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OSSINING, N. Y., liepos 24. 
Elektros kėdėj liko nuzu

Raymond Fldres, New

KANKAKEE, III., liepos 24. 
— Ronald Ashline, 26 m., pri 
prašė savo 7 metų giminaitį 
padėti jį nužudyti. Ronald bu
vo dalinai paraližuotas po ne
laimės 6 metai atgal. Jis atsi
nešė į kambarį šautuvą ir pri- 
prašė vaiką paspausti gaiduką,

kalėjimu
1. Jonas

gimusi iš
Viena

kita ——- 9
21 sv. 10 
gimė ne-

Valdžia skelbia, kad sukilėliai liko atmuš 
ti nuo sostinės. Sukilėliai irgi skelbia 

didelius “laimėjimus”.

tarpais galbūt
maža permaina tempe-

Vatikanas per tele 
foną pabaręs kun.

Coughlin

Bet visiems pasmerktiems Suvalkijos ūki 
ninkams mirties bausmė pakeista kalėji 

mu iki gyvos galvos

VII. Paprasto Italėjimo vie
nais metais: 1. Kazys Vaišno-

Vėl eina “Lietuvos 
Žinios”

po piet tem- 
Chicagoje buvo 70°. 
teka 5:36, leidžiasi

BERLYNAS, liepos
Amerikos olympiados

pakeitimą konstitucijos, tik tas 
pakeįtimas tttrys-paeiti iš pa
čių žmonių^ (Bet1 kaip patys 
žmonės gali pakeisti konstitu*- 
ei ją, jei konstitucijoje yra aiš
kiai pažymėta kaip konstituci
ja turi būti keičiama?)

Kadangi dabar į Topeka.yra 
suvažiavę visi žymiausi repub- 
likonų vadai, tai gub. Landon 
laiko su jais nuolatines kon
ferencijas, ruošdamas planus 
tolimesnei savo kampanijai.

HILLSBORO, III., liepos 24. 
— šiandie pradėjo dirbti Hills- 
boro Coal Co. kasykla, kuri bu
vo uždaryta nuo bal. 1 d. Apie 
200 angliakasių gaus darbą. 
Kasykla dirbs apie 3 dienas sa
vaitėje.

MONTREAL, Que., liep. 24. 
— Per daugelį metų Quebec 
provincija atsisakė 
prie tų provincijų, kurios įve
dė pas save senatvės pensijas. 
Ji rėmėsi tuo, kad jaunieji tu
ri šelpti ir užlaikyti savo se
nesnius gimines. Bet dabar ir 
Quebec nuo ateinančio mėnesio 
pradės mokėti senatvės pensi
jas. Mokės po $1 į dieną tiems, 
kurie yra sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Tokių pensininkų bus 
apie 30,000.

Smarkus mūšiai 
prie Madrido

DETROIT, Mich., liepos 24. 
— Eina gandų, kad Vatika
nas pašaukė telefonu fašistų 
vadą kun. Coughlin ir jį pa
bare už jo nepaprastai aštrų 
puolimą prezidento “ Roosevelto 
Tas esą ir privertę kun. Cotf- 
ghlin atsiprašyti prezidentą, 
bet ir savo' atsiprašyme kun. 
Coughlin vistiek tvirtina ne
paliausiąs dirbęs, kad preziden
tas Rooseveltas pralaimėtų rin
kimus.

—• ■ ^SŽiSLi]
čius, 10. Juozas Juška.

II. Sunkiųjų darbų kalėjimu 
iki gyvos galvos: L Viktoras 
Simokąitis, 2. Jonas Skaisgiris, 
3. Bronius Baltrušaitis.

III. Sunkiųjų darbų kalėji
mu 15 metų: 1. cJuozą# Blažai- 
tis, 2. Antanas Bukšaitis.

IV. Sunkiųjų darbų kalėjimu 
10 metų: 1. Pranas

Mūšiams besitęsiant valdžia 
rodo vis .didesnį pasitikėjimą 
laimėjimu pilnos pergalės, nes 
pietinės Ispanijos sukilėliai li
ko izoliuoti, atimta iš sukilė
lių ir keli miestai šiaurinėje 
Ispanijoje.

Pačiame Madride yra visai 
ramu ir visai nejaučiama, kad 
jis butų apgultas priešų. Tik 
privatinių * automobilių, išėmus 
daktarų,' mieste nėra, nes jie 
yra rekvizuoti karo reika
lams.’

Karo laivai bombarduoja ju 
kilelių laikomus Morokko por-

1. Aleksandras Ritberge- 
ris, 2. Juozas Sutkaitis, 3.’Sa
liamonas Mauza, 4. Antanas 
Kubilinskas, 5. Pranas Katkus, 
6. Juozas Martinkevičius, 7. 
Andrius Valuckas. 
Liepuonius, 9. Antanas Bajer

MEXICO CITY, liepos 24.— 
Verčiami to didelio vargo, ku
riame atsidūrė gyventojai su 
streikavus elektros darbinin
kams, dėlei ko turėjo užsida
ryti visos sostinės ir apielin- 
kės dirbtuvės, darbininkų uni 
jos nutarė paskelbti mieste ry
toj generalinį streiką, kad tuo 
priversti greičiau sutaikinti 
elektros darbininkų streiką. 
Dabartinis streikas palies ir tas 
industrijas, kurios įstengė, vei
kti ir be elektros 'pagelbos.

MADRID, Ispanija. — žinios sako, kad dėl fašistų sukilimo prieš valdžią;’ 25,000 žmonių padė
ję galvas. Paveikslas parodo vaizdą iš Madrido; sostinės Jose Pereira, trečiasis premjeras po 
sukilimo, kuris daro žygius kraujo pralėjimą sustabdyti.

WASHINGTON, liepos 24
Savo namuose šįryt po ilgos!pats laikydamas šautuvo vamz 
ligos nusišovė garsus meteo-ldį prie galvos. Vaikas gaiduką 
rologas Charles Fitzugh Tai- paspaudė ir šūvis nutraukė Ro
man, 61 m
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KAUNAS. — Liepos 10 d. 
vėl pasirodė “Lietuvos žinios,” 
kurios prieš pat rinkimus v bu
vo uždarytos vienam mėnesiui, 
vidaus reikalų ministerio įsa- 
kymu.

Kadangi ilgametė “Lietuvos 
žinių” redaktorė ir jų įkūrėja 
Felicija Bortkevičienė liko val
džios pašalinta nuo redagavi
mo, tai redaktoriumi pasirašo 
Jonas Kardelis.

Per visą mėnesį kada “Lie
tuvos žinios” buvo uždarytos, 
jų vietoje ėjo “žinios”, kurių 
redaktorium pasirašė Balys Pa- 
ramskas.

KAUNAS
pos pradžioje karo lauko teis
mas nagrinėjo Suvalkijos ūki
ninkų kurstytojų ir terorizuo
to jų bylą, kurioje Buvo kalti
namas 21 asmuo, gyv., šakių 
apskr., Lukšių, Plokščių ir Pa- 
ežer’ėlių valsč.

Karo lauko teismo sprendi
mu visi kaltinamieji nubausti 
šiomis bausmėmis:

I. Dešimt asmenų mirties 
bausme, kuri Valstybės Prezi
dento malonės 'aktu pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos, bu* 
tent

jaukto 
komitetas pašalino paskiibusią 
plaukikę M^s. Eleanor Holm 
Jarrett neva už sulaužymą tre
niravimosi taisyklių ir girtavi
mą laive, kuriuo plaukė ir ki
ti jaukto nariai. Negelbėjo nė 
kitų jaukto narių maldavi
mai.

Bet visi pripažysta, kad ji 
treniravosi su dideliu atsidavi
mu ir dalyvavo partijose tik 
komiteto leidimu.

’ TOPEKA, Kas., liepos 24.— 
Iš viso šalies suvažiavę repu’b- 
likonai, visą dieną parodavę ir 
triukšmavę, į vakarą pranešė 
gubernatoriui Landon “didelę 
naujieną”, kad jis arti pusant
ro mėnesio atgal republikonų 
konvencijoj liko nominuotas 
kandidatu į prezidentus. Gub. 
Landon tą “negirdėtą naujie
ną” priėmė su “susijaudinimu” 
ir čia pat pasakė ilgą, bet la
bai skystą kalbą, kurioj jis re
publikonų nominaciją priėmė.

Savo kalboj jis pasisakė Už 
atsteigimą “veiklios konstitu
ciniais pagrindais valdžios”, 
tarsi dabar Amerika kokią tai 
nekonstitucinę valdžią turėtų. 
Jis kaip įmanydamas smerkė 
prezidento Roosevelto admini
straciją ir jo Naująją Dalybą, 
bet kartu pasisakė už visą tai,, 
ką prezidento Roosevelto admi
nistracija ir jo Naujoji Dalyba 
jau yra įvykinusi — bedarbių 
šelpimą, socialį saugumą (se
natvės pensijas, 
draųdą ir t.
teisę organizuotis ir t. t. Gub. 
Landon taipjau pasisakė ir už

Pašalino olympiados 
plaukikę

Visoj šaly gerbiamas socia
listų darbiečių vadas Francisco 
Largo Caballero taipjau išvyko 
frontan su ginklu rankoje ko
voti fašistus.

Valdžios kariuomenė veržia
si visu puslankiu į šiaurę, 
šiaurvakarius ir šiaurryčius 
nuo sostinės. Vyriausioji ar
mija eina tiesiai šiaurėn. Visa
me plote apie sostinę eina 
smarkus kruvinas mušis.

ARMIJA, 
Sukilėlių vadas 

gen. Molą paskelbė naują Is
panijos valdžią, kurios sodyba 
bus Burgos. Jis tvirtina, kad 
buk aštuoni dešimtdaliai Ispa
nijos esą sukilėlių. rankose.

Mūšiai visu frontu eina vi
su , smarkumu. Teko matyti 
mūšį prie San Sebastian, kurį 
įžėrnė valdžios kariuomenė ir 
privertė sukilėlius bėgti.

Kiek žmonių žuvo šiame ka
re, nėra mažiausios galimybes 
apskaičiuoti. Vieni spėja, kad 
Žuvo gal 20,000 ar 25,000 žmo
nių.

Gub. Landon priėmė nomina
ciją, pasakydamas skystą 
kalbą, kurioj i pasmerkė Roo
sevelto administraciją, bet 
paskui užgirdamas visą jos 
programą.

V. Sunkiųjų darbų 
penkeriems metams: 
Bataitis.

VI. Sunkiųjų darbų kalėji 
mu ketveriems metams: 1 
Pranas Duoba, 2. Juozas Tai 
nauskas, 3. Pranas Tarnaus

Prasidėjo lemiantis mušis 
už Madridą.

MADRIDAS, liepos 24. — 
Visos Ispanijos ateitis yra 
sprendžiama mūšyje, kuris da
bar siaučia Guadarrama kal
nuose į šiaurę nuo Madrido, 
kur ištikima respublikai ka
riuomenė atkakliai kaujasi su 
sukilusiais fašistais, monar- 
chistais ir kitais atgaleiviais.

Valdžios oficiali pranešimai 
sako, kad sukilėliai likę atmu
šti ir kad jie “bėga betvarkė

Chicagai ir apieljnkei tedera 
tio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę,
lietus
raturoje.

Vakar 2 vai
peratura

Saulė 
8:17.

DUMORT, Minn., liepos 24. 
— Po dviejų valandų sunkios 
kovos, padedama trijų dakta
rų—ir trijų slaugių, Mrs. 
Schmitz, 37 m., motina 15 vai
kų, pagimdė šešioliktą ir di- 
džiausį vaiką.

Kūdikis svėrė 15 svarų ir 
15.2 uncijų ir yra 241/2 colių 
augščio 
šČio, kokio bu*na normalus kū
dikiai kai jie jau pradeda vaig- 
ščioti. Tai yra didžiausias ži
nomas gimęs kūdikis.

Motina ir kūdikis yra svei
ki. Motina sako,' kad nors gim
dymas ir buvo sunkus, bet ne 
tiek sunkus, kaip buvęs gim
dymas dvynukių.

Abelnai ji gimdo pavėluotai 
ir gimdo didelius kūdikius — 
po 14, 12, 11 sv. Šis kūdikis 
gimė po 9Į/2 niėn. Dvynukės 
gimė po 10 mėn. ir viena svė
rė 11 s v. 15 irnč 
sv. 15 unc. 
unc. Vienas kidikis 
gyvas 14 sv.

Pati motina yra 
nepaprastų dvynukių 
dvynukė gimė per anksti — 
po 6 mėn. ir gimė negyva 
Mrs. Schmitz gi gimė norma
liu laiku ir visai sveika. Ji yra 
vokiečių kilmės, sunkiai dirba 
ūkyje ir dar pernai sukenavo 
iš savo daržo 850 kvortų dar
žovių. Sveria ji 190 sv.

Jos vyras yra 41 m., sveria 
195 s v. ir yra 6 pėdų 4 col. 
augščio. Bet nė vieno jų šei
mynoje nebuvo tokių dideEų 
kūdikių.

MADRIDAS, liepos 24. — 
Valdžios kareiviai žygiuoja į 
priekį į šiaurę nuo Madrido, 
suskaldę sukilėlių armijas. Taip 
praneša iš karo lauko vienas 
seimo atstovas, kuris kovoja 
valdžios kariuomenės eilėse.

Sukilėliai bandė pulti iš Gua
darrama ir Jadraųue, kurie yra 
ant kelio į Madridą. Bet vieną 
jų kolumną paraližavo lėktuvų 
ataka, o kita kolumna liko izo
liuota. I ’

Atstovas Delavilla sako, kad 
mušis prasidėjo už 57 mylių 
nuo Madrido, bet po mūšio val
džios kariuomenė paėjo" 15 my
lių. ’’ I

“Mes greitai įeisime į Bur
gos, kur yra sukilėlių vado gen. 
Molą štabas”, sako jis savo 
pranešime.

Jis*" pridurta, 
kilelių paimta nelaisvėn ir at 
imta daug
Visi stoja

Vidaus

valdžią. Tuo jis pastatė pavo- 
jun savo gyvastį, jei kartais 
laimėtų kovą sukilėliai.

Buvęs premjeras Casares 
Quiroga, kuris pasitraukė iš 
valdžios prasidėjus sukilimui, 
užleisdamas savo vietą stipres
nei valdžiai, dabar pats išvy
ko karo laukan paprastu ka
reiviu.

Keli sukilėlių vadai atvyko į 
čia pasitarti sų čia pasislėpu
siais Ispanijos * didžiūnais,Aąpįe 
sudarymą naujč ‘ sukilėlių ka
bineto. z

GIBRALTAR, liepos 24. — 
Sukilėliai per radio paskelbė, 
kad jų lėktuvai buk paskandi
nę Ispanijos karo laivą Jaime 
I, 15,700 tonų įtalpos. .

Barcelonoj.
BARCELONA, liepos 24. — 

Keturios didelės valdžios ko- 
liumnos šarvuotais automobi
liais ir skubiai rekvizuotais tro- 
kai^ išvyko linkui Žaragoza, 
prisidėti prie atakos ant šios 
sukilėlių tvirtovės šiaurvakari
nėj Ispanijoj. Karo reikalams 
Katalonijos valdžia rekvizavo 
3,000,000 pesetų.

Barcelonoj yra ramu. Visos 
dirbtuvės yrax uždarytos. Elek
tra ir neveikia, nes dviejų die
nų mūšyje tiek stulpų išvar
tyta ir vielų nutraukyta, kad 
teko nutraukti elektros tieki
mą dėlei nelaimių pavojaus.

Gatvėse įtaisytos virtuvės 
parupinimui maisto benamiams* 
Sankrovinmkai irgi dalina pas 
juos -esanti maišią. Tvarki) 
mieste palaiko darbininkų mi
licija.
Bandys gelbėti svetimšalius.
WASHINGTON, liepos 24.-— 

Skubiai susitarta dėl interna
cionalinės pagelbos amerikie
čiams ir kitiems svetimšaliams, 
kuriuos civilis karas “užklupo* 
Ispanijoje. Visos didžiosios val
stybės siunčia savo karo lai
vus svetimšalius iškelti iš Is
panijos. Pagelba bus teikiama 

nežitf-

ginklų.
kovon su fašistais.
reikalų ministerija 

paskelbė, kad apsigynimo ko
mitetas, suorganizuotas* rytinėj 
Ispanijoj, suorganizavo tris ko- 
liumnas Valencijoj ir vieną 
gretimoj Cuenca provincijoj, 
kurios bus pasiųstos sustiprin
ti valdžios kariuomenę.

Prezidentas . Manuel Azana 
viešai išėjo prieš sukilėlius, pa
sakydamas kalbą per radio, ku-

Sukileliai esą prie Madrido 
vartų.

LĮSBON, liepos 24. — Suki 
lėlių armija priėjo tik už 15 
mylių nuo Madrido ir paliovė 
veržimąsi laukdama atvykstant 
daugiau 
sostinės.

Valdžia atsiėmė Seville?
GIBRALTARAS, liepos 24 

— Gautomis nepatvirtintomis 
žiniomis, valdžia atsiėmė Se
ville, sukilėlių tvirtovę pietinėj 
Ispanijoj.

Pasienio miestas La Linea 
yra visai apleistas ir jame nė
ra jokio gyvo žmogaus.

(žinios iš Ispanijos labai prie
štarauja. Kuomet valdžia skel
bia nugalėjusi sukilėlius ir juos 
stumianti nuo Madrido, tai su
kilėliai ' tvirtina, kad jie ver
žiasi priekyh ir jau esą prie 
pat Madrido vartų. Veikiausia, 
dar aiškios persvaros nėra nė 
vienpje pusėje, bet viskas ro
do, kad sukilėliai yra karą pra
laimėję, nors "dar ims ilgą lai
ką iki sukilimas bus galutinai 
numalšintas).

visiems svetimšaliams, 
rint jų tautybės.

Madrido amerikiečiai 
nejaučia.

MADRIDAS, liepos
Apie 150 amerikiečių prisiglau
dė Amerikos ambasadoje ir 
mažiausio vargo nejaučia. Tie- 
sa, yra šiokią tokių nepatogu- 
mų tokiame susigrūdime, bet 
niekas to nepaiso ir visi laiką 
leidžia gana smagiai.

Sukilėliai skelbia 
valdžią.

SU SUKIKELIŲ 
liepos 24

Ir Quebec provincija 
mokės senatvės 

pensijas
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SLA seimo delegatės raportas

TORONTO, Kanada. — Įvy
kusiame 236 SLA kuopos mėn. 
susirinkime 11 d. liepos tarp 
kitų kuopos pranešimi? buvo 
išduotas ir SLA seimo delega
tės, O. Indrelienės raportas. 
Raportą išdavė raštu, gana pla
čiai ir vaizdžiai nupiešdama 
praėjusį 39 SLA seimą. AA jos 
raportą nemanau plačiai apra
šyti,' nes tikiuosi, kad ji pati 
pasistengs savo Įspūdžius pa
rašyti spaudoj. Noriu tik pri
minti, kad kuopos nariai, suži
noję iš raporto, jog ne įtik kai 
kurie seimo delegatai, bet net 
ir Pild. Tarybos nariai atsisa
kė išreikšti viešą pasmerkimą 
Smetonos valdžiai už musų bro
lių šudymą Lietuvoje, — labai 
nusistebėjo ir apgailestavo, kad 
tokie asmenys stovi prie musų 
taip brangios organizacijos vai
ro.

Taipgi delegate savo akimis 
matė kaip J. Tysliava daugiau
sia triukšmo sukeldavo. Vienu 
tarpu nepraėjus jo norui, jis 
sukomandavo savo pasekėjus, 
kad jie iškėlę kumščius eitų 
ant estrados ir reikalautų iš 
prez. Bagočiaus jo norus pa
tenkinti. Labai negražu ir to
kie “mokyti” žmonės neturėtų 
taip elgtis.

i

Delegatė, skaitydama rapor
tą, tris lapus praleido neskai
čius, Butų įdomu žinoti ką ji 
ten nusliepė.

K. L. Kongreso reikalu
Kuris laikas atgal “D. Ž.” 

priminė musų 236 SLA kuopai, 
kodėl ji nepasisako viešai už 
šaukiamą Montreale Liet. Kon
gresą. Tiesa, ji nepasisakė; bet 
praeitame kongrese, kuris ‘vy
ko Clevelande, kuopa dalyvavo 
ir net turėjo pasiuntus atstovą. 
Mums kanadiečiams daugiau 
turi rūpėti Lietuvos žmonių 
vargingas gyvenimas negu kam 
kitam, nes mes patys ant savo 
kailio esam daug patyrę ir tik 
keletą metų atgal čionai Kana- 
don suvažiavę.

Įvykusiame kuopos susirinki
me 11 d. liepos šaukiamas 
Montreale Kongresas tapo už
kirtas ir išrinkta atstovas. Tik 
gaila, kad nariai kaip ir su bai
me balsavo tik už vieno atsto
vo rinkimą, nors sulig narių 
skaičiaus galėjo kuopa net du 
pasiųsti. Be to, atsirado sava
norių, kurie savo lėšomis butų 
važiavę.

Kaip girdėt tai iš Toronto 
nemažai lietuvių važiuos į kon
gresą. Mat, papuola dvi dienos 
šventos ir gelžkelių papiginta 
kelionė, vos tik 6 dol.

Aš nuo savęs linkiu kuoge- 
riausių pasekmių šaukiamam 
Montrele Kanados Lietuvių 
Kongresui, 

f 

Karšta ir Toronte
Toronte dideliems karščiams 

siaučiant, nebuvo progos ką 
nors į “Naujienas” pąrąŠyti. Ir 
iŠ tiesų ne juokai. Torontas jau 
per daug metų nėra matęs to
kių karščių, kokius turėjo tarp 
5—12 d. liepos. Per kelias die
nas termometras buvo perlipęs 
per 100 laipsnių, žmonės, ieško
dami vėsesnių' vietų, . iftiegojo 
parkuose, ant cementinių ša- 
lygatvių,'o datigiausia tai su
važiavo iš viso miesto į* paeže- 
rį. Kaip kurie atsivežė net ir 
maistą ir ryto metą trauke tie^ 
šiai j tarnybas. Bet labai keis
ta, kad esant tokiam karščiui, 
vandens temperat.urą nepakilo 
augščiau 54 laipsnių ir tai tik

Bie-

KANADOS LIETUVIAI RUOŠIASI *DEM(k 
KRATUOS KONGRESUI MONTREALY.JE.
Tikisi daug delegatų; tęsis dvi dieni; laukia svečių iš 

Jungtinių Valstijų 
—.. w w '

kaip kuriose vietose; daugiau-1 
šiai laikėsi tarp 40—50 laips
nių. Daugelis torontiečių su 
džiaugsmu važiuoja į maudy
nes, bet nuvažiavę ir įbridę į 
vandenį greit nešdinasi lauk. O 
smiltys prie vandens taip įurš
tos, kad, anoit žmonių, kiauši
niai gali iškepti. Esant tokiai 
padėčiai, žmonės tik sulindę į 
pavėsį tegalėjo atsiginti nuo 
karštų saulės spindulių.

; Rašant šiuos žodžius oras la
bai geras, apie 80 laipsnių. Bet 
lietaus ir čionai akupoka.

Neit dvi (operacijos
Liepos mėn. 7 d. drg.

liauskasy 23.6 SLA kuopos iždi
ninkas, turėjo dvi operacijas. 
Vieną nosies, antrą' gerklės 
(tonsulai). Dabar jau sveiksta 
ir greitai pradės dirbti. Nors 
drg. J. Bieliauskas skaitėsi li
goniu, bot apmokėti už sirgimą 
negavo, nes nepriklauso prie 
pašalpos skyriaus. Reikia pri
mint, kad musų kuopa jau arti 
du metai gyvuoja, o sergančių 
dar neturėjo. Gal mes busime 
tokie laimingi ir niekad nesirg- 
sime.
'' K. L. Kongreso referatai

Kaip teko girdėt, tai šaukia
majame K. Liet. Kongrese 
Montreale referuos du iš To
ronto. Vienas A. Frenzelįs, ant
ras M. Guoba. Temas pasiskir
stys susitarę su kitų miestų re-, 
fferatais. 1

Kanadiečiąi tikisi sulaukti 
nemažai svečių1 ir iš J. V., tik 
kažin ar neapsivilsimę?

V. Dagilis.

Harvardo Universi
tetas Švenčia 300 

Metų Sukaktuves
Seniausia mokslo įstaiga Ame

rikoje; pagerbs daug mok
slo vyrų.

CAMBRIDGE, MASS, — 
Su v. Valstijų seniausia moks
lo įstaiga Harvardo Universi
tetas šią vąsarą apvaikščios 
triŠimtmetines sukaktuves. 
Universitetas randasi Camb- 
ridge, Mass. 1636 metais, tik 
šešioliką metų po Pilgrimų at
vykimo į Plymouthą, Mass., 
koloniją nubalsavo paskirti 
400 svarų. — 2,000 dolerių — 
įsteigti "mokyklą ar kolegiją”. 
Tris metus vėliau, John Har- 
vard, kunigas, atvykęs iš An
glijos, paliko kolegijai pusę 
savo turto (780 svarų) ir 
knygyną iš suvirš 400 knygų. 
Mokslo įstaiga iki šiai dienai 
neša jo vardą,

Pradžioje Harvardo Kolegi
ja buvo intelektuališka tvir
tovė dvasiškiams. Tarp jos 
prezidentų buvo garsus puri- 
tanų kunigai, kaip Rev. In- 
crease Mather, ir kiti.

Uįf!- ........ I "I..........— — • ...... U..

65,000 l).aige mokslus
Anksti 18tame šimtme!tyj<e 

liberališkas elemientas vado
vavo Harvardą. Iš vištai ma
žos seminarijos, it a kolegija 
išaugo j vieną iš puikiausiu 
mokslo ^kblonijališRi 
je Amęrikoje. Šimtą metiį 
vėliaus . kolegija! tapo univer
sitetu, su atskiroms medici
nos, teisių ir teologijos moky- 
klęmis.

Pirmą kliasą rugp. mėn. 
1642 m. užbaigė tik devyni 
vaikinai. Bet iki šiam laikui 
net 65,000 Harvarde baigė 
mokslus, ir jų tarpe randame 
kuo garsiausių vyrų. Net 
septyni vaikinai, užbaigę šitą 
kolegiją buvo pasirašytojai po 
Nepriklausomybės Apskelbi
mu. Penki Harvardo sūnus, 
John Adams, John ,Quincy 
Adanis, Rutherfprd B. Hayes, 
Theodore Rooševelt, ir Frank- 
lin D, Rooševelt tapo SuV. Val
stijų prezidentai,. Tarpe kitų 
žymių amerikiečių, kurie la
vinosi Harvardo universitete, 
buvo filosofai Ralph Waldo 
Emerson, William James ir 
George Šantayana; rašytojai 
Artemas Ward, OJiver Wen- 
del Holmes, Henry Dąvid 
Thoreau ir James Russell 
Lowell; istorikai Francis Park- 
man ir John Fiske, poetas Ed- 
ward Arjington Robinson ir 
labąi daug vyrų, kurie žy
miai pagarsėjo įvairiose dir
vose,

šiandien Harvardo Universi
tetas turi dailės ir gamtos mo
kyklas, inžinierystės, teisių, 
medicinos, dentisterijos, ar
chitektūros, teologijos, viešos 
sveikatos ir biznio mokyklas. 
Turi įvairias laboratorijas ir 
astronomiškas ir meteorologiš- 
kas. observatorijas; botanišką 
sodą; “Harvardo miškus’1, ir 
kelis muziejus.

Studentų 7,700
Fakultetas susideda iš net 

1,750 asmenų o studentų yra 
supirš '7,700.

Šimtai universitetų per visą 
pasaulį siųs delegatus daly
vauti šitose sukaktuvėse. Gar-, 
bes laipsniai bus teikiami net 
66 pasaulio garsiems moksli
ninkams iš tų 12 Nobelio pre
mijos laimėtojams. Bus pa
gerbta 14 mokslininkų iš Suv. 
Valstijų; dvylika iš Anglijos,

NAUJIENOS, Chicago, M,
. .. .. ...... .................................................... ... . i ■ i.—..... .. i ........... ......................................... ................

dešimts iš Vokietijos, šeši iš lunke ir buvo tos įstaigos pir- 
Francijos, {<peųki jš Šveicąri-Į jųas mokinys iš East Chicago, 
jo^ trys Italijoj du iš Ja^ jis męnadžeriavo 
poni j os, B^ni jds, Škoti j oš ir * “h *
Švedijos ir pa; vieną iš , Hę 
'į^n^ijos^^gėiiĮihoš,

lijos- :
Vos 19 Metų, Bet Bu
vo 1

■ khšWijBuį<

Sausas oras negali įeiti 
—Drėgmė negali išeiti. 
Labiau — Sušvelnintas 
Old Golds yra visuomet 
Dirbtuvės-šviežumo. 

-----

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatižmo,, inkstu, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas.

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadienį ir šešta- 
dįenį pųo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.,

■'■'.'.V-

j iv Inetą, Bet Bti- 
Gabiis Sportinifti-
— '^11. .5 - - •>-Ji .J

KAST GHICĄGD, Ind,—r Ne
seniai buvę rpyta “Naujieno
se” apie Vytautą Paulauski, 
kuris liepęs į 4 į d,/ mirė St. 
Margaret leninėje, Spring 
.Valley. Jiš buvo vyriausias 
sūnūs biznierių, 5'Kazimiero ir 
Magdalenos Paulauski, kurie 
čia užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę, 3801 Pulaski Street.

Nors tik 19 tęietų amžiąus, 
velionis buvo pasižymėjęs kai
po gabus sportininkas. St. 
Bede’s kolegijoje, kurią jis

beveik vi
soms Sporto šakoms.

. ■ - . ■ ‘ ■ .< r '■ ‘ l ,1 i,
v f ,

•JBe tėvų paliko du jaunės
iu' ir Al- 
X ? • ' ■ ■ I .

■L.

Mirė nuo kraujo užsinuodi- 
jimo ir tesirgo porą dienų.

Velionio tėvas, gavęs žinią,
................ ... i  .....................................—iii .. .............—

DON’T
NEGLECT
A COLD j

f. 1

KrutinBs skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mosūs. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus, Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, pursiu ir 
vaistininku

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 Federąl Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 

:Įyra apdrausti iki $5,000.00 pęr Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C. ,

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

2202 WĖST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

Simano Dalikanto Federal Savings and Loan Associa
tion of' Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais.

Pabotos e .
Namų; savininkai reikalaujanti inorgicių, vi-

M

Z, <;./

................ .. '!-- —• 
kad sūnūs eina blogyn, išva 
žiavo į ligoninę, bet kai ją pa 
sieke, tai sūnūs jau buvo -mi
ręs.

šeštadienis, liepos 25, 1936

Kar.
T-- r ■ ■ ■ > i

Daktaras Sako Kaip ’' 
Išvengti Slogų ■ '

žynius sveikatos specialistas yra pareiškęs, 
kad 83 nuoš. šios šalies asmenų yra palies
ti slogų. Jis nurodo, kad “raktas” išvengi
mui slogų, yra palaikyti atspara, kuri nu
gali daug maž pakenčiamai susegimų prie- 
Žūsti

NUGA-TONE pasirodS stebčtinu tonikų bu- 
davojimui ir palaikymui atsparos. Jis tiesiai 
pasiekia nusilpusius organus. Teikia jiems 
daugiau jCgoa, ir jįe išmeta nuodus, kuri* 
būna priežastimi įvairių negalių. Dabar lai
kas jum* budavoti atsparą. Imkit NUGA- 
TONĘ tik trumpą laiką ir tomykit stebfitlnus 
rezultatus. Parduoda ir garantuoją visi ap- 
tiek ori ai. Pinigai grąžinama, jei esat nepa
tenkinti. M&iesio trytmentas už Vieną Do
leri. Lengva priimti ir palaiko jus tvarkoje.

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

LIETUVIAI
Gydytojai ii Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktarą 
Draugijos Nariai.

A. MontvidūM. jD,
West^own Štate-įąnk'BĮdg-

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

t

k

AKUŠERĖS
Virs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari' 
mai dovanai.

ADVOKATAI

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

t Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal nutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

<631 SOUTH ASHLAND AVENI 
Res. 6515 So. Rockivell St. 
Telephon«: Renublic 9728

sados kreipkitės į

iAi

į FEDERAI.SAVINGS
"Jano loan association 

B or CHICAGO

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

’ » u ■« : . .. . . . / • Z . . ' . A > V A ! .. „. .

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose . 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel, Yards 2534
Ofiso vai. vakarai* nuo 6 iki 9 vai. 

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Papedėlio. Seredos Ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

----------  t...----------

T’ L .-.g
Direktoriai

, ;<■ ■ \ , :>x

st.

Ofiao feL Boulevard 6918 
Re*. TeL Victory 2848 ' 
Dr. Bertasn

756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sta. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:81 
Nedaliomis tetarti

Dr, V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

O'i111' .................&

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

Seredonus ir nedil. parai sutarti 
Rez. 6631 So. California Arenas 

Telefonas Republlc 7868

Phone Bsalevard 7042
Dr. C, Z, Vezel’is

Dentistas ■ z.
4645 So. Ashland Avė.

.arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoi nasrai sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas <645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2iki 4 ir nuo 6 iki8 

Vak. Nedalioj pagal sutarimą.

Sfįso Tel.: Ekaievąrd 7820 
Famų TeL: Prospect 1939

' ' ■ 1 ' 1 ■ .. . 'P ....... !'i I'11’

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRtBGA® 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 9836 

10 0—4 ir nuo 
oj pagal sutarti

KitiLietuyiid Daktarai,

Tel Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 mm.

^ Dr.Maikęlis 
gydytojas IR CHIRURGAS 

*■ Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

6—8 v. vak.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadienį susitarus.

f

Nariai Chicagos, Ciceros lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 

..................................
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.
i "‘f.r’nH 11 . i pu, i«i»i 'R'r ■ i' 1"

J. F. RADŽIUŠ
668 West 18th Street , , Phone ęanal 6174

' , ................................... ., ......................................................    , ............... „l ....—........................... .. ...... ........ . ......... ....................................

..^.M. SKUDAS : ?
?18 West 18th Street Phone Monroe 8B77

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737

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

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

rrr T

. ' . ’ I. J. ZOLP ~................~
1646 West 46th Street. Phones Boulevard 5208-8418 

n .m«l. 1 ' įĮ, ■ . «■ 1 J' ■ 'I ..I '■ >'J ,'J Į  ....................................... . ........ ........................

■ ąša^ežerskiš nr sūnūs 1
10734 S. Miėhigan Avė. ' Tel. Piillman 5703

. '.'Ji /■į.uu'iM'fn1 ......... .......... 1 ■

ū. j, F.jEUDEIKIS
4605-07 Š. Ūermitage Avenue Phones Yards 1741-1748
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf.. 0727

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. Subątęj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

AKIU SPECIALISTAI

Dr. Walter M. Eisin 
PHYS1CIĄN 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.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricaljy Akį». ŠpecialistM.
Palengvins - akių įtempimą, kur|» 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudama akįu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia, mažiausias klai
das. .Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisomos. Valandos i/uo 10 iki 8 v 
Nedėliok nuo 10 iki 12.
Dąugely atsitikimu akys atitaiso- 

mo» be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av< 
. Phone. Boulevard 7589

DR. G SERNER
LIETUVIS 

__ _  TeJL Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomai »per 8* 

metus kaipo nątyres ardytojas chi
rurgas ir akūžens. *

Gydo staigias ir chroniikai ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus, ,

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

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

TeL Canal 8118
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 675S ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rOs lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 v>L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.
~ .......... "■»."»»'»" '' Į .. ............................ .

Telefonas Yards 9994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dicna% 2 iki 8 no piieto 7 iki 8 vai. Nedfi. nno 10 iki 12 .

Re*. Tęlepfcąito PLA3A 24H

, v1 *

—r—

. .. A. MASALSKIS
$307 Ęituftpięą Avenne j Phone Botilėvitd 4139

_ _________ ___ 8
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

A. PETKUS
1410 South 49th Court ęicero Phone Cicero 2109

u "-"i."!'" i ............ .'ii i i ."i iro1 "—y,'— f  T'f'—in" i.     i...n 1 ~

■. / ?.'.i S. C. LACHAVICZ
42-44 Ęast 108th St. Tek Pųllman 1270 arba Ganai 2515

LAėHAWlČZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phow Canal 2515—Cicero 5927
V "."Į"1!1"r'i'1""!11 ...  " "i i 1 i1 i.'n"n"i;rr"'"fu1

Buy gloves w|th what i 
h snve»

koleto- MRttnrtmMdaUk tubk« pkrddnoda M
J* valo tr wp«»u<o du

U. Be to rauto vai»«vw*

..........-b.................... ................. .......... ...............       '

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

-... . ■1 fov.iii.fr yjnjgy 111

ŠIOS SAVAITĖS

Eilra Bargenai
LINOLEUM 9x12 

STIPRŪS IR GRAŽUS 1 «' '■ 1' I' V   —1 ■ I Į IĮ. I.m.n,"1 ■'t'"." j j. Ii.įi-I U v "wy»'n,|i'i i>.m i B h U1"! I' »! -

J. LIŲLEVICIUS
<1092 Ąrcher Avenue Phone Uafayette 8572

t*'

USTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25'

ROOSEVELT 
FURNITUftEI

2310 West 
Rooševelt Road

Tel. Seeley 8760

ĮgFf r/'JCTJ J p................. .  | ■■ ■■ i. .......................... .. ......................i .

1MBULANCE PATARNAVIMAS MNį IR NAKTJ
YARds 1741—1742

Ofiso Tel Dorchester 5194 
Re*. Tel Drožti 9191

Dr. A. A. Roth
Rusąs Gydytoja* ir Chirurgas

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir i 
chronišku ligų. ■

Ofisas 6850 Stoney Island Avė 
Valandos:. 2—4. 7—9 vai vak. Ne 

Įlomis Ir iventadierials 18—1 
dUma,

fov.iii.fr


NAUJIENOS, Chicago, m.
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TERRA INCOGNITA
Garsinkitės Naujienose(Pinionzų ministerio raštas 

be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie 
tuvos).

ŠAUDO

Laivas plaukia vis lėčiau ir 
lėčiau. Išrodo, kad antinas prie 
Lietuvos kranto, nes girdisi- 
šaudymas. Visi kalba, kad Lie
tuvos valdžia dabar Šaudo val
stiečius. Armotų mažu ir ne
vartoja, vienok ir strielbų šū
viai gana balsingi. Reiškia, esa
me visai arti brangiosios tėvy
nės Lietuvos, kurios sermėgiai 
išlaikė gyvų ir musų tautų, ir 
kalbų ir kultūrų, šaudė juos 
kryžiokai, poliokai, totoriai ir 
rusai. Ir kunigija, ir ponai ir 
inteligentai arba pabėgo arba 
pasidavė svetimųjų įtakai, gi 
lietuviškas mužikas gynėsi, 
kentėjo ir pasiliko neįveikia
mas. Dėl jo atkaklumo ir vėl 
atsirado nepriklausoma Lietu
va, kurioj ir vėl įsigalėjo ir ku
nigija, ię ponija ir inteligenti
ja.

Pasirodo, kad ir dabar tas 
lietuviškasis sermėgis yra at
kaklus. Nors jis maitina ir už
laiko ir kunigijų, ir ponija ir 
inteligentijų, vienok prisieina 
jį šaudyti. Mat jis kelia buntą, 
kad mokesčiai dideli, kad už jo 
produktus moka tiek mažai, jog 
negali net reikmenų nusipirkti. 
Vadinasi, atsiranda tikras rei
kalas statyti jį prie tvoros ir 
sušaudyti. Iš to nekurie žmo
nės daro išvadų, buk Lietuvos 
valdžia esanti žvėriški. 'Kad 
taip nėra, aišku visiems. Juk 
nė vienas žulikas, vagis, suk
čius ir žmogmušis nėra sušau
domas, o tik kalėj iman bau
džiamas, ir da prezidento Sme
tonos susimylėjimu nemaža pa
leidžiama į laisvę. Neveltui ir 
sandariečiai ir tautininkai SLA 
seime balsavo prieš rezoliucijų, 
kuri smerkia Lietuvos valdžių 
už valstiečių ir darbininkų šau
dymų. Negi bus kiaulė ir val
džia: ji nors medalikais apka- 
binėja savo užtarėjus. Juk visi 
patriotai aiškiai mato, kad kul
kos lietuviškam sermėgiui rei
kalingos. Jis nemoka nė vokiš
kai, nė lenkiškai, ne rusiškai 
kalbėti. Jis nesupranta nė dip
lomatijų, nė politikų. Rėkia, 
kad jam bloga — ir viskas. Ne
veltui Voldemaras vadindavo 
Lietuvos valstiečius mėšlu. Jei
gu jie nebūtų reikalingi krašto 
maitinimui ir užlaikymui, ne 
pro šalį butų visus juos sušau
dyti. Velniai nematė su kalba, 
kultūra ir visokia lietuvybe, 
kurias sermėgiai išlaikė. Dabar 
lietuviškai jau susikalba ir ku
nigai, ir valdininkai, ir kari
ninkai, ir žydai ir net pats pre
zidentas. Kalbai išnykti, rodo-

si, nėra pavojaus. Po nepriklau
somybės atsiradimo net ir ser
mėgis užsikrėtė dirbtina mies
tiečių kalba, *kuri jau nėra lie
tuviška, o kokis tai maišytų 
kalbų žargonas. Ir šiaip juk 
Kaune daugiau kalbama lenkiš
kai ir rusiškai negu lietuviš
kai. Pinionzų ministeriui sako
ma, kad ir doičiškai galima bus 
susišprekinti. Nemažas ekselen- 
njų skaitlius, sako, pąrlevoja 
francuziškai. Tik sermėgiai ne
moka kitų italbų ir buntavojasi 
lietuviškai. Gal butų nebloga 
uždraudus lietuvių kalbų visai. 
Mužikai netektų progos susi
kalbėti, o kol jie susikalba, tai 
visokius lapelius ir atsišauki
mus platina ir skaito, vienas 
kitų kursto, vienas kitam skun
džiasi žodžiu, buntus kelia.

Taigi musų laivas plaukia vis 
artyn prie brangiosios tėvynės 
kranto, iš kur girdisi šaudymas 
ir neužilgo teks išlipti į tėvų 
žemę, ir jei nenušaus, pradėsiu 
rašyti apie musų krašto gra
žybes, liaudies daineles ir pauk
ščių čiulbėjimų.

(Galo niekad nebus)
Redaktoriaus prašymas. — 

Malonės didžiai gerbiamas pi
nionzų ministeris užsiauginti 
barzdelę arba usus, išsiprosyti 
kelines, užsimauti kalnierių ir 
įsigyti lazdų, kad nebūtų pana
šus į valstietį arba darbininkų. 
Malonės nueiti ant arbatėlės 
pas prezidentų arba jo švogerį, 
nesimaišyti su valstiečiais ir 
darbininkais, tuomet jo niekas 
nešaudys. Taipgi malones pasi- 
klonioti valdininkams, juos pa
gerbti, už kų bus suteiktas jam 
medalis, kurį parsiveš Amerikon 
ir mes tautiškai nusiteikusieji 
sandariečiai ir fašistai iškelsi
me puotų.

O jeigu pasitaikytų tamstai 
būti nušautu, tai pranešk mums 
be vilkinimo, nes turėsime už
kimšti vietų raštais iš Sanda
ros ir Tėvynės.

ri turėti konstitucijų, bet sau
gojusi, kad ji nebūtų pildoma.

Kadangi konstitucijos nepil- 
domcs, tad tapo leista kiekvie
nam Padaužai pasirašyti savo 
asabiškų konstitucijų ir nešio
tis kelinių kišepyj, kad niekas 
jos nepaliestų ir nepavogtų ir 
reikalui atsiradus galima jų iš
sitraukti ir skaityti. Kada se
noji nuplyšta arba nepatinka, 
galima naujų pasirašyti.

Kada su konstitucijomis pra

dėta taip lengvai žaisti, neužil
go taps įsteigtos fabrikos kon
stitucijų darymui ir keitimui. 
Tuomet jos visai atpigs arba 
bus dalinamos dovanai.

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

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj
Vėliausius mados moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo oy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parėms. Mes prista
tom į namus. Musų kainos jumis nustebins. v

' Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET

PAUL WIRBA, Savininkas • 1
3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689
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4 SPRING 
SUSPENSION 

VVRINGER

Apznaiminimas
Kiekvienas kraštas, tauta, 

organizacija, šeimyna ir asmuo 
turi noro ir reikalo apznaimin- 
ti kitus apie save. Todėl ir Pa-

Itching 
Skin

NležSjlmo. Ubėrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
su&velnina iritaclją nuo Eczemos, spuo
gų ir panaMų odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo tvarus ir saugus vais
tas praSallblmui odos iritacijų. Užkir
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 85c, 60c. ir 91. Visi vaistinin
kai užlaiko. J 'žemo
FOR SKIN IRRITATlOKlS

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

now in new-design 
Swankyswig glassesl

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. Youll want to collect a 
whole sėt And while you’re doing 
it, get acųuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

DETROIT, Mich. — šie keturi vyrai yra kaltinami nužu
dymu negro “dėl smagumo”. Jie yra “Juodojo Legiono” nariai 
(iš kairės į dešinę) Charles Rouse, Jack Baunerman, “pulk.° 
Harry Davis ir Ervin Lee. Juos išdavė penktasis žmogžudis, 
Dayton Dean. Jie nužudė juodveidį, Charles Poole, WPA dar
bininkų. '

daužų Respublikos Tautos Va
das praneša svietui, kad jis 
vienas pasiliko sėdėti savo vie
toj. Jis pats nenuvirsta, o nu
versti jį neliko kam. Visi mi- 
nisteriai išvažinėjo, išj odinėj o, 
išplaukė ir išvaikščiojo į įvai
rius kraštus į visokias svieto 
dalis rašyti, žuvauti, kariauti, 
politikeriauti, klausytis, maty-

ti ir visokius zbitkus daryti. 
Vieni praneša kur nors atsidū
rę, kiti susidūrę. Nuo to laiko 
kai depresija pasibaigė, Tautos 
Vadui prisieina sėdėti vienam 
ir iš kelinių kiŠeniaus išsitrau
kus konstitucijų skaityti kartu 
kartais, kad nepradėtų kas jų 
vykdinti. Dabar mat tokie lai
kai, kad kiekvienas kraštas no-

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alaus dėl parių, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime kas kokj norės. Pristatom • j 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

> TAUPYKIT PINIGUS UŽ- 
» TIKRINTO! ĮSTAIGOJ
J U. S. Government ištaiga. F, S. and L. Ins.F Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00
\ Mokam dividendų kas 6 mėnesiai. Praeityje 

išmokėjom Ą%
Turtas siekia virš $1,300,000.00 

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tel. CanaI 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

GALITE GAUTI
Paskolas Del Pirmų Morgičių
Pagal Direct RedučtionPlaną

PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI, SU AUGšcIAUSIU
PELNU, PĄGAU DAYTON PLANĄ. ;

ASSOCIATION NO. 1
840 Wcst 33rd Street 

» MEMBĖR 
EEDEBA L II OM E LC 

01’ CMICAGO

PETERPEN
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LARGE 
BALLOON 
ROLLS

ABC 
FRENCH 

TYFE 
AGITATOR

r ABC 
CONVENIENT 

TUB 
COVER 

SUSPENSION

r
LARGEST 

CAPACITY 
PORCELAIN 
k TUB ,

t NEW \ —[ MODERN I ’* 

\ DESIGN Į
< ABC A 

PRECISION 
GEAR 

MECHANISM

THlS IS THE 
HICHEST OOirMT 

|NJ TME L_ZXK4O 
□usrr , t-----

I 6EME\JE 
VzX| WOQ.D 
F=OCX \A'O^D

ABC 
INSTANT 
TOUCH 

RELEASE
ABC 

FINGER TIP 
CONTROL

X ABC X 
' ALUMINUM 
8 POBITION 

streamuned 
k WRINGER a

ABC 
MOTOR 

SWITCH

t***

A&C ’ 
FINGER 
TOUCH 

CLOTHES 
FEEOER

r' ABC 
ONE-PIECE 

SOLIO 
STEEL

. CHASSIS .

AJUST’ 
ABLE 
LEGS

THE WASHER THAT HAS

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!” Padaryta, kad duoti metu metams ne
trukdomą patarnavimą . . . Tai skalbykla, 
kuri turi “VISKĄ”.

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

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

Dabar jus galite džiaugtis tuo švarumu, 
BALTA drobė 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 jmokesnis, patogiausi rakai bet kada 
pasiūlyta.

Telefonuokite, kad dykai pademonstruoti.

Jos.F.BudrikJnc
3417 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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38.00

prezidento algia

KONFERENCIJOS I’ROTOKOI.AS
VlDUTINtšKO ŽMOGAUS” BALSAS

Carter viešbučio

Dambrow, Ed.

svečias iš Lietuvos

SUSIMYLĖJO IR NESUšAUDĖ

Lietuvos karo lauko “teismas
M. Pakalniškis

PATRIOTIŠKI” ISPANIJOS MAIŠTININKAI

KAIP, DIDŽIOSIOMS PARTIJOMS ATRODO tEMKE KANDIDATŪRA

nes sukilėliams padedą Afri-

v. stiLšonAš laisvoje

eve

PAŠALINĖ SPAUDA

KAI fefi’L “MELAGYSČIŲ

savaites

1MPERFECT IN ORIGINAL

4.00
2.50 
mey

“paša-
kuomet

kitose
jos

Veiiclova.
Ad* Ląstas, 
— A. Pavi-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
DL Telefonas Canal 8500.

beriti'

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

kad “pašaline spauda* 
Susivienijimui ra 

visokių netei

gatavas 
Jisai

kon 
ir n utar 

nutari

Dr. A. L. Grai- 
visi iš Chicagos.

įgalioti komitetą, 
reikalą,

nurodė, kad 
daugiau lais- 

eraturos, mokyk-

“Tėvynes” redaktorius šoka, 
kaip liūtas, ginti “ŠLA virši
ninkus” nuo užpuolimų 
line je spaudoje”,-^- .
kas nors krepštelia jį arba jb 
bičiulį \ Vihiką. * Bet kada * “paša-

še, kad Vitaitis, kalbedąriįas su 
kokiu tai tautininku SLA sei
me, pasigyręs, jogei “Lietuvos 
valdžia tokiems laikraštinin
kams, kbip aš

Tai ve, g

abejones, 

mo nutarimu 
“padidinta tris kartųš” — bet 
ai* “Tėvynės” redaktorius prieš 
tokią begėdišką melagystę pro
testavo? Ne.

Pagalios, didelį melą paraše 
“Tėvynėje” pats Vitaitis, kai-

kaIp Raišavo sla. delegatai Ik 
VOS DEMOKRATIJOS KLAUSIME

sugrįžau na- 
visiėms

UŽ RfezOLIUCIJĄ BALSAVO 
t

F. J. Bągočius, S.L.A. prėžt
deptaš,

. J. K’. Mažukna, S.L.A. vieš
prezidentas,

K. P. Gugis, S.L.A. iždiniii

CENTRAUNIO KOMITETO 
POSĖDIS

Net patys republikonai nėra entuziastiški dėl Lari- 
dono kalbos, kurią jisai užvakar pasakė, oficialiai pri
imdamas nominaciją į Jungtinių Valstijų prezidentus. 
Didžiausias komplimentas, kurį rępublikonij spauda Ir 
politikieriai galėjo sugalvoti savo kandidatu^, tai — kAd 
jisai kalbėjo “kaip vidutiniškas amerikonas”.

Jeigu Kansas gubernatorius yra tiktai “vidutiniš
kas”, tai kodėl jisii yra skiriamas tokiai atšakomirigai 
vietai, kaip Jungtinių Valstijų prezidento vieta?

Amerikos valdžios sistemoje prezidehtas tliti ihilži- 
didesnę, negu daugumos ihonarchijiį ka

linė špailda” $iln& ant 
jįMvij SLA įr^dantui Bagočiui 
arbA kitiertis nėtašištiško, pliaU- 
ko viršįhihkabiš ir veikėjams,

it feai^W^iui,| tdšjb.į mą-į

Reikalaukite “N ALE 
JIENAS” aiit Bile kam- 
po, kur parduodami lai' 
krašČiai. Pardavėjas lai 
kraščių 
Jums patarnauti 
tenai stovi ne savo šttia 
gumbi, bet Jušlj pato 
guino delei.

Pradėję sukilimu prieš demokratinę valdžią, Ispa
nijos generolai pasiuntė iš Afrikos mautus ir svetim
taučių legiono burius “gelbėti tėvynę hUO bolševizmo”; 
Tik jų nelaimei Ispanijos laivynas atsisakė dėtis prię 
sukilėlių ir atkirto kebą tiems “tėvynės gėlbėtbjams” 
per juros sąsmauką ties Gibraltaru.

Bet kohtr-rėvoliucijds vadas gen. Krariįo , įjątbiŠkė 
vienam Amerikos korešpdndentui, kad jisai Vištiok ne
nustojęs vilties laimėti 
kos rifai!

per metą motuš gere. Butd lai
kai, kada jiški tą , “pašalinę 
spaudą” maldaute maldavo,kąd 
jį ir jo sėbras Susivienijime 
“fretavotų”. Ar. ne tiesa?

SUSILAIKĖ:
• Dr. J. Stanislovaitis, 

A. K. Karsokas, < 
J. K. Urboilas,

V O. Zarskiift^V. 
Adv.| J.; K^inįuskas.

$ br.i A.< L. rKapoįhy, 
;?brA j4G.tArent,^E . 
^AŠl^®iAJiįSaląa,"''

;o.%iyrįžfflhkiut5, 
A<lv. . J.'-y.-Grish, <

P-as Vitaitis kiekviename 
SLA organo numeryje piktai 
barasi 
neduodanti 
mybės, dėdama 
singų žinių apie tos organizaci 
jos viršininkus, šios 
“Tėvynės” numeryje jisai nuro 
do, “kaip ryškiausią pavyzdį’ 
tilpusią “Naujienose” vieno ko 
respondento pastabą apie p. Vi 
taitj. Tas korespondentas pata

Metama —
Pusei metų
Trims mėnesiams------1
Pinigus reikia siųsti pOtO Mo

Orderiu kartu su užsakymu.

$hr-

Taigi, jeigu, anot p. V&įčlo, 
už melagystes butų. duodami 
“pažymėjimai”, tai auksinis me
dalis, gal būt, tektų kaip tik 
jampačiam arba fcąm .Ws 0 
artimiausiųjų jo sėbrų ir Vlen-

V. W. Ambrazevičius 
A. S. Trečiokas, 
D. kliūna, -• 
j, Schegaus, 
M. Mbtužiutė.

X r k ■ f * • • i ■ • f “

bedamas apie rezoliuciją Lietu
vos klausimų.

Tai yra svkrbųs, organizaci- 
ją, į Visuomenę? liečią d&kai 
got- p.^VitaitisJšituoSe^daiįkuo-

skiria poilsi jas”.
Tai ve, girdi, koklžį baisias 

melagystės dedi “įašdlliiS sp£u-

P. Rymas,
Dr. S. A. šlakis, 
S. šuolienė,

Gegužis,
A. GegUžienė, 
A.ji Ramanauskas,

v4,w«W'

V. KamaHUskas;
J. šupšinskas, 
J. Rlmavičius, 
A. Dadurkevičiuš, 
A. Miliauskas,
J. L^ąreila,
M. ‘ Venslovas,
K. S. Karpius, 
F. įarahauskas,
N. Rastenis, 
A. Grigienė, < 
X G. Polteris,
P. W. Birštonas, 
A. šūkevlčitis, 
V, A. ketšėviČiUš,
O. (Skvičkienė,
L. J. Savickas, 
J. Dvareckas,
A. A. plis, ;. .. 
Adv. F. įBradchulis,
L. Vanagaitienė, 
Dr. Dringelis,
M. Vaidila,
P; JtimįmvičiUŠ; 
B Wsl.. •

rašką galią — didesnę, negu daugumos monarchijų ka
raliai. žmogus tokioje atsakomingdjfe . vietoje turį {niti 
nepaprastų gabumų, p kad ne, tai jį labai lengvai gali 
paversti savo įrankiu visoki žmonių išnaudotojui.

Jeigu ponas Landon yra tiktai vidutiniško išsilavi
nimo, vidutiniškos išminties ir vidutiniškų gąbuihų žhib- 
gus, tai ir gubernatoriaus vieta Kansas valštijojė jątti 
yra per aukšta. Jam pakaktų būti republikoniį partijos 
ivardos kapitonu.

A. Žefieh^,
W.. R. Uitai®; 

S. Levonavičius, 
J. Marčiulionis, 
V. Burdulis, 
M. Kupris,
J. Adomaitis, 
D. Pivarunas, * 
P. Bajoras,
ii. Ąndrušis, 
V. BukŠnaitis, . 
IL Gaidžiunas, 
A. Andriuškevičius, 
A. Lukoševičidš, 
P. Vaikšnorienė,
K. Čevinstas, 
$. Janarkuskas, 
V. Stimburienė, 
V. Bukšnfįitis,
H. Malinauskaitė, 
K. Mereškevičius, 
K. Katkevičienė, 
J. žilvytįenė, 
R. Lukoševičiute, 
A. Saboniehė; 
J. Dlčkfetiė/'

j. Liepbs 23 d. “Naujienų” Re
dakcijos kambaryje įvyko Cen 
tralinio Komiteto posėdis, 7 da
lyvaujant visiems Clevelandc 
laisvamanių kbhferenciji ‘ 
rinktiems nariams. iŠ. į* .• ‘S'’' ■■
" Perskaityta Clevelando 
įįęrehęįjps protokolas 
ta<vykihti konferencijos 
mus.

Nutarta paskirti komisiją, 
kilri pagamins organizacijos 
Čttrtėrib ir statuto projektą. Į 
komisiją paskirta: adv. K. Jur- 
gelonis ir Dr.»A. L. Graičunas.

Laikinu komiteto pirmininku 
išrinktas adv. Jurgelonis, sek
retorium — Dh Graičunas.

Juozas V. Stilsonas praneša 
“Nauj. Gadynėje”, kad liepos 
16 d. — “lygiai už šešių mė
nesių po to, kai buvau ‘pasto
viai’ įkalintas 
mo”, ir jisai dėkoja 
draugams, kurie padėjo jam at
gauti laisvę;

Jam rengiama prakalbos' — 
Brooklyne liepos 24 d. (jau įvy
ko, vakar), o rugpiučio 24 d 
jisai atvyksiąs Chicagon ir kal
bėsiąs piknike; pakeliui j Chi- 
icagą ir atgal sustosiąs 
landė ir Detroite.
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Šitoje korespondento “mela
gystėje” (jei tai; iš,tiesų, yra 
melagyste) visas “baisumas”, 
gal būt, yra tiktai tatne; kad 
korespondentas paminėjo p. 
Vitaičio vardą; o šiaip tai juk 
nieko svarbaus nėra. Kokio čia, 
iš tiesų, dalyko, kad p. Vitaitis 
su kokiu nors tautininku kal
bėjo arba nekalbėjo! Ir dėl to
kio mažmožio šokinėti prieš 
“pašalinę spaudą” ii* keiti gvol- 
lą višai nėra pafnatd. <

P-as, Vitaitis turėtų nespiab-

nėseriiai titivb ^pa
smerkęs mirčiai dar 10 ūkininkų. Bet dabar atėjo žiniia, 
kad Smbtona davė jiems “susimylėjffti'iį”, pakeišdanihš 
mirties bausmę įvairiais kalėjimo terminais.

Na, tai nors tiek gerai, kad “tautiškoji” Lietuvos 
valdžia nebaudžią, lietuvių Ukihinkų, kovojahčių 
dėl savo būvio pagerinimo, negu vokiškus “nacius”, ku
rie darė sąmokslą atplėšti Klaipėdos kraštą HUO Lietu
vos !

Birželio 21 d. 1936 m. Cleve 
įąiųde, Ohio, 
salėje, įvyko Bendra Amerikos 
LiėtUVių Laisvamanių Konfe
rencija, kurioje dalyvavo l(Įo 
su viršum veikėjų iš įvairių ko
lonijų ir 
Dr. Jonas šliupas.

Konferenciją atidarė br. F. 
Matulaitis ir pakvietė už sek
retorių M. Kėmėšienę.

Pirmininkas paaiškino, kad 
konferencijos tikslas apsvars
tyti, ar nebūtų galima įsteigti 
Amerikoje laisvos minties or
ganizaciją, kuri kooperuotų su 
Etinės Ktiltdros Draugija, ku
rios atstovas Dh J. šliupas at
silankė į Šią koHferbnciją.

Pakviesta SLA prezidentas 
F. J. Bągočius pasakyti įžan
gos kąlKą. Kalbėtojas nušvietė 
Dr. J. šliupo darbą lietuvių 
Švietimo idiryoje nuo “Aušros” 
laiką iki dabar ir kvietė sliši- 
rinlkušius remti jo misiją.

' Po U kalbėjo Dr. J.. šliųpAš, 
Aiškindamas, kaip laisvos mih- 
į ties žmonės ko vo j a Lietuvoj e 
! (Jei savo teisių ir sąžinės lais
vės; Kalbėtojas
Lietūvo 
vąnSąni^ 
lų nępriklaušanČių bito kunigi
jos globos ir laisvų kapihių. Ji
sai prašė, kad amerikiečiai pa
dėtų jiems šitoje kovoje, ii 
siūlė susiorganizuoti. Organiza
cijos ceiitras, jo nuomone, tu
rėtų būti Chicagoj 
kblbnijdse reikėtų steigti 
skyrius.

buėta balsas P. Grigaičiui, 
kuris kalbėjo Dr. J. šliupo Pra
kalbų Maršruto Komiteto var-

X 11, Alikoniš, 
t>; Riaiika, 
J, šįurįpaičiute, 
p. M; vaiaitis, 
Dr. Zalatorius, 
įC Raujdkaitis, 
J. Dixon, 
J. veršiackas, 
A. Narbutas, 
tf. Gumuliauskas, 
j. Pučkorius,
A. Poškienėj
P. Tiškevičius, ' 
t. Vaiiifia#,;
R. Rvadiene, 
V. Jurkšaitienė, 
X Valukas,
J. Kasparavičius, 
J. Bagdonskas,
O. Gutauskienė, 
J. Simokas,
J. Švlpas, 
J. Sutkus, 
V. T; Neveratfskas
B. Versackas,
S. Mockus,
P. Rajūnas, 
Si JBacevįčius, 
H. LUbanduakąs, 
j. Marcinkevičius, 
J. P. Varkala,
p. Paulius,
J. Mickevičius, 
V. Karalius, 
P. Galskis, 
E»r. Montvidas, 
M. Janavičienė,
K. Liutkus,
K. J. Mačiukas^ 
X Mačiulis,
A. Latonis,
V. černauskas, 
K; Steponavičius, 
J. Vaitkus,
B. Btakufetreiė,

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės iriėn. 
numeris, kurio turinys yra 
kaip seka:

Autoritetas ir laisvoji min
tis—-prof. V. čepinskas

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

įspūdžiai iŠ Leningrado ir 
Maskvos—Ant.

1936 metai —
Plienas verda 

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

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

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

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

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

” galima gauti ;
■ NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.

X Miliauskas, 
K. P. Deveikis,
V. Ascilla,
J; A. Rašinskaitė, 
A. Radžiitnas, 
Kl. Jurgelionis, 
Ed. Baltrušaitis, 
C. Williams, - 
K. MicheišOnaS, 
J. Besasparis, 
F. Būividienė, 
F. Dangis, 
J. Glenskienė,
W. V. Anešta,
R. fe. BagOči'enė, • 
O. IndreliebS.

Prieš kEZOLIUciŪ;
M. J. Vinikas, SLA. centro 

SMAr t u*. -į i l - 'V-v •-!sekretorius,
E. Vitaitis, “Tėvyhės” redak

torius,
S. Mockus, SLA. iždo globė-

du. Jisai nurodė, kad Maršruto 
Komitetas (pirm. adv. K. Gu
gis, sekr. Dr. A. L. Graičunas 
įr nariai
Čepulis ir P. Grigaitis) surengė 
Lietuvos Etinės Kultūros Drau
gijos atstovui prakalbas ir pri
ėmimus keturiolikoje stambes
niųjų' lietuvių kolonijų; kai ku
riose vietose svečias kalbėjo 
dviejuose arba trijuose susirin
kimuose, o Chicagoje jisai kal
bėjo kupnd kasdien per dveje
tą savaičių dideliuose mitinguo
se ir mąžesnių grupių sueigo
se. Maršruto Komitetas suma
nė ir šią konferenciją šaukti.

įnešimas: steigti laisvos min
ties brgahižaciją, kuri skleistų 
apšvietą visuomenėje 
ruOtų su Etinės Kultūros Drau
gija Lietuvoje. Diskusijos. Įne
šimas pHimtas vienbalsiai.

Jnešimas: išrinkti šioje kon
ferencijoje Centralinį Komitetą 
iš 5 asmenų. Priimta vienbal
siai.

• Nominacijos ir rinkimai: į 
Centralinį Komitetą išrenka
ma vienbalsiai , Kl. Jurgelionis, 
M. Kemešienė, P. Grigaitis, M. 
Jurgelonienė, 
čunas

Įnešimas 
jei matys reikalą, kooptuoti 
daugiauš narią, idant į jį įeitų 
atstovai huo įvairių pažangių 
srovių. Priimta vienbalsiai.

Instrukcijos komitetui: pa
gaminti organizacijos įstatus, 
išimti čakerį Ir steigti skyrius 
kolonijose. ,... .

M. Kemešienė, 
Konferencijos Sekretorius.

M. L. Vasil, • 
Mrs. K, Nemaksy, 
St. Bartkus, 
P. Molis:

■?:IS -

k. ždriš, 
V. Kaiihas, 
Ą. Gudauskas, 
Ą. Birpill'ehe, 
JI. Andrulienė, 
y. stUijiįnąė, ;
P. Grigaitis;
E. Šavicikiėiiė, 
V. J. K6iičięnė;
E; J; Andrųkaitis, 
Ą. yehgrjehė, 
K. Pocius, 
A. §tAtkus,
A. Kauškas, 
Fel. Eakiųs,
Gk KučinsWiČ, ' 
M. Bertųlienė, 
O. Š^šąitiettė, 
r. Bugailiškis, 
M. Bacevičius;
B. šimaitiefiė, 
J. Stružas,
O. Sinkevičiėhė, 
O. žiurienė, 
V. Sadauskas, 
B. Sabaliauskaitė, 
S. Bakanas.

© 1915, Ku>( Fcuuru Syndioic. lot, W<xU ngU.

E'. Miktižidtė, S.L.A. iždo glo 
bėja,

T. Matas,
'** *• •» f * •

A. Matienė,
A. Banišauskas,

M.00W
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Darbininkus
Angliui’ firmos

MOTERYS
šie

padidintą

PEOPLta KRAUTUVESJau

FRIGIDAIR

Padarome Visiems Greitai

NEGALĖS ŪKININKAUTI, TAI KAS MINERALUS

FŲO»-SĄ»TY IHDICATOR

STvS mineral

VISUOMET SIŪLOM DIDELES VERTYBES0/SMAAC*

1739 South Halstėd Street

preZi-
WilliAm

dar 
uni-

Skaudus Y > 
Darbininkams

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir KonvertuS
Plakatus

“Bado Armija’’ 
Pennsylvanijoš 
Sostinėj

Pakėlė Algas St. Louiš
Gatviakarių 
Tarnautojams

Uždaryta Shell 
Refinerija 
Roxanoj

Vizitinės Korteles
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės .
Pasveikinimai, etc.

2,231,117 WPA 
Darbininkų

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

NAT1
KAN’

evicjence thąt foods are kept 
at Safety-Zone Temperature, 

below 50° and above 32°,

AIRE
GENERAL MOTORS

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
ProgramuS 
Tikietus

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL. ...

Streikas Ręihihgtoh 
Road Dirbtuvėse

Streikuoja Taylorville 
WPA. Darbininkai

Iš Peoples Krautuvių galima pirkti ir kitas namų reik
menis su didžiausiu patogumu, saugumu ir pinigų šu- 
čėdymu. Kodėl eiti kitur? Laikykite šias krautuves ir 
bukite pilnai patenkinti.

BISMARCK, N. D
Dakotos valstijoje. Laike karščių išdžiuvo keli ežerai. Jų dug
nuose inžinieriai užtikė didelius klodus (vairių chemikalų ir 
mineralų, kurie plačiai naudojami industrijoje. Taigi, inžinie
riai sako, kad valstijos ūkininkams nebereikės rūpintis apie 
kaitras. Netrukus prasidės tų mineralų ekspIoatUcijū ir valsti
joje išsivystys nauja pramonė, kuri užims vietą rizikingo uki-

Geriausia Vieta Pirkti
GENERAL MOTORS IŠDIRYSTĖS

HAKRISBURG, Pa. — Keli 
šimtai bedarbių sutraukė į 
HarrisbUrgą, Pettnsylvanijos so
stinę ir “okupavo” legislaturoš 
tumus. Bedarbių “bado armija” 
reikalauja, kad legislatura su
tvarkytų bedarbių šelpimo rei
kalus* ir mokėtų pašalpų regu
liariai ir tiek, kad pakaktų kū
nų ir dvasią palaikyti dūikte.

Senatas priėmė bili$; reika
laujant j išleisti $49 Įn:'

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

.... WASHINGTON, D. C.
WPA — Workers Progrešs 
Administration, pašalpos darbį 
valdybą praneša, kad liepos 11 
d. 2,231,117 bedarbiai buvo 

• ' f • ’ * i ’ > *aprūpinti pašalpos darbais.
Tai yra apie 9,000 mažiau, 

, ■ , I ' A (

negu savaite prieš tai. Ohio 
valstijoje WPA darbininkų 
skaičius sumažėjo beveik 3000. 
New Yorko

iVASHINGTON, . D.
Darydamas pranešimą 
dentui ( Rooseveltui 
Green, Amerikos Darbo FedęrU- 
cijos prezidentas, pareiškė, kad 
NBA panaikinimas atėmė dar
bus nuo 839,125 darbininkų.

Be to, beveik 5 milionai kitiį 
darbininkų nukentėjo dėl dar
bo valandų prailginimo ar algiį 
sumažinimo. , (

Tuo tarpu Darbo sekrętdrė 
praneša, kad pereitą mėnesį 
reguliarius darbūs gavo 22.5,- 
000 bedarbių, kurių algos 
kia $4,20’0,000 j nlėnėšį.

laujahtj išleisti $49 milionus ir 
$100,000 bohų pašaipos reika
lams, bet bedarbiai sako, kad 
to nepakanka., jie jau kelįhtą 
dieną pikietUoja šebAtą. Tūri 
užėmę galerijas, 6 nakt| mie
ga rūmų koridoriuose ir salėse.

feedarbiai reikūlaūją apie 
$80,060,600 šelpimo reikalams.

gų. įstatymas. Tai galima pada 
ryti be pavojaus, kad Aukščiau- 
šąs Teismas paskelbs jį nekon- 
stiluciniu.

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius pagerini 
mūs reikalingus dėl moderniškiausio refrigeratoriaus. Ii 
tie pūgerinimai yra faktiškai paremti.

KAD JIE YRA GENIAUSI VISAM MARKETE.

Preinamesnės Kainos, ilgesnė Garantija 
LėitgVesni Išihokėjittiai.

Food-Safety Indicątor built 
right into the cabinet. Frigi- 
daire gives yduthis visible

TAYLORVILLE, (o HĖ900 
WPA pašalpos darbų darbinin
kų išėjo į streiką, reikalauda
mi algų , pakėlimo • ir, ilgesnių 
darbo valandų. Darbininkai dir
ba prie 40 viešų darbų projek
tų Chrįstian apskrityje.

Streikuojantieji reikalauja 
65 >•> centų j valandą ir iki 30 
valandų darbo j savaitę. Iki- 
šiol WPA jiems mokėjo $44 j 
mėnesį.

Darbininkai sako, kad 65 V2 
centų yra normali darbininko 
alga Taylorvillėje ir kad praei
tyje pašalpos darbų darbinin
kai tiek gaudavo.

Vietos WPA VirŠinihkai pa
reiškė, kad jie atsiklaūs viršū
nių: ir už kelių dierių duos dar
bininkams atsakymą.

Bošsės Woii’t
H i re Peoplė with 
Halitosis UA™)
People get and hold jobs 

keep their brėath agreeable

t/ith the. best to chooso from thene days, em- 
Srs favor the person who is most attrac-

In busjness lite as in the sodai wpr|d» 
sis (unpleasant breath) Is consiaered the 

Worst of faufa?.
Unfortunately. evefybody ouffers. from thw 

onen8ive con(l|tipn :at some time or other— 
many more reguląrly than they thi.k. F.ermen- 
tatjon of food partkles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decayinį 
teetb and poor dfgestionalso cause odors.

The ąuick, .plęasąnt wa’y to improvo your 
preath is to pąe Listoriųe, the quick deodorant, 
every morning and eyerv nfght. (

. Llsterine haita fer'mentation. a major cause 
of odors, and ovęrcomes the odors themselves. 
Your breath.beęomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
; It you value your job and your frlends', ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmaeal Company, St. Loųis, Mo.

'halitosšs with LISTERINE

valstijoje diTįt 
inois — 154,5Š6

ST. LOUIS, Mo. 
kurį laiką nedirba Shell Petro
leum Corporation aliejaus refi
nerija Roxana miestelyje, 111. 
valstijos ribose.

Į streiką yra išėję dirbtuvės 
inžinieriai, kurie protestuoja 
prieš neteisingą vieno tarnau
tojo pašalinimą iš darbo.

Atsakydama į štreikierių rei
kalavimus, Shell bendrovė sako, 
kad atleistasis “miegojęs laike 
darbo”, ir nesutinka jį priimti 
atgal į darbą.

Dėl ginčo dabar nedirba 1,500 
darbininkų, apie 7o0 iš jų inži
nieriai.

BIZNIERIAMS

DAR;BO ŽINIOS

SYRACUŠE, N. Y. — 
antrą mėnesį streikuoja 
mington Rand bendrovės 
bininkai, kurie reikalauja 
jos pripažinimo ir algų pakėli
mo.

Bemington Rand bendrdyė iš
dirbą įvairias raštinių reikme
nis, kaip rašomąsias rūūšinas, 
registerius, mechAniškūs “ščio- 
tus’* ir t. t.

Bendrovė turi pasamdžiiisi 
streiklaužius, kuriuos saūgo 
beveik visa miesto policija, su
traukta prie dirbtuvės.

Streikas vyksta bendrovės 364,267,

ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

\ • I
(Per Gothenburtfa, Švedija) 

JPatPįi ir gietla kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos 

L^ivii išfclątikimai iš N. Y.
ikūngsholm, ........ Ūugpi«2iQ 1?
Drottiiirifcli61m. .... Rūgpiučio 27
GripgholiA, ............... Rugsėjo 5

. Kurigsholm .......... Rugsėjo 10

Platesnes žinias apie kelione teikia1 • • • - • » • “ 1 _ _ _ — -- ----- 1--- 91

musu autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedu Amerikos Linijos Sky
riai.

sVrEbišn americAn line 
181 North Michigan Avenue, 

Chicatfo, III.

NEW PRlCĖS . 
AS LOW AŠ 

?1O6
No Money, Down
VUa-K.# . k*. . <■ '

Pakėlė Algas Chicagos 
Anglių Išvežiotojams

CI-HČAGO
Cbįcagojė.ypakėlė •- ąigąs^yęžip- 
.tojąms>» nuo • $6 iki ?$7 į dieiią^ 
IšyėžiOtioįąi ■4uri;;' savo unijąį 
IfiiterhŽtioiial'.; BVoihfeVhocd 01
Teamsters,' Local 704. į -a' - .

PROTECTIOK

Jau galite gauti naują, 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,16

Dakota wheat fields

KENT, į Ohio. 7 streikie-■
riąi buvo sužeisti, kai streik
laužiai apšaudė 'pikiętuojančius 
streikieriuš prie Black and De- 
chęr Tool -Company dirbtuvės. ( 

šūviai buvo paleisti iš dviejų 
dideli^ įįtrokų, kurie gabeno; 
streiklaužius į dirbtuvę pro pi- 
kiętlų: linijas. •

Kai streikieriai ėmė gintis, 
tai prieš juos panaudota ašarų 
dujų bombos.

Darbininkai išėjo streikai 
reikalaudami dldesniū algų.

ST. LOUIS, Mo. — Atsaky
dama | 3,250 tarnautojų reika- 
lavinius, vietos; gatviakarių 
bendrove sutiko pakelti jiems veftui ir', y>axĮūodą iąivakortęs 
algčs 7%. > ’ ?

Dabar mbtormohai ir kon
duktoriai gaus po 4c daugiau 
į valandą; welderiai po 83c; be-

‘Mažų Algų Mokėtojai
■ '"'■■■ '• '

ATLANTIC CITY, N, J. — 
Kalbėdamas National Confe- 
rencė of Sočiai Workers konfe
rencijoje, Northwestem Uni
versiteto profespr. E. P. Hoh- 
man, pareiškė, kad darbdaviai, 
kurie nemoka darbininkams 
žmoniškų algų, yra lygus kri
minalistams.

Jis aiškino, kad kriminaliz- 
maš, ligos, vaikų pasileidimas 
yra tiesioginis rezultatas per- 
mažų algą. Jis pridūrė, kad tu-

i,fiinl m m iini,a. i ■« m wRifeli iiĮi>i nnrtii i ---------------- .... -------------------------------- ■■ . ■ -
- ; j • •fe-V'Y. ų

dirbtuvėse, kurios - randasi jkir

Dabar galima gauti kainiininiam įaverne.

MUTUAL LIOHOR CO.
4707 ■ South Ralated Street 
VIa) Telefonai YAĘDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIfeUTORft

u. ■ -a ■ Niė-ht and Morhlhg I 
PromoteaCletin,HedlthyCoitdition Į 
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
avba Dulkių, vartokite keletą lašų Mb- 
ririe. Jis Atgaivins, Siiramins.Pasmagina. 

YOUR LYL^ SafeforInfantei-Adult. AtallDruggists. |

ENORA _____ _____

Į Loc&fidh of deposits ] 

nort-h darot

gių tiesėj ai,— 49c; “pavėriai”
— $i.0‘4; jpUvėJiii—45c; “šhoį>-
menai”81c. . ‘ i *

.. .... ------ !_ r i j

S 1
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krautuvės

tai Archer

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Parkas jau taisoma, gražinama

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Alasas sekmadieniais

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

DYKAI

Visiems

SOUTH HALSTED STREET,3417 Tel. BOUlevard 4705

IMPERFECT IN ORIGINAL

nuolaidus
« 

kad valdžia

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Big Store 
ir moder- 
Brightoii

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

Siųskit money orde 
rį arba čekj —

JAUSENOS
1739 S».
I vlstecl St- 

T’CACO

Archer Avenue Big 
Store Antra Tiek 

Padidino Savo 
Krautuvę

L. M, NORKUS
Kės. YARDS 2084

BUDRIKO PROGRAMAI:

WCFL. Nedėlioję, 7 vai. vakare.
WAAF. Kiekvieną dieną, 7 vai. vakare

WHFC. Ketvirtadienj, 8 vai. vakare

me ramios

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingą patar
navimą.
3225 So. Lituanica Avenue

P-nia Ona Kaitieriė, iš Hem 
lock Creek, Pa., sena chicagie 
te, atvyko į Chicagą paviešį

nes rendau

Nė saulė savo sausiau
siais spinduliais, nė lie
tus savo drėgme negali 
pavogti Old Golds kva
po ir šviežumo.

iš Penna. vieši 
Chicagoj

Pas mus DYKAI
Įsigykite knygutę, kaip pasirinkti 
elektrikos refrigeratoriy Tai yra 
neatbūtina visiems, nes joj pasa
kyta kas reikia žiūrėti, renkan
tis refrigeratorių.

BRIGHTON PARK. -- šią 
vasarą Archer Avenue yra pla 
tinama ir naujai cementuoja
ma. Tai bus tiesiausias kelias 
iš vidurmiesčio į “Air Port”.

Sumanus biznieriai matyda
mi, kad jų gatvė šįmet yra 
taisoma, sumanė taisyti ir di
dinti savo krautuves. Viena to 
kių krautuvių
Avenue Big Store, 4187-93 Ar
cher Avė. ši krautuvė-jau čia 
yra per daug metų ir yra ži
noma šios ir kitų apielinkių 
lietuviams. Vienok dabar be
veik. nebegalima pažinti šios 
krautuvės. Ji padidinta antra 
tiek. Nugriautas Dr. Yuškos 
namas ir ta vieta • prijungta

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

geriausia vieta pirkti Refrigeratorius Bu driko. Krautuvėse, kur yra didelis pasirinkimas 
visų žemių išdirbysčių, lengvais išmokėjimais.

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

P-hia Kaitienė daugelį metų 
gyveno Chicagoj. Iš profesijos, 
yra akušere. Jos vyras P. M. 
Kaitis yra dirbęs ' Naujienose 
ir turėjęs savo spaustuvę. Lei
do žurnalą praeity.

Jau ketveri metai kai pp. 
Kaičiai turi mažą ūkę Penn 
sylvania valstijoj, kur ir gy
vena.

P-nia Kaitienė atvažiavo į 
Chicagą su sunitai Jonu pas 
sūnų Antaną, 4318 Walton st., 
ir aplankė kai kuriuos* gimi 
nes ir drąugus.

Negalėdama, visus pažinties 
draugus aplankyti dėl nesvei
katos ir senatvės, p-nia Ona 
Kaitienė siunčia labas dienas 
jiems per dienraštį Naujienas.

— Senas Petras.

liasi kitur švaresniam ir ra
mesniam gyvenimui. Jeigu sa
vininkai greitai nesusigriebs ir 
savo klaidų neątitaisys, tai la
bai galimas daiktas, kad savo 
rendau’ninkais. jie beturės tik 
pašalpą gaunančius žmones.

Liepos 26 d. įvyks Kliubo 
susirinkimas

Universal Grocers Ren
gia Didelj Pikniką Su 

Dovanomis

Čia yra proga įsigyti pasaulio didžiausį 
refrigeratorių bargeną! Tikrą, šeimai 
tinkamos mieros, Kelvinator gali įsigyti 
tokia žema kaina, kad ir akys netikės. 
Didelis, naujutėlis su tomis pasaulinės 
reikšmės savybėmis, 'kurios padarė Kel
vinator garsiu 1

Niekad tokio bargeno 
siūlę ir 
užeikite 
liokite!

valia nieko pardavinėti-pedlin- 
ti gatvėse. Išimtis yra daroma 
tik laikraščiams, kuriuos gali
ma pardavinėti ant gatvių kam
pų (kioskose), kaip kad esti 
pardavinėjama kiekvieną pa-, 
prastą dienų. Nežiūrint šio įsta
tymo, vaikai su laikraščiais 
laksto gatvėmis po musų apie- 
linkę galvatrūkčiais . rėkauda- 
mi-klykdami visa gerkle, ne
duodami žmonėms ramump ii 
poilsio net sekmadieniais. Ir 
gyventojai toleruoja tokį Max 
well stryto elgesį, lyg po mu
sų namų langais butų kokia 
turgavietė.

Namų vertė puola
Užtat nenuostabu, kad ren- 

dos eina žemyn 
mukai daugiau nebepakęsdami

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

Didžiausias Lietuvių Degtinės 
ir Vyno Sandėlis

International Wholesale 
' Wine and Liąuor Co.

įvairiems parengimams ir dėl Tavernų 
pirkit pas mus degtinę ir vyną. Užlaikome 
visokios rųšies ir parduodame žema kaina.
4611 S. Ashland Avė., Chicago

Telefonas Boulevard 0470

Lietuviai perdaug
Mes visi žinome, 

išleidžia dideles sumas pinigų 
apvalymui tuščių lotų Chicago
je. Tas WPA darbininkų dar
bas nekainuoja namų bei lotų 
savininkams nė cento. Dauge
lis lietuvių irgi pasinaudojo šia 
proga, ir jų lotai liko nuvaly
ti. Tik gaila, kad apvalytose 
vietose vėl pradeda atsirasti 
visokiu šiukšlių, tuščių kenų ir 
kitokio brudo. Nusiskundžiama, 
kad nekurie svetimtaučiai ty
čia verčia savo atmatas ant lo
tų tarp lietuviais.'apgyventų 
namų. 'Mes, lietuviai, turime 
tokiems žmonėms neužsileisti 
ir panašius įvykius raportuoti 
miesto valdžiai.

Kiekvieną penktadienį Nau 
j ienose garsinasi Universal 
Food Stores, tai yra koopera
tyvas. Prie šios organizacijos 
priklauso daug groseminkų, 
Jie čia perka sau reikalingus 
tavorus. ,

Rytoj ši organizacija rengia 
iškilmingą pikniką Oaks Dar
že, 119 St. ir Archer Avė. šia
me piknike bus išdalinta do 
vanomis vertės $100.

Kurie mėgsta lankyti pikni
kus, lai nuvažiuoja į šios or
ganizacijos pikniką, čia praleis 
smagiai laiką ir dovanų gali 
laimėti. — Ant-anas.

Chicagos miestas turi patvar
kymą, kad sekmadieniais ne

mes nesame 
gal niekad jo nebesiutysime. Tad 

tuojaus šiandien — neatidė-

BUDRIK FURNITURE M ART
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

VIZGARD, sav

Vasaros parpiečio miegas
BARBARA B. BROOKS 

Home Economics Department
Kellogg Company

■■a)/ Battle Creek. Michigan

ii bus moderniškiausia ii 
gražiausia departmentinė 
krautuvė Brighton Parke.

popierių ir. kada 
— kepti. Tai su- 
darbą. Visa tatai 
reikšmės žmogaus 
tinkamumui palai- 
orui užėjus.

miegas karštoj dienoj 
iš geriausių dalykų ir 

šeimininkės gyvenime, 
miego. Yra betgi 

kuriems to ir nereikalinga, 
atsisėsti i patogų 
ir vėsiam kamba-

Daugiau susipratę vietos lie
tuviai darė nuolatinį spaudimą 
į miesto valdžią, pakol jų bal
sas buvo išklausytas. Marąuette 
parkas pradėta taisyti, gražin
ti; rengiama jame 
pramogėlių.

Kada vasaros karščiai ima var
ginti musų gyvenimą, tada mes vi
siškai pakeičiame savo žiemos pro
gramą. Mes nustojame noro dirb
ti, priprasto smagumo, norą valgyti 
ir pradedame priprasti prie ineksi- 
koniško budo gyvenimo t. y. iešKO- 

darbo ir biznio pertrau-

ŽIUREK į šias 
SAVYBES!

Mažų išlaidų paliu- 
dymas...Penkių me
tų globos planas... 
Sušaldo 81 kubą le- 
do...įdirbtas termo- 

•tdYip6I>3t/U.a* 
ros kontrolis....automatiška šviesa...nauja priedų skrynia 
ir daug kitų laikb ir pinigų taupumo savybių.

Parpiečių 
yra vienas 
nuvargusios 
Ji reikalinga 
žmonių 
Reikalinga tik 
krėslą tamsiam 
ry ir truputi atsipalaiduoti nuo dar
bo, varginančių minčių, kokiai pen
kiolikai ar daugiau minučių ir tuo
met tikrai jausies kaip naujai atgi
męs.

Ypatingai geru daiktu yra turėti 
šalto gėrimo prie rankos, kas taipgi 
daug gelbsti užsilaikyti ramybėje. 
Moteris, kuri pati prižiūri visą na
mų darbą, turėtų išanksto pasirū
pinti, su gėrimais, kad prireikus 
turėti gatavą, kas taipgi turi daug 
reikšmės. Leduota kava, leduota 
arbata, lemonadas, vaisių sunkos, 
rusiška kava ir kiti panašus gėra
lai, vis tai turi savo gerą pusę.

Gudri šeimininkė pasiruošia neti
kėtiems svečiams lygiai taip, kaip 
ir savo parpiečio poilsiui. Pyragai
čiai, vąpliai, ar šiaip kokie sausai
niai visuomet gatavi laukia kartu 
su šaltais gėralais. To tad, reika
linga tikra vaišingumo taisyklė.

Refrigeratoriaus pyragaičiai yra 
galima pirmą padaryti i tešlą, su
vynioti j vaško 
reikalinga valgyt 
mažina paskubos 
turi begalinės 
sveikatai ir jo 
kyti bile kokiam

LEDUOTA DEKAFEINUOTA 
KAVA

Padaryk kavą priprastu budu, pu
santro sykio stipresnę. Supilk į 
indą ir ataušink bėgančiam vandeny. 
Kad ataušinti dvyliką puodelių

Onos Kiaudaites Varduvių Parė 
įvyksta

Liepos 25 dieną, 1936 metais
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa- 
rę. Bus veltui skanus užkandžiai, gros gera muzika 
linksminsimos visi iki ankstybo ryto. — Musų gražiai už- 
laikomoj Tavern yra geros rųšies degtinė, vynas, Bud- 
weiser alus, cigarai ir svetainė dėl parengimip

Kviečia savininkai
J. Kiauda ir Duktė

6101 So. State St.

cukrų 
šakute 

Suspausk erumbs plokščioj 
Pakepk Į pečių (350° F.) 15

truks apie valandą laiko. Įdėk le
do ir paduok su Smetona ir cukrum, 
jei to reikalinga.

SELENŲ BUTTERSCOTCH 
REFRIGERATOR KUKIAI

1 puod. sviesto
2 puod. geltono cukraus
1 kiaušinis
1 puod. sėlenų
3 puod. miltų
2 šaukšteliai baking pauderio.
Ištrink sviestą, pilant cukrų neiš

karto ir plak tol, kol gerai išsimai- 
šys. Dek kiaušinį ir sėlenas. Su
maišyk miltus su baking pauderiu 
ir sudėk prie pirmojo mišinio. Su
formuok Į volelį 1 % colio storio, su
vyniok į vaškuotą popierių ir padėk 
į refrigeratorių kad sukietėtų. Su- 
piaustyk į plonus griežinėlius ir 
kepk neteptoj blėkoj karštam pečiuj 
(425° F.) apie 10' minučių. Išeis 
V/a tuzino kukių 2 colių storio.

CORN PLAKE DREAM BARS 
% pucd. sviesto 

geltono cukraus
1 puod. miltų
2 kiaušiniai
1 puod. geltono cukraus
1 šaukštelis yanilijos 
V\. šauštelio druskos 

1 puod. trėkštų cocoanut 
1 puod. konrnflaksų 
1 puod. kapotų riešutų
Ištrink gerai sviestą ir 

Sudėk miltus ir maišyk . su 
gerai, 
blėkoj 
minučių ar kol pluta lengvai apru- 
duos. Išplak kiaušinius yerai, pri
dėk cukrų neiškarto ir maišyk, pla
kant, kol palengvės ir pasidarys 
puri. Dėk prieskonius, druską, 
cocoanut, kornflaksus ir riešutus. 
Gerai išmaišyk. Leisk nuo šaukštu
ko ant iškeptos plutos ir paskleisk 
lygiai. Kepk vidutiniam pečiuj 
(350° F.) apie 25 minutes. Išimk 
iš blėkų, supiaustyk • į keturkam
pius kol šilti.

Išeis: 40 1 colio ketvirtainių
(9x13 vi col. blėkoj).

Dabar Tik

168.50 
Išsimokant!

Kiti po $108.50

prie krautuvės. Dabar krautu
ve piktumo 100 pėdų, o ilgumo 
125" pėdų.

Archer Avenue 
dabar yra gražiausia 
niškiausia" krautuve 
Parke.

Savininkas šios 
yra sumanus ir gabus biznie
rius'— John Brdecka. jis-tu
ri vedęs lietuvaitę, vardu , Re
gina. Abudu turi daug lietuvių 
draugų ir kostumerių. Jei šiais 
lailpis įstengė savo krautuvę 
didinti ir grąžinti, tai galima 
suprasti, kad John Brdecka mo
ka savo biznį vesti sumaniai ir 
pavyzdingai.

Pranešimas apie iškilminga 
atidarymą padidintos' krautu
ves greitu laiku tilps Naujie
nose. O dabar ten yra išpar
duodami tavorai nupigintomis namų savininkų apsileidimo ke 
kainomis. Patartina pasinaudo 
ti šia nepaprasta proga.

— Ant-Anas.

Ateinantį sekmadienį, liepos 
26 d., 2 vai. po pietų, įvyks 
Marąuette Parko Lietuvių 
Amerikos Pil. Kliubo mėnesi
nis susirinkimas vietos parapi
jos svetainėje, 68 ir Washte- 
n’aw Avė. Visų narių pareiga 
yra kuoskaitlingiausiai atsilan-, 
kyti į šį susirinkimą, o taipgi 
atsivesti nors po vieną savo 
draugą, kaimyną ar pažįstamą 
ir prirašyti jį ar ją prie musų 
kliubo. Kliubo nariai gali būti 
bile lietuvis ar lietuvaitė, be 
skirtumo politinių pažiūrų ar 
tikėjimo. Atsiminkime, kad 
musų apielinkės reikalai yra 
musų pačių reikalai. Sutarti
nai veikdami ir kovodami už 
savo teises mes daug galime 
pagerinti savo būvį, nns vie
nybėje yra galybė.

1 — L. L. A.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

Mrifi:D DrrnDrW l V E> Ii D E F v I* Ei
SUCH A BARGAIN!

. .. . • • .. . ■. ■■■ ..
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GALITE GAUTI
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Paskolas Dėl Pirmų Morgičių 
. Pagal Direct Reduction Planą

ARANKŲS TAUPYMO SKYRIAl. SU AUGšCIAUSl 
' PELNU, PAGAL DAYTON PLANĄ

LITHUANIA BUILDING LOAN and 
HOMESTEAD ASSOCIAT10N

<<J;' '^; V708f^ęst l8th Street-
MEMBEB

JEDERAL HOME LOAN BANK of CHICAGO
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Mikas Šileikis

ATOSTOGOS ANT RATU
j (Tęsinys) \

> HiawatHb^žemėjėž

Pabuvę kuone savaitę laiko 
Wisconsine, Northern Stale 
Forests distrikte, ir apvažinė- 
ję daugelį tos apylinkės įdo
mesnių vietų, vieną šiltą die
ną išvykome į augštutinį Mi- 
chiganą. Iš Boulder Junction 
iki Winegar (rubežius) turėjo
me labai prastą kelią. Bet Mi
chigano parubežyj radome ypa-

Pasikalbėjimai
— juokai

tingų kaimelį, vadinamą ■ Wi- 
negar. Miestukas nepanašus j 
miestuką. Plikame Į kalne, per 
abi pusė * kelio 5 aplužusios.; nuo 
šaulės aptrupėjusios mažytės 
stubelės. Pakalnėje lentpiuvė. 
Vieha krautuvėlė ir gazolino 
stotis.JNuo čia prasideda Mi
chigano valstija ir kartu ge
ras, lygute platus grūsto ak
mens su moliu kelias. Bet vaiz
dai 
pat 
kai 
rius 
nuo »

ir čia labai skurdus. Iki 
Marenisco miestuko miš- 
šitame plote prieš ketve- 
metus išdegę. Važiuojant 

kalnelių žemesnėse vietose
matosi didelės apylinkės išde 
gusių girių, 
deli anglies 
degėsiai. 50 
kome keletą 
rių. žiūrint
mažyčius, iš rąstų sulipintus 
namelius, darosi skurdu.

(Bus daugiau)

tam-

reu- 
taip

žmo-

Vyras (restorane); Ar 
sta turi varlės kojas?

Patarnautoja: Ne, tai 
matizjnas verčia mane 
vaikščioti.

—<o•—
Stasys: Jei pamatyčiau

gą mušantį asilą ir jį sustab 
dyčiau, tai ką tas parodytą?

Mykolas: Brolišką meilę...
—ot—

Pirmas vagis: Mano brolis 
tapo areštuotas banke dėl su- 
kosymo.

Antrasis vagis: Kaip tai at
sitiko ?

Pirmas vagis: Jo kosymas 
prikėlė naktinį sargą.

Surinko Veronika Faiza.

Kai kur stovi di 
stulpai — medžių 
mylių plote, ūžti- 
Michigano farme- 
į šituos farmerių

Iš SLA 260 Kuodos
M

Susirinkimo
Liepos lV\d. SLA 260 kuopa 

laikė susirin\\imą. Nors oras 
buvo gana karštas, bet nariai, 
suinteresuoti seimo delegatų 
raportais, susirinko gana skait
lingai.

Apkalbėjus bėgančius kuopos

PROGRESS
Visuomet pasiūlo .didesnės dolerio 
vertės ant visokių prekių. — Štai 

Keletas Pavyzdžių i* įi i * „ -» * —- • ■■r "

reikalus, eita prie SLA seimo 
delegatų K. Liutkaus ir K. Ma
čiuko raportų. Abu „delegatai 
plačiai ir nuosakiai apibudino 
seimo eigą, pažymėdami, kad 
Pildomos Tarybos ir kitų ■ pa
stovių komisijų, raportų išklau
symas ir jų priėmimas užėmė 
daugiau kaip pusę seimo* laiko. 
O likusioj seimo laiko daly tik 
paskubomis apkalbėta SLA rei-' 
kalai. Delegatai papasakojo, 
kaip dešinioji seimo delegatų 
dalis skandalino prieš priėmi
mą rezoliucijos, kurioj reika
laujama Lietuvai laisvės, demo
kratijos ii* pasmerkiama dabar
tinė Lietuvos valdžia už panei
gimą Lietuvos žmonių laisvės. 
Rodos, yra šventi uždaviniai 
žmogaus kovoti už laisvę ir 
liaudies gerbūvį, bet radosi sei
me net 90 delegatų, kurie prieš 
laisvės idealus šoko ir skanda
lino. i

Abiejų delegatų raportai 
priimti

K. Liutkus buvo įgaliotas de
legatas į Lietuvos demokratijos 
gynimo kongresą. Raportavo, 
kad kongresas buvo pažymėti
nai skaitlingas, ideališkas, šir
dingas ir draugingas. Visi kon
greso padaryti nutarimai 
sos išneštos rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai su 
ziastišku rankų plojimu.

Raportas priimtas ir ištarta 
padėkos žodis delegatui už jo 
darbuotę.

Iš SLA delegatų raportų pa
aiškėjo, kad 260 kuopos narė 
P. Grybienė atstovavo SLA 
seime 217 kuopą. Kadangi kuo
pos nariai niekad nėra girdėję, 
kad P. Grybienė butų paėmus 
persikėlimo lakštą iš 260 kuo
pos , tai užklausta čia vietoj 
kuopos finansų raitininko, ar 
kalbama narė yra išsikėlus iš 
260 kuopos. Gauta paaiškini
mas, jogei P. Grybienė nėra pa
davus kuopos raštininkui pra
nešini), k;ad ji jibrtypersikelti į 
k itą ' k u dp^Rr -’kdopbs Wštinln- 
kas nėra daVęs, P. Grybienei 
persikėlimo lakštp. Sekretorius 
sako, kad P. Grybienė pas jį, 
kaipo 260 kuopos finansų sek
retorių, yra skaitoma 260 kuo
pos narė.

Po tokio sekretoriaus pareiš
kimo kuopa nutarė ir įgalioj o? 
valdybą ištirti kalbamą incidenj 
tą. Išrodo, kad kaip kas ir kai 
kur pasielgė prieš teisėtumą ir 
prieš SLA konstituciją. Tyri
nėjimo darbas turės tą visą 
įrodyti. —K. L.

ir vi- 
buvo 
entu-

no nuosavame name ir pavyz
dingai išauklėjo Šeimą. Paliko 
nuiiudusius žmoną, sūnų, duk
terį ir kitus gimines. Gyveno 
antrašu '718 ‘ E. * Indiana 4Avė.

St.' Charles lietuvių ; koloni
ja nelabai didelė, tačiau- laido
tuvėms ‘ susirinko 'apie ; 50auto
mobilių, ir gražus būrys velio- 
nies draugų ir pažįstamų - jį 
palydėjo į Union Cemetery ant 
visados ilsėtis amžinastyje.

Matėsi laidotuvių dalyvių _ ir 
iš kitų miestų. Ijį De Dalb, III, 
lankėsi pp. Dargužiai, Šukiai, 
Krasauskai, ir Pavarotninkai. 
1T Chicagos, pp. Shemetai ir 
sūnūs, Svągzdiai, Valavičiai ir 
velionies brolis ' Juozas žarnas 
su šeima iš Marųųette Park. 
Vietos biznieriai taipgi atsilan
kė pagerbti sėhą savo pažįsta
mą ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą. Matėsi pp. Nor- 
kaitis, Galkis, Dambrauskas, 
Ruby ir Misevičius. Keletas bu
vo atvykę iš Batavia ir Auro
ra; jų vardai neteko patirti. 
Velionies senas draugas 
zas Samuolis atvyko iš 
Chicago.

Laidotuvėms trumpą 
namuose ir kapinėse pasakė 
chicagietis V. B. Ambrose. Ve
lionies Povilo šarno žmona 
Prančiška dėkavoja visiems 
dalyviams, kurie kuom nors 
pasitarnavo jų šeimos nuliūdi
mo valandoje.

tirti, kad Los Angeles, Kali
fornijoj, jai patinka gyventi, 
žiemos ten nėra, mažai rūbų 
peikia ir daržovės dau’g piges
nės, negu ; Chicagoj ; mėsa ir 
irubaii tokia pat kaina ar vie
tomis^brangesni. <• V

, P-nią Višbarienė užsirašė 
Naujienas per Seną Petrą- me
tams laiko.

Senas Petras.

DAINUOS O. SKEVERIUTĖ, 
J. ROMANAI-GROS AKOR- 

DINISTAS A. LABANAUS
KAS IR KITI

Juo-
East

kalbą

VBA

P-lės Svilow ir p 
Grakaw ves- 

tuvės
ir

turi pirkėjams pasiūlyti numa 
žiniomis kainomis specialiai va 
saros laiku.

Rep. XXX

■ BUDRIKO PROGRAMAS
WCFL NUO 7-v. v.

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.
i Tel. Englewood 5883—5840

Pasirinkimas visokių geriausių ir gražiausių Dviračių, 
kokie ypatingai jaunuoliams patinka. 014 Q "7E 
Stebėtinai numažintos kainos, nuo ■ Vb i W

ir augščiau. Kryzis pašalpos 
teikime

Pavasario ir vasaros laike reikalingiausias rakandas, 
tai STUDIO COUCH. Platus -| JĮ
pasirinkimas, nuo ..............    *** I

ir augščiau.
$65.00 Parlor Setai po.
$80.00 Bedroom Setai
$25.00 Breakfast Setai ..............    $14B5Q
$18.00 Springsų Matrasai ....................................... $S>95
$6.00, 9x12 Klijonkos ..................................   $3.45

Imame senus dalykus į mainus ant naujų. Duodam 
didelę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai.

18 GATVES APIELINKĖ — 
Curtis D. MacDougall, Evans- 
ton Daily News redaktorius, 
kalbės apie betvarkę pašalpos 
teikime Chicagoj.

Jis kalbės mitinge, kurs 
įvyks Henry Booth House pa
talpoje, 701 West 14 place, 
pirmadienį, liepos 27 d., 8 vai. 
vakaro.

Kalbama čia vieta 18 g. apie-, 
linkės lietuviams yra arti. O 
bedarbių lietuvių šioj koloni
joj taipgi nemažai. Taigi ir 
lietuviai turėtų atsilankyti į 
šį susirinkimą, kurs yra šau
kiamas tikslu daryti spaudi
mą į valdžią, kad butų deda-, 
mos pastangos bedarbių padė
čiai pagerinti ir žmoniškesnei 
pašalpai gauti.

3222-26 SO. HALSTED STREET
J. Kaledinskas, Vedėjas.

Tel. VĮCtory 4226

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programų rytoj, 
nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocykles.

Iškilmingaj palaido
tas Povilas Šamas 

St. Charles, III.

Ryt, nedėldienį, litą valan
dą priešpiet užsistatykit savo 
radio ant stoties WGE'S. Ga
lėsite smagiai praleisti gražią 
ir įdomią valandėlę. Kaip pa
tirtą, dainuos Ona Skeveriutė, 
Jonas Romanas, ktfrie patieks 
daug gražių liaudies dainelių 
bei rinktinų kompozicijų. O 
smagumui akordinistas A. La
banauskas pagros smagios mu
zikos. Prie to, bus pranešta ką 
naujo musų visuomenė veikia 
ir ką leidėjai šių programų 
Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted Street,

Sekmadienį, t.y. ryt vakare, 
bu's duodamas puikus Budrike 
krautuvių radio programas nuc 
7 vai. vakare1 iš WCFL radic 
stoties. Kiekvienam bus malo
nu pasiklausyti gražių liaudies 
dainų ir harmoningos Budrike 
radio orkestros, kuri pasižymi 
savo puikiu išpildymu lietuviš 
kų melodijų. Kadangi WCFL 
stotis yra didelės pajėgos, tai 
šie programai yra girdimi ne 
tik Chicago j e, bet kituose mie
stuose ir Kanadoje. Klausyki
tės jų. — Z.

Hospital
Litro n i n? .i.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Malagas ligoni

nėje .............
Akušerija na

muose ........-
bedikais egzami 

nftciid
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.

*1200 
$4500 
$15-00 
$100

p-mP-lės Violet. Svilow 
Ben Grakaw ii vestuvės rengia
ma šeštadienį^ liepos 25 
ną. ' ’

žliubas jauniesiems bus 
tas šv. Mykolo bažnyčioj, 
Wabansia avenue, 
popiet.

Vestuvių ppota arba priėmi
mas jaunių-; įvyks 
Lounge, Logan j^qu*are Masonic 
Temple, 2-|Kt/^Nbrth Kedzie 
avenue, 7:30 valandą vakaro.

Taip jaunoji pora, taip jų 
tėvai yra plačiai žinomi ypač 
^orth Sidės 'lietuvių rateliuo
se.

die-

duo
1644 

valandą

lonian

Felicija Višbarienė 
iš Los Algeles vie

ši Chicagoj

Siunčiam Gėles Telegrama | Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tek BOUlevard 7314

Dvigubas Cellophane 
Old Golds cigaretų įvy-i 
mojimas juos apsaugo-1 
ja nuo drėgmės, saus-, 
ros ir 
pasitenkinimo priešų.

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriam?, kad persikėliau j naują 
zietų. Per daug metų esu gerai pa
gyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
ižsakymy ir taisome ir klininame 
<enus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

o drėgmės, saus-] rnp 
visų kitų cigaretų | StVOVIlOS

Raudongyslės-Kylos
Jus galite išrengti operacijos 

naujuoju, garantuotu budu. Ne
reikia ligoninės, nė laiko gaišini
mo. Paraiščius pritaiko daktaras 
specialistas . . . DYKAI Ekzamina- 
cija — Pasekmės užtikrintas — Že
mi mokėjimai.
NATURAL HEALTH INSTITUTE 

1869 N. Damen Avė. Arm. 8200

gq«uynka Liętąyiąi_____

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkes Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

Tel. Republic 8402
Crane Coal Co
5332 S. Long Ave<

Chicago, III.

įLaidotuvių Direktoriail

PADĖKAVONĖ

Mine Run Screened 
daugiau $7.00 tonas

auto me- 
užtikrina 
geriausia

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimu ir 
pataiso automobilius.

Pocahontas 
5 tonai ar

Smulkesni $6.80 tonas.
JUOZAPAS 

UDEIKI 
IR TĖVAS 

REPublic 8340 Automobiliai
IR

Auto Mekanikai

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

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Felicija Višbarienė, atvyku
si iš Los Augeles, California. 
vieši Chicagoje.

P-nia Višbarienė apie 12 me
tų atgal gyveno .Chicagoj. čia 
ji turi giminių ir senovės drau
gų, tai retkarčiais atvažiuoja 
pasisvečiuoti.

Iš viešnios kalbos teko pa

MONIKA ŠAUKLIENĖ 
kurį mirė liepos 15 dieną 
palaidota tapo liepos 18, 1936 
— 2:30 vai. po piet, o dabar 
ilsis Lietuvių Tautiškose kapi
nėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 

' kurie suteikė jai paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse gi
minėms ir pažįstamiems ir su
teikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame graboriui A. Pet
kui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją i anižinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima mo
tinėlę sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Kazimieras ir Jonas 
šaukliai.

/ir 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

Anna’s Tavern
Musu užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigaru, 
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 Tavern.Savininkės mama ir 
duktė.

B. & A. Pečiuliunienė
8446 So. Vincennes Avė.

i*®BI

ST. CHARLES, III. — Perei- 
(tą ketvirtadienį, liepos 23' d., 
|tapo palaidotas A. A. Povilas 
(žarnas, vienas iš seniausių to Į 
miestelio gyventoj ų. Velionisf i 

! paėjo iš Šeduvos miestelio, Pa- I 
'nevėžio apskr. St. Charles iš- 
'gyveno apie 30 metų. Buvo ] 
draugiško budo žmogus, gyveJI

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — Overhauling — Battery 

Straightening fenders and 

sku-

Service -
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards 0955

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

Tei-

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 j musų naujų užei
gų. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St. 
kampas North West 66 St.

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Koller alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus, Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

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

NAUJIENŲ” ADM.

PARENGIMAI

PADĖKAVONĖ

JUOZAPAS GUDJONIS
Kuris persiskyrė su šiųo3 
pasauliu 14 d. liepos ir ta
po palaidotas 18 d. liepos 
1936 metais į švento Kazi
miero kapinėse ir ilsis am-' 
žinai, negalėdamas patsai 
tarti širdingų ačių visiems 
giminėms ir draugams už 
taip skailingą lankimosi 
laidotuvėsę ir suteikimų gy
vų gėlių ir; palydėjimų į am- 
žinasties pųilsio vietų. • ••

Mes tai atmindami ir ap
gailėdami Juozapo prasiša- 
linimų iš musų tarpo, 
širdingai dėkavojame šv. 
Jurgio parapijos klebonui 
už atlaikymų pamaldų už 
velionio s.ięlų, dėkavojapie 
visiems šventų Mišių au
kautojams 4r visiems gimi
nėms ir dtaugams už taip 
skaitlingų gyvų gėlių sutei
kimų; dėkavojame ir vi
siems laidotuvių dalyviams 
už taip skaitlingų atsilanky
mų laidotuvėse ir palydėji
mų į švento Kazimiero kapus; dėkavojame taipgi laidotuvių direk
toriui S. P. Mažeikai už gražų ii’ mandagų laidotuvių patarnavimų.

Mes gyvieji dar kartų tariame musų mylimas Juozapai ilsėkis 
amžinai šios šalies šaltoje žemelėje. Nubudę,

Mbtina, brolis, seserys, švogeriai, dėdės ir gimines.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Universal Grocers iškilmingą pikniką rengia sekmadienį, liepos 
26, 1936, Oaks Grove, 119 Street ir Archer Avė. Dovanų 
bus išdalinta $100 vertės. Įžangą 25c. Verta nuvažiuoti ir 
laimėti dovaną.

12 wardos Amerikos Lietuvių Demokratų Organizacijos pikni
kas įvyks šeštadienį, t. y. šiandie, 7:30 vai. vakaro Liepos 
darže, prie Kean ir Archer avė. ■ Nariai, kurie dar neturite 
tikietų, galite gauti juos pas rengimo komisijos narius.

Stanley Gurskis.
Burr Elynn Pails rengia pikniką ir priėmimą savo šeimoms ir 

draugams liepos 26 dieną Birutės darže, prie 79 gatves ir 
Archer avė. Programe bus kontestai; jį pildys 80 asmenų. 
Programas bus įdomus ir įvairus. Publika kviečiama atsi
lankyti.



mėsa ■ ir

tam

reu

East

Susirinkimo

VBA

įLaidotuvių DirektoriailtuvčsPROGRESS
Automobiliai

Auto Mekanikai* w

Battery

0955

PADĖKAVONĖ

JUOZAPAS GUDJONIS

Perei:

nūs
nuo

auto me- 
užtikrina 
geriausia

visiems draugams ir kostu- 
kad persikėliau j naują 

Per daug metų esu gerai pa-

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo rytoj 
nedelioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocykles.

*12-00 
$4500 
$15-00 

$1-00

ir vi- 
buvo 
entu-

turi pirkėjams pasiūlyti numa 
žintomis kainomis specialiai va
saros laiku.

Iškilmingaj palaido
tas Povilas Šamas 

St. Charles, III.

BUDRIKO .. PROGRAMAS 
WCFL NUO 7 v. v.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

— Overhauling 
Straightening fenders and

Pocahontas Mine Run ScreeneS 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

8446 So. Vincennes Avė,

i isi V t«.»v» ■ '

PADĖKAVONĖ

bus talpinami Naujienose 
Už dau-

Universal Grocers iškilmingą pikniką rengia sekmadienį, liepos 
26, 1936, Oaks Grove, 119 Street ir Archer Avė. Dovanų 
bus išdalinta $100 vertės. Įžangą 25c. Verta nuvažiuoti ir 
laimėti dovaną.

12 waTdos Amerikos Lietuvių Demokratų Organizacijos pikni
kas įvyks šeštadienį, t. y. šiandie, 7:30 vai. vakaro Liepos 
darže, prie Kean ir Archer avė.-Nariai, kurie dar neturite 
tikietų, galite gauti juos pas rengimo komisijos narius.

Stanley Gurskis.
Burr Elynn Pails rengia pikniką ir priėmimą savo šeimoms ir 

draugams liepos 26 dieną Birutės darže, prie 79 gatvės ir 
Archer avė. Programe bus kontestai; jį pildys 80 asmenų. 
Programas bus įdomus ir įvairus. Publika kviečiama atsi
lankyti.

tinka vestuvėms 
kitokiems

ir nuosakiai apibudino
eigą, pažymėdami, kad

Pasikalbėjimai
— juokai

žmo 
ustab

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Stasys: Jei pamatyčiau 
gų mušantį asilą ir jį 
dyčiau, tai ką tas parodytų

Mykolas: Brolišką meilę...

Felicija Visbarienė, atvyku
si iš Los Angeles, California. 
vieši Chicagoje.

P-nia Visbarienė apie 12 me
tų atgal gyveno Chicagoj. čia 
ji turi giminių ir senovės drau
gų, tai retkarčiais atvažiuoja 
pasisvečiuoti.

Iš viešnios kalbos teko pa

Felicija Visbarienė 
iš Los Ajigeles vie-

■ ' j‘r. ... •' -f

ši Chicagoj

Pirmas vagis: Mano brolis 
tapo areštuotas banke dėl su- 
kosymo.

Antrasis vagis: Kaip tai at
sitiko?

Pirmas vagis: Jo kosymas 
prikėlė naktinį sargą.

Surinko Veronika Faiza.

tirti, kad Los Angeles, Kali
fornijoj, jai patinka gyventi, 
žiemos ten nėra, mažai rūbų 
peikia ir daržovės daug piges
nės, negu? Chicagoj 
irubai atokia pat kaina ar vie 
tomis ą brangesni. <• v

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI 
tiktai per DVI DIENAS, 
giau pakartojimų reikės mokėti, 

“NAUJIENŲ” ADM.

Abiejų delegatų raportai 
priimti

$65.00 Parlor Setai po.,....................’...............
$80.00 Bedroom Setai .............................
$25.00 Breakfast Setai ..................  ..
$18.00 Springsų Matrasai ...... .......................
$6.00, 9x12 Klijonkos ......................................

Imame senus dalykus į mainus ant naujų 
didelę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai

Raudongyslės-Kylos
Jus galite 

naujuoju 
reikia ligoninės 
mo 
specialistas 
cija 
mi mokėjimai.
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
1869 N. Damen Avė. Arm. 8200

John Gricius TailorPraneši
-neriam’
dėtą.
syręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
išsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

ST. CHARLES, III 
tą ketvirtadienį, liepos 23’ d., 
tapo palaidotas A. A. Povilas 
žarnas, vienas iš seniausių to 
miestelio gyventojų. Velionis 
paėjo iš Šeduvos miestelio, Pa
nevėžio apskr. St. Charles iš
gyveno apie 30 metų. Buvo 
draugiško budo žmogus, gyve

Kryzis pašalpos 
teikime

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

Bimgalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Ryt, nedėldienį, litą, valan
dą priešpiet užsistatykit savo 
radio ant stoties WGES. Ga
lėsite smagiai praleisti gražią 
ir įdomią valandėlę. Kaip pa
tirta., dainuos Ona Skeveriutė, 
Jonas Romanas, kurie patieks 
daug gražių liaudies dainelių 
bei rinktinų kompozicijų. O 
smagumui akordinistas A. La
banauskas pagros smagios mu
zikos. Prie to, bus pranešta ką 
naujo musų visuomenė veikia 
ir ką leidėjai šių programų 
Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted Street,

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

3222-26 SO. HALSTED STREET
J. Kaledinskas, Vedėjas. 

■ - r. ■ M .
Tel. VĮCtory 4226

P-lės Violet, Svilow 
Ben Grakaw t j vestuvės 
ma šeštadienį, ■ liepos

18 GATVĖS ĄPIELINKĖ — 
Curtis D. MacDougall, Evans- 
ton Daily News redaktorius, 
kalbės apie betvarkę pašalpos 
teikime Chicagoj.

Jis kalbės mitinge, kurs 
įvyks Henry Booth House pa
talpoje, 701 , Wesf 14 place, 
pirmadienį, liepos 27 d., 8 vai. 
vakaro.

Kalbama čia vieta 18 g. apic- 
linkės lietuviams yra arti. O 
bedarbių lietuvių šioj koloni
joj taipgi nemažai. Taigi ir 
lietuviai turėtų atsilankyti į 
šį susirinkimą, kurs yra šau
kiamas tikslu daryti spaudi
mą į valdžią, kad butų deda
mos pastangos bedarbių padė
čiai pagerinti ir žmoniškesnei 
pašalpai gauti.

Tel. Kepublic 8402
Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Chicago, III.

r p-n j 
rengia-

išvengti operacijos 
garantuotu budu. Ne

laiko gaišini- 
Paraiščius pritaiko daktaras 

DYKAI Ekzamina- 
Pasekmes užtikrintas — že-

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžių, o šeštadie
niais 
šeštadienis 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro 
tojų 
Louis ir Bernice Nizin 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

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 į musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 St.

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.
i Tel. Englewood 5883—5840

K. Liutkus buvo įgaliotas de
legatas į Lietuvos demokratijos 
gynimo kongresą. Raportavo, 
kad kongresas buvo pažymėti
nai skaitlingas, ideališkas, šir
dingas ir draugingas. Visi kon
greso padaryti nutarimai 
sos išneštos rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai su 
ziastišku rankų plojimu.

.Raportas priimtas ir ištarta 
padėkos žodis delegatui už jo 
darbuotę.

IŠ SLA delegatų raportų pa
aiškėjo, kad 260 kuopos narė 
P. Grybienė atstovavo SLA 
seime 217 kuopą. Kadangi kuo
pos nariai niekad nėra girdėję, 
kad P. Grybienė butų paėmus 
persikėlimo lakštą, iš 260 kuo
pos , tai užklausta čia vietoj 
kuopos finansų raštininko, ar 
kalbama narė yra išsikėlus iš 
260 kuopos. Gauta paaiškini
mas, jogei P. Grybienė nėra pa
davus kuopos raštininkui pra- 
hešimb, kjhd ji .ribr^persikelti į 
k i tą? udp$Rh'Lui opos 'raš liniu
kas nėra davęs, P. Grybienei 
persikėlimo lakštę. Sekretorius 
sako, kad P. Grybienė pas jį, 
kaipo 260 kuopos finansų sek
retorių, yra skaitoma 260 kuo
pos narė.

reikalus, eita prie SLA seimo 
delegatų K. Liutkaus ir K. Ra
čiuko raportų. Abu „delegatai 
plačiai 
seimo
Pildomos Tarybos ir kitų 'pa
stovių komisijų, raportų išklau
symas ir jų priėmimas užėmė 
daugiau kaip pusę seimo’ laiko. 
O likusioj seimo laiko daly tik 
paskubomis apkalbėta SLA rei- 
kalai. Delegatai papasakojo, 
kaip dešinioji seimo delegatų 
dalis skandalino prieš priėmi
mą rezoliucijos, kurioj reika
laujama Lietuvai laisvės, demo
kratijos ii* pasmerkiama dabar
tinė Lietuvos valdžia už panei
gimą Lietuvos žmonių laisvės. 
Rodos, yra šventi uždaviniai 
žmogaus kovoti už laisvę ir 
liaudies gerbūvį, bet radosi sei
me net 90 delegatų, kurie prieš 
laisvės idealus šoko ir skanda
lino.

Vyras (restorane): Ai 
sta turi varlės kojas?

Patarnautoja: Ne, ta 
matizpias verčia mane 
vaikščioti.

DAINUOS O. SKEVERIUTĖ 
J. ROMANASyr GROS AKOR 

DINISTAS A. LABANAUS
KAS IR KITI

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

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

P-les Svilow ir p 
Grakaw ves-

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine, vynas, Topaz ir 
Koller alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms 
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FHANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. te!. Lafayette 2617

; Sekmadienį, t,y. ryt vakare, 
bus duodamas puikus Budriko 
krautuvių radio programas nuc 
7 vai. vakare iš WCFL radic 
stoties. Kiekvienam bus malo
nu pasiklausyti gražių liaudies 
dainų ir harmoningos Budrike 
radio orkestros, kuri pasižymi 
savo puikiu išpildymu lietuviš
kų melodijų. Kadangi WCFL 
stotis yra didelės pajėgos, tai 
šie programai yra girdimi ne 
tik Chicagoje, bet kituose mie- 
stuose ir ‘Kanadoje. Klausyki
tės jų. — Z.

Siunčiam Gėles Telegramų į Visas
Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Liepos 12 d. SLA 260 kuopa 
laikė susirinkimą. Nors oras 
buvo gana karštas, bet nariai, 
suinteresuoti seimo delegatų 
raportais, susirinko gana skait
lingai.

Apkalbėjus bėgančius kuopos

Po tokio sekretoriaus pareiš
kimo kuopa nutarė ir įgaliojo 
valdybą ištirti kalbamą inciden
tą. Išrodo, kad kaip kas ir kai 
kur pasielgė prieš teisėtumą ir 
prieš SLA konstituciją. Tyri
nėjimo darbas turės tą visą 
įrodyti. —K. L. ,

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikaix„ kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Kai kur stovi di- 
stulpai — medžių 
mylių plote, užti- 
Michigano farme- 
į šituos farmerių 

iš rąstų sulipintus 
darosi skurdu.

(Bus daugiau)

kalbą 
namuose ir Kapinėse pasakė 
chįcagietis V. B. Ambrose. Ve- 
lionies Povilo šarno žmona 
Pranciška dėkavoja visiems 
dalyviams, kurie kuom nors 
pasitarnavo jų šeimos nuliūdi
mo valandoje.

MONIKA ŠAUKLIENĖ
kuri mirė liepos 15 dieną /ir 
palaidota tapo liepos 18, 1936 
— 2:30 vai. po piet, o dabar 
ilsis Lietuvių Tautiškose kapi
nėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse gi
minėms ir pažįstamiems ir su
teikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame graboriui A. Pet
kui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją i amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima mo
tinėlę sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Kazimieras ir Jonas 
šaukliai.

$19.75
ir augščiau.

Pasirinkimas visokių geriausių ir gražiausių Dviračių 
kokie ypatingai jaunuoliams patinka 
Stebėtinai numažintos kainos, nuo

no nuosavame name ir pavyz
dingai išauklėjo šeimą. Paliko 
nuliudusius žmoną, sūnų, duk
terį ir kitus gimines. Gyveno 
antrašu > 718 4 E. * Indiana .j Avė. . ‘■'L .■ ’ ' ‘--U. ;■ u ... ■. • t : ,.'A\

St. - Charles lietuvių ; koloni
ja nelabai didelė, tačiau- laido
tuvėms susirinko apie . 50? auto
mobilių, ir gražus būrys velio- 
nies draugų ir pažįstamų - j į 
palydėjo į Union Cemetery ant 
visados ilsėtis amžinastyje.

Matėsi laidotuvių dalyvių ir 
iš kitų miestų. Iš De Dalb, III, 
lankėsi pp. Dąrgužiai, Šukiai, 
Krasauskai, ir Pavarotninkai. 
1T Chicagos, pp. Shemetai ir 
sūnūs, Svagzdiai, Valavičiai ir 
velionies brolis Juozas žarnas 
su šeima iš Marųuette Park. 
Vietos biznieriai taipgi atsilan
kė pagerbti sėhą savo pažįsta
mą ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą. Matėsi pp. Nor- 
kaitis, Galkis, Dambrauskas, 
Ruby ir Misevičius. Keletas bu
vo atvykę iš Batavia ir Auro
ra; jų vardai neteko patirti. 
Velionies senas draugas Juo
zas Samuolis atvyko i 
Chicago.

Laidotuvėms trumpą 
ir kapinėse

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing 
Service — 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS 
911 W. 33rd Place Yards

! tingą kaimelį, vadinamą' Wi- 
negar. ’ Miestukas . nepanašus į 
miestuką. Plikame £ kalne, per 
abi pusė * kelio * aplužusios. nuo 
saulės aptrūpėjusios mažytės 
stubelės. Pakalnėje lentpiuvė. 
Vieha krautuvėlė ir gazolino 
stotis?’Nuo čia prasideda Mi- 
chigano valstija ir kartu ge
ras, lygus platus grūsto ak
mens su moliu kelias. Bet vaiz
dai ir čia labai skurdus. Iki 
pat Marenisco miestuko miš
kai šitame plote prieš ketve • 

metus išdegę. Važiuojant 
kalnelių žemesnėse vietose 

matosi dideles apylinkės išde
gusių girių, 
deli anglies 
degėsiai. 50 
kome keletą 
rių. žiūrint 
mažyčius 
namelius,

duo
1644

4 valandą

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai_____

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

šliubas jauniesiems bus 
tas šv. Mykolo bažnyčioj, 
Wabansia avenue 
popiet.

Vestuvių pjiota arba priėmi
mas jaunųjų įvyks lonian 
Lounge, Logąn jSųUare Masonic 
Temple, 2^3/*?North Kedzie 
avenue, 7:30 valandą vakaro.

Taip jaunoji pora, taip jų 
tėvai yra plačiai žinomi ypač ■■ jjf ■
North Sidės lietuvių rateliuo-

. į (Tęsinys) A , 
/ r;Hiawathbtf?žemėjė?

Pabuvę kuopė savaitę laiko 
Wisconsine, Northern State 
Forests distrikte, ir apvažine- 
ję daugelį tos apylinkės įdo
mesnių vietų, vieną šiltą die
ną išvykome į augštutinį Mi- 
chiganą. Iš Boulder Junction 
iki Winegar (rubežiufe) turėjo
me labai prastą kelią. Bet Mi- 
chigano parubežyj radome ypa-

Pavasario ir vasaros laikę reikalingiausias rakandas, 
tai STUDIO COUCH. Platus (E * JĮ CkR
pasirinkimas, nuo .......   I "l1® V \

• augščiau.

$33.00 
$44.50 
$14.50 

$8.95
.... $3.45
Duodam

, P-nią Visbarienė užsirašė 
Naujienas per Seną Petrą . me
tams laiko. z

— Senas Petras.

Kuris pęrsiskyrę su šiuo 
pasauliu 14 d. liepos ir ta
po palaidotas 18 d. liepos 
1986 metais į švento Kazi
miero kapinėse ir ilsis am
žinai, negalėdamas patsai 
tarti širdingą ačių visiems 
giminėms ir draugams už 
taip skailingą lankimosi, 
laidotuvėsę ir suteikimą gy
vų gėlių ir, palydėjimą į am- 
žinasties pailsio vietą.

Mes tai atmindami ir ap
gailėdami Juozapo prasiša
linimą iŠ musų tarpo, 
širdingai dėkavojame šv. 
Jurgio parapijos klebonui 
už atlaikymą pamaldų už 
velionio siplą, dėkavojame 
visiems šventų Mišių au
kautojams ir visiems gimi
nėms ii’ draugams už taip 
skaitlingą gyvų gėlių sutei
kimą; dėkavojame ir vi-| 
siems laidotuvių dalyviams! 
už taip skaitlingą atsilanky-Į 
mą laidotuvėse ir palyde ji-* 
mą į Švento Kazimiero kapus; dėkavojame taipgi laidotuvių direk
toriui S. P. Mažeikai už gražų ir mandagų laidotuvių patarnavimą.

Mes gyvieji dar kaitą tariame musų mylimas Juozapai ilsėkis 
amžinai šios šalies šaltoje žemelėje. Nuliūdę,

Motina, brolis, sęsęrys, švogeriai, dėdės ir giminės.

Mikas Šileikis

ATOSTOGOS ANT RATU

Visuomet pasiūlo .didesnės dolerio 
vertės ant visokių prekių. — Štai 

.' Keletas Pavyzdžių:.
j A „ -v.:- fe _ -K"** •• - >. ; '-*■

Hospital 
Lieonin? .

SVEIKATOS KLINIKĄ
Consilai išimami

vaikams ....... .
Malagas ligoni

nėje .............
Akušerija na

muose .......... ~
Medikais egzami

nacija 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.

Bar-B-Q veltui. Muzika kas 
sekmadienis, taipgi

Savininkai

• C
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(ikras 1935 De Luxe

<375
Halsted St.

heateriuminėjimas
<245

Tel. Victory 8008

Atsišaukite greitai.
Kad butų

įsted St.

1128

For Rent

CLASSIFIEDADS

parduodat ar

Jokio
Kredito

anriežimoJokio
PARDAVIMUI

i mokesnio 
BE 
apsunkinimo

COAL 
Anglys

mainymui
2 flatų po

JUOS 
kad

$6.95 tonas
9.50 tonas

Personai
Asmenų Ieško

Division
F. B.

$5.25
5.50
4.25

virėjų 
Saločių 
hotelių

Business Service 
Biznio Patarnavimas

susipažinti, meldžiu 
paveikslą.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Kaip man atrodė 
Dariaus-Girėno

IEŠKAU pirkti namo, kad butų 
mūrinis ir dviejų gyvenimų po 6 
kambarius, Bridgeporto kolonijoj ar 
ant Brighton Parko ir nebrangus. 
Atsišaukite 3427 So. Emerald Avė., 
Chicago, Chas. Barkus.

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PARSIDUODA 
vietoje 
arba parduos 
žmonėms, 
vakare.

MERGINA bendram namų darbui 
ir skalbimui

Žmonės 
Užinteresuoti

Gavo žinių apie 
Knašo mirti

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

BARGENAS 
namas. _ . _
fornisu apšildomas, 
Bevine. T‘ 
Geo. 
Road

r ‘ lotas. 
Atsišaukti 

Cermak

— Biznis 
lietuvių ir 
— Svarbi 
Kreipkitės,

1932 Se-
<245

Taipgi per
mokam

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

ANT RENDOS 
mažos šeimynos, 
apšildomas, su • . . .
4864 Archer Avė. Tel. Virginia 1088.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distanco 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phonę lards 3408

PONIA KAMISAROVA parenduo- 
ja labai gražų su visais patogumais 
kambarį. Vilią randas viduryje so
do, Wicker Park apielinkėj.

1400 N. Hoyne Avė.

tarpe 
netoli Chicago

»1. po 7 vakarais 
Boulevard 0127.

muro cottage apšildoma

FINANCE CO.
1134 N. Ashland Avė.

geri namai.
Tel. Brunsvvick 5925

BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTQJ JĄ 
ARAS ARB^

lp Wajjte<jl—Malė 
Darbininkų Reikia

PONTIAC tikras 1936 DeLuxe Se- 
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad , įvertinti, 

taipgi 1932 Sedan, $04E 
tiktai ........ ......

PARDAVIMUI pekarnė 
išdirbtas gerai 
lenkų 
priežastis pardavimui 
3339 So. Morgan St<

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

PASIRENDUOJA 6 ruimų kam
bariai, geroj, patogioj vietoj. Ren- 
da pigi. Wm. Nainis, 558 W. 37 St.

RENDON kambarys dėl vaikino 
prie 31-mos ir Halsted St. su val
giu ar be valgio.

CADILLAC
Coupe, kaip naujas visais at
žvilgiais. Taipgi 1932 JJedan 
kuris beveik nebuvo J ' 
važiuotas, tiktai -------

RENDON Tavernas, per 80 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
savą biznį.

3322 So. Morgan St.

kambarys prie 
karštu vandeniu 

visais patogumais.

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

4757 So. Loomis

PARDAVIMUI Tavern 
įrengta 
patirsite ant vietos.

7301 So. Peoria

PARDUOSIU gąsdino stotį ir 7 
kambarių rezidenciją, nes esu našlė 
ir negaliu to biznio varyti. Par
duosiu nebrangiai. 4864 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1088.

Toliau, vienas kalbėtojas pa
reiškė, kad, girdi, jis galįs už
tikrinti, jogei visi čia esą žmo
nės ateinantį rudenį balsuos už 
p. Rooseveftą. Toks pasakymas 
šiose iškilmėse tiko taip, kaip 
vasaros metu tinka kailiniai ne
šioti. Mat kalbos, kaip ir. dra
bužiai, tinka savo vietai ir savo 
laikui.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS, 2 pa 
gyvenimų medinis namas, 4—4 kam 
bariai, kaina $1,800, priežastį pa 
tirsite vietoj, 

3604 Emerald Avė.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui. Suaugę, nėra skal
bimo, nė virimo. Irvving 5682.

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.

tavernų 
Archer Avė. 
aukštų plytų budinkas. 
— 6 kambarių flatas^ — 
deniu šildomas, 
)ės teisė 
lealty Co 

Randolph 7055

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

BRIDGEPORT roofing co.
3216 So.- Ji

VictdH

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

CANAL 8500

P-nas Mike Rudauskas suka 
galvą ir negali “išfigeriuoti”, 
ką daryti su šiais “nuominin
kais”. .

Prieš keletą dienų jis išnuo
mavo nuosavame trobesy, 1653 
N. Washtenaw Avė., fialą. Ren- 
dauninkai davė jam užstatą" ir 
rengėsi atsikraustyti.

Vakar p. Rudauskas nuėjęs 
į išnuomuotą flatų rado visai 
nežinomus žmones apsigyvenu 
sius. Senyva moteris stovėjo 
prie namo. Moteris, paklausta 
kodėl ji apsigyveno neatsiklau
sus savininko, paaiškino taip: 
“Iš pirmiau gyvenamos vietos 
mane išvarė ir mano baldus iŠ* 
mete į gatvę. Kai mano bal
dai buvo gatvėje, apie dvylik
tą valandą nakties atvažiavo 
šeši vyrai ir baldus nusivežė, 
o mane palikoz gatvėje. Vėliau 
aš ėjau ieškoti ir savo baldus 
radau sukrautus šiame na
me”.

Rudauskas saukėsi policiją į 
pagelbą. Bet ir ji nieko nega
lėjo jam patarti. Policija pa
reiškė, kad jie moteriškės bal
dų* negali mesti lauk. Areštifo

DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 

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

4 tonai ar daugiau 
SHULMISTRAS BROS.

4016% Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6300

BRIGHTON PARKE
6 kambarių medinis cottage, visi 

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

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.

DARBININKO ŽMOGAUS PIR
KINYS. Du namai ant vieno loto, 
ant Bridgeporto, parsiduoda tiktai 
už 700 dol. Svarbi priežastis par
davimo. Atsišaukit greitai 

670 W. 18th Street.

budavonės tas akmęns arba pi
lioriaus gabalas atgabenta ir 
įmūryta.

Gi iš mūsiškio plytų įmūriji
mo tiek naudos tebus, kiek iš 
pavasario sniego: praeis kele
tas metų ir niekas nežinos kas 
čia buvo, ir ar buvo kas tokio, 
ar ne. Tačiau dėl «tų plytų šmo
telių “Draugo” redaktorius jau 
kad rėkė, kad šaukė, tai aš ma
niau, jogei ir balsą prarėks. O 
kai priėjau pažiūrėti, tai nė 
akis prikišęs negalėjau garsin
tų plytų pamatyti.

Ten buvęs.

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

MERGINA su kiek patyrimo dirb
tinoms gėlėms ar plunksnoms dirb
ti. Namų ir dirbtuvės darbas. 
Kreiptis į RoOm 805, 65 East
South Water St.

PARSIDUODA barbernė, 2 krės 
— Geroj vietoj.

2839 W. 63rd St.

Tavernas geroje 
prie 4311 S. Halsted St., 

pusę atsakantiems 
Kreipkitės po 6 vai.

Kas daryti su tokiu 
“nuomininku?”

Tačiau
pro-

PAIEŠKAU Povilo Česnausko — 
gyveno Čhicagoj. Turiu labai svar
bų reikalą arba kas žinote praneš
kite Antanina Adrijauskienė, Tel 
Hemlock 3637.

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

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

PALIKIMUI išparduoti — 7 kam- 
>arių plytų bungalotv ant 60 pėdųlo- 
;o arti 63 ir Western Avė. Extra 
cambarys viškuose — beismantas. 
Bargenas už cash. Box 482, Naujie
nos.

Paskui man netikusiai atro
dė įmūrijimas “baisiai didelių 
Šventenybių” iš Gedimino ir 
Trakų pylių, būtent plytų šmo
telių. Ir jeigu dabar skaityto
jas nuvyktumei prie Dariau ir 
Girėno paminklo ir ieškotumei, 
kur tos plytos buvo įmūrytos, 
tai esu tikras, kad nesurastu- 
mei. Nes tie plytų šmoteliai bu
vo taip dideli, kaip žvirblio gal
va, o ir tapo įmūryti ne į pa
minklą, bet į laiptų šalines. 
Žiūrėdamas dar pamanysi, kad 
akmenys buvo su skylėmis ar 
šiaip susprogę ir todėl teko juos 
cementu užtepti.

Tokius daiktus dedant į pa
minklą reikia darbas taip da
ryti, kad. butų žymė. Pavyz
džiui, į Chicago Tribūne Tower 
yra įmūryta šimtai akmenų iš 
įvairių garsingų ir senų pasau
lio budavonių. Bet tame trobe
sy gali matyti šiokią tokią žy
mę įmūrytų akmerių. Be to, 
yra parašas, iš kokios pasaulio

PARSIDUODA FOREKLOZERIAI 
— Marųuettte Parke 6 flatai po 5 
cambarius, naujas mūrinis namas, 
$16,500; kitas biskį į Eastus 6 flą- 
ų po 5 kambarius $9500, Brighton 
’arke 4 flatų, naujas mūrinis po 4 
ir 5 kambarius, pigiai. Adresuokite: 

CHARLES URNICH
56 W. Washington St., Room 514

savininkams — 4180 
dabar pardavimui 2 

Krautuvė 
karštu van- 

Tuojau nuosavy- 
Bargenas. Stanley 

179 Washington St.,

REIKALINGAS pusininkas į ta- 
vcrno biznį — nevedęs. Atsišaukti 
Naujienos Box, 483.

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

IR VĖL MES SAKOME 
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos 
DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ

seno automobiliaus pirm negu atsilankysit į

Pasirinkimui
100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydą i 

MUSŲ PLANĄ

dlČERO BARGENAS. Parsiduoda 
bučernės ir grosernės fikčeriai ir 
visos reikalingos mašinos prie to 
biznio. Parduosiu nebrangiai, atsi
šaukite tuojaus,-A. S. 1532 South 
51st Ct. ;

IEŠKAU dviejų pusseserių 
ir Teresos Jakobs. 
sios ir < 
šas ir Teresa Jakobs, 
paeina Kretingos apskričio ir para
pijos, Daktarų kaimo. Philadel- 
phijoj gyvena jau 25 metaE Yra 
svarbus reikalas, todėl jos pačios ar 
kas kitas malonės man pranešti, 
busiu dėkingas. Juozas Martinaus- 
kas, 3337 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Leidimo išdavimo
Atdara vakarais ir sekmadienį

882 Milwauk.ee Avė.
Vyriausia ofisas 

Pasipildykite musų antrašą

PAIEšKAU vyro tikslu apsivemti 
— tarp 46—45 metų. 7" 
kiek apsišvietęs ir negirtuoklis, aš 
esu 33 metų našlė be vaikų. Ku
rie norėtų 
siųsti savo 

Rašykite

PARSIDUODA moderniškas Ta
vern, geroj vietoj. Biznis išdirb
tas gerai — Turi būt parduotas į 
trumpą laiką dėl ligos.

4129 So. Sacramento

Iš tikrųjų, panašus pasirody
mas nepritinka dar neva patrio
tiniame apvaikščiojime. Žinia, 
galima ir šitokiuose apvaikščio- 
jimuose išreikšti prielankumą 
valdžios galvai. Bet tvirtinti, 
kad visi čia susirinkę žmonės 
butų lyg kieno nuosavybė ir 
kad jie visi balsuos taip, kaip 
aš jiems įsakysiu, yra absur
das. Nes ši šalis yra Amerika, 
koliai kas čia diktatoriaus dar 
nėra ir gal nebus, čia visi su
pranta, kad kiekvienas žmogus 
turi liuosą valią ir balsuos taip, 
kaip jam ar jai patiks, ir nie
kas negali užtikrinti, kad keli 
tūkstančiai žmonių, kurie susi
rinko vienam būry, balsuos vie
naip.

PARDAVIMUI saldainių ice crea- 
mo ir visokių smulkmenų krautuvė, 
5 kambariai pragyvenimui, Pigi 
renda. 2644 W. 47 St.

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

Garsinkit Dabar

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

RENDON lunšruimis — labai pi 
ai — gera vieta.

1523 W. 47 St.

PASIRENDUOJA Marųuette Par
ke vyrui, merginai ar vedusiai po
rai vienas arba du kambariai. Gali 
vartoti ir virtuvę. 6802 S. Mayp- 
lewood Avė., 2 augštas.

PASIRENDUOJA ruimas vyrui 
prie mažos šeimynos — Roseland, 
arti karų linijos, 2nd floor, 

10636 Edbrooke Avė.

BUICK, paskiausis 1934 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas., iš
rengtas 6 Yatais. Radio, tron- 
L-, L——Negalima at
skirti ųuo naujo, taipgi 1933 
Sedan kaip naujas, $9QIZ 
tiktai ...... .....

REIKALINGAS virėjas į restau 
rantą — nuolatinis darbas.

3907 S. Halsted St.

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

Willow Springs 62

GERA vieta dėl veiterkų 
ir beikerių pagelbininkams, 
ir sandvyčių merginoms, 
merginoms, mėsos fektery. 
McCoy Associates, Suite 
140 So. Dearborn St.

senesnio namo arba

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. '

2 aukštų mūrinis 
augštas, geras beismantas, 

ų platus 
Kaina $4800. 

Stedronsky, 5742 W,

Pilnai
Geras biznis — Priežastį

Furmshed Rooms___ —
RENDON šviesus kambarys— Su 

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

Pęrnai vasarą būrys Ameri
kos lietuvių išvyko į Lietuvą 
olimpiados kontestams arba 
rungtinėms. Vadovavo jiems 
chieagietis p. Yuška, savinin
kas Hollywood Inn, 2417 West 
43 Street.

Olimpiados rungtinėms pra
ėjus, kuone visi* amerikiečiai 
sugrįžo į Jungtines Valstijas. 
Tačiau Knašas ir Savickas pa
siliko. ! i # -♦«<«

< • < •

Praėjusią savaitę p. YuŠka 
aplaike telegramą iš Kauno, 
kad Knatas paskendęs Nemu
ne birželio 13 dieną ir kad j c 
kūnas tapo sudegintas. Tele
grama prašė pranešti šią žinią 
Knašo motinai ir spaudai.

P-nui Yuškai ir kitiems ši 
žinia pasirodė keista. Iš tikrų
jų, Knašas paskendęs birželio 
13 dieną ir kūnas sudegintas,

ti moteriškę arba ją išmesti 
į gatvę irgi negali, nes ji gat
vėj stovi.

Policija, išdėsčius savo tei
ses, nuėjo. “Nuomininkė” pa
siliko stovinti prie namo. O p. 
Rudauskas galvoja, kaip iš
kraustyt tuos baldus ir užlei
sti vietą tiems, kurie- sumokė
jo jam nuomą.

Pp. Rudauskai gyvena ChL 
cagoj adresu 54 E 
Street.

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

8659 S. Hoyne Avė.

Čia neminėsiu visų asmenų 
kurie kalbėjo iškilmėse Da
riaus-Girėno atminčiai 
reikia pasakyti, kad tokių 
gramų vedėjai turėtų būti 
sįrengę gražiai ir rimtai 
vesti, o nesigraibyti, kaip 
graibėsi praėjusio programo 
dėjas, nė pats nežinodamas

Telšiečių Piknikas
Telšiečių Bendras Kliubas rengia 

įdomų pikniką, Rugpiučio - August 
2 d., Dhn Ryan Woods-Beverly prie 
87th ir Western Avė.

Visi telšiečiai, pažįstami ir drau
gai kviečiami gausiai atsilankyti. 
Geras laikas visiems garantuotas. 
Valgio, gėrimo, dainų ir šokių bus 
iki sočiai. Įžangos nėra.

Rugniučio 2 dieną Lietuvoje yra 
parcinkulio šventė. Tą dieną Tel
šiuose susirenka daugybes žmonių. 
Tad prisimindami tuos laikus, visi 
atsilaikykite, pasimatykite su savo 
senais draugais ir susipažinkite su 
naujais. Skaitykite laikraščius dėl 
smulkesnių pranešimų.

Kas norėtų daugiau ką sužinoti, 
šaukite Canal 6394.

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. ....................... ,
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaithuoti visus 150 Pui
kių Bargenų. u _TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS DAR PILNAS. ATSIMįĮNKlT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIp. IR NAUJAS KARAS ARBĄ. 
GRĄŽINSIM PINIGUS. > H Vt,
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ.KAIP PIRMĄ ^MOKĖJIMĄ IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ., '

ATDARA KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (PulaskįtĘoad)

Atsiminkit musų numerį. 1 B* <

PARDUOSIU tarverną arba pri 
imsiu partnerį.

2113 S. Halsted St.

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

3827 S. Emerald Avė.

MAX KOHN. Turim Rusišką irTur- 
kiška tabaką, 1728 S.
Canal 9345,

ANT RENDOS Storas ir 3 kam
bariai gyvenimui. Tinkamas bile 
bizniui, renda $15.

• 4240 S. Artesian Avė.

6 KAMBARIŲ burigalow karštu 
vandenių šildomas — pajamų cot
tage —• $5250 už abu.

6221 So. Kilpatrick
Plytų 2 flatis — 5 ir 6 kamba

riai — 42 pėdų lotas — $5250.
HAAKER, 3988 W. 63rd St.

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $800. 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų 
tik legalis nuošimtis. 
kam morgičius ir namus 
cash.
Namon Finance Corp. 

6755 S. Western Avė.
Julius Namon. Prezidentas

PARDAVIMUI arba
4506 S. California Ave.(

> kambarius, naujas mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, parsi
duoda labai pigiai, arba išsimaino 
ant 
mos.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pini arus ant mortgičiu
Už rašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduolam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Onos 
Abidvi vedu- 

dabar vadinasi Ona Kup- 
(. Iš Lietuvos

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO

są mėnesį laiko vėliau.'
T>igi p._ Yuška ketino muš

ti telegramą į Kauną prašy
damas platesnių informacijų. 
Tuo tarpu velionies sesuo, p 
nia Bose Knash-Yonkus, 4930 
West Jackson boulevard. Chi
cago, pirmą telegramą, prašy
dama daugiau informacijų, pa
siuntė į Lietuvą, su pagelba 
konsulo p. Kalvaičio, liepos 17 
dieną. Nesulaukdama atsaky
mo, ji pasiuntė antrą telegra
mą liepos 21 dieną. Pagalios 
atsakymas gauta vakar, liepos 
24 dieną.

Į Chicagą atvyko paskendu
sio jauno sportininko motina 
p-nia Knash iš Frankfort, III., 
601 North Jefferson Street.

netoli 
Kaina 

Mažas {mokėjimas.

Naujienos 
Box 481 

1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE:

2-5 kamb. apšildomas, kaina $5000. 
2-4 kambarių medinis namas $3000. 
5 kamb.

$3300.
5 kambarių muro cottage, pečiais 

$2750.
BRIGHTON PARKE:

5 kambarių medinė cottage cemen
tuotas beismentas $3000. ' .

2-4 kamb. medinis namas $1975 
$500 cash, kita kaip renda. . 
Mano atsargumas darbuose yra 

pirkėjo apsaugojimas. Ęęr mane 
perkant, pirksi pigiai ir saugiai.

Atsiliepkite
4708 So. Western Avė. 

Klauskite Kazio Urnikio.

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

ATSILANKYKIT I DIDŽIAUSI I------ = --
NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE

Nepirkit nei naujo nei
musij showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200.
Virš 150 beveik nauių automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negąusit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1935

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina ' "rvv

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

87th & Maple Grove, 
Willow Springs, 

Tel. Boulevard 5809
GREITAM

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

Savininkas Chapulis, 
5263 So . Central Avė.

' prieš pat Archer

PIRK PIRM NĖGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT 

■—at Kedzie 3882—

Lietuvos konsulas Čhicagoj, 
p. A. Kalvaitis, gavo iš Kad 
no telegramą penktadienį, lie
pos 24 dienų, apie žuvusį Lie
tuvoj jauną Amerikos lietuvi 
sportininkų Knašą. f

I

Telegrama sako, kad birželio 
16 dieną rasta kūnas žmo
gaus. Bet kūnas buvo taip su
gadintas, kad negalėta jis pa
žinti.

Palaikytas kurį laiką, kūnas 
tapo sudegintas, kad apsisau
goti nuo epidemijos pavo
jaus. #

Tik liepos 16 dieną surasta 
drabužiai, kuriuos Savickas, ki
tas amerikietis lietuvis spor
tininkas Lietuvoj, pažinęs kaip 
Knašo.

Telegramų, kurių gavo va
kar p. Kalvaitis, pasirašo p. 
Skipitis, D.U.L.R. pirminin
kas.

Dąr žodis kitas apie šį įvy-

NAMU SAVININKŲ ATYDĄI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDI ORDS BUREAU nF
‘ CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitare 2951

Mes esame Iru šiuo adresu /iri 
50

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

G RAH AM, paskiausis 
dan. Kaip visai naU 
jas, tiktai ... .....

AUBURN 1933 De Luxe Se
dan. Garantuotas, kac 
geras ir tarnaUs- kaip naujas 
Musų kaina , SdftlZ 
tiktai ..... ..... .L.......... * 'COw

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

2 AUKŠTŲ plytų namas su 2 ka
rų garažu. Kaina $4.500.00 geros 
sąlygos. C. Meyers 2745 W. 22 PI.

TERROPLANE tikras 1935 Sedan 
Gražus, mažas karas 

kaip naujas, tiktai vvv
NASH paskiausis 1934 metų De 

Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio., 
heaterį, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina <265 
tiktai

CHRYSLER 6, naujausis 1936 De 
Luxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, $OQE 
Tiktai .    faJū

OLDSMOBILE 1935 DeLuxe sedan. 
Puikiam stovyj kaip dieną kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu. 
Musų kaina $40R
tiktai .........................

REO paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip 
pigiai kaip ....... fcfcv

MAINYSIU lota ant Tavehio ge
ra brangų ant biznio gatvės. Lo
tas 25x125 ant 71 gatvės, 5tas lo
tas nuo Mozart St. į vakarus arba 
parduosiu už -cash. Kaina $1500. 
Taipgi parduosiu Cadillac automo
bilį gerame stovyje, gražus ir tvir
tas $175.

J. B. AGLIS 
913 N. Sacramento Bld.

OLDSMOBILE 193$ DeLuxe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metu. Mu

su kaina $9*71%
tiktai ................

HUPMOBILE naujausis 1934 
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu-
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6,200 mvHn 
Musų kaina $4.9£ 
tiktai ............. ........---------------------ų.... r...........................  

Mes taipgi turime apie 50 karų 
kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio išdirbimo ir modeliu. 
Gerai važiuoja ir taip 
pigiai kaip ... ...... . «w

Furniture & Kixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus.' Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

_

PARSIDUODA automobilius ma
žai vartotas, geram stovyj, parduo
siu pigiai. Atsišaukte mio 8 iki 12 
dieną, trečios • lubos užpakaly.

3443 So. Lituanica Avė.

Milwauk.ee



