dyba: A. Walsk:‘ 
Evergreen St., T 
J. Kuprevičius - 
Lungevičius — 
Wabansia Avė., 
3245

-----—v- kasm;;.
Tarnas Kubilius — maršalka. .
Susirinkimai įvyksta kas menesi’ 

trečiame ketvirtadieni. 1640 North, 
Hancoch St,, 8 vai. vakare.

g V,;.
■'



r. B
kartu*, su švariąusiąis ir kil
niausiais amerikonų darbuoto-- 
jais ih darbuoto jomis, kad pa^ 
gerbti atmintį moteriškės, ku 
ri pagarsėjo "visame pąsauly 
kaip kovotoja už taiką, prięš 
šovinizmą, kaip užtarėją varg 
dienio ir skurdžio. ' : i

Ruošiasi milžiniš
kam vandens kar- 

nivalui

Dr. Jonas šliupas su savo 
žmona ir šuneliu. Išbuvę du 
mėnesiu Amerikos Jungtinėse 
Valstijose, jie pereitą šeštadie
nį sėdo | švedą-Amerikos lai
vą New York o i/oste ir iške
liavo atgal į Lietuvą.

Būdamas Amerikoje, dakta
ras šliupas aplankė kuone vi
sas stambesniąsias lietuvių ko
lonijas, kur jam prakalbas ren
gė Komitetas, susidedąs iš ady. 
Kazio Gugio, Dr. A. L. Grai- 
čuno, redaktoriaus P. Grigai
čio, S. Dambrausko ir Ed. če- 
pulio. Prakalbos svečiui buvo 
surengtos Pittsburghe, Chica- 
goje, Cicero, Detroite, Grahd

Rapids, Clevelande, Philadel- 
phijoje, Baltimorėje, Scranto- 
ne, Worcester, Montello, Šo. 
Bostone, New Britaine ir Wa- 
terburyje. Be to, daktaras kal
bėjo Brooklyne.

Kai kuriose tų kolonijų bu
vo nė tik prakalbos, bet ir pri
ėmimo bankietai. Be to, sve
čias turėjo pasikalbėjimų su 
įvairiomis veikėjų grupėmis ir 
organizacijomis. Ypatingai daug 
prakalbų ir pasitarimo įvyko 
Chicagoje. Clevelande Dr. J. 
šliupas dalyvavo Bendroje Lais
vamanių Konferencijoje, kuri 
išrinko iš čikagiečių centralinį 
komitetą Etinės Kultūros Drau
gijai organizuoti.

Dr. J. Šliupo Atsisvei
kinimo Žodis

Malonus Tautiečiai Amerikoje!
Aplankęs daugelį lietuvių 

naujokynių Jungtinėse Valsti
jose ir gerokai nuvargęs, jau 
rengiuosiu” grįžti atgal į tėvy
nę. Buvo tai labai malonus ap
lankai man, o noriu tikėti, kad 
taipgi mano tautiečiams, nes 
jie mane ir mano misiją pri
ėmė su pasigėrėjimu. Man daug 
padėjo Komitetas Čikagoje; su- 
ruošdamas maršrutą, ir už jo 
pasidarbavimą čion tariu jam 
nuoširdų ačiū!

Prie progos aplankiau Pitts
burghe rengiamąjį Lietuvių 
kambarį universitatėje, kaip ir 
Clevelande lietuvių darželį. Abi
dvi įstaigi liudija, kad ame
rikiečiai giliai įvertina lietuvių 
pastangas ir darbštumą Ame
rikoje. Lankiau taipgi liet, jau
nimo parodą Čikagoje, lyginai 
kaip ir teko pasimatyti bei pa
sitarti su universitėtiškuoju 
jaunimu, susirupinusiu lietuvy
be.

Suėjau į pažintį su daugy
be liet, profesionalų, kurių tar
pe pastebėjau, kad bent 3 che
mikai užima Amerikos ben
druomenėje labai įtakingas vie
tas. Bendrai imant, gydytojų, 
advokatų, inžinierių, ir mecha
nikų skaičius labai yra padi
dėjęs, kuomi Lietuva gali tik 
pasidžiaugti.

Nežiūrint depresijos, ir nors 
lietuviai daugelyje atvejų ne
tekę yra apie 2/3 savo turto, 
vis-gi bendras jų gyvenimo į- 
spūdis yra labai geras, kuomi 
aš labai gėrėjausi.

Nepatiko man srovinės rie
tenos laikraščiuose, kurios truk
do lietuvybės plėtot}, ir todėl 
visur savo kalbose tatai pa
brėždamas kviečiau visus pa
žangiuosius susitarti ir telktis 
krūvon dėl lietuvybės meilės, 
dėl demokratybės 1 įgyvendini
mo, ir dėl kultūros . klastėjiv 
mo.

Kas . dėl Etinės Kultūros 
Draugijos reikalų, ! tai Čikago
je sukūrėme centrą, o kitose 
naujovynėse kviečiau sukurti 
kuopas, ir remti finansais Lie
tuvoje . gyvuojančiąją Laisva
manių Etinės Kultūros brau 
giją. ••

Visur daugelis užsirašė “Lai
svąją Mintį’*, einančią Kaune, 
ir čion daug padirbėjo darbš
čios musų moterys, kurioms 
skeliu nuoširdžią padėką. Vi
sur lietuviai nepamiršo atly- 
ginti man už kelionę, žinodami

mane neturtingą esant, o ir 
SLA. mane gausiai apdovano
jo, kaip padaryta tapo ir kito
se vietose. Bendrai visur bu
vau laukiamas svečias ir jau
čiausi kaip namie.

Jeigu Amerikos lietuviai į- 
vykdys tai vis, ką iš jų lupų 
girdėjau,, tai skaitysiu* savo mi
siją labai pavykusią • ir # nesi
gailėsiu savo senus kaulus pa
lamdęs. Malonu ir nuvargti, jei 
gu matosi visur didoka Lietu
vos meilė ir noras šelpti kul
tūriškas darbas.

Tad šiuomi raštų atsisveiki
nu nuo gerbiamųjų tautiečių ir 
linkiu* iš visos Širdies geriau
sio jiems pasisekimo ir laimi
kio. Pažanga tegul eina ptie- 
kyn! Su Amerikiečių pagalba 
taipgi užžibės laisvė musų var
gingoje tėvynėje. ••

Viso ,labo!
Dr. J. šliupas.

lO-VH-1936.,

Jane Addams atmin
čiai parengimas

I .
Grant parke, ten kur groja 

benas, rugpiučio 1 dieną bus 
surengtas atminčiai Jane Ad
dams mitingas. Apie tai pra 
neša Chicagos universiteto pro
fesorius Robert Morss Lovett.

Bažnytinės, darbininkiškos, 
civilės, o taipgi tautinės orga
nizacijos yra kviečiamos daly
vauti. Kai kurios tų organiza 
ei jų jau prisižadėjo daly vau 
ti. ' <■’..••

Butų gerai, kad ir lietuviai 
šiame parengime imtų juo di
desniu skaičium aktyvų daly- 
vumą. Juk ne vienam lietuviui 
ir vienai lietuvei, kai jie jau 
nebežinojo nė kur eiti, ne ką 
daryti, ištiesė pagelbos ranką 
garsioji Chiėago • įstaiga Hull 
House, kurią Jane Addams į 
steigė ir kuriai per ilgą metų 
eilę vadovavo.

Organizacijų atstovų ir pa
vienių asmenų konferencija, 
šaukiama šių iškilmių suren
gimo tikslu, įvyks liepos 15 die
ną 7:30 valandą vakare Lyon 
and Healy trobėsy adresu 64 
East Jackson boulevard.

Tokių lietuvių organizacijų 
kaip Chicagos Lietuvių Drau
gijos, Keistučio Kliubo ir kitų, 
valdybos arba atstovai rodos 
turėtų sueiti į konferenciją

Didžiausia Chicagos istorijoj 
vandens paroda bus suruošta 
Šiemet rugpiuČio - mėnesio 17- 
23 dd; Jis bus pavadinta ^‘Eže
rų Karnivalas” - 
of the Lakęs.

Kamivalo tikslas yra ątžy- 
mėti ir dramatizuoti grožį .ir 
didybę Michigan ežero pąkran 
tės, kur šimto metų bėgių in
dėnų pašiūrės pasįkęitė milži
niškais dangoraižiais, parkaįs, 
maudynėmis, sodnais ir pai
kiais visuomeniniais trobesiais.

Tais ar kitais reikalais Chi- 
cagą atlanko tu*kstančiąi ir 
tūkstančiai žmonių kasdien ‘iš 
artimesnių ar tolimesnių vįeĮų. 
Nužiūrima, kad kitūs tukstan- 
čius žmonių sutrauks į Chięa 
gą Šis arba karnivaląs. < ;

Chicagos parkų distriktas, 
karnivalo rengėjas, o taipgi iy 
mus Chicagos piliečiai ' mano, 
kad šis pirmas karnivalas, ląi-j 
kui bėgant, išsivystys į tai, 
kas dabar yra pagarsėję New 
Orleans’ė kąip “Mardi: Grącš”, < 
Passadenoj “Tournament of 
Roses”, Memphis^e “Cotton 
Festival” arba Italijoj “Carhi 
vai of Venice”. « . \

Chicagos Ežerų Karnivalas 
bus surengtas toj vietoj, kur 
buvo dalis pasaulinės parodos 
1933-34 m. Karnivalo centras 
tai Burnhąm parko ežerebs. 
VĮėtų.-; 864$ * trlty ilgio 
pąkrante bus keliems šimtams 
tūkstančių : žmonių., \ v < ; ’ 7 

štai keletas privačių organi
zacijų, kurios indėrsuoja įr ak' 
tyviai dalyvaus rengiamam kąr 
nivale; the CKįcągos AsSOcia 
tion of Čommęrcė, Statę ^tjrėąt 
Council, Chiėago \ Exix)Sitiph 
Authority,. Chicagd;.and illiiiįįs 
Athletic Clubš,; Lakę/ Michįgąn 
Yąchting Ašspęiatiph, Natipųąl 
Outboard Assoęiątįon,, alį ga
rine, Navai Reserye 
Cpast Guards and Šea Scdųts 
Units, tautinėsMr. kitokios ^fų- 
pSs. :"‘7.7’77'^

Tarpe kitų plūdes (fįoątš) 
turės šios firmos : Armour aųd 
Cempany, The Fąir, jGįėęąt 
Lakęs Dredge and D»ock Cpm 
pany, Felz Moter , Compąąy, 
Ford Motor Company, Gibbd 
Humor Icė Crėam Company, 
State Street- Council, John. R 
Thompson Company, Manhat
tan Bottling Works, o taipgi 
valdžios organizacija Federal 
Housing Administration.

Parengimo komitetan įėįpą 
eilė žymiausių ękicagię&ųž Chi- 
cagos meras Edward J. Kelly 
yra komiteto garbės pirminin
kas; p. R. J. Dunliam, parkų 
distrikto prezidentąs, yrą ben
dras komiteto ’ pirmininkas. į

Wm. Krikščiūnas iš
sisuko abi kojas

- A Čąrįiivąl

NAUJIENOS,(jhicago, fll.
Krikščiūnas ’šų* d^ugų įiepoą 
W dieną nuyą^iūdją į miesto 
roTužę, išsipetką •iąišnį ir lipą 
laiptąis žemyp. ,?i

Bet čia kitą ^nąląįteė: pa-^ 
kripei antra kė|Ū iš^ihąri- 
ha tos ko joskauliukas per tie/

: Tąaą jąū Krikščiuhąė nebe
gali • Vįšaį -pae?ti. įftidnfeą/ įdeda 
jį į ąųteiribfeiif iį jpąmža nąs 
iųo. Daktątūi atitūUo ąptiĄ W 
ją, bet ir šiandie Krikščiūnas 
yra tikrasligonis, nes guli lo
voj, ir pabitr'heįhlėš iki kpją 
sugys. /■., /

; Vieną bėdą ne' bėdą, ’ąfe> dvi 
trys tai tikras vargas.

\Vm. 1 Krikščiūno tąvernos 
naujas biznis-’ jąū atdaras ir 
biznį prižiūri baitendleriš,

■ '-^*Wftas Petras.

ENGLEW0OD. 4— WilįĮaih 
Krikščiūnas, senas Burhsidės 
gyventojas/ ir tavernos biznie
rius, pastaruoju laiku nusitarė 
perkelti savo biznį naujoh vie
ton, būtent adresu 1537 West 
63 street. Jisai jau baigė; re
montuoti bizniavietę ir rengė
si atidaryti alinę. / -

Bet liepos 8 dieną, beeinant 
Wm. Krikščiūno koja pąfcrip- 
sta į Šoną ir per kauliuką iš
sinarina. Atitaisius koją, Vin 
cas vaikščiojakrukių pasirem
damas. į ■ > _*/ i?'/

Reikia rengtis tavernos i ati 
darymui, reikia laisnis išimti.

. • • <; ■' <, >

Daleiškite, kūd' jums liusibo 
do vaikštinėti Chicagos įjąrkuo- 
sę, Apžiūrėti M i^įųzėjūs, kad 
jąs nepratę loštijgčmius ar ya- 
žiąėti vaitimis.' -i)įjefąįk|te, kad 
jus manote, jogei jums patiems 
arba jūsų vafkąips yra reika
lingesnis dalykas ką nors dirb
ti? kokiam ąteątūi' ar kokiai me- 
po šakai pratįnŲš. Tenka pasa
kyti, kad Chicagos parkų dis ' 
triktas - ir šiamė reikalą j ums 
pagelbės.. Nes jis prąktiškąi 
yrą rankdarbių ihokykla ir 
dihbtųye.

Kiekviename net inažiausįa- 
miesto' parkely jųš užtik

site kliubus arba grilpes žmo
nių — Vyrų, nioterų, berniukų 
irmergaičiįrJ^'’*’^-’'4" - v‘- 
renka kokiems^ 
biąfhš dirbti.5 Jięinš vadovauja 
patyrę instruktoriai arba jn- 
strųktorės, , Rėt JąįhpitoS čia 
neturi akademiko pobūdžio, 
neturi mokyklą disciplinos. 
Greičiau ntęiOSfeū" patarimai 
kaimynams ii^ .Uąim^fteins, ku
rią nori įdomią!' ir naudingai 
laiką praleisti, ‘‘ -klfekvienas; pri- 
sitaikydamas V?y$itlhgąi savo 
gyvenimo ąplĮhki^aĮį.

•štai kurįaih.
s^if,ęnką{: '.grą^Š/'./tedtęrų ih’: 

jąųfttipg;. kaip č^ 
tątki lįęte^kąį/;^ 

kąi<irų J. išsįuvinejiiūąs, dabini-; 
rhas. Gąlite; kopijuoti pątinkan-

■ pą-' 
datytį'į- ką 7ką? nors 
sūyo^/sūgalv^d, s^ahųotį).
• Kautų ■ ątba;; kąrpetų dirbi
nąs. čia? rasite ■ gatavus pąyyž- 
džiūs, čia galite duotuš .paV^ž- 
džiuą į’ savotišką raštą pakei
sti. Independericė, jr Gage par- 

pasižy- 
meję karpetų mSdi^ <ruj>e- 
mis. .

Audimas staklėmis. Gyvena 
ine mašinosgadynėj, tačiau 
dar daug žpioųią yra, ypatin- 
k- ■ • ■ L r'L-. . . '

net Aihęrikp^ te ., bobučių 
to ir :teeno^Į^#w Lie 
bet čia pat, 
šiandie /:ąūd|įįL ® 
staklėmis visokios staltiesės, 
rankŠluoščiai, kortines Jangams 
ir kitokie; ąudiniai. Ąustin 
,Town : Hali i it Ctpssing 
Pąrk yra < ypatingai audimo 
kliubais pagateęję centrai Chir 
■ęągoj;/-/ k:’ ’v" P ''S

Krąūtuyėse arba ir priva
čiuose namuose nę kaitą : pa- 
stėbėsite ąksępio Arba šilko 
skarą pakabįntą ant siepos. Ta 
skara nudažyta gražitf vaizdu. 
Labai gali buti, kąd ta skara 
buvo padarytą^kaip tik jūsų 
ąpieiihkėš pApko p.ataįppse ir- 
per krautuvą ?Ūr . kuriuo kitu 
kęiiu pateko į jūsų namus. Na, 
kodėl nepamėgįhti patiems ar- 
j>a; pačioms Sąnašų darbelį^ 
Chicagos parką dįštrikto įreh- 
gimai, jų mokytojai ir moky 
tojos, o taipgi klįubai, kurie 
darbuojasi parkuose šioj srity,’ 
jums nHęlirhptu? it fėltui pa 
gelbės. ‘ ’
? Dręąių siūyimaS/ Jr modelių 
padirbimas. Dar šiandie daug

• ............; . - - • • ••• . •

■ .r

moterų moka pasisiūti drabu
žius. Vienos geriau tą darbą 
jnąoką, kitos prasčiau. Chicagos 
apielinkės parkai ir čia ateina 
moterims ir* merginoms pagel* 
bon. Galima sakyti, kad kuone 
kiekviename parke yra kliubai 
siuvau, kirpėjų ir modelių dir 
bėjų. Kartas huo karto tuose 
pūčiuose parkuose surengiama 
kaip ir kokioš drabužių mode
lių pąrodoš, sakytumėt lyg di
džiulėse yidurmiąsČio krautu 
vėsė. \

O ye amatas asmenims, ku
rie turi palinkimo scenai — 
marionetų, lėlių dirbimas, sta 
tymas scenerijų, operavimas 
marionetų, etc. Tegul tai nėra 
gyvas teatras. Bet žinote ką 
— marionetes ir j iY scenos ga
li būti taipjau įdomios dirbti 
kaip ir scenos pįlho didžio tea
trui. Be to, šiuo būdų nemažai 
praktikos įgijama ir tikrajam 
teatrui pastatyti,' ypač kai j j 
štato vadinami mėgėjai, o ne 
profesiniai aktoriai.

Indų gamyba. Jau šiandie 
yra jaujos arba pečiai sody- 
hams deginti Hamilton parke 
IŠ to, kiek šis užsiėmimas ran
da apielinkių gyventojuose dė
mesio, galima spręsti, kad ne
tolimoj ateity ir daugiau to
kių pečių bus įrengta, ir gal 
he vienas lietuvis ar lietuvai
te pasidarys molio entuziastai.

(Bus daugiau)

Iš švento Antano

Gal senstame
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bell Sport, Wis., kur/ mano 
praleisti atostogų apie savai
tę laiko.

Prieš išvyksiant M. Tarutis 
Įdėjo Tavernon Berghoff alų, 
pasamdė jauną patarnautoją 
ir naujai išpitošė taverną.

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

(MRSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CL ASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimu

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinai^ pinigus ant mortfričių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
•— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

CL ASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-IUieal

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai: 

nauji arija vartoti. Cašh arba leng
vais išmokėjimais. > ,

GARFIELD STORE FIKTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St. 
u—<>

•.........  . .4-------(-------------------------------- - ■ ............ ■.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil BaksaiS 
Ii* atakom. Taipgi Štorų fikčerius del 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. reąišterius ir ice baksus. Cash 
arija ant išmokėjimo. Pamatykite 
muš pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. Statė St CALumet 6269.—o—

—o— -
NORIU PIRKTI vartota • 8x10 

jučemių Šaldytuvu su anamel fron- 
;H. 3645 So. Wallace St Praneškite 
Yards 4996 Šaukite vakarais.

čia SUS1- 
rankdar-
■ L'

gai moterų/ Suribš nėužmiršta

to ir mentf/W-tik Lietuvoj, 
ūsų Chicagoj, 
M rankikėmis

CICERO 
gal depresija musų ūpą per
daug prislėgė — tikrai neži
nau. Faktas 'betgi yra tas, 
kad musų kolonijos gyveni
mas atrodo pusėtinai pilkas 
ir apmiręs.

Todėl juo dėkingesnis esi 
žmogui šventam Antanili, mu
sų parįpijoš pdtfdnui, kurio 
“Pranešėjas* • ‘ paduoda šitokių 
perlų: 1

“Vakačijų laiku stengkimės 
sustiprinti, gaivinti ne vien 
savo kūną, bet ir savo sielą. 
Mirtis gali mus pasitikti bile. 
kurią valandą ir bile kurioj 
vietoj. Tad bukime prisiruo- 
Šę. Po mirties bus pervėlu 
ruoštis anižinasčiai. Dabar 
laikas.

“Rytoj vakare meldžiu, kad 
susirinktume! parapijos svetai
nėj visi praeito pikniko dar
bininkai, darbininkės,, gaspa- 
dihės, aukų — valgių rinki
kės ir visi parapijos komite
tai, trustisai....

“Po trumpo susirinkimo tu
rėsime ŠIURUM-BURUM. Tai 
bus PIKNIKO DARBININKŲ 
PIKNIKAS parapijos svetai
nėj. Visi darbininkai, darbi
ninkės ateikite. Ir Bulvariš- 
kės”...

Yra posakis: < išvyk gamtą 
per duris, ji sugrįš atgal per 
langą. Matyt, tas posakis tai
komą ir švetnam Antanui. Ba 
štai musų šventasis graudena: 
vakačijų laiku stiprinkite sie
lą, bukite prisirengę mirčiai, 
kuri gali pasitikti jus bile die
ną ir bile kurioj vietoj. Nes
pėja tačiau šventas Antanas 
užbaigti Šį graudenimą, kaip 
pradeda kitą: bukite piknike 
parapijos svetainėj, turėsime 
ŠIURUM-BURUM, bukite ir 
bulvariškės. '

Mirtį ir sielos išganymą taip 
sukombinuoti su pikniku ir 
ŠIURUM-BURUM tegali tik 
vienas musų patronas šventa
sis. Mes gi, paprasti žteonės, 
mandagumo dėliai arba “dip
lomatiniais” sumetimais, ven
giame maišyti tuos dalykus.

— Ne bulvariškis.,

NAMO SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Mnia narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ny 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division SL 

Tel Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

* ■ «

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Vįctory 4965
—----- - —.. -------------------

; VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street

Phone Yards 8408

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

—O—

—o--
REIKALINGA patyrusių darbi

ninku dėl darbo geležies skrapų 
yąrduose. Nuolatinis darbas.

2133 So. Sawyer Avė.
.... •- - - - --- ■ _ ■...-- --- ■ ' -----------

VYRAI dirbti i lempu dirbtuve — 
tarp 25 ir 35 metų amžiaus. Paty
rimas pageidautina, bet nėra reika
lo. Moharch Lamp Co., 2414 W. 
Cullerton. : .

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia 

^REIKAI^GA^patiy'rusiu moterų 
skudurams sortuoti. M. Gordon and 
Company. 5122 So. State Si.

REIKALINGA moteris ar mertfi; 
na lietuvė prie namų ir pagelbėti 
štorė, gyvenimas aut vietos ir gre
tas užmokestis. r-

2427 W. 45 St
-v - ——-________ i—

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN ............................... $5.25
LUMP OR EGG ..... ....................... 5.50
SCREENINGS ..............................  4.25

Jūs perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 
' —at Kedzie 3882—

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

LANDREI pagelbninkių $16.00— 
Daržovių virėjos $16.00. Cafeteria 
$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mėne
sių patyrimu $9—$12. Veiterkos
$8—$12. Fountain mergina $1(p^$15 
—Rezortų pagelbininkas $30—$100. 
Kambarys ir borda. Namu merginos, 
dišvašeriai patyrė $10. taipgi ir vy
rams darbai. *

WABASH EMPLOYMENT 
14th floor. 20 E. Jackson.

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

M. Tarutis išvyko 
atostogautiz

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

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

perkant daugiau.
SHULMISTRAS BROS.

. 4016% Archer Avenue
Tel. Lafayette 6300

For Rent
RENDON 5 kambariu flatas, vi

dus puikiai išvalytas, 1183 So. Ash
land Blvd. žema renda atsakomin- 
gai šeimynai. Tel. Haymarket 3820.

Building Moteriai
Statybos Medžiaga

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU- 

. LINES 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 8/8” 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

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

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda. .'

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

Avė. Lafayette 0074.

Financial 
Finansai-Paskolos

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

Business Chances . 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI bučernė su visais 
gerais įrengimais. Nauias elektri- 
kinis Šaldytuvas ir Show Casai. 
4053 S. Mkplewood, Tel. Lafayette 
0185.

Real Estate For Sale 
Namat-ŽemėPtrdavimūl

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

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

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

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

šeštadienį liepas 11 d, Mi- 
ką Tarutis, savininkas New 
Century tavernos, 3149 South 
Halsted street, išvyko į Čamp-

REIKALINGOS... ,
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas
patarnąvimas

Realty Co.
Prižiūrėjimas .

.4329-1
VnrHn bizniu arba mainysiu ant privatiš- žaras k<> namQ< 6826 So> Ave>

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 35th St.

PLYTŲ 3 flatis, 4 kambarių 
kiekvienas. Visi išrenduoti. Pe- 

šildomi, arti 104th ir Corliss, 
$2975. Tiktai $295.00 imo-

F. G. MAURER & CO. 
9505 Prarie Avė.

Piilman 2220

I čium, 
| kaina 
keti.

PARDUOSIU namu su Tavern




