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Atides angliaka
sių streiką

Prezidentas prašo prailginti dabartinę su
tartį iki bus priimtas Guffey bilius. 
Išrodo, prailginimas bus priimtas

VVASHINGTON, birž. 14. — 
Prezidentas Rooseveltns šiandie 
pas išauk 0 pas savo kasyklų ir 
angliakasių unijų atstovus ir 
prašė juos dėti pastangas iš
vengti visuotino angliakasių 
streiko, kuris turėtų prasįdoti 
ŠĮ pirmadienį.

Prezidentas pasiūlė išvengi
mui streiko prailginti dabarti
nę sutartį bent iki birželio 30 
d., paliekant iki to laiko ka
syklose dabartines algas ir dar
bo valandas. O tuo tarpu bus 
stengiamus! kongrese pravesti 
Guffey anglių stabilizacijos bi- 
lių, kuris įvestų valdžios kon
trolę algų, darbo valandų, kai
nų ir anglių produkcijos.

Kasyklų atstovas Kennedj 
ir angliakasių unijos preziden
tas Lewis sutiko bendrai reko
menduoti abiems pusėms prezi
dento pasiūlymų priimti. Ga
lutinas nuosprendis bus pada 
rytas rytoj (šeštadieny). Te
čiaus visų tikimųsi, kad prezi
dento pasiūlymas bus priimtas, 
nes nė kasyklos, nė angliakasiai 
streiko nenori ir, jei tik gali
ma, norėtų jo išvejjgti.

Prezidentas irwgb‘riltiihiai re
mia Guf fey-Snyder*: bilių. Jam 
perd aug nesipriešina* ir kasyk

Prezidentas Roose- 
veltas pasirašė pra

ilginimą NRA
VVASHINGTON, biri. 14. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė prailginimų žymiai su
švelninto ir pakeisto NRA.

Nuo dabar veiks tik savano
riai pačių industrijų ir darbi
ninkų sutarti kodeksai ir jų 
vykinimų valdžia nebegalės 
kištis.

Japonai įteikė Chini- 
jai naujus reikala

vimus
TIENTSIN, Chinijoj, biri. 14. 

Japonijos karvedžiai įteikė 
Chahar provincijos valdžiai 
naujus reikalavimus, buk delei 
incidento Changpei, kur chi- 
nietis magistratas buvo sulai
kęs ir kvotė būrį japonų kari
ninkų.

Japonai sako, kad ginčų bu
siu galima geruoju išspręsti tik 
tada, jei Chinija priims visus 
Japonijos militaristų reikalavi
mus.

WESTPORT, Mass., b. 14.— 
Jo paties didelis policijos šuo 
mirtinai sukandžiojo 3 metų 
Henry F. Wahlen.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 
26.

lų savininkai, taip kad mano
ma, jog bilius galės kongrese 
praeiti. Pasiremiant ta vilti
mi, angliakasių streikas Jr bus 
atidėtas.

Dilius tapo taip pataisytas, 
kad jis atitiktų visiems konsti
tucijos reikalavimams.
Illinois kasyklų savininkai pra

šo laiko atsakymui
CHICAGO.-- Illinois United 

Mine Workers unija užvakar 
padavė Illinois kasyklų savinin
kams reikalavimų pakelti algas 
10 nuoš. ir mokėti pusantros 
mokesties už viršlaikį, jei no
rima išvengti angliakasių strei
ko Illinois valstijoje šį pirma
dienį.

Kasyklų savininkai pranešė 
vakar, kad jie dar nėra prisi- 
ruošą duoti savo atsakymų ir 
paprašė derybas atidėti iki pir
madienio.

(Jei visoje Salyje bus prail
ginta sutartis, tai tas palies ir 
Illinois valstijų. Illinois anglia
kasiai buvo padavę savo atski
rus reikalavimus išvengimui 
streiko Illinois valstijoje, ne
žiūrint to, ar butų kilęs ang
liakasių streikas kitose valsti
jose).

Mūšių paliauba Pie
tų Amerikoj

BUENOS AIRES, b. 14. — 
šiandie nuo vidurdienio pradėjo 
veikti 10 dienų mūšių paliauba 
Bolivijos-Paraguay kare už 
G,ran Chaco raistus. Tuo tarpu 
tiesioginėmis derybomis bus 
stengiamus! išspręsti sienų gin
čų, dėl kurio karas tęsėsi net 
tris metus.

Illinois milicija prieš 
Freeport streikierius

FREEPORT, Ilk, birž. 14.— 
Į čia tapo prisiųsta valstijos 
milicija malšinti streikuojan
čius Stover Mfg. Co. darbinin
kus. Jie streikuoja nuo geg. 7 
d., laiko apgulę dirbtuvę ir 
streiklaužių neįsileidžia.

200 atvykusių milicininkų 
streikierius puolė dujų bombo
mis ir kelis jų pavojingai pri- 
troškino.

Italija siunčia mais
tą į Afriką

VIENNA, b. 14. — Italija 
padavė didelius gyvulių irkvie- 
čių užsakymus Rumunijoj ii 
Bulgarijoj ir supirktų maistų 
siunčia j Samoli žemę, Abysi* 
nijos pasieny, kur yra koncen
truojama Italijos kariuomenė, 
besiruošiant karui rytų Afri
koj. '

HAVRE, Francijoj, b. 14. — 
Didžiausias pasaulyje hydro- 
planas, kuris svėrė 32 tonus ir 
galėjo vežti 70 pasažierių, pasi
keldamas nuo vandens neįsten
gė greitai iškilti ir užkabino 
trijų laivų stiebus, juos nulauž- 
damas. Bet ir pats lėktuvas li
ko sugadintas.

AR BUS IŠVENGTA ANGLIAKASIŲ STREIKO?

r
Jei iki to laiko nebus padaryta nauja sutartis (o Jom vi»ni nenumatoma, non derybos jau senai » i
nutrauktos), arba/jei iki to laiko nebus priimtas šen. Guffey anglių stabilizacijos bilius, kuris 
įvestų valdžios kontrolę algų, darbo valandų ir anglių produkcijos kasyklose, tai ateinantį pir
madienį gali kilti visuotinas angliakasių streikus minkštųjų anglių kasyklose, kuris paliestų
apie 450,000 angliakasių. Angliakasiams vadovauja L. Lewis. J. 1), A. Morrow yra prezidentas 
didžiausios anglių kompanijos Amerikoje. Kasyklų savininkai grūmoja uždaryti visas kasykhls, 
jei kils angliakasių streikas.

Samuel Insull išteisintas
• ' ■ ■ • ■■ j*' •. '/ .

Max Baer netikėtai 
pralaimėjo kumšty

nių čempionatą
Naujuoju čempionu liko James 

J. Braddock, laimėjęs kumš
tynes teisėjų nuosprendžiu

NEW YORK,’ birž. 14. —žy
dų kilmės Max Baer, kuris kiek 
laiko atgal nugalėjo milžinų 
italų Carnerų, paveržusį kumš
tynių čempionatų iš lietuvio 
Jack Sharkey-žukausko, vakai 
pats liko nukarunuotas kumš
tynėse su James J. Braddock, 
kuris patapo naujuoju pasaulio 
čempionu. ’

Braddock laimėjo kumštynes 
teisėjų nuosprendžiu, nes vie
nas kito neįstengė parmušti ir 
kumštynės užsitęsė visus 15 
susikirtimų.

Max Baer buvo dėl pralai
mėjimo taip nusiminęs, kad 
paskelbė, jog visai pasitrauk- 
siųs iš kumštynių. ' Tečiaus 
šiandie apsigalvojo ir paskelbė, 
kad jis dar nemano pasitrauk
ti ir dar ilgų laikų kumščiuo- 
iss. Jis norėtų dar kartų su
sikirsti su naujuoju čempionu.

Tečiaus Baer nesikumščiuoš 
mažiausai per mėnesį laiko, ne& 
tiek laiko ims iki abi jo rankos 
sugys. Jis jas abi skaudžiai 
užgavęs penktame susikirtime 
ir jo daktarai, sakosi, stebįsi 
kaip jis galėjęs kumščiuotis 
toliau, nes kiekvienas kirtis tu 
rejęs būti kaip peiliu vėrimas 
į rankų.

Ir ištikrųjų, Baer kumščia- 
vosi labai prastai. Delei to ir 
kumštynes pralaimėjo. Kad 
Baer gali pralaimėti, buvo ga
lima spėti iš to, kad už jo lai
mėjimų buvo dedama 5 prieš 1, 
Buvo paėję gandų, kad ir bok
so komisija ruošiasi tirti šias 
kumštynes, bet ji tų nugynė..

QUEBEC, b. 14. — čia liko 
pakartas Rosario Bilodeau, 40 
m., buvęs ‘ laiškanešys, kuris 
nušovė pašto viršininkų ir 
penkis savo giminaičius.

1-----— •
Insullaslaimčjo pas-

Liko išteisintas bankruto byloje
paties teisėjo Įsakymu. Tai 
buvo jo paskutinė byla ir jis 
dabar yna visai liuesas

CHICAGO.— Vakar Samuel 
Insull laimėjo paskutinę, kovų 
šu federaline valdžia,»laimėda
mas bylų federaliniame teisme 
dėl kaltinimo už peržengimų 
federalinių bankrutojimo įsta
tymų.

Samuel Insullui nereikėjo ne 
savo liudytojų šaukti, nes val
džiai užbaigus savo įrodymus, 
federalinis teisėjas John C. 
Knox nusprendė, kad valdžia 
neparėmė savo kaltinimų ir j- 
sakė jury be tolimesnio bylos 
nagrinėjimo, kaltinamų j j ište
sint].

šioj byloj buvo teisiami, bė 
paties Samuel Insull, taipjau 
jo sūnūs ir Harold L. Stuart. 
Prieš visus kitus apkaltintuo
sius pati valdžia jau pirmiau 
buvo panaikinusi bylų.

Dar turėjo būti teisiamas 
Martin Insull ,bet jis tebėra 
Kanadoj. Jo byla dabar vei
kiausia bus panaikinta ir jis 
nebus iš Kanados grąžintas.

ši byla prieš Insullus buvo 
paskutinė ir dabar buvęs mag
natas 75 • m. senis Samuel In
sull yrg visiškai liųosas nuo ko
kios nors tolimesnės atsakomy
bės. Išteisinti yra visi kiti jo 
sėbrai.

Jury narys pateko kalėjiman

CHICAO. —- Kriminaliniame 
teisme nagrinėjant bylų tūlo 
Castanzo už plėšimų, vienas 
jury narių atėjo j teismų vi
siškai girtas ir paprašė teisėjų 
jį paliusuoti tai dienąį nuo by
los tardymo. Jis tapo paliuo- 
suotas—atsėdėti kalėjime 20 
dienų. Tuo tarpu turėjo; būti 
Išrinktas naujas jury naryb ir 
teko išnaujo pradėti nagrinėti 
bylų.

Ieško lavonųį Vokie
tijos amuiiici jos dirb

tuvės griuvėsiuose
Reinsdorf miestas evakuotas. 

Vis dar nežinoma tikrojo 
skaičiaus žuvusių

REINSDORF, Vokietijoj, birž. 
14.—Dideli būriai darbininkų 
jau pradėjo kasinėti griuvėsius 
eksplozijos sugriautų didelių 
amunicijos dirbtuvių, kuriose 
galbūt žuvo 1,000 žmonių.

Pats miestas yra,.nacių įsa
kymu, evakuotas ir j jį nieko 
neįleidžiama. Visa apielinkė 
nustatyta policijos ir įvesta 
yra aštri cenzūra, taip kad ne
galima sužinoti kiek ištikrųjų 
žmonių žuvo toje eksplozijoje, 
o naciai skaitlines tyčiomis ma
žina. Jie sako, kad tik 52 žmo
nės užmušti ir 375 sužeisti, 
nors dirbtuvėse dirbo tūkstan
čiai darbininkų ir jas eksplozi
ja pavertė į krūvų liepsnojan
čių griuvėsių, prie kurių ilgų 
laikų niekas negalėjo nė artyn 
prieiti.

Net ir išsigelbėjusiems yra 
griežtai uždrausta ką nors pa
sakoti apie įvykusių nelaimę, o 
šeši užsienio korespondentai, 
kurie bandė prieiti arčiau dirb
tuvių ir gauti tikresnių žinių, 
tapo areštuoti.

Rausės So. Omahoj
OMAHA, Nebr., birž. 14.— 

Policijos nuolatos troškinančio
mis dujomis ir buožėmis vai
šinamos minios žmonių, šiandie 
pačios pradėjo kelti riaušes if 
priešintis policijos elgėsiui. Dėl
to įvyko keli susirėmimai su 
policija, kuriose 11 žmonių li
ko sužeista. Nukentėjo ir ke
li streiklaužių operuojami gat- 
vekariai. " •

MADRIDAS, b. 13. —Ispani
jos dramaturgAi vienbalsiai nu
tarė uždrausti duoti per radio 
vaidinimus.

Leit. F. V aitkaus ban
dymai puikiai vyksta
“Lituanica II” kompasas yra tobuliausias 

už visus kitus įdėtus
BROOKLYN, N. Y., birž, 14. — (Specialė telegrama "Nnu- 

Jlenoms”).—> Pioneer lėktuvų instrumentų kompanijos atstovas 
John G. Fry šiandie tikrino “Lituanica JI” kompasus. Jis ne
rado reikalo daryti mažiausius perstaisymus, nes jų sudėjimas 
yna tobulas.

Fry sakės “Tai yra, tobuliausias kompasų sudėjimas, kokf 
iaš esu matęs ant kurio nors transatlantinių lėktuvų. Post įdėji
mas buvo geriausias, kokį aš iki to tetiko buvau matęs, bet Čia 
yra dar geriau sudėta”.

Fry gi yna tikrinęs kompasus Post, Mattern ir kitų lėktu
vų. Jis yra Žinovus lėktuvų Instrumentų.

Leit. Feliksas Vaitkus šiandie tikrino lėktuvų dėl aliejaus 
temperatūros.

Paskutinis motoro niičekiavimas įvyks 
trečiadieny 

*. t < « . t <. » «.<*'. >. «(.<«» 4 »A •. a r «*«•«. »■ < >•.<• * -#«»■' ‘

NEW YORK, birž. 14. — Eina paskutinis Lltuanlcos II nu- 
čekiavimas.

Pioneer instrumentų kompanija nučekiavo instrumentus ir 
rado juos puikiausia sudėtus.

Aerodromo viršininkai ir ekspertai grožėjosi lėktuvu ir jo 
Įrengimu, ypatingai kinkomis.

Inžinierius Brotz čekiuoja gązolino dūdas.
Seredoje Įeit. Vaitkus skraidžiojo judomiems paveikslams 

nuimti. Paveikslus ėmė Fox, Pathė ir Paramount kompanijos, 
o taipgi paėmė jo kalbų.

Rubato j ar panedely Įeit. Vaitkus skris j Wiiliamsportų, Pa. 
galutinam propelerio nučeki-avimui.

Utarninke skris Į Hartford, Conn, kur Pratt & Whitney 
kompanija padarys galutinų motoro nučekiavimų.

Tuojaus sugryžęs iš Hartfordo P^rys bandymus kilti su 
kroviniu,' ;

Lęit' P. VaHkuR yrti sveika|k4*4IMcmnas.
Altais sekretorius A? Vaivada šiandien kalba per radio.
Daug žmonių perka laiškus pasiuntimui su Įeit. Vaitkum.

Vaitkus sušlapo . valtelėje. Priešininkai 
atvirsta

Iš Nevvarko A. S. Trečiokas praneša Naujienoms apie Įeit. 
Vaitkaus bandymus sekamai:

“Leit. F. Vaitkus gerai jaučiasi ir jo bandymai su instru
mentais gerai vyksta (išskyrus bandymų su roberine valtele, 
gu kuria darydamas bandymus gerokai sušlapo).

“Laikraštininkai atidžiai viską seka ir savo laikraščiuose 
talpina.

“Daugelis lietuviškų priešininkų atvirsta prie ‘dvasios šven
tos’ ir jau pradeda rūpintis prieš išlėkimą prisidėti su savo de
šimtinėmis.

“Atrodo, kad bus viskas O. K.”

Naciai paliuosavo 
Torglerį

BERLYNAS, birž. 13. —Pa- 
skelbta, kad Ernst Torgler, 
buvęs komunistų vadas reich
stage, liko paliuosuotas iš kalė
jimo.

Jis buvo teistas dėl reich
stago rūmų padegimo, bet 1933 
m. buvo išteisintas. Tečiaus ii* 
po išteisinimo jis nebuvo pa
liuosuotas, bet visą šį laikų bu 
vo laikomas kalėjime.

OLYMPIA, Wash., b. 14. — 
Harmon Waley ir jo žmona, ku
rie prisipažino dalyvavę pagro
bime 9 m. George Weyerhaęu- 
ser, tapo atgabenti iŠ Salt Lake 
City, kur juos suimta, ir liko 
uždaryti vietos kalėjime. JĮ 
šiandie identifikavo ir pagrob
tasis vaikas. Bet jis negalėjo 
pažinti Waley žmonos, nes jis 
jos niekad pirmiau nematė |r 
būdamas nelaisvėj tik kartų 
girdėjo moteries balsų.

NEW YORK, b. 14. —Pašau
kimas telefonu nuo nežinomo 
žmogaus atitraukė klerkų nuo 
savo deskos National City bank 
skyriuje ir kada jis sugryžo. 
tai jau neberado paliktų ant 
deskos $10,700 bonais.

Chiniečiai nusigandę 
prasidėjus Japoni

jos puolimui
. SHANGHAI, birž. 13. —Tarp 
chiniečių jaučiamas yra didelis 
susirūpinimas dėl visos Chini- 
jos likimo, japonams pradėjus 
išnaujo briautis į šiaurinę Chi- 
nijų, Chinijos valdžiai atmetus 
Japonijos militaristų reikalavi- 
mus.

56,000 žmonių žuvę
KARACHI, Indijoj, birž. 14. 

—Paskiausiais apskaičiavimais, 
nesenai įvykusiame žemės dre
bėjime Quetta apygardoj, šiau- 
rnėj Indijoj, žuvo apie 56,000 
žmonių.

*
Vaikas užmuštas elektros

DENVER, Colo., b. 13. — 
Prie motinos ir 200 žmonių 
akių, kurie jam negalėjo pa
gelbėti, 14 metų James Rogers 
sudegi palietęs elektros vie
las. Jis užsilipo ant namo sto
go ieškoti užkritusią bolę ir 
nukrito ant plikų elektros vie
lų.
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ADVOKATAI
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Mrs. Ane!

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Boiilevard 7820

Ofiso TeL Calumet 6898

1742

8 vakaro.

■

2201 W. Ceriuak Rodd (W. 22 S t.) 
OfistT Valandų;

paskelbti kontestų
naujų narių. Už

Nedaliomis nuo 10 iki 12

Phone MIDWAY 2880

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki č ” "J

9 d. nelemta mirtis 
musų tarpo Juozą 
SLA. 212 kpi narį.

2 „ 2 iki 4 ir. nuo 7 iki
♦ Nedaliomis nito TO iki 12 
8343 Sputh Hdlsted St.

Tol. Boulėvard 1401

resu: i
lark St

Adv. R. Skipitis se 
dėjo trafikos teis- 
mabuty šalia lie- 
tuvio teisėjo W.

Laukaičio
A. Montvid, M. D.

Wešt Town State Bank Bldg.
2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7830

Namų telefonas Brunswick 8597

- Jarusz 
; * Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albanj 

t HenilOdk 9252

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1
arti Št. Louis A v. Tel. Kedzie 8.'02
Vanos, lietaus ir druskos vanos.
‘i:'."' ■ swimming pool. ',•.<•»

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7. V. .*«. . -■ /. .

vietų trafiko teisme (Traffic 
CoUrt). Teisėjas W. Laukaitis 
pasikvietė adv. Skipitį j teis- 
mabutj ir pasisodino Salia sa 
vęs, kad davus progos svečiui 
pamatyti, kaip eina čia bylos 
ryšy su trafiko reguliavimu.

— Zigmas.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741 
J. F. EUDEIKIS

Phone Caiial 6122

Dr. S. Biežis 
gydytojas ir chirurgas 
2201 Wcst 22nd Street 
Valandos: iiuo 1—8 ir 7—8 

redomis ir nedėk pagal sutarti 
Rėž. 6631 So. Califomia Avenue 

, ‘Telefonas ReįahJic 7868

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pairai sutarimų 

Ofiso Tel.
Namų Tel. Prošpect 1980

Dr. A. J. Mimikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St. 

VALANDOS: Nuo.9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po pięt, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

King Georgo
Anglijos karalius Jurgis ne 

paprastoj Uniformoj daro per 
žvalgų savo gvardijos.

VISKAS PIGIA
3641 S. U 

’el. Yards 1393

kelius žodžius. Kalbėjo trum
pai Untulis, Peletskas, Jurkus, 
MrtčiUlfe, ftadttvičia, Marcinke
vičius, J. fiaulcus, 1. P. Baukus, 
Kvedaras, 11. Labanauskas. Vi 
sų kalbos, kiek paįvairintos, 
buvo padėka šeimininkėms ir 
išreiškimu rupesnio SLA. ge- 
fove.

tŲrėdųnri v Už 
Rovilanski, 
ir baliuose 
cigarų ne-

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Kermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Nutarta 
prirašymui 
kiekvienų naujai prirašytų na
rį Apskritis sumokės 50c pri- 
rašusiam, o už sutvėrimų nau
jos kuopos yVisconsino ribose 
$5.00.

Po sesijos suteikta delega
tams pietus, kuriuos parūpino 
S. Mockus ir S. Gibavičia, 6 
pagamino p-nios Gibavičienė ir 
Badavičienė.

Pavalgius skanių pietų, Ap
skričio pirmininkas p. C. K. 
Braze pakvietė dalyvius tarti

Tel Ofice Wėrttworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Sušauna Slakis 
Motetų it vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Riti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 16 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vairam, 

ftventadieniata nuo 10 iki 13 
Phone Boulėvard 8683

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Canaj 2515—Cicero 5927

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avfehue . Cicero Phone Cicero 294

Ofišo Tel. Boulėvard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

, Dr. Bertash 
756 West 35th St

Gori df 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

NbaŠliomis pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 2800 .

Rez. 0515 Sb. Rockwell SL 
Tel. Repliblic 9723

ta legislaturon, kad Marylando 
valstija pripažintų šventę 16 d. 
vasario, t. y. paminėjimų Lie
tuvos nepriklausomybes. Dabai 
jau pripažinta ir bus legalč 
švente 16-ta vasario.

Mums malonu pasigirti, kad 
adv. Laukaitis gavo teisėjo

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco
Tel. office Laf. 8650; res. Virg. 0669

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9

Serędoj pagal sutarti.

Dehtistas 
Valandos nuo 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

KENOSHA, VVis 
Apskričio pusmetinis suvažia
vimas įvyko 9. d. birželio S. 
Mockaus darže, BitcihO, Wis.

Apskritys pasisakė prieš 
siuntimų delegatų reprezentuo
ti SLA. Pasauliniame Lietuvių 
Kongrese Lietuvoj, kadangi 
negalima numatyti jokios nau
dos amerikiečiams iš to kon
greso. Nepageidaujama siųsti 
delegatus ypač dabar, kai eko
nomijos (taupumo) sumetimais 
tapo sumažinta 
vyne” : 
formos 
zacija nuo

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte
nuo 6 iki 8 valandai vakarė.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

A. MASALSKIS '
3307 Lituanica Ąvenue Phone Boulėvard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Aveiiue Phone Yards 1138

Tel. Boulėvard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CHICAGO. ill.

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

BUDRIK 
Furniture Mart 

3345-47 S. Halsted St 
Tel. Boulėvard 4705—8167 

CHICAGO. ILL.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 8b 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

organas re 
ir yra darbiuos kitos re 
i, kad išgelbėti organi 

bereikalingų išlai

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
• 4631 South Ashland Avenaa

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 va!. Ned41. nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

gimdymo hainuo 
se ąr ligonihėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mėlit if iriagne- 
tie blanketsirtt 
Motėriins ir mer

ginėtas patari
mai dovan»ir

jittlnas žmogus 46 m. amžiaus. 
Paliko dideliame liūdesy moterį 
JulijOhų ii* šulių Slftriišlovų. 
taipgi brolį Kazimierų Kėno- 
shoj, o seserį. Onų Vainorienę 
Lietuvoje.

Jo kūnas iškilmingai palai
dotas 12 d. birželio Green 
Ridge kapinėse, dalyvaujant 
didėlei miniai palydovų, čia 
atsisveikinimo žodį pasakė II. 
Labanauskas.

BALTIMORE, Md. — Kadk 
tik atvyksta koks atstovus iš 
Lietuvos, tai mes baltimofiė-

■ Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 8163 Šou Halsted St. 

irti 81st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. -N* 

diliomis ir šventadieniais 10—12

Nauji Elektrikiniai RefrigC-

. 79,50

čiili pamatome j Į bevėik pas
kiausia. Taip ip adV. R. jSkipi- 
tis> apvažiavęs jau beveik Vi
sas lietuvių kdlonijas, birželio* 
7-tų atvyko pas mus. Tų vaka
rį jis mums ii4 pApUsakbjO/ 
kaip Lietuvoj auga prekyba ir 
pramonei Kad aiškinus' mums 
butų, p. Skipitis buvo atsive
žęs braižinių ir ;; statistikos 
skaitlinių. Aš mėgau žiūrėti ir 
klausyti aiškinimo, kaip Lietu
vos ūkininkai pradėjo auginti 
daugiau pašaro ir verstis iŠ 
gyvulių auginimo. Bet kai p. 
Skipitis pasakė/ kad Lietuvoj 
dabar ir valkų priauga net po; 
20 tūkstančių kas metas, tai 
tas jb pasakymas sugadino 
man ūpų klausytis ir apie kitus 
dalykus. ;į ,

Kur gi dėsis itie vaikai, kai 
jų priauga ka^ metai po 20 
tūkstančių ? Mds augome pul
kai Vaikų. Užaugę išvykdavom 
į užsienįi Tačiau dabar jaU ki
tokia gadyne: į Užsienį prade
da niekur neįsileisti, o Lietu
voj vietos neišteks visiems. 
Tada turtingesni samdysis pie- 
mehukUs tik už pavalgymų ar
ba primes porų litų. Prie caro 
valdžios piemeiiukui dat vis 
mokėdavo 6 rublius metams.

Jei p. Skipiti butų pasakęs, 
kad Lietuvoj įvedama gimdymo 
kontrolė, civlTėf metrikacija, Ci
viliai šliubai, tai smagu butų 
buvę visiems. Prašau, ponas 
advokate, tų lapų su braižiniu,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

■ ^d-TjL Yardz 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis ' 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

kaitimas Halsted Št.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni;

MASTER WIND0W SHADE C0.
Š. J. Vondra'k Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI WOOI) ST.)

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL• . «— - — — •• •vakaro. L------------- --------—
valandai diena.

■Iii

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS _

Ęasdiep nuo 9 iki 5. 
ledafto, Serėdoš ir 
;b£J(Hki 9 
s Canal 1175 

Nahiai: 64BD S. Roėkwell Street 
Telefonas Repliblic 9600

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kurie 

ėsti priežastitai galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystė ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamihavimas daroinas Mi 
elėktra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos Vaikus. Kreivpš akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 V. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitais& 

mos be akinių. Kabios pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulėvard 7589 *

Bet kada buvo pakviestas 
I kalbėti M. Kašphriiitis, tai jau 
viskas ktipo kitoti ptlšch. Ma
tyti, brolis M. K. nieku budu 
negali suprasti, jogei “didžiu
mos valia yra Dievo valia”. Jis 
pirmiausia pradėjo teikti kom
plimentus delegatams, kurie su 
jo ntiortioriėmis nesutinka, o 
toliau ėmė aiškinti apie Lie
tuvę ir jos gyventojos saky
damas, kad ten apšvieta yra 
aukštai pakilusi, net ir gimna 
žistai žemę Sfia, bet laisves, 
nesupranta ir nesugeba orien
tuotis be diktatoriaus ir poli- 
cijanto bizutio.

žinoma, M. K. nei vieno ne
įtikint) savo įrodymais, tik pa
rodė, kad pats apie laisvę tu
ri mažai supratimo. Ir jam ga
biai atsakė I. Pabarška ir ki
ti. šiek tiek pasiginčiję nuėjo
me į daržų, kur jau radome 
bUrį svečių.

Iš tolimesnių vietų buvo: p- 
nia Baukus su šeimyna, p-nia 
Jurkus su duktere, taipgi dau
gybe kenoshiečių, tarp jų pp. 
Jankai, Shimanauskiai, Gaiga
lai, Bagdonai, R. Šhlager, F. 
Sankauskas, S. Bacevičia ir ki
ti. Man ypač malonu buvo su
sitikti su pp. Beržais iš Madi
son, Wis., kurie kartu su su 
numi atvyko dalyvauti paren
gime, o taipgi atlankyti senus 
pažįstamus Racine.

Besilinksmindami ir nepaju
tome, kad jau prisiartina lai
kas apleisti gražų S. Mockaus 
daržų, ir C. Braze limuzine pa
sileidome namo, 
šoferį ištikimų F., 
kuris piknikuose 
nieko stipresnio už 
vartoja.

Prosinimo mašinos po 

29.00 „.L.

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS 

ĮGYT NAUJĄ SVEIKATĄ
RUGA-'tONI! Bustlprlna norvun. natnlno 

ftpotitu, Htlrnulluojii prie ridrniallfiko veikimo 
virškinimo oi-trmiuH, užtlkrimi ramų miegi;, 
ir patalHO it beitu; evclkati;.

NUGA-TONE jau yra vartojanįas per 45 
per tu litikotarpl jla jroim <jhi;h la

bai pilttiHbliiirrtfi Hllpniomn ir lignlHtieniH vy
ramu ir motkHniH. No pralelHkito no pa- 
tnftglno NUGA-TONlfl. l’ai'HidUoda vIhoho 
vafttinyfiloBo. Gaukite tikra. NUGA-TONlfl, 
noa loke kitan valetna no atnoB tokių pa- 
flokmni.

Nuo uaklotOJlmo imkit — UGA-SOL — 
Idealų vidurių LiuonUotoJų 25e . ir 50c.

AKIU SPECIALISTAS
127 METŲ PATYRIMO 

Pritaikę gkinius dėl visokiu akių

šmotų Nauji Parlor Setai

, 29.00
16.00

Vartoti Elektrikiniai Refri-

. i’SB.OO

Anthony A. Dobbs 
(Antanas Dtibickas) 

ADVOKATAS
PerkraustG sdvo ofisą i nauja 

vieta 
139 N.

Sultis 1200 
Tel. Central 5566

7018 S* Artesian Avė
Tel, Republic 2566

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos
Lengvata Išmokėjitaai^

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Birželio 
išplėšė iš 
Šeklinskų,
Velionis paėjo iš Žagarės mie
sto. Mirė nuo plaučių uždegi
mo, pasirgęs tik septynias die
nas.

Velionis Juozas buvo dar

Dr. John J. Smetana 
OPTOMEtBISTAS 

1801 8o. Ashland A Ve.
Katapas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
Iki 8:00 ta. vakaro. NedėiidfnS hiio 
9-00 iki 12:00 Kalbame lietnviftka*

Skalbiamos mašinos vertės 
450.00 po .... $ 28.50

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP 
$2.50 Perui;

KįFžį Wate Už *1-49 
’ttT $5 00 Glo Tone $3.50 

; t. Shamppo and Finger 
Ji / Wave ... ............. 2.5c
7 /Petn. ir Subatoj 35c.
< ' Elektriškas Masdžas.

U IR GERIAU, 
nion Avė.
—2nd Fl. Front

‘ DIDŽIAUSIAS LIETUVIU
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinės sandelis 
Chicagojc yra INTERNATIONAL WHOLESALE WINE 
AND LIQUOR CO. šiame sandelyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtines.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę vinuomet perskaitykit leibelį ant kitos pusės bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtinė ir nemokėkit daugiau 
Už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės j musų sandėlj.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisni.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470 
..   ubo ■    h**—»ii n.i$i»fci—........................................... iii i........ .

bargenaF

Pasaulinės Parodos Budinkų Materiolas
KRAUSTOMAS ADRESU

4000 SOUTH WABASH AVENUE
Pardavimui 1, 2, 3 colių lentos, durys, langai, plytos, grindys, 

. t rimai ir tu. t.
GOLDMAN WRECKING CO.

PASAULINES PARODOS NAMŲ ARDYTOJAI, — YARDS 0036

Philco
dios

Gražios Radios kabinetuose

„ 29.00
Radio tūbos po 35c 3 už $1.

Skalbiama mašina 
ir Prosinimo
mašina ; g A

svkiu už VB v V

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulėvard 5208-8413

....J.- ........

SLA. 10 Apskričio

NAUJIENOS, CMe»go, III._________ ________________
kUI’ihme parodoma kiek vaikų 
pasidaugina, padėti į gurbtj ir 
nerodyti niekam; Dar vienų 
braižinį reikėjo pagaminti: tai 
kaip žymiai valstybinės gnmi- 
hiihaš padidėjo Lietuvoj. Mes 
matome, kad ten labai girtuok
lyste išsiplėtojus, o p. Skipitis 
nieko nepasakė apie tai. f 

Nežinau kodui, bet Baltimo- 
rėj ne labai šauniai pasitikta 
svečias. Atidarant programų 
Dainos Draugijos choras, va
dovaujamas Geležiutės, sudai
navo “Lietuva Tėvynė” ir dan 
trejetų dainelių. Dainavimas 
publikai patiko.

Adv. V. Laukaitis perskaitė 
tų rezoliucijų, kuri buvo įneš-

LIETMAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

A. PETKUS
1410 South 49th Coiirt Cicero Phone Cicero 2109

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Pilone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377
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PRIRIRUOŠĘ SKRISTI Į STRATOSFERĄ

tai aišku

Padaužos kongrese
EKSKURSIJOS

Tautos Vadas

TAUPYKIT
PINIGUS! GARSINKITE "NAUJIENOSE

PARLOR SETAI
MUSŲ NUOSAVOJE DIRBTUVĖJE DIRBTI

SKALBIMO MAŠINOS, mažos formos $19.50
Garsinkite “N-nose

$6.0°

kas, 
kas, 
apie

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

Blckorius ir ŠtogiuK

nočynas tikėjimo 
ir palaikymui, žmo- 
nežinotų, kad yra

tinkamos agitaci-

gal užtenka turėti tūkstantį 
dolerių, kad būti delegatu?

Ką sakote, kongreso šaukė
jai ir globotojai?

kas daro biznį iš lietu- 
mokyklelių, ir visokių

neatsižvel
į patarnavimų ir tavo

svarbu žinoti iŠ anksto, ar 
kiekvienas ant vekeišeno atvy
kęs lietuvis skaitysis delegatu 
ir tik tūkstančio rinktasis. O

pašalins akių nuo
dyti mažas raides,

Pereitų šeštadienį pinionzų 
ministerija buvo prabilusi apie 
ištautėjimą ir pasižadėjo dar 
kelis mastus parašyti apie šitų 

jau jį mokina 'reikalų.

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Phone SEEley 8760Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Y arda 1829

VIRTUVĖMS LINOLEUMAI —kvadr. jardas

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Tie, 
viškų 
knygpalaikių rašytojai irgi at 
kuštu.

me kelis tūkstančius delegatų 
ir tikėjome, kad mes turėsime 
nusverenčių jėgų kongrese.

Bet išeina velniava. Sanda
ra, kuri vargiai turi porų ar 
trejetų šimtų organizuotų ir 
neorganizuotų narių, jieško de
legatų, kurie apsiimtų į kon
gresų važiuoti. Jeigu daugelis 
atsilieps, kas gali tikrinti, kad 
kiekvienas sandarietis neturės 
savo delegato • kongrese ? Gali 
išeiti taip, kad kiekvienas! de
legatas atstovaus tik pusę san- 
dariečio. Jau matosi iš laikraš
čių, kad organizacijos, kurios 
turi tik po kelias dešimtis na
rių, renku po vienų ir du de
legatu. Jeigu kiekvienas galiū
nas pasiųs po delegatų ir jei
gu kiekvienas ant vekeišino va
žiuojantis į Lietuvą lietuvis pa
siskelbs delegatu, tai viso svie
to lietuvių kongresas nebus iš
eivijos rinktų atstovų kongre
sus, o samozvancų susispieti- 
mas. Tuomet teisėtai ir taisyk
lingai išrinkta Padaužų skait
lingoji delegacija taptų nugalė
ta samozvancų. Ant vekeišeno 
suvažiavę žmonės supliektų de
legatus, kurių pasiuntimui rei
kia tięk daug pinigų.

Taigi Padaužoms yra labai

Prastąjį regėjimą, l _ .
silpnas ir kreivas akis galima »—* 
dažnai atitaisyti su naujai išrastais

ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, 
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais si 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius

ŠVEDU AMEHIkOI UNIJA
Moderniškuoju motorlaiviu 

“GRIPSHOLM”
Išplaukia iš New Yorko 
Liepos 3 d., 1935 
per Gothenburg, Švediją 

Keleiviai išplaukia iš Stockholm nau
ju modernišku laivu “MARIĖN- 
HOLM” per Baltijos jurą i KLAI
PĖDĄ. Kelionės laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA
Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Am. 

Kartu išplaukia Aąi. Liet. Kat. Stu
dentų ir JPro/egipnĮdu Sąjungos eks
kursija, kurią Ivddbvaus Są-gos ceht- 
ro pirmininkas p. Jonas K. Morku- 
has, Rochester, N. Y. ir Są-gos cent
ro dvasios vadas kun. J. Balkunas. 
Maspeth, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas 
Drottningholm, liep. 17 
Informacijų, laivakorčių ir ekskursi
jos brošiūrėlės (fplder) kreipkitės į 
bet kuri sąjungos nari, autorizuotą 
ląivakorčių agentą arba bet kurią 
raštine:

Swedish American Line
181 N. Michigan A ve.. Chicago, III.

§jįfuotvi akiniŲ išpardavimas

Ponas SkL 
kad nuo kožno 

organizuotų arba 
lietuvių galima 

po vienų atstovą, 
musų respublika ne

Padaužos nėra ramus žmo
nės, todėl jie mėgsta dalyvau
ti visokiuose kongresuose, kon
ferencijose, suvažiavimuose, sei 
muose, sueigose, susipjauki- 
muose ir net susijojimuose. To
dėl ir viso svieto lietuvių kon
gresas šią vasarų neapsieis be 
musų delegacijos 
pilis skelbė, 
tūkstančio 
susirinkusių 
bus siųsti 
Kadangi i 
svietiškai didelė, todėl išrinko-

Wo#tovcr Stevcna Andorson

Trys armijos baliunistai, kurie laukia tik patogaus oro, 
kad iš Black Hills, North I lakota, keltis 3,700,000 kubinių pė
dų baliumi į stratosferų. Skridimą ruošia armija ir National 
Geųgraphic Society.

You cannot expect to moko 
friends socially or ln Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourself, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargto often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert» 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE 
ends halitosis

Kilis 200,000,000 gsrmi

Taigi visų šitų kategorijų 
institucijos ir žmonės kelia ba
talijų apie ištautėjimą. Nacio
nalizmas yra jų šventoji kar
vė. Jie subombarduotų musų 
galingą respublikų, jeigu mes 
pasakytume teisybę. Todėl pi
nionzų ministerija privalo ty
lėti ir dar pagelbėti mušti tre- 
vogų, kad butų uždėtas tor- 
mozas ištautėjimui, nors mes 
žinome, kad užsienyj gimusie
ji ir augusieji lietuvių vaikai 
yra lietuviai, ir dažnai dar in- 
teligentiškesni ir kultūringesni 
už tuos, kurie sutautinimu rū
pinasi.

Laisvoji Mintis rašo:
“Vos tik kūdikis pajėgia pa

kelti rankutę, 
žegnotis. Vos tik jis pradeda 
kalbėti - - mokina jį poterių 
ir maldelių. Vos tik jis prade
da vaikščioti — ’ 
bažnyčių, klupdo prie altoriaus, 
stumia prie klausyklos. Paskui 
apkabiiiėja jo kaklų kryželiais, 
škaplieriais, rožančiais, verčia 
pasnikauti ir švęsti “šventas 
dienas“. Iš pat mažens jam įka
la į galvą, kad visa, ką jis ma
to, sutvėrė Dievas, nes jis yra 
visagalis, nuo jo priklauso žmo
nių gerbūvis ir nelaimės. Ne
paklusnius vaikus baugina pra
garu, velniais, degančios der
vos katilais ir įvairiomis eg
zekucijomis “aname sviete“, vi
sų tai pailiustruodami malda
knygių paveikslėliais ir bažny
čių paveikslais, vaizduojančiais 
senelį Dievų, angelus, velnius 
ir kitokius “įtikinamus argu
mentus“.

Padaužų Respublikoj mes 
vartojame ir ugnį, ir kanuoles 
ir kitokias 
platinimui 
nes visai 
Dievas be 
jos.

Kada mes visokiom nočynom 
padarom tikinčiais, tuomet jau 
sakom, kad turime organizuo
ti! tikinčiųjų visuomenę.

Padaužos gavo nuo kidnape- 
rių šitokią gromatą:

“Mes nutarėme kidnapinti 
Sandaros redaktorių Maikį Vai- 
dylų ir nepaliuosuoti, kol tik 
nebus išpildytas musų reikala
vimas. Mes esame organizuoti 
ir griežti, šersime jį vien tik 
preceliai^ ir neleisime nė laik
raščio redaguoti, ne veikėju 
garsintis, kol tik nebus prista
tyta tas, ko mes reikalauja
me. įdėkite varinių pinigų 27 
centus, vienų lietuviškų beiko 
na, 5 svarus lietuviškos kilba- 
sos. Viską tų suvyniokite į 
Sandarų ir padėkite prie buvu
sio Universal banko užpakali
nių durių. Nė policija, nė so
cialistai neturi saugoti, kas at
eis pasiimti. Perduokite šitų 
musų gromatą Lietuvių Socia
listų Sąjungai, kuriai įsakome 
reikalavimą išpildyti.

—Kidnaperių Lyga“.

Kadangi Padaužos kidnape
rių nebijo, todėl nė į policijų, 

nesikreipė, 
ir kidnape- 
Mes jums, 
ir griežtai 

kidnapinę 
bėdos įsi-

lietuviai neprisiunčia pi
lni jie atsilanko į savo 
tėvynę ir praleidžia po 
šimtus dolerių. Bus pelno 

agentūroms, ku- 
raginti į

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi numuši Pašauk mus de) dykai apskultliuvlmų.

25 metui patyrimo. —• Blckorius Ir StogiuH.

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

nė j socialistus 
Gromatų sunaikino 
riams rodo špygą, 
kidnaperiai, tiesiai 
pareiškiame, kad 
Maikę Vaidylų tik 
gytumėte. Jums kaštuotų ne
maža pinigų ir vargo grąžinti 
jį atgal į visuomenę, o san- 
dariečiai be tokio laikraščio, 
kokis yra Sandara, jausis dar 
laimingesni. Todėl, jei nenori
te trobelio įsigyti, pakeiskite 
savo sumanymą.

— Oberprokuroras.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė.
756 West 35th Street

Tautos vadas sucenzuravo pi
nionzų ministerijų ir uždraudė 
jai tęsti straipsnį, kad nepa- 

vedžioja jį į gadintų tautiškąjį biznį.
j Nors nemalonu pasakyti, bet 
teisybė yra tame, kad Ameri
kos lietuviai yra pasiuntę į 
Lietuvą šimtus milionų dole
rių. Kada Amerikos lietuviai 
pradeda rūpintis savo reikalais 
ir tik retas besiunčia pinigų j 
tėvynę; kada Amerikoj gimę 

,ir augę lietuviai visai nesiun
čia pinigų j Lietuvą ir beveik 
.visai neaukauja iš ten atvykti
esiems rinkikams
kad dalykas darosi desperatiš- 

jeigu jau ne katastrofiš- 
ir reikia mušti trevogų 
patriotizmų.

Lietuvos žmonėms, kaip ma
tosi, pastaraisiais laikais yra 
labai susirūpinę savo išeivijos 
likimu 
nors toji išeivija yra jau tin
kamiau susitvarkiusi svetur gy
venti, negu kada nors praeityj. 
Bet Tautos Vadas supranta 
biznį ir stoja už išeivijos tau- 
tinimą. Jeigu jau svetur gimu
sieji 
nigų, 
tėvų 
kelis 
ir šifkorčių 
rios užinteresuotos 
tėvynę ir iš tėvynės

Padaužų Respublikos Tautos 
Vadas norėtų, kad nė vienas 
lietuvis Amerikoj neišmoktų 
angliškai kalbėti, kad lietuvių 
vaikai irgi tik savo tėvų kal
bą žinotų, nes tuomet

Lietuviškuosius laikraščius 
skaitytų visi lietuviai ir laik
raštininkams nereikėtų vargti 
ir pumpuoti lietuvybę;

Lietuviškosiose bažnyčiose 
spavieduotųsi visi katalikai lie
tuviai ir sotus kunigai nesuk
tų galvos, kad išsigelbėjus nuo 
vargo artimoj ateityj, kada 
angliškai kalbanti lietuviai 
pradės lankyti arti jų namų 
esančias bažnyčias;

Profesionalai, kurie kad ir 
giriasi savo gabumais, vienok 
nesugeba padaryti pragyveni
mo be lietuvių, nepikčiurniau- 
tų, nes į juos turėtų kreiptis 
visi lietuviai;

Biznieriai, kurie irgi nesu
geba prasimušti tarp kitatau
čių, turėtų irgi visus lietuvius 
savo kostumieriais 
giant

PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Rengia JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKAS KLIUBAS

Septintadieni, Birželio-June 16 d., 1935
SPAICIO DARŽE ant Archer Avenue 

PRIEŠAIS O’HENRY PARK.
Pradžia 10 valandą ryto.

Gera muzika gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Yra 5 dova
nos dėl atsilankiusių svečių. Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

CALUMET 5366
----------- Pašauks į 'jūsų namus mu- 
sų inžinierių, kuris jums išaiškins y 
KODĖL MES PARDUODAME DAU- 
GIAU NAMAMS APŠILDYMO 1- 
RENGIMŲ, KARŠTU VANDENIU <1 
ARBA GARU, NEGU KITOS PA- 
NAŠIOS ĮSTAIGOS CHICAGOJE!!!

Kidnaperiai bėdoj
.. > A • . •'•'■p! . f F ' *|I’" <*

tederalSavings 
Įand loan association 

Of CHICAGO
Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 

Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887 

Ben J. Kazanauskas, Raitininkas.

PIRKIT DABAR------------ -- ----------------DUOSIM JUMS

1 METAMS 2 METAMS 3 METAMS

URI^^

”: R E D 
ODENED' 
EYES

IŠMOKĖJIMAIS
Musų išmokėjimų planas yra VALDUOS PRIEŽIŪROJ 

“CHICAGOJ TURIME 100,000 UŽGANĖDINTŲ
KOSTUMERIŲ“

M. LEVY
Plumbing and Heating Supply Co.

2117 Š. STATE STREET, CHICAGO, ILL.
Calumet 5366

Atdara kas vakarą iki 7 vai. Turim tik
Nedaliomis iki 1 vai. po pietų. vieną sandėlį

Užsukit savo radio nedėlios rytą ant stoties WSBC nuo 10—11
HRHBUk 6 ::.p „y:- ....
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Ketvirtadienį,’ liepos 19 d.,

mylėjimo viny piilrlotlhkų mh- 
vyblų, tau to,n didvyrių Ir Jos 
dlbyy Ir šventųjų, gludi pusiiu- 
Ijnls valdančios klasės, kapita

vudymo- M<>» to pasėkų pradeda rodytis 
t<> / /■
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kaip violos “ČrežvyČalkoH” va 
dai tos paskubusios bolšo

terinburge, buvo kitoks,’ negu 
Tobolske. Aplink namą, kurią 
mp jie (laikyta, pastatyta auk
šta tvora, kad areštuotieji ne
matytų kas darosi oro pusėj,

nej rakšty. Po to apipylė Juos vai bučiuoti, Ir kodėl no? Juk
■j..... ...... -• _ . .. . - ■
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Jankei Mloludlovleh Juvovskl, 
(Unija Iznakovleh GoloŠČųkln Ir

no išneštai .

Isteriškas Patriotizmas
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Rašo D r. Luomons

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

Huvlltns patriote, kų 
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Ovtterlu kurtu »u uhukynni.

t[ trys nuųlongvardlečlal sto
vėjo sargyboj pirmame trobe
sio aukšto p viepus prie žiū
rų, kitus koridoriuje, o trety- 
sis prie (lelioto (Išeinamosios 
vletąs) Jurų, Tų ruudongvur- 
dlęčlų elgdsla ,bųvo nepakenčia- 
mus. Kai Mikalojaus dukterys 
ųltlavo | tolląty, tai sargybiniui 
sekdavo paskui, Jas, povu da
boti, ku^l jos nepabėgtų,• Iv dp 
rydavo įvairias šlykščius pusta- 

tbns..,Nęt pačius Imlioto sienas 
sargybiniai išmargino žemos 
ryšius eilėmis ir, kurikaluro- 
mis novu vaizduojančiomis bu
vusios oarienės santykius rta 
mlnyku Rasputlnu.

bužlals, Į kuriuos buvo {siūta 
apie 1,000,000 rublių (IJKOOę 
(100) vertės pinigų Ir du man
tų.

įhirovskl Išvedė Romanovus 
Iš namo J kiemų. Kud Išclll

J , . ■ • Į |
lantžo liekanose užtiktu tam 

Ikras kryžius“, kur) neAlodavo 
Ik aukštui slov| Husų carų gi
minėj asmenys. Nesudegė mo- 
erų korsetų plieniniai rėmė

jui, Pelenuose užtiktu dvl- 
nanlų Ir karolių, kurio pužln- 
a kaip priklausę Romano

vams.
Bolševikui, Jurovsklul vado

vaujant, nudaigojo NlkaloJI

žmonių: Nlnlojus, Jo pati, e- 
turlos dukterys, sųhus, ftelįuy- 
nost daktaras Bolidu, laimaitė 
Amja Demldpvu, vyrėjus įvan 
llarllouov Ir namuose patar- 
nau'lojas Aleksei Trup. Viso

..... . .. ............... .
PASKALAI AVriC LIETUVOS SEIMO ŠAUKIMU

Jnu kelintu knvtu1 & Lietuvos atoinh gandai, jog daV 
šiais metais bustus Saiikiaihas Lietuvos seimas.

Apie tai, kaip tas seirtiuš bus šaukiamas ar renka
mas, dar matyt niekas nieko nežino. Nežinoma taip pat 
ką tas seimas galės daryti ir ko begalės daryti. Šelmi) 
šaukimo {statai sako busią pagaminti. Taip jau sakonui, 
kad Lietuvos seimas busiąs renkamas kartu su Klaipd-

Kak-gl dabartinei Lietuvos valdžiai butų {kvėpęs 
tokiiį gerą dvasią?

'Gal būt tai yra i 111 jte&aS užsienio lĮdttivlains ftiub 
laiku, kad yra šaukiamas, užsienio lietuvių seimas. Jeigu 
taip; tai tas sayahni nebūtų. blogas apsireiškimas, nes 
rodytų, kad dabartinė valdžia nėra galutinai užsikišus 
ausų* J tuos protesto balsus, kurie jas pasieki^ iš užsie
nio lietuviui i( ‘ s

Tėėiaus tas gestas gali bųti tUSėlas ię apgaulingai 
Rodos, suhku butų tikėti, l|a(| liratuši diktatdriaut vul- 

. dzuv indų ir sutiktų pasižaboti. . j
Spręsti apie tai dar petanksti. Turėsimo palaukti 

tikresnių žinių ir ypatingai to {statymo, sulyg kurio sei
mas turės būti renkamas.

Užsienio lietuviai lie Ulbėjo pudžlugtų, jeigu Liotu- 
Va butų vėl žmonių valdžios valdoiiia iv jeigu Lietuvoj 
atgytų ar butų įvesta* k6nŠt1Wl*iii6 spaudos, žodžio ir 
sąžinės laisvė.

Vėl’.bEMkliAs Vis dA^t drite1

Nors mums ne visai aiški, yra Lietuvos teismų pro
cedūra, išrodo kad lirof. Augustinas Vdldeniaras, kurs 
už pasikėsinimų nuversti A. Smetonos valdžių yra pa
sodintas kalėjiman, vis dar tikisi atgauti laisvę toismb 
Keliu*

Iš Lietuvos laikraščių patiriame, kad Lietuvos Vy
riausias Tribunolas svarstė Ą. Voldemaro “kasacijos 
skundų”, ir nusprendi tų skuiidų patenkinti, p bylų grą
žinti apeliacijos rūmams išnaujo spręsti.

Svarbiausias punktas, dėl kurio Voldemaro byla 
biiVd grįžihtd/ buVęs sėkdilitiš: “Prigal bahd^iįlriibšibs 
teisenos bylinįnkui teismo raštine visuomet turi būti 
atidaryta? o Voldfeihhi'iis i tėlšmų’ buVęš atgabentas tų 
dienų, kada buvo sprendžiama jo byla. Dėl tos priežas
tie Voldėmaraš pribš bylos sprendinių negalėjęs' su by
la tinkamai susipažinti ir su gynėju pasitarti.”

Išrodo, kad* prezidentas Snietona savo biivdsiam 
suokalbininkui, kurio pagelba ar\suirihhyriiu jis tapo 
prezidentu, visgi nenori tiesioginiai pats atleiski ilž mė
ginimų jj nuversti tokiu pat budu, tyaip jiedu nuvertė 
prezidentų Grinių^ Šėt jeigu legųliŠkais techniškumais 
Voldemarus išsisuks iš kalėjimo, tai tur būt viskas bus 
gerai. , , .

(Tąsa)’

Jakolev tada pasuko atgal, 
Tiumeno link, ir paėmė kitų, 
ilgesnį kelią į Maskvą, būtent 
čeliabinsk* U fa gelžkelj. Ta
čiau paskutinėj stoty prieš įva
žiavimą j- miestų Omsk, stoty 
Kulomzino, raudbngvardiečiai 
sulaikė Jakolevą ir pranešė 
jam, kad Ekaterinburgo sovie
tas paskelbęs jj, Jakolevą, nu
sikaltėliu už mėginimą išga
benti Mikalojų Romanovą į 
svetimą šalį.

Pasirodė, kad šnipas^ išvažia
vęs iš Tobolsko keletą valan
dų pirmiau negu Romanovai, 
spėjo atlikti savo darbą. Jako
lev, jo kareiviai ir trys Roma-

vai tapo jiall^ti tūlo pirklio Ipa- 
tievo namuose kaip kaĮjiiiai. t

Tai1 ir biivo, l^o pra
slinkus, jų mirties namai. Ke
letui dienų praėjus, Jakolev ir 
jo kariuomenė tapo p&iuosiio- 
ti ir išvyko j Maskvą. Nuo to 
laiko* jkii nieko daugiau rifebe- 
girdėta apie Jakolėvųl 
...Gegužės 23 d..atvežta il.To- 
bolskp j Ekaterinburgą Mika
lojaus siinuš Aleksei ir trys 
dukterys. Tokiu budu visa šei
ma vėl susivienijo.

visoj Huslidj skyriuma l,M0,- 
000 mirčių'.

Visi trys Ale asmenys palai
ke glaudžius ryšius su ketvir
tuoju, būtent komisaru Jąnke, 
llu Sverdlhvm kuris tuomet ėjo 
Visos Rusijos Kongreso Cen- 
trall'nlo Pildomojo Komiteto 

Svordlo-

Rbiiiahovus.

žiaurumui (prisegė janr “RusK 
jos revoliucijos bašibuzvikų” 
vnrdįp 1( . y
' Llepoš I I d. .lurovski už- 
klnusd* pupų lStmx)jevų, ar Ji
sai yra laityęs pa|nal(b|8 Roma
novų šeimai paine, kur jie bu
vo j kalinti.)

Popas atauMfep 
“Gerai”, pasiel

“dar luii’tų toks* ątlaikytl”. ( 
Pjpnadlęn|» lįepdą IR (J.» ke

turios moterys, buvo įleistus, 
kad išplautų grindis namų. Mo
terys vėliau liudijo, kad jbs 
mačiusios dnr visų Romanovų 
še-iinynų m.1(f u

, Tą pačių dlęnų dvi seserys, 
Antonlna Trinkina ir Marija 
KiroehalevĮiį atnešė, kalį) pa
prastai, pieno kaliniams. Pats 
Jurovski liepė joms ryt dienų' 
atnešti 5Q kiauš|n|ų. Seserys 
hiielu noru išpildį Jurovskio 
paliepimą visai nežinodamos,' 
kad kiaušinius valgys jau ne
be Romanovai, bet tie, kurie 
pasės Romanovų pelenus ketu- 
riems vėjams. ’

Liepos 16 dienų prisiruęšĮ- 
mai NikalojUl Į1Į ir jo šeimy
nai išžudyti, alrodo, buvo už
baigti. Tų dieną iš namo tdįĮo 
pašalintas, vaikas Leonid SeęĮ- 
nev, kuris leista žaisti kartu ...... .........
su Nikalojaus sunumi Alekse-

ju: . > j ai; Penki, trokai rekvizuota iŠ 
oficialaiis bolševikų garažo. Tų' 
trokų , šoferiams įsakyta lauk
ti vidurnakti (iš 1d į 17 d. lie
pęs 1913 m.)' pr'iė ųamųį kur 
Rouianovąi Buvę . uždityti. .■ 
į, Viename trokų9 gailėta ' dvi 
bačkos benzino t ir keletas iiidų’ 
Su'ąėrine rukštiml.

Nikalbjus IT ir jo šeimyna 
jau miegojo, kai netrukus (po 
vidurąakČio Jurovski pabeldė j 
buvusio carą’ kambario durisj. 
Jurovski paliepė jam atsikelti' 
Įrr apŠirėdytĘ Tas pats palie
pimas duota jG paeiki, sunur 
ir dukterims....... . .
. Jurovski paaiškino, kad bąt- 
tagvardieČių vado, admiroįo 
Kolčako, armija ir čeko-slovakų 
kariuomene artinasi prie Eka- 
terinburro. G<rirdi. jvyg 
rpušiai. Taigi prisieina perkel
ti jiios, Romanovus", tokion vie 
ton, kur jų gyvybei negrunios 
mūšių pavojus. į

Caras, matyti, patikėjo Ju- 
rovskio kalba. Moterys apsird-

(Ine nvjiuilč kiiHi j j Ic kilnu Iš 
Jo ponijos liiukla čhi, filnmc 
kiimbhry. Bei liuikll Ilgui no- 
pcInOjo, ' ..

Jui’ovH'kr hIiiI^ii IŠHlli'iuilU Iš 
kIŠonėH poph'rip kuri IhivuhI 
mlrlloH Hpremlluiu Ir b^dhivl- 
imi umliilgoll “Nlkulojų Kru
vina,|| Ir vlnų Jo šeimynų.”

Po lo JurovNkl prnliirvH J 
Nlknlojų: *

”J|iHų glmlnČH mėgino Išva
duoti Juh, hol jie ne|Hlongė lo 
pndnryll, Inlgl moH oNiiina prl- 
voi'Hll nužudytI Juh”,

Buvęs cnriiH, atrodė, iiopajG- 
glųk suprasti Jurovsklo 
bos. Jisai užklausęs: . 
tamsios žodžiai reiškia?” 

u

lai
.. i?,

Gili niekad ' žinoguua Istori
joj nebuvo Islgyvonuslį tokia 
kvaila patrlotlznio ekstazė, 
kaip Inu) šiandie ji yra. Kur 
tik nepaslsuksl, kui; tik nopa« 
žvelgsi, ton surasi visokios rų- 
šles patriotų įnylčtojų sa
vo šiillos, savo tautos,, savo 
kunigaikščių Ir eurų, savo did
vyrių, niylftpjų savo tėvynės,

sušuko Jurovski 
šaudamas J Mikalojų Ir nudė- 
dainas J) iš kurio. , ...

Po lo susknlbėjojlvylika kl- 
Jų revolverių spltuidnini ug- 
nleH liežuvhiH.
į , $uuiu ne ikartų, no, porų, 
šoųtn lolląl, kol|iii išsibaigė 
kulkos nulomulinluoMu dvyji- 

v.Y,’,li rovoĮverĮiioHi?, T« 
latviai iŠ paskubusio hušibu- 
zukų būrio darbavos.
i Durnais ir parakei smarve 
prisipildė kaji'ibaryH. žiųrė- 
Jušlų Iš tiro jinsČs per limgų 
snrgybliilų aušls jiaslekč kilk- 
suris.moterų ir vnilojiiuns vy* 
rų, Mikalojaus suims iš įtarto 
buvo lik pažėishiH. 'Jis vaito
jo ir ra i vės parpuolęs, ant sa
vo tėvų lavonų. Jurovski puls 
pug,ųiloH irnMp jl ,....

! Kili, kurio įiir kvėpavo,'bu
vo .pribhiįjll (turiuvalš.

( Tikv .šupy|ls>’? ^įklausęs, vlę- 
fmii Mikalojaus diditbrų, išliko 
gyvus Ir išteriškai sląugdabRp 
ir cypdamas bėginėjo taril ko-

jvięnuplia kilųlavonų — ta 

grindys, 
‘krauju liti tašyta' skiepo sienos. 
Jurovski paliepė, išvalyti grin 
(Ils, nuplauti sienas.

O* llivonai ,, seiJly'nili; rioniii 
rovųj Drd'Bbikiho ir trijų tar 
įių sudėta į tuokus ir išvežta.,

kova, jos sųipis Mikalojus ir 
jp pati Marija išsiruošė va
žiuoti į Ekatcrinbiirgą!

, Vos pasiekė jie apleistų ka
syklų,, žinomų apielinkęj yar;, 
(fu. “keturi* Brpliai”, kai juos 
sulaikė. TaRdbptyhitRičihi' Jr 
paliepė grįžti į spdžių. Nei 
iięžitirėti atgal į‘ jiios, raiidon- 
armiečius.
ų Netrtikiįs po' |of sudžius Koįa

Artiiįir ii-,iJa4H^ti'

į
irnuęčiai veikta. Jiems tatai p&aS^oJ* ba sargybą plačiu 

jalu ,dabojo vjetą* prie Izettyi 
:asyklos. Vąkatę tačiau jie 
nate pašvaistę . lęrij’ kur bol

ševikų abązįs BtiVo apsistojęs. 
Ketvirtadienį,‘ liepos 19 d„ 

miškas vėl buvo tuščias ta ty- 
fus. Ūkininkai sdraiio laužo 
liekanas* ir pelenus.
: Bst žinomo IjolAęvi^ lydd- 
no Vpityovo,.patei^kjmas, kad* 
“pasaulis niekuomet ^nežinos, 
ką mes padarėme s’ti Romano
vais“,’ pasirodę buvęs klaidih- 
įia's'

viih. Nužmlyhijų, lavonus, rlpos vėlinu,, puMlholtus apy- 
nnil,vlli mėgino Ištirpyti, Hėrl-|stpvdnta, gal rolkės snrmnUy- 

boiizlmii užkurė laužą Ir sūdo-1 gerinu yra kai kada piislpa- 
|žlntl prie savo paklaidų, negu 

[t 
Ir permainymas veidmainystės 
yra progresas, kiiltiirlnlniasis,

Ir tnlp Jiiiida l'aHiznio pIAan 
plinta po |msnul|. Ji grei
tojo ateityj, Jei suklaidintieji 
iioatslpelkės, nuvarys vargstan
čiųjų Žmoniją atgal i viduram
žių iątariJoM tamsiųjų gadynę.

■. 1.. ITr[1''' ■ .. '■ , Ir visa tai daroma po prleilan-
llstalf nepaiso ktp‘1 patriotiškųpatriotiškų manijų!
dievą kas gaubimi ir ant ku- M .
rld spląudo; prieš kurių' vėlia- .To* juodos plWs pWos vl- 
vų Žmogus, kelia popurę Ir ku- b* u r y»’n sėjamos Ir stropiai že- 
rlul, JA lilloK piiHČM, žljyitifro-mlį, y,™ liultlvuojlinin bol Iri- 
do, Jo daiiKlaii žmonėM, aiivod-Alama rloblttla linporlallHty <lo- 
žloll patriotai, vlonl atit hitu Ibrlnla tlak, J<lplJoJ«,, tink Ja-

«

“malonus” dorilus kritimo žmo- 
iilų galvų prie frakuoto, bude
lio kojų. Nesvarbiu dėl kokly 
jlnožiifČIų tos žmonių galvos 
įtrintą, svarbu yra tai, kad jliti 
krintu. Huvlltss patrioto, kų 
taii reiškia frakuotai* bude
lis? |,„ Kam' priklausą juądas 
frakas, jiioilaš aukštas clllndo- 
rls, ,, baltos pirštinaitės?!..

yą' knl|ip( Ženkh|‘ tautiškos lįįel- 
lės< Ylbnų dievą visur gailiną 
garbinti, jjįl liorl. Bot kiiiln 
inums, išeivl'loH llotuviųms (Ir 
iii .uąll i/rltnlkintl klokvlonnl 
lAoivĮu t'niitnl), gyvehtinllbms 
Čia p<> IL >S. 4\Vpliavij, reikia 
minėti savo tautos Ir vajsty- 
bės( nopriklaųsoniybv, tąsyk, 
vienos/ HbtuvKkbs trispalvės 
neužtenku. Tokiuose atsitlkl- 
inuose esti pastatytos dvi vė
liavos: vleiiii un^erikonlška, o 
Kita lietuviškai Du dievai!;, 
Du dievu! valstybiško mylūjj 
hioĮ.. ,(birbln|<» jei, tu nori, (įn, 
kas yrą negulima! Kųr| an* 
spiuusl Jr kuri' buč|uosl?!,. 
Ąbu?,f, Kąlp (gali abu garbinai, 
jei pasekėjus vieno lų dievy' 
qsi pasirengęs, blle, tyądų , m r- 
tinal nusmogti?... Kas čia pa
sakyti, yra teisybė, 0rls1ml- 
pąpt šluos patriotiškus žod
žius:

“Ei, lietuvi, tų* girdi 
vaitoja ^ilnljjil .

Kaip

K
lc pagiežų Širdy, gniųsfc 
.j!”

Į „ Kai kfls gtii pakakys, kficl 
aš esu prastas lietuvis ir ne- 
patriotas. Panašias mintis ga
lite rasti išreikštas po klek- 
•viends valstybės vėliava, ku
rios patriotai. yra pasirengi 

tl,ve> sa
kytojau, , )(

Taip,'' dažijiai .pasituikp ,8to- 
včti prieš du dievui Patriotįz- 
hiaš reikalliujU? kad žmogtis 
butum fahizėjkš. Stovi ir ne
žinai kuriuo dievu' tikėtL Be- 
stovedąmąs prieš tuos du die
vus, giedi dvi giesmes: vieną' 
vienam dievui, kitą* — kitam;.. 
Tikraš bėsąžmiškas farizejiz- 
mas. Nežinai žmogus, ar my
lėti fe, sklypą žemes,, ant ku- 
Ho' esi gimęs ir kuris jW de
niai yra ir, gal ant visados bis 

tąvp; ,ar'. ,t<i; . a# kųriį,
vi. Jei taip žmogui bestovini 
ir beabejojant netikėtai kokią 
patriktas , iš užpakalio prijok-- 
tų1 pr$ jo sįi durtuvu rankoje 
įr sįaįgti Paklaustų *. “KurįJ .is 

dįevų' ga&i?!” aW

ant kurio žemės sioviiij" Ii 
kada tokios dramos ĮvykstąJ 
tąsyk jokių abejonių jau ne-j 
belieka, tada, žmogeli, jau imk 
karabiną ir šauk rusą, lenkp, 
ypkiėtį. i?r, sayo bfoij lietuvį 
jei. jam tąsyk pasitaikė prj- 
kląusyti kitam dievui, kurio 
pats nesi šalininkas., JBet pa
prastuose ąpvaikščiojimuose šis 
farizėjižmas Įiuosai yra IjaiA? 
ž iamas žmonėms praktikuoti, 
Mėg vomtičidjr me,r iiflpeHk-

to vIhIo. lioi p«r lotij nnpitlko, 
(į Ilk JuokliiHl, iiutt tlii (lluvul, 
tpH vdliiivok, nėra Jų dluvaĮ, 
.II9 turi hi.v(>' (llbyjij! Ir tiut Jų 
(lio'ynH yra /aAlstma*. Jlo turi 
khvo vėlliįvijl' Ir JI'yru jiibdk. ,, (,, , ,
— tnlp Juodu, killil yra Juodi |lUm?l.. .Kam, J oi no pn/mui;. 
Jėzuito Hkarmalul. , ' "lum dnmjtyl-lmttorlallktul Ir 

, VIhu bėda hu iHtorMku pa- Ml*lul?..„ Juk diirblnlnkų kln- 
trlotlzmu yru .ta, kud JIh yru *<** novulkttlojp. piikl-
boiu'o.tlH, dldollu HųumylJH. fu- UW« frnkulH. Kodėl Jinpprln- 
rlzUjuK, lubnl hoiuih guilruollų'Hklul . |»d)u«o voklėkou durno- 
lArnlfllnu, ki, mo» vėlinu putnu- kridljou r Jom vlotojo puntulė 
lysiniu. Bot, J.idlnilhiUKluH daly- Buri 0., f rokuoti) biido)| su 
kiiK IstuHAko pntrlotlzino yru Mrvlu »'«nk'>H«?.. Kod«l d«m<- 
t/iu, kud JIh "oturl. niivyjo Amo- krutlAluj yu|styblj) sulmul, pur- 
nlAkumo, ko Alnmo lulkoturpj■' kimontnl, Amonių tnrybon yni 
piiHimlluI, lubnl yra' roiknlliimi. naikinamos, o Jd vielojo stovi 
Amonėu kalba aplo )«>lidiirlAku-P'Į'u*',0.H v<ulnl — Mussollnial lt 
muH. mylėjimų artimo savo, nMinot*),. kml
tveriu Ir prlkiauHo brolijoms; dėl to,; Jog jų vardui gražini 
knlbu apie kultūrų, eivjllzncl- skamba?
Jų; žmogaus progresų, bot vi- ų’|WMU| g|umo poaguly randu- 
hI, apMlMukv, laiko pntrlotlžkij U dupg. .užlįlpįbtjzuolų putrjo- 
ikm'dų aukštai lAkėlų Ir Juo tij, kurio tlkKsavo patrlotiz- 
ampglu, byollJoH dievaičiui, kul- mu ]yg davatka tiki savo ro- 
turos , dievaičiui, elvlliziiclJoH /,inį|U. jįot djiugolU yra pn- 
.dlovnlfilul, progreso, dievaičiui trlolgl tik dfef to, knil natrio- 
.IuhIuĮ i galvų I... Furlzėjnl Ir tlz/ųio akralslo prisidengę jio 
daugiau niekusi.. . ’rfįh kai kadg sau'biznio padė-
. .A* nekenčiu tokio isteričko, Vyti, par, vigai nėsenlnl Wa- 
.tpklo . manlakitko. tokio sau- Lhjiigione Įvyko lųvcsllgacija 
myjižko Ir beprotižko patrio- Lįį||į įmug'olliivlmų karinių gin- 
tlzmo, nes jis yra begaliniai 'glų, kurio ntfkifii parodė, jog 
žalingus, pasaulio skurstančiai gymijltM ir laivyno austieji' ka- 
žmonljai, , Vardan žio istėriiko riniiikiii tarnauja prjvatlcmš 
Jr maniakifiko patriotizmo čian- gintįų jždirbyžčlų baronams 
<||fi yiso pasaulio demagogui,hį»jįU ių agentai ir pardavė- 
gandinu ir kursto visų jau it hpi kariškų reikmenų! tie ka- 
[tfllp. jų nuvargintų Ii* litibied-1 riiijnkal Smugeliavo ir parda- 
^lintų žpioiiijų. Visd..buržųaziS- 'vihčjo stivo'bosų iždirbtus gin- 
ka imperialistų lUikraStija be kilis blle kuriai Saliai. Net prie- 
pasigailėjimo skiepija nekal- l’žams.
jtjęmp žmonėm^.,jų suvedžiotai ’ • r ..
ir jų. supančiotai retežiais, žmo- ^ie, 8_avo • patriotišką dievų 
jĮijąi, . tamsjausj juodašimtišką ! Jr bučiavo kiekvieną 
fąšizmų. Parsidavę i^iperialis-|6Vet r^^ J ev<Į\,Jei tik taip da- 
tams žurnalistai rėkia visomis ™’J ^,nJa įsigyti sau 
gąĮypmis. . prieš, visas naujas kyšiį.- Bet karui kilus jie vi- 
žmųpiškumo idėjas, prakeikia ®y8 Jay° į e^,u?. vers 
vjpus naujus žmoniškumo pra-r!uotl patl ®nt kurio 
dus. Pasekėjams tų naujų idė- .Pat^8 <8I)iWdo‘ val" 
' * ' “ .................................'Mjrr at’

,Pa L
say» Ir> taip pražū
tingas žmogaus civilizacijai, 

dorai yra
ratas, 

vis tSr vardai l!l^?iįsko''pa' 

,t?iotizmo.
***•.,!» * * ' 

O kaip su musų lietuvišku
, patriotizmu?
* - # JI >. ■**. (i lUL’.i ♦. , 

. J?*, m«?j pažiūrėsime ,Į ,n)W5ų 
pačių. lietuviškų , ura-patriotiz- 
mą blaivomis akimis, . tai pa
matysime, kad ji? nedaug ski
riasi savo savybėmis nuo pa- 
Saulinio isteriško • patriotizmo, 
tij juodojo didelio “aš1*.i

žmgpiškumo idėjas, prakeikia 
yjąus naujus žmoniškumo pra-l
j

jų tt daužo , galvas, persekioja,]. 
belaisvių tvirtovėse uždarę lai
ko i,r ten pūdo, ir visatai da
ro yardan patriotizmo! Ne tik]t?)W^s ų žly°#au? 
aukštųjų’ viršūnių timperialistai 
taip rėkia: bet jiems padedaV^^’m.t,Sk*s trizmo ra 
ir. vidurinės žmonių klasės d>aih'?.r?au *
šistuojanti elementai, kuriems 
pirmieji' turi pakabinę po no- 
sėmis pasmirdiisj kilbasiuką 
kaipo prižadu atlygųųmo, kaip

'ierariyfdm , ąsilW.„y^kąs 
kad turi pakabinęs pluoštą šie
no. Taip, tokiose bičiulystėse 
yra tuolaikinė nauda /asistuo
jantiems elementams, bizniškai 
ekonominis išrokavimas savam 
labui, ir tik dėl to jie taip pa
sielgia. Ir taip ši nelemta fašiz
mo idėja, šis veidmainiškas pa
triotizmas, skiepijamas žmonė
se demagogų, persveria j vi- 
suš žmonijbs luomus, net ir 
iki to apskurusio, apvilto, apa
kinto patrioto, kuris šiandie 
vaikščioja gaivomis apsiavęs 
nuplyšusiais Čeverykais. Ir taip 
visi apgauti žmoneliai keršija 
vieni kitiems, neapkenčia vie
ni kitų: Visi galanda' palno- 
tiiietis kardus’, spiaudo kitų'pTa-

^’ Kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
k&SČiij bus gatavas 
lutos patarnaiiti. Jisai 
^hai stovi ne savo sma- 
£urhul, bet Jūsų pato* 
rūmo delei.
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noiniH ligonės jnu pagryįįo E progresuoju iš po ligos su svoi-mo»įl vlsįoniH galt* laibos!
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Mmxim Lupus.

•»

km. — K. ShiuAyis.

Dienos pašnekesiai

7

f

*
■<

S KIN

vornų biznieriai didžiumoj nlsi- 
snko su kitais kontestantais biz
ni daryti, laukia Seno Petro,

būna 
visgi 
mai-

Skridimas. — Bagdono byla. — 
Pruseikos misijos. —- Senas 
Petras.

Tarp kitko jis gerai lošia ten- 
iiisą.

-------- >. —, f. Bulaw. — Chi- 
cagos Lietuvių Draugija.

Jei pasitaikytų kur nors,

km.; dovanos Klnstauskain ir 
šniukui nuo p-lės Emilijos

IV
Senas Petras darosi populia

rus žmogus Chieagojo, Pasikal
bėjus ypačiai su biznieriais, v|- 
si jie pilni simpatijų Senam

Tarp musų jaunuolių alsižy- 
mojusių baigiant mofcykjų yru 
Jonas Bubaiauskaš, 6740 South 
Ntapknvood Avė., visiems žino
mo biznieriaus Juozo Budrike

111
"Naujos Gadynės" redakto 

rius, L. Pruseika, ilgokas lai

kontroliuojama JUNGTINIŲ
Čia galite pradėti taupyti nuo

xlnos Dabrikieneš, talpai nuo 
j p. Žeimienės ir dukters Bar-

ši finansine įstaiga yra 
VALSTIJŲ VALDŽIOS.

-$1.00 iki $10,000.00 pavieni asmenys, partneriai arba 
korporacijos.

kntingumo, šypsena.
Abi KundrotienČs, yra senos 

“Naujienų" skaitytojos, ir 
“Naujienų" korespondentas ve 
lija jom geros ateities.—N. K.

r-T I n !ii iiik mrr

/ 1 '
VEDUSIOS MOTERYS:

Nauja era moterų hysrienoj. Bu
stina turėti. Lengva vartoti, Mote
rys turėtu, turėt) muro, knygutę.

ANN BROWN.
56 W. Washington SL, D 7, 

. ...... n- rChicazo, IU. .............

go, )cųr Dr.tT. Dundulis, 4157 
Ąfchor ligonėm pa
darė rimtas ir sėkmingas ope
racijas. Abi ligonės sparčiui

parodęs — gal dėlto, kad ne
buvę reikalo, nes kai p-nia JNi- 
prikienė įėjo j krautuvę, tai 
jau jie buvo pinigus pasigrie-

Kaip cow- 
p. Nipriką. 

į krautuvę.
iš jų šoko

r7"7' -n"'1- f

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 vaL po pietų. 
Utarninkais ir Subatomi? nuo 9 ryto iki 8 v. v. 
Ketvęrgais nuo 9 ryto iki 12 dieną.

HOME FĖDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOČIATION OF CHICAGČ 

1618 W. 18th St, Tel. Canal 0045
> ‘r ...............    ‘ '

bloko į vakarus nuo Ashland Avė.)

a

Prašau atsiimti iš 
Lietuvos apvežtas « 

dovanas
šiuo pranešu tamstom, kad| 

aš, sugrįžęs iš tėvynės, uIvct 
žiau tamstom daug šlrdljigų 
linkėjimų nuo giminių, drau
gų ir pažystamų, prie to ir 
dovanėlių. Pas mane yra:

P-ul C. Ballrimui dovana Ir 
laiškas; p. J. Pvčkaičiul dova
na ir laiškas; p. F. Karpiui 
dovana ir laiškas nuo V. Klo* 
vo iš Bruzdžių; p. Elzbietai 
Račkauskienei dovana ir laiš
kas nuo senutės Elenos Tamo
šaitienės iš Slivkių km,; pp. 
Elytei ir Koslanllnul Dabšc- 
vičiam nuo senulės ir švoge- 
rio Driskių iš Gruzdžių dova
na ir laiškas; p. Antanui Koz- 
lauskui laiškas nuo sesulės 
čvrnauskienes iš Lcgudų km.; 
p. Pranui Sabaliauskui nuo 
brolio Vjrico Sabaliausko iš 
Lygučių km. dovana ir laiš
kas; p-lei M. Butvil laiškas 
nuo p. Tpmas ir dovana; p. 
Albertų! Lydy dovana ir laiš
kas; nuo molinos B. Piclčic- 
nes iš Nonuta^ių km.; p. M. 
Miravičienoi ( dovanėlė nuo 
mokytojos Linos Ramonaitės 
iš Žagarės; pp. Kaziui ir Ak- 
vilinai Baltam dovana nuo 
mokytojos Onos Raitytes iš 
Stungių km.; p; Vincui Stepo
navičiui dovana ir laiškas nuo 
sesutės Barboros Pivlčivnės, 
Nontaičių km.; p. Klemenusui 
ir jo žmonai Baltam dovana 
nuo mok. O. Balh’tės; pp. J.
E. Klnstauskam dovana nuo 
sesutės Julytės Bartkienės iš 
Žiogų km.; p-iai B. Dargienei 
ir p. J. Klaslauskaitei dovana 
nuo tetos p. Bartkienės; p-lei
F. šniukailei dovana nuo gi
minaitės. p. Pranutes fcniu- 
kaitės iš Gruzdžių; p, R. šiliu
kui dovanos nuo p-lės Vladės

vana (jau atiduota) nuo bro
lio Prano Stulgio iš Karvelių 
km.; p. Klastauskicnci dova
nos nuo brolio Klemenso Barz
dos ir sesutes Pranės ir Švoge- 
rio Motuzu iš Rūdiškiu baž- 

. . *■ *

nylkiemio; p. Antanui Šniu-

Vagiliai greitai ap
sidirbo krautuvėj
BRIDGEPORTAS. — Praei 

tą trečiadienį apie 8:30 vai. iš 
ryto du jauni gerai atrodę vy
rukai, pasirėdę 
boys”, įėjo pas 
3625 Union Avė.,

Greitai vienas
prie registerio, o antrasis aky
liai dabojo ties durimis.

Niprikienė, tik spėjus iš 
kambarių įeiti į krautuvę, pa
matė kaip abu spruko pro du 
ris lauk taip greitai, kad iki 
ji pastebėjo kas atsitiko krau
tuvėje. abu vyrukai jau buvo 
dingę. Jie išsinešė iš registe
rio apie $20.00.

Tie patys vyrukai buvę at
silankę į Niprikų krautuvę ke
lios dienos pirmiau. Paprašę 
"cigaretų”. bet neturint ciga- 
retų išėję lauk. Vyrukas sau
gojęs duris abu kartu laikęs

Jonas A. Ėubalaus 
įas baigdaftitk mo 

kyklą laimėjo 
^ipbhdija

Jaunas Jonas Bubalauskas 
baigF Lindblom Senior lligh 
Sehool su atsižymėjimu ir kon
kursiniais egzaminais laimėjo 
stipendijų mokintis Armour’o 
Technologijos Instituto.

Jonas buvo garbės draugijos 
nariu, kurion tai draugijon ga
li priklausyti tiktai geriausi 
studentai. Jis taip pat buvo 
studentų kliubų veikliu nariu

Johit Bubalaiiskas wins 
seholarship

John A. Bubalauskąs, x of 
6710 South Maplowoo4 Avė., 
and a June 1935 graduate of 
tbe Lindblom Senior Iligh 
Sehool, haš won a full scholar- 
ship by competative examina- 
tion to thc Armour Institute 
of Technology. John jiąs been 
a member of the Hohor Su
dėty \vhich is an organization 
to \vhich only the best of stu
dente can be members. John 
also was an active member of 
Lindblom’s senior and junior 
boys clubs. He has also, shovvn 
ability in sports as węll as in 
seholarship by mąlcihg Lind- 
blonfs Senior swimming team. 
He also took wrestling and 
gymnasties urider the able di- 
rection of coaches, Spade and 
Smidl. Both of these coaches 
have \von city championships 
in their respective fields, the 
latter coach, Mr. Smidl, hasii’t 
lošt a gymnastic champidnšhip 
in 14 years. John Bubalauskas 
is also interested in tennis.

. L -1 • i *.

Turiu progos sutikti daug 
žmonių kasdien. Pasišnekučiuo
ju jvairiais klausymai^. Veik vi
si yra suinteresuoti Įeit. F.

n y i ■ iirr mm

apeina
, Aprubežiuotam laikui

.•* , Prasidės
, Pčtnyčioj, birželio 14

S®vietų Rusijos ,0*ažus, senstfri- 
cinis veikalas -

. ‘The Youth of Maxim’
t su angliškais parašais

Sub. ir Nėd. 35c iki 6 v. v.

i .Sonotone Teatras

Vaitkaus skridiniu Lietuvon. 
Kiekvienas jų (kiro savotiškus 
spėliojimus apie lėkimo laikų, 
ar nuskris tiesiai j Kaunu, ar 
turlys sustoti kilnmo kuriamo 
krašto, ir lt.

Jeigu Įeit. Vaitkus sėkmin
gai su savo .balta gulbe pasiek
tų Kaunu, tat širdis kiekvieno 
lietuvio bus kupina džiaugsmo, 
b mažas nuošimtis skridinio 
priešų jausis tartum musę kan
dę. ...................................... .

Ne tik Chicagos, bot Ir vi
sos Amerikos lietuviai laukia 
nekantriai valandos, kada , bal
toji gulbč suplasnos Iš Bennett 
Fiold ir sėkmingai nulups Kau
no aerodromo,

Nemažai kalbama ir apie Bng- 
dono-Butmanienfs bylų. Nors, 
žinoma, dabar jau no tiek daug 
intoresuojnmnsl, kiek pradžioje 
skandalo, šitai bylai davė j do
mų branduolj pabustos Kelly 
dideli turtai. Jeigu nnbašninko 
Kelly turtas butų buvęs $2,000, 
o ne $200,000, tai Bagdono- 
Butnianivnės skandalo musų 
gyvenimas nebūtų matęs ir gir

Kaip pasibaigs ši garsk byla, 
iš anksto sunku numatyti, bot; 
tankiai iŠ didelio debesio 
įnašas lietus. Kai kam 
prisieina “loskava” duona 
liūtis.

kas kaip svečiuojasi Chicagoje. 
"Vilnios” svietas norvuojus ,if 
svot| nelabai myli, , siįko kąd 
tai vilias avies kaily, i|6r|s jp. 
kai kurias aveles Išgaudyti. Bet 
turbul "Vilnios” svietas dar ne
žino, kad p. L. Pruseika atvyko 
Clicagon kviečiamas jų pačių 
stambaus lyderio iš rožių že
mės. Tai šis lyderis no 'tik ke
lionę n|>mokėjo, bot dar pridė
jo su kaupu. Nieko stebėtino, 
kad Prusoikų čia ilgai svečiuo
jasi, ir gaudo bimbinos aveles į 
savo gardų. Apie ši»tok| baisų 
dalykų reikėtų pranešti Angn- 
riočiui.

Yv 
ięnų 

’kųi’į giria, lai Žiiirėk kitų tar
kuoju; perint jo draugų, ir prie
šų’ yra vienodas nuošimtis. Jis 
į savo bųnkio lų tu r būt nesų- 
trąulttų tokios skaitlingos pįib- 
;ll|cqs, kaip įcail Senas l’etras, 
Bet ku,r čia Žmogus visiems 
įtiksi: Jėzus Kristus buvo Die
vas, Ir tai j| ųukryžlavojo.

VIh < i ? i • j.- '1 j ’i1 < • ’ ’» * j •, u * 
. Chicagos Ųjetaylų Draugija 
jau’ituri 2066 narių ir jų skai
čių^ kasdien spėriai auga. Kai 
kurios organizacijos CĮhicagojo 
irgi Ieško naujų narių, net |s- 
'tojinių dykai leidžia, bet no vi-

Laimingos Kundro 
tienės

nors sykį apsivesti, tai jo ves
tuvėms Lietuvių Auditorija bų- 
•lų perankšta vieta. Turint tiek 
daug draugų, iš vestuvių Senam 
Petrui butų geras biznių. Ne
snausk, Petrai, išnaudok pro-

j P-nia Emilija Kuhdrotlenė, 
V(26Q ^o, Campbell avė., ir p-ia 
piia Kundrotipnė, ()82l),,So. Ca- 
{lumpt avė., įiuyo rimtai nesu- 
galėjusios ir apdyi turėjo pa- 
Įsiduoti operacijai, šiothis die- 
i

Norint turėti gerų, vardų, kad 
visi girtų, reikia pačiam per 
"Naujienas" kitus girti, kom
plimentus jiems teikti. Senas 
Petras kaip tik tokios teorijos

gloves wlth what 
it.3avę» į 

auti rer« g*"*’

|a. nl kuriuo* »»uu •urięirk. 
u piraUuuUe* »r M

LISTERINB 
f66iW iMšte .

25c

Buy

DON’T
NEGLECT
A COLD

s “--------x-------- i'W.................  T'’------
iin.i fam-i n tiuliulinl' iiihT—i^iiuhii

gultis krūtinėj gali pasidaryti, 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet * .uždėsite malonu, • sušil-, 
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieS iri-, 
tįvciją, ir prašalina skausmą., 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Kekomęnduotas, 
per gydytojus ir , slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

iHT“

Už laupomus pinigus 
Kurie Yra Pilnai 
APDRAUSTI 

iki $5000 
kiekvieno asmens.

Stop

SMin
NlcžOjinio;) IftbCrimų Ir ' Dedervines— 
Žemo ffioU palengvina skausmus nuo 
sušvelnina, irltaeiją nuo Eezemos, spuo- 

! ir panašių odos .nesveikumų. Per 25,. 
I metus Žemo, vartojamas ir giriamas 

milijonų kaipo švarus ir saugus vais-.
I tas prašalinimui odos Irltaoijų. Užgir- 
, tas ' Oood Housckeeping Bureau. No.

4874. 35c, GOc, ir $1. Visi vaistinin
kai -užlaiko.——-.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE '5

Teigiu ant Pirmo Mongičio. arba 'į?
‘ at-išauk: -;

840 \Vest 33rd Streer
TELĘFONAŠ: XA^ds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪUAVOJIMO B-VĖS
R.\S'fIXliJI «•

GRANO OPENING
VlNĖtt'OOD1 BŽER GARDENS

‘ u . ..... WJbMlW.Ml?RĮN(ta. 1LL. > ,
Subatoj ir Nedėlioj, Birželio 15, ir 16 ,d..
1 vvIch nlldiirymuH daržo Ir ulinės, Huh pulki muziku prie kurios

, Hvoclul gultis llnKHmlnĮlH iki rytu. •. >
HkiuiluuNi užkandžiai už* dyką. Nuoširdžiai kviečiamo visus drau-

, gus iv pažlHliimtiN utsilunkytl. |
Važiuojant Archer Avo, G blokai | vakarus nuo Keun Avenub

. 1 blokas | plotus. ; i , j , , i, »; ,
JUOZAPAS JAČII^AS Say,

rrogress Krautuvėje
► , * ‘ *

DIDIS

i

Ref r i ger ator ių
KPAftOAVIMAS ...

MAžiAušioHnš Rainomis mieste
B'ė jokiai’ įUokSjiMį; t<eng*viau8iiis 

išmokėjimais.

1Sir išmokėti 
lai]) mažais 
mokesčiais, kad

ČĖNTŲ 
, J PfeNĄ

> Krautuvėje galite pasirinkti visų gerųjų 
išdirbysčiu refri gera torį:

FRIGIDAURE, WESTINGHOUSE, 
CROŠLĖY, GRUNOVV, NORGE, 

SPARTON, GIBSON ii? kt.

$y A.50. . .Nekuriu jų 
kainos nuo

iniame senas ledaiines į mainus ant rifrigeratorių 
didele nuolaida.

tAA’

3224 SO. HALSTĘD STR
Telephone ,Victory 4226

- J. IV. KALEDINSKAs', Manager
Duodame gražius lietuviškus radio programos kas ne- 
dčldicnį, 11-tą v. prieš pict, iš stoties t WGĘS, 1360 kil.

SLUi

PIKNIKAS
SU DOVANOliflS KUR BUS IŠDALINTA UŽ $400.90, VERTAS 

RENGIA LIET. KEISTUČIO PAŠELPOS KLIURAS

irželio 16 d.<» 1035
Liė^>‘6ss f?aržė

tl KAMPO. KEAN AVhL, JUSTICE PARK. ILL.

N.. GADYNĖS, BIRUTĖS Chorai

Kliulmų išleiclo e rijąs kų bus ir įžangos tikietas kartu ir 
laimėjimai. 1. Rcfigerator, 2. R. C. A. Radio, 3.* AVashing Machinc, 4. Cash prize 
$25.00. šokiapis grieš Stephens Revelcrs OrĮęęslra. Lpike pikniko Jaunuoliai 15 
iki 25Įnietų į Kųistuįio Kliubą bus priipiti veltui. Todėl kas myli smagiai laiką 
praleisti pasišokti ir gardžius pietus pasivalgyti, šalto alaus užsigertj. , 

Kviečiame piknike dalyvauti. KOMIT^ETAŠ.

i
■O

Nedėlioį 1 fe
ARCHER A , Itl KAMPO, KEAN AVk, JUSTICE PARK. ILL 

,f,. --gj ,.Pra«ido8 11. vaL ryto ir .trauksis^ iki vėlumui vakare.
Bu$b,geras programas, dainuosjLKM. CHORAS, PIRMYN, I?.. ,**’*’2
Kalbė^PR^.T^DUNDUr * .............*

IJaĮlMgi Keisis



O;
Mano vardas

Adresas

VBA

DIDŽIAUSIAS

Refrigeratoriu
IŠPARDAVIMO VAJUS

Peoples Krautuvėse

Siūlau vardą

Mano vardas

Adresas

Dovanos-Prižai
GIBSON REFRIGERATORIAI nuo

Kiti Modeliai nuo $.
1 Dovana
2 Dovana

Namų 
Daktaras 
$1.50 vertės.

Siūloma visų gerųjų išdirbysčių Refrigera 
toriai prieinamomis kainomis ir lengviau 
siais išmokėjimais mieste.

Siulau vardą 
Mano vardas 
Adresas .......

13,14,15,16,
17,18,19, 20, 
21,22,23,24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32 

dovanos

PAVEIKSLAS No. 30
Kaip jus tą pavadintumėt?

Meno pamokos duo 
damos už dyką

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10,11 ir 12 

dovąnos

and oJd-feshioDed boiled 
dreming, oombined in a 
nevway.Try it!

Onos Simonaitienčs 
padėkos žodis

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

Duokit Vardus šiems Paveikslams
Džianitorių byla 

pasibaigė
klūkiama teisėjo Lindsay 

hitino sprendimo

Nelaiminga mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo nuoširdų vyrų, 
gerų, visų mylimų draugų Jus
tinų Simonaitį. Birželio 6 d. 
automobilio nelaimėjo buvo pa
kirstu jo gyvybės siūlas amži-

.....  $15 Cash
.......  $10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės..

Velionis Justinas priklausė 
vienai didžiausių lietuvių orga
nizacijų Chicagoje 
Lietuvių Draugijai, taipgi Vy
rų ir Moterų Apšvietus Drau
gijai. Birželio 11 d. velionio 
kūnas buvo palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

Išlydint iŠ Lulevičiaus kop
lyčios, p-nia Poškiene ir St.

Už davimą geriausių vardų didžiumai ar visiems pa 
veikslams bus duotos šios dovanos—prizai.

po pietų ir nuo 7 iki 9:80 vai. 
valcavo.

Klasėms vadovauja Anthony 
Skupas. P-nas Skupas yru me
nininkas ir jo kuriniai buvo šio
se parodose:

Chicagos Artistų—1034 m.
Philadelphijos Nacionalčj Pa

rodoj—1084 m. \
P. W. A. P. Meno Parodoj, 

Corcoran Gdlerėjoj, Wushing- 
tone, D. C.—1084 m.

Jo kuriniai gavus speciali pa
kvietimų, buvo lodomi Chicagos 
Pasaulinėj Parodoj, Chicagos 
Mono Instituto—1034.

Jis laimėjo Wfiliam B. Fronch 
stipendijų $1,000, kad atlanky
ti svetimas šalis, ir jis dirbo 
kaip Creative layout artist.

Meno pamokos yra siūlomos 
už dyką Cornell Square patal
pose, prie 51 ir VVood gatvių, 
ir McKinley Parke, jprije 39 
gatvės ir Archer avenue, *E. E. 
P. globoje. Pamokos bus duo
damos per visų vasarą, žinoma 
atsižvelgiant j tai, kiek jų lan
kytojų bus.

Žmonės, kurie nuri piešti 
(dažyti) arba braižyti, bet ne
pajėgia lankyti meno mokyklų 
dėliai finansinių apystovų, yra 
raginami jstoti į bet kurią iš 
minėtų aukščiau dviejų klasių. 
Pamokos bus duodamos lygiai 
tokios, kokios yra duodamos 
meno mokyklose. Klasėms va
dovaus kompetentiškas moky
tojas, kuris tam tikrų laika yra 
mokytojavęs vienoj žymiausiu 
meno mokyklų .

Asmenys, kurie neturi no
ro pasirinkti meną kaip profe- 
f esi jų, bet nori pramokti kai 
ką apie meną, yra kviečiami 
atsilankyti, čia jie išmoks da
ryti skirtumų tarp gero ir pras
to skonio.

Klasės susirenka pirmadie
niais ir penktadieniais nuo 3:- 
30 iki 6 vai. po pietų, ir nuo 
7 iki 9:30 vai. vakaro Cornell 
Sąuare patalpose; gi McKinley 
Parke antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 3:30 iki 6 vai

MANUFACTURINa 

4179-83 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 3171

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimiu.

Sūnūs pp. Balių, 6558 So. 
Morgan St. baigė Parker lligh 
School. Jaunas Balis yra žy
mus sportininkas, gerai lošia 
“Foot Bali”, taipgi yra didelis 
mėgėjas kitokio sporto. P-nai 
Baliai nusitarę savo sūnų lei
sti j aukštesni mokslų, studi
juoti advokatūrų. P-nai Baliai 
yra seni biznieriai ir geri 
“naujieniočiai”.

Galit Išlaimėt i Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

Pirkite sau Rcfrigeratorį iš PEOPLES krautuvių, pasi
naudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisiu) 
gom kainom ir lengvais išmokėjimais.

Didelė nuolaida už senoviškas ledaunes į mainus ant 
naujų refrigeratoriu.

I Uv Vertes Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

Paveikslų vardų kontestas eis nuo gegužes 15 iki 
liepos 1 d., 1935.

Reikia duoti vardai visiems payerkslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykite 
kokį jam duodate vardą, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą. Vardai paveikslams 
gali būti iš vieno žodžio arba kelių. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerą tvarką 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

NAUJIENOS
PAVEIKSLŲ KONTESTAS, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Apie paveikslų vardų gerumą spręs komisija ir jos 
nuosprendis bus galutinas.

Birželio 11 dieną Cook ap
skričio teismo salėj pas teisė
jų Lindsay buvo nagrinėjama 
džianitorių byla. Liudininkų 
tardymas tęsėsi tris dienas.

Bylų užvedė naujai {steigtos 
džianitorių unijos prezidentas 
John Post su kitais jos atsto
vais, kaltindamas senąją C. D. 
F. džianitorių unijų, kad jos 
(unijos) prezidentas Iloran ne
buvęs legaliai unijos narių iš 
rinktas prezidentu.

Kad sunaikint C. D. F. džia
nitorių uniją, Niek Nider, John 
Post ir kiti, advokatų tardo
mi, liudijo, jogei C. D. F. uni
jos mirųii — darbininkai esą 
biznio agentų skriaudžiami, 
prašalinami iš darbo, jei kir 
rie neduoda jiems kyšių.

Bet senosios C. D. F. unijos 
prezidentas Dora n ir kiti uni
jos nariai ir atstovai įrodinė
jo, kad ši unija yra legalė ii 
jos teisių neturi persekiot nau
jai Įsisteigusios unijos.

Liudininkų kvotimai užsitęsė 
tris dienas. Dabar vedama tei
siamųjų liudijimų sutrauka, ii 
kai ra|X)rtas bus prirengtas, 
tai teisėjas Lindsay išneš nuo
sprendį.

Senąją C. D. F. džianitorių 
unijų atstovavo advokatas Nel- 
son, o jaunosios viršininkus 
adv. Rentai.

Rimkus sudainavo porų liūd
nų duinų, jiems pritarė Pet
ruškevičius smuiku, o Grušas 
klarnetu. Kapinėse atsisvelkL 
nlmo kalbas pasakė L, Prusoi- 
ka, “Naujos Gadynės” redakto
rius iš Brooklyno, ir Juozas 
Jankus.

Chicagos Lietuvių Draliglja 
sutaikė grabnešius ir pulkų gė
lių vainikų, taipgi Vyrų ir Mo
terų Apšvietus Draugija gėlių 
vainikų.

Aš, buvusio velionio Justino 
Simonaičio žmona, taipgi duk
relė ir visi giminės reiškiam 
gilų, nuoširdų ačiū visiems pro
gramų dalyviams, organizaci
joms, kurios prlgolbėjo tinka
mai velionj palaidoti Ir gva- 
horiul J. Lulevlčiul, kuris gra
žiai vedė visų laidotuvių reL 
kalų. Ačiū taipgi skaitlingai 
publikai dalyvavusiai Ir.ldolu- 
vėso.

Liekam nuliūdę:
Moteris, duktė ir giminės.

DYKAI $2,000 VERTES DOVANŲ DYKAI
PASIRINKIMAS
General Motors , uuimj j y u HHHITiniMMMDIll
Frigidaire nuo

*79.50
* WESTINGHOUSE M F IR

JI 29.50 1 *1
NORGE ■ |H

Refrigeratoriai **

99.50 |L I
SPARTON ĮĮĮM V— J M

Refrigeratoriai C"’ >"

v JI 26.50 ĮL_J JI
CROSLEY BHKT" J

Refrigeratoriai į nk

v 99.50

■ky 1

PAVEIKSLAS No. 29
Kaip jus tą pavadintumėt?

'%*4, uU, 'h ’P
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RADIO
Budriko Programas

na

mus

susirasti

ouncesfor25$ <nMW.0b

NATHAN KANTER

Distributoriai

FULLPACK

NO SLACK 
FILLING

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

Kalbės per radio 
Norman Thomas

peš turi kreiptis su pareiškimu 
savo noro į pašalpos stotis.

Persikraustė iš 
3347 S. Halsted St.

STOGAI 
ROOFING

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS M ILK 
1TSELF1

garsėjusi 
Renee 
noma

vais išmokėjimais.
GARFIELD L

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILEBS

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Svarbu bedarbiams 
namų savininkams

18,000 Illinois valstijos vai
kinų bus priimta į Civilian Con- 
servation Gorps šešių mėnesių 
laikui. Priėmimas eina jau da
bar. Norintieji įstoti į tas gru-

Nedėlioje nuo 5 
po pietų

Chicago, III.; Korespondentas S 
WernisC (1804 So. Porry Avenue 
Chicago, III.

kreipkitės visuomet i 
_ JAL PLUMBING

SųPPLY CO. 
„J W. DivLsion St. 
kampas Marshfield

Norman Thomas, buvęs so
cialistų partijos kandidatas į 
prezidentus, kalbės per radio iš 
stoties WMAQ, Chicagoj, rytoj 
(t. y. sekmadienj) 8:30 vai. po 
pietų.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagcnas pirminin- 

Racine Avė., Tel. 
K. Laucius vice- 

. Lituanica Avė.;

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
jura naudingos. . .

CHICAGOS 
ŽINIOS

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metama: J. Svitorlus pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner pirm.

Trys dešimtys du me 
tai visuomenės 

tarnybos

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUDO valdyba 1935 
m., , Anton Vaiskia pirm., 3841 
Evergreon Avė., tel. Bolmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An-

i S. ,Lachawicz, Telefo 
anai 2515.

Prakalbą pasakys Dr. Arpad 
Barothy, ceremonijų vedėjas 
bus p. Erno Kasas. Po progra- 
mo bankietas ir šokiai.

pag., 8118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. raftt., 8181 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtu rašt., 
1500 S. 48 Ct., Cicero, III., J. Ma
nikes kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Helen GramontienS ka- 
sierius. 4535 S. Rockwell St.. Dr. 
A. J. Manikes daktaras kvotėias. 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 8650, rez. Lafayette 3051. 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai). K. Gramantas. 4535 S. Rock- 
well St.. J. Baršauskas, 4156 Archer 
Ave„ A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 8181 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas, 4088 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikes, 4143 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popicrų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
Do piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockvvell St.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti, 
taipgi darome visokį Miko: 
darbe.

8216 So. Halsted Street
Tel. VICtorv 4965.

Bedarbiams gaunantiems pa
šalpą iš Cook kauntės, kurie 
turi savo namus ir kurie turi 
vargo su atnaujinimu morgičių 
ant namų, patartina kreiptis į 
Home Owners’ Loan Corpora
tion gavimui paskolos morgi- 
čiams atnaujinti.

šitokioms paskoloms gauti 
aplikacijos bus priimamos iki 
birželio 28 dienos 1935 m.

Kreipkitės asmeniškai į Home 
Owners’ Loan Corporation ad
resu 215 West Wacker Drive 
ne vėliau kaip iki 28 d. birželio 
mėnesio.

Povilas Pečiulis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželib 13 diena, 1 vai. ryte 
1935 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Rokiškio aps., 
Pandėlio .parap., šekštininkų 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

seseri Petronėlę Petrikienę, 
švogeri Jurgi ir du anukus, 
seseries duktė Mažeikienė, pus
broli Kazimiera Dragona ir gi
minės, o Lietuvoj seseri Elz
bieta ir giminės.

Runas pašarvotas randasi 
2352 South Oaklev Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadieni 
birželio 15 diena. 2 vai. po 
pietų iš nainų į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Povilo Pečiulio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, švogeris,
ir Giminės. "

Patarnauja laidotuvių direk
tore 
nas

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Beldon Ave„ A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., A. Gadaminskienė kasierius. 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W, 17 PI., P. Arlaus
kas, J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldienj 1 vai, po piet 
Hollywood ilnn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

Automobilių Dalys
AUTO PARTS

Tinkama pagarba bus išreikš
ta p. Igflacio Izsak, Az Iras 
(Hungarinn News) laikraščio 
redaktoriui. Iškilmes rengia 
Chicagos ir ąpielyinkes vengrai 
rytoj, sekmadienį, birž. 16 d.< 
1 vai. po pietų Chesterfield Li
berty Hali patalpose, prie 92 
gatvės ir Cottage G rovė avė. 
Iškilmės yra rengiamos jo dar
buotes 32 metų sukaktuvėms 
atžymėti.

P-as Izasak gimė Vengrijoj 
ir baigė karališkąjį politechni
kumą Budapešte kaip mekani- 
kas inžinierius. Amerikon jis 
atvyko ir apsigyveno Chicagoj 
1902 m. Jis yra Foreign 
Language Press Association, 
taipgi Chicago Magyar Vniver- 
sity Club sekretorius.

Jis padare planus ir pastatė 
Chesterfield Liberty Hali, žino
mą kaip “Vengrų Namas” — 
vieną didžiausių ir puikiausių 
visuomenes (communiity) Cent
rų Amerikoj.

šiose iškilmėse programą iš
pildys pirmaeiliai 'artistai, kaip

KRElPktTfes I MUSŲ BENDROVĘ 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fine. 
Tornado. Life. Surety Botids ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
tegailėtais,, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J. C. ASTOR & CO.
J.-Astrauskas Mgr.

Ofisas atdaras iki 8 v. vok. 
44 E. 108th SU prie Michigan Avė.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažinto* 

1KI 35% 
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. C_ 

LEVINTH 
1636SV

smuikininkę; ’p-ia 
—Lidge, tarptautiniai* ži- 
koAėe^tinė pianistėp-TOs 

Coonover ir Prudence 
NefF; p. John Pane Gasser, Chi
cagos operos tenoras; p-lė Gi
zeliu Balazs, operos ir koncer
tų žvaigždė; p. Carlo Hatvary, 
operos tenoras; p-ia Irma Al- 
masy-Petrovits, garsi daini
ninkė. Be to, bus scenos vaiz
duojančios nacionalį vengrų gy
venimą ir papročius, žinomos 
kaip “Csardas”. Jas išpildys šo
kėjų grupė, kuriai vadovauja 
p. John Petri.

3509 S. Halsted St.
Dabar čia eina Specialia išparda
vimas malevų ir sieninių popierų. 
$1.50 maleva, galionui ..........  98c
20c sienoms popiera, roleliui T’/zc 
Spar Varnish, galionui ....... 98c

THE HAMBURGER COl 
Ik SINCE 1868 sM.

ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
įįSF no žmogaus inVestmentas iki 
Kffi) $5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalaudami 
įLĮjĮk visada, gdlite

gauti, savo ŠU- 
rEDERALSAVINGS 
Arti* (loan * as sociation u s. Įstojimo

of chicago mokėti nereikia.
2324. So. Lėavitt Street 

Telefonas cAnAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas/ 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Kokią riors dieną, neužilgo, o 
gal šiandie policininkas unifor
moj atlankys jūsų ofisą arba 
pabarškins jUsų namo duris. 
Jis pasiūlys nusipirkti tikietų 
metiniams Chicagos policininkų 
parengimams, kurie įvyks Co- 
miskey Parke ir Wrigley Field 
birželio 30 d., liepos 4 d. ir lie
pos 7 d.

Visas pelnas eis pagelbėti 
našlėms ir šeimoms tų polici
ninkų, kurie žtivo savo parei
gas pildydami. Taigi Chicagos 
policijos departamentas prašo 
jus paremti šiuos jų parengi-

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stenccl, 2539 West 
48rd St., Chicago, 111.; Pirm, pa
geli). C. Cliaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, 111.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Limo 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Klabės, 740 E. 90th PI., Chicago, 
111.; Kent. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Ručine Avė., Chicago, III.; 
Kasiqr. glob. P. Mattinkienė, 8441 
So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas. 
pageli). J.j Yuškienienė, 2547 , W. 
45th St., Chicago,' I1L; Duru ihar- 
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chičago, III.; Sudžia

• F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street,

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IdKOLEKTUOJAME 

Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountus, 
Notas, Morgičius už ęa»b.

UN1VERSAL COLLECTION 
SERVICE 

39 S. La Salk Street .
Central 8982

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba dcl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Franįj: Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St„ Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St.. J. Adomaitis Ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3188 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vnknra.

20c cigarctams sudėti dėžute, kuri išdavė žmogvagius Harmon M. Waley ir jo žmoną (dešinei), kurie prieš kiek laiko Tacoma, 
Wash., bendrai su dar nesugautu Mahan buvo pastvėrę Q metų George Weyefhaeuser ir išreikalavę $200,000 už jo paliuosa- 
vimą. Waley žmonai paliko dėžutė ir ji ją nusipirko, paduodama dešimštorio patarnautojai penkinę. Akyla patarnautoja su 
kasiere patikrino numerį ir rado kad penkine yra iš už vaiko paliuosavimą sumokėtų pinigų. Jos pašaukė, policiją ir moterį 
areštavo. Greitį liko suimtas ir vyras, kuris pastebėjęs ateinančią policiją dar Spėjo sudeginti $4,000 pas j j buvusių pinigų. 
Vėliau prisipažino užkasęs j žemę dar $90,700. Tie irgi liko atkasti. Waley ir jo žmona buvo suimti Salt Lake City, Ulah, ir 
abu prie vaiko pagrobimo prisipažino.

ton Lungovicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel, Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. ŽilliuH, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

Prašo paremti poli 
cininkų metinį 

parengimą

JONAS F. SHAMET
Persiskyrė su .šiuo pasauliu 

birželio 14 diena, 1935 m., su
laukęs 42 metų amžiaus, gi
nies Raseinių apsk., Pajurės 
parap.. Kuisių kaime. Jis gy
veno adresu 3938 S. Talman 
Avė. Tel Virginia 1431.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Aleksandra po tėvais 
Zenauskaitė, dukterį Dolores. 
broli Juozapa ir broliene Sta' 
nislava Shamet ir jų Šeimyna, 
švogerka Filomeja JanušCviČie- 
nę ir šeimyna ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
birželio 17 diena. 9 vai. ryto 
iŠ J. F Eudeikio kaplyčios i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono F. Shamet 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuiiude liekame.
Moteris. Duktė, Brolis, 
Brolienė, švogerka 
ir Giminės •

' Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO, TVARKOJE

* *
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musy skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairiu paprastu ir nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų- Jeiį^i iš telpančiu čia skelbimu ae* 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jys gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Viterous cĮiina eloset kombinacija, 
aržuolinės ar klevinės QC
sėdynės ...............  lUiUU
Metalines chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama 
sėdyrtę ................................
Karšto vandens šildytuvas 4 E 
ir tanka 4o galionų įtalpos *«iTv 
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėliomis iki 
pietų. 

A. MESSE and SONS
2456 W. Lake St tel. Seeley 3513

kas, 7132 So. 
Radcliffe 9399 
pirm.i 3317 g
M. Batutis, nut. ražt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Van Burcn 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.;«B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka,

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

2. Sėdžiu po langeliu. Duetas.
3. Akordiono solo.
4. Daktaro arjjh. Dain. S.

Rimkus. '
5. Onytės Polka.
6. Naktys svajonėm ■ papuo

šta. Soprano ■ solo.
7. Kauno šokis. Orkestrą.
Prie to išgirsite pranešim^ 

apie specialius išpardavimus 
radio ir rakandų Budriko krau
tuvėse per ateinančią savaitę.

THE DAILY
H — -- -   ■ AJ, iMumilllilil >  i—w ■(

BUSINESS DIRECTORY

O
O

P; (W AD
efiįTUDIO

420 W. 63rd St
EngleWood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

MES PRANEŠAME DAR 
SYKJ. KAD

KANNES F AIR

Byt dieną nepraleiskite pui
kaus dainų ir muzikos radio 
programo, Jos. F. Budriko ra
dio ir rakandų krautuvės duo
damo iš stoties WAAF, 920 
kil., nuo 5 iki 5:30 po pietų*

1. Ramtatulis polka su dai-

Rytoj, nedeldienį, prieš va
žiuojant į piknikus-girias, nę- 
pafriirškite užsistatyti savo rą- 
dio ant stoties W*G.E.‘S. 11-tą 
valahdą prieš pifetiis ir pasi
klausyti įdomaus ir gražaus 
radio programo, kuriuos nuo
latinai leidžia Progress Furni-, 
ture Company ' krautuvė, . 3224 
So. Halšted Street. Ryt dienos 
progranlas susidės iš žavėjan
čių dainų, gražios muzikos, įdo
mių kalbų bei svarbių prane
šimų, kurių išpildyme daly
vaus žymus dainininkai, mu
zikai ir kalbėtojai. Todėl nepa
mirškite.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE.

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną'ir naktį.— 

SWIMMING TOOL PHONE CANAL 9560

Duodam Paskolas Ant Morgičių 
Mažaįs Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
' U. Tk Government Įstaigoj, F.

UfflUMJNS 
THEY ADE 900,000 
STDONG OVED HEDE

Are They Eafing Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
<——nuniKMMMIK-----------

NAUJIENOS - - M U1MIMKN MAY Nm - - 1
The WorW. Greetert Uthuanien Daily. 

The only Lithuanian **Want Ad" newųM|>er

PHONI CANAL ĮSOS

DM sora IA1STED flKH. ORML U.

FIKČERIAI, KRAUTUVĖMS. . 
Rara! ir kiti krautuvėms fikčeriai 

vartoti. Cash arba leng
b STORE FIXTURE 
ENCHANGE

5300—5314 So. Halsted St

KOLEKTAVIMAI 
COLLECTIONS

.Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senų dalių. Atvešk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visų karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerUs, tūbas ir bat- 
teries.

C & J. Auto Parts Co*
3220-30 Archer Avenue

Phonc Lafayette 1090

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

Iii i 

Statom naujus ii? taisom senus 
namus. Patyrimas1-15 metų. Dar

bas garantuotas 
4181 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

MILLIONS OF POUHD5 HAVE BEEN 
ŪSE D BY OUR GOVERNMENT

BOURBON
' T) istiiled i n
KENTUCKY

AIAVAYS UNIFORM 
... DEPENDABI.E

iKI : jĮ
' 1B* •



NAUJIENOS, Chicago, III

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS CLASSIFIED ADS
į naktinj pikniką

1089

Lietuvos Dukterų prieš

For Kent

Ar tai galimas daiktas, kad

Archer

CLASSIFIED ADS

3341 S. Halsted St

virš 150 karų pasirinkimui
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA ĄPVEĮKTI!

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė

Furnished Rooms

Box 54

PRANEŠIMAI

Rakandai-Itaisai

rmo mo-

Gimimo ir vardo die 4633 S. Rockwell

Anglių Kainos Kyla
patirsit ant vie

Marąuette Park

PAUL M. SMITH & CO

pardavimo 
(retiring). 

netoli baž-

POCAHANTOS 
PAVADUOTOJOS

PAJIEŠKAU pusininko j Tavemo 
bizni—Biznis gerai išdirbtas—Patir
site ant vietos. 4070 Archer Avenue.

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežasti patirsit ant vie
tos. 6759 S. Halsted St.

TAVERN PARDAVIMUI 
išdirbtas per 8 metus, 
niu, viena parduosiu. 
St. Pullman 4538.

nis, si 
žemes, 
per 10

reikalui prisiėjus. Ne tik, kad

Paskutiniu laiku J. šemetas

— $1 į savaitę. Electro 
quartz-liampa, ir tt

narių r
Taip, be abejonės. Tai didžiau

sas namas visiems

rai žinoma

Biznis 
Turiu 2 biz- 

110 E. z110th

VIDUTINIO amžiaus moteris pri
žiūrėti ligonės — Valgis ir guolis 
—$5.00 i savaitę.. 8437 S. Gilbert Ct.

Šiandien vakare visi

GREITAM PARDAVIMUI 
giai gražus tavern fixčeriai 
hogony Baras 
Plate glass — 
cooler —■ 
tavernui , ,,.... .
liepos 1 diena. Atsišaukite užpakali- 
nin flate I. Nausėda, 8201 Lituanica 
Avė. kampas 82 gatvės. Telefonas 
Boulevard 6899.

V. JONIKAS, 
ir Archer Avė., Rt.

Lemont, III.
Tel. Lemont 87—J 2.

ANT RENDOS piekarnė, su fik 
ceriais. 934 West 29th St. Tel. Hem- 
lock 0707

PAIEŠKAU partnerio i Taverno 
bizni. Biznis toj' vietoj per daugeli 
metų ir labai gerai eina. Renda ne
brangi, kambariai gyvenimui iš už
pakalio; visokiu tautu apgyventa, 
arba parduosiu už cash, vienai mo- 
terei persunku. Atsišaukit greitai 
959 W. 71 St. kampas Morgan St.

tos, paprastai $7.95 . 
Pocahantos, šmotai ar* 
ba egg. persijotos ....
Pocahantos, smulkios, 
persijotos .............. .....
Petroleum Coke, 65% 
didelės' ............ ,..... ......

PARDAVIMUI Tavernas, biznis 
išdirbtas, renda pigi, priežasti pa
tirsite ant vietos. 2540 W. 45 PI.

Taipgi dvieju pagyve- 
Cash 

atsiklauskite 
Adre-

šios kainos dėl 5 tonu ar 
daugiau

PARDAVIMŪI bučemė ir groser- 
nė, geras biznis, visokių tautu ap
gyventa. Arba kas turite bizniavę 
narna, o norite bučernės. aš mainy
siu. šaukite Cicero 1805.

MAŽAS namas su morgičiu, mai
nysiu i kas ka turite: vertės kai lo
ta. Esu priverstas paaukauti. 6602 
S. Fairfield Avė., 2 lubos

3749 
St. Malonėkite i laikų 
yra daug kas aptarti.

M. Batutis, rašt.

KAS RADOTE LAIKRODĖLI 
(WRIST WATCH)

Birutės darže birželio 9 diena* 
Malonėkite gražinti

JOHN TOLEIKIS, 
2116 So. 48th Court, 

Cicero, III.
Kuris gražins gaus atlyginimą.

PARSIDUODA Lunčruimis ir Ta
vern prie dirbtuvių, biznis išdirbąs 
kambariai ant vietos pragyvenimui, 

2408 W. 16th St.

— 20 pėdu ilgio — 
registeris — Ice hox 

Stiklai — pilnas įrengimas 
— Turiu parduoti , prieš

PARDAVIMUI 8 kamb. cottage 
South Sidėje, $95 pinigais ir $15 i 
mėnesi arba priimsiu lota, mašina, 
ar bizni South Sidėje.

2436 West 47 St

MODERNIŠKA BUČERNĖ parda
vimui pigiai. Auksinė proga bile 
kam. Informacijų klauskite Nau
jienų ofise. A. Žymopto, nuo 2 vai. 
po piet iki 8 vai. vakare.

REIKIA mergaitės prie namų dar- 
». L. SKLAR, Tel. Rockwell

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas su tavernų ir 2 flatais. Yra 
maža svetainė užpakaly namo. Par
duosiu arba mainysiu ir už miesto 
narna. 3959 S; Kedzie Avė.

PAIEŠKAU pirkti Tavern. Turi 
būti bizniavo] vietoj, ant car line. 
Naujienos, Box No. 272.

Visi važiuokite vakare

Biz- 
5 akrai 
išdirbta

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

J. M. GREENWALD CO 
9152 Comeielal Avė.

knike Naujienų redaktorius

TAVERN pardavimui, gera vieta 
pardavimo priežas 
tos. 1752 W. 47

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

F0RECLOSURE BARGENAI
Morgičio savininkas parduoda 

2 flatų murini narna, garu šildoma, 
ir 6 kambarių murinę cottage, garu 
šildoma. Labai pigiai už cash. Par
duos abudu namus už $6950. Atsa
kantiems žmonėms parduos lengvais 
išmokėjimais Pamatykit tuos na
mus: 6501 ir 6503 S. Bishop St., o 
paskiau pasimatykit su:

MR. W. R. LEMKE. 
33 W. Washington St, 

2nd floor
Phone Randolph 3750

Farms for Sale 
Ūkiai PardavimuiKean av. Altass

RENDON 2 šviesus kambariai, di
deli. Galima ir vaikuti turėti. Atsi
šaukite, 1739 So. Halsted St Box

NAUJAI ĮGYTŲ 
AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ

REAL ESTATE 
LOANS AND INSURANCE 

- 4631 So. Ashland Avė.
2nd fl with lawyer J. J. Grish 
PERKAM! PARDUODAM IR 

MAINOM!
Namus, štorus, faunas ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučer- 
nių ir saliunų (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavemus prieš licenso 
baigimą. June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

REO vėliausios mados 1988, Do 
Luxe Sedan, taip kaip naujas. 
Musų kaina 
tiktai ..............

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
dideli 6 kambariai, 1% loto žemės, 
2 karų garadžius. Labai pigiai.

2453 W. 45 PI.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
įvyks birželio 16 dienų, 1 vai, 
piet Jono Garbužo svetainėj 
So. Hals!ed 
pribūti, nes

BUICKAI 3 nauji 1931, du Se- 
v v danai ir.vienas Coupe.

Taip pigiai kaip ........

DODGE De Luxe Sedan, 1932, ga
rantuotas kaip nau- $9QE 
jas. Tiktai ...... ....

PIERCE-ARROW De J Luxe Sedan. 
Paskiausis 1932. Beveik ne
važiuotas. Yra geriausiam sto
vy, buvo stpradžyj 14 mėne
sių. Yra gražiausias karas Chi- 
cagoje. Musų ‘ SARfi 
kaina tiktai .... .. "»wU

10 GYDYMU UŽ $5 00 
$1 įmokėti 

magnetic, 
Pure-erb Health Patarnavimas. 4738 
So. Ashland Avė., 3339 S. Halsted 
St., 1747 W Chicago Avė., 3032 W. 
Cermak Road, 9220% Conlmercial 
Avė. (Atsineškit ši skelbimų).

PARDAVIMUI 2 karų medinis 
Portable garadžius už jūsų pasiuli- 
jimų. 669 W. 14 St.

FORDAI Mes turime 5. Du 1934 
Sedanai ir 3 1932 Sedanai. Vi
si kaip nauji ir turi musų 90 
dienų neapribotų garantijų. 
i™p . ...............   *265

KAMBARYS ant rendos — ženo 
tai porai ar merginai 
Su visais patogumais. Anna Beach 
1807 W. 46 St.

PARDAVIMUI 90 akrų, išmokėta. 
Netoli Chicagos. Gera žemė, geri 
budinkai., Parduosiu arba mainysiu 
i Chicagos namų. Savininkas C. 
Bagdonas, Winamac, Ind. R. R. 3.

PONTIAC 1933 m. De Luxe Se
dan, tikrai kaip visai naujas. 
Beveik nevažiuotas', $.9 7 R 
Musų kaina tiktai .... " ■

AUBURN Vienas paskiausių 1932 
De Luxe Sedanų. Pas.ebėtinai 
puikus ir ekonomiškas karas, 
tain geras kaip diena apleido 
dirbtuvę. Musų <9 4 E 
kaina tiktai .... . V I v

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonėms.
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jus negalite gauti panašius bargenus. .
Mes pilnai garantuojame, kad musų kainos yra žemiausios Chicagoje. 
Kiekvienas karas turi musų neapribuotą 90 dienų garantijų ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimų. Jūsų seną karų priimsime j 
mainus už pilną vertę ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

PARDAVIMUI Tavern ant biznia
vus gatvės — pilnai įrengtas. Di
delis kambarys užpakaly — su 8 
stalais. 537 N. Clark St.

Mes turime 3. Vie- 
De Luxe 
yra kaip 
daugalio 
$295

PARSIDUODA Tavern, senai iš
dirbta vieta, priežastis pardavimo iš
važiuoju | farmų. Adams 650 West 
81st St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
12 Wardo laikys pusmetini susirin
kimų sekmadienyje, birželio 16 K. 
Gramonlo svetainėj, 4535 S. Rock- 
well St., 1 vai. po pietų. ’ Visi na
riai privalote skaitlingai susirinkti.

Paul J. Petraitis, rašt.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo maišytų skudurų junk 
šanėj. Berger Bros., 2248 West 
Lake St.

P. Grigaitis tuojaus atvyks į 
piknikų pranešti jos turinį vi
siems atsilankiusiems.

PARDAVIMUI refreshment store 
ir Bathirig House prie maudynių 
ant kampo Sauk Trail Lake Atsi
šaukite. J. T. Nagrecky, 401 E. 69th 
Street.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vyro 
prie našlės moteries; apšildomas ir su 
kitais parankamais. Kreipkitės dienų 
iki 5 vai. vak. ir sekmadieni visų 
dienų. Ana Šimkus 5423 S. Spaul- 
ding Avė., Chicago, III.

Šią naktį išgirsit 
svarbių vėliausių 
žinių apie Vaitkų

kų iš Ncw Yorko, ir ją gavęs Keistučio Klubas suteikia pa-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PAVEIKSLAI
Gerbiamieji:—Jus nuimate paveiks 
lūs, bet padaryti nemokate. Aš iš 
mokinsiu, galėsite padaryti namie 
sutaupysit daug pinigų. Del infor
macijų idėkite 3c štampų.

R. URBAN,
La Clede, III

PARDAVIMUI tavemo barai, 18 
pėdų ilgumo. Cigarams “show 
case”, tabakui ir degtinėj keisai, 
krėslai, stalai už $185 ar mažiau. 
Yards 2414.

Real Lstate For bale 
Namai-Žemė Pardavimai

MARMON 1932 De Luxe Sedan. 
Su rumble sėdyne. Garantuo
tas kaip naujas. $9fiR 
Musų kaina tiktai ....

DIDELIS BARGENAS. Pardavimui 
biznio namas, tavern, yra svetainė 
dėl parių ir vestuvių, gyvenimui 
kambariai, taipgi ekstra lotas. Įstai
ga senumo 15 metų. Gerai apsimo
kantis biznis. .Priežastis 
— pasitraukiu iš biznio 
Kaina, $11,500. Randasi 
nyčių ir gatvekarių.

Northwest Side Liet. Moterų Kliu
bas rengia smagų išvažiavimų i 
Jefferson miškus, nedėlioj birželio 
16 d.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Svarbus
metinis susirinkimas šeštadieny bir
želio 15 d., 7 vai. vak. Mark White 
Parke .svetainėj, kadangi šis susirin
kimus begalo svarbus t^d, neatbūti
nai visos dalyvaukite, kad greičiau 
galėjus aptarti kasling valdžios at
siusto laiško.

A. Dudoniene, nut. rašt.

STUDEBAKER Sedan 1931, kaip 
naujas. Labai mažai varto
tas. Musų kaina $ 4 QE 
tiktai ............................ ■

RENDON 5 kambarių naujai išde- 
koructas flatas, 2 lubos. Dideli 
miegruimiai. Pigi renda.

1918 S. Halsted St.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Artistai, kurie dalyvauja lošime “The Yoth of Maxim 
Sonotone teatre, 66 E. Van Buren St.

DE SOTO 1982 Sedan. Puikus 
• /ir ekonomiškas $9 7 R

karas tiktai .......... R I W

PARDAVIMUI maža grosernė. ge 
roj apielinkėj. Parduosiu iš priežas 
ties ligos. 3836 So Lowe Avė. Chi 
cago, III.

•MORTGEČIV kompanija parduo
da foreklozerius už mortgečius se
kančius namus:

Westem Avė ir 63čia gatvė Sto
ras su kambariais ir 3 flatai viršui 
ir garadžiai, kaina $12,000.

63čia arti Westem Avė. Storas ir 
6 kambariai viršuj, kaina $9,000.

68čia ir Kedzie Avė. Storas ir 6 
kambariai viršui, kaina $5650.

Marųuette Parke du flatis po 5 ir 
6 kambarius, kaina $6,500.

Bungalow kaina $4000 ir $4,500.
Visi namai _yra nauji mūriniai ir 

apšildomi 
nimų medinis kaina $2,950 
arba išmokėjimais 
tiktai laišku Kazys Urnikis. 
suokite

CHAS. URNICH,
56 W. Washington St., Room 514

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas. geroj vietoje, įvairių tautų 
apgyventoj. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inu. 5000 So Ashland Avė.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S, E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

Vytautas Mašinaus 
kas baigė Harper 

High School

KAMBARYS ant rendos, su visais 
patogumais—pigiai—ženotai porai ar 
merginai. 1807 W. 46 St. 2nd floor

Svarbus susirinkimas dr-jos “Lie
tuvos Ūkininko“ Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko“ svarbus mėnesinis susirin
kimas ivyks sekmadieni, birželio 16 
d., 1 vai.- po pietų, p Barausko 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. Nariai- 
rės būtinai atsilankykite susirinkime, 
bus raportas Išduotas Komisijos nuo 
valdžios reikalu; bus renkami dar
bininkai dėl pikniko, kuris ivyks 
birželio 30 d., A. Pukienės darže, 
87th ir ForeSt Avė., Willow Springs, 
III Taipgi atsilikę nariai su mo
kesčiais, malonėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

RENDON 2 šviesus kambariai, dėl 
pavienių vyrų už prižiūrėjimų tuščio 
namo. 2436 W. 47 St.

2 STORAI RENDON
Vienas su Tavern fikčeriais, ku

riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metų — Antras Sto
ras tinkamas dėl saliuno, wholesale 
liquor house ar dėl bile kokio biz
nio.

TAVERN pardavimui, išdirbtas 
gerai biznis, geroj vietoj, nebran
giai. 2646 West 63rd St.

Klubas moka $300 
$5.00 lygos pašal-

REIKALINGAS JANITORIUS, 
40-50 metų amžiaus, nevedęs. Pa
geidaujama toks, kuris gali atlikti 
visus darbus. Atsišaukite nuo 10 
iki 12 dienos.

minsis iki ankstyvo ryto.
—Sępųs Petras

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 

piknikas

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino, merginos ar ženotos poros 
šviesus su visais parankumais.

7043 So. Rockwell St.

TAVERN’ parsiduoda pigiai Biz
nis išdirbtas, arti prie teatro, prie 
strytkarių linijos. 3318 So. Morgan 
Street.

VVUOLESALE COAL 
! DISTRIBUTORS 

4827 So. Whipple St 
Phone Lafayette 8821

puotų. Bus skanių užkandžių 
ir grojis gerą muzika^ prie ku
rios svečiai ir Vlėšhios links

MAINININKAI Ir'ViRKĖJAI
2 flatų po 5 kamb. mūrinis prie 
vienuolyno, kaina .................. $5,900
6 kamb. bungalow, karštu vandeniu 
šildoma, kaina ..................... $3,500
4 flatų mūrinis, po 5 ir 6 kamba
rius, kaina ............................. $3,900
80 akerių farma, gražios triobos, 45 
mylios nuo Chicagos, kaina $3,500 
160 ak. triobos ir gyvuliai,

kaina ................................ $4,600
Kas kų turit mainyti, parduoti arba 
norit pigiai pirkti namus, farmas, 
rašykit arba kreipkitės pas
G. P. SUROMSKIS, 4038 Archer Av. 
Tel Laf. 6719. • Vak. Boulevard 0127

’ Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Tai paskutinis chicagiečiy parengimas ant
ram skridimui paremti. t

Čia sužinosim kas gaus radio ir refrigirato- 
riij, kuriuos mateme Altass baząre.

Bus mėnulis z
Bus daug smagumo
Bus linksmumo. J
Bus išsigerti ir užsikąsti
Už pilną pasisekimą!
Lai gyvuoja Vaitkus!

Visi geros širdies lietuviai atvažiuokite šį vakarę j 
t Liepos daržą, Archer ir Kean. Įžanga 25c.

PARDAVIMUI farma arba biznis. 
Biznis • vadinasi Liberty Park; mo
derniškai įsteigta vieta: yra baras 
šokiams salė; pardavinėjame viso
kius gėrimus ir užkandžius 

dideliais medžiais, 
bėga upė. Vieta 

metų.

šia naktį Liepos darže prie Keistučio Klube butų tiek daug

Altass piknikų. Tai bus pas
kutinis parengimas Chicagoje 
Įeit. Vaitkaus naudai.

HUPMOBILE
nas 1983 ir du 1932 
Sedanai. Kiekvienas 
naujas, ir duos dar 
metų patarnavimą. 
Musų kaina tiktai ....

CHRYSLER 1932 De Luxe, Sedan. 
Labai puikus karas ir garan
tuotas per mus, kad yra kaip 
visai naujas iš kiekviena at
žvilgio. Musų $PQIZ 
kaina tiktai ..... .

ESU NAŠLĖ moteris, turiu 3 na
mus, negaliu tinkamai apžiūrėti 
Parduosiu labai pigiai. 4610 So 
Wood St., Chicago. III.

zmoma 
MELDAŽIS1 HALL 

West Sidėje. 
Atsišaukite pas: 

Justin Mackiewich 
2324 S. Leavitt St.

Coke iš Kopper^ arba $9.00 
solways .... ..................
Tikros W.V.Pocahantos il|J 
mine run, 40% stambios ■ • 
65% stambios, persi jo- Cy 9(1 
4- n a nonroelai S7 fiK •

$9.00
$7.50 
$7.75

Vakar rytą, apie 5^30 , vai. 
J. šemetas, 43 metų amžiau i 
važiuodamas automobiliu pc

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav. 

1245 S. Michtgan Av. Victory 4886

MARQUETTE PARK. — Vy- 
taut Mashinauskas, the son of 
Mr. and Mrs. t Antanas Mashi- su savo broliu užlaikė gąsdi

no stotį prie Archer ir 39-tos 
gatvės.

Tyrinėjimas įvyko Kelly’s 
laidotuvių įstaigoj, prie 38-tos 
ir Rockwell gatvių.

P. Grigaitis pateiks svarbių šia savistovi lietuvių organiza 
vėliausių žinių apie musų la 
kimų leitenantą Feliksą Vait

šį vakarą ketina susirinkti 
99 Antanai prie Tony’s Cafe, 
6810 S. Western Avė. Savlnin-

Šiandien po piet laukiama 
svarbios telegramos apie Vait-

Keistučio Pašalpos Klubo pik. 
nikas su išlaimėjimais įvyks ry
toj, birželio 16 d., Justice Park 
Grove. Laimėjimui bus keturi

TIKTAI IKI 
Biržulio I! i.

šiandie, birželio 15 d., įvyks
ta graži varduvių pare Tony’s 
Tavern, 733 West 18 St. Pp, 
Litvinai yra plačiai žinomi Chi- 
cagoj ir turi daug draugų.

Tai i rkviečia visus pažinties 
draugus atsilankyti į gražią

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių yyrų ir mo
terų yra nariais Šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstų j skaitlingos šeimy
nos narius.* . j . „t

Chicagos Lietuvių ' Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaitėje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuviu Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Įsirašyt .Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisų, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų dienų, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

NASH. Du paskiausi 1932 Seda
nai. Abu yra labai puikus ka
rai ir duos jums dar daugelio 
metų ekonomiškų patarnavi
mą. Musų kaina $1 QC
tiktai ..........  I

Ir daugeli kitųgelbą, bet jis duoda didesnę 
pagelbą, negu kuri kita orga
nizacija Chicagoje ir net visoje 
Amerikoje. Tad kiekvienas ii 
kiekviena lietuvė, kad turėti

Wilmington lump <E CA
arba egg .........................
Wilmington $5.40
Wilmington mine run, $£ 9C 
65% stambios ...............
Wilmington persi- $4.40
Chesnut Pennsyiva- įjl 1 75 
nia kietos anglys .... I I ■ ■ W

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų oidniiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklas ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

RENDON 
Šokiams svetainė ir vi

orkestrą.
Keistučio 

pomirtinės, 
pos, suteikia gražų gėlių bukie
tą laidotuvėse, parūpina grab- 
nešius ir vieną automobilį lai
dotuvėms. Tą viską Keistučio 
Klubas parūpina už $6.60 į mę-

tiltu prie 37-tos ir Califomia 
gatvių, įvažiavo į tilto vidurį* 
nį stulpą.

Automobilius buvo sumuštas 
į šipulius ir J. šemetas vietoj; 
užsimušė.

Jis buvo vedęs. Gyveno ad
resu 3938 S. Talman Avė.

Del patogumo šiam išpardavimui mes perkėlėme visus musų karus j 
musų didijj Storų adresu 2535 N. CRAWFORD AVENUE^
Mes priimsime jūsų seną karą j mainus ir duosime jums 12 iki 18 mė
nesių užmokėti, likusius, mažais mėnesiniais išmokėjimais.
Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai išbandymo' pasivažinėjimą.
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlioj iki 9 vai. vakare. x 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingą patarnavima. . u

nauskas who have a cleaning 
shop at 2417 W. 71st St., gra- 
duated from the Harper High 
School, completeing a four year 
course. Hę is only 17 years of 
age.

Labai gabiai mokinosi ir ke; 
tina tęsti mokslą ateinantį ru
denį universitete. Jo ambicija 
yra būti chemiku. —J. Z.

kai pavaišins namie darytomis 
kilbasomis ir kopūstais, spring 
chicken ir kitais skaniais ska
numėliais. Bus gera orkestrą, 
prie kurios visi Antanai galės 
gražiai pasilinksminti. —-J. Z.

Ar yra nors kur kita toki or
ganizacija, kur jus galėtumėt 
gauti tiek daug paramos už to
kį mažą mokestį? Atsakymas: 
nėra!

Tad visi į Keistučio Klubą!
Ši organizacija yra jailnai le-

cija Chicagoj. Nebūti Keistu
čio Klubo nariu reiškia neturėti 
toš pagelbos, kurią Keistučio 
Klubas suteikia savo nariams

' STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6900

frizai: šaldytuvas (refrigera 
tor), R.C.A. Console* Radio, 
plaunama mašina ir $25.00 pi
nigais.

Programas tęsis visą laiką. 
Dainuos penki chorai, bus pra
kalbos ir kiti pamarginimai. O 
svarbiausia tai tas, kad šiame 
piknike bus prirašomi nauji 
nariai už dyką, t. y. be įstoji
mą mokesčių 
kesčių bus priimami į Klubą 
asmenys amžiuje nuo 15 iki 25 
metų. Todėl visi jaunuoliai ir 
jaunuolės būtinai bukite šiame 
piknike ir įsirašykite į Keis
tučio Klubą. Gros visiems ge-

Stephens Revelers

gališka. Ir šiame piknike jus 
turėsite progą pamatyti kas 
yra Keistučio Kulbas. čia jus 
pamatysite Keistučio milžiniš
ką šeimyną, ir esu tikras, kad 
jus užduosi te sau klausima:'

pagelbą nelaimei juos ištikus, 
būtinai privalo priklausyti šiam 
Klubui.

O kad tai geriau ir parankiau 
butų galima padaryti, tai nedė
lioj, birželio 16 d. bukite Klu
bo piknike. Kalėsite įsirašyti į 
Keistučio Klubą, su to paren
gimo privilegijomis, galėsite 
pasimatyti su draugais, galėsi
te pasilinksminti ir prie gražios 
Stephen’s Revelers muzikos 
smagiai pasišokti.

Malonus Įdubiečiai ir klubie- 
tės! - Aš tikiuos šiame pik
nike jus visus ir jūsų drau
gus pamatyti ir jūsų ranką 
paspausti. Tad prašau širdingai 
visus klubiečius ir klubietes, jų 
draugus ir visą Chicagos lietu
vių visuomenę būti Keistučio 
Klubo piknike.

— Pranas Jakavičia, pirm.

Susirinksime čia smagiu 
pakeltu upu, vieningi dvasioj, 
ir tai bus visiems tikras ma
lonumas. — N.




