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Sukilėliai ruošiasi didžiajam mušiui už Madridą
Mušis gali prasidėti 

dar šiandie
Bet pirmuose susirėmimuose sukilėliai li
ko atmušti. Fašistų sukilimas pasėjo dide

lę neapykantą tarp gyventojų
SU ISPANIJOS SUKILĘ- 

LIAIS, liepos 23. — Sukilėlių 
vadai yra pasiryžę viską paau
koti sprendžiamajam mušiui už 
Madridą ir^ arba kovą visiškai 
pralaimėti, ar laimėti visą Is
paniją. šio sprendžiamojo m ilg
šio galima tikėtis rytoj.

Trokai pilni reguliarių ka
reivių, fašistų ir monarchistų 
traukia visais keliais į pietus, 
linkui Madridp. Kartu jie ve
žasi artileriją ir kulkosvaid- 
žius^ o virš sukilėlių skraido 
jų lėktuvai, atlikinėdami žval
gybos darbą.

šiaurinės sukilėlių armijos 
vadas gen. Emilio Molą perkė
lęs savo štžjbą į Burgos, 135 
m. į šiaurę nuo Madrido.

Tikimąsi, kad mušis ištiks 
Guadarrama kalnuose^ 37 m. 
nuo Madrido, jei Abent7 valdžios 
kariuomenė .paeitų jjpekyn ir 
bandytų sulaikyti sukilėlius ant 
kelio, dar nepasiekus tų kal
nų.

Šiaurinės Ispanijos sukilėliai 
tikisi sulaukti pagelbos ir iš 
pietų, nors tokiai pagelbai vil
ties nėra, nes ir pačių sukilė
lių žiniomis, pietinės Ispanijos 
sukilėliai yra atmušti ir stu 
miami valdžios kariuomenės.

Navarre, turtingų ūkininkų 
provincija, vieningai dedasi prie 
fašistų. Kiti palieka darbą lau
kuose, įrankius ir dagi pakin
kytu^ arklius ir nueina su fa
šistais, kad galbūt niekad dau
giau nebesugryšti. Visoj kitoj 
Ispanijoj ūkininkai yra labiau 
suskurdę ir noriai dedasi prie 
liaudies fronto armijų.
Valdžios armija eina pasitikti 

sukilėlius; juos atmušė.

MADRIDAS, liepos 23. — 
Ispanijos valdžia paskelbė, kad 
sukilę fašistai liko su dideliais 
nuostoliais atmušti palei einan
čius į Madridą kelius.

Valdžios kariuomene eina Za- 
ragoza keliu pasitikti einančią 
linkui sostinės sukilėlių armiją. 
Valdžia tikisi laimėti pilną per
galę.

Vidaus reikalų ministerija 
skelbia apie didelius pasiseki
mus valdžios jėgų, kurios bu
vo pasiųstos išblaškyti sukilė
lius įvairiuose miestuose, mie
steliuose ir kaimuose visoje 
Madrido apielinkėje.

Prie žygiuojančių prieš su
kilėlius valdžios jėgų prisidėjo 
ir skaitlinga darbininkų mili
cija.

Pats Madridas yra lamus, 
kavinės ir sankrovos atdaros 
Maistas reguliariai pristato
mas.

Valdžia yra susiorganizavu
si apsigynimui militariniai ir 
politiniai. Ji turi didelę armi
ją. Pačioje sostinėje milicija 
gabiai išdalinta miesto apgy
nimui, kad išlavinti kareiviai 
galėtų pasiliuosuoti mūšiams 
kitose vietose.

Politiniai, premiero Jose Gi
rai Pereira kabinetas suorga
nizavo specialius komitetus 
valdyti septynias rytines pro
vincijas, su sostine Valencijoj. 
Tie rytų komitetai, reikalui 
esant, turės lygias galias su 
nacionale valdžia.

Paskelbta, kad mūšiai tebe
sitęsia Mellila, Morokko. Ten 
darbininkai paskelbė dviejų 
dienų generalinį streiką ir mie
stas yra be duonos.

Valdžia mano, kad pietinės 
Ispanijos sukilėliai turės grei
tai pasiduoti. Daug žmonių žu
vo -vakarykščiame mūšyje už 
Toledo.

Sukilėliai bombardavo 
Anglijos laivą.

CASABLANCA, Mbrokko, 1. 
23. — Ahglijos torpedinis lai
vas- Whitėhall šūviais nuvijo 
Ispanijos sukilėlių lėktuvą, ku
ris bandė bombarduoti laivą. 
Anglų laivas atvežė aliejų iš
tikimam valdžiai laivynui Tan- 
gier uoste ir už tą "buvo ap
šaudytas sukilėlių lėktuvo.
Fašistų sukilimas pasėjo tarp 
gyventojų didelę neapykantą.

LISBON, Portugalijoj, liepos 
23. — Dabar einantis Ispani
joje “sukilimas yra daug rim
tesnis, negu visi kiti buvę su
kilimai. Mūšiai kainavo nesu
skaitomą daugybę gyvaščių, 
bet dar baisesnė yra ta neapy
kanta, kuri, dėlei sukilimo, iš
kilo tarp fašistų ir valdžios jė
gų-

Jau dabar iš visų žinių yra 
aišku, kad karą seks atgieža 
ir kad nugalėtąjam nebus tei
kiama jokio pasigailėjimo. Vis
kas rodo, kad sukilimas turės 
susmukti. Bet jeigu sukilėliai 
kokiu nors budu laimėtų, ta:. 
kova turės tęstis iki galutinos 
pabaigos, nes' darbininkų mili
cija niekad nesutiks gyva pa
siduoti fašistams.

Tą rodo ir sudarymas specia- 
lio valdžios komiteto rytinei 
Ispanijai. Tam komitetui vado
vauja seimo pirmininkas Bar- 
rio, kuris priklauso dešmiąjam 
kairiųjų valdžios sparnui. Į ko
mitetą įeina ir keli kiti minis- 
teriai. Komiteto sostinė bu*s Va- 
lencia. Jau dabar yra aišku, 
kad jei Madridas butų paim
tas, ar Madrido valdžia liktų 
izoliuota, tai Ispaniją valdys 
šis komitetas iš Valencijos.

Ateinančios iš abiejų pusių 
žinios rodo, kad valdžia yra pil
na pasitikėjimo 'nugalėti suki
lėlius, ypač kad lakūnai pasi
liko su valdžia ir daro didelių 
nuostolių sukilėliams, visur 
juos blaškydami ir bombarduo
dami jų airportus.

Tikroji padėtis Ispanijoje 
yra labai neaiški ir žinios prieš
tarauja. Bet kiek galima nu
statyti iš gatfnamų žinių, suki
lėliai veikia 21-noj provincijoj.

“PARODŲ KARAS” TEXASE

Dallase ir Fort Worthe dabar( vyksta dvi parodos paminėjimui Texas valstijos šimtmečio su
kaktuvių. Paveikslas parodo “antrosios” parodos atsidarymą Fort Worthe. Ją veda Billy Bose”, 
X Y. uBroadway” impresarijus.

Vatikanas sudrau- 
siąs kun. Coughlin 

už politikavimą

VATIKANAS, liefras 23. — 
Vatikanas esąs labai nepaten
kintas Amerikos fašistų vado 
kun. Coughlin veikimu ir ke 
tina jį sudrausti. Bet laukia 
dar pirmiau atvykstant Detroi
to vyskupo, iš kurio tikisi gau
ti tikslesnių žinių. Ypač Vati
kanui nepatinka aštrus kun. 
Coughlin puolimai prezidento 
Roosevelto ir taipjau neteisin
gi to kunigo citavimai papos 
ekonominių enciklikų. Tam ku
nigui busią patarta būti “dau
giau kunigu4, o mažiau politi- 
kierium”.

Kun. Coughlin atsiprašysiąs 
prezidento ir klausysiąs 

Vatikano
DETROIT, Mich., liepos 23. 

— Kun. Coughlin savo laikraš
ty Sočiai Justice išspausdins 
atvirą .laišką prezidentui Roo- 
seveltui, kuriame jis atsipra
šys prezidento už kalbą, ku
rioj jis prezidentą išvadino 
“prigaudinėtoju ir melagium’\

i •

Kun. Coughlin taipjau pa
reiškė, kad jis ištikimai pildy
siąs visus Vatikano įsakymus 
ir jeigu tasis jį sudraus, tai 
jis paliausiąs, savo politinį vei
kimą ir sustosiąs laikęs kalbas 
per radio, nes jis pirm visko 
esąs kunigas ir turys savo vir
šininkų įsakymų nuolankiai 
klausyti.

BERKELEY, Cal., liepos 23. 
— Leon D. Heath, 90 m., ci
vilio karo veteranas, buvo pa
bėgęs iš savo namų. Surastas 
už 2 mylių nuo namų jis pa
sisakė buvęs užpykęs už tai, 
kad sūnūs neduodavęs jam už
tektinai pinigų išleisti.

(Viso Ispanijoje gi yra 50 pro
vincijų). Bet daugely provin
cijų sukilėliai tik veikia, tečiaus 
tų provincijų nėra užvaldę. Pa
tys sukilėliai prisipažysta, kad 
jie valdo tik 28 žymesnius mie
stus. Niekurie tų miestų gal 
vėl pateko į valdžios rankas.

Austrija paliuosavo 
iš kalėjimų nacius

---------
VIENNA, ’ liepos 23. — Au

strijos valdžia, einant Austri
jos-Vokietija susitarimu, pa
skelbė visuotiną amnestiją na
ciams ir paliuosavo juos iš ka
lėjimų ir nuo policijos priežiū
ros. Amnestija liečia apie 10,- 
000 kalinių.

Vokietijos ambasadorius von 
Papen gi paskelbė, kad Vokie
tija nebeteiksianti jokios pa
gelbos naciams ir neremsian- 
ti jų kovos su Austrijos vald
žia, nes Vokietija į vidurinius 
Austrijos reikalus visai nesiki- 
šianti.

Mušeika nušautas; 
19 streikierių areš

tuota
TALLADEGA, Ala., liepos 

23. — Po vakarykščio susirė
mimo prie Samoset Cotton 
Mills tarp kompanijos mušei
kų ir streikierių, kuriame še
rifo padėjėjas Bryant liko nu
šautas ir 17 žmonių sužeista, 
šiandie valstijos milicija areš
tavo iį9 žmonių. Atvykusi mi
licija atsteigė tvarką ir niekam 
neleidžia prie dirbtuvės rink
tis.

Areštuotųjų vardų neskelbia: 
ma. Negi nedaroma jiems jo
kio kaltinimo.

CHICAGO, — Lėktuvui nu
kritus Evergreen kapinėse ir 
susidaužius, liko užmuštas Ru
dy Galiną, 32 m., 6110 South 
Wood St. Jo draugas iššoko pa
rašiutu ir išliko sveikas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, vėsiau.
Vakar 2 vai. “po piet, tempe

ratūra Chicagoje buvo 9,0°.
Saulė teka 5:35, leidžiasi

8:18. '

71 m., bet dar nema
tė radio ir auto

mobilių
BINGHAM, Utah, liepos 23. 

— Trys vienišai didelėse cen- 
tralinės Utah dykumose tik da
bar patyrė apie buvimą radio, 
automobilių ir krutamu jų- pa
veikslų.

Būrys Utah sportininkų, ku
rie nuplaukė klastinga Salmon 
upe — “upe, iš kurios niekas 
negryšta”, kalnuose surado vie
nišus — moterį ir vyrą, kurie' 
gyveno ūkyje, o dar už 30 my
lių — seną Alaskos aukso ieš
kotoją.

Pasak ekspedicijos vado Dr. 
Frazięr, tasis žmogu‘s gyvena 
mažoj bakūžėj ant augštos uo
los. Jis yra Parrott, 71 m., gy
vena gi jis ten vienišu jau 38 
metai, su niekuo nesusižinoda
mas ir nieko nežinodamas kas 
per tuos 38 metus pasaulyje 
įvyko. Jis nėra girdėjęs apie 
radio, automobilius, muvius ir 
kitus dalykus, kurie atsirado 
paskesniais laikais.

Kai automobiliai 
susiduria

EFFINGHAM, III., liepos 23. 
—- čia susidūrė trokas su* pa- 
sažieriniu automobiliu su ne
paprastomis pasėkomis:

Abiejų automobilių vairuoto
jai tik lengvai susižeidė. Au
tomobilius liko veik visai su
daužytas, o išėjęs iš kontro
lės trokas nudaužė dvi gaso- 
lino stoties pumpas, užsidegė 
ir apvirto prie garažiaus, ki* 
ris taipjau užsidegė. Garaže 
buvo trys trokai. Bet juos pa
sisekė išgelbėti tuo, kad gara
žo savininkas vienu tų trokų 
smogė į užpakalinę sieną ir 
pramušė skylę, per kurią iš
vežė ir kitus du trokus.

ADA, Okla., liep. 23.—Miss 
Baucey Prince, 33 m. likd už
mušta ir lakūnas Budeli liko sun
kiai sužeistas jų lėktuvui nu
kritus jo tėvo ūkio kieme.

AAA PIENO KO
DEKSAS NEKON- 

STITUCINIS
Valdžia negali nustatyti pieno 

kainų, nusprendė Bostono fe
deralinis teisėjas.

BOSTON, Mass., liepos 23.— 
Federalinis teisėjas Brewster 
pripažino nekonstituciniai pa 
taisytą dalį AAA akto, kuris 
liečia pieno u‘kių ir kainų kon
trolę.

Teisėjas pripažino, kad fede
ralinė valdžia negalinti nusta
tinėti kokią kainą ūkininkams 
privalo mokėti už pieną Bos 
tono pieninės ir kaip jos tą 
pieną ir Smetoną turi parda 
vinėti.

Uždraudė cituoti 
Hitlerį

BERLYNAS, liepos 23. — 
Pradedant nuo šiandie visuose 
raštuose ir knygose uždrausta 
cituoti Hitlerį, be leidimo ir 
patvirtinimo partijos literatui 
ros komiteto. Kiekvienas raš
tas, kuriame cituojamas Hitle 
ris, tūri būti pirmiau paduo
tas^ patvirtinti partijos komi 
teini. ■

Hitleris yra tiek priplepėjęs 
ir jo kalbos tankiai viena ki 
tai 'prieštarauja, kad patiems 
naciams ‘darosi nesmagu, kada 
jo kalbos cituojama.

4 žuvo susidūrus 
traukiniams

OGEECHEE, Ga., liepos 23. 
— Mažiausia keturi žmonės žu
vo susidūrus dviems pasažie- 
riniams traukiniams, žuvusieji 
yra abiejų traukinių inžinieriai 
ir pečkuriai. Taipjau keli trau
kinio darbininkai liko sužeisti. 
Iš pasažierių sunkiau sužeistų 
nėra.

Mirtis už traukinių 
katastrofų

MASKVA, liepos 23. —Sto- 
ties viršininkas Volkov liko ra
stas už susidaužymą birž. 22 
d. traukinių prie Karumskaja 
ir tapo pasmerktas mirčiai. “11 
kitų žmonių, liko nuteista įvai
riam laikui katorgom Toje trau
kinių nelaimėje žuvo virš 50 
žmonių. * I

Vienas plaukia per 
Atlantiką

NEW YORK, liepos 23. — 
Francuzų avantiūristas Marin- 
Marie pats vienas išplaukė per 
Atlantiką 40 pėdų motorinėj 
valty, 18 lonų įtalpos. Jis ti
kisi pasiekti Franci ją į 20 die
nų.

1933 m. jis yra vienas per
plaukęs Atlantiką maža buo 
rine valtimi į 65 dienas.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
23. — Po ilgos ligos čia ligo
ninėj pasimirė pirmas Ameri 
koje oro pašto lakūnas Earle 
L. Ovington, 56 m. Jis buvo 
gimęs Čhicagoj.

JUODASIS LEGIO
NAS NUŽUDĖ DAR

7 ŽMONES
Tie septyni žmonės esą palai

doti pelkėje ties Pinckney, 
Mich., sako vienas legionie
rių.

DETROIT, Mich., liepos 23. 
— Juodojo Legiono budelis 
Dayton Dean, kuris jau prisi
pažino gelbėjęs Juodąjam Le
gionui nužudyti du žmones, da
bar prisipažino, kad pelkėse 
ties Pinckney, Mich., randasi 
palaidoti cTar septyni to Juodo
jo Legiono nužudyti žmonės. 
Tai neskaitant to, negro, kurį 
legionieriai nužudė tose pelkė
se vien “dėl smagumo”.

Valdžia ketina pelkę nusau
sinti ir lavonus suieškoti.

IŠ LIETUVOS
JUROS VANDENŲ ŽVEJYBA 

GEGUŽĖS MĖN.

KLAIPĖDA. — šiemet ge
gužės mėn. juros vandenyse 
sugauta 269,580 kg. žuvies 72,- 

vertės. Iš viso šiemet 
sausio — gegužės mėnesiais ju
ros vandenyse sugauta~~žuvies 
656,227 kg. Vertės 188,459 li
tus, (pernai sugau'ta 987,949 
kg. už 203,156 litus). Baltijoo 
juroje Palangos rajone sugauta 
100,130 kg. žuvies už 15,019 
litų. Klaipėdos rajone 25,900 
kg. už 11,670 litų ir Kuršių 
įlankoje 143,550 kg. už 45,625 
litus.

ATVYKĘS I ATLAIDUS NU 
SKENDO NEVĖŽYJE

KĖDAINIAI. — VI. 29 apie 
9 vai. besimaudydamas Nevė
žyje, netoli Vilainių malūno nu
skendo ūkininkas Pranas Krik- 
štanavičius, 28 mt. amžiaus iš 
Dotnuvos.

Jis buvo atvykęs į Petro ir 
Povilo atlaidus Apytalaukyje ir 
svečiavosi pas pažįstamus. Iš
ėjęs iš ryto, prieš pusryčius, 
drauge su kitais pasimaudyti, 
apie 6 m. nuo kranto ėmė skę
sti ir šauktis pagalbos. Vienas 
kartu besimaudydančių bandė 
gelbėti, bet išsigandęs vos pats 
išsigelbėjo. Toje vietoje Nevė
žio gylis siekia 4—5 m.

Lavonas tebuvo surastas po 
5 valandų. Skenduolį laidoti iš
sivežė jo brolis Krikštanavi- 
čitfs, Dotnuvos polic. nuovados 
viršininkas.

PABRANGO JAVAI

MARIJAMPOLĖ. — Vietos 
rinkoje žymiai pabrango javai. 
Už miežių centnerį dabar mo
kama 9 lt. (aukščiau 6), už 
kviečių centnerį 12 lt. (auks 
čiau 8). Rinkoje javų dabar 
būna mažai. Labai daug pri- 
vežama braškių. Jų kaina že
ma —— 10——15 et. litras.

TOKIO, liepos 23. — Tyfu- 
nas perėjo Kyushu salą, užmuš
damas 4 žmones, 6 sužeisda
mas, 30 namų sugriaudamas ir 
4,000 namų apardydamas. Pa
sigendama 30 mergaičių, ku 
rios lipo į kalną ties Naga
saki.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
dais Prigavo Carne

gie Plieno Darbi- !
ninkus

Darbininkai kaltina savo atsto
vus už pasidavimą bosų hd- 
rahis; Carnegie šiaušia karš* 
čiai.

• Kaip vi-CARNEGIE, Pa. 
sur, taip ir pas mumis tie ne
labieji karščiai neapsakomai 
kankina žmones. Skaitome 
laikraščiuose, kad įvairiose vie
tose žmonės net miršta nuo 
kaitros. Pas mtfs, Carnegėj, to
kių dalykų dar nepasitaikė. Gal 
čia žmonės tvirtesni ir karš
čius gali geriau panešti.

Su tuo gal ką ftots bendro 
turi faktas, kad Carnegie yra 
klonyje, tarp dviejų kalnelių, 
nameliai neperdideli ir žmonės 
ne taip susigrūdę kaip didmie
styje. Kaip negalvosi, mažuo
se miesteliuose yra daug pato
giau gyventi negu didmiesčiuo 
se. žmonių sveikatai saugiau. 
Bet darbų ir organizacinio vei
kimo atžvelgiu — beveik visai 
prastai.

2,000 dirba Superior Steel 
Corp.

čia randasi viena didžiulė 
plieno liejykla, Stfperior Steel 
Corporation, kur dirba suvirs 
du tūkstančiai darbininkų. Dar
bas neapsakomai sunkus. Kar 
šta. Liejykla gamina įvairias 
plieno dalis automobiliams ir 
kitus reikmenis.

Darbininkai, kurie dirba prie 
karšto plieno gauna nuo 8 iki 
9 centų už toną, bet kiti tos 
liejyklos darbininkai, kurie dir
ba prie atvėsusio plieno gan- 
na nuo 47c iki 50c į valandą.

Dirbtuvė dabar dirba pilną 
laiką visas 6 dienas į savaitę 
ir trijais atvejais po 8 vai. 
Sakoma, kad turi dideliuos už
sakymus iš Rusijos. Darbinin
kai didžiumoje lenkai, Ukrainai 
ir rusai.

dar ttepasibaigu's, ir net nepra
šius jau pakėlė algas.

Ant galo, dirbtuvė priėmė 
daug naujų darbininkų, bet ne 
vietinių. Privežė iš kur tai to
kių janUtį vyrukų, kurie ne
atrodė vyresni Už “sėhbol boi- 
sus’\

Liepos 12 di unijos Vadai su
šaukė mitingą ir įsakė visiems 
darbininkams dalyvauti. Sako, 
mitingas bertaininis ir busią 
išdalinti ženkleliai. Darbininkai 
turėjo sumokėti po 75c mėne
sinių dttoklių ir dar po $1.45 
“Benefit Insurance”.

Visi nariai sutraukė į mitin
gą, kalbėdami, kad bendrovė 
žada net ir vakacijas su atly
ginimu duoti darbininkams.

Grūmoja streiku.
Mitinge viršininkai perskai

tė Sutartį su darbdaviais. Iš 
jos pasirodė, kad kompanija 
pakelia algas 3%. Tai išgirdę, 
darbininkai šukelė didžiausį 
triukšmą, kad jie nesutinka su 
tokiu pakėlimu ir eis į štrei* 
ką. Unijos vadai bandė mal
šinti sUsirinktfeius, aiškindami, 
kad su streiku nieko bepada
rys, nes sutartis jau padary
ta ir užtvirtinta ir, be to, dirb
tuvė užpildyta darbininkais.

Po mitingo darbininkai su
prato kodėl buvo paleistos kai* 
bos apie 15% pakėlimą.

Carnegiškė.

SLA. Jubiliejinio

Nuomones
S.-Š. Pittsburgh, Pa., SLA. 101 

kp. delegato V. Burdulio 
nuomonė.

“Pakels Algas”.
Dirbtuvėje yra suorganizuo

ta unija, Amalgamated .Assp- 
eiation of Iron, Steel and Tin 
Workers of North America, 
Lodge No. 171, kuriai vadovau
ja darbdaviams ištikimi “fron
tai” ir kompanijos šnipai.

Keletą savaičių atgal po Car
negie pasklido gandai, kad su 
liepos 1 d. liejykla pakels vie
niems darbininkams algas 
15%, “pieęeworkeriams” — 
ant tono. Unijos kontraktas 
firma baigėsi birž. 80 d.

Tokias žinias girdėdami apie 
algų kėlimą, etc., darbininkai 
džiaugėsi ir ramiai, be per
traukos dirbo. Galvojo, kad bo
sai geraširdžiai ir kontraktui

Jūsų Reporteris turėjo pasi
kalbėjimą su SLA. 104 kp. de
legatu V. Btfrduliu apie SLA. 
jubiliejinį seimą. G<erb. Ėur- 
dulis įstojo į SLA. 9 metai at
gal, nuoširdžiai darbuojasi or
ganizacijai ir šiame jubilieji
niame seime dalyvavo pirmą 
kartą kaipo delegatas.

Užklausus jo nuomonės apie 
seimą, atsakė, kad jam patikę 
seimavoti. Patikus Seimo tvar
ka, kuri daug kuo skyriasi nuo 
paprastų draugijų susirinkimų, 
ir iš seimo tvarkos galima daug 
ko pasimokinti. Tik jam btfvę 
sunku orientuotis SLA. gero
vės reikalais dėl tos paprastos

priežasties, kad jisai dar tik 
“grinorius” buvęs šiame seime. 
Jei, girdi, turėsiu laimės daly
vauti kitam seime, tai geriau 
mokėsiu orientuotis.

Paklausūs kas jam nepatiko 
SLA. seime, jisai atsakė taip:
~ Pirftiiaušia man labai ne

patiko tie delegatai, kurie ima 
balsą kalbėti, bet kai kalba, tai 
nė patys nežino ką jie kalba. 
Tokių delegatų kalbos tik var
gina kitus delegatus ir trukdė 
seime darbuotę.

Kitas dalykas, sako delega
tas, tai man baisiai nepatiko 
balsavimo kortelių lupimas iš 
rankų ir draskymas, kaip kad 
Gegužis darę. O už vis bjau
riausia atrodė kai kurių poli 
tikiė'rių šeimininkavimas tarpe 
sėdinčių delegatų. Viešai bal 
suojant, tiesiog nebuvo galima 
taip balsuoti, kaip tavo sąžinė 
diktavo. Jei kėli ranką už tą 
pusę, kuri tau išrodo geriau, 
tai, žiūrėk, šalia tavęs sėdin
tis kitas delegatas griebia tau 
už rankos ir traukia žemyn. 
Stebėtina, kad seime niekas 
prieš tokį moralį terorą neke
lia protesto.

Tokiai padėčiai esant, sako 
p. Burdulis, viešai balsuojant 
susilaikydavau nuo balsavimo.

Nemalonų įspūdį darė ir pa
šėlusiai geros akys nekuriu de
legatų. Pavyzdžiui, sesijos per
traukoj ar vakare' išeisi kur, 
tuoj ir apspinta tave geri ta
vo draugai,' kartais net nepa
žįstami. Ima mokinti kaip bal
suoti, kieno įnešimai geri, kie
no negėri. Pasitaikė, kad ir 
miegoti savo kambary nakties 
metu nebuvo laiko, arba tie
siog negalima. Nakties metu 
mutsų tie žymieji veikėjai at
einą į- kambarį ir^yėl mokina, 
kaip teikia balsuoti?* kaip rei
kia laikytis sesijose. ^Tet gal
va pradėdavo skaudėti nuo vi
sų p’ainokinimų ir patarimų.

Jautiesi žmogus, kad tu vi
sai nieko neišmanai; tik tie 
žymieji 'veikėjai viską žino, o 
daugiau niekas.

Nors aš nėsu joks veikėjas 
ir save tokiu nesistatau, bet
as visgi žinau, kas gerai, o kas 
negerai yra SLA. — SLA. 104 
kp., delegatas Reporterį užtik
rino.

— Mano supratimu — p. 
Burdulis sako — butų geriau'- 
sia, kad SLA. seimuose suva
žiavę delegatai nebūtų verčia
mi vienaip ar antraip balsųo 
ti, bet kad turėtų laisVą pasi
rinkimą: jei td įlttip balsuo
ji, negu tavo -įratf&ak kad į 
tave hėbutų žiūrima kaip į ko
kį vilką. į(
. Tačiau gerb. Burdulis susi
laikė nut> įvardijimo tų veikė
jų, kurie taip smarkiai darba
vosi praeitam SLA. seime, dė- 
liai žmonių priežasčių. Bei 
Naujienų skaitytojams ir bu
vusiems seimo delegatams tur
būt nereikia aiškinti, kas sei
me balsus medžiojo.

— Reporteris.
(Bus daugiau)

Iš Draugijų Veikimo
SOttO PITTSBURGH, Pa.— 

Ateinantį sekmadienį, liepos 26 
d., Lietuvių Mokslo Draugystė 
rengiasi prie savo išvažiavimo, 
kuris įvyksta Lietuvių Ukėj 
(Lithuanian Country Club). 
Tai yra gražiausia vieta pik
nikams ir išvažiavimams.

Netik viskas yra rengiama 
patenkinimui svečių ir viešnių 
laike išvažiavimo, " bet Lietuvių 
Mokslo Draugija pasirūpino, 
kad šiame išvažiavime galėtų 
dalyvauti ir tie, kurie neturi 
savo mašinų. Ji yra susitarus 
su busų kompanija, ir tie, ku
rie neturi savo mašinų, galės 
važiuoti busais nuo LMD. sve
tainės ir nuo Lietuvių Piliečiu 
svetainės iš South Sidės da
lies. Tie patys bursai ir parveš 
namo.

Dalyvaukim LMD. išVažiavi 
me visi.

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

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

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 

. Insurance Corporation, Washington, D. C.
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa

tion of Chicago randasi labai patogioj vietoj,
2202 WEST CERMAK ROAD, 

skersai Metropolitan State Bank
Simano Daukanto Federal Savings aiid Loan Associa

tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais.

Paskolos darbios nuo 5 iki 15 metų.
Namų savininkai reikalaujanti morgičių, vi- 

sados kreipkitės i ,

'Itederal Savings
LOAN ASSOCIATION
Of CHICAGO

2202 West Cėrmak Road
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

. . • 1 , I •

Laidotuvių Direktoriai

DONT
NEGLECt

... v * * ■ r ■ ' A •

A CO1D

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
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aMbuLaNce patarnavimas diena ir naktl
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse^

X F. BADŽIUS
668 West 18th Streėt Phonė Ganai 6174

po 
3c 
SU

The 7 
Kraft 

Cheese

Sergantiems patari
mas Dykai 

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

Virš 25 metų toj pačioj vietoj. 
Nė atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, hera priedermių.

Dlt. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

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

i ****■»■»*«■« i r—

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterolė nėra VIEN TIK 
mostis; Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 mėttiš. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, mirsiu ir 
vaistininkų.

rteiv-desigrtnow in 
Swankyswig glasses I

• Sparkling glasses štrewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acųuainted 
with all seven

- of the delitious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetižers.

Stop 
Itching 
f Skili

■ Į     J... 4.■ . N   .  i.l.

ŠIOS SAVAITES

Exlra Bargenai
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS

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

r  '.i • ;>..4 V ; Vi - 'A. i. =■ < • • :• i . . - . • . A ■  1. j

I J ZOLP1646 VVest 4 6th Street ’ * Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR ŠUNUS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullihan 5703

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avėhue Phones Yards 17414742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd PlaOe Pliones Ganai 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canai 2316

r''-b • , ’j 71 .•...’jjz.i 4 S’ A ■ > ■  ■. ...______________________________________ _

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanika Avehufe Phone Yards 1138

-------------   — . ----------- , t , t i- :    

J.LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Pboiiė LAfayette 8572

Xfež4Jint6. fcb&Wn ' O lWlerVin6š— 
Žemo arreit palengvina skausmus nuo 
fttfoelhltia ItltaCiJ4 nuo Ečžemoft. sistib- 
gų ir panašių odos nėaveikttiiiu. Tef 26 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Švarus Ir saugus vais
tas prašallilimtii Odos iritidjų. Užger
tas Good Housekeeping Bureau. No< 
4874. 85c. 60C. ii* $1. ViM vaistinin
kai Užlaiko.

žemo
FOR SKIN IRRITATiON

ROOSEVELT 
FURNITUREęo:

2310 West
Roosevelt Road

tel. Seeley 8760

A. MASALSKIS
8307 Lituaflica Avenue Phone Boulevard 4189
— j   : :  j  i T ■ i J' - ■* • - t- V '    ■ ■■ * "

' A. PETKUS '
1.410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

.....     ..m ■ I  j i.................................... II       I I... ■ ■■ma.l.u. ........................... UI |,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT|
YARds 1741—1742

" 1 F. EUDEIKIS

rengiasi prie metinio išvažia
vimo rugpiučio 9 d., kuris įvyks 
visiems gerai žinomoj vietoj 
Adomo Sodne, Castle Shannon, 
Pa< ! Uililil

Lietuvių Balsuotojų Lygų 
visados būdavo linksmi ir 
skaitlingi metiniai išvažiavi
mai. šiais metais rengiamasi 
išvažiavimui su didžiausiu stro- 

(Tasa pusi. 8-čiam)

Dvigubas Cellophane į- 
vyniojimas apsaug Oja 
Old Golds cigaretus nuo 
drėgmės, sausros ir dul
kių.

PITTSBURGH, Pa. — Lie 
tuvių Balsuotojų Lygos irgi

AKUŠERĖS

Phone Canai 6122
Dr. b. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. CalifOrnia AvehU 

Telefonas Republie 7868

K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauja ųrio 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterim* ir mer
ginom* patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartie*.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4681 SOUTH ASHLAND AVENE 
Re*< 6515 So. Rockwell S|. 
Telephonhi Renublic 9728

LOVIAI
Gydytojai ii Dentistai

Amerikos Lietuvį* Daktaru 
, . . Draugijos Nariai.

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

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

Tel, Seeley 7330
• Namų telefonas Brunswick 9597

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ftfisas 

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

Rezidenciją 
3407 Lowe Av*. Tel. Yards 251B

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Saredo* ir 
Pėtnyčio* 6 iki 9. 

Telefonas Canai 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6783 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Ofisu Tel. Boulevard 591S 
kez. Tel. Victory 2348
Dr, Bertash

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

Ofiio valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 :M 
NndAlinmiii o»<ral satartL

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedėlioiiiis nuo 10 iki 12 

3313 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi pheal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas <645 SO. ASHLAND AVK. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj parak sutarimą.
Ofiso Tel.: Boalejard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.
TeL Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Saikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PH YSICIAN-S URGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Rahdolph St.

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

SHTSPECIAIRTA1

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuri* 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo. 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisombs. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nėdelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi* akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Pheiiė Boulevard 7589

—£—4---------------- i I____________________________ _ ■

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tėl. Yšrd« 1829
Pritaiko Akiniu*

•Kreiva* Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St 

kaihph* Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedeliofiiis nuo 10 iki 12 vai diena.

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSlClAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building 
Suite 208 

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* Ilga*, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau« 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canai 3119
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segai
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

_____ ________DOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 1 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. , . ..

Phone MlbWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso f blandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pileti 

7 iki 8 vai NedU. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone PLAZA 24M

OFISO

Ofiso TęL Dorchester 5194 
Rėz. TsL Dretel 9101 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku. Vaik* Ir visi 
chrdniikb ligų.

Ofisas 6850 Stoney leland Avė.
Valandos: 2—4. 7-—9 Vai. vak. Neda

liomis Ir šventadieniais lt—12



VALTĖS EŽERU KARNIVALUIPittsburgh’o Naujienos

THE WASHER THAT HAS

Narė,

Tel. Boulevard 4705

LARGE 
BALLOON 
ROLLS

Cleve 
paren

4 SPRING 
SUSPENSION 

WRINGER

ABC 
MOTOR 

SWITCH

NEW 
MODERN 
DESIGN

GOODNEGS, 
i v/s/or^oeCL 

uives 
TMEttE?

ABC 
FRENCH
TYIi 

AGITATOR

ABC 
INSTANT 
TOUCH 

RELEASE
ABC 

FINGER FIP 
CONTROL

< ABC A

PRECI.SION 
GEAR 

MECHANISM

r ABC
LARGEST 

CAPACITY 
PORCELAIN 
l TUB

r ABC > 
CONVENIENT 

TUB 
COVER 

SUSPENSION

suin-
SLA

\M41LE 
AT

/- *ac > 
' ALUMINUM 
e POSITION 

STREAMUNED 
< VVRINGER j

ABC 
FINGER 
TOUCH 

CLOTHES 
FEEDER

GO?
J BUTs ' 

WL4O, 
THREW 
TUOSE 
TERRISLE 

ROCKS 
DONNN 
UPON 
US?

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

Old Golds yra Dirbtu- 
vės-Šviežumo cigaretai 
—švieži kaip tik išėję iš 
mašinos dirbtuvėje.

»■

Del Akiu suerzintų nuo Saules, 
arba Dulkių, vartokite keletą jašų Mu 
rine,

' \MEL_1_, L-
1'bA

t THAxb4KFUL_
7 \NE
{ auu COQo
i’l| CUlMQEQS

Truputis įspūdžių iš SLA 
jubiliejinio seimo

Sausaidiškis turi pasakyti p. 
Kerėplai, kad lenkai duomina- 
vo bažnytinėj valdžioje ne tik 
pinn 40 metų, bet ir po šiai 
dienai dominuoja, ne tik čionai 
Jungtinėse Valstijose, bet ir 
pačiam Ryme, pas patį popie-

Jei p. Kerėpla pirmą kartą

i ©e 
seSSice

Preferred by, 
millions 

to mayonnaise

pasitikėjimas” yra

I ZXb4 
FO.IBNII 
tmecle 
mljt- 
TC2.ZXxyEL.Ej2S \NHO ZKC2.E UD&T
J LTS T C LUKAS 
4LN4O N4ZXK& 'VOLJQ.Sei_X/ĖS 
att NOME.

Keletas Minčių Apie 
Clevelando Jau

nuolius

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! e

ir rankovgalių, išplauna per keletą minu
čių laiką, be atskiro rankų trynimo.

Dabar jus galite džiaugtis tuo švarumu, 
BALTA drobe išsiplauna ABC budu . . . 
namuose sveikiausiomis sąlygomis, didžiau
sia laiko, pinigų, sveikatos taupa ... dra
bužių ... ir drabužių investmentų . . . 
Pirm negu pirksi bile kokią skalbyklą pa
matykite naująją ABC One-Fifty-Six . . . 
Tai didžiausi Skalbyklos Vertybe bet kada 
pasiūlyta. /

Dabar parsiduoda nauja žema kaina — 
mažas įmokesnis, patogiausi rakai bet kada 
pasiūlyta.

Telefonuokite, kad dykai pademonstruoti.

S. S. PITTSGURGH, Pa. — 
Kunigų “Draugo” Pittsburgho 
skyriaus dvasiškas rašytojas 
Kerėpla parašė neva atsakymą 
Sausaidiškiui dėl dapildymo šv. 
Kazimiero istorijos, kuri buvo 
aprašyta Pittsburgho Naujieno-

Dar žodis dėl šv. Kazimiero 
parapijos istorijcs

laisvamaniškų ’ knygų, bet nė 
katalikiškų laikraščių, ir nepa
sistengia susipažinti su tokiais 
faktais, kurie jau visiems yra 
gerai žinomi. —Sausaidiškis.

turi pakankamai pasipirkę ban 
ko šorų 
sprendžiamas pagal dolerių ver
tybę, o ne kaip kitaip. Jei tik 
pečkuris butų turėjęs pakan
kamą krūvą dolerių, tai ir jis 
butų galėjęs gauti Šėrininkų 
pasitikėjimą ir likti banko di
rektorium, nežiūrint kad jis 
yra pečkuris.

Musų lietuviški prabaščiai, 
kurie yra suorganizavę lietu
višką banką, tūli dar ir po šiai 
dienai tebėra, to banko direkto-

Tur bu*t ir paprasčiausi para- 
pijonai žino, kad banko direk
toriai lieka išrinkti tie, kurie

Tačiau visi žinome, kad ban- 
kos yra organizuojamos ne ko
kios ten labdarybės tikslais, bet 
pelno ir pasipelnimo sumeti
mais. Kas imasi banko organi
zavimo, tai ir pats tikisi pasi
pelnyti. Be to, pradedant banką 
organizuoti reikia turėti pa
kankamai ir dolerių.

tasai menamas 
ne kur kitur, 
p. Kerėplą, ir

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

Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

tytojus
“šliuptarniai”, nors pats ge- j norėtų žinoti, iš kokios laisva 
riausiai žino, kad tose . mušty- maniškos knygos apie tai skai 
nėse dalyvavo ne kas kitas, kaip' tęs Sausaidiškis.
tik kunigų auklėti parapi jonai 
ir parapijonkos. Kurie apie 
šliupą, ir Šliupo darbuotę nie
kuomet nieko nebuvo girdėję, 
tie ir po šiai dienai yra ištiki
mi parapijonai, vienos ar kitos 
bažnyčios.

Kerėpla bando lošti durnelio žiu

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition 

....... . . VejoL
Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

(Tasa iš pusi. 2-ro)
pumu. Pamarginimui progra
mos bus lenktynės tarpe storų 
moterų ir vyrų, tarpe jaunų 
moterų ir vyrų ir tarpe mažų 
berniukų ir mergaičių. Laimė 
jusiems bus duodamos dova 
nos.

Bus ir kitokių pamarginimų. 
Rengkimės iš anksto dalyvau
ti tame išvažiavime.

— Koresp.

• H®

Sensacingoji nauja ABC One-Fifty-Six 
Heavy Duty Skalbykla . . . turi daugiau ver
tingos apsaugos ir patogumo savybės negu 
bile skalbykla bet kada padaryta ... tai 
tikrai, “Pasaulio Didžiausi Skalbyklos Ver
tybė!” Padarytą, kad duoti metų metams ne
trukdomą patarnavimą . . . Tai skalbykla, 
kuri turi “VISKĄ”.

ABC skalbykla One-Fifty-Six plauna dra
bužius sniego BALTUMU, nes turi ypatin
gą franeuzų typo Agitator Washing Prin- 
ciple . . . plauna drabužius prie viršaus taip 
gerai kaip ir dugne švariai ir BALTAI . . . 
Net ir labiausiai suteptos dalys kalnierių

Viena iš valčių arba pludžių, kurias Chicagos narkų dis- 
triktas būdavo j a Didžiųjų Ežerų karnivalui. Kami valas įvyks 
Burnham parke (buvusios pasaulinės parodos vietoj) nuo rug- 
piučio 17 iki rugpiučio 23v d. šios plūdės .kartu su komercinė
mis ir tautinių grupių plūdėmis sudarys vandens paradą. Plū
dės bus vienos žymiausių karnivalo papuošimų ir įdomybių.

Norėtųsi paklausti clevelan- 
diečių, kur yra jų tas tiek iš
garsintas jaunimas. Atvažia
vus iš mažo miestelio, kur la
bai mažai lietuvių tesiranda, ir 
dalyvaudama SLA. jubilieji
niam seime, nusistebėjau*, kad 
ten, kur tiek daug lietuvių ran
dasi, taip mažai jaunuolių da
lyvavo šeiminiuose parengi
muose, o ypatingai jaunuolių 
vakare. Musų miestely randasi 
tik apie 18 šeimynų ir nedau
giau kaip 75 ypatų iš viso, bet 
galiu užtikrinti, kad į musų 
parengimus daugiau1 susirenka 
lietuvių jaunimo, negu 
landė pėr visus seimo 
gimus.

Taip kalbėdama turiu 
Clevelando vietinį lietuvių jau
nimą.

Kas yra, kad jaunimas ne
pasirodė savo parengime? Kur 
gi dingo tas “Jaunuolių Vaka
ras”, kuris buvo tiek daug 
garsintas ?

Nežinau kas galėtų apie tai 
geriau paaiškinti: ar Seimo 
Rengimo Komisijos nariai, ku
rių žinioje buvo visi šeiminiai 
parengimai, ar patys jaunuo-

Argi jaunuoliams reikia pa
siduoti tokiems “suaugusiems”, 
kurie patys nežino ką jie vei
kia? Jei jie norėjo peštis, te
gul pešasi, bet jaunuolių va
karą reikėjo stu’mti pirmyn iš 
visos spėkos. Rodos, SLA. turi 
Jaunuolių Komisiją, kuri irgi 
galėjo būti naudinga rengimui 
jaunuolių vakaro. Kodėl nebu 
vo tartasi su Jaunuolių Komi 
sija? Gal Jaunuolių Komisija 
nereiškia daugiau nieko, kaip 
tik vardą?

Tikiuos, kad sekamam SLA. 
seime Scrantone, Pa., Scranto
no jaunimas geriau pasirodys 
ir veiks sutartinai su Jaunuo
lių Komisija ir daugiau 
teresuos vietinį jaunimą 
reikalais.
— Senos Jaunuolių Kom.

r]ai. Tas geriausia įrodo, kad 
jie daugiau rūpinasi dolerių, 
negu parapijonų dusių gany
mu. Ir jiems daugiau rupi že
miški “marnasčiai”, negu dan
gaus karalystė.

Bet parapijonų. akyse kuni
gai bando nusiduoti pavargė
liais ir neturtingais, kad leng
viau butų kaulyti dolerius ne
va Dievo garbei, r Tai ir yra to
ji priežastis, kad p. Kerėpla 
plusta Sausaidiškį už parašymą 
teisybės.

<3 TAUPYTO PINIGUS UŽ- 
EiSr TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

U. S. Government ištaiga. F. S. and L. Ins. 
m' C°rP’ apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00 

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom Ą°/o

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

t'u-l- mioe 
THie 
ROPE.
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.Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH )

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

tflth the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrae- 
tive. In business life aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of įaufts.

Unfortunately everybody cuffera from thirf 
Offenaive condition at aome time or other— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth 
bnuh is the cause of moat casea. Decaying 
teetb and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv nighL

Listerine halts fermentation. a major cause 
of odors. and overcomes the odors themsdves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
*dli not offend others.

If you value your job and your frlends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, SL Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
*halitosi$ with LISTERINE

Kai dėl muštynių šv. Kaži- rolę aiškindamas, kad- jis tik 
miero bažnyčioj, tai p. Kerėp- pirmą kartą girdįs, jogei baž-japie tai sužinojo tik iš Pitts- 
.a bando įtikinti “Draugo” skai- nytinė valdžia buvus lenkų'burgho Naujienų, tai pasirodo, 

buk muštynes sukelią įtekmėj pirm 40 metų. Jisai kad jisai ne tik neskaito jokių

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alaus dėl parių, Pikhikų ir išvažia- 
virilų. Turime kas koki nqrės. Pristatom i namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas. ' 

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

Kerėpla už vardija savo raš
tą : “Pittsburgho Laisvamanio 
Sausaidiškio žioplumas”. Bet 
paskaičius tą Kerėplos raštą 
pasirodo, kad 
žioplumas yra 
kaip pas patį 
štai kame: Kerėpla, negalėda
mas atremti nė vieno Sausai
diškio paduoto- fakto apie šv. 
Kazimiero parapiją, bando bent 
pagražinti juos arba perstatyti 
kitokioj šviesoj, kad jie butų 
šiek-tiek malonesni paprastiems 
parapi jonams.

Pirmiausiai Kerėpla prisipa
žįsta, kad praeity kunigai neva 
vargą vargdami organizavo lie
tuvišką banką ir banko direk
toriais liko. Banką organizavę, 
t id pagelbėti lietuviams įsigy
ti nuosavybes, o banko direk
toriais kunigai tapę todėl, kad 
šėrihinkai pilnai' pasitikį kuni
gais.

Matote koks didelis kunigų 
“pasišventimas” lietuviams, kad 
jie net lietuvišką banRą suorga
nizavo, ir šėrininkai taip jais 
pasitikėjo, kad juos išrinko di
rektoriais.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy. »

Entered as Second Clas* Matter 
March 7th 1914 at the Poat Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
I1L Telefonai Cauai 8500.

BAŽNYČIA ESANTI “NEITRALĖ” Tai kada bus karas
Kontr-revoliucionierių sukilimui Ispanijoje užsitę

sus ketvertą dienų, Vatikano oficialis organas “Osser- 
vatore Romano” įdėjo pareiškimą, kad katalikų bažny
čia nesanti suinteresuota nė vienos šalies pergale tame 
pilietiniame kare.

Iš to aišku, kad Vatikanas numano, jogei Ispanijos 
sukilėliai neturi vilties laimėti.

Niekas netiki, kad klerikalizmas nesąs suinteresuo
tas pilietinio karo likimu Ispanijoje. Ispanija yra pasku
tinė Romos katalikų bažnyčios tvirtovė. Bet katalikų 
bažnyčia niekuomet nebuvo vien tik religinė organiza
cija. Ji visur, kur tik gali, stengiasi paimti savo kon- 
trolėn valstybę. Šituo tikslu kunigai daugelyje šalių tu
ri suorganizavę “katalikiškas” arba “krikščionių de
mokratų” partijas ir katalikų veikimo centrus. Tos or
ganizacijos atkakliai kovoja prieš bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės ir prieš atskyrimą mokyklos nuo bažny
čios.,

Ispanijoje, kol buvo monarchija, katalikų dvasiški- 
ja buvo valdantysis luomas kartu su bajorija. Ji tenai 
per šimtmečius susikrovė milžiniškus turtus, pasistatė 
begales puikių trobų ir sukurė nesuskaitomą daugybę 
visokių įstaigų. Dauguma Ispanijos mokyklų buvo pa
rapijų, vyskupijų ir bažnytinių ordinų rankose.

WISCONSINO DARBININKAI Už FARMEfilŲ- 
DARBININKŲ PARTIJĄ

Savo metinėje konvencijoje Wisconsino Darbo Fe
deracija nutarė remti nacionalinę farmerių-darbininkų 
partiją tokios rųšies, kaip kad siūlo organizuoti Minne- 
sotos gubernatorius Floyd Olson.

Bet Wisconsino federantai abejoja, ar tokia parti
ja galės būt suorganizuota visame krašte dar šiais me
tais. Iki lapkričio mėn. rinkimų laiko jau nedaug, ir 
nauja partija nesuspėtų supažindinti su savo tikslais 
darbininkų ir farmerių mases, idant jos balsuotų už jos 
kandidatą į prezidentus.

Reikia tad manyti, kad Wisconsino valstijos darbi
ninkai šiemet atskiro kandidato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus neturės.

KUN. COUGHLINO IŠSIŠOKIMAS

Visas šitas kunigijos turtas turės, žinoma, tekti 
respublikai, jeigu Ispanijoje įsigalės žmonių valdžia.'Tai 
žino labai gerai Ispanijos klerikalai ir jų viršininkai 
Vatikane. Todėl nėra mažiausios abejonės, kad jie vieni 
ir antri labai trokšta, kad butų nuversta demokratinė 
Ispanijos vyriausybė. Vargiai galima abejoti, kad da
bartiniame Ispanijos generolų sukilime klerikalai eina 
ranka už rankos su kontr-revoliucininkais. Pačioje su
kilimo pradžioje kai kurie Amerikos korespondentai 
nurodė, kad tikroji to judėjimo jėga tai — “galingas 
politinis klerikalizmas”.

Bet Ispanijos sukilėliams nesiseka. Respublikos vy
riausybė ima viršų ant maištininkų. Taigi dabar kleri
kalai bando, užsiginti savo talkininkavimo Ispanijos mo- 
narchistams ir fašistams. Jie bijo, kad valdžia, apsidir
busi su maištininkais, paims klerikalus už keteros ir pa
darys galą jų užgaidoms kartą ant visados.

Kalbėdamas townsendiečių konvencijoje Clevelande, 
žinomas “radio kunigas” Charles E. Coughlin, iš Det
roito, labai piktai atakavo prezidentą Rooseveltą. Jisai 
ne tik smerkė Roosevelto politiką, “naująją dalybą”, 
bet išplūdo patį prezidentą, vadindamas jį “melagium” 
ir “double-crosseriu”.

Matyt, kad daugelis žmonių tokiais kunigo plūdi
mais pasipiktino ir pasakė jam, ką jie mano apie jo “iš
kalbingumą”. Girdėt, kad jį išbarė ir jo vyskupas. Taigi 
dabar pranešama, kad kun. Coughlin savo laikraštyje 
“Sočiai Justice” įdės atsiprašymą dėl savo neprausta- 
burniayimo. _. _ _ . _ ' _ 4 K _

UbafcyH* kalnai
Chicagoje — paltus

Metanui .......    ' $8.00
Pusei metu —.......—--------------4.00
Trims menesiams 2.00
Dviem menesiams .............------- 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —.................—-----  8c
Savaitei —......——------------- 18c
Mėnesiui  ----------------75c

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoj, 
pažint

Metams .... . $5.00
Pusei metų_____ _ ____ —. 2.75
\Trims mėnesiams______ -— 1.50
Dviem mėnesiams «___ -—— 1.00
Vienam mėnesiui _ _______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams..... ..................... .... ... $8.00
Pusei metu  ------------------------4.00
Trims mėnesiams_____ ____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

AMNESTIJA HITLERININKAMS AUSTRIJOJE

Austrijos fašistiška valdžia, tarpininkaujant Mus- 
soliniui, neseniai padarė “taiką" su Vokietijos Hitleriu. 
Pastarasis prižadėjo gerbti Austrijos nepriklausomybę, 
o Austrijos valdžia sutiko nepersekioti “nacių”, jeigu 
jie nekels maišto prieš valdžią.

Šitos taikos rezultate Austrijos valdžia dabar pa
skelbė amnestiją dešimčiai tūkstančių politinių kalinių. 
Iš kalėjimų bus paleisti hitlerininkai, kurie dveji metai 
atgal bandė padaryti Austrijoje perversmą ir užmušė 
kanclerį Dollfussą.

Bet Austrijos kalėjimuose yra ir tūkstančiai social
demokratų, kurie sukilo vasario mėnesį 1934 m. prieš 
Dollfussą, kuomet šis,v pagal Mussolinio įsakymą, suma
nė panaikinti krašte konstitucinę tvarką ir įsteigti fa
šistišką diktatūrą. Ar bent dalis tų neteisėtai įkalintų 
socialdemokratų atgaus laisvę, tikrų žinių nėra.

(Pabaiga)
Visiems gerai žinoma, kad 

Etiopijos teritorija gyvai yra 
užinteręsuota Anglija. Anglija 
nieku budu neleis Italams vi
siškai įsigalėti Viduržemio ju
rose, nes ji viena nori būti ju
rų karalaitė. Dabar tai tik tik
ros prasidės derybos dėl nuga
lėtosios Etiopijos, čia tai glu
di gal busimo didesnio karo 
užuomazga. Ar drįs Italai vi
sai atvirai susipykti su Angli
ja? Ar drįs Italija ginklu Ang
lijai pasipriešinti. Anglija nėra 
taip šauniai ginkluoja, gal ita
lai net turėtų drąsos pulti' ang
lus, ypač dabar karo pasiseki
mais padrąsinti... o jei dar kas 
nors iš šalies pažibintų, tai pas 
italus visai daug drąsos atsįį 
rastų. Bet italai gerai žino, kad 
nors anglai silpnai ginkluoti, 
bet Britų imperija ne vien tik 
ginklais galinga.

Anglija ir Italija
Be to, Italiją Šitas karas vi

sai gerai ’ finansiniai išsėmę. 
Nors mihtarmiar^’jT’dabar su
stiprėjo, bet firiaiifeinis pajėgu
mas visai susilpnėjo. O be to 
reikia dar ir tai iš akių nepa
leisti, kad juk etiopus daugiau
siai nukariavo askarai, tai yra 
tie patys Abisinijos gyventojai, 
tik italų modemiškais ginklais 
apginkluoti. Italų tikroji armi
ja čia greičiau ėjo karo lauko 
žandarų pareigas ir sau kitų 
nuopelnais 'vainikus pynė. Tai 
buvo aiškiai matyti iš italų ka
ro lauko pranešimų, kad dau
gumoje dalyvavo čiabuvių ka
riuomenės dalys. Kaip italų ar
mijai sektųsi susidūrus su kita 
lygiai moderniškai apsiginkla
vusia armija, tai didelis klausi
mas. žinome, kad didžiojo karo 
metu italų armija nėra puikiau
sia save atsirekomendavusi.

Išvada gali būti tokia, kad 
italai visokiais budais prancūzų 
padedami taikysis su anglais. 
Anglai tikrai karo nenori, tai 
reikia laukti, kad jie taip pat 
darys nuolaidų. Ir labai galimas 
daiktas, kad anglai eksplotuos 
italų nukariautas Abisinijos da
lis, o italai jas valdys...,

Vokiečių akys nukreiptos 
į rytus

Dabar tenka kalbėti apie Vo
kietiją. Jos norai, palinkimai 
visiems gerai žinomi. Jie nepės
čiomis, ne'važiotais nori į rytų 
lygumas per Lietuvą važiuoti, 
bet tiesiog raitais joti. Tokioje 
dvasioje net pradžios mokyklų 
mokiniai išmokomi. Bet kol 
kas vokiečių rankos yra labai 
striukos. Dalykas tas, kad jie 
turi tik vienų metų pamoky
tus kareivius. Atseit, atsargos 
taip kaip neturi. Kavalerija, 
kuria pasiryžę į rytus garbin
gai žygiuoti, taip pat nėra to
kioje išvaizdoje kaip privalėtų 
būti. Neturi dar pakankamai 
išmiklintų ir gerų arklių. Lie
tuva nespėjo tiek jų užauginti, 
kiek jiems dabar reikia. Preky
bos kad ir nėra su Lietuva, bet 
iš Lietuvos jų armijai arkliai %

aplinkiniais keliais supirkinėja
mi.

Taigi šitas vokiečių armijos 
gyvenimo apystovas turint gal
voje taip pat tenka abejoti, ar 
vokiečiai įtuoj pasiryžtų j di
desnį karą įsivelti. Jie taip pat 
lygiai kaip irJaponija, dabar 
mėgins ramiu budu sudaryti 
sau didesnę erdvę, kad turėtų 
kur įsibėgėti, ir iš kur karui 
reikalingus žmones imti. Todėl 
numanu, kad jie visokiomis 
gudrybėmis mėgins įsigalėti 
Austrijoje. Provokuos čekų vo
kiečius, kad čia jų tarpe sim
patijų turėjus ir kad karui iš
tikus jie, vietoj čekų, 'vokiečių 
armijon stotų.

Provokavimas
Taip pat lygiai jie provokuos, 

ką jau ir daro, Klaipėdos kraš
to gyventojus, kad ir čia sau 
reikiamus lizdus turėti. Tai vis 
vokiečių artimiausių dienų po
litikos planai., O tuo pačiu lai
ku jie atsidėję ruošis dides-
niems karo žygiams.

Pasilieka lepiai. Bet šitie ga
li biiti kieno ijbrs pavedami tik 
didžiam karui sukurti provoka
toriais. Kiek jie dabar yra 
ginkluoti, kiek jie turi dabar 
armijos jau daugiau nepajėgs 
įsigyti ir turėti. Viskas kas čia 
tik buvo galima, viskas sudėta 
karo reikalams.

Bet karui provokatoriško nu
siteikimo čia pakankamai yra 
ir kiekvienu momentu jis vie
šai gali pasirodyti.

Tai visa tai suglaudus tenka 
pasakyti, kad bent už metų ki
tų didesnio maštabo karo ne
tenka laukti. Aišku, mažesni 
išsišokimai 'visai yra galimi, 
bet jie negaįi būti ilgi ir gali 
turėti tik vietos karų pobūdžio.

Dėl nacių nėra Europoje 
ramumo

Tos šlykščiausios reakcininkų 
grupės, kuri paskendusi savo 
asmens reikalų siaurame ego
izme ir pro kuriuos žiuri j vi
są pasaulį. Jie viso gali išsiža
dėti, gali visa atiduoti, bet tik 
jų asmeninis biznis eitų, kad 
tik butų socializmo dvasia vi
same užgniaužtą.

Europoje bet kurioje šalyje 
reakcijos išgyvendinimas be na- 
cionalsocializmo Vokietijoje su
gniuždymo visai nėra galimas.

Ir fenais, kur normaliai vei
kia parlamentai, kur gyvuoja 
koalicinės vyriausybės ir kur 
net tas vyriausybes sudaro so
cialistai, jie savo tikros progra
mos negali vykdinti, jie kartais 
net priversti visokių represinių 
priemonių stvertis; štai pavyz
dys, kad ir Čekoslovakijoje įs
tatymo priėmimas dėl draugi
jų uždarymo ic-kovai sil sveti
mų valsty&nf žvalgybininkais.

Demokratijos padėtis
Reikia, manyti, kad ir SSSR 

režimas žymiai butų švelnes
nis, jei jie neturėtų akivaizdo
je Europos centre šėlstančią

žinoma, čia visi tie spėliojimai 
daromi tik išeinant iš dabarti
nės valstybių susidariusios vi
duje santvarkos. Visai kitas 
vaizdas tarptautiniuose Santy
kiuose atsirastų, jei demokratija 
pradėtų Europoje staiga atsi
gauti. Pirmiausia tai jau Vo
kietijoje tuomet pranyktų mili- 
tarinė dvasia ir jos kaimynai 
tuoj laisviau atsikvėptų. Euro
poje militaristinę dvasią dabar 
sėja beveik tik išimtinai vokiš
kas nacionalsocializmas. štai 
dėlko sektų, kad visi nuoširdus 
karo priešininkai lygiai tokiais 
turi būti nuoširdžiais ir hitleri
ninkų priešais.

Nacionalsocializmas dabar vi
sur nerimastį sėja, visur ver
čia žmones ginkluotis ir kiek
vienu momentu būti karui pa- 
siruošusiems. Hitlerizmas tai 
yra piktoji Europos valia nie
ko gero žmonėms nesiūlanti. 
Hitlerizmas tai yra tasai pikt- 
šašis kuris kad ir sveikame or
ganizme atsiradęs sukelia ne
malonų skausmą, Hitlerizmas 
tai yra* tasai grybelis, kurie 
įsiveisęs, augmenijoje naikina 
jos sveiką orgąniznią.

Hitleris yra tikrasis Europos 
reakcijos įkūnytojas. Jis aklas 
Europos reakcionierių įrankis.

IEŠKO AIRP0RTO PADEGĖJŲ

ERIE, Pa. —■ Policija ieško padegėjų, kurie buk padegę Erie airportą trumpą laiką atgal, su
naikindami daug aeroplanų ir hangarų. Gaisras kilęs keliose vietose vienu laiku.

tik dėlto, kad juos bendra Eu
ropos reakcininkų grupė prie
šakyje su vokiečių fiureriu vi
same provokuos. Dalini demo
kratijos Europoje laimėjimai 
šiandien beveik nėra įmanomi. 
Jei sunkiai demokratinis reži
mas galimas įgyvendinti dides
nėse valstybėse, tai ką jau čia 
bfekalbėti apie mažesnes, o ypač 
jaunas valstybes. O tikrosios 
demokratijos įsigalėjimas neša 
visam pasauliui taiką, ramų 
gyvenimą, bent tuomet karo 
šmėkla dingtų ir valstybės, tau
tos ramiu keliu mėgintų rišti 
visus kilusius nesusipratimus.

O dabar kol kas tenka sek
ti, žiūrėti, stebėti kaip reakci
ninkai ginkluojasi, kur ir ką 
žada pulti ir kartu reikia budė
ti, ruošti, jiems kumštį, kad rei
kalui ištikus nebūtum begink
liu užpultas. -

Reikia visiems dėti pastan
gas, kad visos tos valstybės, 
kur reakcija viešai negali gal
vos pakelti, kur ji yra sudrau
sta, kad tos valstybės sueitų į 
glaudesnius bendradarbiavimo 
santykius, kad jos sudarytų ap
sigynimo sutartis. Rodos, jau 
toksai ratas darosi, štai SSSR 

reakciją.
Reikia laukti, kad busima

Prancūzijos kairioji vyriausybė tampriai pradėjo bendradar- 
taip negalės visumoje savo pa- bjauri su ’ Prancūzija, prie jų 
žadėtos programos vykinti vien šliejasi Čekoslovakai ir visa ei-

ARTINASI PLIENO AUDRA

lė kitų didesnių ir mažesnių 
valstybių, tame skaičiuje ir 
Lietuva. Štai dėlko reakcinin
kų įrankis Hitleris toks yra di
delis šitos sutarties priešas, štai 
dėlko jis nori ją išardyti. Tai 
ne vien tik Hitlerio užsimoji
mas, tai visos Europos reakci
jos darbas. —Parą Bellum.

Reikalaukite “NAU
JIENAS" ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.
Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rėk* 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.



KORESPONDENCIJOS

Serga Viktoras Kązaitis METU SENUMO*.

MOTERYS

Nemunas,

usar
Padarome Visiems Greitai

uz

šmo
teliai

lietuvis 
Ražaitis,

NATHĄN
KANTĘR

- Kiek 
Chica-

East Chicago Lie
tuvių Mažai, Bet 
Draugijų Tai Turi

Nežinomas Piktada- 
ris Clevelande 5 Žino- 
nems Nukirto Galvas

Dabar visos paeiliui rengia pik
nikus; Sekmadienį Amerikos 
Liet. Piliečių išvažiavimas.

dėlto, 
aujienos

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos 
Tikietus

Skelbimai Naujienose 
duoda nau 
kad pačios 
yra naudingos.

Policija surado kelturių vyrų ir 
vienos moteriškas kūnus be 
galvų.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Kon vertus
Plakatus

Jau galite gauti naują, padidintą, ir 
pagerintą

1O0O lapelių 
volelis .......

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, ete.

visuometžemAs kainas
Va!

TEL. HARRISON 0751

NAUJIENOS
1739 S, Halsted St 

CHICAGO. ILL.

šeštadie- 
7:30 vai. va-

Liepos 16 
senų chicagietę

jį atlankius, prašė pranešti pus
broliui ir draugams, kad jį at
lankytų. Jįs randasi kambary

Laikraščiams nėra
- parduodami Tar

dau-

M. Dundulienė Gyve 
na Michigane Drau 

gų Užmiršta

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Chicagos Lietuvių Dramos 
Dabuotoja Turi Mažą Ūkį 
Hari, Michigane.

CLEVELAND, Ohio. — Cle- 
velando policija ir detektyvai 
sujudę ieškoti bepročio žmog
žudžio, kuris nepilnai me<tų bė
gyje nužudė penkis žmones, nu- 
kirsdamas jiems galvas.

Paskutinė auka buvo rasta 
Clevelando East Sidė miškely
je, kelios dienos atgal. Nežino 
policija kas žmogžudis, nežino 
nei kas yra nužudytasai, Todėl 
dabar su didesniu užsidegimu 
negu pirmiau briaušiasi per vi
sus kriminalistų ir įtariamų 
žmonių rekordus ir fotografi
jas, bandydama kur nors už
tikti misterijos siūlų.

Nužudytojo kūnas buvo nuo
gas. Gulėjo Ant žolės, o Už ko
kių 10 pėdų riogsojo galva ir 
pas jos sukrauti dumblinoti rū
bai. Runas atrodo, žmogaus apie 
40 metų amžiaus. Rūbai buvo 
nuvilkti ir nuo kitų aukų, fcp? 
rios buvo rastds praeityje.

Viena iš jų buvo moteriškė, 
Mrs. Florenęe rSawdey Poįiila,

EAST CHICAGO, Ind. — 
Nors šioj apielinkėj lietuvių 
gyvena netaip jau daug, bet 
organizacijų turi nemažai. Ir 
jos gyvuoja neblogiausiai. Yra 
Amerikos Lietuvių Piliečių Pa- 
šelpinis Kliubas, Moterų Pašęl- 
pinis Kliubas, SLA kuopa; kita 
kuopa Harbore, Pasilinksmini
mo Pašelpinis Kliubas ir Baltos 
Rožės Politikos ir • Pašelpos 
Kliubas. O, kiek tų draugijų su 
šventųjų vardais, tai nei nesus
kaitysi. Jų čia neminėsiu, nes 
Šventieji gali įsižeisti atsiradę 
laisvam laikraštyje.
Siuntė delegatus į Clevelajidų.

Orui atšilus visos organizaci
jos rengia piknikus.

Keletu savaičių atgal Baltos

Jo biznio vieta randasi adre
su 5132 So. Pachard Avė., Cu- 
dahy, Wis.

Giminės ir draugai yra prašo
mi jį atlankyti taip greit, kaip 
galima. —-Zenon Jucait s.,

Rožės Kliubas surengė piknikų, 
kad sukelti pinigų pasiuntimui 
delegatų j Clevelando Demokra
tijos Kongresų. Delegatais bu
vo Bartkus ir Burke. Piknikas 
pasisekė ir davė pelno.

Kitų piknikų vėliau surengė 
Pasilinksminimo Pašelp. Kliu
bas Black Oak dųrže. Visi gra- 

‘ “ j. Yra malo
nu žiūrėti, kad visi bendrai, 
draugiškai linksminasi ir sugy
vena.

“Ir prie tųnciaus ir prie 
rožančiaus”

Nors daug vietos lietuvių 
priklauso prie organizacijų, bet 
yra daug tokių, kurie nėra jo
kių draugijų nariais. Kai kurie 
iš jų priklausė, beit kaip tik 
ne po jų noru dalykai ėjo, tai 
tuoj špiovė į organizacijas ir 
išėjo. Dabar tie atskalūnai sek
madienius praleidžia prie pi- 
naklio. žinoma, to < negalima 
drausti, nes žmogus turi turė
ti laiko ir prie “ta^ciatis ir prie 
ražančiaus”, bet juk laikų yra 
galima praleisti daug smagiau.

Kodėl jie nesusipranta ir ne
prisirašo prie kurios nors drau
gijos? Nelaimei įvykus draugi
ja yra visuomet naudinga.

Sekmadienį* liepos 26 d. yra 
^engiamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo piknikas lenkų 
tautiškam darže, prie 4926 
Wegg Ave„ Ę, Chicago, Ind.

East Chicago, Harboro, Ham- 
mond, Harvey ir kitų vietų lie
tuviai yra kviečiami atsilankyti 
į piknikų ir praleisti SU mumis 
kelias linksmas valandas.

Pradžia 2 vai, po pietų. Kvie
čia EOšt Chicago Rliubieč iai.

TW»' !'!■»* 
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rai - 
savo
tikrinau p-nių Dundulienę, 
kad grįžęs Chicagon matysiu 
“Naujienų” vedėjus, dr bus pa
sirūpinta, kad “Naujienas” siu-

Vienintėlis vietinis 
biznierius, Viktoras 
sunkiai serga. Randasi Colum- 
bia ligoninėj Milwaukee, Wis.

Liepos 16 d., t. y. . pereitų 
ketvirtadienį, buvo padaryta 
pavojinga operacija. Ligonis 
jaučiasi silpnas.

P-as V, Kaltis ilgus metus 
yra gyvenęs Chicagoj, turi pus
brolį Bridgeporte gyvenantį ir 
daug draugų it* pažįstamų, Man

Smagu pažymėti, kad p-nia 
Dundulienė yra ne jauna sa
vo amžių, bet fiziniai ir proti
niai dar gana stipri. Linkiu 
senai lietuvių visuomenės dar
buotojai dar daug ilgų metų 
pagyventi — būti sveika ir 
stipri.

P-nios M. Dundulienės ant
rašas: 615 Courtland St., Hart, 
Mich.

sunegalėjau 
tos padengti negaliu 
jieiui’’ negaunu, 
gyventi be “Naujienų 
žinau kas darosi Chicagos lie
tuvių gyvenime. Bet kų da
rysi, kaip yra taip turi būt ge-

■ baigė p-nia Dunduliene 
nusiskundimų. Aš už- 

p-nių

tai sunku atlai- 
čiulpia paskutinius 

syvus. Klausinėjo

VAKACUOS
Prie Cedar Lake Irid., 40 
mylįų nuo Chicųgos labai 
graži vieta. Atskiri coitagiai 
arba Hotelis. Žuvauti, mau
dytis laivukais važinėti.

Stalai dėl piknikaufojų ir 
šokių svetainė VELTUI.
Route 41 to Cook iš ten po 

kairei 1 mylia.

CEDAR BEACH 
HOTEL

john Stašaitis.

HART, MICH 
d. atlankiau 
p-nių M. Dundulienę. Ji gy
vena mažame Hart miestelyj. 
Turi pusakerį žemės. Augina 
gerokų skaičių žųsų, vištų ir 
fruktinių medžių. Gyvena pa
ti viena kukliai įrengtame na
mely.

Nustebo p-nia Dundulienė 
mane pamačiusi. Ji maniusi, 
kad jau visi chicagiečiai jų 
užmiršę. Girdi, beveik trisde
šimts metų darbavaus Chica
gos lietuvių gyvenime, rodosi, 
turėjau apščiai draugų, pažįs
tamų, bet man susenus, čia 
atsikėlus gyventi, visi draugai, 
tarytum migla saulės 
išvydusi 
da tuos senus draugus ir pa
žįstamus bandau užmiršti, jie 
man tokie nedraugiški pasida
rė. Bet užmiršti gana sunku, 
mes visi dirbome gerus, nau
dingus darbus bendram tiks
lui — lietuvių visuomenei.

Sveikatos žvilgsniu gyveni
mas čia jai esųs geras, 
užsiaugina ir gyvena 
goję man gyvenimas buvo ne
pakenčiamas. Senam žmogui 
darbas gauti sunku, arba jei
gu ir gauni 
kyli — 
sveikatos 
senuke kaip gyvena kai ku
rie naujieniečiai: Grigaitis, 
G ugis, August, Poška, Jurge- 
lionienė ir keletas kitų. Girdi, 
“Naujienas” labai retai teiha- 
to. “Buvau* “Naujierfų” skai
tytoja, rėmėja iš pat įsikūri
mo dienos, bet dabar pinigi
niai sunegalėjau, prenumera-

— “Nau- 
Nemalonu 

nebe-

NE.S PIGIAU

STORES

šviesų
pradingo. Kai ka-

BAKJNG 
POVVDER

Šame Price Tojau, 
as 45 \ėaršAqo 
,25 ounce$25‘?

Ūkio produktais už / 
“Nau penas” 

i
Aprodė man p-nia Dundu

liene savo gražiai užlaikomų 
sodnelį, gerokų skaičių paukš
čių ir lt. Sako, tai čia mano 
visas turtas. Girdi, šitomis 
savo prekėmis galiu išsilygin
ti “Naujienoms” už prenume
ratų. Tai, sako, geriausias 
būdas palaikyti farmerius 
prie “Naujienų”. Mes farme- 
riai mielai sutiktumėm “Nau
jienoms” savo prekėms pa
dengti prenumeratų, o Chica
gos lietuviai juk mėgsta švie
žius kiaušinius, mėsų, sviestų, 
fruktus ir tt. Kai kurie lie
tuvių laikraščiai tų daro, jų 
cirkuliacija čia stovi visai ge
rai. Kitaip vargiai nors vienų 
egzempliorų jų čia butų gali
ma rasti, 
nuostolių 
merių prekes išrenka 
giau negu prenumeratos kai
nuoja.
Iš M. Dundulienės darbuotės 

Chicagoj e
Pažįstu p-nių Dudulienę bus 

tridešimts mėtų. Prisimenu, 
kad iš Br. Vargšo rankraščio 
— “Milijonai Vandenyje’’ mo
kino mane lošti, norėjo pada
ryti artistu. Žinau, kad visi 
Br. Vargšo teatraliai kuriniai 
p-niai Dundulięnei režisoriau- 
jant buvo pateikti Chicagos 
lietuviams. Taipgi svarbesni 
kuriniai išleisti Lietuvoje bu-

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

<MMMW

NEABEJOTINAI
Kiek Galima Žemiausios Kainos! 

IŠPARDAVIMAS! Penktadienį ir šeštadieni 
Liepos-JuĮy 24 ir 25 ... ,

i* 19c

KENTUCKY YEARLING
VIENU

vo suvaidinti Chicagoje, ačiū 
p-nios Dundulienės pastan
goms. Vienus kurinius reži- 
soriavo ji pati, o įeituose buvo 
tiktai lošėja. Bet be jos dąr- žiai praleido laikų 
bo mažai kuris svarbesnis vai
dinimas įvykdavo. Nuo 1907 
m. iki 1033 m. buvo motina 
lietuvių teatro Chicagoje.

Ji buvo visų savo sielų įdė
jusi į tobulinimų lietuvių te
atro. Lošė pati, mokino lošti 
kitus, rašė teatralius veikalė
lius, kaip tai: ‘‘Dvi Seserys”, 
“Motinos širdis”, “Pavogtas 
Kūdikis”, kurie buvo dažnai 
lošiami po visas lietuvių kolo
nijas Amerikoje. P-nia Dun
dulienė buvo aktyvi ne vien 
lietuvių teatro srityje, bet 
daug veikė lietuvių darbinin
kiškame judėjime. Buvo darb
šti narė LSS. 81 kuopoj ir ki
tose lietuvių organizacijose. 
Pažangi Chicagos lietuvių vi
suomenė negali užmiršti savo 
geriausios darbininkės, kuri 
arti trisdešimtis metų dirbo 
naudingų darbų lietuvių vi
suomenei. Prie progos turim 
jų atlankyti, malonų žodį pra
tarti už jos nuopelnus praei
tyje. Ji visų savo gyvenimų 
dirbo ne savo naudai, bet 
naudai lietuvių visuomenės. 
Atiduokime priklausomų pa
garbų dar gyviems darbuoto
jams, nelaukim kolei jie ga
lutinai atsiskirs iš gyvųjų tar-

Dabar gąlima liauti kai minim am |a verpe.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South HaUted Street
Visi Telefonai YĄRDS 0801 

VJENINTfiMS DISTRIBUTOBI8

“Red Staij” Puikip^ Virginia

Bulvės

šeštadienį Detroite 
Draugijų Kon

ferencija
DETROIT, Mich 

nį, liepos 25 d 
kare Lietuvių Svetainėj įvyks
ta Dp-jų atstovų konferencija

Delegatai, nepamirškite daly
vauti. —Pastovus Komitetas.

Savo šeimininkui kaipo 
sekmadienio dovaną 
duok Dirbtuvės-Šyiežu- 
uio, Labiau-Sušvelninto 
Old Golds pakelį.

sv. džiaras 190 
•sv. džiarais 
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“Midyvest’’ švari greipsų clžėla ....
“Blue J Labėt” “Karo syrupaš ........ j 
“Snidpr’is” “ “~
TOMATŲ CATSUP .
“Snider’s” Chili Silosas .............. .

V... ■ U ■' 3 .'i į.' f

“Certo” Prezervavimui ...............
■ .T i', i i .......... i ■.».n-,,—■■■;................ ...

“Larsen’s” kūdikių maistas ...........
“QUAKĘR PUFFE~D~WHĖAT ..... .
♦■MAZOLA” kepamasis aliejus ——

TAMATAI puikus prinokę ............................. svaras 80
'“EIiii|3ale”'piaušfyl9Š žalios pupos NoT% k^nai“2"7iž 17^ 
"SKreaded Wrieat” pusryčių maistas J...... pakelis 12<į
“ARGO” GLOSS krakmolas
“ROXEV” šunų ir Kačių maistas

— •    --e-. •- ’ U •

“Mijghyest”
TOILĘTO POPIERĄ
“$UPEB SUDS Regųliarfs O už
__ ________________________ pakelis .......... w____fcO U
^OČIągon” mųiras, Hidėli šmoteliai 5 už 220
“Octagoh’, muilo pauderis ................ į. 3 pakeliai 140
“OLIV-ILO” priaugamas mujlas 4
“FRIDE” plaunamus pauderis

$100.00 CASH KAS SAVAITĘ—TAUPYKITE MUŠU 
. . PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.

. . , PIRK NUO

sv. 210 
svaras 25ę 
svaras 290 
r“2~nrii0

“C\& H” Geyįąusis smulkusis švarus d

Lendrių Cukrus 5 &29c 
-"t ■■■■■ i « ■ ■ ■ ■ ■■■- ■«■■■■?—” < —' • - u..,           .

“Red Cross” Spagetai ar Makaronai 3 pakeliai 130 
“Comet” Balti Ryžiai 1 svaro pakeliai 2 pakėliai 190 

iai 21 ė

NAUJIENOS* Chicago, O________________________
41 Dietų. Jos galvos policija iki 
šiol nesurado. Pereitų rugsėjo 
mėnesį buvo rastas kūnas 'vie
no Edwardo Andrassy, 27 me
tų. Jo galva užtikta už kokios 
mylios! nuo tos vietos, kur ras
ta kūnas.

Kas buvo trečioji ir ketvirto
ji aukos, policija dar ir dabar 
nežino, nors piktadarystės buvo 
susektos ilgų laikų atgal.

Ohietis.

svaro pakelis 2 už 150
4 kenai 250

bonka 17ę
..'L.'"bo?ika!23i^
,1 . ■    —IM.      

.. 3 kenai
.h...... pakelis 80
Pint kenas 23$S

III il'l'r'IV1. J.,1,41^ |l '!!■','I"H l J". 1 . I' l .-J . > ■■ > I . į'. , ;

“Campfire” Dykai! Magiškas gėlių daržas
MARSHMALLOWS Sv- pąkeIis . .............19c
................... ... ... .............. .. .............■<■■■■■ .... ................................... - ■ ■ --- l r - - -

Švarus vaišių abrikosų
SANDWICH COOKIES Svaras 1O*4
“MAJESTIC” Kumpiai .............. I.......
“LINCOLNSHIRE” Frankfurtą ~
^HolįeribbcK^ Minkšta vasaros dešra
“Midivest” pusryčiams nįčša l.............
HONEY BALL MĖLONĄI
BARTLETT GRUŠNIOS Šviežios kaTifoi-nijoš 3 sv.
GELTONOS tlBULBS puikios Kalifor'mjos 4 sv.

r F ! L* t* ■

MILLIONS OF POUNDS HXVE BtEN 
• USED SY O'JR COVERNMITNTj
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Korespondentas

ma

Lakęs

road

p-as

Neseniai mirė paskilbęs Chi

Kerne

Jave MonevStan.

Iš Cicero padangės

UNIVERSAL

UNIVERSAL

LIETUVOS-AMERIKOS RUKŠTI KOPŪSTAI
No. 2% kenaiTermometras UNIVERSAL

Rinktiniai

Hersheys

dėže

Roseland

DYKAI
si r-

Atsilankykite i Musų 
Mėsos Departamentą

mes 
tautu 
THE 
kurie 
tęsis

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi Pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j amu s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus ji 
galite gauti

Siųskit monėy orde 
rį arba čekį —

čampionų pusryčiai
WHEATIES

HYDROX 
pakelis

Paradise Soda
KREKERIAI

8 unc. pakelis 10c 
16 unc. pagelis

20 Mule Team Borax 
SAUGOKITE DRABUŽIUS 
PLAUNAMI DRABUŽIAI 

Nešiosis ilgiau jei vartosite 
20 MULE TEAM RORAX

1 svaro pakelis

FELS NAPTHA
MUILAS

5 šmoteliai

TOMATAI 
2 sv. ia«t

ACOUAINTANCE
IŠPARDAVIMAS

25c vertės 2 šmoteliai Olivilo 
Muilo 1 bottle Shampoo tiktai

DOOSE WILES BIS

asmenys išrinkti
Carnival of the

Valdžia ieško $644, 
000 iš turtuolio 

palikimo

Jeigu 
nebūtų, tai nebūtų ir 
buvę Susivienijimui.

SUNKIST GRANDŽIAI 
Tuz. OOa

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

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

—Pirmininkas
Pirmas Vice

NUSKUTO, KAD ATRODYTŲ KAIP “BEŽDŽIONĖ

SRIUBOS
' ■ . t

Jumbo kenai, Tomatų ar daržovių

KALIFORNIJOS GRUŠIOS 
A svarai OOa

Draugystė Lietuvos 
Kareivių

KALIFORNIJOS SLYVAI 
svarai

ir pri- 
žuvo 

Sutriuškintas

Uniyersal Food 
Stores

Nukrito kaminas, 
gal užmuštas dar

bininkas

EKONOMIŠKI LAšINIUKAI 
‘ PIOVINIAIS 

svaras

seimų čia išdigo trys 
kuopos. - Tačiau dar

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

GĖRIMAI
26c

Dean Veriėer Goinpany kie 
me, 2245 So. Pulaski 
nukrito 60 pėdų aukščio ka
minas. Krisdamas kaminas 
sutriuškino trokų buvusį gre
timam anglies kieme, 
sibijoma, kad nelaimėj 
troko šoferis 
trokas mat prispaudė Anthone 
Tomasekų 54 m., 1426 South 
Puraski road.

Lietuvių Auditorijoj 
žojoj svetainėj

tęs mokesčių mokėjimo rei
kalu.

Su Ąntano Juciaus pomirti
ne užbaigtas dalykas. Jo bro
lis gavo pinigus per Probate 
Court.

no
kurie mėgsta važiuoti į pik
nikus, jogei atlankyų šios šau
nios organizacijos piknikų. 
Rengėjai tvirtina, kad jie sve
čius priims kuopuikiausiai. Ir 
aš manau, kad taip bus.

— Antanas.

RŪKYTI KUMPIAI HOCKS 
4Ea svaras

mjoj
nes pasibaigia Western Elec
tric Co. darbininkų atostogos. 
Per porų atostogų savaičių 
apielinkė buvo lyg apmirusi.

Ciceroj, po. Chicago, Bur
lington and Quincy geležin
kelio traukiniu, nušoko žmo
gus. Užmuštas. Jo asmuo 
iš karto nebuvo nustatytas.

UNIVERSAL
EGG-NOODLES

1 sv. Ha

Antonette Cookies
2 svarai OEa

GRYBO
FLY SPRAY

8 unc. 4

nupigintomis kainomis. Vi
suomet verta pasinaudoti šių 
krautuvių siūlomais bargenais.

Jau buvo aiškinta daug sy
kių, kad Universal Food Krau
tuves turi įrengusios nuosavų 
sandėlį ir iš šio sandėlio krau
tuves perka reikalingus mais
to produktus. Tai yra koope
ratyvas. Ir tų kooperatyvų 
verta, remti.

Sekmadienį, liepos 26 dienų, 
ši organizacija rengia iškil
mingų piknikų The Oaks 
Darže.

Kur randasi The Oaks dar
žas, manau, visi lietuviai ži- 

Reikėtų, jogei lietuviai,

CICERO 
tuvos Kareivių savo pusmeti
niame susirinkime liepos 19 
dienų aptarė daug svarbių 
dalykų, kurie liečiu taip jų, 
taip plačiajų visumenę.

Iš senesnių ligonių pasilie
ka S. Iganatavičia. J. Balakas 
pranešė apie mirtį savo žmo
nos; nutarta išmokėti jos po
mirtinė $50. M. Marcinkus 
sirgo dešimtį savaičių, pašal
pa jam išmokėta, o jis pasvei
kęs dabar jau dirba.

Piknikas davė pelno apie 70 
dolerių. Visi sparčiai ren
giasi prie uniformos skyriaus 
išvažiavimo, kurs įvyks šio 
mėnesio 26 d. Dambrausko 
farmoj.

Pirmininkas A. L. Matulis 
pranešė, kad artinasi draugi
jos sidabrinis jubiliejus, rei
kia visiems sparčiai sukrusti 
toms iškilmėms.

K. P. Deveikis pranešė, kad 
šaukiamas susirinkimas reikale 
Chicagos Ežerų karnivalo, ir 
kad lietuviai, kaipo tautinė 
grupė, turėtų prisidėti. Tuo 
reikalu draugijų atstovauti 
tapo įgaliotas pirm. A. L. Ma
tulis.

rę. Bus veltui skanus užkandžiai 
linksminsimės visi iki ankstybo ryto, 
laikomoj Tavern yra geros rųšies degtinė, vynas, Bud 
weiser alus, cigarai ir svetainė dėl parengimų.

Kviečia savininkai
J. Kiauda ir Duktė 

6101 So. State St

sirgo T. Jankauskas, jam pa
daryta operacija miesto ligo
ninėje; šių savaitę gal su
grįš iš ligoninės.

Komisija pranešė, kad yra 
rengiamas išvažiavimas bend- 
rai su Vytautine draugija.

Susivienijimas ir blogais 
laikais neina žemyn finansiš
kai, kaip parodo komisijos 
raportas iš knygų peržiūrėji
mo. Nors kai kurie nariai ir 
apleidžia Susivienijimų, per 
keletu metų mokėjęs mokes
tis, Susivienijimui iš to skriau
dos nėra. Tik tokie nariai 
patys save nuskriaudžia, ka
dangi išsibraukia dėl neužsi- 
inokėjimo mokesties.

Balius pavyko, bet komisi
ja turėjo vargo kol iškolekta-

smarkiai protestavo. Mat jie 
papratę vadovautis taisykle 
“tegul pasilieka viskas kaip 
seniau yra buvę”, nors tai ir 
butų priešinga valstybės įsta
tymams. Tai ir viskas, kų tie 
senieji “ekspertai” gali pasa-

pinnadieniu musų kolo- 
atgija visas judėjimas

Praeitų penktadienį, liepos 
17 d., įvyko Kliubų ir Draugi
jų Susivienijimo pusmetinis 
susirinkimas. Jis buvo su
šauktas atvirutėmis. Narių 
atsilankė didelis skaitlius. 
Nors bausmės yra panaikin
tos, bet nariai, paraginti, ne
pamiršta atsilankyti į susirin- 
kiiųų.

Pirmininkas pasveiko, 
buvo sužeistas dirbtuvėje,

cagoj spekuliuotojas javų bir
žoj Arthur W. Cutten. Val
džia ant palikto jo turto už
dėjo vadinamų lynų suma 
$644,000, nors našlės Cutten 
advokatas tvirtina, kad palik
tas mirusiojo turtas siekius 
tik $350,000.

Mitingas įvyko liepos 22 d 
karo.

šeimyninkėms ir vėl barge- 
nai penktadienį ir šeštadienį, 
liepos 24—25 d.

Ir vėl dar vienas penktadie
nis. Naujienose vėl telpa di
delis gražus skelbimas Univer
sal Food Stores. Jei šeimy- 
ninkės tik perskaitys šį skel
bimų, nėra abejopės, suras 
sau tinkamų maisto produktų

Lietuviai prisideda 
prie Carnival
Of The Lakęs

Dėka jubiliejinio seimo se
nas ledas pralaužtas. Dabar 
drųsiai žengsime pirmyn. Pa
baiga auksinio vajaus turės 
būti vaisingesnė. Taigi di
džioji Chicaga, judėk! Juk 
čia randasi ir daugiau Susivie
nijimo 
kuopų.

Prieš 
naujos 
yra daug vietos naujoms kuo 
poms. — D.

LAND O’LAKES
MEDUS

16 unc. džiaras 1Q

Senas Kareivių Draugijos 
darbuotojas, finansų raštinin
kas daugelį metų ir miestelio 
policininkas, B. Tumavich, šio
mis dienomis leidžia atosto
gas San Dunes. Pasilsėjęs ke
lias dienas, pradės trustis prie 
savo namo adresu 1426 So. 
49 avenue. Jis mat nusipirko 
senų namų ir iš jo padarė 
naują naujutėlį. Tai parodo 
kų reiškia darbas, pasiryži
mas.

SPINAKAI
Garden No. 2 kenai Qa

Onos Kiaudaitčs Varduvių Parė 
įvyksta

Liepos 25 dienų, 1936 metais
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa

gros gera muzika 
— Musų gražiai už-

LITTDE FOLKS
SWEET CORN
No. 2 kenas

MEAD0W BROOK
E. J. ŽIRNIAI

No. 2 kenas Oa

vo pinigus už bilietus 
vargo 
pelno
Per vargų galima viskų pada
ryti. Juk jeigu niekas ne
vargtų, tai nereikėtų reikalau
ti nė geresnio gyvenimo.

Susivienijimas nori gauti di- 
videntų iš Wersemos bankdš. 
Mat ji kitiems mokėjo, bet pa
miršo Susivienijimų. Nutarta 
laišku pareikalauti, kad butų 
išmokėta ir Susivienijimui 
kas priklauso. uL

' / ■ ' į ' i; '' ; : .

Kad sumažinti raštininkams 
darbų, nutarta ątspauzdinti at
viručių — paraginimų na
riams užsimokėti mokestis. 
Be tokių atviručių, raštininkai 
skundžiasi, jiems yra daug 
darbo rašant nariams atviru- UNIVERSAL

CATSUP
8 unc. butelis Oa

Wilson’s gamybos minkšti
Kumpiai Piknikams

29c sva”’
Wilson’s Red Hots

OOa svaras

dybų 
Lietuvių Sekcijos

Alex Kumskis
P. Narvidas— 

pirmininkas
A. žymontas—Antras Vice

pirmininkas
Jennie žymontienė—Sekreto

rius
P-nas Voidat—Iždininkas
Chas. ' Steponavičius—Vedė

jas muzikalių programų
Dr. Poška—Vedėjas sporto 

programų.
Į Finansų Komisijų:

CICERO APIELINKĖS 
Deveikis ir p-nas Matus

T0WN OF LAKE; p-nas Ka 
reiva

BRIDGEPORT: p-nia 
šiene

BRIGHTON PARK: 
Kurskis ir P. Smith

MARQUETTE PARK: J. 
Mockus.

Finansų komitetas dar keti
na pakviesti 13 asmenų, kad 
sudarius Finansų Komisijų iš 
20, nes laikas trumpas ir rei
kia sparčiai veikti, jeigu 
norime dalyvauti kitų 
tarpe “CARNIVAL OF 
LAKĘS parengimuose, 
prasidės rugpiučio 17 ir 
iki 23 d.

Greitu laiku bus daugiau ži 
nių apie šį parengimų.

— J. Z.

Katherine Kovas
ST. CLAIRSVILLE, O. — Katherine Kovas (lietuvaitė?), 

kuri nuėjo į teismų, kad atsiginti nuo žiaurių tėvų. Ji yra 13 
metų. Sako, visų amželj vergavusi tėvams, o kai pasipriešino, 
susigarbanavo plaukus ir nusipirko suknelę, tai tėvai nuskuto 
galvų, kad mergaitė atrodytų “kaip beždžionė”.

CICERO — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj ‘301 kuopa 
paskutiniame savo susiiinki- 
kinie liepos 13 dienų išklau
sė seimo delegatų raportus. Vi
si delegatai plačiai atpasakojo 
seimo eigų ir kų jie patyrė. 
Tikrai buvo susirinkusiems ko 
pasiklausyti. Todėl susirinki
mas buvo dėkingas delega
tams ir po susirinkimo tapo 
suruoštos vaišes.

Dabar atrodo, kad po auk
sinio jubiliejaus S. L. A. ga
lės drąsiau eiti prie savo tau
tiečių, nes turi kuo pasigirti. 
Pašalpos mokėjimas prailgin
tas. Nariai, kurie nepajėgia 
mokėti duokles, nebus brau
kiami iš organizacijos, nes 
bus duoklės imamos iš įmo
kėtų jau pinigų. O išbraukti 
nariai turės progos sugrįžti į 
organizaciją laike trijų mėne
sių. O jei nenorės grįžti, tai 
turės privilegiją prie savo 
įmokėtų pinigų tani tikros da- 
1 ies.

Tai yra stambi pamaina. Ir 
dar, kad butų įvestas naujas 
skyrius: idant nuo dienos įsi
rašymo “policy skaitytųsi ga
lioj, o toliau mokantiems, kad 
butų duodami dividendai.

Yra dar keletas pamainy- 
mų, kurie pavesta Pildomajai 
Tarybai vykinti. Tai taikytis 
prie valstybės apdraudos de- 
partmento įstatymų.

Prieš tas visas naujanybes 
musų senieji “ekspertai” go virš vieno mėnesio

CALIFORNIA WINNER
ABRIKOSAI
No. 2M kenai *|

PALMER

DEGTUKAI
6 pakeliai 99a

Qualitų Products

IDEAL
ŠUNŲ MAISTAS

PAUL SCHULZE BISC.
Ice Cream Cukraus

WAFERS
svaras 1Oa

UNIVERSAL FLOWER VASE
MUŠTARDAS 

10 unc.
CENTURY OF PROGRESS'

SALDUS AGURKĖLIAI
, 24 unc. OCa

LOVERS
ASPARAGAI

Griežiniai—viršūnes No. 1 kenai p už 23(5
Comet

RYŽIAI
1 svaro pakelis Qa

Oo<*

NAUJIENOS 
1739 S„. 

H dited St-
H’CAGO

(h i'

lu., .,.4

UNIVERSAL

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Liepos-July 24 ir 25

UNIVERSAL
PINEAPPLE

(Pjaustyti) No. 2 kenai 21 C
EVERYDAY v . u

K A V A
1 sv. maišiukas
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Pusmetinis raportas

Atidarė kliubviete

pri-

'- ‘G’ ■ ’ « ' .■

Teisybės Mylėtojų 
Draugystė

Liepos 12 d. Čhicagos Lietu
vių Auditorijoj įvyko Teisybes 
Mylėtojų Draugystės pusmeti
nis susirinkimas. Iš sekreto
riaus ir knygų peržiūrėjimo 
komisijos raportų paaiškėjo, 
kad draugystės turtas per 6 
mėnesius paaugo $1,832.67. Da
bartiniu laiku Teisybės Mylė
tojų Dr-tės abelnas turtas yra 
$22,426.19. Proporcionaliai išda
linus, kiekvienam Hariui pri
puola po $38.06. Reiškia, musų 
draugystės stovis yra geras ir 
vertas, pasitikėjimo.

Piknikas nedėlioj

Musų metinis piknikas 
puola liepos 26 d; Big Tree Inn.

Musų sergantys nariai:
Mary Balnis, A. Bendikienė, 

J. Mukus, A. Dzugienė, A. šir- 
vinskas.

Liepos 21 d. vienas iš musų 
narių, būtent Frank Ačas, ta
po palaidotas. Laidotuvių di
rektorius buvo St. Mažeika, o 
laidotuves finansavo Teisybės 
Mylėtojų Draugystė.

St. Narkis, sekr.

Turėjo pikniką
Lietuvių National Demokra

tų kliubas turėjo piknikų lie
pos 19 d. Maple darže. Nors tų 
d.enų buvo daug kitų piknikų, 
tačiau ir mes turėjome gan 
gražios publikos. Kliubas dėko
ja Naujienoms už pranešimus 
ir p. Wieršilai, kad savo troku 
atvežė publikų į piknikų.

Lietuviai yra kviečiami pri
klausyti šiai organizacijai. Me
tinė. mokestis tik 50c. Susirm- 

^kimai laikomi kas trečias penk- 
tadienis kiekvieiio mėnesio ad
resu 4500 Šo. Talman avė.

K. G. Urnezis.

Pasikalbėjimai
— juokai

kadGi runas: Ar žinai, 
šiandie mano žmona prisiar
tino prie manęs rėpliodama 
rankomis ir keliais?

Jurgis: Kodęl ji taip 
Girtinas: Ji drųsino 

iš po lovos išlisti.

darė? 
mane

priė
Duok Snapsą

Žmogus (prisiartinęs 
bartenderio): 
pirm negu triukšmas kils

Išmetęs vieiių stiklelį, 
vėl sako bartenderiui:

— Duok antrų, pirm 
triukšmas kils.

Kai žmogus jau buvo 
ręs penkius stiklelius, tai bar- 
tenderis paklausė jį:

— Kodėl triukšmas kils?
— Aš neturiu pinigų — pa

aiškino žmogus.

• e 

JIS

negu

Ponas Mikutis: Kas čia pa
sidarė su britva, ji nebeima 
mano barzdos.

Ponia Mikutieriė: Tu man 
nesakysi, kad tavo barzda yra 
kietesnė už tų klijonkę, ku
ria aš ploviau britva.

Storulis: Aš gavau juodų 
ak j dėl persivalgymo.

... Plonusis: Na, kaip galima 
gauti juodų ak j dėl persival
gymo ?

Storulis: Well, aš suval
giau daugiau, ne kad pajėgiau 
užmokėti.

Naminės virėjas: šiandie 
turėjau bylų teisme ir teisė
jas paragavo mdno šnapso.

Kaimynas: Na, o kiek ga
vai?

Naminės virėjas: Du rub
lius galionui.

. ;..JKįMMi ite.L j.
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Lietuvis plėšikų 
tarpe

Areštuota keturi plėšikai. Jie 
yra kaltinami stambiais plėši
mais ir saugiųjų šėpų išdina 
mitavihili. Areštuotųjų tarpe 
yra tūlas Harold Blasius' 38 
m., 2506 Kedžiė avenue. š’
pavardė atrodo lietuviška. Bla- 
sius buvo suimtas pirmas, iš 
jo policija gavo informacijų 
apie kitus geiigės narius.

ROSELANb — Golden Star 
Kliubas naujoj kliubvietėj. Pe- 
reitų reštadieiiį įvyko kli.ub- 
vietės adresu iii East 108 st.

Norėdamas šiek tiek prisi 
dėti į>rie tos įkurtuvės, perei
tų savaitę buvau parašęs Nau
jienose apie jų, tik per klai
dų komisijos narys man ne
tikslų adresų padavė, yietoj 
108 gatvės jis paminėjo 107 
gatvę. Girdėjau, kitas žadėjo 
atitaisyti klaidų.

įkurtuvės pasisekė. Buvo 
tiek svečių, kiek rengėjai ne
sitikėjo turėti. Pašaliniai, 
kurie gal ir nepritarė kliub- 
vietes atidarymui, mažiau biz
nio darė.. Ėet pritarėjai nesi
gailėjo skatiko. O kurie ne
turėjo sutąupų, tie prisidėjo 
darbu. , -

Kliubviete yra gerai išpuoš
ta, išdekoruota, visi rakandai 
numaleVoti išnaujo, radio su
taisyta. Veikėjai sako: kad 
Uždirbsime pinigų, tai dar ge
riau įrengsime, neimdami pi
nigų iš iždo.

Radis ir Nezelskienė, tuo la
ku kai aš ten buvau, tur būt 
daugiausia biznio darė. Nuo 
jų visiems svečiams teko išsi
gerti alučio.

Kaip pranešama, įplaukų 
buvo apie $150. Kliubas ofi
cialiai rengdamas pramogas, 
tiek pelno nepadarydavo, kiek 
padarė šiose itin mažai išgar
sintose įkurtuvėse. f *

Antrytojaus teko sutikti kai 
kuriuos kliubo nariuš. Jie pa
sakojo: ot kliubas ir jo kliub- 
vietė gyvuoja! Bus kur už
eiti, kliubo ir savo asmeniš
kais reikalais pasikalbėti.

Kadangi renda nebrangi, tai 
kliubas galės jų palaikyti per 
daugelį metų.

Narys.

Užsimušė aviatorius
Trečiadienio vakare žuvo 

Rudolph'Galina 32 m., 6110 So* 
Wood st. Aeroplanas, kuriuo jis 
lėkė, nukrito žemėn Evergrėen 
parko kapinėse. Bet Theodore 
Linnert 23 m., 6204 So. Menatd 
avė., išliko gyvas, kadangi Ga
lina liepė jam pirma šokti sii 
parašiutu’ iš krintančio orlai
vio. Ir pats Galina. iššoko, bet 
perarti prie žemes, taip kad jo 
parašiutas nebespėjo atsidary
ti.

16% kornų žuvo
Bendrai imant, dėl sausros 

šiemet Anierikoš fanheriai pra
rado 16 nuošimčių visų savo 
kornų. Nuostoliai dar gali pa
didėti,’ jeigu sausra nepaliaus 
kamavusi šalį.

Vidutinis kiekis kornų pa
siunčiamų j rinkų Jungtinėse 
Valstijose normaliais metais 
būna apie $2,400,000,000 buše*- 
lių. šiemet gi vargiai 2,000,- 
O00,000 bušelių pasieks marke- 
tų.

Visuomet žemiau 
sios kainos

pasikalbėjime pa- 
ko- 

kainos 
Jų už-

NAUJIENOS, Chicago, III,
manadžerius kliubo, 1927 Califor
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta' kas mėnesi 

pirmą ketvirtadieni,;. 2007 North Ąye. 
ant antrų lubų 8 vąl«- vakare. 
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LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 193(1, ni'u T-'-—- 
(Jusevičiuš) — 
Talman Ave.j l *>.*«..** 
vice-pirm., 2534 W. 46 St,

■- fin. rašt., 
Helen 

______ kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.;’ Jį Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra kasos globėja, 
2548 W. 45. St.4' F. Bistras — 
maršalka, 4548 ;S. Francisco Avė. 
Kliubo susiriijkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas- antrą ketvirtadie
ni. K. Grąmoptofesvet.. 4535 South 
Rockwell -Št. '

: Joseph Savage 
pirm., 4456 So.

; L. Klimavičia — 
..... ......... 7_. . F.
Jakavičia SVm n*, nut. rašt., 2638 
W, 40 St.; W. Smarka - 
4635 S.‘ Washtehaw Avė, 
Gramontas
globėjas, 4653 S. Rockwell St.» 
2548 ’ W. ' 45 St,

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

Veikiantysis komitetas:
1) Bruno Petkus, 10742 Michigan 

Avenue. -
Stanley Misiūnas, 10409 WalT 
lace Street.
Al. Kaziš, 10617 Edbrooke av. 
Adv, Frank B. Zalatorius, 700 
W. 119 St.
Adolf. Pazarskis 
brooke Avė.

Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S; Halsted St„ Tel. Columbus 
10272, A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas, 2519 W. 43 St„ Tel. 
Lafayette 3051; Piliečių Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Tumer Avė. 
Virginia 1309.
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali, 2417 W. 43 St.

Eris Reksnis. 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjas. L. Jesevičia, kasos 
globėjas. 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.
2254 W. 19 St., Chicago: J 
tauskis, 
1525 So.

K. Philips, lyderis, 
,Ka- 

lyderio pagelbininkas, 
51 Avė., Cicero, III.

2)
3)
4)

10621 Ed- 
laikomi paskutini 
id antradienio va-

5)
Susirinkimai 

kiekvieno menesi- .....____
carą. 10806 Wabash Avė.

Tel.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJU LIETUVOS BROLIU IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis. pirmininkas. 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10489 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas, iždininkas. 10036 S. 
State St. 
Bendrove 
Prairie Avė.

Atstovas i Naujienų
Ž. Klibienė, 10718

Henry Ford
“Fordų tėvas” Henry Ford 

ceremonijose, kuriose jis pas
kelbė dovanojus Dearbornui 
sklypų žemės parko steigimui.

Moterų 
prasčiausiu klausiniu yra, 
dėl “Midwest Stores’” 
visuomet taip žemos, 
davinys yfra kasdien pirkti 
maisto daiktus ir derinti kai
nas pirm nuperkant. Patsai 
“Midwėst Storfeš” pifkimo fak-

fe
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SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936'metams:. Wm. Kriš
čiūnas, pinm. ' 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; Jul. Racevičia, vice- 
pirm., 3826 Sp. Union Avė.; P. 
Killis, put. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.: A. J; Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33fd St; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Union Avė,; 
Iz. Masaitis,.. kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K,. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Dbmereckis, knygius, 
3381 So. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. ' J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Čhicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt* 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr.' pag., 
7204 S. Rockwell St; Ant. Česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
WaShtėhaW Avė.; Antanas česna, 
ir Ida Rocinski, apiek. ligonių.

LIĖTUVIšKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cėl, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškenas, kas. glob.; Justinas 
Yuškenas, kasierius; Anna Aleliu
nas. Joe Razmuttas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas,, nut. rašt., 4046 So. 
Attesian Avė.. Chicago. I1L

GARFIELD PARK LIETUVIU IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala. 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Avė., Bemvyn, 
III.; kasos globtai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; D r. 
kvotėjas Dr. Al. Margeris.
Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 

dėldieni Lawler Hali. 3929 West 
Madison St.

tas savaiHii įrodo, kad čia 
kainos visuomet yra žemiau-* 
sios.

čia Jokšai šposas ar mįslės 
dafbas kaip tų krautuvių sa
vininkai priėjo prie taip že
mų kainų. Tai yra atsargiai 
paruošto plano vaisius ir mo
derninio biznio vedimo budo 
išvada. Yra virš 350 “Mid- 
wešt Stores” ir kiekvienos 
krautuvės savininkas priklau
so nariu prie Midwest GrocCry 
Co., kuri savo keliu yra ko ope
ratyvine organizacija. . To
kios didelios organizacijos 
pirkimo galia yra milžiniška, 
taip kad maistas ir kiti pro
duktai yra perkami kroviniais 
tiesiog iš dirbtuvių -ir gamin
tojų. ■ ■ • '■

Tai viena priežastis, kodėl 
kainos žemesnės. Be to, šita 
organizacija veda savo urmo 
sandėlius kas leidžia pirkti 
prekes iš anksto. Tai ypa
tingai svarbu dabar, kada vi’ 
šoš šalies sausros sųlygos gali 
iššaukti maisto kainų pakė
limų.

Šios organizacijos • vadovy
bė, pastebėjusi pirmųšias 
derliaus stokbs žymes, tuoj 
ėmėsi ruoštis taili kiaušiniui* 
ko pasėkose tapo nupirkta ir 
užkontraktuota daug maisto 
žemomis kainomis. Tai reiš
kia, kad “Midwest Stores” sa
vininkai yra užtikrinti prekiiį 
žemomis kainomis, ir, jei dej 
sausros kainos imtų kilti* sa
vininkai turės ganėtinai pre
kių, kad patenkinti kostume- 
rių reikalavimus be jokio kai
nos pakėlimo.

Visuomet šios organizacijos 
buvo toks nusistatymas, kad 
rūpintis savo pirkėjų gerove 
ir dėl šio nusistatymo “Mid-+ 
west Stores” pirkėjai kasmet 
sutaupo šimtus tūkstančių do
lerių ant maisto. Tad, kiek
viena šeimininkė gali pelnyti* 
pirkdama šiose krautuvėse; 
“Naujienose” skelbimas yra 
reguliariai talpinamas, kad 
duoti jums reikalingas infor
macijas. Pažiūrėkite į jų 
skelbimų šiandie. Suderinki
te jų kainas. Ištikro jus čia 
gausite geresnę vertybę, pirk
damos pas “Midwest Stores’’;

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No.- 1. VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; pagelb. Franciškus 
Venckus, niltafifhų rašt. Felik Mi- 
kalojunas, iždo rašt. Severą Skri- 
dulis, kont Dominikas Motiiz, pa
gelb. Ida Kačinski, kasierius Ant 
cesna, maršalką Peter Tiškevičia, 
ligonių lankytojai: Ąnt. česna 
Ida Kočinski.

Priešmetini susirinkimą laikysime 
birželio-Jimę 14 d., 4501 So. Pauli
na St.* Chicago. A. česnos svet;

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIU KLIUBO 
' 1936 metų Valdyba: P. Arlauskas

— pirmininku; 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb.
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11781 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 

rašt. pagelb.
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin.. 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais; R. šniu- 
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

menesio ketvirta sėkniadieni 1 v. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd Št.

šauskienė fin.
Ambrozas -

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIU, valdyba 1936 me
tams :• Antanas Ivanaitis — pirm.. 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; I. Yuškenas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46 St.; 
F. Diktus — teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas menesio 

pirmą sekmadieni, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholtėman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Berniee Rudgalviute, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt.. 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chapute. kontr. rašt., 
4403 S. Albar.y Avė.; Stanley Ba
ranauskas. kasos globėjas. 
W. 38th St.; Mary Warnis 
rius, 8838 S. Kedzie Avė.; 
Kondroška, korespondentas.
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John Žuris. teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius. 4154 S. Artisian Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

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

2950 
kasi e - 
Jonas

2841

GARSiNKITES 
NAUJIENOSE

SLA. 129 KUOPOS valdvba .1936 
metams:metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė*; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 South Union Ave
nue, Telefonas Ganai 2183. 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 xGladys 
Avė.; Fin. rašt,, W. Pankauskas. 
5235 So. Elliš Avė.; Kasierius B. 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. ICažanauskas, 
5730 Bl,oadwhy, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynškas, 
4300 W. End Avė.; Canai 2183. 
Maršalka Ig; Tamašauskas, 822 W. 
18th St.: Dr. kvotėjas Dh P. Zala
toris, 6600 So. Att'esian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1'843 So. Avers Avė.

LIETUVIU NAMU SAVININKŲ 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkas, _. _. 
Antanas Šimkus 
3120 Lituanica Avė.; 
KuneviČia — nut. 
3220 S. Union Avė.; 
Gulbinas — finansų

6606 S. Mbzart St.; 
pagelbininkas 

Stanislovas 
raštininkas.
Dominikas 

raštininkas.
3144 S. Walace St.: Jonas MatČ- 
junas kontr. raštiųinkas, 3400 
S. Union Avė.; Petras balsius — 
kasierius, 5653 S. Thfcoop St.; Le- 

maršalka.
3130 S. Halsted St.
onas Lendauskas

Čhicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 

PAš. IR PAS. Kliubo Valdybd 
1936 metams: A. Walskis, pirm.į 
8841 Evergrėėn Avė., Tel. Bėlmoht 
7678; A. Lungevičius, pirm, pag.j 
1814 Wabansia Ave„ Tel. Hum* 
boldt 3245; M. Chėpul, nut. rašt.į 
3327 LęMoyne St, Tel. Spaųldintf 
7903; B. Rogers, fin. rašt., 2345 
N. Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitisį 
kas. glob., 1825 AVabgnsia Ave.j 
J. Railą, kasierius, 4839 Wihriėma<
ševičią, marš., 2750 N. Neva Avė.-* 
Tel, Marimac 7641; , A. Sebeckisį

JAUNU LIETUVIU
TAUTIŠKAI KLIUBAS Chicago i 

sekanti: J. Riita < - 
3267 S. Halsted St,

S. KuhceVičia

AMERIKOS
III. Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. Riita — pirmininku. 
3267 S. Halsted St,; P. Kilius 
pagelbininkų, ;$847 Lituanice Avė.: 
S. Kuhcevičia —r. nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rašt., 812 — 
33 St.; J. Balčiūnas
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
niento Avė.; F. Kuncevičia — 
sos globėjas, 3201 Lawe Avė, 
Valaitis
3306 S. Union Avė.

•- Susirinkimai ivvksta kas mėnesio 
pirmą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuviu Auditorijoje. 3133 South 
Halsted St.

kasierius

ka- 
K 

ligoniu lankytojas

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A. Wąlskis — pirm., 3341 
Evergre&i St;, Tel/Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius nut. rašt., 1814 
Wabanšia Avė., Tel. Humboldt 
3245.
rašt.; Augusta Žilius 
Tarnas Kubilius^ — __
i .. .. ___ .

trečiame Icetvirtadieni.
L* vakare.

UNITED LlTtfUANIAN AMERI
CAN.POLITICAL CLUB 9th WARD 
Valdyba 1936 metams:

Pitipiriinkas Povilas Barcheack, 
34 E. 100 PI.; Pirmas vice-prez. 
Zigmas Kalis, 12217 S. Halstec 
St.; Antrasis vice-prež. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Avė.; 
Protokolu rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10324 Ihdiana Avenuė

———— —

Lietuviai ir lietuvai 
tęs paėmė leidimus 

vedyboms
' šie liettfviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) va 
dyboms:

Edward Gaggley 33 m.' ir 
Sophie Sartaucky 27 m.

George Trubiroha 23 m. ir 
Veronica Toliušis 19 m.

Henry Bartsch 31 m. ir An
na Zlukus 28 m;

Michael Kpwalski 28 fti.' ir 
Mary Moyžis 22 m. '' ’

Henry Sierošlaiyski 35 m. ir 
Theodosia Kalas 26 m.

Stanley Buneckis — fin. 
„j — kasin.; 

____ -maršalka.
Susirinkimai iVyksta kas menes:

1. 1640 North
Hancoch St„ 8^

4

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams; pirm. — J. Svita- 
rius, 4819 Tripp Avė.; pirm paR.

Anastazija Beftašiene, 4438 S. 
Sawyerr. AveJ; ’ nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis, 3159 Š. Halsted St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt.

Frances 
; kasos

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė. i J. Racevičia, vice 
pirm., 3326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tal
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt.. 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 837 W, 33rd Place: 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas, 
4353 So. Talman Avė.; Dr. J. P 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So. 
Halsted St., 
2374 
Draugystės susirinkimai

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Čhicagos Lietuvių Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12 vai. dieną.

rez. Tel. Hemlock 
Ofiso Victory 3687.

įvyksta

Sawyerr. ĄveJ; > nut, rašt.

Tel. Columbus 10272
— B. Putrimas, 4536 S. Turner 

kontr. rašt- — 
4469 Archer Avė
— S .Chiesnienė, 4426 S 

kasierius — Helena

Avė.;
Wittis, 
globėja 
Whipple St. 
Gramontienė, 4535 S. Rockwell St.; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas. 
2519 43 St., Tel. ‘Lafayettte
8051; teisėjas — J. i Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Bondsma- 
nai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel. LafaVette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldukas, 4038 Archer Avė..

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas; pirmininkas, 834 
W. 35 St.; F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Francisco Avė.; J. Bala- 
kas, nut. rašt., 1432 S. 50 Ct, 
Cicero, III.; K. Philips, turto rašt., 
2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius, 3461 S. Morgan St.;

TeL Republit 8492
Grane Čoal Co.
5332 S. Long Avė,

Chicago, III.

Hospital
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $4 O.AA
Palagas ligoni- *4500
Akušerija na- $*1
Medikais egzami- 

nacija ............................... I UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir kliniriame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

Siunčiam Gėles Telegramų | Visai 
rtiHaulin- Dalis

LOVEIKIS
KVIETKĮNINKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

ILaįdotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS

REPublic 8340

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

auto ne
užtikrina 
geriausia

j. Raila, kasierius, 4839 VVinneniae Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Milą- dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei-

kslų tuzinas ' $12.00.
Tel. Englewood 5883—5840

fe

Ik.
t

ELENA JOKUBAITIENĖ 
po tėvais Maciūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 23 dieną, 4:00 valandą 
rytą 1936 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Suvalkų rėd., 
Vilkaviškio parap., x Znočkų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris, Lucy Repsis, Juli
joną ir žeritą Joną Milinauską 
ir Eleną, 2 sūnūs Joną ir Jur
gi ir marčią, Eleną, 2 seseris 
Petronėlę ir švogerį Juozapą 

švogė r j 
7 anu-

Ruskauską, Adelę ir 
Juozapą čęplinską ir 
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
2153 W. 24 St.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
liepos 25 dieną, 1:00 valandą 
po piet iš namų j Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Elenos Jokubai- 
tienes giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutih; patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, sun’ai, seserys ir gi m.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139. _______ ___

randasi

..........................

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buick ir Pontiac automobilių. Už
laiko šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West 31st Street 
Victory 1696

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing ■— Overhauling — Battery 
Service — Straightening fenders and 
painting. ,

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.

JAS,' KASLAUSKAS
Yards911 W. 33rd Place 0955

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotų karų, 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

. ................., , ■........................ ..........

Tei-

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giai! pakartojimu reikės mokėti. 

. ■ “NAUJIĖNU” ADM.

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai_____

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkes Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

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

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inu
Musų užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigarų, 
cigaretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tavem.Savininkės mama ir 
duktė.
B. & A. Pečiuliunienė

8446 So. Vincennes Avė.

Jos, Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus Am- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naują užei
ga. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792

6556 So. State St.
kampas North West 66 St.
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Penktadienis, liep. 24, 1936

CHICAGO MIESTAS RENGIASI PRIE 
DIDELIU IŠKILMIŲ

Parkų valdyba ir biznio organizacijos rengia Carnival 
cf the Lakęs. Iškilmes įvyks toj pačioj vieta}, kur 

buvo Pasauline Paroda

byla p-nios Mildred Mary Bol- 
ton, kuriai tapo paskirta baus
mė mirti elektros kėdėj už nu
šovimą vyro.

Moteris pareiškė, kad ji ne
norinti kito teismo. Tai spkė- 
lė teisme sąjūdį.

narių dėmesiui

Prie Carnival of the Lakęs 
prisideda ir lietuviai

Trečiadienio vakare, liepos 
22 dieną, Lietuvių Auditorijoj 
įvyko masinis mitingas pasita
rimui, ar lietuviai norėtų pri
sidėti prie rengiamų didelių iš
kilmių Carnival of the Lakęs.

Buvo taipgi atsilankę parkų 
distrikto atstovai, kt?rie plačiai 
aiškino apie parengimus Gar
nį vai of Lakęs. Po jų paaiški
nimų ir diskusijų, nutarta pri
sidėti prie to didelio ir gra
žaus parengimo.

Išrinkta pastovi valdyba ir 
finansų komisija, kurie rūpin
sis surinkti pinigų, kad lietu
viai galėtų tame Carnival of 
the Lakęs pasirodyti kuoiškil- 
mingiausia ir geriausia.

Mat, čia dalyvaus ir kitos 
tautos. Bus didelė konkurenci
ja. Kiekviena tauta norės pasi
rodyti kųogeriausia ir kitfogra- 
žiausia.

Lietuviai konkurencijos nebi
jo. Jei tik bus susitarimas, vie
nybė ir noras pasidarbuoti tam 
dalykui, nėra abejonės, kad lie>- 
tuviai gali užimti net pirmą 
vietą tarpe kitų tautų.

čia bus, taip sakant, tauti 
nis lietuvių pasirodymas ir pa-

Atvyko Chicagon 
paviešėti

Ketvirtadienį, liepos 
Chicagon atvyko p-nia 
laitis, žmona Dr-o Kazimiero 
Mykolaičio iš Lawrence, Mass.

Apsistojo pas savo motiną 
p-nią Oną Bijanskienę adresu 
3255 So. Halsted Street. P-nia 
Mykolaitis viešės Chicagoj apie 
porą savaičių. "

Ji yra sesuo inžinieriaus Jo-

23 d. 
Myko

sigarsinimas. Bus įrengtas pui-1 Bijansko, Chicagos Birutės 
kus “Flot’as” (jei pasiseks su’- choro vędėjo ir chorp nepail
rinkti užtektinai pinigų), taip
gi muzikos, dainų, šokių ir 
sporto programas. Lietuviai tu
ri užtektinai jėgų, gali gražiai 
pasirodyti. Verta tam' tikslui 
pasidarbuoti.

stančio darbuotojo

• Antanas.

Delija Kuraitiene iš
vyko atostogauti

apie sūnų žuvusi 
Lietuvoj

Keletas dienų atgal Naujie
nose tilpo žinia, kad p. Yuška, 
I lollywpod Inn savininkas ir 
lietuvių olimpiados vadovas per
nai metais, gavo iš Kauno te
legramą, jogei Nemune pasken 
dęs jaunas lietuvis amerikie
tis Knššas.

virtsios rezultatų.
Liepos 17 dieną Lietuvos 

konsulas Chicagoj p. Kalvaitis 
pasiuntęs telegramą į Kauną, 
bet atsakymo nesulaukta. Ki
ta telegrama buvo pasiųsta lie
pos 21 dieną, tačiau ir į ją at
sakymo negauta.

Kreiptasi į Amerikos konsu
lą Kaune, ba mat Knašas bu
vo Amerikos pilietis.

Iš tikrųjų keista, kad į to
kius opius paklausimus, kaip 
p-nios Knash, negalima gauti 
atsakyrųo. — X.

Vakar p-nia Delija Kuraitie- 
nė ir jos motina Kvietkauskie- 
nė išvyko į Michigan valstiją 
atostogauti pas p-nus Rudaus- 
kus.

Kaip ilgai ten p-nia Kurai- 
tienė atostogaus, nėra Žinios.

— Prospektas.

Eksplozijoj žuvo 1 
sužeisti 9

Kaip žinote, rugpiučio

Ateinantį sekmadienį, liepos 
26 d., įvyks žagariečių Kliubc- 
mėnesinis susirinkimas <,adresu 
2417 West 43 Street. Pradžia 
1 vai. popiet.

Malonėkite visi žagarieČiai it 
jų simpatizatoriai būti susirin
kime.
mėnesį žagariečių Kliubas tu
rės trečią iš eilės gegužinę.

Teko girdėti, kad žagariečiai 
pirm šiam parengimui v įvyk
siant rengiąsi važiuoti ekskur
siniu laivu* skersai ežerą į Mi- 
chįyan valstiją pas pp. Radau
skus ant farmos. Matysime 
kaip nutarsime šiame susirin
kime. —• R. š.

Rengia golfo (urna 
menta

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
rengia turnamentą Glen Eagles 
Country Club liepos 26 dieną. 
Turnamentas prasidės 8:30 va
landą ryto. Rus užbaigta vyrų 
mateh lošimo. Bus duota do> 
vana už ilgiausį “drive” to
liausi, boles numušimą ant 9 
skylių. Taipgi bus duotos do
vanos už žemiausį ir aukščiau 
sį skaičjp kirčių ant lyš- 
nų skylučių. Moterys ir mer
ginos loš kortas nuo 2 iki 3 
vai.

G. I. Bložis, veik. rast.

Vakar, tai yra ketvirtadienį, 
p-nia Knašas, paskendusio jau
no vyro motina, ir jo sesuo, 
p nia Bose Knash-Yonkus, lan 
kėši Naujienose.

Moterys pranešė, kad visos 
jų pastangos gauti iš Lietu
vos daugiau žinių apie suriaus 
ir brolio žuvimą iki šiol neda-

Ji nenori kito teismo
Ketvirtadienį, liepos 23 d.; 

visuomenės gynėjas (publi* 
defender) Lester Grossman ar
gumentavo teisėjo Robert O’- 
Connell kambariuose prašymą,
kad butų Tšnaujo nagrinėjama tenaw avė.

Trečiadienį kilo eksploziją 
kuri sunaikino trijų aukŠČitj 
trobesį adresu 1406 North Hai- 
sted Street. Nelaimėj užmušta 
moteris darbininkė ir sužeista 
devyni kiti National Fur Dress- 
ing kompanijos darbininkai- 
kės. Turtui žalos eksplozija pa
darė apie ,$100,000.
utaįAs 0Anq suokiu išn/.n? 
Vyzonsky 40 m’., 1143 N.i WaSh-

Košdami
Washington Heights miške

lis išdegė. Roselando Lietuvių 
Namo bendrovės piknikas lie
pos 26 d. nebeįvyks miškely
je. ■ .o1 ■ <

Komitetas nusitarė ir sku
biai nusamdė (kitą vietą, bū 
tent Wildwood miške, prie 127

Šviežus
BILE KOKIAM ORE ( taip pat ir klimate!)

X7 AKACIJOSE ATSIMINKITE 
” štai ką: ;r
Jus galite gauti “tikrai šviežius” 

cigaretus visur U. S. A., klausiant 
Labiau-Sušvelnintų Old, Golds.

Nesvarbu ar oras butų drėgnas, 
. ar saules spinduliai karšti ir sau

si .. . jokios klimato sąlygos negali 
paveikti “dvigubo-Cellophane, pa
kelio suvyniojimo turingo..

Dvi eilės aukščiausios rūšies ne
permerkiamas Cellophane duoda 
jums Old Gold’s rinktinio tabako 
derlių pačiose geriausiose rūky
mo sąlygose. Duoda jums tikrai 
dirbtuvės-šviežumo cigaretus, kur 
nepirktum, ar tai Bar Harbor, 
Maine ar Painted Post, Arizona.

ĮSTEIGTA 1760

P. S. Taip, ištikro! Tas '‘Dvigubai-Pini- 
gai-Grąžinami” pasiūlymas tebeveikia. 
Tinka 30 dienų nuo šiandien.

IŠVIDINE EILE 
CELLOPHANE 

atsidaro 1S vlrSaus

© P. Lorillard Co., Ino.

IŠLAUKINE EILE 
CELLOPHANE 

atsidaro 1S apačios

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS + 2EI,.E8 DVIGUBO “CELLOPHANE”= 
. . —I . ..  . '

Labiau - Sušvelnintam OIdGolds

st. ir Wentworth avė., rugsė
jo 6 dienai.

Antradieny kažin kas pade
gė žolę pa vėju j į Washington 
Heights miškelį. Ugnis lyg 
šluota perėjo per visą lauką 
palikdama juodą pėdsakį pas
kui save. Draugijos, kurios bu
vo nusitariusios rengti pikni
kus tame* miškely, nebegalėsnebegalės 
surengti šiemet, nes jau žolė 
nebeataugs 'greitai.

Todėl R. L. N. bendrovės ko
mitetas skubiai susirado kita 
vietą, kad galėjus dar šią va
sarą surengti pikniką.

Dabar komitetas surado daug 
gražesnę vietą Wildwood miš
kuose, ir piknikas bus sureng
tas rugsėjo 6 d.

— A. Narbutas.

Mirė dėl pasiutusio 
šuns įkandimo

Anthony Scharf Jr. 4 metų, 
6541 South Oakley avenue, mi
rė ligoninėj. Birželio 14 d. 
jį įkando pasiuntęs šuo, kurs 
priklausė John Novitski, 
So. Oakley avė.

Vaikas buvo įskiepytas 
pasiutimo birželio 18 d., 
keturias dienas vėliau, 
skiepai jau nebegelbėjo.

Sveikatos departamento ta
ryba savo posėdy laikytame 
ketvirtadienį, liepos 23 d., in
struktavo šunų gaudytojus žu
dyti visus pagautus gatvėse 
šunis praėjus 24 valandoms 
po to, kai jie tapo sugauti, 
ažuot laukti penkias dienas, 
kad jų savininkai atsišauktų.

Sveikatos departamento ži
niomis, apie pusė visų šunų 
sugautų nėr pastaruosius dvi 
savaites rodo žymes pasiuti
mo. šunys Chicagoj pasta
ruoju laiku įkanda daug maž 
apie šimtą žmonių kasdnien.

6559
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Bet

CLASSIFIED ADS
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Automobiles -
PARSIDUODA automobilius ma

žai vartotas, geram stovyj, parduo
siu pigiai. Atsišaukte nuo 8 iki 12 
dieną, trečios lubos užpakaly.

3443 So. Lituanica Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street

Phone 1 ards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965
CO.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Vfusu biuras sveiks patarimus namų 
navininkams reikale nesusinratirnu sv 
-endauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
ki 8 vai. vak. Šventadieniais iui< 
!0 ryto *ki niet.

LANDI ORDįS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame Iru šiuo adresu 

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

viri

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PcLASSIFIED ADS. Į
.........    —. _ - - -*

COAL Business Chances
Pardavimui Bizniai

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
Pakils. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 8882—

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
vile kurio biznio įskaitant svarstyk- 
es. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
nūs pirm negu pirksit® kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 6269.

$5.25
5.50
4.25

PARSIDUODA Tavernas geroje 
vietoje — prie 4311 S. Halsted St., 
arba parduos pusę atsakantiems 
žmonėms, Kreipkitės po' 6 vai. 
vakare. .

GREITAM pardavimui Tavern 
ant didelios transportacijos, geras 
biznis, 2409 W. 47 St.

—O—
DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 

KAI LAIKAS.
Virginia Mine Run ....... $6.95 tonas
Black Band ................. 9.50 tonas
Pocahontas Lump or egg 10.00 tonas 

4 tonai ar daugiau 
SHULMISTRAS BROS.

4016% Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6300

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX»K0HN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Ganai 9846.

Personai
Asmenų Ieško

DRAUGAS Antanas Miedzis mel
džiu atsišaukti, nes man yra svar
bus reikalas. Gal kas žinote kur 
randasi meldžiu pranešti ar jam pa
sakyti. Geo. Cizinauskas, 1458 W. 
15th St. Tel. Canal 9719.

—o---
IEŠKAU dviejų pusseserių: Onos 

ir Teresos Jakobs. Abidvi vedu
sios ir dabar vadinasi Ona Kap
šas ir Teresa Jakobs. Iš Lietuvos 
paeina Kretingos apskričio ir para
pijos, Daktarų kaimo. Philadel- 
phijoj gyvena jau 25 metai. Yra 
svarbus reikalas, todėl jos pačios ar 
kas kitas malonės man pranešti, 
busiu dėkingas. Juozas Martinaus- 
kas, 3337 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PUS AMŽIAUS- vyras paieško dar
bo kaip janitorius ar taip darbą 
apie namus — Suprantu visokį dar
bą. 3256 So. Union Avė. Pirmos 
lubos.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas į restau- 
rantą — nuolatinis darbas.

3907 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo — Valgis ir guolis ant 
vietos. šaukite Telefonu

Willow Springs 62

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas į taverną 
vyras arba moteris. Apsibūti ant vie
tos. 944 W. 37th PI. tel. Boulevard 
7928.

For Rent
RENDON Tavernas, per 30 metų 

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

3322 So. Morgan St.

RENDON 6 kambarių flatas, van
deniu apšildomas moderninis pigiai 
tinkamai šeimai. Tel. Midway 1545 
antros lubos. 5422 Ingleside Avenue.

RENDON lunšruimis — labai pi
giai — gera vieta.

1523 W. 47 St.

IšSIRENDUOJA Rodouzė su vi
sais įrengimais naujai išpuošta, dar
žas su platforma dėl piknikų ir tur
kiška maudynė, išranduosime už 
prieinamą kainą.

87th & Maple Grove, 
Willow Springs, 

Tel. Boulevard 5809

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys— Su 

ar be valgio — Visi patogumai, Tel. 
Republic 6251, 6815 S. Maplewood

V asarnamiai-Rezortai
Summer Resorts

Jei nori geriausios žuvavimui 
vietos

ATEIK Į BALD KNOB 
Gamtos rojų 

Pistakee Lake-Rezortas 
Hotelis-Cottages 

Kempinimo vieta.
BALD KNOB, 
McHenry, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavernas, geroj 
vietoj su visais įrengimais. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3827 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI Tavern geroj vie
toj, biznis išdirbtas.

6822 S. Halsted St.
PARDAVIMUI Tavern; biznis ge

rai išdirbtas. Gera vieta, 372 East 
71st Street.

PARDAVIMUI Tavernas, labai 
pigiai, gera vieta, viršui 60 kamba
rių hotelis. Kostumerių netrūksta. 
1007 E. 75 St.

GREITAM pardavimui tavernas 
už teisingą pasiulyma, geras biznis, 
pigi renda. graži vieta pragyveni
mui. Savininkas eina i kitą biznį.

3659 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI čeverykų pataisy
mo šapa — Pilnai įrengta — Gera 
vieta — Priežastis ■— Savininkas tu
ri kitą darbą. Atsišaukte 608 West 
47 St.

KENDĖS cigarai, smulkmenos, 
kampinė vieta arti mokyklos, 4 gy
venami kambariai. Renda $20.

4757 So. Loomis

PARDAVIMUI pekarnė — Biznis 
išdirbtas gerai — tarpe lietuvių ir 
lenkų — netoli Chicago — Svarbi 
priežastis pardavimui. Kreipkitės, 
3339 So. Morgan St.

PARSIDUODA Tavern — Visas 
arba priimsiu pusininką — Biznis 
gerai išdirbtas — Geromis išlygo
mis. Stella Bakas, 101 W. 22 Avė. 
Melrose Park, III.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA pigiai — 80 akrų 
gera farmų žeme — šiaurinėj Wis- 
consin 35 akrai dirbamos, geri bu- 
dinkai su ir be farmos mašinerijų ir 
gyvuliais — Del smulkmenų rašyki
te Thomas Rondeau, Cable, Wis.

Exchange—Mainai
MAINYSIU lotą ant Taverno ge

ra brangu ant biznio gatvės. Ix>- 
tas 25x125 ant 71 gatvės, 5tas lo
tas nuo Mozart St. į vakarus arba 
narduosiu už cash. Kaina $1500. 
Taipgi parduosiu cadillnc automo
bilį gerame stovyje, gražus ir tvir
tas $175.

J. B. AGLIS
913 N. Sacramento Bld.

15 AKRŲ ŽEMĖS be budinkų 
netoli Kean Avė Palos Park, mai
nysiu ant bile ko.

6 kambarių medinis cottage fur- 
nace šiluma, baisementas. Pigiai už 
cash arba mainysiu ant tavernos.

Grovehill 1965
6112 S. Komensky Avė.

- Real Estate For Sale 
Namai-žemė Py davimui

2 AUKŠTŲ plytų namas su 2 ka
rų garažu. Kaina $4,500.00 geros 
sąlygos. C. Meyers 2745 W. 22 PI.

GREITAM PARDAVIMUI, tik 
$300 įmokant, pigiai nupirksite vi- 
gadna ir pelningą namą, garadžą ir 
gyvulių, šiandie texai maži ir asses- 
mentai išmokėti, kreipkitės greit. 

Savininkas Chapulis, 
5263 So . Central Avė. 

prieš pat Archer

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
5 kambarių mūrinis bungalovv, lo
tas 40x175 pėdų. Furnas šildo
mas, kieto medžio grindys, Venetian 
langų užlaidos, netoli mokyklos ir 
bažnyčios, 8416 Rhodes Avė.

BRIGHTON PARKE
6 kambarių medinis cottage, visi 

įtaisymai, aukštas beismentas, dvie
jų karų garažas randasi netoli 
Archer Avenue ir Rockwell. Kaina 
$1950. Mažas įmokėjimas.

Trijų flatų po 6 kambarius nau
jas mūrinis namas irgi Brighton 
Parke. Kainavo $18,500. Greitam 
pardavimui už $5950. Telefonuo- 
kite po 7 vai. vakarais Boulevard 
0127.

Žmones 
Užinteresuoti 
Real Estate .

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar
sinimas gauna po dešimts 
ar daugiau pašaukimų, — 
todėl jei parduodat ar 
perkat

Garsinkit Dabar
nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500




